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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum I 
müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesile, 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve mezkûr 
kanuna bazı hükümler ilâvesine, 

Uç kaza teşkiline, 
Millî Müdafaa ihtiyaçları için taahhüde girişil

mesine dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul 
edildi 

Devlet demiryolları bir kısım işletme işlerinin su
reti idaresine ve demiryolları inşaatı mukavelelerin
den mümbais gümrük resmile diğer vergilerin mahsu
buna, 

Büyük Millet Meclisi binasile Başvekâlet ve Hari
ciye vekâleti binalarının yapılması için taahhüd icra-

Lâyihalar 
1 — 57 918 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi 

hakkında kanun lâyihası (1/1058) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Diyarbakır mebusu Gneral Kâzım Sevüktekin 

ve Erzurum mebusu Şükrü Koçağın, Millî Müdafaa 
vekâletinde (Zatişleri son tedkik mercii encümeni teş
kili hakkındaki 2515 sayılı kanunun değiştirilmesine 

BAŞKAN — Ruznameye geçiyoruz. 

1 — Satılan kinin bedelinin Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti 1937 malî yılı bütçesine 
tahsisat kaydi hakkında 1/933, 1937 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire 
bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 
1/1033, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1937 
malî yılı bütçesinde 18 000 liralık münakale ya
pılmasına dair 1/1043, 1937 malî yılı muvazenei 
umumiye kanununa bağlı bütçelerin bazılarında 
değişiklik yapılması hakkında 1/1044 sayılı ka
nun lâyihalarile İdare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi 1937 malî yılı bütçesine 7 000 lira mun-

| sına dair kanuna bir madde eklenmesine, 
ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 18 nci 

maddesinin değiştirilmesine ve bazı hükümlerinin 
kaldırılmasına, 

ödünç para verme işleri kanununun ve 
Tayyare resmi hakkındaki kanunun bazı madde

lerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihalarının birinci 
müzakereleri yapıldıktan ve 

Bütçe müzakeresi bitinciye kadar her gün ve saat 
14 de toplanılması muvafık görüldükten sonra pazar
tesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
T. F. Sılay Çanakkale Niğde 

Z. G. Etili Cavid Ural 

dair kanun teklifi ve Adliye ve Millî Müdafaa encü
menleri mazbataları (2/65) (Ruznameye) 

3 — 57 918 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/1058) (Ruznameye) 

4 — inhisarların idaresi hakkındaki 1660 sayılı 
kanuna müzeyyel 2159 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1025) (Ruz
nameye). 

zam tahsisat konulmasına dair 2/73 sayılı kanun 
teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1937 malî yılı muvazeni umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 

hakkmda kanun 
MADDE 1 — 1937 malî yılı muvazeni umu-

[1] 190 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B I R I N C I G E L S E 
Açılma saati 

BAŞKAN — Abdülhalik Renda 
KÂTİBLER — Cavid Oral (Niğde), Naşid Uluğ (Kütahya) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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nüvesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertibleri arasmda 801 144 
liralık münakale yapılmıştır. 

[1] NUMARALI CETVEL 

İstatistik umum müdürlüğü 
119 Umumî nüfus sayımı masrafı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

183 

193 

194 

201 

217 

245 

A 
253 

276 

279 

290 

291 

300 

307 

325 

A 
338 

Maliye vekâleti 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme be
deli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Emval alım bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Darüşşaf akaya yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devlet reisine yapılacak motor 
için 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1934,1935 ve 1936 yıllan karşılıksız 
borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkûmünbih borçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Tapu ve kadastro U. M. 
1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd 
ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tedavi ve yol masrafile Devletçe 
tedavi ettirilmekte iken vefat eden
lerin cenaze masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve İnhisarlar vekâleti 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1934 - 1936 malî yılları karşılıksız 
borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Zam. 

5 583 

1 000 

2 500 

1 000 

32 865 

30 000 

80 000 

108 

5 000 

6 000 

650 

900 

200 

12 200 

400 

659 

F. Zam. 
344 1918 numaralı kanunun 70 nci 

maddesi mucibince verilecek ihisast 
ücreti 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3<L5 Muvakkat tazminat 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

346 Mefruşat ve demirbaş 1 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

350 Daimî memuriyet harcırahı 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

351 Muvakkat memuriyet harcırahı 1 000 
EAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

353 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

363 Tedavi ve yol masraflarile Devlet
çe tedavi ettirilmekte iken ölen 
memurların ve erattan ölenlerin 
cenaze masrafları, müsademe
de şehid düşen subay, erbaş, er ve 
muhafaza memurlarının ve deniz 
müstahdemlerinin teçhiz, tekfin ve 
kabir inşa masrafları 800 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

366 1934 - 1936 malî yıllan karşılıksız 
borçlan 795 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekâleti 
376 Muvakkat tazminat 5 000 

BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
380 Merkez müteferrikası 926 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
382 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 2 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
385 Defatir ve evrakı matbua 615 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
387 Muvakkat memuriyet harcırahı 8 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Matbuat umum müdürlüğü 

418 Neşriyat, propaganda, telif, ter
cüme, kâğıd, klişe tabı ücret ve 
masrafları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Emniyet işleri umum müdürlüğü 

421 Memurlar maaşı 17 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

425 Muvakkat tazminat 14 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

426 Merkez mefruşat ve demirbaşı 2 000 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

430 Kırtasiye 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

436 Müfettişler harcırahı 500 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
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Jandarma genel komutanlığı 
471 Vilâyetler müteferrikası 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
476 Resmî telefon tesis ve mükâleme 

masrafı 
BAŞKAN' — Kabul edilmiştir. 

477 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

479 İaşe bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Hariciye vekâleti 
512 Fahrî konsolosluklar aidatı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
526 Muhtelit hakem mahkemeleri üc

ret ve masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

533 Karşılıksız 1936 yılı borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

543 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

549 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

553 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

557 Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

570 Yüksek sıhhat şûrası ve hususî 
kanunlarile teşekkül eden komis
yonların azaları hakkı huzuru 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

581 Verem sanatöryomu ve muayene 
ve tedavi evleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

582 Damga ve çocuk bakım evleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

583 Tedavi ve yol masraflarile Devletçe 
tedavi ettirilmekte iken vefat eden
lerin cenaze masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Adliye vekâleti 
613 Cürmü meşhude gidecek adlî me

murların ve tabiblerin harcırahı, 
ehlivukuf ve ehlihibre ve şahidlerin 
yol masrafları ve «cretleri ve fethi 
meyit masrafları ve cürmün zahire 
ihracı için ihtiyarı lâzımgelen sair 
masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

619 Tayinat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Zam. 

750 

1 000 

400 

91 970 

14 000 

2 384 

6 259 

1 980 

500 

2 000 

5 000 

1 600 

5 900 

2 000 

1 000 

9 500 

15 000 

F. Zam. 
Maarif vekâleti 

633 1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ik
ramiyesi 4 860 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

637 Muallim ders ücretleri 16 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

638 2233 numaralı kanun mucibince 
askerlik dersleri öğretmenlerine 
verilecek ücretler 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

646 İcar bedeli 1 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

647 Daimî memuriyet harcırahı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

668 Mekûlât, tatil aylarında yemek üc
reti, mahrukat, tenvirat, tathirat, 
mualecat, masrafları 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

672 Tamir masrafı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

673 Mekûlât, tatil aylarında yemek üc
reti, mahrukat, tenvirat, tathirat, 
mualecat, melbusat, hamam, tıraş, 
parasız yatılı talebenin harçlığı ve 
yol parası ve telefon tesisatı ve 
mükâleme bedeli 5 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

678 Memur çocuklarmm pansiyon üc
retlerinden yapılacak tenzilât kar
şılığı 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

696 Fakültenin diğer bütün ücret ve 
masrafları 20 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

697 1936 yılı karşılıksız borçlan 1 600 
. BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

îktısad vekâleti 
777 Muvakkat memuriyet harcırahı 3 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
784 İktisadî ve meslekî mecmualar, ki-

tab, haritalar, telif ve tercüme üc
retleri tabı, neşir bedeli ve mas
rafları, filim ve filim makine mu
bayaası ihzar ve kira bedelleri, 
istihbarat ve propaganda masraf
larile bu maksadlara müteferri 
yardımlar 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

794 Türkofis ve haricî ticaret mümes
sillikleri teşkilât ve umumî mas
rafları 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

801 Geçen yıl borçlan 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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F. Zam. 
823 2248 numaralı kanunun 11 nci 

maddesi mucibince Devlet Reisine 
aid deniz vasıtalarile kılavuzluk ve 
romorkörcülük işleri için yapıla
cak masraflar 25 000 

. BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ziraat vekâleti 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tedavi ve yol masrafı ile Devletçe 
tedavi ettirilmekte iken vefat 
edenlerin cenaze masrafı 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Enstitü ve laboratuarlar levazım 
ve işletmeleri ve umumî masraf
ları 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Telif at ve neşriyat 9 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Açık maaşı 100 
BAŞKAN*— Kabul edilmiştir. 
Umumî masraflar karşılığı 28 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî Müdifaa vekaleti (Kara kısmı) 
1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd 
ikramiyesi 50 980 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika ' 29 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Miadlı talim ve terbiye malzemesi 
ve levazımı harbiye ve fenniye ve 
tahkimat ve tahkimatta çalışan er
lerin yevmiyesi ve buna muktazi 
nakil işlerini yapmak için nakil va
sıtaları mubayaa ve bunların işlet
me masrafları ve askerî fabrika
lara verilecek sipariş masrafları, 
gizleme malzemesi 3 540 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

927 Yabancı memleketler fabrikaları
na gideceklerin harcırah masrafları 6 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

939 Geçen yd borçları 10 295 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

940 1935 ve 1934 yuları borçlan karı-
şılığı 14 104 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

833 

869 

878 

879 

880 

884 

885 

903 

911 

914 

915 

922 

Zam. 
14 256 

21 460 

P. 
945 1936 yüı karşılıksız borçları 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
P. M. 2980 sayılı kanun mucibince top 

ve cepane siparişleri için 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 

953 648 ve 1107 numaralı kanunların 
4 ncü ve 1059 numaralı kanunun 
5 nci ve 1492 numaralı kanunun 
6 nci maddeleri mucibince gedikli 
küçük zabitlere verilecek mükafat 
ve ikramiye 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

961 Müteferrika 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

964 Muvakkat memuriyet harcırahı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

967 Ücretli muhabere ve mükaleme 
bedeli 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

980 Staj ve lisan tahsili tahsisatı ve 
yabancı memleketlere tedkik se
yahati masrafları 19 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

981 Memleket dahil ve haricinde üc
retli müessesatı sıhhiyede tedavi 
ettirilecek hasta ve malûlinin teda
vi masrafları 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

996 1142 ve 1144 numaralı kanunlar 
mucibince denizaltıcı ve dalgıçlara 
verilecek tahsisat 4 241 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1003 Muvakkat memuriyet harcırahı 1 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1021 Ecnebi memleketler harcırahı 3 724 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1026 1934 ve 1933 yılları borçları kar
şılığı 390 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
1037 Mefruşat demirbaş ve alâtı musi

kiye ' ' 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1042 Muvakkat memuriyet harcırahı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1046 Resmî telefon tesis ve mükaleme 
masrafı 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. M. 2980 saydı kanun mucibince cepa
ne imalâtı, inşaat ve tesisat kar
şılığı 22 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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P. Zam. 

Harita umum müdürlüğü 
1089 Makine, alât, edevat ve demirbaş 

eşya levazımının mubayaa ve tami
rat masrafları 10 850 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — 1937 malî yılı muvazenei umu-

miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
(2) sayılı cetvelde gösterilen tertiblerinden 
92 706 lira tenzil edilerek yeniden açılan (3) 
sayılı cetvelde yazılı fasıllara fevkalâde tahsi
sat olarak konulmuştur. 

[3] NUMARALI CETVEL 
Maliye vekâleti 

F. Lira 
253 D Balıklı hastanesi için Evkafa 

yardım 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Hariciye vekâleti 
534 Karşılıksız 1935 yılı borçlan 3 030 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maarif vekâleti 

699 Devlet basımevi mütedavil serma
yesi 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

700 Ismetpaşa Kız enstitüsüne aid arsa 
bedelinden belediyenin matlubu 22 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

946 1930 yılı zarfında tediye oluna
mayan gedikli küçük zabit maaş ve 
aile zammı 260 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

986 1934 ve 1936 malî yılları karşılık
sız borçları 534 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
1027 Nasıblan tashih edilen subayların 

1928 ve 1929 yılları alacakları kar
şılığı 450 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 

1063 1934, 1936 yıllan karşılıksız borç
lan 932 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ÎSTAM&T ÖZDAMAR (Eskişehir) — Saym 

arkadaşlar; bu şimdi okunan maddede Balıklı 

hastanesine temas eden bu fıkrayı kabul etmek 
suretıle göstermiş olduğunuz yükseklikten dola
yı, temsil ettiğimiz necib ve asil Türk milletine ve 
bu kanunu teklif eden şefkatli Hükümetimize 
arzı şükran etmeği vicdanî bir borç bilirim. 

Arkadaşlar, bu Balıklı hastanesi insanî bir 
müessese olarak 100 seneyi mütecaviz bir za-
mandanberi insaniyete ve milletimize hizmet et
miş, 700 yataklı bir müessesedir. Tifüs, kolera 
zamanında kapılarını herkese açmış bundan 
sonra da vazifesini yapa gelmiş, fakat son za
manlarda buhran hasebile maruz kaldığı bu sı
kıntıdan çıkmak hususunda Hükümetin göster
miş olduğu lûtüfkâr yardımdan dolayı ne ka
dar arzı şükran etsem hissiyatımı ifade etmiş 
olamam. Tekrar yüksek millete arzı şükran ede
rim. 

MADDE 3 — 1937 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (4) 
sayılı cetvelde gösterilen tertiblerine 4 291 700 
lira munzam tahsisat verilmiştir. 

[4] numaralı cetvel 
F. 

Büyük Millet Meclisi 
1 aza tahsisatı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

11 200 

Maliye vekâleti 
233 2056 ve 2303 sayılı kanunların 3 n-

cü maddeleri mucibince ödenecek 
buğday zararı ve silo ve ambarlar 
itfa karşılığı 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Düyunu umumiye 
267 3082 numaralı kanun mucibince 

yapılacak tediye karşılığı 1 166 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

270 2253 numaralı kanuna göre uyuştu
rucu maddeler inhisarmca yapılan 
istikraz taksiti 196 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

271 2528 numaralı kanun mucibince 
yapılan Ankara îmar istikrazı kar
şılığı 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

914 Daimî memuriyet harcırahı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

915 Muvakkat memuriyet harcırahı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

920 Tayinat ve mahrukat, tenvir ve tes
hin 630 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

925 Hayvan mubayaa ve tazmini 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

Millî Mftdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
1008 Tayinat 100 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
(Üçüncü madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — 1937 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (5) 
sayılı cetvelde gösterilen ve yeniden açılan fa
sıllarına 3 023 800 lira fevkalâde tahsisat ko
nulmuştur. 

F. 
253 

Lira 

500 000 

373 800 

500 000 

,în an 

[5] numaralı cetvel 
Maliye vekâleti 

E îmar plânmm tatbikini te
min için yapılacak istimlâk 
bedellerine mukabil îmar 
idaresine yardım 

. BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

253 P İstanbul belediyesinden sa-
tm alınacak gayrimenkuller, 
müştemilâtı ve saire be
deli 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

253 G Zalzeleden zarar görenlere 
yapılacak yardım için Kı-
zılaya 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

266 A 664, 1013, 1177, 1244, 1550, 
2425 numaralı kanunlar mu:rf ^ ,̂  
cibince çıkarılan 1938 vafltlH'"?^9 bü

s 
bonolar karşılığı .f* ua ^fcÖ^jfföö 
BAŞKAN r ^ f t ıra | | ı ; 'Şi¥^ ; f;;;:;;; 

. mistir".^1./, ,w V ft""".!" ";' -&£>-'•-'-
277 319^s%lt:plM^0î^ :- I i : ' Jp r 

maddelf » r ö â M m p p f f i h - n ' r ^ s ^ 
ist ikraz^larkîl î^5 * f f ö r c m W ^ 
BAŞKAN — Kabul edil- ( j l 0 i 

mistir .nsT~! ?b&d^ IÖÜ SOLI-JH n& 
(Dördüncü râadâö fe$%¥> dmmp. ^ v m d 
BAŞKAN -^4lB^efÇkÇ$®kmı%m&fâtffâ. 

Kabul edenler .W%ı«eVe^eı^^?i*ffad^toul 
edilmiştir. "dkatâ m on fnG?rj &M-n isi 

rd Ihan IJİ;Î9 lîGlrdoıiJjB Ifc-bl 
MADDE 5 — tmm$&fl$tâgfe:BBgk&'fc 

ninleri satışından elde edilen 143 631 lira 5 ku
ruş mezkûr malî ^ıl^Sfllîfİt.^e^^iimaî muave
net vekâleti bütçesi^d^Ii(^(^k(lİGİâöhii).:ıö»^[ ile 
yeniden açılan 590j^ijîfi^l40tl^fe1^tlka^ioiıifi-
muştur. -:>3) mırımüs î>[obf̂ j,300,+«>cf m 

827 sayılı kanun MtiG&foînod sa^j^inaceJk 
toz kininin komprimeiiî«dto^iifrağii]igii&jyftp^% 
cak masraflar bu tahsi^fctoTk&tfŞilaai^d &M;&1 

•**s&r 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Malîye vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum, 
kutular gezdirilecektir. 

2 -— 1938 mali yılı muvazenei umumiye ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/938) [1] 

BAŞKAN — Söz Maliye vekilinindir. 
MİALİYE V. FUAD A&RALI (Elâzığ) — 
Muhterem arkadaşlar, 
1938 malî yılı bütçesi Büyük Meclisin kıy

metli tedkikine arzedilmiş bulunuyor. Bu büt
çe 250 milyon liraya yaklaşan umumî yekûnu 
ile Cumhuriyet devrinin en yüksek bütçesini 
teşkil ediyor. 

Şu noktayı derhal kayid ve işaret 
ki, bir çok memleketlerin bütçş,îtefy^^ün|İQ^-
min için vergi nisbetlerini., ^ f ^ a k ^ n l T f e a ^ a 
çare bulamadıkları L şu şırada J^^uzu^^ı^ıej^g-
den beri teessüs ^n\ i^ .ver^pi ı^p^^^i ı^m^eİ^ 
arasın^ gijrıpifT b^Juna^ 4e«kı^#Ç% ffHîff&B^ 
fea,lkj^fiVj^fr^ n ^ ^ e ^ f e ^ m ı t d e / h&çr sffflp 

fl^^n^k4z^ r |mulış !fftî5a, ş#yor w,%m W& 

Jpnıe!tlej;e &y^$!gqû^^ M ^ " 

iiT.P|5a$gı ^ ^ j ^ l a i ^ r f f i ( B r j ı ^ ^ m ^ ı ^ p n j j B 

İ ^ ^ J J & R İ & L i t ^ ü U n e , ;,gjfis^e.4en ıTOÖtrıpfr 
^ î % ^ pm, pe ler in i c ^yaşayaj^ iM%JM&M? 

j t i n ^ T e 1 ^ J u j U ^ u ^ a u z M n J ^ f ^îgiMjflfc-
mek i$t^im,h ry^i$|£^^^ tem M 
_zar£a,dfi *ş$jjijşg^^ 

Jjj^&hgifgp ^piş^^tişn^Uji^m^ $^ l l$ İ f&-
^ n İ ^ n ^ ^ a şftğla^y4}; şân^i^ §|ç^s|na j^fkjf^t 
je^^tjuUpayoEuz; ^ e r e ^ ^ ^ ^ ^ p ı & p ş e l S ^ ı 

-ftrtn 
ikîlH 2$ûjm,gıh'«*asfemifxımjk^tın:mn^<&dım\ 

an 
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yolun müsbet neticelerini saymak suretile kıy
metli vaktinizi almak istemem. 

Yalnız yekûnen bir sene evvelki bütçeye na
zaran yüzde ona yakm bir fazlalıkla bağlan
mış olan 1938 yılı bütçesinin bu ehemmiyetli 
yüksekliği, bir taraftan memleketin iktisadî ha
yatında görülen devamlı inkişafın diğer cihetten 
vergilerimizde ve malî esas ve mevzularımızda 
yapılmakta olan ıslahatm neticesi olduğunu ve 
her ikisinin doğrudan doğruya Yüksek Heyeti
nizin aldığı isabetli kararlar ve Büyük şefin çok 
kıymetli direktif ve irşadlarmm mahsulü bu
lunduğunu tebarüz ettirmek benim için bir vazi
fe teşkil eder. 

Bütçe hakkındaki bu umumî maruzatımdan 
sonra müsaadenizle ana hatlarının tahliline gi
rişeceğim: 

1938 malî yılı için Hükümetçe teklif edilmiş 
olan bütçe lâyihasında; varidat ve masrdaf ye
kûnları 248 milyon 300 küsur bin lira olarak 
tesbit edilmiş idi. 

Hjakikî ve samimî bütçe muvazenesini, Dev
let maliyesinin ana pirensibi sayan Hükümet, 
varidat tahminlerini bütçenin tanzimi sırasında 
elde bulunan 8 aylık katği tahsilat rakamlarına 
göre hesablamış ve umumî hizmetlere aid muh
telif ihtiyaçları bu suretle bulduğu muhammen 
varidat yekûnunun müsaadesi nisbetinde karşı
layan bir masraf bütçesi hazırlamıştı. Hükü
metin takdim ettiği lâyiha üzerinde Bütçe en
cümeninin tedkikatı henüz tamamile bitme
den evvel elimize içinde bulunduğumuz senenin 
10 aylık tahsilat rakamları da geçmiş bulunu
yordu. Bu son rakamlara göre Hükümetin tek-
lifile vaziyeti yeniden gözden geçiren encümen, 
varidat muhammenatını yine Hükümetle ta
mamile mutabık kalmak suretile (250 049 000) 
lira olarak tesbit etmiş ve bütçe muvazenesi 
zaruretile karşılanamayan ve kısmen sonradan 
çıkan ihtiyaçlara aid tekliflerimizi de tedkik 
ederek bunlardan lüzumlu gördüklerini naza
rı itibare almak suretile masraf bütçesini 
(249 954 020) lira olarak bağlamağı muvafık 
görmüştür. Buna nazaran önümüzdeki seneye 
aid masraf bütçesinin umumî yekûnu 1937 den 
(18 934 000) lira fazladır. Muhtelif dairelerin 
bütçelerine ayrı ayrı yapılan zamların yekû
nu ise 31,5 milyon lirayı mütecavizdir. Bu iki 
rakam arasındaki 12 milyon liralık fark fev
kalâde membalardan temin edilecek karşılık
larla idaresi caiz ve mümkün olan şimendifer 
inşaatı ve maden tedkikatı ve taharriyatı gibi 
hizmetlerin bu membalardan elde edilecek va
ridatla karşılanması suretile adî bütçeden bu 
hizmetler için mevcud tahsisatın tenzili ve bu
na mukabil dünyanm silâhlanma yarışı muva
cehesinde memleket müdafaasmm istilzam et
tiği müdafaa tahsisatının takviyesi için ihti
yar ve terviç edilen şekil ve zaruret icabla-

t rından doğmuştur. Şu noktayı da işaret etme
liyim ki; bu sene için ihtiyar olunan bu deği
şikliğin bütçelerimizin müstakbel inkişafların
dan istifade edilerek kaldırılan ve Cumhuriye
tin takib ettiği malî sisteme göre bu hizmet
lere de ileriki senelerde yine adî bütçeden yer 
verilmesi düşüncelerimizin başındadır. 

Arkadaşlar; millî müdafaamıza taallûk 
eden hizmetler üzerinde Yüksek Heyetinizin 
gösterdiği büyük hassasiyetle mütenasib ola
rak bu hususta daimî teyakkuz halinde bulu
nan Hükümet, zammm yarışma yakm mikda-
rmı (15 300 000) lirasmı bu hizmetlere ayır
mıştır. (Bravo sesleri). 

Bunun 8,5 milyon lirası kara, hava, deniz 
ve askerî fabrikalar için hazırlanan ve kanu
nu ahiren kabul buyurulan 125,5 milyon lira
lık programın ilk seneye aid karşılığıdır. Bu 
mikdarm 1939 da 12,5 milyon liraya çıkarılması 
mukarrerdir. Silâh ve mühimmat ihtiyaçları
mızı mümkün olduğu kadar dahilde temin için 
öteden beri sarfettiğimiz gayreti bir kat daha 
kuvvetlendirmek üzere, askerî fabrikalar tah
sisatına 125,5 milyonluk programda tefrik edi
lecek mikdarm haricinde olarak daimî imalât 
ihtiyacı için ayrıca (2 200 000) lira ilâve edil
miş ve bu suretle (3 065 000) liradan ibaret 
olan fabrikalar bütçesi yüzde 72 fazlasile 
(5 255 000) liraya çıkarılmıştır. Geriye kalan 
4,5 milyon lira millî müdafaanm muhtelif ih
tiyaçlarına karşılık tutulmuştur. 

(Maarif) 
1938 malî yılı için Maarif bütçesine 

(2 440 000) lira zam yapılmıştır. Geçen yıl 
bütçe hakkmda maruzatta bulunurken her se
ne muntazaman arttığından ve 1937 de beş se
ne evvelkinin iki mislini geçmiş olduğundan 
bahsettiğim bu bütçeye yapılan mütemadi ilâ
velere rağmen, halkımızın maarife karşı gös
terdiği emsalsiz heves ve rağbeti işaret etmek 
ve Cumhuriyetin bu feyizli neticesini göstere
rek bunu karşılamaktan büyük zevk duyduğu
mu huzurunuzda arzetmek isterim. (Bravo ses
leri). 

Bu netice her sahada feyzini gösteren Cum
huriyet devrinin cidden en çok iftihar edile
cek büyük eserlerinden biridir, imparatorluk 
devrinde yetiştiği için ne Hükümetten bu tür
lü alâka gören, ne de kendinde bu hevesi in
kişaf ettirebilen eski nesil bunun değerini en 
iyi takdir edecek vaziyettedir. 

(Nafıa, îktısad, Ziraat) 
Nafıa bütçesine 2 milyon, İktisada (861 000), 

Ziraate (1 030 000) lira zam yapılmıştır. Na
fıa bütçesindeki zammın (888 000) lirası doğru
dan doğruya bu vekâlet ihtiyaçlarma, baki
yesi muhtelif vekâletlerin nafıa bütçesinde top
lanan inşaat ihtiyaçlarma ayrılmıştır. 

— 118 — 



1 : 64 23-5-1938 C : 1 
Ziraat 

Ziraat bütçesine yapılan 1 milyon liralık 
zam bilhassa geçen sene kabul buyurduğunuz 
kanun icabı olarak ziraat teşkilâtının takviye
sine tahsis olunmuştur. Maamafih ötedenberi 
karşılığı masraf tertiblerinden temin olunan 
kadrolar teşkilât kanununa alınmış olduğundan, 
o tertiblere konulmuş olan tahsisatın tamamen 
mücadele hizmetlerine ve diğer ziraat ihtiyaç
larına sarfı mümkün olabileceğine göre, yapı
lan zammm mühim bir kısmı hakikatta bu ihti
yaçlara tahsis edilmiş oluyor. 

Nafıa ve tktısad bütçelerinin umumî yekûn
larında 1937 senesine nazaran görülen eksiklik 
biraz evvel izah ettiğim gibi fevkalâde mahi
yetteki bir kısım hizmetlerin adî bütçe haricin
de bırakılmış olmasından dolayıdır. Hakikatta bu 
bütçelere yukarıda arzettiğim mikdarlarda zam 
yapılmıştır. 

Emniyet ve jandarma 
Dahilî ve inzibat teşkilâtımızın muhtelif ih

tiyaçları için Emniyet umum müdürlüğü ve 
jandarma bütçelerine (1 736 383) lira zam ya
pılmıştır. Bu suretle geçen sene Yüksek Meclis
çe kabul buyurulan, Emniyet umum teşkilât 
kanununun süratle tatbikini temin edecek tah
sisat 1938 bütçesinde azamî derecede nazarı iti
bara alınmış bulunduğu gibi jandarma teşkilâ
tım tanzim ve takviye için Hükümetin çizmiş 
olduğu beş senelik bir proğramm önümüzdeki 
seneye aid icablan da tamamen karşılanmıştır. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet 
Zammm 1 milyon lirası Sıhhat ve içtimaî 

muavenet hizmetlerine tefrik edilmiştir. Vakıa 
bu bütçenin 1937 ve 1938 umumî yekûnları ara
sındaki fark, (1 400 000) lira isede bunun 

(400 000) lirası şimdiye kadar Hudud ve sahil
ler sıhhat umum müdürlüğü Mülhak bütçesin
de iken bu sene umumî muvazeneye alman Mer
kez hrfzıssıhha müessesesile Hrfzıssıhha mektebi 
masrafları karşılığıdır; 1937 senesinde esasen 
umumî muvazeneden yardım şeklinde temin 
olunan bu masrafm Sıhhat ve içtimaî muavenet 
bütçesine konulması hakikî bir zam mahiyetin
de değildir. 

Maliye 
Maliye bütçesindeki (1 300) küsur bin lira

lık farkm (500 000) lirası posta ve telgraf ve 
telefon; (400 000) lirası Orman umum müdür
lükleri mülhak bütçelerine yardım olarak 1937 
bütçesinde mevcud tahsisata ilâvedir. 

Gerisi umumî muvazeneye dahil dairelerin 
müşterek ihtiyaçlarına mahsus muhtelif tertib
lere konulmuştur. 

1938 bütçesindeki zammm 4 milyon lirası da, 
Geçen senelerde alınmış ve önümüzdeki sene alı
nacak fevkalâde tahsisat karşılığını teşkil eden 

borçlarm ödenmesi için 1937 de Düyunu umu
miye bütçesine konulan 6 milyon liraya eklen
miştir ki bu suretle mezkûr borçlarm ödenmesine 
1938 senesinde 10 milyon lira tahsis edilmiş olu
yor. 

Şu noktaya bilhassa yüksek nazarlarınızı 
celbetmek isterim ki; Cumhuriyet Maliyesi ge
rek kısa, gerek uzun vadeli olarak temin ettiği 
ve edeceği kredileri münhasıran memleketin ik
tisadî inkişafmda ve sanayi proğrammm tatbiki 
ile fabrikaların kurulması madenlerimizin işle
tilmesi deniz ticaretimizin ilerilemesi gibi derhal 
sermayesini elde edeceği faideli hizmetler için 
kullanmakta ve bu borçlarm ödenmesinde bü
yük bir hassasiyet ve dikkat göstermektedir. 
(Brarvo sesleri) 

Bu faslm bu sene on milyon liraya çıkarıl
ması bu sözlerimin katî ve filî delilini teşkil eder. 

önümüzdeki senenin inkişafından da yine 
büyük bir hisse ayırmak suretile bu fasıldaki 
tahsisatın arttırılması emelimizdir. Müfreda
tını bu suretle arzetmiş olduğum rakamlar ha

ricinde kalan ve yekûnu 2 milyon liraya yakla
şan diğer zamlar da, muhtelif dairelerin müte
ferrik dairelerin müteferrik ihtiyaçlarına tah
sis edilmiştir. 

1938 malî yüı masraf bütçesine yapdmış olan 
zamlarm tahlili burada bitmiş oluyor. 

Varidata aid izahata geçmeden evvel mahi
yetleri itibarile adî bütçede yer almayan ve esa
sen iki senedenberi fevkalâde varidatla karşı
lanmakta olan hizmetlerden Önümüzdeki sene 
programına dahil bulunanlar hakkmda maru
zatta bulunayım: 

Bu hsusuta takdim etmiş olduğumuz kanun 
lâyihasile mevzubahs hizmetler için sarf ma me
zuniyetinizi istediğimiz tahsisat mikdarı 
57 900 000 liradan ibarettir. Bunun 25 milyona 
yakm mikdarı demiryolları inşaat ihtiyacı için
dir. Demiryollar inşaatı için 1938 malî yümda 
sarfı lâznngelen mikdar 30 milyon liraya yakın
dır. 

Bunun 4,5 milyon lirası Sivas - Erzurum 
istikrazile karşılanmaktadır. Bakiyesi de fevka
lâde tahsisatla karşılanacaktır. 

Memleketin içtimaî ve iktisadî vaziyeti ba
kımından olduğu kadar müdafaası bakımından 
da demiryollar inşaatma ötedonberi verdiğimiz 
ehemmiyet Yüksek Heyetinizin malûmudur. 

Bunun için çizilen proğramm tamamen tat-
bikma şimdiye kadar olduğu gibi ayni hızla 
devam edilecektir, önümüzdeki sene içinde 
Şark vilâyetlerimizin mühim bir merkezi olan 
Erzincana varmış olacağız (Bravo sesleri). 

İstediğimiz fevkalâde tahsisatm (21 220 000) 
lirası da Millî Müdafaa hizmetlerine karşılıktır. 
Bu sahadaki ihtiyaçlarımıza, gerek adi bütçede 
gerek fevkalâde program da bütün diğer ihti
yaçlara tercihan yer ayırmakta olduğumuzu bu 
rakam dahi ifade eder. 
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Fevkalâde tahsisatın (2 300 000) lirası bütçe 

haricinde bırakılan Maden tedkik ve arama 
enstitüsü ile elektrik işleri etüd dairesi ihtiyaç
larına, 2 milyon lirası muhacir iskân masrafla
rına, 1 milyon 200 bin Ankara Tıb fakülte
si inşaat ve tesisatına, 1 milyon lirası 
istanbul - Edirne inşasma, 1 milyon lirası 
Havayolları Devlet işletme idaresi ihtiyaç 
larına bakiye 4 milyon lira kadarı muhtelif in
şaat ve imar hizmetlerile müteferrik iktisadî, zi
raî işlere tahsis edilmiştir. 

Su işleri 
Cumhuriyetin iş programında yer alan büyük 

mevzularımızdan biri de su işleridir. 
Evvelce hususî kanunlarla verilen salâhiyet 

dahilinde ihalesi yapılmış olan küçük Menderes 
havzası bu sene tamamile bitmiş. Cellâd batak
lığı kurutulmuş bulunacaktır. Nilüfer nehrinin 
Bursa ovasında yaptığı tahribatın önüne geçil
mesi ve Terme bataklığının kurutulması işi de 
bu sene ikmal edilmiş olacaktır. 

3031 numaralı kanunla verilen salâhiyete is
tinaden Adana, İğdır, Tarsus, Mersin, Kermas-
ti, Menemen mrntakalarındaki su işleri kısmen 
ihale edilmiştir. Bir kısmının de projeleri hazır
lanmıştır. 

Yüksek Meclisin üzerinde ehemmiyetle dur
duğu bu büyük işin istilzam ettiği karşılıkların, 
bütçelerde derpiş edilmek suretile tahakkuk et
tirilmesi uzun senelere mütevakkıf olduğunu 
hesablayan Hükümet, memleket istihsalâtınm 
artmasında büyük bir âmil ve kuvvet olacak 
olan su işlerinin finans manınınm Ziraat banka
sına devrini daha faydalı görmüş ve umumî 
bütçeden her sene iki buçuk milyon liraya yakın 
sermaye ile takviye edilmekte bulunan bu kıy
metli müessesemizin geçen sene kabul buyurdu
ğunuz kanunla iştigal mevzuuna giren bu işlerin 
daha süratle başarılması istihdaf olunmuştur. 

Bunun için icab eden kanunî salâhiyet encü
menlerde tedkik edilmektedir. 

Sümerbank 
Sanayileşme faaliyetimiz; programı dahilin

de ilerlemektedir. Çimento, porselen ve kimya 
sanayiine aid müteaddid fabrikaların tesisine 
önümüzdeki sene başlanacağı gibi demir sanayii 
inşaatı meyanındaki yüksek fırınlardan biri de 
işlemeğe başlamış olacaktır. 

Bu malî sene zarfında Sümerbankm sanayi
leşme sahasında sarfına muhtaç olduğu paralar 
bu müessesenin haiz olduğu kredilerle temin 
olunacaktır. 

Etibank 
Maden işleri: 
Eti Bank tarafından işletilen Zonguldak 

kömür madeninin 1937 deki istihsal mikdan 
400 bin tondan ibaret iken istihsalatm tezyidi 
için alınan tedbirler sayesinde 1938 malî yılın

da istihsal edilecek lave kömür mikdan 600 
bin tonu bulacaktır. Bu mikdar ve program da
hilinde her sene artmak suretile 1941 senesin
de 1 100 000 tonu bulmuş olacaktır. 

Ergani bakır madeni önümüzdeki kânunu
saniden itibaren başlayacaktır. Senelik kapasi
tesi 7 500 - 8 000 ton olan bu madenden 1938 
malî yılı içinde 3 000 ton elde edeceğimizi tah
min ediyoruz. 

Divrik demir madeni işlemeğe başlamıştır. 
Önümüzdeki malî yılı içinde 100 bin ton ma
den cevheri istihsal edebileceğiz. Elyevm hali 
faaliyette bulunan krom madeninin 50 bin ton
dan ibaret olan istihsalinin indelihtiyaç 100 
bin tona çıkarılması için lâzımgelen tesisat 
şimdiden tamamen ikmal edilmiştir. Senelik 
kapasitesi Ergani gibi 7 500 - 8 000 ton olan 
Murgul bakır madeni ile Bulgardağı, Keban 
altın ve kurşun madenleri için icab eden tesi
sata da önümüzdeki sene başlanacak ve bunlar 
dahi programlarına göre işletecektir^ 

Halkımız için yeni bir iş sahası ve ayni za
manda döviz bakımından yeni bir memba teş
kil etmekte olan maden işlerinin çizilen mesai 
programının tahakkuku için önümüzdeki se
nede ihtiyarı lâzımgelen Mtün sarfiyat, Eti 
Bankın mevcud kredilerinden temin edilmiş 
bulunacaktır. 

Deniz Bank 
Deniz ticaret filomuz için hususî kanunla 

verilmiş olan salâhiyet istimal edilmiş ve si
pariş olunan vapurlardan biri bu ay içinde 
getirilmiş olduğu gibi, bir kısmı da önümüzde
ki senede teslim edilmiş bulunacaktır. Millî 
bankalarımız tarafından teşkil edilen (Sosyete 
şileb) faaliyete geçmiş ve şimdiden 3 şileb mu
bayaa etmiş bulunmaktadır gerek haricî ticare
timiz, gerek döviz sarfiyatı tasarrufu bakı

mından memlekette bu sosyetenin temin edeceği 
faydalar çok ehemmiyetlidir. 

Yukarıda arz ettiğim kanun ile sarfma me
zuniyet verilen 10 milyon liradan şimdiye ka
dar Hazinece temin edilen 6 milyon liranm üst 
tarafı Deniz bank müessesesince kendi kredi
lerinden temin edilmiş bulunacaktır. Deniz bank 
mevzuuna giren işlere temas etmiş iken, önü
müzdeki malî yıl içinde İstanbulda azamî beşer 
bin tonluk ve defaten 12 bin tona kadar gemi 
inşa edebilecek kapasiteyi haiz yeni bir tersane 
kurulmağa başlanması mukarrer bulunduğunu-
da arz eylerim. (Alkışlar), 

Hava yollan 
Hava yollan Devlet şletme idaresine normal 

hizmetler için adi bütçeden (450 000) lira 
yardım, edilmiş, fevkalâde tahsisattan da bir 
milyon lira tefrik olunmuştur. Mevcud hatlara 
ilâveten önümüzdeki malî yıl içinde Ankara -
îzmir ve Ankara - Adana hatları açılacak An-
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kara - Diyarbakır hattı için istihzaratta buluna
cak ve bu servisler için icabeden vesait de mu
bayaa edilmiş olacaktır. 

İki senedenberi bütçe haricinde fevkalâde 
menabiden temin edilen karşılıklarla idare olu
nan hizmetlere aid maruzatım bundan ibarettir. 

Bütçenin masraf kısmını alâkadar eden ma
ruzatıma Büyük Meclise takdim edilmiş olan 
1936 malî yılı hesabı katğisile bir sene evvelki 
hesabı katği arasında bir mukayese yaparak ni
hayet vereceğim. 

1935 senesinde bütçeden ve fevkalâde men-
balardan (231,4) milyon lira tahsil ve (271,1) 
milyon lira tediye edilmiştirki aradaki fark 
(14,3) milyon liradan ibarettir. Bundan, sene 
sonunda bütçe emanetine alınmak suretile ertesi 
seneye borç olarak devredilen (6, 6) milyon lira 
indirilirse hesab devresi (7, 7) milyon liralık bir 
fazla ile kapanmış demektir. 

1936 senesinde ise yine bütçeden ve fevkalâde 
menbalarda 271 milyon lira tahsilat yapılmış ve 
bunlara mukabil (240) milyon lira tediye olun
muştur .ki; aradaki fark (31) milyon liradan 
ibarettir. Bundan sene sonunda bütçe emane
tine almmış olan (20,2) milyon lira tenzil edi
lirse, hesab devresinin bir sene evvelki (7, 7) 
milyon liraya mukabil (10, 8) liralık bir fazla 
ile kapandığı görülür. 

Bu rakamlar Yüksek Meclisin her işte ol
duğu gibi daima isabet ve hassasiyetle verdiği 
kararlara istinad eden bütçe vaziyetimizde tah
min ile tatbikatın ne kadar birbirine yakın ol
duğunu ve aradaki ufak farkın da bütçe muva
zenesini kuvvetlendirecek mahiyette ve tahsilat 
fazlası şeklinde bulunduğunu göstermek itibarile 
Cumhuriyetin bu eser ve neticesi üzerinde ifti
harla durulmağa değer. 

(Varidat bütçesi) 
1938 malî yünıda normal membalardan elde 

edileceğini tahmin ettiğimiz varidat mikdarı 
(250 049 000) liradır. Bu mikdar 1937 malî yılı 
bütçe muhammenatma nazaran (19 029 000) 
lira fazladır. 

İçinde bulunduğumuz senenin on aylık ha
kikî tahsilat rakamlarına istinad eden tahmini
mizde hayvanlar ve muvazene vergilerindeki 
tenzilâtın gelecek sene varidatında yapacağı te
sir dahi nazarı itibare almmış olmasma göre, 
hakikî fazlalık (25 629 000) liradan ibarettir. 

Görülüyor ki, bütçe muhammenatma naza
ran 1936 malî yılı tahsilâtmda görülen fazlalık 
ayni seyrile 1937 malî ydmda da devam etmiş 
ve içinde bulunduğumuz senenin 11 aylık tahsi
lat yekûnu daha şimdiden senelik varidat mu-
hammenatmı (5 366 000) lira geçmiştir. 

Tahsilattaki bu fazlalık belli başlı bütün 
vergilerimizde kendini göstermiş olmakla be
raber bilhassa muamele vergisinde beş güm
rük resminde üç, istihlâk vergilerinde iki mil-

| yonu kazanç vergisinde bir buçuk, damga res-
i minde bir milyonu mütecavizdir, iktisadî ha

yattaki inkişaf ile vergi sistemimizdeki ahengin 
ve vergi kanunlarmda alman islâh ve tensik 
tedbirlerinin semereli tesirlerine borçlu bulun
duğumuz bu neticeyi huzurunuzda memnuni
yetle kaydediyorum. 

Vergilerimizi bir taraftan millî istihsali ko
ruyacak, diğer taraftan dar müstehlikleri taz
yik etmeyecek şekilde ve ileri memleketlerin 
tatbik ettiği en iyi usulleri, millî bünyemizin 
icablarile telif ederek inkişaf ettirmek için icab 

I eden ıslahatı dikkatle takib etmekteyiz. 
Ulu Önderimizin yüksek direktiflerine uya

rak, mühim bir vatandaş kitlesini alâkadar 
eden hayvanlar vergisi üzerinde evvelki sene 
olduğu gibi bu sene de mühim bir tahfif yap
tık. Buna aid kanun lâyihası geçen ay bidayet
lerinde yüksek heyetiniz tarafından kabul buyu-
rulmuştu. 

Bu sene elimizde bulunan yeni sene kayid 
neticesine göre vergisi tenzil edilen sığır hay
vanlarında (632 557), tiftikte (93 657) ve hiç 
bir tenzil yapılmayan koyunlarda (1 330 809) 
diğer hayvanlarda da (53 979) aded fazlalık 
kaydedilmiştir. Bütün hayvanlardaki fazlalık 
adedinin yekûnu (2 111 002) ye baliğ olmakta-
dır. 

Bu suretle yaptığımız tahfifin tevlid ettiği 
varidat noksanının üçte biri şimdiden telâfi 
edilmiş bulunmaktadır. Bir taraftan vergi tah
fifinin yaptığı tesir, diğer taraftan yoklama
nın yaplmasmda gösterilen dikkat ve itina saye
sinde elde edilen bu neticeler, hayvanlar ver
gisi üzerinde önümüzdeki senelerde de meşgul 
olmak ve bütçe muvazenesini bozmayacak im
kânlar buldukça yeni tahfifler yapmak cesare
tini bize vermektedir. 

(Maamafih bu husustaki mesaimizin yalnız 
| tahfif cihetine inhisar etmiyeceğini, bu vergiyi 
j ziraî irad vergisi şekline koymak imkânlarını 
I da araştırmaktan geri durmayacağımızı arzede-
I rim). 

Atatürkün Yüksek direktiflerinde işaret bu-
I yurulan ve Hükümet programında yer alan ver-
I gi ıslahatında, hizmet erbabının vergilerinde 

yapılacak teklifi bu sene muvazene vergisi üze-
I rinde tatbik ediyoruz. 

Tahfife bu vergiden başlamamızın, sebebi, 
muvazene vergisinin istisnaları en dar ve bina
enaleyh şümulü en geniş bir vergi olması, çok 
büyük bir mükellef kütlesini alâkadar etme
sidir. Bu vergide, bir taraftan nisbeti yüzde se
kize indirmek diğer taraftan muafiyet haddini 
genişletmek suretile bir tahfif yapmış oluyoruz. 

Bunun rakamla ifadesi (4 500 000) liraya 
yakındır. Yukarıda masraf bütçesine aid izahat 
vesilesile de arzettiğim gibi bütün umumî hiz-

I metleri ve bilhassa Millî Müdafaa ve Nafıa ih-
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tiyaçlarmı tamamen karşılamak için her sene 
bütçelere yapmrya mecbur olduğumuz zamlar 
g-öz önüne getirilirse ihtiyar edilen fedakârlığın 
ehemmiyeti daha ziyade göze çarpmış ve takdir 
edilmiş olur, sanırım. Bunlardan başka Tıbbî 
ve ispençiyari müstahzarat üzerindeki istih
lâk vergisi tamamen kaldırıldığı gibi kazanç 
vergisi ve damga resminde ağır görülen bazı 
nisbetlerin tahfifi hakkmda Yüksek Meclise 
takdim olunan lâyihalarda encümenlerde ted-

kik olunmaktadır. 
Vasıtasız vergilerimizin tahakkuk ve tahsil 

usullerine basitlik, itiraz ve temyiz usulle
rinde birlik temin etmek, tatbikatın verdiği tec
rübelerden de istifade ederek bu vergilerin baki
yesi üzerinde icab eden İslâhat ve tadilâtı ih
tiva eylemek ve bir çok memleketlerde olduğu 
gibi, muhtelif zamanlarda müteaddid tadillere 
uğramış olan vasıtasız vergi kanunlarımızı ko-
difiye etmek üzere hazırlamış olduğumuz (Vası
tasız vergiler kanun lâyihası) da Yüksek Meclise 
takdim edilmiş bulunmaktadır. 

Bu lâyiha ile vasıtasız vergilerin tarh ve ta
hakkuk ve tahsil muamelelerine müteallik bütün 
hükümleri bir arada toplanmış ve her vergi 
kanununda ayn müddetlere ve mercilere bağ
lanmış olan itiraz ve temyiz usulleri ve merci
leri birleştirilmek suretile tatbikatta tam vahdet 
ve hem mükellefler hem kanunu tatbik edecek 
memurlar için büyük kolaylık temin edilmiş 
oluyor. 

Varidat bütçesi hakkındaki maruzatıma ni
hayet vermezden evvel, yapılmakta olan arazi 
tahriri hakkmda da, Yüksek Heyetinize izahat 
vermek isterim. 

1936 yılı başmda kabul buyrulan arazi tahrir 
kanunu mucibince yapılmakta olan bu tahrir, 
işi için azamî itina ve ihtimam gösterilmiş ve 
yüksek arzunuza tevfikan iki senede bitirilmesi 
için lâzım gelen bütün tedbirler alınmıştır. 

Şehir, kasaba ve köy cüzütamlarma ayrılma 
suretile yazılan ve cüzütam üzerine tatbik mev
kii geçirilen arazi tahririnde, bütün memleket 
için (40 471) cüzütam tesbit edilmiş ve bunlar
dan nisan nihayetine kadar (38 193) adedinin 
yazmu bitirilerek ıbu cüzütamlarda (20 243 315) 
parça arazi tesbit olunmuştur. 

Geri kalan (2278) cüzütamm da bu ay sonu
na kadar yazılacağını ve haziran 1938 başmda 
bütün memlekette yazılmamış arazi kalmryaca-
ğııu huzurunuzda memnuniyetle arzederim. 

Şimdiye kadar yazılan araziden bütün iti
razları tedkikden geçerek konulan kıymetleri 
katileşmiş olan cüzütam adedi (14848) dir. Ka
lanlarında 1938 yılı içinde itiraz tedkikleri bi
terek katğileşeceği ve 1939 yılmdan itibaren 
memleketin her tarafında arazi vergisinin yeni 
tahrire istinad edeceği muhakkaktır. 3 250 000 
lira sarfile temin edilmiş olan bu tahrir Cum

huriyet Hükümetinin başardığı en mühim eser
lerden biri olacaktır. 

Evvelce 1275 (1859) senesinde başlanmış ve 
50 seneye yakm bir zaman devam etmiş olan 
arazi tahririnin iki sene gibi çok kısa bir za
manda ve emsaline göre istiksar edilemiyecek 
bir masrafla başarılmış olduğunu söylemek vü
cuda getirilen eserin ehemmiyetini tebarüz et
tirmeğe kâfidir. (Alkışlar). 

Bu suretle, üzerinden bir kaç nesil geçmiş 
kimseler namına şimdiye kadar tahakkuk etti
rilmekte olan arazi vergisinin mükellefleri belli 
edilmek suretile bu verginin tahsilatında vilâ
yet hususî idarelerine çok mühim bir kolaylık 
temin edildiği gibi tahrir kayıdlan haricinde 
kalmış bir çok arazi de tesbit edilmek suretile 
vergi matrahı da yükseltilmiş ve ayni zamanda 
bu günkü rayiçlere göre hiç bir şey ifade et
meyen mevhum kıymetlere istinaden tahakkuk 
ettirilen bu verginin halihazır rayicine istinad 
ettirilmesi de mükellefler lehine büyük bir iyi
lik vücude getirilmiştir. 

Hazine vaziyeti 
Hazine vaziyeti, her sene bütçelerde görü

nen inkişaf nisbetinde müsaid bir durum arz et
mektedir. Bu sebebledir ki; Devlet tediyatı tam 
bir intizam altmda cereyan etmekte ve bunun 
neticesi olarak da Hazine kredisini ifade ve 
işaret eden Devlet tahvil ve bonuları yerli ve 
yabancı bütün müesseseler için en emin ve kârlı 
plasman mevzuu olmaktadır. 

Muhtelif kanunların vermiş olduğu salâhi
yetlere istinaden ihraç etmekte olduğumuz bo-
nu ve tahvillerimizin dahil ve hariçte rağbet 
bulması uzun vadeli taahhüdlerde müşkülâta 
maruz kalmmaması büyük işlerimizin geniş kre
di teklifleri ile ve rekabetle karşılanması bunun 
bariz misalleridir. Bu münasebetle şunu da arz 
etmek isterim ki; Türkiye ile ticarî ve iktisadî 

münasebeti kuvvetlendirmek ve genişletmeyi 
ayni zamanda her iki tarafm menfaatleri icabı 
olarak mütalea eden ingiliz sermayedar ve kre
di müesseseleri ile mümessillerimiz arasmda mü
him bir kredi mevzuu üzerinde yapılan temas
lar ve bunun üzerinde cereyan eden müzake
reler müsbet bir neticeye iktiran etmiştir. 

Taahhüdlerimize gösterdiğimiz sadakat, te
diyelerimizde takib ettiğimiz intizamın dahil ve 
harice telkin ettiği itimadm ve Cumhuriyet ma
liyesine karşı beslenilen yüksek itibarm mah
sulü olan bu neticeyi huzurunuzda arzederken 
bunun münhasıran Yüksek Heyetinizin asla 
yanılmayan isabetli kararlar ve irşatkâr direk
tiflerin bir eseri olduğunu kaydetmeyi vazife 
sayarım. 

(Döviz vaziyetimiz) 
Döviz vaziyetimizin 1936 muvazenei umumi

ye kanunile kabul olunan bir maddeye istinaden 
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bütün döviz ihtiyaçlarımız nazarı itibare alın
mak suretile tanzim ve îcra Vekilleri Heyetince 
tasdik olunan cetvellerle idare edilmekte oldu
ğu malûmunuzdur. Takvim senesi itibarile ya
pılan bu cetvellerde gelirlerimiz için yaptığımız 
tahminlerde, tıpkı bütçemizdeki tahminler gibi 
isabetle ve fazlasile tahakkuk etmektedir. 

1937 yılına aid gelir tahminimiz 2 500 000 
lira fazlasile tahakkuk etmiştir. Döviz sarfiya
tı için bu cetvellerde kabul ettiğimiz mikdarla-
rmda tecavüz edilmemesini, büyük bir dikkat 
ve itina, ile takib etmekteyiz. Ancak dünya si
lâhlanma yarışı karşısında Türkiyenin de şerefli 
vaziyetinin muhafazası ve sulhun idamesi yolun
da kendine düşen vazifenin ifası için lüzum gör
düğümüz müdafaa vesaitinin takviyesi uğrunda 
ihtiyarı icab eden döviz sarfiyatından kaçınma
mak mecburiyetindeyiz. 

işte bilhassa bu mühim âmilin tesiri altında 
bütün tekayyüdatımıza, çok ciddî ve hayatî ol
mayan masraflarımızın tahdid edilmesine ve 
azamî tasarruflar yapılması yolunda icab eden 
bütün tedbirlerin almmasma rağmen döviz vazi
yetimizde bu sene içinde bir ferahlık arzedemi-
yeceğim. 

Bu vaziyetin ilcasiledir ki, sakıt imparator
luktan müdevver haricî borçların yüzde ellisini 
döviz ile ödemek hususunda alacaklılarla muta
bık kaldığımız esasın tadilini teklif etmiş ve 
bu borçlarımızın türk parasile muntazaman öde
necek olan taksitlerinin tamammm Türkiye-
den mal mubayaası suretile transferinin icrası 
yolunda alâkadarlara tebligat yapmış bulunu
yoruz (Bravo sesleri, alkışlar-. 

Ciddî bir müşkülât neticesi olan bu teklifimi
zin alakadarlarca takdir edileceğine ve bu mev
zu üzerinde yakında başlayacak olan müzake
renin hüsnü neticeye varacağına inanıyorum. 
Şurasını da arzedeyim ki, bir taraftan sanayileş
me programımızın hiç bir tadile uğramaksızm 
tatbikma devam olunması ve diğer cihetten dö
viz getiren madenlerimizin istihsalâtınm tezyidi 
yolunda alınan teşebbüs ve kararlar ve bilhassa 
Ergani bakır madeninin yakmda bizim için yeni 
bir döviz membaı yaratması gibi hususlar, dö
viz vaziyetimizin salâh ve kuvvetlenmesi ümid-
lerini bize vermektedir. 

Haricî ticaretimizi gösteren rakamlarda bu 
bakımdan ümidleri kuvvetlendirmektedir: 

Şöyle ki; 1937 senesinde (114 379 026) lira 
idhalâta mukabil, (137 983 551) liralık ihracat 
yapılmış ve bu suretle (23 604 525) lira bir ihra
cat fazlası temin olunmuştur. 

Haricî ticaretimizin de bu inkişafı büyük 
memnuniyetle kayde değer bir keyfiyettir. 

(Millî para) 
Büyük Önder Atatürkün millî paramızın kıy

metinin muhafazası hususunda verdiği direktif, 
Yüksek Heyetinizin bu maksadı istihdaf eden 

kararları daima göz önünde bulundurulmakta 
ve millî paranm korunması ve filî istikrarının 
devamı için icab eden bütün tedbirler alınmak
tadır. 

Dünyanm bu günkü nazik devrinde dahi pa
ramızın istikrarının müemmen bulunduğunu bir 
defa daha ifade etmeyi vazife bilirim (Alkışlar). 

Yüksek huzurunuzda geçen sene 1937 büt
çesini izah ederken, borsa haricinde almıb sa
tılan türk altmmm tedricî bir tereffüe meyil et
tiğini ve bu tereffüe muhtelif ecnebi paralarının 
devalüasyonunun da müessir olduğunu ve bu 
yükselmenin yersiz bulunduğunu arzetmiştim. 

Sebebsiz ve bir kısım vatandaşların zararını 
müeddi olan bu hareketler üzerinde tedkikler 
yapılmış ve icabeden tedbirler alınmıştır. Aldı
ğımız tedbirler neticesinde, 115 kuruşa kadar 
yükselmiş olan altm, bu gün memleketin her 
tarafında 1000 - 1035 kuruş arasında muamele 
görmeye başlamıştır ki, bu da dünya altın fiat-
larma nazaran normale çok yakin addedilebi
lir. 

(Gümüş para) 
Muhtelif kanunlarla verdiğiniz salâhiyetlere 

istinaden tedavüle çıkarılmış olan gümüş para
ların yekûnu mayıs nihayetinde (20) milyon li
raya baliğ olacaktır. 

Verilmiş olan salâhiyet 25 milyon liradır. 
Mütebakisinin önümüzdeki senede ikmal edile
cektir . 

Eski nikel ve bronz paraların tedavülden 
kaldırılarak yerlerine yenilerinin çıkarılmaı ma 
ehemmiyetle çalışılmaktadır. Şimdiye kadar 10 
kuruşluklardan 801 650 lira, beş kuruşluklar
dan 494 240 lira, bir kuruşluklardan 170 000 li
ralık mikdarmın piyasaya çıkarılmış olduğunun 
ve bunun mukabili olan eski paraların piyasa
dan kaldırıldığını ve birbuçuk nihayet iki se
ne zarfmda eski paraların temamen piyasadan 
kaldırılacağını arzederim. 

(Borçlar) 
Haricî ve dahilî borçlarımızın 1938 malî yı

lma aid faiz ve itfa karşılıkları tamamen büt
çeye konmuştur. Srvas - Erzurum demiryolu 
inşası için verilmiş olan 30 milyon liralık salâ
hiyetten şimdiye kadar (15 500 000) liralığı 
istimal edilmiştir. Önümüzdeki senede 4,5 mil
yon liralık bir kısmmm emisyonunun yapılması 
düşünülmektedir. 

Memleketin ümranı yolundaki masraflarımı
zı karşılamak için yaptığımız tertib dahilinde 
ihraç ettiğimiz tahvillerin halkımızca ve millî 
müesseselerimizce gördüğü rağbeti huzurunuzda 
şükranla yadeder ve halkımızın bu vesile ile 
hem millî bir vazifeyi ifa, hem menfaatini idrak 
hususunda gösterdiği şuurlu hareket karşısında 
büyük bir inşirah duyduğumu da arzederim, 
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(Borsa) 

1937 yılındaki malî hâdiselerden biri de, men
kul kıymetler ve kambiyo borsasmm Anka-
rada açılmasıdır. Cumhuriyet merkezinin her 
gün büyük bir hızla inkişaf eden malî işleri
nin kolaylıkla tedvir ve murakabesi için Anka-
rada bir borsa açılması lüzum ve zaruretini his
settik. Bu sebeble millî paranm istikrarı ve 
Devlet esham ve tahvilâtının kıymetlerile ya
kından alâkadar olan bu müessese vazifesini 
Ankarada ifa etmek üzere 1 nisan 1938 de kü-
şad edilmiş bulunuyor. 

(Bankalar) 
Mîllî bankalarımızın hemen umumiyetle 

kârla kapatmış oldukları 1937 bilançoları; 
Devlet kredisinin temelini teşkil eden millî 
ekonominin doğurucu ve yaratıcı âmilleri meya-
nında bulunan hususî kredinin tanzim ve mu
rakabesi hakkmda aimmış olan tedbirlerin isa
betini teyid eylemektedir. 

Bunun en kuvvetli ve kıymetli delili de, 
halkm millî bankalarımıza olan emniyet ve iti
madının günden güne artmasıdır. Bir gaye ola
rak 200 milyonu bulmasını beklediğimiz mevdu
at mikdarı çoktan bu yekûnu aşmıştır. 

1934 senesinde 202,' 1935 senesinde 213,1936 
senesinde 242 ve 1937 senesinde 298 milyon li
raya baliğ olmuştur (Alkışlar). Bu rakam mil
lî tasarrufun seneden seneye inkişaf ettiğinin 
ve ayni zamanda millî paramıza ve kredi camia
mıza gösterilen mütezayid itimadm en beliğ ifa
desidir. 

Maruzatıma nihayet verirken bütçelerimizin 
tedkikinde tevzininde ve ana prensiblerinde bü
yük bir dikkat ve hassasiyetle çalışan ve çok 
kıymetli yardımlarını esirgemeyen Bütçe encü
menine huzurunuzda en samamiî şükranlarımı 
arzetmeği vecibe bilirim. 

Arkadaşlar; ana hatlarmm tahlilini arzet-
meğe çalıştığım bu bütçe ile aziz halkımıza ve 
Türk vatanma yapılması düşünülen ve vaad edi
len faydalı işler, Yüksek Meclisin feyizli ve 
nurlu direktiflerine dayanmakta olduğunu ve 
evvelce kabul ve tasvib buyurduğunuz bütçele
rin başardı tatbikatı ve müsbet neticeleri bu 
kuvvetten doğduğuna inanarak yüksek irşadla-
rmızm bu bütçe müzakeresi sırasmda da esir-
genmemesini büyük bir hissi minnet ile diler
ken takdim edilen bütçenin kabulünüze lâyik 
bir eser olduğunu umduğumu arzediyorum 
(Sürekli alkışlar, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Münakale kanununa rey ver
meyen var mı? Rey toplama muamelesi bitmiş
tir. 

FUAD GÖKBUDAK (Urfa) — Muhterem 
arkadaşlar; 

Bayar - Ağralı bütçesi de İnönü - Ağralı 
bütçesi gibi açık aîmla ve kudretle milletin hu

zuruna çıkmaktadır. Bütçe encümenimizin Hü
kümete izhar ettiği kadirşinaslığa, tahmin ede
rim ki, Meclisimizin heyeti umumiyesi de iştirak 
edecektir. Meclisimizin Hükımetin bütçe hu
susundaki basiret ve çalışmalarını büyük iktidar 
ve geceli gündüzlü çalışmalarla kudretlendiren 
Bütçe encümenimize de derin bir teşekkür izhar 
edeceğini tahmin ederim. Bütçe encümenimizin 
yüksek vazifesine gösterdiği insiyak; bir bütçe
nin hakikate intibakını isteyen bütün arzulan, 
diğer milletlerin parlâmento hayatma nasib ol
mayan bir şekilde ifa etmektedir. Hükümetle 
milletin Meclisi, büyük milletin istediği dina
mizmi öyle uygun bir tarzda ifa ediyor ki, mil
letin hâkimiyetile Hükümetin kudreti hududu
nu ayırmak hakikaten çok müşkül olmaktadır; 
bu hakimiyetle o kudret, renk ve manzarası ve 
karateristliği ayrılamayaca kadar birbirine ka
rışmış ve kaynaşmış bir tarzda ve bir cebhe ola
rak milletin aziz ve açık alnı olarak 937 nin ra
kamlarına eğilmiş, onu Mustafa Şeref akade
misi denilecek yüksek bir ilmin heyeti manza
rası ile ve Türk milletinin hacmi artıb taşan 
büyük mikyasları ile ve daima hakikat kıstası 
ile ölçmüş, 938 malî yılma, milletin vekilleri
ni vicdan huzuru ile götürmüştür. 

Bütçeyi eline alan milletin her vekili bir 
mesuliyet ateşi ile karşılaşır: Bayar Hüküme
tinin bütçesi bu mesuliyetin bütün İstıraplarına 
derhal cevab vermektedir. Milletin maliyesi 
Devletin mukadderatına lâyik olan büyük mes
uliyet duygusu ile idare edilmektedir. Maliye
mizin kendisine hüsnüniyetle, ilim, tecrübe ve 
vatanperverlikle yapılacak tenkidleri büyük 
şükranla karşılayacağına eminim.. Romanm in-
kirazmı bir banka iflâsma benzeterek maliye 
bozukluğunda arayanlar elbette çok haklıdırlar, 
Osmanlı maliyesi de Osmanlı Devleti gibi bozul
muştu. Bozuk Osmanlı Devletini yarmı tedbirle 
kurtarmak isteyenler bütçe açığmm fazileti ter-
biyetkârisini istiyorlardı. Cumhuriyet «Bir Mil
letin yıkılması için başka hiç bir sebebe lüzum 
yoktur, bütçe açığı bir binayı bir rutubetin çö
kertmesi gibi o Devleti yıkmağa kâfidir» zihni
yetini mesuliyet duygusunun esasları olarak 
adlı. Bütçelerimizin feyzi, prensipin ulviyetini 
tebarüz ettiriyor. Türk bütçesinin rakamlarile 
Türk ihtiyaçlarını karşdamağa uğraşanlara acı
mak, onlarm çelik iradelerini takdir etmek lâ
zımdır. Büyük bir deha hamlesi almış olan 
Türk milleti asırların millî bünyede hapis ve 
tevkif ettikleri enerjiyi derhal izhar etmek isti
yor, rakamlar bu enerjiye karşı koyuyor. Maa
rif bütçesindeki rakam yekûnu milletin büyük, 
asırlarca hapsedilmiş enerjisini ödeyecek rakam 
mıdır? 

Sıhhiye bütçesi, arslan bir milletin sıhhatinin 
bütçesi midir? Yollarımızı, kara yollarımızı, de-
miryollarımızı, havayollarımızı asra lâyik bir 
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Vaziyete sokmak endişesile bihuzur olan Nafıaya I 
kendi bütçesi yeter mi? 

Zekâsını otuz sene taMb ettiğim ve kendisine 
verilen en son işte de muvaffakiyet ve ibda 
göstereceğine emin olduğum Kurdoğlunun büt
çesi zekâsının ancak faizini ödiyecek kadar mü
tevazı değil midir? 

Bayar - Ağralı bütçesi Cumhuriyetin en yük
sek rakamlı bütçesi olduğu halde dahi yaratıcı 
zekâsı ile ve yüksek kabiliyetile Hükümetimizin 
başmda bulunan idealist kafaya bu bütçelerin 
yekûnu yetişir mi? Fakat milletimizin maddî 
ve manevî hacmi büyümektedir. Tuttuğumuz 
yolun şaşmryan hedefi arasmda memlekette te
rakki, tasarruf, zekâ ve hatta bol kazanç un
surlarının mütemadiyen krymeti artıyor. Bu 
senenin bütçesi geçen senenin bütçelerine, evvel 
emirde memleketimiz hacminin bu yükselişi ile
dir ki üstün olabiliyor. Devleti idare edenlerin 
muvaffakiyetlerinin şahid ve şahikası olan büt
çeden dolayı Hükümetimize derin şükranlarımı 
ifade ederken bir kaç noktaya işaret etmek ı 
isterim. 

1 — Bütün kazalar orta mekteb istiyor, eski 
idarede rüştiye mekteblerine malik olan bu ka
zaların şimdi yalnız ilk mekteble kalmaları, 
Cumhuriyet neslimizi düşündürecek cidden de
rin bir uktedir. 

2 — Mekteb kitabları, nıektebler açıldığında 
behemehal talebenin elinde bulunmalıdır. 

3 — Konya mebusu iken Konyada ve Urf a 
saylavı olarak Urf ada memleketin derin ve katği 
derdi olarak su meselesini gördüm. İnsanların 
susuz kalması nasıl caiz değilse, insan gıdaları
nın da susuz kalması, tesadüfe kalması man
zaranın feci çehresini göstermeğe kâfidir. Ana
dolunun buğday anbarı olan Konya, çektiği 
kuraklık buhranlarına rağmen hala ayakta du
ruyorsa bunu, büyük Türk milletinin büyük 
felâket demlerinde bir birinin kefil ve şeriki 
ve öz kardeşi olmasının, Hükümet kudretindeki 
büyük tecellisine medyundur. 

Urfa gibi harikalı ve mübalağalı bir bitim 
kuvveti olan toprak, yanı başı sayılacak kadar 
yakınından geçen fırattan su alamamakla o 
memleket evladına mukarrer olan büyük refah
tan mahrumdur. 

Konyada ve Urfada halk formüle edilememiş 
kendi şuuru ile Konya ve Urfaya aid olacak 
bu su masraflarının kendi sabanlarından ve 
kendi keselerinden ödenmesini istiyorlar. Ba
şımızda kendisine ıstrrablarm yalnız ifadesi 
kâfi gelecek büyük ve kudretli halk Hükümeti 
vardır. Halk nasıl bu ihtiyacı formüle ede
miyorsa, onların vekili olan ben de bu kür
süden ancak bu duyulan dertleri ifade ile iktifa 
edeceğim. Onlar üzerinde otorite ile işlemek, 
onu canlandırmak ve kanunlandırmak Hükü
met cihazımızın kudretine tabidir. I 
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4 — Bataklıklar Anadolunun en derin dert-

lerindendir. Sıtmaya bütün harplerin yekûn 
larmdan pek çok fazla kurbanlar verdik. Ba
taklıkların bir kısmından çıkacak arazi o ba
taklıklara yapılacak masrafları koruyacak hal
dedir. Fabrikalar, kurduğumuz topraklarda a-
mele ve halkı sıtma afetinin tehlikesi altında 
bırakırsak asrî terakkiyi yalnız bir cephesin
den takib etmiş oluruz. Bataklık meselesinin 
tıpkı bir harb meselesi gibi müstacel bir vatan 
meselesi olarak göz önünde tutulmasını ve ona 
göre tedbirler ittihazını pek yüksek kıymetteki 
Hükümetimizden dilerim. (Alkışlar). 

KÎTABCI HÜSNÜ (Muğla)'— Bütçe, Dev
let hayatının gidişini, rakamların katği ve be
liğ ifadesile, vazıh surette gösterdiği için 
ehemmiyetle tedkika değer bir vesikadır. Bu 
itibarla ben de 1938 bütçesinin tedkikı ile edin
diğim intibaı huzuru âlinizde arzedeceğim: 

Hemen itiraf edeyim ki bu bütçe, her va
tan severe zevk ve inşirah verici bir mahiyet
tedir. Çünkü geçen seneye nisbetle, Maliye 
vekilinin de tasrih ettiği gibi, 19 - 20 milyon 
liralık fazla bir gelir vardır. Bu öyle bir faz
lalık ki, hiç bir vergide tezyid yapılmadan ve 
hatta bazı vergilerden tenzilât yapıldığı halde, 
bu neticeye varılmış olması, halkımızın refaha 
doğru bir adım daha atmış olduğunu ve bina
enaleyh umumî masraflara iştirak kabiliyeti
nin çoğaldığını göstermek itibarile şayanı mem
nuniyettir. Memleketin ihtiyaçları azimdir. Bu 
alınan fazla gelir sayesinde halkın sıhhatine, 
irfanına, ziraî kalkınmasına ve her şeyden üs
tün olan müdafaasına daha fazla para sarf ve 
tahsisine imkân bahşetmesi itibarile de şayanı 
memnuniyettir. Bütün bu iyilikler nihayet Hü
kümet makinesinin iyi idare edildiğini ifham 
eder ki sebeb olsun, neticeler olsun; iftiharla, 
şükranla karşılanmağa lâyıktır. 

Bütçe rakamlarına girmeden evvel kısaca nü
fus meselesine temas edeceğim. Bir arkadaşımla 
Celâl Bayann, her Hükümet için ideal bir ic
raat listesi mahiyetinde olan programını sitayiş
le konuşuyorduk. Bu arkadaşım, programın 
mükemmeliyetinden fakat en mühim bir mesele 
olan nüfus işine temas etmediğinden bahsetti. 
Buna cevaben, bütün Hükümet icraatında hal
kın refahmın, sıhhatinin hedef tutulduğunu ve 
binaenaleyh eğer nüfusa sarahatle temas edil-
memişse bunun mütearefe kabilinden, belli bir 
şey olmasından ileri geldiğini söylemiştim. 

Bununla beraber bu fikir ve mütalea benim 
dimağımda bir iz bıraktı ve zihnimde bazı dü
şüncelerin yer tutmasına saik, oldu işte bun
ları huzuru alinizde kısaca arzedeceğim. 

Bir defa nüfusun ehemmiyetinden bahsetme
ye lüzum yoktur. Bu, besbelli bir şeydir. Yalnız 
memlekette nüfusu çoğaltmak için bazı mevzu
ata ihtiyaç var mıdır? yok mudur? meselesini ted-
kik etmek gerektir. Biliriz ki bu hususta yol 
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vergisi bir de çok çocuklu ailelere 50 şer lira 
ikramiye verilmesi yolunda iki hükümden ma
ada mevzuatımızda bir kayid yoktur. Halbu-
iri bir çok Devletlerde bu hususta alınmış ted
birler vardır; tedkik edilirse görülür ki bu 
tedbirlerin hedefi ve ittihaz edilen çareler iki 
noktaya matuf oluyor. Birisi, nüfusu teksir 
etmek için izdivaç ve tevellüdatı teşvik etmek, 
ikincisi, vücud bulmuş olan nüfusun idamei 
hayatını, sıhhatini temin etmek. Birinci me
selede bazı hükümetler mühim ve ağır külfetler 
de deruhde etmektedirler. Fakat kanaatimce 
halen bizim bunu mevzuatımıza koymağa ihti
yacımız yoktur. Çünkü bütün varlığımızın, 
servetlerimizin kaynağı olan köylülerimizde, 
izdivaç ve tevellüdat haddi matlubdadır. Bu 
noktadan bütçemizin zaten ağır külfetlere ta
hammülü de olmadığından işi uzatmak doğru 
değildir. Yalnız hayatın idamesi noktasından 
bazı kararlar almak lâzımdır kanaatindeyim. 
Doğ-muş olan çocukların muhafazai mevcudi
yeti evvelâ bilgi işidir, bakım işidir. Bunda 
halkımı^ cahildir; kendilerini tenvir etmek lâ
zımdır. 

İkincisi; iktisadî vaziyetleri kötü olan aile
lere lâzımgeldiği kadar yardım etmektir. Bun
lardan daha mühimini de doktorsuzluk yüzün
den heder olan nüfusumuz çoktur. Her kaza
mıza doktor ikame edemiyecek vaziyetteyiz. 
Onun için Sıhhiye vekâletinden temenni olu
nur ki,. seyyar sıhhiye teşkilâtı yaparak bun
lar mütemadiyen memleketimizi gezsinler ve 
halkımızın sıhhatlerile çok yakından alâkadar 
olsunlar. Bilhassa bunlara lâzımgeldiği kadar 
para verilerek halka hiç barolmamalan işi de 
başta gelir. 

Sonra, biliriz ki, her gezdiğimiz yerde sıt
manın büyük tahribatına şahid oluyoruz. Bu
na karşı da sıtma ile mücadele teşkilâtı var
dır. Fakat bazan tesadüf ederiz ki sıtma ile 
mücadele teşkilâtı olan yerlerde kinin mev-
cud değildir. Verilmiş olan muayene varaka
sında; muayyen zamanlarda kinin verileceği 
yazılıdır. Fakat, ya kinin yokluğu yüzünden 
veyahud her hangi bir sebebden, memurun 
oraya gitmediği vakidir. Onun için kininde 
imsak yapılmamalı, mümkün olduğu kadar 
fazla mikdarda verilmelidir. Hatta sıtma ile 
mücadele teşkilâtı olmayan yerlere de mebzu-
len verilmesi her halde faydalı olur. 

Nüfus meselesinde zihnimi işgal eden, bil
hassa büyük yerlerde, ya kimsesizlik yüzünden, 
yahud velilerinin lâkaydisi yüzünden sefalete 
maruz kalmış çocuklara tesadüf etmekteyiz. 
Bunlarm vaziyetleri çok acı ve elimdir. Bunlar, 
bakılmamaları yüzünden ya maddetten, ya ma
nen heder olmağa mahkûmdurlar. Bunları sin
lerine göre tasnif ederek mekteblere, çırak 
mekteblerine ve hatta Sümerbankm fabrikaları 
yanmda açmakta olduğu mekteblere yerleştir

mek suretile hem bunlarm hayatlarını kurtar
mak ve hem de kendilerine memleketin istih-
salâtmda mühim hizmetler yaptırmak imkânı 
vardır. Türk camiası, ki bütün halkı okutmağı 
kendisine vazife edinmiştir, bundan daha ev
vel onları doyurmak, hayatta muvaffak kri-
mak vazifesini de üzerine almış demektir. Ha
yatlarını vikaye etmek suretile göstereceğimiz 
yardım hem millî ve hem de insanî bir vazifedir. 
Sonra yine bu zeminde düşünürken çok ço
cuklu aileler hatıra gelir. Memlekete en büyük 
servet hediye eden bu ana ve babaların çocuk
larını nafakalarını teminde kendilerine zahir 
olmak ve bunlara yardım etmek te bir vazife
dir. Bu hususta mevzuatımızın sakit kalması 
doğru değildir. Çünkü bunlara lâzım geldiği 
kadar yardım edilmezse, ve fazla vergi yükleri 
tahfif edilmezse, çocuklarına eyi bakamamaları 
ve yavruların cılız kalarak randımanlı bir uzuv 
olamamaları pek tabiidir. Bu hususta Avrupa 
düveli mütemeddinesi lâzrmgelen kanunları çı
karmış ve işe başlamıştır. Meselâ Almanya 934 
de çıkardığı bir kanunla iradı umumî vergisin
den zevce ve birinci çocuk için üçer yüz mark, 
ikinci çocuk için 400, üçüncü için 600, dördün
cü için 800, beşinci ve daha fazlası için biner 
mark tenzil etmektedir. 

Romanya 1923 - 1933 de çıkarmış olduğu ka
nunlarda 40 000 leye kadar olan iradlardan bir, 
iki nüfus için % 20 den başlayarak nüfus ade
di çoğaldıkça bir nisbeti mütezayide ile tenzilât 
nisbeti fazlalaşryor. Fransa İtalya, Belçika ve 
hatta îngilterede bile bu hususa dair bazı hü
küm ve kararlar alınmıştır. Binaenaleyh ne
den biz bunu vergilerimizde tatbik etmeyelim? 
Maliye vekâletini bu biraz uğraştırabilir. Fakat 
Avrupa memleketlerinde almış, yürümüş olan 
bir ceryandrr. Memleketimiz mevzuatında da 
bir an evvel yer alması lâzımdır. Maliye vekili 
muhteremi, vasıtasız vergiler için hazırlık ya
pıldığını söylemişlerdi. İşte kendilerinden, müş
fik Hükümetten böyle çok çocuklu ailelere lâ
zım gelen kolaylıkların bu kanunlarda yer tut
masını dilerim. 

Şimdi bütçe rakamlarına geçiyorum: Bütçe
miz 250 milyon liraya baliğ olmaktadır. 1931 
deki 155 milyonluk bütçeye nazaran % 63 bir 
tezayüd göstermiş demektir. Bu tezayüd nor
mal olarak seyrini takib ederse, 1931 den 10 
sene sonra bütçemiz bir misli artacak, 300 milyo
na baliğ olacak demektir. Bu şayanı şükran neti
ceye varmanm sırrı hiç şübhesiz Atatürkün di
rektiflerini, Hükümet reislerinin ve yüksek he
yetinizin sadakat ve kiyasetle tatbik etmesinden 
ibarettir. Bu yolda alınacak ve atılacak adım
lar ve hassaten yeni Ziraat vekilimizin Atatür
kün ilhamlarından olarak tatbik sahasma koy
mak üzere bulunduğu pratik tedbirlerle, yakm 
bir zamanda bütçemiz yekûnu her halde söyle-
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diğimiz rakama ulaşacağını ümid etmekte 
hata yoktur. Bütçe encümeni ve Hükümetin 
iddiası gibi hakikaten 938 bütçesi Cumhu
riyet Hükümeti bütçelerinin en yüksek raka
mını teşkil eder, maahaza zaten 1937 bütçesindeki 
tahsilat ile bu netice hâsıl olmuştur. Yani 
1937 senesi bütçesi tahsilatı, 1937 senesi bütçe
sinin en yüksek olmasını temin etmiştir Hâtı
ra gelebilir ki bu bütçeler içerisinde muvazene 
buhran buğdayı koruma vergileri gibi fevkal
âde vergiler de vardır, bunların kaldırılması 
sayesindedirki en yüksek bütçe oluyor, hayır 
ben bütçeleri tedkik ettim, en yüksek bütçe tah
silatı 929 da 206 milyon lira olmuş. Binaenaleyh 
fevkalâde varidat rakamlarının tenzili halinde 
dahi 1937 bütçesi en yüksek bütçeyi teşkil et
miştir. 1938 bütçesi dahi tabiatile en büyük büt
çedir. 

Bu neticede, Maliye vekilinin de söylediği 
veçhile, halkın kalkmmasmm ve bu kalkınmada 
Hükmetin almış olduğu tedbirlerin büyük fay
dası olduğu gibi, Maliye vekâleti teşkilâtının 
da büyük faydası olmuş olacaktır. Çünkü görü
yorum ki sekiz aylık tahsil nisbetleri 1934 de 
% 70 iken 1937 de % 78 e vâsıl olmuştur. Gerçi 
bu nisbet farkında arazi ve bina vergilerinin o 
sırada Maliyede bulunmasına ayrılacak bir pay 
da vardır. Fakat ne olursa olsun yine lehde bir 
fark vardır. % 8 değilse % 5 - 6 vardır. 

Bütçe encümenine teşekkür edeceğim. Çün
kü bu sene incelemelerini daha derinden yap
mış. Evvelâ bütçeyi arkadaşları arasmda taksim 
ederek onların verdikleri raporlar üzerinde 
ikinci bir inceleme yapmış. Bu teşekkürü ifa 
ederken kendilerinden raportör arkadaşların 
verdikleri raporların, gelecek sene, bastırılarak 
bize tevzi edilmesini de rica ederim, bu zanne
derim isabetli ve faydalı bir şey olur. 

Bütçe rakamlarına gelelim: Bütçe varidat 
rakamları üzerinde söylenecek söz, beyanı mem
nuniyetten ibarettir. Ben yalnız iki rakama işa
ret edeceğim. Birincisi şeker istihlâk vergisi
nin cılızlığıdır. Ümid ederim ki geçenlerde yap
tığım temennim nazarı dikkate alınarak mem
leketteki istihsalât yükselir ve bu da haddi 
lâyikma vardırılır. 

İkincisi, kazanç vergisi yekûnudur. Gerçi bu 
sene 1,5 milyon lira kadar bir tezayüd vardır. 
Fakat bunun daha çok olması lâzımdır ve ka

bildir. Geçen sene 8 milyon lira iken bu sene 
9,5 milyon lira olmuştur, 1932, 1933 senelerin-
deki rakamlar bunun fevkindedir. Seyyar sa
tıcıları dükkân sahibi yapmak, biribiri içine gi
ren serbest meslek erbabma yayılma imkânı 
vermek için bu vergi üzerinde tahfif at yapmak lâ
zımdır. O vakit ümid ediyorum ki, varidat mik-
darı çoğalır. Say m Ağralmm işaret buyurduk
ları gibi, her Devlet fazla varidat temin etmek 
için vergilere zam yaparken, biz bunun aksine 
fazla varidat temin etmek için vergileri tahfif 
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ediyoruz. Tabiî bizimki daha doğru bir yoldur; 

Masraf kalemlerinde yapılan ilâveleri söyle
diler. Bu hususta bir şey söylemiyeceğim. Yalnız 
iki noktaya ilişeceğim: Birisi, Nafıa bütçesinde-
deki azlık, diğeri maaş ve ücretlerdeki fazla
lıktır. 

Nafıa bütçesindeki azlığın bir kısmı zaten 
bütçede tasrih edilmiştir. Demiryolları için ay
rıca fevkalâde tahsisatla bu işin karşılanması 
karargir olmasından ileri geliyor amma demir
yolu kadar mühim olan diğer umumî yollar için 
hiç bir şey yoktur. Geçen sene de bu noktaya 
temas etmiştim ve geçen sene de bu umumî yol
lar için az para ayrılmıştı. Transit yollarını 
istisna edersek şimendiferden geyri memleketin 
mühim yolları için hiç bir şey konmamış demek
tir. Gerçi idarei hususiyelerden muayyen bir 
nisbet dahilinde para alınarak memleketin yol
ları yapılmaktadır. Fakat bunun, ihtiyacı karşı
lamaktan uzak olduğu aşikârdır. Tahsisatımızı 
şimendiferlere hasrediyoruz, yollara ayıracak 
para kalmıyor, denecek olursa bu, bir mazeret 
teşkil edemez. Diyebilirim ki «para azdır» sözü 
Cumhuriyet Hükümeti için mevzubahs olamaz. 
Para, maddî imkânsızlık, tâli bir meseledir. Ye
ter ki Cumhuriyet Hükümeti o işi yapmağa ka
rar versin. Buna misal mi istersiniz? İşte millî 
müdafaa, işte su ve işte şimendifer meseleleri. 
O halde umumî yollar için de karar verelim ve 
işe başlayalım. Bu karar ve başlama işin başarıl
ması demektir. Bu işin başarılması da memleke
tin iktisadiyatı, müdafaası hulâsa hayatı için 
lâzımdır. 

Şimdi masraf kalemlerinde çoğalan kısma ge
çelim. Varidat çoğaldıkça maaş ve ücret fa
sılları çoğalıyor. Bilhassa ücret fasılları birinci 
sırada geliyor. Her vekâlette bu fazlalık meş-^ 
huddur. Bu işte en ziyade imsak etmesi tabiî 
olan Maliye vekâleti bütçesinde, yalnız ücret 
faslında 213 000 liralık bir fazlalık vardır. Bu 
fazlalığın yarısı tahsildarların ilâvesinden, yarı
sı da öteberi masraflardan ibarettir. Biz bilhas
sa «kırtasiyeciliği kabil olduğu kadar azalt
mağa çalışırken burada kırtasiyeciliği da
ha fazla arttırmakta olduğumuzu gösteren 
bazı memuriyetler ilâve ettiğiniz görülüyor. 
Bunlara kabil olduğu kadar Fuad Ağralmm, 
engel olmasmı temenni ederim. 

Maliye için yeni yaptığımız bir teşkilât ka
nunu vardır. Böyle her sene ücretleri artrrırsa 
diğer vekâletlere de numune olur. Sonra gör
düm ki; Millî Müdafaa, Başvekâlet ve Divanı 
muhasebat hariç olmak şartile diğer devair ma
aşları 40 milyon, ücretleri 10,5 milyon liradır. 
Demek ki, ücretli memurlar büyük bir yekûn 
teşkil etmiştir. Artık bunlar hakkmda mev
zuat lâzımdır. Hak ve salâhiyetleri tesbit et
mek lâzımdır. 10,5 milyon lira ücret alan bir 
memur kültesi vardır. Bunlarm da hukukunu 

/ 
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temin etmek lzımdır. (D) cetvelinde gördüm 
ki, bir yerde 200 lira ücret alan bir ücretlinin 
ücreti, diğer yerdeki 250 lira ücret alıyor diye 
250 liraya çıkarılıyor. Başkaca istihkakı var 
mı? yok mu? aranmryor. Sonra ona halef ola
cak da ayni parayı alacaktır. Bunlar bazı ka-
yidlerle takyid edilmiş olsa bu fuzulî zamlara 
imkân kalmaz. Bu itibarla baremin bir an ev
vel ele alınması lâzımdır. Gerek bu noktadan, 
gerekse yapılan teşkilât kanunlarile barem dere
celeri büsbütün başka şekle sokulduğu için. Bun
dan başka da biliriz ki, bazı memur arkadaşlar 
kadro darlığı yüzünden veyahud da gözden 
uzak bulunması hasebile senelerdenberi ayni 

maaşı almakta ve bu yüzden meyus bulunmakta
dırlar. Bunlara da çaresaz olmak için, meselâ 
Devlet demiryollarında olduğu gibi, yeni hü
kümler konması lâzımdır, kanaatindeyim. 

Maliye işini konuşurken Büyük önderin aç
ma nutuklarmdaki tavsiyelerini hatırlamamak 
doğru olmaz. Maliye memurlarınca bunun ne 
dereceye kadar tutulduğunu, bunun üzerinde 
ne dereceye kadar işlendiğini Maliye vekili 
mhtereminin ağzmdan işitmek isterdim. Öte-
denberi hâdiselere vâkıf oluruz, fakat heyeti 
umumiyesile halka ne kadar yaklaşılmıştır, 
halkm sunî zorluklardan kurtulması için neler 
yapılmıştır? Lütfen söylerler mi? Bu hususta bir 
miyar olur diye temyiz komisyonlarmm kararla
rından biraz mana istidlaline teşebbüs ettim. Gör
düm ki, temyiz komisyonlarına gelen işlerin 
pek çoğu yüzde 60 - 70 i nakzedilmektedir. 
Tabiî bundan evvelki itiraz komisyonlarmm da 
ayni vaziyet olduklarını kabul edersek vatan
daşların beyhude yere izaç ve işgal edildikleri 
anlaşılır, sonra biliriz ki, temyiz, icrayı tehir et
mez, buna nazaran bu vatandaşlar bazan telâ
fisi gayri kabil zararlarla karşılaşabilirler. 
Acaba adliyede olduğu gibi temyiz komisyon
larında da kararlan ekseriyetle nakzedilen ma
liye memurları üzerinde bazı kararlar alınamaz 
mı? 

Sonra vekili muhteremin döviz meselesi "hak
kındaki beyanatmdan mülhem olarak Heyeti 
Celileye bir iki nokta arzedeceğim. Bunlar ev
velce de bu Mecliste mevzubahs olmuştur. Bi
risi, asfalt meselesidir. Dışarıya para gitme
mesi için yine huzuru âlinizde söylemiştim. As
falta aid mevzuatı kanuniyenin değiştirilerek 
memleket dahilinde bu ocaklara işlemek imkâ
nının teminini istemiştim, O zaman muhterem 
Celâl Bayar bunu kabul buyurmuşlardı. Bunun 
bir an evvel temini yerinde olur. 

İkincisi; 931 senesinde, aklımda kaldığına 
göre, Ahmed İhsan Tokgöz arkadaşımız benzi
ne ispirto karıştırılması hakknda burada iza
hatta bulunmuşlara. Bunun da temini, hem 
memleket sanayiine yeni bir sahai sarf temin 
eder, hem de dışarıya gidecek dövizi biraz da

ha azaltır. Bunun hakkmda verilmiş bir ka
rar var mıdrr?Benzin dedim de hatnma geldi. 
Bundan bir müddet evvel benzin ve petrolün 
ucuzladığı zaman konmuş olan fiatlarm bu gün 
tenziline imkân bahşedecek vaziyete düştüğünü 
anlıyoruz. Kumpanyaların ittihadma karşı bun
dan hariç kalan bazı kimselerin getirmiş olduk
ları benzinleri daha ucuza sattıkları ve devairi 
resmiyeye verdikleri sabittir. Buna nazaran da
ha iyi fiatlar koymak şayanı temenni görülür. 
Hükümetimiz bu iş üzerinde durarak bazı millî 
müesseselerimizi bu işe teşvik eder ve bunlar, 
dışarıdan idhale başlar ise, büyük kumpanya
lar arasındaki anlaşma suya düşer. Yine döviz 
meselesinde memleket masnuatmm dışarıya çık
masını temin için, girdiği zaman alnan ver
ginin iade edilmesi lâzımdır ve bunda hiç bir 
zarar yoktur. Bunun da bir an evvel karar 

altma alınması muvafık olur. Gerçi biz bu gün için 
sanayiimizin dışarıya çıkmamasını düşünerek 
sanatlarımızı kuruyoruz. Fakat bu hususta vaki 
olan ilerlemeler neticesinde, erbabı sanayi, 
masnuatlarını dışarıya çıkarmak imkânını gö
rüyor. Yalnız alınan verginin iadesini istiyor
lar. Memleketimize döviz getirecek ve sanayii
mizi daha fazla inkişafa sevkedecek olan bu 
tedbirin bir an evvel alınması ve buna bir ka
rar verilmesi yerinde olur zannederim. 

Maliye vekili muhtereminden son bir dilek, 
yahud sorgu: Gayrimübadiller meselesi... Geçen 
sene bunu Refik İnce arkadaşımız sormuşlardı. 
Maliye vekili muhtereminin verdikleri cevab 
şöyle idi: « . . . . tedkikat yaptırdık, radikal bir 
şekilde katği bir neticeye isal edecek hal esas
larını yalanda Yüksek Meclise arzedeceğim» di
yorlardı. Aradan bir sene geçtiği halde henüz 
Meclise bir şey gelmemiştir. Bu vatandaşların 
mikdarı nedir, bilmem. Fakat gönül isterki hiç 
bir vatandaş ümid ile, intizar ile vaktini fevt 
etmesin. Çünkü böyle bir intizar bunları iş yap
maktan dahi meneder. Az veya çok, her ne ise 
bir karar verilmeli. 

Geçenlerde de bir arkadaş, Bay Halil men
teşe sormuşlardı. Kendilerine Maliye vekilinin 
verdikleri cevab müsbetti. Fakat senesi geçmiş 
olmak itibarile tekrar hatırlatmağa mecbur ol
dum. 

Sonra başka bir meseleye, amme hizmetleri
ne geçiyorum. 

Amme hizmetlerinin peyderpey sahibi aslile
rine rücu ettiklerini memnuniyetle görüyoruz. Bu 
işler şirketlerden almıyor. Belediyeler ve yahud 
da Hükümetin eline geçiyor. Bu intikalden ar
zu edilen en mühim şey, bu vazifeleri, bu hizmet
leri halka en kolay gelecek ve halkm ihtiyacını 
en iyi bir şekilde karşılamaktır. Fakat maalesef 
belediyelerimizin varidatlarının azlığı diğer ta
raftan kontroldan azadeliği bazan bu şartı esa-
siyeye riayet edilmediğini gösteriyor. Zaten 
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bu lüzum evvelce hissedilmiş olacak ki, Kadıköy ' 
su şirketi alındığı zaman tarifesinin Nafıa ve
kâleti tarafından tayin edileceği kaydi kanuni
si konmuştu. Bu lüzum Ankarada da kendisini 
göstermektedir. Meselâ otobüs ücretlrinin faz
lalığı, izdihamın fazlalığı herhalde Hükümet 
murakabesine ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bil
hassa Devlet mahallesi teşekkül ettikten sonra 
Yenişehire gidib gelme fazlalaşmıştır, ve bu gi-
dib gelenler eskiden olduğu gibi yalnız vakti 
hali yerinde olanlar değildir. Bunlar içinde 
memur tabakası dahi vardır, bu kadar fazla pa
rayı veremeyecek vaziyettedirler, Bu düşünü
lürse ücretleri azaltmak lâzımdır. Zannederim 
gidib, gelenlerin fazlalığı dolayısile de kabildir, 
çünkü verimlidir. Biz benzini ucuzlattığımız 
zaman benzin kullanan bütün nakliye vesaitin
de tenzilât yapıldı. Otobüs ücretlerinde de bir 
tenzilât yapılması her halde lâzımdır. 

izdiham meselesi de ayrı bir iş. Bazan çok 
ıztrrab verici bir şekil alıyor. Evvelce hatta 
bir kişinin ayakta durmasına müsaade 
edilmezken şimdi, ortada 6 kişiye kadar ayak
ta durabileceğini anladık. Fakat bu altı değil, 
16 oluyor. Yine bu murakabeye lüzum hisset
tiren şeylerden biri de mezbahadır, istanbul be
lediyesine bunun hakkmda karar aldırıldı. 
Bu kararm teşmili gerektir. Mezbaha yapan 
belediye yalnız varidatını arttırmak için değil, 
halka sıhhî et yedirmek için bu müesseseleri 
kurmalıdır. Hükümetimiz zaten hayat pahalı
lığı üzerine elini koymuştur. Elbetteki bu me
seleler üzerinde düşünülüyor. Benim temennim 
Istanbulda başlanmış olan bu icraatm her yer 
de kendisini göstermesidir. 

Hayat pahalılığı hakkında söz söylerken, hem 
buna temas etmek itibarile hem de üç müessese
mizden daha faydalanmamızı temin için, üç me
seleye temas ederek sözlerime nihayet vereceğim. 

Bu üç teşekkülden biri Merkez bankasıdır. 
Bu banka bir çok salâhiyetlerle tesis edilmiş bir 
bankadır. Geçen gün faizi ucuzlatmak için ka- I 
nun kuvvetine ihtiyaç gösterildi. Halbuki Mer
kez bankası doğrudan doğruya kredi ve faiz iş
lerinde âmil ve nâzım olmalıdır. Buraya hacet 
hissettirmeden bu işleri halletmeli ve faizi da
ha ucuza indirmeli. Bunun için elinde lâzımge-
len salâhiyet vardır. Kendisi iyi ve ucuz şeraitle 
bankalara karşı faiz ve iskonto muamelesini 
yapmalı ve kabil olduğu kadar memleket piya
sasını daha ucuz faize mazhar etmelidir. 

ikincisi; elimizde bir Emlâk bankası vardır. 
Diğer taraftan Türkün şanı ile mütenasib üm
rana mazhar edilmesi elzem Ankaramız var. 
Bunu bir an evvel temin için Emlâk bankasmı 
bu işleri bizzat yapabilecek bir surette takviye 
etmelidir. Halkm bina yapmasına yardımda de
vam etmekle beraber milletimizin cevherine lâ
yık hamlelerle payitahtımızı modern ve fakat 
ucuz binalar ile süslemek için lâzımgelen tedbir

lerin almması şayanı temennidir. 
Üçüncüsü; Muğla suyu münasebetile anladı

ğım bir meseledir. 
Muğla suyunu iki senedenberi bir türlü iha

le edemiyoruz. Sebebi: memleketin her tarafı iyi 
ve sıhhî su getirmek ihtiyacmdadır. Bir çok be
lediyelerin bu ihtiyacını karşılamak için her 
şeyden evvel çok mikdarda ve fazla para tutan 
su borularına ihtiyaç var. Avrupa boru fabri
kaları ittihad etmişler, bizim ihtiyacımızı istis
mar ediyorlar. Diğer taraftan müteahhidler de 
bu fazla taleb karşısında, esasen fazla sermayeye 
tevekkuf ettiği için, kendileri de mahdut oldu
ğundan, kendilerine en kârlı gelen işleri alıyor
lar. Binaenaleyh bence, Belediyeler bankası gibi 
elimizde bir müessese varken, zaten belediye
lerin getireceği boru ihtiyacına göre mikdar 
da muayyen iken hiç korkusuz teminatlı olarak 
bu işi üzerine alsm. Bu şekilde hem suyu ucuz 
temin etsin .... Suyu ucuz temin etmek demek 
bankanm daha faal vaziyete girmesi demektir. 
Bu da memleketin daha çok belediyelerinin iyi 
suya kavuşması demektir. Onun için bu işte de 
Belediyeler bankasmı takviye ve tahrik edilme
sini yerinde bulurum. 

Sözlerime nihayet verirken Heyeti Celilenizin 
hissiyatına tercüman olduğuna emin olarak ev
velâ Nişte sonra Romada zafer direğine şanlı 
bayrağımızı çektirmeğe muvaffak olan subayla
rımıza bu Meclis kürsüsünden arzı şükran et
meği bir vazife bilirim. (Bravo sesleri). Bunlar 
Atatürkün her Türkün istediği ve istemekte de 
yerden göğe kadar haklı bulunduğu; bilgile, 
sebatla ve nihayet ferağatla çalışmanın hulâsa 
vazife aşkmm Türkleri nerelere kadar isal ede
bileceğini ve daha doğrusu Atatürkün onuncu 
yü dönümünde söyledikleri gibi her milleti mü-
temeddinenin fevkma çıkaracağını isbat ettiler. 
Bu örneğin hepimiz için hirzican edilmesini di
lerim. Bu iş olduğu vakit kendi kendime hisset
tiğim sevinci acaba kendimizin bir muvaffakiye
timiz dolayısı ilemi yani nikbinlik saikasile mi 
böyle izam ediyorum diye bir an düşündüm. 
Sonra gelen gazeteleri okudum. Muvaffakiyetin 
azametini Roma gazetesinin şu fıkraları ne güzel 
tebarüz ettiriyor: «teknik, atletik ve moral yük
sek vasıfları haizolmadikça hiç bir ekipin Mo-
solini kupası gibi en çetin bir imtihanı kazanma
sına imkân yoktur. Bu sebebledir ki Türk sü-
rileri dünyanın en kuvvetli ve en mahir süva
rileri arasmda, haklı olarak, mevki almışlardır 
ve bunu yüksek bir liyakatle muhafaza ede
ceklerdir). (Alkışlar). 

Süvarilerimizin bu muvaffakiyeti ordumuzun 
nasıl çalıştığına ve ordu muhitinin disiplin ile 
çalışan feragatkâr Atatürk evlâdları ile meşbu 
bulunduğuna delâlet etmesi itibarile ayrıca müs
tesna bir kıymeti haizdir. Onun için ordumuza 
da hürmet ve şükranlarımı sunarım (Alkışlar). 
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HALÎL MENTEŞE (İzmir) — Arkadaşlar, 

geçen sene yine böyle bütçenin heyeti umumi-
yesinin müzakeresine başlarken şunları söyle
miştim ve demiştim ki, 1936 senesi iktisadî, si
yasî ve malî cepheler üzerinde memleket için 
mesud bir sene olmuştur. Bu sene tedkik mev
zuu olan bütçenin mütaleası ile, bu güzel vazi
yetin daha ziyade cesaret, ümid ve emniyet ve
rici bir surette inkişaf bulunduğunu müşahede 
etmiş oldum. Sözüme devam etmezden evvel Büt
çe encümeni arkadaşlarımıza teşekkür etmek 
isterim. Bütçe encümeni arkadaşlarımız geçen 
sene yeni bir zihniyetle bir bütçe hazırlamışlar
dı. Bu sene o zihniyete daha ziyade inkişaf ver
diler O da şudur: 

Bir taraftan memleketin malî seyrini takib 
ederken onun kuvvei muharrikesi olan iktisadî 
seyrini de birlikte tedkik ve takib etmek zihni
yetidir. Bu sene bu vadide daha esaslı ve daha 
geniş ve daha güzel tedkiklerle bir bütçe hazır
lamışlardır. Bilhassa her madde üzerinde dik
katle duran Bütçe encümeni, gördüm ki Hükü
mete çok mühim tavsiyelerde bulunmuştur. Ar
kadaşlar, bu mesud vaziyeti tebarüz ettiren ra
kamlar Maliye vekili arkadaşımız tarafından 
salâhiyetle arzedildi. Ben onlarm üzerinde du
racak değilim. Yalnız ticarî muvazenemizde gö
rülen büyük inkişaf bence en çok beşareti mucib 
olan noktadır. Ticarî muvazenemizde, geçen se
neye nisbetle, 20 küsur milyonluk bir fark var
dır. Halbuki geçen sene de daha evvelki seneye 
nisbetle büyük bir fazlalık mevcuddu. Bu sene o 
fazlaya 20 milyon ilâve ediliyor. Bu hususta 
calibi dikkat olan şey şudur ki geçen sene 50 
milyonluk Alman blokajının tahtı tazyıkmda 
bulunduğu halde memleketin bu tazyik altında 
satış yapmak hususunda pek çok müşkülâta ma
ruz olduğu tahmin edilirken buna rağmen mem
leket 20 milyon daha fazla olarak satış yapmış
tır. Ton kıymetinin yüksekliğini de memnuni
yetle görüyoruz. 1934 de ton kıymeti 56 lira iken 
geçen sene 86 ya çıkmış bu sene de 101 lira ol
muştur. Bu gösteriyor ki satışlarımızda ve mah
sullerimizin fiatlannda mütemadi bir yükselme 
devam etmektedir. 

Diğer taraftan şimendiferlerin gösterdiği 
fazlalıkta hakikaten büyük bir beşarettir. Seri 
ve ucuz münakale en müessir terakki âmillerin
den biridir. Şimendiferlerin göstermiş olduğu 
bu 6 milyon liralık fazlalık ve bilhassa gerek 
eşya naklinde ve gerek milyonlarca halkın ta
şınması hususundaki artış, memleketin bir in
kişaf yolunda devam etmekte olduğuna en kuv
vetli bir işarettir. 

Büyük icraat tedbirleri aldığı sırada Hükü
mete bu vesile ile yol meselesine büyük ehemmi
yet vermesini bilhassa tavsiye ederim. 

Memleketin iktisadiyatı ve müdafaası için 
ana yolları artık Nafıa vekâleti üzerine alıb bü
yük bir hızla, şimendiferlerde olduğu gibi, ik

mal etmelidir. 
Bir taraftan memleket dahildeki büyük in

kişaf eseri olarak varidat muhammenlerinin bü
yük mikyasta artmasile başlryan ve diğer ta
raftan ihracatın büyük mikyasta artması bana 
gene bir tavsiyede bulunmak cüretini veriyor. 

Dünya istiıhsalâtı umumiyesi 1929 istihsalâ-
tını bulmuş, istihlâk ta o nisbette artmıştır. Buh
ranın en büyük âmili olan muvazenesizlik dü
zeldiği halde buhranın tevlid ettiği kayıdlerden 
dünya bir türlü kurtulamıyor. Binaenaleyh 
umumî tedbir alınamıyor. Fakat her millet 
tedricî surette bu çerçeveden, bu tazyik ve bu 
tahdidden kurtulmak üzere kendi şeraitinin 
müsaid olduğu şekilde genişletici tedbirler alı
yor ve almakta devam ediyor. Filvaki biz de 
geçen sene ve evvelki seneden beri bu yolda 
bazı tedbirler aldık. Meselâ, kontenjantmanı 
kaldırarak kleringe doğru gittik, genel idha-
lât rejimi kabul ettik. Bu suretle bazı genişlik
ler yaptık. Fakat bu güzel durum biraz cesa
retli olmakla beraber bana bir fikir getiriyor. 
Acaba şu kleringten de kurtulmak imkânı yok-
mudur? Bundan kurtulub da serbest peyman 
esasına gidersek büyük bir cesaret olur mu? 
Vakıa bunu birdenbire tavsiye ve tatbik etmek 
belki hatalı neticeler verebilir. Fakat meselâ 
Amerika ile serbest peyman yapıyoruz, çünkü 
aktifiz. Almanlarla bunu yapmıyoruz. Çünkü 
onların da dövize ihtiyacı var. Kleringi de
vem ettirebiliriz. Belki de onların menafii icabın-
dandır. Amma diğer bir çok Devletler var ki, 
onlarla aşağı yukarı 28 milyon liralık borçlu
yuz. Yani onların 28 milyon lirası Merkez ban
kasında bloke bulunuyor. Bu blokajın uzun 
müddet devam edeceği ihtimali o milletlerle 
olan münasebatımızı tazyik etmektedir. Acaba 
Amerika ile olduğu gibi bu suretle serbest mu
bayaaya taraftar olacak bazı milletlerle ser
best mübadele - tabiî bu tâbir gümrükleri aça
lım değildir, peşin tediye manasınadır - vaziye
tine gidersek ve bu suretle kleringten kurtul
mak mümkün mü diye hatırıma bir şey geldi, 
nazarı dikkati celb için söylüyorum. Demiştim 
ki Alman blokajının tesiri altında belki mal 
satmakta müşkülâta maruz kalacağımız tah
min edilirken daha fazla sattık. Bu vaziyetin 
bası mahsullerimiz üzerinde sul tesirleri olma
mış değildir. Meselâ pamuk, fındık ve üzüm 
gibi bazı mahsullerin son zamanlara kadar bi
raz fazla istok bırakacağı tenlik 2si vardır. Fa
kat Hükümetin aldığı tedbirler ve bir taraftan 
da beynelmilel vaziyetteki genişlemeler bu 
istok tehlikesini de bertaraf etti. Bu hususta 
üzüm meselesi üzerinde biraz durmak istiyorum. 
Üzüm meselesi memleketin iktisadî kaynakları
nın en genişi olan bir iştir. Zaman olmuşturki 
üzümden bu memlekete 25, 30 m'lyon lira kadar 
bir para girmiştir. Geçen seneki rekolte 45 bin 
tondur. Eevvelki sene 75 bin ton idi, Geçen 
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sene daha az olduğu halde satılmamak tehlike
sine maruz kalması, Alman blokajinden dolayı 
idi. Şimdi ise satılmış vaziyete gelmiş olan 45 
bin tonun satılmasında müşkülât olursa büyük 
rekoltelerde bunun satış müşkülâtından endişe 
havası mevcuddur. Ben bunun üzerinde biraz 
tedkikat yaptım. Bu hususta bazı tedkikatımm 
neticesini nazarı dikkate arzetmek isterim. 
Üzümün son zamana kadar satılmamasmda gör
düğümüz sebeblerin başlıcası Alman kliringinin 
eylûlda yapümış olmasıdır ve mahsulün az ol
ması dolayısile çiftçinin mahsulünü fazla fi-
atle satacağım diye elinde tutması ve diğer ta
raftan Alman vaziyetinden dolayı ihracat tacir
lerinin diğer piyasalarda satmaktan çekinmiş 
olduklarından tevellüd ettiği anlaşıldı. Hükümet 
bu vaziyeti daha evvelden derpiş ederek Alman
lar nezdinde teşebbüsatta bulunmuştur. Fakat 
bu gibi karşılıklı meselelerin müzakeresinde 
yalnız bitarafın değil diğer tarafm da muvafa
kati lâzımdır. Almanlar çok iyi biliyorumki bu 
meselede yapılmış olan taleblerde İsrar edilmedi 
nihayet muvafakat ettiler ve bizim bu suretle 
bu işin uzamış bulunması, rakiblerimiz Orta 
Avrupada ve diğer yerlerde fazla üzüm satma
ları neticesini bahsetmiştir. Binaenaleyh bu 
vaziyet, üzüm rekoltesinin fazla olması dolayı-
sile pek o kadar üzerinde tevakkuf edilecek bü
yük bir endişe olmadığı kanaatini bana verdi. 
Yalnız bizim Sultaniye üzümlerimizin keyfiyet 
itibarile raMblerinden yüksek olduğu şüphesiz
dir. Bilhassa en büyük rakib olan Kaliforniya, 
Avusturalya üzümlerinden her halde çok daha 
iyidir. Biz üzümü onları sattıkları fiatle bey
nelmilel pazarda satabilirsek, rekolte ne kadar 

çok olursa olsun kolaylıkla satabileceğiz. Fakat on
ların fiatı ile nasıl satacağız .. Bizde maliyet 
fiatı yüksektir. Binaenaleyh onlarm sattıkları 
fiatla satarsak köylüye bir kâr kalmryacak. O 
halde bu maliyet fiatmm yüksekliğinde âmil 
veya müessir olan elemanlar üzerinde tedbir 
almak lâzım geliyor. Bir tarla işi vardır ki 
çiftçinin sürmek, gündelik işidir. Memlekette iş 
hacmi genişlediğinden dolayı amele ücreti yük
sektir. iş istiyenle iş veren arasmda bir arzu 
taleb meselesi de nazarı dikkate alınmak icab 
eder. Bu noktadan bu ücreti indirmek çiftçinin 
elinde değildir. O halde maliyet fiatı üzerinde 
müessir olan diğer avamil ne dir ki onlar 
nazarı itibare alınsın Bunlar da keza 
çiftçinin yedi iktidarında olmıyan meselelerdir. 
Meselâ, istihsal faizi. Bunu bir az azaltmak lâ
zımdır kanaatindeyim. Netekim zaten faiz hu
susunda Hükümet de geçen gün çıkarmış oldu
ğu kanunla % 12 olan faizi % 8,5 şe indirmiştir. 
Çiftçiye kooperatifler vasıtasile verilen paranın 
faizi % 9 dur. Bunu bir az indirmelidir. Çiftçiye 
kükürt, potas, çuval, kutu ve bir çok şeyler lâ
zımdır. Bütün bu elemanlar üzerinde Hükümet 
dikkatle duracak ve bunları çiftçiye ucuza mal 

edecek olursa üzümün de maliyet fiatı o kadar 
düşecek ve ucuza olduğu için satışı da daha f az-
lalaştıracaktır. Bana bu kanaat geldi. Görüyo
ruz ki Hazinenin itibarını gerek beynelmilel sa
hada, gerek dahilde, ütülize etmek suretile mem
leketin müdafaası vesaitini kuvvetlendirmek 
ve iktisadî kaynakları canlandırmak üzere geniş 
tedbirler alınmakta bulunmuş ve bir çokları da 
alınmıştır. Bunların muvaffakiyetli neticeler ver
mesini temenni ederim. 

Ben Celâl Bayarın burada beyannamesini 
okuduğu zaman söylediğim nutukda demiş
tim ki» Başvekâlette dahi tarihlerini zenginleş
tirecek ve büyük muvaffakiyetler gösterecektir. 
Benim bu kanaatimi seri surette tahakkuk ettir
diğinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. 
Tuttuğu yolda daha cesur ve metanetle yürüme
sini memleket menafime uygun bulduğumu 
burada söylemek isterim. 

Arkadaşlar; memleketin seri icraatına aid bu 
kürsüden bir çok vesilelerle bir çok şeyler söy
ledim. Bunun üzerinde tekrar durmak istemem. 
Hükümet de tabiî beynelmilel vaziyetin ehemmi
yetini nazarı itibare alarak memleketin müdafaa 
vesaitini takviye için büyük emek sarf ettiği gibi, 
bilhassa harbin yalnız orduların muharebesi de
ğil, milletin muharebesi olduğundan memleketin 
rezistansını, bünyesinin mukavemetini canlan
dırmak için lâzım gelen almacak büyük tedbir
ler vardır. Bu tedbirleri alırken arzettiğim gibi 
daha cesur ve daha metin hareket edilmesini 
tavsiye ederim kendilerini seri surette hareket
lerinden dolayı millet vekili sıfatile ve millet 
namma tebrik ederim. 

BFJRC TÜRKER (Afyon Karahisar) — Saym 
arkadaşlar; nutkumu uzatmamak için diğer ve
kâletler bütçesi müzakere olunurken o vakit 
söz söylememe şimdiden müsaadenizi rica ede
rim. Şimdi yalnız bütçe ile Maliyeye aid bir kaç 
söz söyliyeceğim. Müsaadenizi rica ederim. 

Saym arkadaşlar.... 
1 mart 1938 tarihinde Hükümet tarafından 

Yüksek Kamutaya takdim edilen 1938 malî yılı 
bütçesi evvelki bütçelerde olduğu gibi denk 
bütçe prensipine uygun hazırlanmıştır. Bütçede 
masarif ve varidat yekdiğerine müsavi olmak 
üzere takriben (248) milyon lira tahmin edil
miş olarak Bütçe encümenine verilmiştir. Bu 
bütçe Cumhuriyet devri bütçelerinin en geniş ve 
en parlak bütçesi olduğundan Saym Finans ba
kanını tebrik ederim. Türkiye Cumhuriyetinin 
maliyesi ve bütçesi hakkında muhterem Maliye 
vekilinin mühim ve emniyetbahş nutkunu dinle
dikten sonra her Cumhuriyetçi Türkün göğsü 
sevinç ve iftiharla kabanr. 

Ulu Önderimiz Atatürkün tarihî nutkunda 
ilham edilen direktiflere göre hazırlanan vekâ
letlerin bütçe teklifleri 1938 yüı bütçesinin te
mel taşmı teşkil edioy. 
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Muhterem Bütçe encümeni bir kaç tadilât 

yaptıktan sonra tahsisat 249 milyon 954 bin li
ra ve varidatı 250 milyon 49 bin lira olarak 
tesbit etmiştir. Bütçe bir Devletin bel kemiği
dir. Büt§e mütevazin olmazsa bütün Devlet ma-
kanizması alt üst olur. Binaenaleyh muhterem 
Maliye vekilinin her sene bize mütevazin bir 
bütçe ile gelmesi Cumhuriyet rejimi için çok 
parlak bir muvaffakiyettir. 

1937 malî yılı bütçesi ile bu yılm malî büt
çesi arasında takriben on dokuz milyon liralık 
masraf fazlalığı vardır ki bunun on beş milyo
nu memleketin müdafaa vasıtası olan orduya 
tahsis edilmiştir. 

Asıl göze çarpacak nokta şudur. Masraf m 
takriben on dokuz milyon lira artmasına rağ
men vergi mükelleflerini tazyik etmeden hatta 
bazı vergilerde mükellef lehine tenzilât yapıla
rak masraf kapatılmıştır. Bu parlak vaziyetin 
ekonomik kalkmmanm ve dolayisile Devlet 
varidatıadaki inkişafın mahsulü neticesidir ki 
bütün türk yurddaşlarm kalbini sevinçle dol
duracak bir hâdisedir. 

Son aylarda vergilerde tezayüd vardır. Bu 
fazlalık evvelâ gelirin tahsil ve cibayetindeki 
dikkat ve intizamı gösterir ve bir de vergilerin 
kolayca tahsili memlekette iktisadî bir refah 
başladığının ifadesidir. 

Mükelleflere aid vergiler - ki her sene faz
lalık gösteriyor - yurddaşlarımızm memleketin 
kalkınması için verdikleri hissei iştiraktir. Bu
nu burada zikretmekle iftihar ederim. 

Memnuniyetle pförüvorn?; ki. m aliye için ha
yatî olan vergilerin tahsil işi gittikçe müstakim 
ellere tevdi ediliyor. Ancak bu tahsil teşkilâ
tı mükemmeliyete varmamıştır. 

Mükellefler arasıra şikâyet ediyorlar. Me
selâ: beyannameye tâbi olan mükellef ile ta
hakkuk memurları arasmda bazı hâdiseler olu

yor. Maliye müfettişleri halkla sık sık temas 
ederek dilekleri dinlemeli ve muhterem maliye 
vekiline arzetmelidirler. 

Hepimiz isteriz ki. halk ile temas eden me
murların imleme usulü ıslah edilsin, kırtasi
yecilik ortadan kalksm, halkm isleri çarçabuk 
görülen ve ^bab7, m^sa^ihe sîîfc"i'»+ Vop P^ÎT. 
sin. B11 10'Hfl. ifap'n'nfi ^e savın HiîH^metimİTrin 
nazarı: dikkatini celbe^e^m. Temenni okunur 
ki, millî Jwnvfl.l.arTin77m Hem e usulü bütün mu
amelâtta tatbik edilsin. Bütün versri kanunları
nın ve bilhassa kazanç veresi kanununun hü
kümleri, inceden inceve tedkik edilirse görü
lecektir ki bir taraftan himaveve muhtaç ve 
veroi hüViimierini lehlerine tadil edilmece lâ
yık mükeT'ef er vardır ve dio-er taraftan, ka
çamak yolunu bulan mükellefler vardır ki. on
ların da alevhine ve Hazine lehine hükümlerin 
değiştirilmesi icab edecektir. Kazanç kanunu 
yeniden encümenlerde incelenecektir. Hüküme

tin bu kararı çok yerindedir. 
Bu mülâhazalardan sonra muhterem Maliye 

vekilini alâkadar eden bazı meselelere aid su
allerim vardır : 

1) - Memleketin her tarafında yerleşmiş bu
lunan gayrimübadillerin sayısı bir kaç bini ge
çer. Bunların içinde geçinme vaziyetlerini az 
cok düzeltmiş kimseler bulunmakla beraber mü
him bir kısmı maişet zorluğu içinde kalmış ve 
bütün ümidlerini Hükümetin vadettiği yardıma 
bağlamışlardır. 

Senelerdenberi devam eden gayrimübadillik 
meselesine dair muhterem vekilin düşünceleri 
nedir? 

2) - Memleketimizde ve bilhassa îstanbulda 
bir tefecilik güruhu vardır. Halkımızın bir 
kısmı tefecilerin gayri meşru ve fahiş faiz al
dıklarından dolayı çok zarar görürler. Tefeci
ler gizli şerait tahtında işlerler ve biçare müs-
takrizi ezerler. Savm Hükümetimiz meşru 
faiz haddini yüzde sekiz buçuğa indirmek sure-
tile çok yerinde bir karar aldı, Acaba yeni ka-
nunun hükmü tefecileri ortadan kaldıracak mı
dır? Hükümetimiz buna dair bir tedbir almış 
mı dır? 

3) îstanbuldaki Esham borsası bir spekülâs
yon kaynacı olmuştu. Burada türk parasına, 
türk eshamma dokunacak şavıalar icadedilir, 
altının fiatrnı yükseltici ovunlar yaratılır vel
hâsıl bazı sinsi ve memleketimizi sevmeyen eş
has borsanın ipinde muzır bir rol oynarlardı. 
Saym Hükümetimiz pek ^ec davrandı. Fakat 
nihayet çok yerinde olarak borsayı Hükümet 
merkezi olan Ankaraya nakletti. 

Borsanın Ankaraya naklindeki esas eski mu
hitin icabı olan gayrimeşru itiyad ve cereyanlar
dan millî itibarı ve türk tasarruf sahibini kur
tarmaktır. Gerek esham alım satım işinde ve 
gerek kambiyo muamelâtında azamî sürat ve 
intizamın temin edileceğini temenni ederim. 

Yukarıda arzettiğim sinsi elemanlar daima 
îstanbulda meveuddurlar. Bunlar evlerde, kah
velerde, kulüplerde, otellerde yine eski sanat
larına devam edeceklerdir. Gizli işler yapacak
lardır. 

Acaba bunlara karşı, tedbir ittihaz edilmiş 
mi dir? Borsanın Ankaraya naklinden sonra, es
ham alım satımı muamelelerinde bir durgunluk 
vardır, acaba bunun sebebi nedir? Arzettiğim 

gibi, acaba Borsa işleri « Hors Bourse » yani 
borsa dışmda mı yapıkyor? 

4) - Bilhassa istanbul ve Izmirde borçlu gay
rimenkul sahihleri vardır. Gayrimenkul emlâk 
kıymetleri bir takım esbabdan dolayı tedenni 
etmiştir. Binaenaleyh, Emlâkini terhin eden 
borçlu gayrimenkul sahihleri borçlarını vaktin
de ödemedikleri için emlâk satılıyor ve üste
lik müstakrizin hem malı elinden çıkryor. hem 
de açıktan bankalara borçlu kalıyor. Bir de 
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alman faizlerin yüksek olması borç mikdannı 
bir kaç sene içinde altmdan çıkılmayacak de
recede ağırlaştırıyor. Bu gibi eshabı emlâk 
müstakrizlerine suhulet göstermek için saym 
Hükümetimiz ne gibi tedbirler düşünmüştür? 

5) - Buna benzer bir de vergi mükellefleri 
vardır. Bunlar vergi borcunu veremedikleri 
için maliye memurları vasıtasile borçlu malını 
satmağa kalkışıyor. Meselâ, bir köylünün bü
tün servetini teşkil eden koyun ve öküzü satı
lığa çıkarıldığı vakit para sahibi olan alıcılar 
kıymetin beşte birini vererek borçluyu boğmak 
istiyorlar ve netice itibarile hem köylünün bü

tün serveti elinden çıkıyor ve hem de hâlâ borcunu 
tamamen ödememiş oluyor. Bu gibi ciddî vakalar 
için maliye memurları icraya tevessül etmeden 
evvel Maliye vekâletinden izahat istemelidirler. 
Hiç şübhe yoktur ki saym vekâlet mükellef le
hine bir karar ittihaz eder ve böyle bir karar 
Hazinenin de lehine olmuş olur. Buna dair 
muhterem Vekilin mülâhazaları nedir? 

6) - Son sualim yüreklere inşirah verici bir 
sualdir. Cumhuriyet devrinde Türk milletinin 
serveti gittikçe artmakta olduğunu işitiyoruz. 
Millî tasarrufların artması halkm millî para
ya ve Devletin nüfuz ve kudretine karşı olan 
emniyetinin en hakikî bir delilini teşkil eder. 

Muhterem Maliye vekilinden bendenizin an
lamak istediğim malûmat şudur; Bankalarda 
nakid para olarak yatırılan tasarruf yekûnun
dan bankalara, şirketlere ve Hükümet mües^ 
seselerine aid paralar ayrılırsa, sırf ferdin, ya
ni Ahmedin, Mehmedin tasarruf ederek banka
lara yatırdığı nakid para yekûnu kaç milyon 
liraya baliğ oluyor. Millî ekonomimimizin temel 
taşından biri de halkımızın gittikçe zenginleş-
mesidir. 

Sayın arkadaşlar, 
Müsaade buyurulursa biraz da umumî mülâ

hazalarda bulunmak isterim. 
Tasarruftan bahsediyoruz. Devlet makaniz-

masmda tasarrufu kabil olacak membalar ara
mak lâzımdır. Bu iktisadî bir kaidedir. 

Devlet makanizmasmda ayni maksadlar et
rafında dağmık çalışmalar mükerrer emekler 
kuvvet, zaman ve para israfları acaba yok mu
dur? Memleketimizin kalkmmasma aid emek
leri ve ihtiyaçların bütün mücadeleleri vekâ
letlerin el birliği ve tasvibi ile tek bir pilâna 
bağlayarak kül halinde yürütmeliyiz. 

Vergilerde fazlalık vardır. Tasarrufa lüzum 
yoktur dememeliyiz. Her sene varidatımız ar
tıyor. Bunu büyük bir sevinçle karşılıyoruz. 
Ancak gelirlerimiz arttıkça derhal bir masraf 
karşılığı buluyoruz. Kara günler için ihtiyat 
akçesi olarak bir kaç para bir tarafa koyalım 
demiyoruz. Devlet hesabmı bir altm stokunun 
daimî surette biriktirilmesi, mükemmel bir ih
tiyat akçesini teşkil eder. 

Günüj gününe yaşamak, yarmı düşünmeye
rek, yaram ihtiyaçlarını hiç hesaba katmaya
rak varmı yoğunu sarfetmek zaten ekonomik 
olgunluğa zıt bir itiyattır. 

Arkadaşlar, Atatürkün yüksek direktifleri 
sayesinde memleketimiz sulh ve refah içerisin
de ilerliyor. Takat maatteessüf Türkiye Cum
huriyetinden dışarı bütün dünya tehlikeli bir 
vaziyet içinde mütthiş silâhlanma siyasetini ta-
kib ediyor. Milyarlar sarfediliyor. Binaen
aleyh Allah esirgesin bir harb zuhurunda eli
mizde ihtiyat akçesi olarak mühimce bir altm 
stoku bulundurmuş olmalıyız. 

Memleketin selâmeti daima ihtiyatkâr olma
mızı istilzam eder. Bizim millî müdafaamız için 
sarfettiğimiz paralar elzemdir ve çok yerinde
dir. Halbuki bir çok ecnebi devletlerin müthiş 
silhlanma yarışı devam ederse ağlebi ihtimal o 
memleketlerin iktisadî ve malî vaziyetleri sar
sılarak bir felâket doğurucu ahval meydana çı-
kabildir. Siyasî gerginlik izale ediliyor gibi gö
rünüyor ise de, silâhlanma müthiş surette de
vam ediyor. 

Biz ümid ediyoruz ki, bütün bu gibi devlet
ler Atatürkün çizdiği yüksek sulh idealine 
rücu ederler ve aklı selim galebe çalar. 

üutün Türk uıusu emniyetle görüyor ki ha
rici siyasetimiz Ulu Önderimizin çizdikleri ba
rış yolu üzerinde yürümektedir. Ve Türkiye 
tarihinde ilk defa olarak dünyanm bütün Dev
letleri Türkiye Cumhuriyetini bir sulh rehberi 
olarak tanıyor ve bize imreniyorlar. 

Muhterem Hariciye vekilimiz beynelmilel 
münasebatımızrn dostluk esasları üzerine kurul
muş olduğunu büyük bir zekâ ve maharetle dip
lomasi âlemine telkin etmiştir. Bizi alâkadar 
eden siyasî meselelerin hemen hemen hepsi mu
vaffakiyetle halledilmiştir. Ancak, Hatay mese
lesi vardır ki, bunun sürüncemede kalması, Türk 
ulusunu çok müteessir ediyor. Hakikaten bu 
mesele tahammülfersa bir vaziyet olmuştur. 

Türk parası; 
Yabancı bir çok paraların kıymetlerini mu

hafaza edemedikleri bir devirde türk parası 
sağlam bir para olduğunu isbat etti. Bu gün 
Cumhuriyet bütçesi hem geliri ile masraf mm 
denk olması hem de memleketin bütün ihtiyaç
larını ahenkli bir surette karşılaması bakmam
dan başka memleketlere örnek olacak bir büt
çedir. 

Biz memleketimizin ihtiyacını kendi para
mızla kapatıyoruz. Memleketin istiklâline halel 
getirici eski devirlere mahsus istikrazlardan ka
çmıyoruz. Bize bu gün lâzım olan ecnebi dövi
zidir. Çünkü ecnebi dövizi ile ödenecek borçlar 
vardır. Saym Hükümetimiz büyük bir dirayetle 
bu müşkülü de halletmeğe çalışıyor. Atide ma
denlerimiz döviz fazlalığı arzedecektir. Türk 
toprağı ve türk mallan sayesinde ecnebi döviz 
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güçlüğü hafiflenmiş olacaktır. 

Sayın Celâl Bayar Hükümeti millî paranın 
filî istikrarını muhafazaya ve kuvvetlendirmeğe 
proğramlnın başmda yer vermiştir. Cumhuriyet 
Hükümetimizin ötedenberi güttüğü bu siyaset 
sayesinde millî paramız sağlamlığını muhafaza 
etmiştir. 

Enflâsyon veya deflasyon gibi sunî ve gayri-
sıhhî tedbirlerden tevekki etmek ve millî pa
ramız hususunda hassasiyet göstermek malî ve 
iktisadî vaziyetimizi kuvvetlendirici bir siya
settir. 

Cumhuriyet Hükümetinin daima sağlam 
esaslar üzerine ileri gidişi memlekette ve ha
riçte emniyet ihdas etmiş ve Devletin kredisi 
yükselmiştir. 

Saym arkadaşlar, istikbal hakkmda nikbin 
olmağa hakkımız vardır. İhtiyaçlarımız çoktur. 
Fakat biz canlı bir iktisadî ve malî siyaset sa
yesinde az bir zamanda elde ettiğimiz neticeler 
büyüktür. 

Bu sene bütçede Millî Müdafaaya, ziraate, 
kültüre, sağlık işlerine daha fazla para ayırı
yoruz. Saym Hükümetimizin bu karan çok 
yerinde bir tedbirdir. Bilhassa millî müdafaa
mıza ne kadar para sarfetsek helâldir. Türk 
milletini ve memleketini daima tecavüze, düşma
na karşı müdafaaya hazır bulunan kahraman 
Türk ordusu Türkiyeye karşı her hangi bir te
cavüze imkân bırakmayacak bir seviyeye var
mıştır. 

Her tarafta karışıklık vardır. Bir çok dev
letler çıkmazlar içinde krvranıb duruyorlar. Fa
kat Türkiye Büyük Şefimizin yüksek direktif
lerini takib ederek dahilî ve haricî siyasetinde 
dünya yüzünde hemen hiç bir memleketin maz-
har olamadığı tâm bir istikbal ve kuvvete ma
lik bulunuyor Türkiye bu gün Yakm Şarkm ve 
Balkanların sulh muhafızı vazifesini ifa ediyor. 
Türk milletindeki hayat ve inkişaf kudreti hu-
dudsuzdur. Türk milleti kahramanlık, civan-
merdlik ve ayni zamanda her milletten üstün 
olmak kabiliyetini haiz bir ulustur ve bu gün 
bütün dünyanm hayranlığını celbetmiştir. 

Ulu önderimiz Atatürk Türk ulusunun ba
şmda canlı varlıklar yaratan bir güneş gibi 
parladı. Onun manyetik kuvveti onun yük
sek rehberliği altmda memleketimiz her gün te
kâmüle bir ileri adım daha atıyor. Zengin ener
jik kaynakları içinde eski zihniyet ve usuller 
ortadan kalkıyor. Yurda karşı muhabbet ve 
fedakârlık prensibi varlığımıza hâkim oluyor ve 
memleketimizin her tarafmdan daha büyük öl
çüde maddî ve manevî zenginlikler ortaya çı
kıyor. 

Saym Başvekilimiz, ve onun yanmda çalışan 
muhterem vekiller Ulu Şefimizin çizdikleri yük
sek esaslar üzerinde faaliyette bulunduklarını 
sevinçle görüyoruz. Millî Hükümetimiz daima 

enerjik olmuştur. Ne gibi bir vazifeyi hedef 
tutmuşsa o hedefe muhakkak varmıştır. 

Memleketi daima azamî faaliyete sevkeden 
ve bilhassa iktisadî, malî sahada verimli yeni iş
ler yaratan bir Başvekilimiz vardır. Kendileri
ni candan tebrik etmeyi bir vazife bilirim. 

Saym arkadaşlar, 
Her sene bu kürsü muallâdan yurdumuzu 

alâkadar eden meselelerden bahsetmek ve bu 
güzel yurdun daima yükseldiğini, daima iler
lediğini görmek benim için büyük bir bahti
yarlıktır. Ne mutlu bize ki Türküz. 

Ruhumun tâ derunundan gelen bir seda ile 
yaşasm Türk milleti, yaşasm onun Ulu Şefi, ya
şasın kahraman Türk ordusu diyerek sözlerime 
hitam veriyorum (Alkışlar). 

BAŞKAN — Söz Bay Aykaç (Elâzığ) mdrr. 
FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Arka

daşlar; vakit hayli ilerledi siz de hayli yorul
dunuz. Binaenaleyh müsaade buyurursanız müm
kün olduğu kadar kısa bir surette ifademi tel
his etmeğe çalışacağım. Esasen belâgatin pek 
değerli numunelerini gösteren hatib arkadaşlar 
1938 bütçesi hakkında bendenizin de hatırana 
gelen mutalealardan bir kısmını, bendenizin 
de söyliyebileceğim bir kıymetle huzurunuzda 
arzettiler. Ancak bendeniz küçük bir hissimi hu
zurunuzda tebarüz ettirmek için kendimde ce
saret gördüm. 

Arkadaşlar; 1938 senesi bütçesini gözden ge
tirirken büyük bir hukuk ve maliye üstadmm, 
vaktile okuduğum, bazı mülâhazaları hatırana 
geldi. O üstad kendi memleketinin günden gü
ne fecileşen malî manzarasına bakarak diyor
du ki: «Bugün yurdum, hiç amanı olmayan bir 
iktisadî kanunun cezaî hükümlerine çarpılmış 
bulunuyor. O kanunsa bütçe denkliğini millî ha
yat ve siyasette en ileri prensib tutarak ona 
göre çalışmayan milletlerin ister istemez bir gün 
uğraması zarurî olan malî yıkım ve içtimaî sar. 
sıntıdrr». 

Düşündüm ve iftiharla gördüm; Türkiye 
Cumhuriyeti bu bakımdan da ne kadar uyanık
lık göstermiş ve ne gerçek muvaffakiyetler elde 
etmiş. Zira 1938 senesi bütçesi gözden geçiril
dikçe görülüyor ki biz Türkler bugün ceza de
ğil bilâkis değerli bir mükâfata mazhar olmak
tayız. O mükâfat, senelerden beri yalansız bir 
surette denk bütçeye ermek için vaki olan gay
retlerimizin bize temin ettiği meşru genişliktir. 
Pek iyi bilirsiniz, ferdlerin olduğu gibi millet
lerin hayatında da fevkalâde zamanlar vardır. 
Öyle fevkalâde zamanlar ki bizden bir çok sa
hada ve bilhassa malî alanda büyük fedakârlık
lar ister. O zamanlar milletin yüksek ve ileri 
selâmeti için yurddaştan bazı geçici eziyet
leri, zahmetleri kolayca bekliyebiliriz. Fakat bu
nun haricindeki vaziyet büsbütün başkadır. He
sabını, kitabını bilmiyen, alacağını, vere-
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oegini tevzine çalışmayan bir ferd, hususî 
hayatmda ne büyük hüsranlara uğrar ve baş
kalarına zarar verirse bütçesinde de büyük 
itinakârlığa ehemmiyet' atfetmeyen milletler, 
gelecek asırlara intikal eden ve bir çok nesiller 
üzerinde felâket rahneleri açarlar. Bunun en 
yakm ve hazin bir misalini vaktile mülga Os
manlı imparatorluğunda pekala görmedik mi? 
işte bu acı dersleri mütalea ederek geleceğin 
karşısına açık bir almla çıkmak isteyen yeni 
Cumhuriyet rejimidir ki bütçe denkliği pren-
sipine bin türlü sıkıntı ve ihtiyaç ortasında bü
yük önem verdi ve yıllardır ki bu alanda ileri-
leyib duruyor. 

Hatırlarsınız; Ulu Önder yıl başı nutkunda 
şöyle buyurmuşlardı: «Cumhuriyet bütçelerinin 
tayyün eden ve daima kuvvetlenmesi gereken 
müşterek hususiyetleri, yalnız denkli oluşları 
değil, ayni zamanda koruyucu, kurucu ve veri
ci işlere her defasında daha fazla pay ayırmak
ta olmalarıdır.» 

Atatürkün büyük sözlerinden mülhem olan 
Başbakan da, Hükümet programını izah eder
ken «Maliye bir memlekette sağlam bir iş gidi
şinin miyarı, cemiyet sağlığının nabzıdır» demiş, 
sonra malî lâubaliliklerden çıkacak elim netice
leri mevzubahs ederek «böyle bir vaziyeti ön-
liyecek yegâne yol samimî, denk bütçe politika
sıdır» kararma ermişti. 

Şimdi Hükümetin bize gösterdiği masraf ve 
gelir yekûnlarını tesbit eden rakamlar üzerinde 
durdukça istihdaf edilen gayeye doğru muvafa-
kiyetle yol almmış olduğunu görüyorum. Meç
hulümüz değildir. Vaktile bütçe açıkları hak
kında muhtelif düşünüşler vardı. Lâkin umumî 
savaştan sonra bütün müşahedeler bir hakikati 
iyice teksif etti. Anlaşıldı ki müzmin ve mü
him bütçe açıklarmm bir içtimaî bünye üzerinde 
devamı hem orada iktisadî zelzele ve inhidam
ların, hem de içtimaî bir çok iğtişaş ve yıkımla
rın en esaslı sebebidir. 

Fekhaklı olarak demişlerdir ki; gerçekten 
ciddî Devlet adamı bu hakikate tam bir şuur 
ile muttali olarak işini ona göre tutandır. Hal
buki avamm bazı defa safderunluğunu istismar 
ederek, ona iyilik ediyormuş gibi görünüb, ha
kikatte bütün millete tamiri imkânsız fenalıklar 
eden kimselere, ancak âdi politikacı adı verile
bilir. 

Yeni Türkiye bu bakımdan çok mesuttur. 
Dünyanm en ileri gitmiş sayılan memleketlerinde 
bile bahsettiğim tarzda siyaset oyunları oyna
dığını son zamanlarda hepimiz beraber gördük. 
ve o oyunların feci neticelerinden şimdi bazı bü
yük milletlerin bile nasıl kıvranmakta olduğunu 
bu gün yine beraber görüyoruz?. Halbuki, inki-
lâb rejimi bizde hayatî bir hakikati pek iyi an
ladı. Zira Büyük Şefimiz cihana anlattı ki, ye
ni bir ideale atılmış eski ve muazzam bir mil
let için en ince nokta, demokrasiyi kurarken 

demagojiye baş kaldrrtmamak ve anarşiyi ezer
ken hakikî hürriyet ve serbestiyi zedelememek
tir. îşte biz bu mesud muvazenenin içinde büt
çesini tevzin eden bir heyet manzarası gösteri
yoruz. Hem de mütemadiyen terakki ederek. 

Yeni bütçenin teferruatı hakkmda şimdi bu
rada tafsilâta girmiyeceğim. Mütehassıs arka
daşların pek değerli mütalealarmı dinledik ve 
dinleyeceğiz. Ben de sırası geldikçe diğer dü
şüncelerimi arzederim. Fakat bütün bunlara 
başlangıç olmak üzere yukarıdaki noktaların tes-
bitini kendimce pek kıymetli bir ödev bildim 
(Alkışlar). 

İSMAİL KEMAL ALPSAB, (Çorum) — Ma
liye vekili madenler hakkmda izahat verdiler. 
(Krsüye sesleri). 

BAŞKAN — Sual mi, söz mü? 
İSMAİL KEMAL ALPSAR — Sual. 
BAŞKAN — O halde kürsüye buyurun! 
İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — 

Maliye vekili madenler hakkında izahat verdiler. 
Hükümetin, madenlerin işletilmesi hakkmda al
dığı tedbirler ve her emirde kemali ciddiyet ve 
faaliyetle çalışması şayanı şükrandır. Teşekkür 
ederiz. Petrol hakkmda sadre şifa verecek be
yanatta bulunmak mümkün müdür? bunu so
ruyorum. 

BAŞKAN — Hatib arkadaşlarm mütaleaları-
na vekil beyler kendi bütçelerinde, taallûk eden 
kısımlarda cevab vereceklerdir. Şimdi müsaa
de buyurulursa bütçe heyeti umumiyesine taal
lûk eden mütalealara Maliye vekili cevab ver
sinler. Maliye vekâleti bütçesinde de ona aid 
mütalealara cevab vereceklerdir. 

MjALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâziğ) — 
Maliye bütçesini alâkadar etmeyecek, umumî 
mahiyette sorulan yegâne şey gayrimübadiller 
işidir. Bu babda, evvelce de söylediğim gibi, 
Meclisi Âli kapanmadan Hükümet hazırladığı 
lâyihayı gönderecektir. 

BAŞKAN — Heyeti umumiye hakkmda baş
ka söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Evvelce açık reye arzedilen kanun hakkındaki 
reylerin neticesini arzediyorum. 

1937 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanuna (310) zat kabul reyi vermiştir. 
Muamele tamamdır. Kanun (310) reyle kabul 
edilmiştir. 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanunu 
MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil daire

lerin 1938 malî yılı masrafları için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (248 307 048) 
lira tahsisat verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvellere geçiyoruz. 
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F. 

A r Büyük Millet Meclisi bütçesi 

Tahsisat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Harcırah 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 
11 
12 
13 
14 

15 

16 
17 

18 
19 
20 

21 
22 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müstahdemler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Levazım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muhtelif masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî saraylar masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kiyaset otomobili masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eesmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Matbaa işletme masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kütüpane masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Beynelmilel Parlâmentolar itti
hadına iştirak hissesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İnşaat ve tamirat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
$090 sayılı kanuna müsteniden 
yeni yapılacak Meclis binasının 
inşaat masrafları, istimlâk ve sa
tın alma bedeli 

Lira 
181 000 

406 700 

143 520 

176 880 

22 530 

4 000 

17 680 

56 500 

123 800 

12 500 

9 7Û0 

1 000 

3 000 

3 550 

300 

210 

2 500 

12 000 

6 000 

1 700 

30 000 

700 000 
BÜTÇE E. Mi M. BAİF KARADENİZ 

(Trabzon) — 22 nci fasıldaki 700 000 .liradan 
50 000 lira tenzil edilecek ve bu para, Divanı 
muhasebatta yeni teşkilât yapılmıştır ve buna 
aid olan kanunun birinci müzakeresi Yüksek 
Heyetçe kabul buyurulmuştur. Divanı muhase

bat bütçesinin maaş kısmına konacaktır. Sıra
sı geldiği zaman söyliyeeeğim. Yani 22 nci fa
sıl burada 650 000 lira olarak tashih edilecek
tir. 

BAŞKAN — 22 nci fasü tashih veçhile ka
bul edildi. 
F. 
23 

Lira 
6 000 Tesisat ve demirbaş 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
24 Geçen yıl borçlan 17 300 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
25 Eski yıllar borçları ' 4 200 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
26 1933 ve daha sonraki senelere 

aid tahakkuk edecek aza har
cırahı karşılığı 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 1008 numaralı kanunun 5 nci 
maddesi mucibince yapılacak 
mahsub karşılığı 10 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Riyaseti Cumhur bütçesine ge
çiyoruz. 

B - Riyaseti Cümlhur bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 

mütalea var mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... Etme

yenler ... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. 
31 

Lira 
173 760 Reisicumhur tahsisatı 

BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
32 Memurlar maaşı 43 540 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
33 Yaverler tahsisatı 4 800 

BAŞKAN —* Kabul edilmiştir. 
34 Muvakkat tazminat 4 940 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
35 Müstahdemler ücreti [1] 54 240 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
36 Masarifi umumiye ve müstah

demler iaşesi 125 000 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Divanı muhasebat bütçesine ge
çiyoruz. 

C - Divana muhasebat bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 

mütalea var mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... Etme

yenler ... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. Lira 
41 Maaş 453 930 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Bu fasla 45 000 lira ilâve edilecek, 
fasıl yekûnu 498 930 lira olacaktır. 

[1] Riyaset Divanınca tasdik olunacak kadro
ya göre sarf olunur. 
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F. Lira 
41 Maaş 498 930 

BAKAN — Fasıl kabul edilmiştir. 
ümwMobz4 ' 126 127 — 

42 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek teka-
üd ikramiyesi 1 440 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

43 Müstahdemler ücreti 19 980 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

44 Muvakkat tazminat 69 960 
BÜTÇE En. M. M. RAlF KARADENİZ 

(Trabzon) — Bu fasla 5 000 lira ilâve edilerek 
fasü. yekûnu 74 960 lira olacaktır. 

BAŞKAN — Fasıl kabul edilmiştir. 
F. Lira 
45 Mefruşat ve demirbaş 4 800 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
46 Levazım 16 450 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
47 Müteferrika 5 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
48 Mütenevvi masraflar 12 480 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
49 Daimî memuriyet harcırahı 2 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
50 Muvakkat memuriyet harcırahı 1 880 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
51 Resmî telefon tesis ve mükâleme 

masrafı 1 530 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

52 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 50 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

53 Posta ve telgraf ücreti 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

54 3335 sayılı kanun mucibince yapı
lacak tedavi, yol ve saire masrafları 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

55 Kitab mubayaa ve tabı masrafı ile 
Divanı muhasebat mukarrerat mec
mua ve tercüme., cem ve telfik ve 
tabı masrafları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

56 Meslekî muvakkat kursu masrafı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

57 Meremet ' 5 270 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

58 Eski yular borçları 160 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Başvekâlet bütçesine geçiyoruz. 
D - Başvekâlet bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 

söz isteyen var mı? Fasıllara geçilmesini reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. Lira 
61 Başvekil tahsisatı 8 400 

BAŞKAN—Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
62 Maaş 79 140 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
63 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek teka-
üd ikramiyesi 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

64 Müstahdemler ücreti 18 420 
(BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

65 Muvakkat tazminat 10 140 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

86 Mefruşat ve demirbaş 5 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

67 Levazım 1 550 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

68 Müteferrika 2 000 
BAŞKAN •— Kabul edilmiştir. 

69 Bakşvekâlet otomobili masrafı 19 500 
[BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

70 Mütenevvi masraflar 1 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

71 Daimî memuriyet harcırahı 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

72 Muvakkat memuriyet harcırahı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

73 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

74 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

75 Posta ve telgraf ücreti 5 560 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

76 3335 sayılı kanun mucibince ya-
plıacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

77 Matbaa masrafı 76 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

78 Tahsisatı mesture 1 027 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

79 Muhtelif evrak hazinelerinin tas
nif ve tevhidi ücret ve umumî 
masrafları 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

80 Gecen yıl borçları 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Şûrayi devlet bütçesine geçi
yoruz. 

E - Şûrayi devlet bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 

isteyen var mı? Fasıllara geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. Lira 
84 Maaş 191 830 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
85 1683 numaralı kanunun 58 nci 
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maddesi mucibince verilecek teka-
üd ikramiyesi 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

86 Müstahdemler ücreti 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

87 Muvakkat tazminat 28 530 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

88 Mefruşat ve demirbaş 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

89 Levazım 3 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

90 Müteferrika ' 1 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

91 Mütenevvi masraflar 1 380 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

92 ıDaimî memuriyet harcırahı 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

93 Muvakkat memuriyet harcırahı 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

94 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

95 Posta ve telgraf ücreti 1 110 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

96 3335 sayılı kanun mucibince yapı
lacak tedavi, yol ve saire masraf
ları 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

97 Kitab ve risale masrafı 2 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

98 Eski yıllar borçları 70 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İstatistik umum müdürlüğü 
Bütçesine geçiyoruz. 

F - İstatistik umum. müdürlüğü bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 

söz isteyen var mı? Fasıllara geçilmesini reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Fasülara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

Maaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek teka-
üd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
80 350 

900 

44 520 

23 220 

12 380 

3 500 

11 300 

F. Lira 
107 Merkez müteferrikası 2 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
108 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 2 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
109 Vilâyetler levazımı * 2 250 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
110 Vilâyetler müteferrikası 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
111 Mütenevvi masraflar 3 010 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
112 Daimî memuriyet harcırahı 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
113 Muvakkat memuriyet harcırahı 2 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
114 Ücretli muhabere ve mükâleme be

deli 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

115 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 350 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

116 Posta ve telgraf ücreti 1 450 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

117 3335 saydı kanun mucibince yapı
lacak tedavi, yol ve saire masrafları 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

118 Kitab ve risale masrafı 41 650 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

119 Beynelmilel istatistik enstitüsüne 
yardım 860 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

120 Beynelmilel kongreye iştirak mas
rafı ' 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

121 Umumî nüfus sayımı masrafı 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

122 Geçen yıl borçları 270 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

123 Eski yular borçları 2 030 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Devlet meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü bütçesine geçiyoruz. 

G - Devlet meteoroloji işleri ü. M. bütçesi. 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 

söz isteyen var mı? .. Fasülara geçilmesini reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. 
125 Maaş 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
126 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

127 Merkez müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

128 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
224 670 

10 

33 720 

73 800 
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129 Muvakkat tazminat 14 520 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

130 Merkez mefruşat ve demirbaşı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

131 Merkez levazımı 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

132 Merkez müteferrikası 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

133 Nakil vasıtaları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

134 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

135 Vilâyetler levazımı 7 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

136 Vilâyetler müteferrikası 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

137 Mütenevvi masraflar 29 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

138 Daimî memuriyet harcırahı 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

139 Muvakkat memuriyet harcırahı 5 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

140 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

141 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 1 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

142 Posta ve telgraf ücreti 44 610 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

143 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

144 Tesisat ve tamirat 6 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

145 Neşriyat, tabı, risale ve abone 
masrafları 5 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

146 Beynelmilel meteoroloji masraf
ları 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

147 Kurs masrafı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

148 Staj ve ihtisas ve meslekî ted-
Mkler 21 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

149 Telsiz ve her türlü muhabere 
ve dinleme alât ve echizesile 
alât ve levazımı rasadiye mu
bayaa, tesis, tecrübe ve işletme 
masrafları 132 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

150 Geçen yıl borçları 510 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Diyanet işleri reisliği bütçesi
ne geçiyoruz. 

H - Diyanet işleri repliği bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 

isteyen var mı? Fasıllara geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. Lira 

151 Maaş 514 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

152 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek teka-
üd ikramiyesi 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 4 440 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müstahdemleri ücreti 21 720 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 6 890 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müstehikkini ilmiye maaş ve tah-

153 
154 
155 
156 

25 240 sisatı fevkalâdesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

157 Merkez mefruşat ve demirbaşı 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

158 Merkez levazımı 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

159 Merkez müteferrikası 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

160 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 970 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

161 Vilâyetler levazımı 2 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

162 Vilâyetler müteferrikası 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

163 Mütenevvi masraflar 6 050 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

164 Daimî memuriyet harcırahı 1 320 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

165 Muvakkat memuriyet harcırahı 450 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

166 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 150 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

167 Posta ve telgraf ücreti 420 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

168 3335 saydı kanun mucibince yapı
lacak tedavi, yol ve saire masraf
ları 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

169 İslâm dinine aid kitablarm ter
cüme ve izahlarının ücretlerile 
bunlarm tabı ve neşir masrafları 7 000 
BAŞKAN — Kabuİ edilmiştir. 

170 Geçen yıl borçlan 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

171 Eski yıllar borçları 3 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Yarm saat 14 te toplanılmak üzere inikada 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,15 
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1937 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 

bakkmdakî kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Gök tepe 

Balıkesir 
Cemal Esıener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 310 

Kabul edenler : 310 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 86 

MünJ iniler : 3 

[Kabul edenler] 
ismail Hakkr Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canrtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
ihsan Kurtkan 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpşar 
Münür Çağd 
Nabi Rıza Yıldırım 

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

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 

1 Gl. Kâzım Sevüktekin 

Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevf ik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

EUzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumıu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işm 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
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Remzi Güreş 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
îsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

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

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Seracoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
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Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkan 
Veled îzbudak 

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

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 

C : 1 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâ$ 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
İsmet İnönü 
Mahmud Nadim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Kara Osman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Tf*ısun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

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

Mu§ 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 

Dr. Rasinı Ferid Talny 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil trdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim S i m Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalî 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yüriiker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Tevfik Tannan 

Siird 
llulki Aydın 
îsmail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
îsmail Hakkı Veral 
Yusuf Kemal Tengir-
?enk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Blcda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
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Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tohad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 

Ankara 
Aka Gündüz (îzinli) 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Şakır Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıeaıı 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (izinli) 

Balıkesir 
GL Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Şükrü Gülez 

Burdur 
ibrahim Neemi Dilmen 

Bursa 
Esad Sagay 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
ismet Eeker 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

TJrfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 

0 : ] 
Yan 

Hakkı Ungan 
Münib Boya 

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

[Beye iştirak etmeyenler] 
Denizli 

Haydar Rüştü öktem 
Edirne 

Şeref Aykut 
Elâzığ 

Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Nafi Atuf Kansu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
(izinli) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

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

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 

Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
(izinli) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
ibrahim Demiralay 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 

Konya 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Ömer Dinç (izinli) 

Malatya 
Muttalib öker 
Osman Taner (izinli) 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 

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

y 

Maras 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural (izinli) 

MardÂn 
Dr. Rıza Levent 

Muş 
Naki Yücekök (izinli) 

Ordu 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tuncel 
(izinli) 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Ömer Biçer 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırn Day 

TJrfa 
Ali Saib Ursavaş • 
Behçet Günay (izinli) 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Van 
ibrahim Arvas 

Ts B. M. M. Matbaası 
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S. Sayış*: 181 
1938 malî yılı muvazenei umumiye kammu lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası (I/938) 

T. a 
Başvekâlet 1- IÎI -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/770 

Büük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1938 malî yılı muvazenei umumiyesi hakkında Maliye vekilliğince hazırla
nan ve icra, Vekilleri Heyetinin 28 -11- 1938 tarihli; toplantısında Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Hükümetin umumî esbafeırnucibe lâyihası 
Bağlı olarak takdim ettiğimiz 1938 malî yılı bütçesi Cumhuriyet devri bütçele

rinin en yükseğini teşkil etmektedir. Derhal arzedelim ki, bu yükseklik, denk büt
çe esasından fedakârlık etmek suretile temin edilmiş değildir. Varidat muham-
menatı, bütçenin tanzimi sırasında elde edilmiş olan 1937 malî yılı 8 aylık tahsilat 
rakamlarına ve 193& senesi tahsilatının umumî netiöelerile son ayl&cöl&ki seyrine 
istinad ettirilmiş, masraf bütçeleri de bu suretle bulunan varidatı mvthammenatına 
uygun olarak tesbit edilmiştir. Memleketin iktisadî hayatında görülen devamlı 
inkişafnı da tesirile son senelerimizi mühim varidat fazlasile kapatmak neticesini 
veren bu usulün önümüzdeki sene bütçenin kolaylıkla tatbikma imkân vereceğini 
söylemek fazla bir nikbinlik sayılmamalıdır. 

Yeni sen© bütçesinin masraf yekûnu 1937 ye nazaran (17 28& 272) lira fazladır. 
Muhtelif dairelerin bütçelerine ayrı ayrı yapılan zamların yekûnu ise (29 725 000) 
liradan ibaret olub aradaki fark, bazı bütçelerdeki tenzilâttan ve ötedenberi adi 
bütçe içinde yer bulan fevkalâde mahiyette bazı hizmetlerin karşılığı başkaca te
min edilmek üzere bütçe haricinde bırakılmış olmasından mütevelliddir. 

Bu suretle temin edilen tasarrufların yekûnu (12 435 728) liradan ibaret olub 
bu mikdar 1937 ve 1938 bütçelerinin umumî yekûnları arasındaki (17 289/ 272J li
ralık farka ilâve edilince (29 725 000) lira tutar ki, muhtelif bütçeler arasında 
sureti tevzii aşağıda gösterilmiştir: 
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i; jöüyük Millet Meclisi 

§rayi Devlet 
' Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü 

Maliye vekâleti 
Düyunu umumiye 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
Dahiliye vekâleti 
Emniyet umum müdürlüğü 
Jandarma genel komutanlığı 
Hariciye vekâleti 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
Adliye vekâleti 
Maarif » 
Nafıa » 
Iktısad » 
Ziraat N » 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara) 

» » >> (Hava) . 
» » » (Deniz) 

Askerî fabrikalar V 
• • • - . - - . . . - , ' . . - . . . . . -

375 00Ö 
14 000 

100 000 
755 426 

4 584 574 
100 000 
100 000 
175 000 

1 250 000 
259 000 
250 000 

1 398 000 
300 000 

2 311 000 
874 000 
838 000 

1 041 000 
11 760 000 

250 000 
300 000 

2 690 000 

29 725 000 
Bu fazlaların ne gibi hizmetler mukabili olduğu her bütçeye bağlı olarak takdim 

edilen mucib sebeblerde ayrıca, tafsilen arzedilmiştir. 

Masraf bütçeleri hakkında hükümetin esbabı mucibe 
lâyihaları 

BAŞVEKÂLET 

Başekâletin 1938 malî yılı bütçesi tanzim ve ilişik olarak sunulmuştur. 
1937 malî yılı bütçesinin umumî yekûnuna nazaran (7 173) lira noksanile umu

mî yekûnu (1 294 992) lira olarak tesbit olunmuştur. 
( S . Sayısı : 181) 
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1937 bütçesine nazaran bazı fasıl ve maddelerde görülen fazlalık âtide arzolu-

nan sebeblerden ileri gelmiştir. 
62 ve 65 nci fasıllardaki fazlalık Başvekâlet teşkilâtına dair olan (3154) nu

maralı kanunun tatbikmdan ve 67 nci fasıldaki fazlalık kırtasiyenin kifayetsizli
ğinden ve 69 ncu faslın birinci maddesindeki fazlalık da makam için mubayaa edi
lecek otomobil bedelinden ve 73 ncü fasıldaki fazlalık da resmî telefon mükâlcme 
ücretinin şehirler arasında tesis edilen muhabere şebekelerinin artmasından müte-
vellid mükâlemenin ziyadeleşmesi dolayısile tahsisatın kâfi gelmemesinden müm-
baistir.' 

(D) cetveline dahil ücretliler arasından bir memuriyet çıkarılmış ve altı odacı
nın ücretlerine zammedilmiş ve Îstanbulda muhtelif yerlerde yeniden tesis edilen 
Arşiv depoları için ilâvesine zaruret hâsıl olan iki odacı kadroya idhal olunmuş ve 
merkezde evrak sevk memurluğu ihdas edilmiş olmasına rağmen 64 ncü fasıl 
geçen yıldaki muhassasata nazaran (2 820) lira noksaıiile tesbit edilmiş bulunduğu 
arzolunur. 

ŞÛRAYI DEVLET 

84 ncü memurlar maaşı faslına 4500 lira ilâve edilmiştir. Şûrayi devletin - bil
hassa idarî kazaya müteallik - işleri pek ziyade arttığından mevcud memur ile ida-
rei umur etmek imkânsız bir hale gelmiş ve bunun için evvelki sene tanzim ve Mec
lisi Âliye takdim kılman teşkilât kanunile kadroya memur ilâvesi teklif edilmiştir. 
Ancak bu kanunun müzakeresi henüz neticelenmediğine ve işler o zamandanberi 
yine artmakta devam ettiğine binaen (L) cetveline dahil 4 memurun da filî kadro
ya alınması zarureti katiyesi hâsıl olduğundan yukariki ilâve bundan ileri gelmiş
tir. 

85 nci fasıldaki 6 192 lira fazlalık, heyetten tekaüdü icra olunacak iki zate ve
rilecek ikramiye karşılığıdır. 

86 nci fasla 1 320 lira ilâve edilmiştir. Şûranın teşekkül ettiği 1927 senesinde 
tesbit edilen mevcud hademe bu gün ihtiyacı temin edemediğinden ve dairede bir 
kapıcı da bulunmadığından 40 lira ücretli bir kapıcı ile 35 er lira ücretli iki odacı
nın (D) cetveline ilâvesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 

87 nci fasıldaki 804 lira fazlalık (L) cetvelinden kadroya alman 4 memurun mu
vakkat tazminatıdır. 

88 nci fasıldan 710 lira tenzil edilmiştir. 
89 ncu faslın 1, 2 nci maddelerinde bir değişiklik yoktur. 3 ncü maddesine ek

lenen 400 lira dairenin mütemadiyen artan işlerine yetişmeyeceği anlaşılan kırtasi
ye tahsisatı karşılığıdır. 

90 nci fasıl aynen ipka edilmiştir. , 
91 nci faslın 1 nci maddesi eskisi gibi bırakılarak 2 nci maddesine yapılan 95 

lira ilâve (D) cetveline alınması teklif edilen 3 hademenin elbise bedeli karşılığıdır. 
92 nci fasıldan 50 lira tenzil edilmiştir. v 

( S. Sayısı : 181) 
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9âncü fasla 70 lira zamolunması geçe*] senelerde tahsisatın kâfi gelmemesinden 

münbaistir. 
94 ncü fasılda görülen 110 lira fazlalık yeniden kurulacak ücretli bir telefonun 

mükâleme ve tesis masrafile elyevm mevcud ücretli telefonun mükâleme bedeli kar
şılığıdır. 

95 nci fasıldaki 1 134 lira fazlalık, Posta, telgraf ve telefon umum müdürlü
ğünce geçen sene alınan ücrete bu sene bu paranın da zammedileceği resmen bil-
dirilrnesi üzerine ilâve edilmiştir. 

97 nci faslın 1 - 2 maddelerinde bir değişiklik yoktur. 
Tedavi tertibine 60 lira ilâve edilmesi geçen senelere nazaran tahsisatın kifayet 

etmemesinden ileri gelmiştir. 
98 nci faslın 1 nci maddesindeki 2 lira kâtib Hüsnünün Numune hastanesindeki 

tedavi ücretinin bakiyesi karşılığıdır. 
2 nci maddesindeki 60 lira da mülâzim Âkifin harcırahile kâtib Asımın ilâç be

delidir. 
HULÂSA: 
1938 senesi bütçesi geçen 1937 senesi bütçesine nazaran 13 987 lira fazla olarak 

takdim kılınmıştır. 

DEVLET METEOE0LOJÎ ÎŞLEBÎ UMUM, MÜDÜRLÜĞÜ 

Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilâtı henüz birinci yıl bütçe
sini idrâk etmiş yeni bir teşökküldür. 3127 sayılı kanunun tatbikine geçilir ge
çilmez üç muhtelif teşekkülden meydana gelen yeni teşkilâtın vaziyet ve nok
sanları ve ihtiyaçları tamamile bilinmediğinden 1937 yılı bütçesi ancak o vazi
yetteki mütebariz ihtiyaçlara göre. yapılmıştır. İş üzerinde yüründükçe teşkilâ
tın ihtiyaç ve noksanları meydana çıkmış ve bir çoğunun acilen temini lâzımgel-
mişken bütçenin müsaadesi nisbetinde kısmen yapılmış, kısmen de işleri sekte
ye uğratmamak şartile 1938 yılma bırakılmıştır. Teşkilâttan istifade bekleyen 
bir çok ilgili makam ve müesseseler evvelce müracaat yeri bulamadıklarından, 
Devletçe meydana getirilen (Hava hizmetleri, Klimatoloji, İdrometeoroloji ve 
diğer şubelerile) Meteoroloji isteri umum müdürlüğünün teşekkülü bu makam 
ve müesseselere tasavvurun üstünde ta leb ve müracaat yeri olmuştur. Bundan 
başka te r gün bir tekâmül safhası üzerinde yol alan yabancı memleketler mete
oroloji ter akkiy a ti göz önünde bulundurularak onlarla başbaşa yürümek ve hat
ta Türklüğün yüksek kabiliyet ve istidadına güvenerek ileri bile geçmek üze
re Milletler arası teşkilâta girmek, onların yaptıklarını ve yapacaklarını tedkik 
etmek ve bu işlerde ilerlemiş memleketlerde ihtisas elemanlarının yetiştirilmiş 
olması ve meteoroloji istasyonlarının modern ve ahenkli alât ve vesaitle müteca
nis, bir surette çalışır bir sistem şekline getirilmiş olması icab eder. Bütün bun
lardan gayri bir de teşkilâtın idarî ve teknik her türlü ihtiyaçlarının mütenâsib 
ve mütevazin bir surette temin edilmiş olması lüzumu da aşikârdır, işte Dev
let meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilâtının çok verimli ve verimine gü
venilir bir hale getirilmesini temin etmek maksadile ve yukarıdaki sebeblerden 
dolayı bu seneki bütçede biraz daha genişçe bir adım atılması zarureti hâsıl 

( S. Sayısı : 181) 
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olmuş ve bu zarurete binaen önümüzdeki 1938 malî yılı bütçesinde - muhtelif fa
sıl ve maddelere tevzi edilmiş olarak yüz bin liralık bir fazlalık girmiş bulun
maktadır. 

Yukarıda etraflıca arzedilen sebebi er den mütevelli d ihtiyaçların bir kısmını 
karşılamak üzere Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü bütçesine ilâve 
edilmiş olan bu yüz bin liralık fazlalığın işin ehemmiyeti karşısında büyüksenmiye-
ceği tabiidir. • 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

1 — 1683 sayılı tekaüd kanununun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüd 
ikramiyesi: 

2936 sayılı kanunun 4 ncü maddesinde «30 sene ve daha ziyade bilfiil hizmet 
edipte tekaüd olmadan ölenlerin müstahak oldukları ikramiyeler kanunî mirasçıla
rına verilir» denilmesine göre işbu fasıl, diğer masraf fasıllarından (3 000) üç 
bin liralık tahsisat nakledilmek suretile (8 000) sekiz bin lira olarak tesbit edil
miştir. 

2 — Vilâyetler müstahdemleri ücreti faslmdaki tahsisatın kifayetsizliğine bi
naen bazı vilâyetlerde müftülüklere hademe verilemiyordu; yine diğer fasıllardan 
yapılan tasarrufla şehrî yirmi beşer liralık sekiz hademe ücretine karşılık olmak 
üzere bu fasla (2 400) iki bin dört yüz lira fazla tahsisat konmuştur. 

3 — Merkez levazımı faslının tenvir ve teshin tertibinden (100) yüz, kırtasiye
den (50) elli liralık tahsisat tenzil edilerek müteferrik masraflar faslının mel-
busat maddesine (150) yüz elli lira naklolunmuştur. 

4 — Posta, telgraf ücreti «Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünden ge
len 2 - I I -1938 tarih ve 108 sayılı yazıda: 1938 malî yılı için (558) beş yüz elli se
kiz lira (50) elli kuruş istenilmekte olmasına mebni» diğer fasıllardan (330) üç yüz 
otuz lira nakledilerek (560) beş yüz altmış lira yazılmıştır. 

5 — Kuranı kerim tercüme ve tefsirinin basım işi ikmal olunmuştur. Yalnız 
evvelce tabedilen iki cild ahadisi şerife tercüme ve izahının sonunun da ikmali için 
Reislik makamı taahhüde girmiştir. Bu eserin masraflarile, islâm dinine aid ve 
halkın ihtiyacı olan itikadat ve ibadata müteallik bazı eser yazmak ve tabettirmek 
için tahminen (7 000) yedi bin liralık tahsisat konmuştur. 

Bu suretle 1938 malî yılı bütçesi, geçen malî yılı bütçesi yekûnu gibi 
(608 241) altı yüz sekiz bin iki yüz kırk bir lira olarak tanzim edilerek arz ve 
takdim kılınmıştır. 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1 — 1938 bütçesinin umumî yekûnu 1937 senesine nazaran 82 267 lira noksanile 
238 504 lira olarak tesbit edümiştir. 

2 — Bütçenin muhtelif fasıllarında görülen farkların sebebleri aşağıda izah 
olunmuştur: 

( S. Sayısı : 181) 
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A - Maaş kısmında görülen 900 lira fazlalık bir memurumuza verilecek tekaüd 

ikramiyesinden ileri gelmektedir. 
B - tTeret kısmında görülen 6 600 lira fazlalık kadromuza beş memurla iki oda

cının ilâvesinden ileri gelmektedir. Mevcud istatistiklerin mütemadiyen genişleme
si ve muhtelif Devlet teşkkilâtınm bir çok yeni istatistiklere lüzum göstermeleri iş
lerimizin saha ve hacmini genişletmiş ve binnetice mevcud kadromuz bu yeni ihti
yaçlara göre 5 memurla takviye edilmiştir. 

C - Masraf kısmında görülen 28 077 lira fazlalık, demirbaş ve mefruşata ya
pılan 2500 ve merkez levazımına konan 2 milyon makine fişi bedeli 7.500 lira iJe 
tabı, neşir faslına yapılan 12 000 liralık zamlarla diğer fasıl ve maddelerde ihti
yaca göre yapılan cüzî ilâvelerden ileri gelmektedir. Demirbaş ve mefruşat faslma 
konulan 2500 lira fazla tahsisat, toplama makinelerinin kontrol işlerinde fazla ça-
lişması bunların sık, sık arıza göstermelerine ve binnetice tasnif işlerinin tehirine 
sebebiyet verdiğinden yeniden satın alınacak Enterpret kontrol makinesi içindir. 

Merkez levazımına konan 7 500 lira da powers makineleri için satın alınacak 
iki milyon makine fişi bedelidir. 

Neşriyat için ilâve olunan 12 000 liraya gelince; bilhassa kâğıd f iatlarmm % 40 
nisbetinde yükselmesi ve ayni zamanda neşriyatımızın aded ve hacim itibarile art
ması bu tahsisatın tezyidini zarurî kılmıştır. 

Posta, telgraf umum müdürlüğünün yaptığı altı aylık hesaba nazaran 980 lira
nın bu tahsisata ilâvesi bildirilmesinden ileri gelmiştir. 

Geçen ve eski yıllar faslına konan 2 400 liradan 2 030 lirası 1936 senesinde da
ire için alman kırtasiye levazımı müddeti mütemmime zarfında kırtasiye müdürlü
ğü tarafından mahsubu yapılmamış olmasından dolayı bu borca ve 370 lirası da di
ğer borçlara karşılık olarak ilâve edilmiştir. 

Bütçemizin diğer fasıl ve maddelerindeki tahsisatlara da ihtiyaca göre tenkis ve 
zamlar yapılmıştır. 

D - 1935 senesi umumî nüfus sayımının tasnif işleri neticelenmiş olduğundan 
bu kısma mevzu 114 .814 liralık tahsisat da bütçemizden tamamen çıkarılmıştır. 

MALÎYE VEKÂLETİ 

Fasıl 
176 Memurlar maaşı 89 136 lira fazlalık, Gümrük ve inhisarlar 

vekâleti muhasebe teşkilâtının 3230 numa
ralı kanun mucibince Maliyeye devredil
mesinden mütevelliddir. 

178/1 Merkez daimî müstahdemleri 25 320 lira fazlalığın müfredatı ve sebeb-
leri, «D» cetvelindeki değişiklikleri göste
ren bağlı cetvelde irae ve izah edilmiştir. 
(Merbut 1) 

( S. Sayısı : 181) 
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Fasıl 
179/1 Vilâyetler daimî müstahdem- 160 860 lira fazlalığın müfredatı ve sebeb-

leri leri «D» -cetvelindeki değişiklikleri göste
ren bağlı cetvelde irae ve izah edilmiştir. 
(Merbut 1) 

180 Muvakkat tazminat 14 240 lira fazlanın hesabı bağlı cetvelde 
gösterilmiştir. (Merbut 2) bunun 10 788 
lirası Maliyeye devredilen inhisarlar mu
hasebe teşkilâtına aiddir. 

181/1 Merkez mefruşatı 

182/3 Merkez kırtasiyesi 

15 000 lira fazlalık, aşağıda gösterilen ih
tiyaçlardan mümbaistir. 

Lira 
5 616 Daireler için lüzumu tesbit edilen 

25 aded yazı makinesinin bedeli. 
1 500 Daireler için ihtiyaç görülen 4 ta

ne hesab makinesinin bedeli. 
7 884 Muhtelif şubeler için yaptırılacak 

yazıhane, yazı masası, sandalya 
ve saire bedelleri 

15 000 

(5 000) lira zam, kırtasiye levazımı fiatla-
rmdaki tereffüden ileri gelmektedir. 1937 
senesinde de bu tertibe.(4 000) liralık mü
nakale icrasına zaruret hâsıl olmuştur. 

183 Merkez müteferrikası Gümrük ve inhisarlar vekâleti binasının 
Maliyeye devrinden sonra artan su sarfi
yatını karşılamak için (1 000) lira fazla 
konmuştur. 

186/1 Vilâyetler 
masrafı 

tenvir ve teshin Vilâyetlere gönderilen sobalarda kok kö
mürü yakılmaktadır. Kömür fiati, odun 
fiatinden yüksek olduğu için 1937 sene
si bütçesine mevzu tahsisat yetmemiş, 
her taraftan munzam tediye emri isten
miştir. Bu vaziyet göz önüne alınarak 
beş bin lira fazla konmuştur. 

186/2 Vilâyetler kırtasiyesi Bu tertibe 1937 senesinde 15 000 lira 
munzam tahsisat alınmıştır. Kâğıd fiat-
larmdaki tereffü göz önüne alınarak bu 
sene 20 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 181) 
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188/1 îcar 

188/8 Defatir ve evrakı matbua 

189 Daimî memuriyet harcırahı 

190 Muvakkat memuriyet harcırahı 

191 Müfettişler harcırahı 

192/2 Vergi kanunlarının tatbiki için 
köylere gönderilecek memurlar 
harcırahı 

192/3 Defterdar, malmüdürü harcı
rahı 

10 — 

Ağrı, Silifke Hükümet konakları yandı
ğı için kira ile bina tutmağa ihtiyaç hâ
sıl olmuş ve esasen geçen sene alman 
tahsisatın da kifayetsizliği anlaşılmış ol
duğundan, mevcud ihtiyaca nazaran beş 
bin lira fazla teklif edilmiştir. 

Yi lâv etler deki tahakkuk ve tahsil işleri
ni takib edebilmek için yeni matbu for
mül! er vücude getirilmiş olması hasebile 
tabı işleri çoğalmış ve kâğıd ihtiyacı da 
artmıtşır. Bu sebebden 1937 senesine na
zaran yüz bin lira fazla teklif edilmiş-, 
tir. Esasen 1937 tahsisatı kifayet etme
diği için bu tertibe 100 000 liralık bir 
münakale icrasına zaruret hâsıl olmuştur. 

1937 de bu tertib için 40 000 lira munzam 
tahsisat alınmasına ihtiyaç hsâıl olmuş
tur. 1938 ihtiyacı göz önüne alınarak ge
çen seneden 20 000 lira fazla teklif edil
miştir. 

1937 senesinde bu tertib için 20 000 lira 
munzam tahsisat alınmasına lüzum hâsıl 
olmuştur. 1938 ihtiyacı nazarı dikkate 
alınarak geçen sene tahsisatından 10 000 
lira fazla teklif edilmiştir. 

Müfettiş ve mauvin adedi 52 den 60 a çık
tığı için 10 000 lira fazla konmuştur. 

Köylerdeki kazanç vergisi mükellefleri
nin de varidat memurları marifetile köy
lerde yoklamaya tâbi tutulması kanun 
icabından bulunduğu ve tahsildarlar va-
sıtasile yoklama icrası kazaî mercilerce 
kabul edilmemekte olduğu cihetle yokla
ma için köylere gönderilecek varidat me
murlarının harcırahı karşılığı olarak bu 
tertibe 10 000 lira fazla vazedilmiştir. 

Tahsil müfettişleri, nizamname mucibince 
mmtakalarmı senede iki defa teftiş ile 
mükellef bulunmaktadırlar. Bu sene mün-
hallerin doldurulması hasebile tahsil mü
fettişlerinin harcırah ihtiyacı arttığı gibi 
geçen sene tahsisatının ayni tertibden ve
rilmekte olan defterdar ve malmüdürle-
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rinin devir ve teftiş harcırahına da kifa
yetsizliği anlaşılmış olduğundan bu sene 
10 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

Bu komisyonlara (200) liralık iki rapor
tör ilâvesine ihtiyaç hâsıl olduğundan 
(5 340) lira fazla konmuştur. 

1938 de (150) lira ücretli bir raportörlük 
ilâvesi ve terfie hak kazanan bazı rapor
tör ve kâtiblerin terfii için (2 470) lira 
fazla teklif edilmiştir. 

199/0 Maaşlı .olmayan millî emlâk Tahsilat kadrosuna ilâve yapıldığı cihetle 
tahsildarları bu tahsisata lüzum kalmamıştır. 

200/1 Faiz ve aeiyo İhı tahsisat Osmanlı bankası nizamı ve 
karşılıklı sterlin hesablarınm baliği olan 
iki milyon sterline mukavelesi mucibince 
verilecek faizler ile. Hazine tediyelerinin 
icab ettireceği mikdarda olmak ve sekiz 
buçuk milyon lirayı geçmemek üzere tek 
ve üç imzalı bonolar mukabilinde merkez 
bankasından temin edilecek kredilere 
banka ile vaki mutabakat dairesinde tedi
be olunacak faizler için mevzudur. Geçen 
seneve- nazaran 21 97.2 lira eksik olarak 
tesbit edilmiştir. 

201 Atlı tahsildarlara verilecek 1938 de tahsilat kadrosuna 200 atlı tahsil-
yem bedeli dar ilâvesi teklif edildiğinden yem bedeli 

de 1937 den (21 000) lira farklı olarak 
• konmuştur. 

203/1 Ecnebi mütehassıslar ve ter- 1937 de getirilmesi tasavvur edilen ecnebi 
cü manlar - mütehassısın sene sonlarma doğru getiri

lebileceği düşünülerek mütehassısın dört 
beş aylık ihtiyacı için tahsisat istenilmiş
ti. Bu sene mütehassısın vaktinde celbi 
ile daha fazla müddet istihdamı kabil ola
cağı nazarı dikkate alınarak 5 000 lira 
fazla teklif edilmiştir. 

Fasıl 

198/2 Temyiz komisyonları 

198/3 İtiraz komisyonları 

( S. Sayısı : İSİ ) 
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Fasıl 
205 Avrupaya gönderilecek memur

lar harcırahı 

207 Kitab ve mecmua masrafı 

208/1 Muallim ücreti 

Darüşşafakaya yapılacak ka
lorifer tesisatı masrafı 

229 Türk tarihi tedkik heyetine 
yardım 

233 

(S. 

7 600 lira fazla teklif edilmektedir. Hesa
bı aşa gıda gösterilmiştir. 

Lira 

25 500 Mevcud 17 staj iyerden tahsile 
devam edecek 12 staj iy erin 12 ay
lık tahsisatile sene içinde döne
cek beş stajiyer için 

10 000 1938 senesinde yeniden gönderi
lecek (10) stajiyer için (vasatı 
125), liradan sekiz aylık tahsisat 

2 500 Bunların harcırahları 

38 000 

Maliye mecmuasına aid masarifin ayrı 
bir maddeye derci muvafık görülerek 
mecmua için bu tertibe 10 000 lira kon
muştur. 3 ayda bir çıkarılmakta olan 
mecmuanın tabı ve kâğıd masrafı 7 bin 
liradır. (3 000) lira da diğer masraflar 
için konmuştur. 

Fazlalık, yüz lira ücretli bir muallimlik 
ile 75 lira ücretli bir stenografi muallim
liği ilâvesinden mütevelliddir. 

İhtiyaç temin edildiği için kaldırılmıştır. 

Tarih kurumuna yapılan yardımın 1938 
yılı mesai programının istilzam ettiği 
masraf mikdarma nazaran (15 000) li
raya iblâğına Maarif vekâletince lüzum 
gösterilmiş ve kurumun yapacağı hafri
yat için Nafıa bütçesine de 18 000 lira 
mevzu bulunduğu nazarı dikkate alına
rak (150 000) liradan bu mikdar tenzil 
edilmek suretile (132 000) lira teklif edil
miştir. 

Buğdayı koruma vergisi için merkez ve 
taşrada istihdam edilen memurların üc
ret ve aidatile bu teşkilâtın tenvir, tes
hin masraflarile un çuvallarına bağlanan 
mühürlü kurşunların masarifi bu tertib-
den ödenmektedir. Bu mühürlü kurşun
lar için 1937 de (11 679) lira sarf edil
miştir. Mühürlerin taklid edilememesi 
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Easıl 

237 

238 

Hükümet malı elçilik ve kon
solosluk binalarının tamiri 
masrafı 

Tahran Elçiliği binası inşaat 
masrafı 

Hudud ve sahiller umum mü
dürlüğü bütçesine yardım 

239 Orman bütçesine yardım 

Van gölü tesisatı 

Van gölü işletme masrafı 

241 Ankarada yapılacak radiyo is
tasyonu için yardım' 

244 3101 sayılı kanun mucibince 
şeker stokları için verilecek 
faiz karşılığı 

ı s -
için 1937 de kurşunla kalaydan mürçk-
keb bir halitadan mühür imaline başlan
dığı cihetle imal masrafı artmıştır. 1938 
de imalâtın devamı, kurşun fiatlerinin 
tereffüü nazarı dikkate alınarak 10 000 
lira fazla konmuştur. 

Maliyenin Nafıa bütçesindeki inşaat ve 
esaslı tamirat maddesine mevzu tahsisat
tan ihtiyacın temini mümkün olduğu ci
hetle bu masrafların ayrı bir tertib ha
linde idamesine lüzum görülmemiştir. 

3250 numaralı kanun mucibince 1938 tah
sisatı (153 000) liraya iblâğ edilmiştir. 

Dört yüz bin lirası, Sıhhiye bütçesine kon
mak üzere bu fasıldan indirilmiştir. 

Ziraat vekâletinin gösterdiği lüzum üze
rine (400 000) lira fazla teklif edilmiştir. 

Lüzum kalmadığından tayyedilmiştir. 

İktısad vekâleti bütçesine konduğu için 
tayyedilmiştir. 

Radiyo istasyonu tesisinin istilzam edece
ği masraflardan Posta bütçesinden temin-
edileceklerle umumî bütçeden yardım su-
retile verilecek kısım bir programa bağ
lanmıştır. Bu program mucibince 1938 
senesinde verilmesi taahhüd olunan mik-
dar (250 000) lira olduğu için bütçeye bu 
nisbette tahsisat konmuştur. 

3101 numaralı kanunun ikinci maddesi 
mucibince Hükümet şeker fabrikaları şir
ketinin istihsal edeceği şekerle ertesi sene 
kampanyasına devredeceği stok mikdarrnı 
ve istihlâkin istihsalden fazla kısmı için 
hariçten şeker idhali veya stoktan lüzumu 
kadarının sarfı hususlarım tayine salahi
yetli bulunmaktadır. Şirketin bu suretle 
muhafazaya mecbur tutulacağı stoktan 
dolayı da Hükümet bilmukabele faiz ver
meyi deruhde etmiştir. Kanun mucibince 
şeker stokunun 15 bin tondan fazlası için 
faiz verilecektir. 16 - 8 -1937 tarihli Hey-
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Fasıl 

eti Vekile kararı mucibince şirket 30 bin 
ton stok bulundurmağa mecbur tutulmuş
tur. • ^ _ ; <*j 
Hesab edilen faiz bu 15 bin ton fazlaya 
taallûk etmektedir. Stok bedelinin % 6,5 
tan faizi 227 370 lira tutmakta ise de sto
kun tedricen tahassülü nazarı dikkate alı
narak bu sene için 115 bin lira konmuştur. 

245 Ankara Borsa Komiserliği büt- İstanbul borsasının Ankaraya naklinin 
çesine yardım istilzam ettiği fevkalâde masrafları karşı

lamak üzere Hükümetçe yardım edilmesi 
zarurî görülmüştür. (20 920) liranın 
(10 920) lirası maaşlar için (10) bin lira
sı da bina kirası içindir. 

/ Merbut :1] 

« D » cetveline yapılan ilâvelerin müfredatı ve sebebleri 

fî ecen senek i Bu sene teklif • 
Mikdan edilen Farkı Sebebi 

Merkez hususî kalem 
200 250 50 Vekâlette istihdam edilen diğer mütercim-

lerin ücreti 250 lira. olduğu için hususî 
kalemdeki mütercimin ücreti de 200 den 
250 ye çıkarılmıştır. 

70 70 Müracaat kalemindeki işlerin çokluğu ha
sebi! e bir memur muavini ilâve edilmiştir. 

70 80 10 Bir daktilonun maaşına 10 lira zammedil-
miştir. 

160 160 işin çokluğu hasebile umumî evrak kale
mine iki daktiloluk İlâvesine lüzum görül
müştür. 

Malî t e akik heyeti 
250 250 Maliye mecmuasının ihzarı işler:îe tedkik 

heyetinden bir aza meşgul, olmaktadır. 
Mecmuaya mündericat temini, tercümele
rin kontrolü, provaların tashihi gibi ınii-
teaddid meşgaleleri olan bu vazifenin bir 
memur tarafından hakkile ifası kabil ola-
mıyacağı ve heyetin uhdesinde bulunan 
işlerin tenevvüünden dolayı mecmua işle-
rile uğraşmak üzere başka aza tefriki de 
mümkün olmadığı cihetle mecmuanın 
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Geçen seneki Bu sene teklif 

Mikdarı edilen Farkı Sebebi 

ihzar ve tabına aid işlere yardım etmek 
üzere 250 lira ücretli bir neşriyat müdür
lüğü ihdasına lüzum görülmüştür. Malî 
grafiklerle uğraşmak üzere bir de 100 lira 
ücretli grafik memuru ilâve edilmiştir. 

Teftiş heyeti 
80 80 Görülen ihtiyaca binaen bir daktiloluk 

ilâve edilmiştir. 

• Muntazam borçlar 
140 140 Zat maaşları esbabına aid fişlerin tanzimi 

için iki aded fiş memurluğu ilâvesine ih
tiyaç görülmüştür. 

130 130 î k i aded daktilo ilâve edilmiştir. 

Levazım 
70 70 Levazımda mevcud bir daktilonun yazı iş

lerine yetişemediği anlaşıldığından bir 
daktiloluk ilâvesine ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

90 90 Alman servis otomobili için bir şoför ilâ
vesi icab etmiştir. 

60 60 Hâsıl olan lüzuma binaen bir bahçıvan 
muavinliği ilâve olunmuştur. 

80 80 
60 60 
50 50 

İhtiyaca binaen iki müvezzi, iki odacı, bir 
hamal kadrosu ilâve edilmiştir. 

Millî emlâk 
150 150 Bir tedkik amirliği ilâve edilmiştir. 

Varidat umum müdürlüğüne ve Nafıa inşaat muhasebesine aid kadro tadi
lâtı, tahsisat yekûnu dahilinde kalmak üzere aded ve ücret mikdarlarında yapı
lan değişikliklerden ibarettir. Kezalik hukuk müşavirliği kadrosundaki tadi
lât ta geçen sene mevkuf tutulan kadronun bu sene tatbikma mezuniyet verilme
sinden mütevellıd tahsisat farkı tecavüz edilmeksizin aded .ve ücret mikdarlarm-
daki değişikliklerden ibaret olub hesabı aşağıda gösterilmiştir: 

Geçen seneki 
tahsisat 1938 tahsisatı • Fark 

82 200 
279 660 

64 860 

426 720 

Merkez 
Taşra 
Mevkufat 

91 800 
334 920 

426 720 
( S. Sayısı 

Merkez 
Taşra • 

: 181 ) 

9 600 
55 260 

64 860 

Merkez 
Taşra 



— 16 — 
[Merbut : 2] 

konulması lazımgelen muvakkat tazminat tahsisatı hesabını gösterir cetvle 

15 10 Dairesi 

7 
8 
3 

5 
25 
31 

293 

97 

28 
52 

32 
56 

23 

25 

30 
16 

32 
3 

13 
8 
6 

117 
1 

Hususî kalem ve müsteşarlık 
Umumî evrak müdürlüğü 

• Malî tedkik heyeti ve kalemi 
Teftiş heyeti 
Teftiş heyeti kalemi 
Hukuk müşavirliği 
Bütçe ve malî kontrol umumî müdürlüğü 
Merkez daireleri, muhasebe müdürlükleri (Kadro
sundan bir memur Muntazam borçlar partisinde) 
Muhasebat umum müdürlüğü (Kadrosundan biri
si merkezde, birisi Fatihte) 
Merkez muhasebeciliği 
Varidat umum müdürlüğü (Kadrosundan 9 adedi 
Hazinededir) 
Nakid işleri umum müdürlüğü 
Muntazam borçlar umum müdürlüğü (Bir memur 
merkez daireleri Muhasebe Md. alınarak bu. ilâve 
edilmiştir). 

Millî emlâk müdürlüğü (2 memur kadrosu Hazine
ye verilmiştir). 
Tahsilat müdürlüğü (Kadrosundan bir memur An-
talyaya, bir memr da Ankaraya verilmiştir). 
Zat işleri müdürlüğü 
Levazım müdürlüğü (Kadrosuundan bir memur 
Matbu evrak müdürlüğündedir). 
Matbu evrak müdürlüğünden levazım emrinde 
Temyiz komisyonları (Kadrosundan 4 aza ücret al
dıkları için mevkuftur). 
Vilâyet kadrosundan merkezde istihdam edilenler. 
8 nci tümen 
Çankaya kazası 
Ankara Levazım amirliği 

Mektebler muhasebeciliği 
merkez memurları 

Ankara 
Ankara 
Tahsilat 
şan 
Ankara 
Ankara 

v 
müdürlüğü kadrosundan Ankarada çalı-

Tedkikı itiraz komisyonu reisi 
Millî emlâk memurları 

914 6 Yekûn 

( S. Sayısı ; 181), 



— 17 — 

Kadro 

60 
30 
22 
15 
10 

Aded 

15 
24 
40 

914 
6 

Beyanı 
Aylığı 

900 
720 
880 

13 710 
60 

Yıllığı 

10 800 
8 640 

10 560 
164 520 

720 

181 000 
10 788 

191 788 
3 452 

1937 bütçesine konulan 
Gümrük ve inhisarlar muhasebesinin 
ilâvesinden 

Merkez muhasebeciliği, Çankaya K. ve 
Ankara vilâyeti kadrosundan 937 se
nesinde yapılan tadilâttan dolayı ilâ
vesi lâzımgelen 

999 16 270 195 240 195 240 

DUYUNU UMUMİYE 

1 — % 5 faizli 1918 dahilî istikrazı. 
îşbu istikraza aid tahviller 3322 numaralı kanun mucibince 1 haziran 1938 tari

hinden itibaren tedavülden kaldırılmış olduğundan 1938 bütçesine tahsisat konul
muştur. 

2 — 3322 numaralı kanun mucibince çıkarılan ikramiyeli 1938 tahvillerinin 1938 
senesinde ödenecek ikramiye ve faizlerde diğer masraflara karşılıktır. 

3 — Ergani istikrazı. 
Bu istikrazın 12 milyon lira üzerinden senelik itfa bedeli, komıısyon vesair mas

raflar karşılığı 1 147 019 lira olarak tesbit edilmiştir. Geçen seneye nazaran 19 lira 
noksandır. 

4 — Sivas - Erzurum istikrazı. 
Sivas - Erzurum istikrazının faiz, itfa bedeli komusyon vesair masrafları geçen 

seneye nazaran fazlası bulunan 428 082 lira tedavüle cıkarılıb vadesi 1938 malî yılı 
içinde hulul edecek olan 4 ncü tertibin faiz, itfa vesair masrafları mukabilidir. 

5 — Donanma piyangosu istikrazı. 
Bu fasılda tebeddül yoktur. Geçen senenin aynidir. 
6 — İstanbul mecburî istimlâki. 
1885 numaralı kanun mucibince yapılacak istimlâkin karşılığı olan bu fasla mev

zu tahsisat da geçen senenin aynidir. 
7 — Mahsubu umumî tahvilleri. 
459 numaralı mahsubu umumî kanunu mucibince verilecek tasfiyei düyun tah

villerinin 1932 - 1938 seneleri faiz ve amortismanları ve nakden ödenecek kesirleri 
için geçen seneki mikdar derecesinde tahsisat vaz olunmuştur. 

8 — % 5 faizli muhtelif Hazine tahvilleri. 
1513, 2248, 2071, 2808 numaralı kanunlarla 1928 - 1933 seneleri bütçelerinden 

mütevellid tahsisatsız borçlar için Bütçe kanunlarına tevfikan çıkarılan Hazine tah
villerinin karşılığıdır ve geçen senenin aynidir. 

9 — Cumhuriyet Merkez bankasına evrakı nakdiye itfa karşılığı namile verilen 
(S . Sayısı : 181) 
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ve umumî bütçenin % 1 ni teşkil eden para bu seneki bütçe yakûnuna nazaran 
ISf Ü§t i ra fazâasile bütçeye konmuştur. 

10 — Cumhuriyet Merkez bankasına evrakı nakdiye mukabili verilmiş olan bo-
no tec to bacılarımın ödeaamesi dol&yisile faiz ve amortisman mikdanndan 20 000 
lira moksaniie teklif yapılmıştır. 

11 — Ziraat bankası sermayesinin tezyidi için 3202 numaralı kanun mucibince 
umumî bütçenin % 1/2 nisbetinde verilmesi lâzım gelen tahsisat olub 1938 senesi 
için 1 223 191 lira olarak teklif olunmuştur. 

12 — Düyunu umumiye mürettebatı. 
Tediyatm dolar olarak kabulünden dolayı 147 000 lira fazlasile teklif edilmiştir. 
13 — Kibrit istikrazı karşılığı olub 1722 numaralı kanun mucibince her seneki 

mikdarının aynidir. 
14 — 2248 numaralı kanunun 15 nci maddesinin A fıkrası mucibince mülga 

seyrisefain idaresi tekaüd ve yetimlerine verilmekte olan aylığın üç senelik tutarı 
Hazinece beş senede ödenmesi kabul edilmiş ve bu paranın ödenmesi 1937 malî so
nesi hitam bulmuş olduğundan 1938 senesi için teklif yapılmamıştır. 

15 — Müdafaa işleri için muhtelif kanunlar mucibince çıkarılan bonolardan 
1938 senesinde ödenmesi lâzımgelenler için 1937 senesine nazaran 600 000 lira 
noksanile teklif olunmuştur. 

16,— Sümerbankın sermayesi karşılığı olarak 3084 ve 3249 numaralı kanunlar 
mueifeince yapılacak tediyenin 1938 senesi için 100 000 lira noksanile teklif olun
muştur. 

17 — Fevkalâde tahsisat karşılıklarından ve Hazine bonalarından doğan borçla
rın faiz, amortismanları karşılığı olarak 1937 senesine nazaran 3 999 937 lira faz
lasile teklif olunmuştur. 

1§— Burslardan 21 mayıs 1934 tarihli ve 2434 numaralı kanun mucibince temin 
olunan 8 milyon altın amerikan dolarlık krediden Sümerbank ve Millî Müdafaa 
vekâletince istimal edilmiş olan kısımlardan 1938 senesinde vadesi hulul edecek 
taksit karşılığı için 1937 senesinin ayni olarak teklif olunmuştur. 

19 — Uyuşturucu maddeler inhisarnm iptidaî sermaye olarak Maliye vekâle
tinin kefaletile yaptığı 1,5 milyon liralık istikraz karşılığı olub 1937 malî senesi 
nihayetine kadar Hazinece ödenmesinden dolayı 1938 senesinde teklif yapılmamıştır. 

20—- 3196 numaralı kanun mucibince Ankara îmar idaresi tarafından Hazine 
kefaletile yapılan istikraz karşılığıdır. 

21n-— 2670, 3022 numaralı kanunlar mucibince Amerika Hükümetine ödenecek 
1 323 "824 dolar 86 çentin 1938 senesinde tediyesi lâzımgelen taksit karşılığıdır. 

22 — Vatanî hizmet, tekaüd ve yetim aylıkları karşılığı olub cüzî bir farkla 
1937 senesinin ayni olarak teklif olunmuştur. 

231— 551 numaralı askerî terfih kanunu mucibince 5 ve 6 ncı derecelerden ma
lul efjşada verilmekte olan 200 lira krymetindeki arazinin mahsubu için 1937 sene
sindeki mikdarm ayni olarak teklif olunmuştur. 
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24 — Mekakimden verilen ve diğer bütçelerden ödenmesine imkânı olmayan in

fazı zarurî ilâmların karşılığı için 1937 senesindeki mikdarm ayni olarak teklif 
olunmuştur. 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1 — Memurlar maaşı faslına zammolanan 56 795 lira 2997 numaralı teşkilât ka
nunu mucibince bazı vilâyetlerde yapılacak olan sicil teşkilâtı karşılığı ile bazı 
kadastro postalarının tezyidinin temini karşılığıdır. 

2 — Tekaüd ikramiyesi faslına 3 000 lira, otuz senelerini ve maaşlarında kanunî 
müddetlerini şimdiden doldurmuş veya önümüzdeki malî yıl içinde dolduracak olub 
da tekaüd olmak istedikleri anlaşılan memurların 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesine tevfikan verilmesi lâzım gelen ikramiyeyi temin için ilâve olunmuştur. 

3 — Merkez daimî müstahdemler faslına ilâve edilen 300 lira fotosta memuru
nun ücretine yapılan 15 lira ile refikinin ücretine yapılan 10 lira zam karşılığıdır. 

4 — Vilâyetler daimî müstahdemleri faslına ilâve edilen 5 460 lira yeni teşkil' 
olunacak tapu sicil muhafızlıklarında istihdamları zarurî olan 30 zar lira ücretli 
3, 35 şer lira 2, 40 ar lira ücretli 3 ki ceman 8 daktilo ve hiç odacısı olmayan ve 
işleri çok olan bazı kaza tapu idarelerinin şimdilik bir kısmına verilecek 20 şer 
lira ücretli 5 ve 15 şer lira ücretli 5 ki ceman 10 odacının ücretleri içindir. 

5 — Merkez mefruşatı faslına ilâve edilen 500 lira siciller üzerine yaptırılacak 
dolablarm karşılığıdır. 

6 — Merkez levazımı f aslındaki tahsisat kifayet etmediğinden 400 lira zamme -
dilmiştir. 

7 — Merkez müteferrikası kifayet etmediğinden 300 lira zammedilmiştir. 
8 — Vilâyetler mefruşatı faslına ilâve edilen 2 000 lira vilâyet ve kaza tapu ida

releri için alınacak maden kömürü yakmağa mahsus demir sobalarla şimdiye kadar 
temin edilememiş olan bir kısım vilâyetlere numunesine göre yaptırılacak masa, 
dolab karşılığıdır. 

9 — Vilâyetler levazımı faslına zammedilen 4 500 lira maden kömürü ile esasen 
yetişmeyen ve yeni teşkilât münasebet ile artan kırtasiye ihtiyacını karşılamak 
içindir. 

10 — Mütenevvi masraflar faslına zammedilen 4 500 lira 1937 senesinde yetişme-
yib münakale sııretile temin edilen kira bedeli ile yeni teşkilât dolayısile yeni 
usulde bastırılacak tapu kütük ve sicil defterlerinin tabı ve mahallerine şevki mas
raflarım temin içindir. 

11 — Daimî memuriyet harcırahı faslına ilâve olunan 7 000 lira bu sene yapıla
cak olan tapu sicil teşkilâtı nıünasebetile tayin ve tahvilleri icab eden ve şimdiye 
kadar tayinleri vilâyete aid olması lıasebile harcırahları vilâyet hududundan veril
mekte iken 2997 numaralı kanunla tayinleri merkeze intikal eden ve binnetice es
ki ve yeni tayin edilecekleri mahaller arasındaki mesafeye göre harcırahlarmnı he
sabı iktiza eden memurlarla teşkilât haricinde kalacak veya tekaüdleri icra oluna
cak memurlara aid zatî ve aile harcırahlarını karşılamak için konulmuştur. 
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i l ' — Muvakkat memuriyet harcırahı faslına zammedilen 4 ÖÖÖ lira grup Mü
dürlükleri emrinde bulunan kontrol memurlarının senede 8 ay grupa bağlı vilâ
yet ve kaza tapu işlerini tedkik ve kontrol edebilmeleri ve grup müdürlerinin de 
seıiede bir ay mülhakatı devir ve teftiş eylemeleri lâzımgeldiğine göre harcırah 
ve yevmiyelerini karşılamak için bilhesab konulmuştur. 

13 — Müfettişler harcırahı faslındaki, tahsisatın kâfi gelmemesinden bu fasla 
1 000 liranın ilâvesine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

14 — Kadastro ve tapu tahrir heyetleri inâsrafı faslına ilâve edilen 11 000 lira ye
niden teşkil olunacak kadastro postalarında istihdam edilecek jaloneularla bu posta
lar ve Ankara, Kadastro müdürlüğü için kiralanacak bina icarları ve sair bilûmum 
masraflarile yeniden mubayaa edilecek fennî alât ve levazım ve teçhizat bedelleri 
ve istihdam olunacak ehli vukuf ve muvakkat jaloncu yevmiyeleri karşılığıdır. 

15 — 3Ö3 ricü fasla zammedilen 6 700 lira staj veya tahsil için müsabaka ile Avrıı-
paya gönderilecek olan müfettiş ve memurların masraf ile azası bulunduğumuz Bey
nelmilel fotogrametri kongresinin bu yıl Romada vııkııbulacak içtimama iştirak 
karşılığı olarak konulmuştur. 

16 — 1936 yılı borçhvn terrP>me konulan 2 000 lira kırtasiye kredilem-den mü-
tevellid olub tahsisatı mevcud%olduğu halde mahsub müddeti zarfında bazı muhabe
reler çlolayısile mahsub edilememiş olan kısmın mahsubu içindir. 

17 — 1928 düyunu olarak konulan 84 lira mezkûr sene içinde tekaüd edilib de 
senesi içinde tahsisatı mevcud olduğu halde şimdiye kadar yeni sene bütçelerine 
tahsisat konulmaması hasebile verilemeyen Tokad tapu memuru Mustafanın ikra
miyesi içindir. 

1 8 — 1935 senesi tahsisatsız borcu olan 2 000 lira Devlet matbaasına tabettirilib 
tahsisat mevcud olmamasından dolayı ödenememiş olan evrakı matbua bedelinden 
mezkûr matbaaya mevcud borcu kapamak için konulmuştur. 

İ9 — 1936 senesi tahsisatsız borcu olan 2 291 lira 2997 numaralı teşkilât kanu
nunun' muvakkat maddesine göre mayıs 1937 zarfında tasfiye edilen memurlarla 
bunların yerlerine asil ve vekil olarak tayinlerine mecburiyet hâsıl olan ve sene so
nu olmak dolayısile senesi içinde tahsisat alınmasına imkân bulunamamış olan me-
murlarumzm harcırahı içindir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

1 —- Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1938 malî yılı bütçesi, 1937 bütçesinde 
Maliye vekâletine naklolunan muhasebe müdürlüğü jle taşra muhasibliklerinin ma
aş ve muvakkat tazminat tutarı olan (99 816) lira düşürüldükten sonra geri kalan 
(5 544 160) liraya nazaran (100 000) lira fazlasile (5 644 160) lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

2 —. Fazlalığa ai d sebebler aşağıda izaholunmuştur : 

Birinci hısım izahı 
Vekil tahsisatı : 1937 yılı gibidir. 
Memurlar maaşı : (87 840) lira eksiklik, 3230 sayılı kanun mucibince Maliye 
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vekilliği kadrosuna geçirilen muhasebe müdürlüğü memurlarile taşra Gümrük 
muhasiblikleri maaşlarının yıllık tutarı olarak bütçeden çıkarılmasmdandır. 

Tekaüd ikramiyesi : 1937 yılı gibidir. 
Merkez müstahdemleri ücreti : (60) lira fazlalık ihtiyaca göre konmuştur. 
Vilâyetler müstahdemleri ücreti : (2 520) lira fazlalık : vilâyat ücret kadrosuna 

odacısı bulunmayan, temizlik ve hizmetin hamallarla temini mümkün olmayan bazı 
taşra gümrükleri için 25 liralık 8 odacının ilâvesinden ve 90 liralık doktor ücreti
nin de 100 liraya çıkarılmasmdandır. 

Muvakkat tazminat : (10 968) lira eksiklik : maaş faslında izah olunduğu üzere 
Maliye kadrosuna nakledilen vekâlet muhasebe müdürlüğü memurlarına aid mu
vakkat tazminatın yıllık tutarının bütçeden düşülmesindendir. 

Merkez mefruşat ve demirbaşı : 1937 yılı gibidir. 
Merkez levazımı : 1937 yılı gibidir. 
Merkez müteferrikası : (1 500) lira fazlalık : 1937 yılı bütçesindeki tahsisatın ih

tiyacı karşılamaması ve cari senede münakale suretile tahsisat temini zaruretinde 
kalınması dolayısile ihtiyacı karşılamak üzere yapılan zamdır. 

Vekâlet otomobil masrafı : 1937 yılı gibidir. 
Vekâlet hizmet otomobili ile nakil vasıtaları mubayaa işletme, tamir vesair mas

rafları : (7 800) lira fazlalık : vekâlet binasının Devlet mahallesine taşınması üzeri
ne Büyük Millet Meclisile Divanı muhasebat ve Başvekâlet, Maliye vekâleti ve diğer 
dairelerle olan temaslar münasebetile her gün hâsıl olan ihtiyacı karşılamak için 
diğer vekâletlerde olduğu gibi mubayaa edilecek olan hizmet otomobili ile hudud-
daki Kapıkule mevkiinden girecek olan yolcuların gümrük muamelelerini kolay
laştırmakta lüzum olan birer bisiklet ve motosiklet bedellerile bu hizmet vasıta
larının işletme, tamir vesair masrafları karşılığıdır. 

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı : (4 849) lira fazlalık : bazı taşra gümrükleri
nin tamir veya yenilenmelerine imkân bulunmamış olan mefruşatının yeknesak bir 
surette temin edilmeleri için konulmuştur. 

Vilâyetler levazımı : (300) lira fazlalık : gümrüklerin, 1937 yılındaki tahsisatla 
karşılanamadığı görülen ihtiyaçlarının temini için konulmuştur. 

Vilâyetler müteferrikası : (2 540) lira fazlalık : 1937 yılındaki tahsisat gümrük 
idarelerinin yıllık müteferrik masraf larile sahibsiz ve kaçak eşyanın satış ilân 
masraflarını karşılayamaması ve cari senede münakale suretile tahsisat temini za
ruretinde kalınması dolayısile ihtiyacı karşılamak üzere yapılan zamdır. 

Mütenevvi masraflar : (5 967) lira eksiklik: bu fasıldaki icar tertibine aid tah
sisattan tasarrufu mümkün görülen mikdardır. 

Daimî memuriyet harcırahı : (3 000) lira eksiklik: 1937 yılı sarfiyatına nazarau 
1938 yılı için mümkün görülen tenzilâttır. 

Muvakkat memuriyet harcırahı : (2 200) lira fazlalık : 3296 sayılı kanun muci 
bince mezunen millî hudud haricine gönderilen memurların dönüş har cır ahlar il e 
yeniden gönderilmesi muhtemel olanların kendi ve aileleri harcırahlarına karşılık
tır. 
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Müfettişler harcırahı : (û $ÖÖ) lira faalaMs: : Teftiş işlerinin gösterdiği ihti

yacı karşılamak içindir. 
Staj için yabancı memleketlere gönderilecek müfettişler harcırahı : (1937) yılı 

gibidir. 
Staj için yabancı memleketlere gönderilecek memurlar harcırahı • (1987) yılı 

gibidir* 
Besmî telefon tesis ve mükâİeme ücreti : (4 400) lira fazlalık : 1937 yılı bütçesin

deki tahsisatın yıllık ihtiyacı karşılamaması ve cari yılda münakale suretile tahsisat 
temini zaruretinde kalınması ve şirkete aid îzmir telefonlarının da Hükümetçe sa
tın alınması dolayısile munzam ihtiyaçlar karşılığıdır. 

Ücretli muhabere, ve mükâieme : (880) lira eksiklik: Tasarrufu mümkün görülen 
mikdardır. 

Posta ve telgraf ücreti : 1937 yılı gibidir. 
Mukannen masraflar : 1937 yılı gibidir. 
Gümrük ambarlarında zayi olan eşya tazminatı : 1937 yılı gibidir. 
Mütenevvi masraflar : 8 000 lira fazlalık : Bunun 3 190 lirası Karsta yeniden 

tesis edilecek olan Kimyahanenin tesisin'e ve 160 lirası da tarife nümunehanesine 
yeniden/ alınacak numunelere ve 3 650-lirası da Cenub hududunda yakalanan ve ma-
Jıaltemnde satılması mahzurlu görülen kaçak eşyanın îstanbulda sattırılmak 
üzere oraya nakillerine aid masraflara ve 1 000 lirası da yeniden hazırlanmakta 
olan gümrük kanunu lâyihasının tanziminde istifade edilmek üzere dilimize tercü
me ettirilecek yabancı mevzuatının tercüme ücretidir. 

Müharreratı umumiye tab ve teclid masrafları : 1937 yılı gibidir. 
Tarife Repertuarı : 1937 yılı gibidir. 
Tartı aletleri : 1937 yılı gibidir. 
înşaat ve tamirat : 1937 yılı gibidir. 
Gümrük kursları masrafı : (9 078) lira fazlalık : 2 040 lirası taşra gümrükle

rinden kursa gelen talebe adedinin arttırılması için ve (7 038) lirası da talebenin 
muayene işleminde behre ve malûmatını arttırmak için başka bazı memleketlerin 
kurslarında olduğu gibi bir takım imal ve istihsal istihalelerini gösteren filimlerin 
ve projektörün mubayaası ve kurs kitablarmm tabı masrafları. 

788 numaralı kanunun tatbiki masraf lan : 1937 yılı gibidir. 
Geçen ve eski yıllar borçları : Fasılları mecmuu 1937 yılı gibidir. 

İkinci kısım izahı 
Maaş : 39 123 lira fazladır. Bu fazlalık 1937 kadrosunda noksan olan ve TTrfa 

talimgahının ihtiyacı bulunan bir teğmen, bir asteğmenin ilâvesile ve 1937 yılında 
askert kadroya konulan er ve erbaşlarım 11 ve 6 aylık maaş farklarından ileri gel
miştir. 

1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi: 1937 
yılının aynidir. 
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Müstahdemler ücreti : 52 778 lira fazladır. 1937 senesinde alınan kara ve deniz 

vasıtalarının alınacak memur ve müstahdemlerinin ücretlerile mevcud memurlara 
yapılan cüzî zamdan ileri gelmiştir. 

1107 sayılı kanun mucibince gedikli erbaşlara verilecek aile zammı: 600 lira faz
ladır. Bu fazlalık gedikli erbaşların kadrosunun artmasından ileri gelmiştir. 

648 sayılı kanunun 4 ncü maddesi mucibince gedikli erbaşlara verilecek nakdî 
mükâfat karşılığı : 1937 yılının aynidir. 

1918 sayılı kanunun 70 nci maddesi mucibince verilecek ihtisas ücreti: 1937 yı
lının aynidir. 

Muvakkat tazminat : 932 lira fazladır. Bu fazlalık kadrodaki subayların artma
sından ileri gelmiştir. 

Mefruşat ve demirbaş: 3 548 lira fazladır. Mevcud karakolların noksan olan 
mefruşatının ikmali için konmuştur. 

Kırtasiye: 1937 yılının aynidir. 
Müteferrik: 1937 yılının aynidir. 

Mütenevvi masraflar 
İcar;: 919 lira fazladır. Yeni tutulacak binalar için konmuştur. 
Maznun sıfatile askerî mahkemelere celbolunacak subay, erbaş, er, memur ve 

müstahdemlerle sivil eşhasın ve muhafızlarının yol masrafları ve ihtisas mahke
melerine celbedilecek şahidlerle ehli vukuf ve hibrenin yol masrafları ve cürmün 
zahire ihracı için ihtiyarı zarurî masraflar ve sürgün eezalarile mahkûm olacak
ların ve bunları götüreceklerin yol masrafları: 1937 yılının aynidir. 

Defatir ve evrakı matbua: 1937 yılının aynidir. 
Odacı ve şoför melbusatı: 50 lira fazladır. Bu fazlalık alınacak kaput bedellerin

den ileri gelmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı: 1937 yılının aynidir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı: 1937 yılının aynidir. 

Müfettişler harcırahı: 1 000 lira noksandır. 1937 yılında yapılan tecrübeye na
zaran konmuştur. 

Resmî telefon, tesis ve mükâleme masrafı: 1 000 lira fazladır. Bu fazlalık teş
kilâttaki aylık telefon adedinin artmasından ileri gelmiştir. 

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli: 200 lira noksandır. 1937 yılında yapılan 
-tecrübeye nazaran noksan konmuştur. 

Daimî masraflar 
Kara ve deniz vasıtalarile hizmet ve nakil vasıtaları masrafları (alelûmum ve

saiti nakliye, pırıldak, ışıldak, telefon, dürbün ve paratoner ve saire ile 2449 sayılı 
kanun mucibince alınacak binek hayvanatı, kara ve deniz kuvvetlerinin her nevi 
levazım, esliha, ve mühimmatı harbiyesi dahildir). ; 
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Mubayaa bedeli: 122 550 lira noksandır. Bu fark yeniden alman vasıtaların be

delinden ileri gelmiştir. 
Tamirat bedeli ve tamirhane masrafı: 25 000 lira fazladır. Bu fazlalık eenub. 

alayında yeniden açılacak tamir atelyesi ile deniz vasıtalarının ihtiyacı bulunan 
tamirattan ileri gelmiştir. 

Vesaitin işletme, tahlisiye ve nakliyesi ile layter, duba ve bidon bedeli: 23 986 
lira noksandır. 1937 yılından devredecek .malzeme bedelinden ileri gelmiştir. 

Vesaitin bilûmum levazım, müteferrika, fenniye, mefruşat ve demirbaş masraf
ları (kara vasıtalarının lâstikleri dahildir) : 34 680 lira fazladır. Bu fazlalık 1937 
yılında yeniden alman vasıtaların ihtiyacından ileri gelmiştir. 

'* Muayyenat 
1615 sayılı kanunun 2 nci maddesi mucibince verilecek yemeklik bedeli : 1937 yılı

nın aynidir. 
3303 sayılı kanun mucibince verilecek yem bedeli : 1937 yılının aynidir. 
Takibde kullanılmak için hariçte tutulacak vesaiti nakliyenin, tamir ve tazmin 

masrafları : 1937 yılının aynidir. 
1841 sayılı kanuna göre subay ve muhafaza teşkilâtından atlı memurlarından 

vazife dolayısile ölen ve sakatlanan hayvanatının tazmin masrafları : 1937 yılının 
aynidir. 

Umumî masraflar 
Harbiye ve lise talebelerile erat ve muhafaza memurlarının deniz vasıtaları müs

tahdemlerinin melbusatı : 11 892 lira fazladır. Bu fazlalık 1937 kadrosuna konulub 
1938 de gelecek eratın melbusatmdan ileri gelmiştir. 

Harbiye ve lise talebelerile deniz eratının ye kara eratının ve muhafaza memur
larının teçhizatı (hayvanların eyer ve semerlerinin mubayaa ve tamirile velense 
ve muy tabiye dahildir) : 22 884 lira noksandır. Bu noksanlık süvari bineklerinin 
eyer takımları 1937 de satın alınmış olmasından ileri gelmiştir. 

îaşe tenvir ve teshin masrafları : (3310 numaralı kanunla sınırdaki karakollar
da beslenecek köpeklerin iaşesi de bu fasla dahildir). 54 786 lira fazladır. Bu fazlalık 
1937 yılında mevkuf tutulan eratla 1937 senesinde alınan eratın 6 ve 11 aylık iaşe 
farkından ileri gelmiştir. 

Muhafaza memurlarının esi İha kılıflarını mubayaa, tamir ve temizleme mas
rafları ile esliha ve cepanesinin mubayaa bedeli : 1937 yılının aynidir. 

Eratın ve muhafaza memurları ile deniz kaptan ve mürettebatının ecza ve mal-
zemei sıhhiyesi ve etüv makineleri ile etüv sandığı bu tertibden alınır ve etüv ma
kinesini işletecek makinistin yevmiyesi bu tertibden verilir. 1937 yılının aynidir. 

Kıtaat ve hayvanatın ecza ve malzemei baytariyesi : 1 000 lira fazladır. Bu fazla
lık 1937 kadrosuna konulan hayvanların 1938 de alınacak olan fazla hayvanların 
ecza ve malzeme bedelinden. 

Hasta subay, talebe, ve eratın tedavi ve iaşeleri için Millî Müdafaa vekâleti 
emrine : 1937 yılının aynidir. 
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Talim ve terbiyede kullanılacak malzeme, mühimmatı harbiye ve tamiriye bede

li : 1937 yılının aynidir. 

İstihbarat : 1937 yılının aynidir. 4 . 

Nakliyat : 1937 yılının aynidir. , .'."'!".", ' . -
Tercüme masrafı : 1937 yılının aynidir. 

İnşaat ve tamirat 
Kuyu açtırılması ve temizlettirilmesi elektirik tesis, tamir ve tadil masrafları: 

2 800 lira fazladır. Cenub hududunda açtırılacak su kuyuları ile karakol binalarının 
tamiratından ileri gelmiştir. 

Müteferrik masraflar 
788 sayılı kanunun tatbik masrafı ve süel teşkilâtının teçhiz ve tekfin masraf

ları ve tedavi yol masrafları gerek tedavi gerek yol masrafları ve gerekse Devletçe 
tedavi ettirilmekte iken ölen memurların ve erattan ölenlerin cenaze masrafları, 
müsademede şehid düşen subay, erbaş, er ve muhafaza memurlarının ve deniz müs- ' 
tahdemlerinin teçhiz ve tekfin ve kabir inşa masrafları : 1937 yılının aynidir. 

Açık maaşı : 1937 yılının aynidir. 
Geçen yıl borçları : 2806 lira konmuştur. 1937 yılında tahakkuk eden borçlara 

karşılık olmak üzere konmuştur. 

Eski yıllar borçlan 
1936 yılı borcu : 1 026 lira tahakkuk eden mikdar konmuştur. 
1935 yılı borcu : 510 lira tahakkuk eden mikdar konmuştur. 
1934 yılı borcu : Tahakkuk etmemiştir. 
1933 yılı borcu : Tahakkuk etmemiştir. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

Madde 1 — Maaş faslına zammedilen 144 499 lira muhtelif kanunlar ile yeniden 
teşkil-edilen kaza ve mahallî idareler umum müdürlüğü teşkilât kanunlarından mü-
tevellid kadrolardan maaş farklarıdır. 

Madde 2 — Merkez müstahdemleri ücretine zammedilen 9 060 lira görülen lüzum 
üzerine alınması lâzım gelen daktilolardan mütevelliddir. 

. Madde 3 — Muvakkat tazminata zammedilen 13 288 lira yeni teşkilât dolayısile 
Ankarada istihdam edilecek memurların mesken tazminatı farkıdır. 

Madde 4 — 381 inci fasıldan yapılan 500 lira tenzilât bu güne kadarki ihtiyaç na
zarı dikkate alınmak suretile yapılmıştır. 

Madde 5 — 382 inci fasıl aynendir. 
Madde 6 — 383 üncü fasla ilâve edilen 1 000 lira evrakın nakil ve tevziinde kulla-

mlmasinda lüzum görülmüş bir aded motosikletin mubayaası içindir. 
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Madde 7 — 384 ncü fasla yapılan 2 000 lira zam merkez müteferrikasının kafi 

gelmemesi zaruretinden mütevelliddir. 
Madde 8 — 385, 386, 387, 388, 389, fasıllarda değişiklik yoktur. 
Madde 9 *— 390 ve 391 harcırah fasıllarına yapılan 8 000 lira zam mezkûr fasıl-

lardaki tahsisatın ademi kifayesinden ileri gelmiştir. 
Madde 10 — Diğer fasıllarda bir değişiklik yoktur. 

MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Matbuat bütçesinin fevkalâde ihtiyacı derkâr ise de geçen sene bütçesinin ayni 
kabul edilmiş olmasına binaen bir değişiklik yoktur. 

EMNİYET ÎŞLERÎ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1 — Maaş faslına zammedilen (961 896) lira 3201 sayılı teşkilât kanunu muci
bince maaşların artması ve istanbul belediyesinin Emniyeti umumiyeye geçmesi ve 
(L) cetvelindeki memur kadrolarından bir kısmının bu sene istimal edileceğinden 
ileri gelmiştir. 

2 — Merkez müstahdemleri ücretindeki (15 200) lira zam ayni kanunla alınan Po
lis enstitüsünün müstahdemin kadrosu farkıdır. 

3-—Vilâyat müstahdemleri ücretine zammedilen (12 772) lira hasbelicab yeni
den ihdas olunan polis karakolları vilâyet ve kaza emniyet amirlikleri hademeleri 
ve daktilo ücretidir. 

4 — Muvakkat tazminata zammedilen (6 632) lira enstitü müdür ve memurla
rının yeniden tayinleri dolayısile hâsıl olan farktır. 

5 — Vilâyetlerdeki emniyet amirlikleri ve polis karakollarının şedid mefruşat 
ihtiyaçları için (8 000) lira. 

6 — .Ve kırtasiyeleri için (5 000) lira müteferrikaları için (4 500) karakol icar 
bedeline (5 000) lira zammedilmiştir. 

7 — Yeniden tayin ve nakilleri icra edilecek memurların zarurî masrafları 
için daimî memuriyet harcırahına (15 000) ve koruma talimatnamesine tevfikan 
gönderilen muvakkat memurlar harcırahına (24 000) lira müfettişler harcırahına 
(2 000) lira zammedilmiştir. 

8 — Tahtı nezarette bulunanların sevk ve iaşeleri masrafı öteden beri kâfi gel
mediğinden (1 500) lira zammedilmiştir. 

9 — Polis karakollarının ikamet edilineyecek derecede harab ve bir çoklarının 
yağmurda akması dolayısile tamirleri için (8 000) lira zammedilmiştir. 

10 -— istihbarat masrafına (100) bin liranın zammı zarurî görülmüştür. 
11 —*- Enstitünün küşadı münasebetile telif, tercüme işlerinin artması hasebile 

polis mecmuası faslına (2 000) lira zammedilmiştir. 
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12 — Enstitü için celbedilecek ecnebi mütehassısların masrafları için (35 ÖÖÖ) 

lira zammedilmiştir. 
13 — Polis için Hukuk fakültesinde okutturulmak üzere her sene olduğu gibi 

yeniden alınacak talebeler için (3 000) lira zammedilmiştir. 
14 — İzmirde yapılacak olan polis süvari teşkilâtı için yeniden mubayaa edile

cek hayvan ve levazımı için (10 000) lira ve bu hayvanların iaşeleri için (7 500) 
lira ve yeniden alınacak polis köpekleri masrafı olmak üzere (10 000) lira zamme
dilmiştir. 

Diğer fasıl ve maddelerdeki tahsisat geçen senenin ayni olarak ipka edilmiştir. 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

461 nci maaş faslında olan fazlalık sason dolayisile yapılan teşkilâttan müte-
velliddir. 

462 nci fasıl tekaüd ikramiyesi icabı hale göre 5 000 lira indirilmiştir. 
463 ncü fasıl icabı hale göre 120 lira indirilmiştir. * *" 
465 nci fasıldan 5 lira tenzil, 466 nci fasla 400 lira zammedilmiştir. 
468, 469 fasıllar aynen ipka edilmiştir. 
470 nci faslın birinci maddesinden 390 lira tenzil edilerek ikinci kırtasiye mad

desine 5 000 lira zammedilmiştir. 
471 nci fasıl aynen 472 nci faslın ikinci maddesine 5 000 lira zammedilmiştir. 
473, 474, 475 nci fasıllar aynen 476 nci fasla ihtiyaç dolayisile 400 lira zamme

dilmiştir. 
477 nci fasla 400 lira zammedilmiştir. 478 nci fasıl aynendir. 
479 ncu faslın birinci iaşe maddesi birliklerin iaşe vaziyetleri ve sason teşkilâtı 

dolayisile 50 141 lira zammedilmiştir. İkinci maddesinden 360 lira indirilmiştir. 
480 nci faslın birinci melbusat maddesine sason teşkilâtı dolayisile 125 995 lira 

ikinci teçhizat maddesine 11 859 lira zammedilmiş üçüncü maddesinden 212 lira 
tenzil edilmiştir. 

481 nci teçhizatı harbiye faslına teşkilât dolayisile 21 750 lira zammedilmiştir. 
482, 483 ncü fasıllar aynendir. 
484 ncü tamirat faslına pek zarurî ihtiyaç dolayisile 50 000 lira zammedilmiş

tir. . 
485 nci faslın birinci ikinci üçüncü maddeleri aynen, dördüncü maddesinden 

200 lira tenzil edilmiştir. 
486 nci nakil vasıtalarımdan mubayaa tenzil, diğer ikinci üçüncü maddeleri ay

nen konmuştur. 
487 nci fasıldan 60 lira tenzil, 488 nci fasla 12 lira zammedilmiştir. 
490, 491, 492, 493* ncü fasıllar aynen ipka edilmiştir. 
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494 ncii düyun faslının sene itibarile ihtiyacı nazarı dikkate alınarak 1935 dü

yununa 7 000, 1934 düyununa 200 ve muhtelif seneler karşılıksız borçları faslına 
2 000 lira zammedilmiştir. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ 

Hariciye vekâletinin 1938 malî yılı bütçe projesi 1937 yılı bütçesine göre 250 000 
lira fazla olarak tanzim ve teklif edilmiştir. Bu farkın: 

1 - 205 218 lirası 3312 sayılı kanunun icab ettirdiği teşkilât dolayısile birinci 
babdaki tertiblere zammedilmiştr. 

2 - Mütebaki 44 782 liradan 9 000 lirası fahrî konsoloslara , kanunen verilmesi 
icab eden aidatın hasılata göre noksanını ikmalen 512 nci faslın 5 nci maddesine 
ve 27 000 lirası Cemiyeti Akvama iştirak hissesesi olarak verilmesi lâzım gelen 
222 899,80 altın İsviçre frangı tutarının ikmali için 518 nci faslına ve 5 000 lirası 
ecnebi misafirlere tahsis edilen otomobilin yenisinin mubayaa bedeli olarak 520 nci 
faslm 1 nci maddesine ve mütebakisi Büyük erkânı harbiyenin gösterdiği lüzum 
üzerine alâkadar Devletlerle mutabık kalınarak İran ve Irak ile Yunanistan hudud-
larımız arasında yapılacak işlere aid masarife karşılık olmak üzere 527 nci fasla 
ilâve edilmiştir. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

Vekâletimizin 1938 malî yılı için tesbitve teklif edilen bütçe yekûnu 7 896 737 
liradır. Bu rakam 6 498 737 liradan ibaret bulunan 1937 malî yılı bütçemize naza
ran 1 398 000 lira bir fazlalık göstermekte ise de bunun 400 000 lirası bu yıl vekâ
letimiz bütçesine alınması kararlaştırılan merkez hıfzıssıhha müessesesi ve hıfzıs-
sıhha mektebinin masarifine mukabil mülhak bütçeli Hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğüne yardım olmak üzere Maliye vekâleti bütçesine konulan tahsi
satın vekâletimiz bütçesine alınmasından mütevelliddir. 

Ayni zamanda Nafıa vekâleti bütçesine vekâletimiz inşaatı karşılığı olmak üzere 
1937 yılı için konulmuş olan 45 139 liralık tahsisat bu sene için Nafıa vekâleti bütçe
sine konulmıyacaktır. Bu suretle 1938 yılı bütçemize yapılan hakikî zam mikdarı : 

(400 000 + 45 139 = 445 139) - (1 398 000 - 445 139 = 952 861) liradan iba
rettir. 

Teklifimizde tertib itibarile gözüken zam ve tenzillerin sebebleri aşağıda arz ve 
izah olunur. 

Memurlar maaşı 
Zam : 176 892 lira 

Memurlar maaşı faslına yapılan 176 892 liralık zam aşağıdaki rakamlardan te-
rekküb etmektedir: 
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Lira 

4 920 3223 numaralı kanunla yem teşkil edilen beş kazanın 1937 yılında se
kiz ay hesabile tahsisatı konulmuştu. 1938 de bunun senelik olarak he-

' sablanması icab ettiğinden aylık 1 230 lira hesabile eksik olan 4 aylı
ğın tutarı. 

26 424 Vekâlet teşkilât kanununa bir müsteşar muavini, Ankara Numune has
tanesine idare ve muamelât müdürü ilâvesile mevcude 100 yatak ilâve 
edilen Heybeliada verem sanatoryomu ve 200 yatak arttırılan İstanbul 
akliye ve asabiye hastanesinin bu yatak arttırılması sebebile mütehassıs, 
eczacı, hemşire adedlerinin d e artması icab ettiğinden kadrolarda yapı
lan tezyid münasebetile. 

85 296 iskân maaşı tertibinden nakil. 
60 252 1937 yılı bütçesine bağlı (L) cetvelinden serbest bırakılan. 

176 892 

Bu 176 892 liradan 85 296 lirası bütçede iskân memurları maaşı olarak esasen 
mevcud olub ayrı bir fasıl halinde idi. Oradan indirilerek bu fasla alınmış bulun
ması ve (L) cetvelinden serbest bırakılanmikdar ile beş kaza tahsisatı olarak ko
nulan 4920 liranın esasen evvelce 3017 numaralı teşkilât kanunumuzla 3223 nu
maralı kanuna bağlı kadrolara dahil olması sebebile bunlar bütçeye yapılmış bir zam 
diye telâkki edilemez. Binaenaleyh, maaşfaslma yapılan açıktan ve hakikî zam teş
kilât kanunumuzda yapılacak tadil münasebetile eklenen kadroların tutarı olan 
26 424 liradan ibarettir. 

Merkez müstahdemleri ücretleri 
Zam : 4 200 lira 

1937 bütçesine bağlı «D» cetveline dalı il kadrolara nazaran 1937 bütçesine nok
san konulan tahsisat olub ikmali zarurî bulunduğu cihetle ilâve edilen 3 600 lira 
ile merkezde bir mütehassısın aylığına yapılan 50 lira zam münasebetile. 

Ecnebi müstalıdemler ücretleri 
Tenzil : 27 950 lira 

Ankara Numune hastanesi ecnebi müstahdemler kadrosuna dahil ve 1 150 lira 
şehrî ücretli dahiliye mütehassısile 625 lira ücretli lâboratuvar şefinin ücretlerinin 
1938 yılı için 2 aylık keza 1 150 lira aylıklı kadın doğum hastalıkları mütehassısı 
ile göz mütehassısının istihkaklarının altışar aylık olarak konulmasından dolayı 
31 550 liralık bir tasarruf temin edilmişti. Ankara Numune hastanesi müstahdem
leri arasında bulunan ecnebi makinist de buraya alınmış olduğu için bunun is
tihkakı olan 3 600 liranın 31 550 liradan tenzili halinde bu fasılda husule getiri
len tenezzül 27 950 liradan ibaret kalır. 

Mütehassısların istihkaklarının senelik olarak konulmaması bunların ancak 
tahmin edilen zamanlar içerisinde gelebilecekleri noktasından mütevelliddir. 
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Vilâyetler müstafi demleri ücretleri 

Zam : 52 968 lira 
Vilâyetler hastane ve diğer sıhhî müesseselerinin yatak adedleri arttırılmış 

olub bu müesseselere artan yatak adedi nisbetinde müstahdem ilâve edilmesinden 
ve kısmen de mevcud müstahdemlerin ücretlerine cüzî bir mikdar da zam yapıl
masından dolayı bu fark hâsıl olmuştur. 

Mahaza ecnebi müstahdemlerden 27 950 lira tasarruf edildiğine göre buraya ya
pılan hakikî zam 25 018 liradan ibaret kalır. 

Muvakka1 tazminat 
Zam : 6 144 lira 

1937 bütçesine nazaran fazla gözüken bu 6 144 liradan 5 244 lirası esasen iskân 
memurları muvakkat tazminatı olarak bütçede dahil bulunduğu için bu fasla yapı
lan hakikî zam 900 liradan ibarettir. Bu da teşkilât kanunumuzda yapılması teklif 
edilecek olan tadil karşılığı olarak bilhesab konulmuştur. 

1437 numaralı kanunim tatbiki masrafı 
Tenzil : 4600 lira 

Bu sene yurddan çıkacak ve tavzif edilecek 77 doktor vardır. Bunlardan behe
rine 200 lira hesabile bu tahsisat bilhesab konulmuştur. 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Zam : 1000 lira 

Vekâlet şuabatmın mefruşatından mühim bir kısmı hâlâ eskidir. Bunları pey
derpey yenilemek üzere 1 000 lira gibi cüzî bir zam yapılmıştır. Esasen mevzu 
tahsisat kifayet etmediği için 1937 yılında 1 000 liralık bir münakale de teklif edil
miştir. 

Merkez kırtasiyesi 
Zam : 500 lira 

13 numaralı kırtasiye satış listesinde yazılı kırtasiye levazımı fiatlarınm .yük
selmesi sebebile bu tertibe 500 lira zam yapılmıştır. 

' Merkez müteferrikası 
Zam : 300 lira 

Tahsisat kâfi gelmediği için 300 lira gibi cüzî bir zam yapılmıştır. 

Vekâlet otomobili mubayaa ve tamiri 
Tenzil : 3 300 lira 

1937 bütçesine konulan tahsisatla makam otomobili mubayaa edilmiş- olduğu 
cihetle yalnız tamir için 700 liralık bir tahsisat konulmuş ye 3 300 lira indirilmiştir. 
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Vilâyetler tenvir ve teshini 

Zam :4 280 lira 
Resmî dairelerde maden kömürü yakılmak mecburiyeti sebebite kömür muba

yaası için 4 280 liralık zam yapılmıştır. 

Vilâyetler kırtasiyesi 
Zam : 1 000 lira 

Merkez kırtasiyesi faslında izah edilen sebeb münasebetile 1 000 liranın zammı 
lâzımgelmiştir. 

tcar bedeli 
Zam : 3 000 lira 

Bedeli icar için 1937 bütçesine konulan 15 000 liralık tahsisat kâfi gelmemesi 
yüzünden buraya münakale yapılmıştır. Ayni zamanda önümüzdeki malî yılı içe
risinde 14 kazada Hükümet tabibliği binası kiralanacaği için bu 3 000 liranın zam
mı zaruridir. 

Muvakkat memi'-riyet harcırahı 
Tenzil : 25 000 lira 

Merkez hıfzıssıhha mektebinde tekâmül tedrisâtı gören sıhhat müdürlerile Hü
kümet tabiblerinin harcırah ve yevmiyeleri bu fasıldan verilmekte idi. 1938 yılı için 
bu kısmın ayrı bir tertib olarak teklifi muvafık' göıiüdüğü cihetle 25 000 lira indi
rilmiştir. 

Müfettişler harcırahı 
v Zam : 2 000 lira 

Yeniden üç müfettiş tayin edildiği gibi 1938 yılında bir müfettiş daha tayin edi
leceği. cihetle bunların yevmiye ve masarifi zaruriy eleri için 2 000 lira zammedil-
miştir. 

Eesmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
Zam : 1 300 lira 

îzmir telefon şirketinin bu sene Hükümete geçmesi sebebile bu tertibe bir mik-
dar zam icab ettiği gibi sıhhat müdürlüklerile mühim bazı kaza Hükümet tabiblik-
leri için 40 aded telefon makinesi mubayaa edileceğinden bunları karşılamak üze
re de 1 300 lira zammın icrası zarurî görülmüştür. 

Ücretli muhabere ve mükleme masrafı 
Tenzil : 300 lira 

700 liralık tahsisatla ihtiyaç temin edileceğinden 300 liralık tenzilât yapılmıştır. 

,( S. Sayısı : 181) 



— 32 — 

Sari ve salgın hastalıklarla mücadele masrafı 

Zam : 20 000 lira 
Etüv satın alınması ve mücadelenin takviyesi icab ettiğinden 20 000 lira zamme-

dilmiştir. Esasen 1937 bütçesine konulan tahsisat kâfi gelmediği cihetle 17 000 li
ralık münakale zarureti de hâsıl olmuştu. 

Trahom mücadele masrafı 
Zam : 15 000 lira 

Trahom ilâcı mubayaası ve mücadelenin inkişafının temini için ihtiyarı zarurî 
masraflar karşılığı olmak üzere zam yapılmıştır. 

Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı 
Zam : 20 000 lira 

Neosalvarsan ve sair firengi ilâçları mubayaasile mücadelenin inkişafı için ihti
yarı zarurî masraflar karşılığı. 

Güzzam mücadele masrafı 
Zam : 1 500 lira 

Oüzzamlılarm iaşesi, cüzzam ilâcı mubayaası ve cüzzamlılar için müstahdem üc
retleri karşılığı olmak üzere bu mücadeleye 1 500 lira zammedilmiştir. 

Sıtma mücadele masrafı 
Zam : 117 000 lira 

Mubayaa edilecek 4 ton kinin bedeli karşılığı olmak üzere bu zam yapılmıştır. 

Sıhhat müdürlükleri ve Hükümet taliblikleri için alınacak tıbbî alât ve levazım 
mubayaa ve tamir ve tesisatı iptidaiye masrafları 

Zam : 1 000 lira 
Muayene ve tedavi evi olmayan Hükümet tabibliklerinden bir kısmı için mua

yene ve pansuman tnıstlcri satın alınmak üzere 1 000 lira zam teklif edilmiştir. 

Sıhhî müzeler 
Zam : 2 000 lira 

MeVcud tahsisat kâfi gelmediği için bu sene münakale yapılmıştır. Müzenin ih
tiyacı daha fazladır. Bu sene için 2 000 liralık bir zam yapılması mecburidir. 

ı Millî Türk T ıh kongresi masrafı 
Zam : 7 500 lira 

Cumhuriyetin 15 nci yıl dönümü olan teşrinievvel 1938 de açılacak Millî Türk 
tıp kongresi masraf olmak üzere bu nam ile bir faslı mahsûs açılması ve W fasla 
7 500 liralık tahsisat konulması muvafık görülmüştür. 
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Hayvan yem bedeli 
Zam : 5 000 lira 

Bu sene «L» cetvelinden serbest bırakılan sıhhat memurları için bu tahsisat bil-
hesab 5 000 lira arttırılmıştır. 

İnşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk 
Zam : 547 454 lira 

Başlanmış olan inşaatın ikmali için bumikdar zammedilmiş olub alelmüfredat 
şunlardır: 

Lira 

5 682 
450 000 

29 424 
10 000 
8 870 
2 000 
50 000 
10 000 
2 742 
10 000 
1 000 
8 000 

İstanbul çocuk- hastanesi 5 nci pavyonunun inşaatının ikmali. 
Trabzon Numune hastanesinin 1938 de yapılacak inşaat.karşılığı. 
Masrafın aslı 850 000 lira ise de 400 000 lirası 1939 yılma bırakılmıştır. 
Elâzığda Cüzzam hastanesinin inşaatının ikmali için. 
Erzurum Numune hastanesi pavyon inşaatının ikmali için. 
Zonguldak hastanesinin Pavyon inşaatının ikmali için. 
Çorum küçük sıhhat memurları mektebinin banyo ve duş tertibatı için. 
Diyarbakır Numune hastanesinin inşaatının ikmali için. 
Mevcud müessesatm tamirat bedeli. 
İstanbul çocuk hastanesinin ameliyathanesinin tamiri için. 
İstanbul Akliye ve asabiye hastanesinde morg inşaatı için. 
İstanbul Akliye hastanesinin ameliyathanesinin kalörüfer tesisatı için. 
Tıp talebe yurdunun tavan inşaatı için. 

587 718 Yekûn 
40 264 1937 bütçesinde mevcud olan. 

547 454 İnşaat için yapılan zam. 

Ankara Şehri kanalizasyon etüdü avan proje masrafları 
Tenzil : 50 000 lira 

1937 senesi içinde kanalizasyon etüdü işinin vekâletimizi alâkadar eden iptidaî 
kısmı ifa edilmiş olduğundan bu sene bütçeye bu mevzua aid tahsisat konulmasına 
lüzum görülmemiştir. 

Çok çocuklu ailelere yardım 
Zam : 25 000 lira 

Müracaat eden çok çocuklu annelerden ancak 1932 müracaatlılara ikramiyeleri 
tevzi edilebilmektedir. Teklif edilen bu 25 000 lira fazla ile 1932 müracaatlıların 
ikramiyelerinin tevzi işi kısmen ikmal edilecektir. 
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Tekâmül tedrisatı masrafı 

Zam : 25 000 lira 
Muvakkat memuriyet harcırahı faslına konulmak suretile yapılan bu masrafın 

muvakkat memuriyetle alâkası olmadığı için tekâmül tedrisatı masrafı naniile bir 
faslı mahsus açılması muvafık görülmüştür. Bu fasla konulan 25 000 liralık tahsi
satın tamamı muvakkat memuriyet harcırahı faslından indirilmek suretile temin 
edilmiştir ki bu suretle bir zam yapılmamış demek olur. 

Zehirli ve boğucu gazlar ve hava hücumundan korunma masrafı 
Zam : 5 000 l ira 

Hava, Müdafaa genel komutanlığınca gösterilen lüzum üzerine hastanelerde 
hava hücumundan ve gazdan mütevellid yaralıları tedavi için mubayaa edilecek 
ilâç, alât, edevat ve cihazları ve sair masrafları karşılamak üzere 5 000 lira zam 
yapılmıştır: 

ffîuduz tedavi müesseseleri 
Tenzil : 10 000 lira 

İstanbul kuduz tedavi müessesesinin nevakısı ikmal edilmiş bulunduğu cihetle 
bu tertibden 10 000lira tasarruf edilmiştir. 

Sıhhat merkezleri 
Tenzil : 10 000 lira 

Ankarada açılması mukarrer sıhhat merkezi inşaatı 1938 yılında ancak ikmal 
edileceği cihetle bu müessese için tahsis edilen 10 000 lira tasarruf edileceğinden 
tenzil edilmiştir. 

Merkez hıfzıssıhha müessesesi ve Hıfzıssıhha mektebi 
Zam : 400 000 lira 

Mülhak bütfeM hudüd'.ve sahiller sıhhat umum müdürlüğüne yardım olmak 
üzere Maliye vekâleti bütçesine konulan 500 000 liralık tahsisattan 'Hıfzıssıhha 
müessesesi ve Hifzıssıhha mektebi için ayrılan 400 000 liranın 1938 yılında vekâ
letimiz bütçesine tahsisat kaydile müessese ve mektebin muvazenei umumiye da
hiline ialmnıass < ve bakiye kalan 100 000 liranın Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğüne yardım olmak üzere ayrıca Maliye bütçesinde ipkası muvafık görül
müştür. 

Numune hastaneleri 
Zam : 6 931 lira 

Erza-Füm* Numune hastanesine ilâve edilecek 10 yatak masrafı için 9 aylık ol
mak üzere 2 430 ve Diyarbakır Numune hastanesinin inşaatının ikmalinden son
ra malzeme mubayaası için 4 501 lira olmak üzere ceman 6 931 liralık zarurî bir 
zam yapılmıştır. 
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Zonguldak "hastanesi 

Z a m : 2 430 lira 
Zonguldak hastanesinin ilâvei inşaatı yapıldıktan sonra arttırılacak 10 yatağa 

mukabil 9 aylık olmak üzere 2 430 liraya ihtiyaç vardır. 

Akliye ve asabiye hastaneleri 
Zam : 44 000 lira 

istanbul Akliye hastanesinin yatak adedine 200, Elâzığ Akliye hastanesinin ya
tak adedine 20 ilâve edilmiştir. 220 yatak için beher yatak 50 kuruş hesabile mas
raf konulmuş ve ayrıca artırılan 33 müstahdeminin yevmiye 30 kuruştan iaşeleri 
de bilhesab 44 000 liraya baliğ olmuştur. 

Verem sanatoryomu 
Zam : 49 246 lira 

Heybeliada verem sanatoryomuna 100 yatak ilâve edilecektir. Bu yüz yatağın 
tesis masrafı ile ilâç ihtiyacını karşılamak üzere bilhesab 49 246 liraya ihtiyaç var
dır. 

Muayene ve tedavi evleri 
Zam : 5 000 lira 

Yeniden 5 muayene ve tedavi evi açılacaktır. Bunlaruı beherinin tesis masra
fı 1 000 er liradır. Bu suretle 5 000 liraya ihtiyaç vardır. 

Sağır, dilsiz ve körler müessesesi 
Zam : 1 163 lira 

Müessesenin kadrosuna 20 talebe daha ilâve• edileceği için bu zam yapılmıştır. 

Leylî tib talebe yurdu 
Zam : 5 242, lira 

Mevcud tahsisat kâfi gelmediği için»bu sene. münakale teklif edilmiştir, önü
müzdeki sene .içerisinde de böyle bir mecburiyet hâsıl olmamak' üzere 5 242 liralık 
zarurî zir zam yapılmıştır. 

Doğum ve çocuk bakım evleri 
Zam : 59 720 lira 

Doğum evlerine ilâve edilen 59 720 lira aşağıdaki şekilde terekküp etmiştir: 

Lira 

3 285 Ebelerin doğum evlerinde staj 'görmeleri; mecburiyeti kanuniyesi 
sebebile bunların iaşeleri mukabili. 

5 220 Mevcud doğum evlerinin fennî levazımatınm tecdidi için. 
3 460 Çorum doğum evine ilâve edilecek *1Û yatağın masrafı. 
2 090 Doğum evlerine alınacak ilâç ve levazımı tıbbiye. 

14 055 
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Mütebaki kalan 45 665 lira ile Manisa da bir doğum ve çocuk bakım evi açılacak 
ve Konya doğum evinde bir köy ebe mektebi tesis edilecektir. Bunların sureti he
sabı aişağıda gösterilmiştir. 

Manisa doğum ve çocuk bakım evi 
Lira 

3 942 Yevmiye 45 kuruş hesabile 20 yatak iaşe masrafı. 
986 Müstahdemin iaşe bedeli 

10 188 Memur ve müstahdemin ücretleri. 
15-030 Tesis masrafı. 

30 146 

Konya köy ebe mektebi 
Lira 

5 160 Memurin ve müstahdemler ücreti Lira 
6 570 Talebe iaşesi. 
2 724 Tesis masrafı. 30 146 Manisa doğum 

570 Müstahdemin iaşesi. evi 
495 Talebeye aylık. Beherine ayda 75 kuruş 15 519 Konya köy ebe 

mektebi 

15 519 45 665 

1936 yılı borçları karşılığı 
Zam : 3 000 lira 

1936 düyunu için konulmuştur. 

1932 senesi borçları karşılığı 
Tenzil : 721 lira 

Bütçe müruru zamanına uğradığı için tenzil edilmiştir. 

ı N îskân memurları maaşı -
Tenzil : 85 296 Ura 

îsJcân memurları muvakkat tazminatı . 
Tenzil : 5 244 lira 

Yekllet maaş ve muvakkat tazminatı tahsisatları arasına alınmasından tenzil 
edilmiştir. 

) • Yem teşkil olunan beş kaza masrafa 
Tenzil :1 359 lira 

TaaUûk ettiği tertiblere tevzi edilmesi sebebile indirilmiştir. 
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ADLİYE VEKÂLETİ 

Adliye vekâletinin 1938 malî yılı için ihzar ve teklif eylemiş olduğu bütçe yekû
nu 1937 malî yılma nisbetle 300 000 lira bir fazlalık arzetmektedir. 

.Diğer vekâletler haizi ehemmiyet umum müdürlük maaşlarını birer derece tez-
yid etmiş oldukları cihetle Adliye vekâleti de hemen umumiyetle kabul edilmiş 
olan bu tezyid meselesine iktifa etmek mecburiyetinde kalmış ve bunu temin ve kıs
men hâkimler bareminde ufak bir tadilât icrası ve merkezdeki kâtiblerden 12 ve 14 
lira derecesinde maaş almakta olanların diğer vekâletlerde olduğu gibi dereceleri
nin biraz yükseltilmesi tabibi adliler için görülen ihtiyaç nisbetinde yeni bir barem 
cetveli tertibi ve vazifesinin ehemmiyeti günden güne artmakta olan hapishaneler 
müdürlüğü teşkilâtının derece ve aded itibarüe bu ehemmiyeti tatmin edebilecek 
şekilde tevsii maksadlarile 300 000 liradan 220 küsur bin lirası maaş faslına konul
muştur. . 

Muvakkat müstahdemler tertibinden idare olunan bazı hizmetler daimî müs
tahdemler tertibine alındığı gibi vilâyet müstahdemleri tertibine de en mübrem ve 
zarurî görülen yerlerde birer gece bekçisi bulundurulması lüzumlu görülmüştür. 
Bidayetten beri istimal edilegelmekte olan yazı makinelerinin kısmen tecdidi zaru
reti karşısında 300 000 liradan 40 000 lirası yeniden yazı makinesi alınmak üzere 
vilâyet mefruşatı faslına ilâve olunmuş ve müddeiumumiliklerin hizmet otomobil
lerinin miadı gelmiş ve geçmiş olduğundan bunların da yenilenmesi ve adlı tıb işleri 
müessesesinin bazı fasıllarına ufak birer zam yapılması ve laboratuar tesisi için 
bu müessese masarifine 5 000 ve Hukuk fakültesindeki neharî talebe iaşesinin is
tanbul Hukuk fakültesindeki ayni vaziyette bulunan talebe de istifade ettirilmek 
üzere 10 000 lira kadar arttırılması, telif ve tercüme tahsisatına da 3 000 lira ilâve 
edilmesi gibi zamlar yekunu da 75 000 küsur liradan ibaret olub bu suretle 
9 546 603 liraya baliğ olan 1938 bütçesi arz ve teklif kılınmıştır. 

MAABIF VEKÂLETİ 

1 — 1937 malî yılı bütçesile kabul edilen Kültür bakanlığı bütçesi yekûnu 
12 229 371 liradır. 

2 — 1938 malî yılı için teklif edilen tahsisat 14 540 371 lira olub geçen yılmkin-
den 2 311 000 lira fazladır. Bu fazlalık, Yüksek Başvekâletin emirlerinde tas
rih edildiği veçhile birinci derecede yeniden kadroya alınacak, muallimler, köy 
eğitmenleri için vüâyetlere yapılacak yardım ve inşaattan taahhüde bağlanmış kı
sımlar göz önünde tutulmak suretile ve ihtiyaçların ehemmiyetlerine göre muhtelif 
tertiblere tevzi edilmiştir. . v . 

3 — Tevziatın mucib sebebleri aşağıda arzolunmuştur: 

Fasıl : Memurlar maaşı 
1938 malî yılı için bu fasla 5 286 640 lira konulması teklif edilmiştir. Bu tek

life göre bu fasılda 551 080 liralık artma vardır. Orta öğretim ile ertik ve teknik 
öğretim okullarının filî öğretmen kadrosu bu günkü ihtiyacı karşılayamamaktadır. 
Bu itibarla: 

a) 1938 - 1939 ders yılında, derslerin bir kısmını olsun, vekil veya yardımcı oğ-
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retmenlerle idare etmekten vareste kalabilmek, 

b) Yüksek öğretmen, Gazi terbiye enstitüsünden ve bu enstitüde açılan kurstan, 
Musiki öğretmen okulundan, Ankara kız ertik öğretmen okulundan, Avrupadaki 
müesseselerden mezun olacak öğretmenlerle Üniversitede açılacak yar öğretmenlik 
imtihanlarında muvaffak olacak öğretmenleri yerleştirebilmek ve yeniden açılacak 
şubelerden dolayı okulların öğretmen kadrolarını tamamlayabilmek. 

c) Bir kısım okullarımızda kâtiblik kadrosu bulunmaması hesab ve ayniyat iş
lerinin düzenli yürümemesine sebeb teşkil etmekte olduğundan okulların gerek öğ
retmen ve gerekse işyarlara olan ihtiyacını karşılayabilmek üzere 1937 malî yılı 
bütçesine bağlı (L) cetveli ile mevkuf tutulan kadrolardan bir kısmının alınmasına 
zaruret hâsıl olmuş ve bu fasılda görülen artma bu sebebden ileri gelmiştir. 

Fasıl : 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince 
. verilecek tekaüd ikramiyesi 

1938 yılı için bu fasla 19 004 lira teklif edilmiştir. 1937 yılı bütçesine 10 004 
lira konulmuş olduğuna göre bu fasılda 9 000 liralık bir artma vardır. 

1936 ve 1937 yılları bütçelerile alınan tahsisat kâfi gelmemiş ve sene içinde mü
nakale sureti le tahsisat ilâvesine zaruret hâsıl olmuş ve bu suretle hak sahihleri
nin alacakları teahhurle verilebilmiştir. 1938 yılı içinde emekliğe çıkacaklara veri
lecek ikramiyeleri 10 004 liranın karşılıyamıyacağı evvelki senelerde bilfiil vuku-
bulan tediyattan anlaşılmıştır. Artmanın sebebleri bundandır. 

Fasıl : Merkez müstahdemleri ücreti 
1937 yıh bütçesinde bu fasla 26 798 lira konulmuştu. 1938 yılı için bu fasıl 

4 680 lira fazlasile 31 478 lira olarak teklif edilmiştir. 
Mevcud odacılara ilâveten 7 aded 30 lira ücretli odacı ile evrak tevziinde (bil

hassa uzak daire ve müesseseler için) fevkalâde müşkülâta tesadüf edilmekte ve 
muhtelif deirelerin postaneden daireye ve daireden postaneye sevk ve nakledilecek 
paketleri için her sene bir çok araba kirası verilmektedir. Bu müşkülâtı önliyebil-
mek için hususî surette yaptırılacak bir el arabasını sevk ve idare etmek üzere 
30 lira ücretli bir hamal, 40 lira ücretli bir müvezzi, 35 lira ücretli bir takib 
memuru ile vekâletin küçük kıtadaki matbu evrak tabı ihtiyacını teinin eden 
pedal ve mürettib ve mücellide yardım etmek üzere 30 lira ücretli bir çırak 
ve Türk tarih kütüpanesi için 40 lira ücretli bir yardımcı kadrosunun ilâvesine 
ve gece bekçisi ile başodacının ücretlerine küçük zamlar yapılmasına lüzum his
sedilmiştir. Görülen farkın sebebleri bunlardır. 

Fasıl : Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
1938 yılı için bu fasla 85 610 lira zam teklif edilmiştir. 1936 - 1937 ders yılında 

orta okul adedi 157 iken 1937 - 1938 ders yılında 17 fazlasile 174 de çıkarılmıştir. 
Bunlardan başka sınıf ve şube adedleri de 1010 dan 307 ilâvesile 1317 ye yükselmiş
tir. Bu itibarla gerek orta tahsil ve gerekse ertik ve teknik okullarının gösterdikle
ri ve gösterecekleri bu genişlemeye göre gelecek ders yılı başında da en az bu ka
dar okul ve şubenin açılması ve yeni yapılacak okulların da idare memuru, öğret
men, doktor ve müstahdem, ihtiyaçlarının göz önüne alınması, ayrıca mevcud okul
ların da bu bakımdan, noksanlarının kısmen olsun, tamamlanması gerekmektedir. 
Fazlalık bundan ileri gelmiştir. 
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Fasıl : Muvakkat tazminat 

» 
1937 yılı bütçesile bu fasla 91 500 lira konulmuştu. 1938 yılı için 13 000 lira f az-

lasile 104 500 lira teklif edilmiştir. Bu tahsisat 1937 - 1938 ders seneği içinde An
kara okullarında çalışan, öğretmen ve işyarların adedine göre hesaplanmıştır. Ara
daki farkın sebebi öğretmen ve işyar adedinin artmış olmasıdır. 

Fosil : Müdür ve muavin ücretleri 
3043 numaralı kanuna bağlı kadroya göre bu maddeye 284 160 lira konulması 

lâzım gelirken tahsisat darlığı dolayısile 1937 yılı bütçesine 180 000 lira konul
muştu. 1938 yılı için, bu madde 64 160 lira fazlasile, 244 160 lira olarak teklif 
edilmiştir. Geri kalan 40 000 lirası da bütçe kanununun nci maddesi muci
bince pansiyonlar gelirinden temin edilecektir. Bu suretle sözü geçen kanuna bağlı 
kadronun istilzam ettiği bir yıllık ücretlerin tutarı tamamen konulmuş oluyor ki 
görülen fark ta bundan doğmaktadır. 

Fasıl : Muallim ders ücretleri 
1937 yılı bütçesinde bu maddeye 200 000 Ura konulmuştur. 1938 yılı için madde 

100 000 lira fazlasile 300 000 lira olarak teklif edilmiştir. Önümüzdeki yılda da bu 
günkü duruma göre en az 300 şube ve sınıf açılacağı ve 1937 yılı için alman 
200 000 lira ihtiyaca kâfi gelmediğinden münakale suretile tahsisat alınmasına 
mecburiyet hâsıl olduğu düşünülmüş ve bu maddeye 100 000 liranın ilâvesi lâzım 
gelmiştir. 

Fasıl : 2233 numaralı kanun mucibince askerlik dersleri öğretmenlerine ve
rilecek ücretler 

1938 yılı için bu fasla 35 000 lira fazla ile 130 680 liranın konulması teklif edil
miştir. 1937 malî yılı içinde yeniden 17 okul ile 307 şube açıldığı gibi 1937 - 1938 
ders senesi başından itibaren askerlik der ü kız talebeye de teşmil edildiğinden 1937 
bütçesile alman tahsisat kifayet etmiyerek münakale suretile tahsisat alınmasına 
zaruret hâsıl olmuş ve bu sebeble 1938 yılı için bu fasla 35 000 lira fazla tahsisat 
konması icab etmiştir. 

Fasıl: Merkez mefruşat ve demirbaşı 
1937 yılı bütçesinde bu fasla 6 000 lira konulmuştur. 1938 yılı için 10 000 lira 

teklif edilmiştii'. Dağınık ve gayri müsaid bir vaziyette bulunan dairelerin evrak ve 
dosyalarının tasnifi ile emin ve muntazam bir şekle konulması için gereken ' demir 
dolablar alınmasına lüzum ve zaruret hissedilmiş ve bu sebeble bu fasla 4 000 liralık 
fazla tahsisat ilâve edilmiştir. 

Fasıl : Vekâlet otomobili masrafı 
1937 senesi bütçesile bu fasla 3 360 lira konulmuş ve 1938 yılı için 5 000 lira faz

lasile 8 360 lira teklif edilmiştir. Vekâlet otomobilinin kullamna müddeti 3 seneyi 
aşmış ve bu sebeble sık sık tamirine ihtiyaç hâsıl olmuş bulunduğundan yeni bir 
otomobil alınması lâzım gelmektedir. Bu fasılda (Otomobil mubayaası) namile 
yeniden açılan 3 ncü maddeye 5 000 lira tahsisat konmasının sebebi budur. . 
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^ Fasıl : îcar iadeli 

» 
1937 yılı bütçesile bu maddeye 35 000 lira konulmuştu. 1938 yılı için bu fasıl, 

3.0 000 lira fazlasile 45 000 lira olarak teklif edilmiştir. Bu para, günden güne art
makta olan okul ve şubeler için kira ile tutulacak binaların bir yıllık kira bedeli 
karşılığıdır. 

Fasıl: Daimî memuriyet harcırahı 
1937 yılı bütçesile bu fasla 35 000 lira konulmuştu. Bu fasıl 1938 yılı için 10 000 

lira fazlasile 45 000 lira olarak teklif edilmiştir. 1937 yılı bütçesile alman tahsisat 
kâfi gelmemiş ve senesi içinde münakale suretile bir mikdar tahsisat temin edü-
miştir. 1938 yılı içinde yeniden tayin, ahvali sıhhiye üzerine nakil, inzibat komis
yonu kararile tahvil edileceklerle Yüksek öğretmen, Gazi terbiye enstitüsünden ve 
enstitüde açılan kurstan, Müzik öğretmen okulundan, Ankara kız ertik öğretmen 
okulundan ve Avrupadaki müesseselerdenmezun olacakların harcırahlarını karşıla
yabilmek üzere bu fasla 1938 senesi için 10 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : Muvakkat memuriyet harcırahı 
1938 yılı için bu fasla 10 000 lira fazlasile 31 919 liranın konulması teklif edil

miştir. 1937 yılı bütçesile bu fasla konulan tahsisat sarfiyatta çok hassas hareket 
edilmesine rağmen yetişmemiş, zarurî ihtiyaçlar için münakale suretile de bir mik
dar tahsisatın alınmasına mecburiyet hâsıl olmuştur. İ938 senesi içinde görülmesi 

icab eden bir çok işlerin geri kalmaması ve Maarif müdürlerinin de mm takaları 
dahilinde .dolaşmalarını temin için bu fasla 10 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : Müf eltisi er harcırahı 
1937 yılı bütçesile bu fasla 41 000 lira konulmuştu. 1938 yılı için 20 000 lira faz

lasile 61 000 lira teklif edilmiştir. Bu fasla ilâve edilen 20 000 lira, geçen yıllara 
nisbeten çoğalan müesseselerin ve Uzak Şarktaki okullarımızın daha sıkı bir teftiş 
ve murakabe altında bulundurulmasını temin içindir. 

Fasıl :Tlk ve orta, öğretim, öğretmenler ile ilk öğretim, ispeMerleri kursları 
masraf, harcırahı ve ücretleri 

1937 bütçesindeki kurs tahsisatı 149 080 liradır. Bu yılki bütçeye ise 246 920 
lira fazlasile 396 000 lira konulmuştur. Bu para ile önümüzdeki malî yıl başında 
muhtelif bölgelerde açılacak kurslara alınacak 1 500 eğitmenin yiyecek, giyecek, 
mahrukat, tenvirat ihtiyaçları, mutbak ve yatak takımları bedeli, yol paraları ve di
ğer müteferrik mâsraflarile kurslarda çalışacak ispekter ve öğretmenlerin ücretleri 
ve harcırahları temin edilecektir. Şimdiye kadar okulsuz . kalmış köyleri bir an 
önce Cumhuriyetin vadettiği kültür nimetine kavuşturmak maksadile bütçeye 
konulan bu para ile 1 500 eğitmen daha yetiştirilecek ve bu suretle eğitmenli 
köy okulları sayısı gelecek ikinci teşrin ayı başında 2 000 i geçmiş olacaktır. Nü
fusları 400 den az olan kövlerimizin sayısı 32 000 i bulduğundan bu köyleri 10 yıl
da okula kavuşturmak için her yıl açılacak kurslarda 3 000 eğitmen yetiştirmek su
retile bu önemli işi başarmak zarureti vardır. Gelecek yıldan itibaren bakanlığımız
ca bu alanda gereken tedbirler alınarak bütçeye ona göre tahsisat konulacaktır, 
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1 Fasıl : Köy eğitmenleri masrafı 

1937 bütçesindeki (Köy okulları ve eğitmenleri için vilâyetlere yardım) tahsi
satı, 100 000 liradır. 1938 yılı bütçesine ise geçen yıldan 362 000 lira fazlasile 
462 000 lira konulmuştur. Bu para ile geçen yıllarda deneme mahiyetinde açılan 
kurslardan çıkan ve halen 12 vilâyet köylerinde çalışan 563 eğitmenin 1 yıllık ve 
bu yıl açılacak kurslara alınacak 1 500 eğitmen namzedinin de 7 aylık ücretleri ve
rilecektir. Bundan başka eğitmenlerin çalıştıkları köylerin okul binaları inşaatının 
1 yıl zarfında yetiştirilebilmesini teinin için de her köyün malî durumuna göre köy
lere yardım edilecek ve bu suretle bu yıl içinde 500 yeni köy okulu binası meydana 
getirilecektir. Köy eğitmenleri kamımı mucibince eğitmenleri iş başında yetiştire
cek ve murakabe edecek olan gezici başöğretmenlerin yol paraları karşılığı olarak 
(3238 numaralı kanunun 4 ncü maddesine göre gezici başöğretmenlerin yol para
sı) namile yeniden açılan 2 nci maddeye 48 000 lira konulması teklif edilmiştir. 

Fasıl: Prevantoryom ve sanat ory om masrafları 
1937 yılı bütçeşile bu faslın 4 ncü maddesine 1 246 lira konulmuştu. 1938 yılı 

için bu fasıl 3 700 lira fazlasile 4 946 lira teklif edilmiştir. Prevantoryom ve 
sanatoryomda nakil vasıtası olarak bir araba vardır. Müessesenin şehir hari
cinde olması dolayısile nakil işleri bu araba ile temin edilememektedir. İşle
rin süratle yapılabilmesi için bir kamyonun alınması çok faydalı olacaktır. 

Fasıl : Yüksek öğretmen okulu 
Bu fasılda geçen sene 30 122 lira tahsisat vardı. 1938 yılı için 20 000 lira 

fazlasile 50 122 lira teklif edilmiştir. Bu fazlalığı icab ettiren sebebler: 
a) Okulun önümüzdeki ders yılından itibaren yeniden inşası ikmal edilen 

müstakil binaya nakli dolayısilo zarurî olan tesisatın temini, 
b) Talebe kadrosunun 130 dan 170 e çıkarılmasıdır. 

Fasıl : Güzel sanatlar akademisi 
Bu fasıl geçen seneye nazaran 8 300 lira fazlasile 69 753 lira olarak teklif 

edilmiştir. 8 300 liranın 2 000 lirası mimarî şubesinde Hükümet hesabına oku
mak üzere alınacak talebe için, 1 300 lirası canlı modeller masrafları için, 5 000 li
rası da resim ve heykel galerisi ile muhtelif şubelerin ders vasıtaları içindir. Esa
sen akademi için görülen umumî ihtiyaç 39 500 liradır. Bu mikdar temin edileme
miş ve zammedilen 8 300 lira sırf müessesenin faaliyetini idame edecek zarurî mas
raflar karşılığı olarak konulmuştur. 

1 Fasıl : Müzik öğretmen okulu 
1938 yılı için bu fasıl 8 813 lira fazlasile 117 426 lira olarak teklif edilmiştir. 

Müzik öğretmen okulunun bu seneki faaliyeti, geçen seneye nazaran 41 332 lira
lık bir zammı istilzam ediyordu. Bunun bilhassa 28 550 lirası mütehassıs rapo
runa nazaran okul için mubayaası zarurî olan müzik aletlerîle demirbaş levazı
mı karşılığı içindi. Buna mukabil ancak 8 813 lira temin edilebildiği cihetle ay
ni faslın 8 nci maddesinden 2 000 lira, 10 ncu maddesinden de 5 000 lira tenzil 
edilerek elde edilen 15 813 liranın 3 000 lirası 4 ncü maddeye ve 12 813 lirası da 
8 nci maddeye eklenmiştir. 4 ncü maddeye 3 000 liranın eklenmesine sebeb, okul 
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mevcudu olan 130 talebe " için geçen yıl bütçesindeki tahsisatın kâfi gelmemesi-
dir. 5 nci maddeye konulan 12 813 lira ile de, mütehassıs raporile alınması icab 
eden müzik aletleri ihtiyacının ancak bir kısmı temin edilebilecektir. 

Fasıl : Cumhur Başkanlığı filârmonik orkestrası 
Müzik uzmanının orkestra enstrüman noksanlarının ikmali için tanzim etti

ği listeye nazaran bu faslın 6 nci maddesine 22 700 lira ilâvesi icab etmekte idi. 
Halbuki uzman taraf mdan tanzim, edilen ihtiyaç listesindeki âletlerin ancak bir 
kısmının temin edilebilmesi için bu faslın 6 nci maddesine 3 887 lira ilâve edile
bilmiş ve diğer maddelerdeki tahsisat geyn senenin ayni olarak bırakılmıştır. 

Fasıl : Cumhur Başkanlığı filârmonik orkestrası ve Müzik öğretmen okulu 
konser vatuv ar, tiyatro ve opera bölümleri yabancı uzmanlarüe muvakkaten 

davet edilecek yabancı orkestra şefi ve virliözlere verilecek ücret 
ve yol paraları 

Orkestra ve okulda halen istihdam edilmekte olan yabancı uzmanların bir yıl
lık ücretleri tutarı 118 708 liradır. Orkestra ve okula 1938 senesinde muvakka
ten angaje edilecek bir müzik ve bir tiyatro uzmanile daimî olarak angaje edi
lecek bir şan uzmanına verilecek ücret ve yol parası karşılığı olmak üzere 7 000 
lira ilâve ile bu faslın 125 708 liraya çıkarılması lüzumlu görülmüştür. 

Fasıl : Lise ve orta okullarla öğretmen okulları masra.fi 
1938 yılı için bu fasıl 82 311 lira fazlasile o'01 304 lira teklif edilmiştir. 
a) Bilûmum mekteblerde maden kömü rü yakılmaktadır. Kömür bir çok yerler

de çok pahalıya mal olmaktadır. 150 liralık odunla kışı geçiren mekteblerc kömür 
için 400-500 lira verilmek mecburiyetinde kalınmaktadır. 1937 yılı için verilen 
tahsisatın kifayetsizliği dolayısile bazı mekteblerc yine odun yakmaları için mü
saade edilmiştir. Bütün mekteblerde kömür yakılabilmcsi için bu faslın birinci 
maddesine 6 500 lira zammedilmiştir. Nerelerde ne kadar mekteb açılacağı henüz 
tesbit edilememekle beraber ders yılı başında da bazı yerlerde mekteb ve baz* 
mekteblerde şube açılmasına zaruret hâsıl olacaktır. Bu mekteble.r ve şubelerin 
ihtiyacı da fazla olarak istenilen tahsisatla temin edilecektir. 

b) 2 nci maddeye 5 811 lira zammedilmiştir. Çok şümullü ol^ın bu madde ile 
verilen tahsisat kâfi- gelmemektedir. Bay rak kanununun bu yıl tatbiki dolayı
sile mekteblerin eski bayraklarının hepsinin değiştirilmesine imkân bulunama
mış, ancak birer ikişer bayrak alınmakla iktifa edilmiştir. Bu yıl Avrupadan 
yeni ders aletleri alınmış ve mekteblerc tevzi edilmek üzere bulunmuştur, önü
müzdeki yıl bu aletlerle tecrübeler yapılacak ve bir çok laboratuar masrafına ih
tiyaç hâsıl olacaktır. Bu itibarla bu maddedeki tahsisat bir mikdar çoğaltılmıştır. 

c) Önümüzdeki yıl talebe kadrosu 2 320 den 2 700 e çıkarılacağı gibi Erzurum-
da inşası bitecek olan öğretmen okulunda fazla kömür sarfedilmesine zaruret 
hâsıl olacağı için bu faslın 3 ncü maddesine 50 000 lira fazla teklif edilmiştir. 
2 700 talebeden 600 ü Eskişehir, Kızıl çul lu ve'Trakya köy öğretmen, 2 100 ü de 
şehir öğretmen okullarında okutulacaktır. 

ç) Bu fasla 1938 bütçesinde 7 nci madde ilâve edilmiştir. Mekteblerin matbu 
evrakı hayli yekûn tutmaktadır. Her yıl seneden seneye borç devredilmek sure-
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tile İhtiyaçlar temin ve işler tedvir edilmektedir. Matbu evrak ihtiyaçları, mekteb-
lerin sayısı, ve teşkilatı gözönünde tutulmak ve tasarrufa azamî derecede riayet 
edilmek suretile tesbit edilmiştir. Bunun için istenilen tahsisatın (Matbu evrak ve 
defatir). namile açılan 7 nci maddeye konulmasına zaruret görülmüştür. 

Fasıl : Kamp masrafı . 
1938 yılı için bu fasıl, 69.000 lira fazlasile 169 OOO.lira olarak teklif edilmiştir. 

önümüzdeki yıl kampa talebe, öğretmen, işyar ve asker olarak 16 967 kişi çıkacak
tır ve 20 gün kampta kalacaktır. Adam başına bilûmum masrafları da dahil olmak 
üzere günde 50 kuruş hesab edilerek bu fasıl 169 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Fasıl : Devletçe demlide edilen ücret ve masraflar 
1937 yılı bütçesinde bu fasla 224 864 lira konulmuştu. 1938 yılı için fasıl 

124 000 lira fazlasile 348 864 lira olarak teklif edilmiştir. Geçen yıl mekteblerinıiz-
de meccanen okuyan talebe sayısı 1000 idi. Bu sayı bu sene, daha 500 talebe alınmak 
suretile, 1 500 e iblâğ edileceğinden bu faslın 1 nci maddesi için 106 000 lira fazla 
teklif edilmiş ve ayni faslın (Okullara yabancı dil öğretmeni yetiştirmek için alı
nacak talebeye yapılacak yardım) namile yeniden açılan üçüncü maddesine de 
18 000 lira konulmak suretile faslın tahsisat yekûnu arttırılmıştır. 

Fasıl : Meslek okulları masrafları 
(Bölge sanat okulları dahil) 

1937 yılı bütçesindeki 681 nci fasıl 1938 yılı için 680 nci fasılla birleştirilmek 
suretile 7 maddeye ayrılmış olduğundan 680 nci fasıl numarasının 681 olarak tas
hihi lâzımgelmiştir. Şu vaziyete göre 1937 yılında bu fasla konulan tahsisat yekû
nu 256 310 liradır. 1938 yılı için 50 000 lira fazlasile 306 310 lira teklif edilmiştir, 
1937 -1938 ders yılında Trabzon, Elâzığ, Manisada birer kız enstitüsü açıldığı gi
bi 1938 - 1939 ders yılında da bazı vilâyet merkezlerinde yeniden kız enstitüsü açı
lacaktır. Bölge sanat okullarında da her yıl yatılı, yatısız talebe adedi artmakta 
olduğundan bu okulların mevcud atölyelerinin bir çok tesisat, makine, avadanlık 
ve saireye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu fasıldaki tahsisatın arttırılması bundan ileri 
gelmiştir. . ..: ,JL i, ı _-- ^ 

Fasıl : Levazımı tesisiye 
Bu fasla konulan tahsisat geçen yılki tahsisattan 7 689 lira fazladır. Bu gün 

mekteblerimizin ihtiyaçları bu kadar para ile değil, bunun bir kaç misli ile de temin 
edilemeyecek kadar çoktur. Bir çok mekteblerde kâfi sıra yoktur. Bütün mekteb-
lerde kömür yakılması ve buna göre kömür sobaları tedariki icab ettiği halde bazı 
mekteblerde saç sobalarda odun yakılmak zaruretinde kalınmaktadır. Bu gibi bir 
çok noksanlar teftiş raporlarında tebarüz ettirilmiştir. Bu fasla zammı teklif edi
len 7 689 lira bu noksanların, kısmen olsun izalesine yarayacaktır. 

Fasıl: Tamir ve istimlâk masrafı 
Bu faslın 1 nci maddesi için 10 000 lira fazla teklif edilmiştir. Geçen yıl tah

sisatı, ihtiyaca kâfi gelmediğinden 9 300 lira münakale yapılmıştır. Bu gün 173 or
ta tahsil müessesemiz vardır. Bunların hepsi de büyük binalardır. Her bir okula 
isabet eden mikdar yılda vasatı 230 liradır ki, bu para aktarma, lâğım vebaca 
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tathiri ve bunİar gibi ufak ve her yıl yapılması lâzımgelen zarurî işlerin masrafİarl-
na bile tekabül etmemektedir. 

Fasıl : 788 numaralı "kanunun tatbiki masrafı 
Bu fasıl için 24 000 lira fazla ile 58 794 lira teklif edilmiştir. 1937 yılında bu 

fasıldaki para ihtiyaca yetmediğinden münakale suretile de bir mikdar tahsisat te
min edilmesine lüzum hissedilmiştir. Bu vaziyete göre öğretmen ye işyarlarımız
dan 1938 yılında tedavileri fennen zarurî görülenlerin tedavi masrafları için 1 nci 
maddeye 18 000 lira, açıkta kalan veya vekâlet emrine alman öğretmen ve me
murlarımızın tahakkuk edecek açık maaşlarının tediyesini temin için de 2 nci 
maddeye 6 000 liranın zammı zarurî görülmüştür. 

Fasıl : Üniversite tedris heyeti 'maaşı 
1937 yılı bütçesinin kabulünden sonra kadroya ilâve edilen doçentlerin bir yıl

lık maaş farkları 1937 yılı bütçesinin 693 ncü faslının üçüncü maddesine konula
mamıştı. Bundan miitevellid açığın kapatılabilmesi için, tedris heyeti kadrosunun 
bir yıllık maaş tutarı 421 512 lira olduğuna göre, bu fasla 20 628 liranın ilâvesi za
rurî görülmüştür. 

1938 yılı için verilen zamdan hariç olarak bütçenin bası fasıl ve maddeleri 
arasında yapılan sam ve tenzillerin mucib sebebleri 

F. M. 

654 3 Bu maddeye 6 000 lira zammedilrniştir. Bu zammın yapılmasını icab et
tiren sebeb: 
Önümüzdeki ders yılı başına kadar değiştirilmesi kararlaştırılmış olan 
köy okulları, orta okul ve lise, öğretmen okulu müfredat programları ile 
ilk ve orta okulların talimatnamelerinin yeniden bastırılmasına lüzum 
hissedilmesidir. 

655 1 Faslın bu maddesine konulan 80 000 liranın ihtiyaca kâfi geleceği anla
şılmış ve maddeden 26 000 lira tenzil edilmiştir. 

2 Bu maddeye konulan 20 000 lira tahsisat yeni teklif edilmektedir. Se
bebi: 
Umumiyetle Devlet hizmetlerinin daha geniş bir ölçüde inkişaf etmiş 
bulunması, 2259 sayılı kanunun ilk ve orta öğretmen okulları ders ki-
tabları basım işini Grültür bakanlığının esas vazifeleri arasına koymuş 
olması, Türk Tarih ve Dil, kurumları ile Üniversitemiz tarafından ya
pılmakta olan ilmî tedkiklerin neşir işleri, 968 sayılı kanunla ihdas edil
miş olan bir mütedavil sermaye ile on bir yıldan beri idare edilmekte 
bulunan Devlet basımeviniıı bu günkü iş takatini aşmış bulunmaktadır. 
3008 sayılı iş kanunu da fazla mesaiyi işçi basma senede en çok 90 saat 
olarak tesbit etmiş bulunduğundan eldeki teknik vasıtalardan fazla is
tifade etmek kabil olamamaktadır. 
Devlet basımevinin, bazı askerî fabrikalarda yapıldığı gibi, bir kısım 
teşkilât, iki posta halinde çalıştırılarak makinelerden günde 16 saat fay
dalanmak suretile, veriminin arttırılmasına ve para sermayesinin ço-
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ğaltılmasma lüzum görülmüştür. Bu maksadla Devlet basımevi dÖner-
gesine yapılacak bu yardım sadece müessesenin verimini maddeten art
tırmakla kalmayacak munzam mesai saatleri için verilen işçilik ücret 
zamlarının tasarrufunu ve takatmdan fazla çalışan işçinin yorgunluk 
neticesi olarak işin keyfiyetine verebileceği zararın da ortadan kalkma
sını temin edecektir. Ayni zamanda müessesenin iş hasılasının artması 
Devlet Hazinesi kârının da ayni nisbette artmasını ve yapılan yardımın 
kısa bir müddet içinde aynen ödenmesini mümkün kılacaktır. 

658 Bu fasla konulmuş olan tahsisatla ulusal dil ve tarihimizin ana kaynak
larının dilimize çevrilmesi, bu konulardaki eski metinleri çoğaltarak tür
lü ilim şubelerinin inkişafında Türk bilginlerinin değerli hizmetlerinin 
cihana tanıtılması, Türk sanat eserlerinin albümlerinin hazırlanması fa
aliyetlerine devam olunacaktır. Bu yıl için 40 000 lira maksada yeter 
görülmüştür. 

659 Bu fasıl 5 000 lira fazlasile 8 000 liraya çıkarılmıştır. Bu sene içinde 
idrak edeceğimiz Türk harf inkılabının onuncu yıl dönümü dolayisile bu 
inkılâbın büyük ehemmiyeti, ilk safhalarına sahne olan yerlerde ve 
muhtelif zamanlarda yapılacak tezahürlerle, memleketin belli başlı şe
hirlerinde açılacak kitab ve neşriyat sergileri ile tebarüz ettirilecek, 
Atatürkün 1 teşrinisani 1938 günü Türk milletine açmış olduğu nurlu 
yolun on yıl içindeki verimlerinin bütün yurtdaşlarm gözü önüne seril
mesine çalışılacaktır. 

NAFIA VEKÂLETİ 

1938 malî yılı Nafıa ihtiyaçları (42 033 401) liradan ibarettir. Bu ihtiyacın Yük
sek Başvekâletin 2 - I I I -1938 T. ve 6/765 numaralı emirnamelerile ( 34 265 794 ) 
lirası fevkalâde varidatla karşılanacağından normal bütçemiz (7 767 607) lira ola
rak tanzim ve rapten takdim kılınmaktadır. 

1 — Vekil tahsisatı : 1937 senesinin aynidir. 
2 — Memurlar maaşı: Teşkilât kanunu mucibince konulması icab eden tahsisat 

mikdarı Mühendis mektebi hariç olduğu hal.de (1 948 176) liradır. Bu mikdardan 
(170 436) lirası (L) cetveline alınmış ve (1 777 740) lirası da tahsisat olarak büt
çeye konulmuştur. Bununla beraber bu raikdar geçen senedi maaş mikdarmdan 
(153 911) lira farklı görülmekte ise de bu fark da geçen sene teşkilât kanununa 
göre maaş açığı olan mikdardan ibarettir. 

3 —< Tekaüd ikramiyesi: 1937 senesine konan tahsisatın aynidir. 
4 — Merkez müstahdemler ücreti: 1937 senesine nazaran (67 960) lira bir fazla

lık arzetmekte ise de bu fazlalık Yapı işleri umum müdürlük kadrosile şose köprü
ler reisliği teşkilâtı ve vekâletin diğer servislerine aid (D) cetveli kadrolarına ka
nunî müddetlerini ikmal eden ehliyet ve faaliyetleri dolayisile terfia müstehak bu
lunan müstahdemin ücretlerine yapılan zamlarla mühendis ve fen mekteblerinin 
ve yapı işlerinin ücretli kadrolarına yapılan zamlar olub görülen zaruret dolayisile 
hâsıl olmuştur. 
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5 — Teknik okulu askerlik muallimlerine verilecek ücret : 1937 senesi tahsisa

tının aynidir. 
6 — Vilâyetler müstahdemleri ücreti : 1937 senesi tahsisatına nazaran (41 800) 

lira taşra işlerinin sıkı bir şekilde kontrol ve zayıf teşkilâtı olan kısımların takvi
yesi maksadile (D) cetveline ilâve edilen kadrolarla kanunî terfi müddetlerini ik
mal eden ve terfia lâyik bulunan müstahdemin ücretlerine yapılan zamlardan iba
rettir. 

7 — Merkez mefruşat ve demirbaşı: 1937 senesine konan tahsisattan (10 000) 
lira noksandır. 

8 — Merkez levazımı: 1937 senesi tahsisatının aynidir. 
9 — Merkez müteferrikası: 1937 senesi tahsisatına nazaran pek cüzî olarak (40) 

lira bir fazlalık arzetmektedir. 
10 — Vekâlet otomobil masrafı: 1937 senesi tahsisatına nazaran (4 760) lira 

noksandır. 
11 — Motosiklet tamir ve işletme masrafı: 1937 senesine vazedilen tahsisatın 

aynidir. 
12 — Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı: 1937 senesi tahsisatına nazaran (2 000) 

lira bir fazlalık arzetmekte ise de bu fazlalık taşra teşkilâtında görülen mübrem 
ihtiyaçlardan ileri gelmektedir. 

13-—Vilâyetler levazımı: 1937 senesine nazaran mübrem ihtiyaçlar dolayı sile 
(1 000) lira bir fazlalık arzetmektedir. 

14 — Vilâyetler müteferrikası: 1937 senesi tahsisatının aynidir. 
15 — Mütenevvi masraflar: 1937 senesi tahsisatına nazaran (600) lira bir fazla

lık arzetmekte ise de bu da Elâzığ nafıası için isticar edilecek bir binanın senelik 
icar bedelidir. 

16 — Daimî memuriyet harcırahı : 1937 senesi tahsisatının aynidir. 
17 — Muvakkat memuriyet harcırahı : günden güne inkişaf eden nafıa hizmet

lerinin daimî şekilde kontrolü münasebetile kifayet etmiyen geçen seneki tahsisata 
(10 000) lira zam suretile işbu tahsisat (35 000) liraya çıkarılmıştır. 

18 — Müfettişler harcırahı : 1937 senesi tahsisatının aynidir. 
19 — Resmî telefon ve tesis ve mükâleme bedeli : 1937 senesi tahsisatının ay

nidir. 
20 — Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli : 1937 senesi tahsisatının aynidir.. 
21 — Posta ve telgraf ücreti : 1937 senesi tahsisatına nazaran (7 789) lira bir 

fazlalık arzetmekte ise de bu da kanun mucibince tam tarifenin üçte birine teka
bül eden mikdardan ibarettir. 

22 •— Yollar ve büyük köprüler inşaat ve müstacel tamirat masrafları : 1937 se
nesi bütçesindeki tahsisat (521 610) lira olub 1938 senesi bütçesinde (176 545) lira 
fazlasile (704 155) liradır. 

A) Mütemadi tamirat : millî şoselerin ikmal edilen aksamının derhal mütemadi 
tamirata tâbi tutulması zarurî olub her sene ikmal edilen millî şose aksamını ev-
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velce ikmal edilmiş olanlara inzimam etmekte olduğundan mütemadi tamirat hiz
meti seneden seneye genişlemektedir. Bundan başka Trabzon - îran transit yolunda 
muntazam nakliye ve servis mevcud oldu Tundan kilometre başına isabet eden mü-

: temadi tamirat masrafı evvelki senelere nazaran artmış olmakla bu tahsisata (27 000) 
lira ilâve edilmiştir. 

B) Yol silindir makineleri : 1936 senesinde mubayaa edilen 20 aded silindir ile 
1937 de mubayaa edilen 30 silindirin 1938 senesinde! tediyesi mukavele ile meşrut 
taksit bedeli (106 480) lira olduğundan geçen seneki tahsisattan (14 357) lira 
fazlalık vardır. 

C) Trabzon - î ran transit yolu inşaatı : Karaköse ile Şeyhbob köyü arasındaki 
80 kilometrelik inşa halindeki kısmın 1938 senesinde tediyesi icab eden bedeli 
(410 000) liradır. ' 

Yeni yapılması lâzımgelen inşaata gelince : Şeyhbob köyünden îran hududuna 
kadar 55 kilometrelik kısmın inşası için (600 000) lira ve Trabzon vilâyeti içinde
ki 20 kilometrelik kısım ile (Kop - Erzurum) arasındaki eski şosenin esaslı tami
ratı için (675 000) lira masrafa ihtiyaç vardır. 

Transit yolu inşaatına 1938 de (730 000) lira tahsis edilecek olub bu masrafın 
(388 353) lirası umumî muvazene bütçesine donmuştur. Mütebaki (331 647) lirası 
şose ve köprülere yardım faslı tahsisatından temin edilecektir. 

1937 bütçesinde transit yolu için (100 000), İstanbul - Edime yolu için (153 585) 
lira olmak üzere (253 585) lira tahsisat vardı. İstanbul - Edirne yolunun evvelki 
senelerde başlanmış olan Lüleburgaza kad^r kısmı ikmal edilmiş, Lüleburgaz - E-
dirne kısmına başlanması için fevkalâde bütçeden tahsisata ihtiyaç görülmüş ol
duğundan bu yolun tahsisatı normal bütçeden çıkarılmıştır. 

Bu suretle İstanbul - Edirne ve Trabzon - îran transit yolları inşaatı için 1938 
tahsisat fazlalığı (134 768) liradan ibaret bulunmuştur. 

D) Yukarıki üç kalem fazlalıkla müstahdemler ücretinde (420) lira tezayüd 
yekûnu (176 545) lira tutmaktadır. 

23 — Sular masarifi umumiyesi : 1937 senesi bütçesine nazaran (243 300) lira
lık bir fazlalık arzetmekte ise de bu da (3132) numaralı kanunda gösterilen hizmet
ler haricinde kalan küçük su işlerile istimlâk bedellerine karşılıktır. 

24 — Resim alât ve edevatı fenniye : 1937 senesi tahsisatının aynidir. 
25 — Kitab ve fennî risaleler : Geçen seneye nazaran görülen (7 300) lira faz

lalık mecmuanın tabı masraflarının artmış bulunmasından ve yazılacak fennî 
eserlerin adedlerini tesyid için teşvik mahiyetinde verilecek mükâfatlardan ileri 
gelmektedir. 

26 — Beynelmilel müessese ve cemiyetlere iştirak hissesi : 1937 senesi tahsisatı
nın aynidir. 

27 — Ecnebi mutahassıs mühendis ve tercümanlar : 1937 senesinin aynidir. 
28 — Ecnebi memleketlere gönderilecek memurlar' harcırahı : 1937 senesine 

vazedilen tahsisatın aynidir. 
, 29 — Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek memurlar harcırahı : geçen 

seneye nazaran (5 400) lira fazlalık bu kere ecnebi memleketlere ayrıca gÖnderi-
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lecek memurların masraflarından ibarettir. 

30 — Teknik okulu masrafları : 1937 senesine nazaran (2 566) lira fazlalık gö
rülmekte ise de yeni teşkil edilen okulda eski fen mektebi mezunlarının ikmali 
tahsilleri için açılacak kursların masraflarından ileri gelmektedir. 

31 — Müteferrik masraflar : 1937 senesinin aynidir. 
32—Geçen yıl borçları : 1937 senesinin aynidir. 
33 — Eski yıllar borçları : 1937 senesinin aynidir. 
34 — Yapı işleri inşaat ve esaslı tamiratı : 1937 senesi bütçesine nazaran 

(155000) liralık fazlalık vekâlet binasının tamiri, ve mühendis mektebi ile teknik 
okulu inşaatlarına karşılık olarak konulanmasraffardan ileri gelmektedir. 

35 — Tarih kurumu tahsisatı : 1937 senesi tahsisatına nazaran (56) lira nok
sandır. : .. y 

36 — Mühendis mektebi maaş ve ücretleri : Mühendis mektebinin çok dar olan 
asistanlık ve ecnebi lisanına fazla ehemmiyet verilmesi hasebile ecnebi lisan mual
limleri kadrolarının ve talebe kadrosunun çokluğundan dolayı hademe kadrosuun 
takviyesi hasebile bu fasla 1937 senesine nazaran (34 380) lira tahsisat ilâve edil
miştir. 

37 — Mühendis mektebi idare masrafları : 1937 senesine nazaran bu fasıldaki 
fazlalık (1 300) lira arzetınekte ise de inşaat ve tamirat için olan (21 000) lira 
vekâletin inşaat tahsisatı meyanına vazedilmiş ve fark mekteb kadrosunun tevsii 
dolayısile iaşe, melbusat ve diğer maddelere vazedilmiştir. 

38 — Kitab, mecmua, tercüme, telif ve tabiye masrafları : 1937 senesi bütçesine 
vazedilen tahsisattan (1 500) lira noksandır. 

39 — Ecnebi muallimler ve su laboratuarları Sefdötravo ücret ve harcırahları: 
İşbu fasla konan tahsisat 1937 senesi bütçesindeki tahsisatın aynidir. 

40 — Askerlik dersleri muallimlerine verilecek ücret : 1937 senesi tahsisatına 
nazaran (500) lira noksan vazedilmiştir. 

41 — 788 numaralı kanunun tatbik masrafı ve tedavi ücreti : 1937 senesi tahsi
satının aynidir. 

42 — Göçen yıl borçları : 1937 senesi tahsisatının aynidir. 
43 — Eski yıllar borçları : 1937 senesi tahsisatının aynidir. 
44 — Tekaüd ikramiyesi : 1937 senesi tahsisatının aynidir. 

ÎKTISAD VEKÂLETİ 

Fasıl 
753 Vekâlet memurlarının tedkik edilen sicilleri itibarile 1683 numaralı ka

nunun 58 nci maddesi mucibince verilmesi lâzımgelen tekaüd ikramiye
si karşılığı olarak bu fasla 7 500 liranın ilâvesine lüzum görülmüştür, 

( S. Sayısı : 181 ) 



— 49 — 
Fasıl ' * 
754/2 2450 numaralı vekâlet teşkilât kanunu dört sene evvelki ihtiyaca göre 

tanzim edilmiş ve ücretli müstahdemin kadroları kanunun çerçevesi 
dahiline alınmış olduğu r cihetle zarurî ahval dolayısile artan muvakkat 
hizmetler için 1937 senesi bütçesinin müstahdemini muvakkate faslına 
konulmuş olan 4 200 liranın kifayetsizliği görülerek 5 800 liranın ilâve
sine lüzum görülmüştür. 

755/1 Müfettişi umumilik iktısad müşaviri kâtibi dört müşavirlikten üçünde 
mevcud olduğu halde yalnız dördüncü müfettişi umumilik iktısad mü
şaviri kâtibi olmadığından Dahiliye vekâletince kanuniyeti teklif edil
mek üzere 1 200 lira tahsisaıtna eklenmiştir. 

756 Vekâlet teşkilât kanununun 6 ncı maddesi mucibince merkezde istihda
mı takarrür eden bir memurun muvakkat tazminatı olarak 180 liranın 
ilâvesine ihtiyaç görülmüştür. 

761/1 Vekâlet makamı için 1938 senesi içinde bir otomobil mubayaa edilmek 
üzere 6 000 liranın bu fasla ilâvesi ve ayni faslın fazla olduğu anlaşılan 
tamir ve işletme maddesinden 2 700 liranın tenziline lüzum vardır. 

763/1 Taşra liman idarelerine mubayaası icab eden sobalar için maden kömü
rü, vilâyet tenvir ve teshin faslına 1 400 lira zammedilmiştir. 

763/2 Umumî müfettişlik müşavirleri için kırtasiye bedeli olarak yüzerden 400 
liranın ilâvesine ihtiyaç görülmüştür. 

764 1937 senesi müteferrik masrafları nazarı dikkate alınarak 100 lira zam-
molunmuştur. 

765 Bandırma ve Mudanya liman idarelerile sair limanların mefruşatı pek 
köhne ve kullanılmayacak bir halde olduğu anlaşılarak 6 000 liranın 
ilâvesine ihtiyaç görülmüştür. 

766/1 Merkezde vekâlete bağlı dairelere mevcud bina kifayet etmemekte ve 
liman dairelerinden bazılarının da yeni binalara nakillerine lüzum gö
rülmekte olduğundan bu fasla 3 800 liranın eklenmesine ihtiyaç hâsıl 
olmuştur. 

766/2 Liman daireleri için mururiye ve tayfa tezkeresi tab ettirilmek üzere de 
fatir ve evrakı matbua faslı maddesine 500 liranın zammı lüzumu anlaşıl
mıştır. 

766/3 Vekâlet hademeleri için önümüzdeki malî sene zarfında alınması icab : 

eden palto ve liman memurları için muşamba bedeli olarak 4 250 lira
nın bu maddeye ilâvesine lüzum görülmüştür. 

769 1938 senesi zarfında vekâlet müfettiş ve murakıb komiserlerinin mütead-
did teftiş ve murakabeleri ve vazifeleri bihakkın ifa ettirilmek üzere 1937 
senesi tahsisatının kifayetsizliği anlaşılarak 15 000 liranın ilâvesine 
ve murakıblerin heyeti'teftişiyeye merbut olmaları itibarile harcırahları
nın aynı fasıldan ödenilmesine ihtiyaç görülmüştür. 

774/2 1938 senesi zarfında tstanbulda daimî bir sergi binası yaptırılmak üzere 
50 000 liranın istanbul sergisine yardım namile tahsisat konulmasına 
lüzum görülmüştür. 
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774/3 1938 malî senesi zarfında açılacak olan Novyork sergisine Hükümetimi
zin iştiraki takarrür etmesine nıebmi iştirak masrafına karşılık olmak 
üzere 500 000 liranın bu işe tahsisi ve iç ve dış sergiler için model mu
bayaası ve neşriyat masrafı ola rak 14 000 liranın ki ceman 514 000 lira
nın bu fasla ilâvesi ihtiyacı hâsıl olmuştur. 

774/4 Vekâlet binasına nakledilmiş olan Ticaret vre sanayi müzesinin tevsiine 
lüzum görüldüğünden bu maksadın husulü için 10 000 lira tahsisat ko
nulması icabetmektedir. 

775/2 Yabancı memleketlere müşterek ofisler teşkil edilmiş olduğundan bunlara • 
yardım olmak üzere 1 500 liranın ilâvesine lüzum görülmüştür. 

776/3 1938 malî senesi zarfında vekâletçe açılacak kongrelerin arttırılmasmda. 
menfaat mutasavver olduğundan 5 000 liranın bu fasla ilâvesine ihtiyaç 
hâsıl olmuştur. 

778 Mevcud ecnebi mütehassıslarına ilâveten hayat pahalılığı için daha iki 
mütehassıs celbetmek ve tercüman ve kâtib tahsisatlarına karşılık olmak 
üzere 64 900 lira bu fasla zammedilmiştir. 

780/4 Havzai fahmiye ve diğer emaneten idare edilmekte olan madenlerde 
müstahdem kolcu ve hademelerin yeknasak bir surette elbise giymele
rini temin için 1 000 lira tahsisat konulmasına ihtiyaç görülmüştür. 
Vekâlet hizmet otomobili için 1937 senesi bütçesine konulmuş olan 3 500 
lira otomobil alınmış olduğundan tenzil edilmiştir. 

779 Zonguldak tahlilhanesi için 1937 senesi zarfında kâfi mikdarda al ât ÂC 
mevaddı kimyeviye mubayaa edilmiş ve bir kısmının 1938 senesi zar
fında istimal edilebileceği anlaşılmış olmakla bu fasıldan 6 000 lira ten
zil edilmiştir. 

780/1 Havzai fahmiye idaresinde bulunan Kozlu ve Kilimli demiryollarile tah-
milât olukları 3241 numaralı kanun mucibince (Etibank) a devredilmiş 
olduğundan 1938 senesi için havzanın yalnız idare masrafı nazarı dikkate 
alınarak 50 000 liranın tenzili icab eylemiştir. 

780/2 Emaneten idare edilen madenlerin önümüzdeki sene zarfındaki ihtiyaçları 
tesbit edilmek suretile 2 000 liranın idareye kâfi olduğu anlaşılarak 1 000 
lirası tenzil olunmuştur. 

0 Küçük sanatlar model ve desenlerinin hazırlanması ve tab ve teksirini ve 
lüzumlu neşriyatın yapılması için 20 000 liranın bütçemize ilâvesine lüzum 
görülmüştür. 

785/1 önümüzdeki sene için Türkofis dış kollarının takviyesi ve esasen Türko-
fis masrafları bu sene kadro tasarrufatmdan yapılmış ve halen kadro dol
muş ve önümüzdeki sene zarfında bu tasarruftan istifade imkânı kalmamış 
olduğundan bu fasla daha 25 000 liranın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

785/2 1937 bütçesile kontrolörler için verilen tahsisatla tavzif edilen kadro kısmen 
senenin ortasında işe başlamıştır. 1938 malî yılı içinde tiftik, yapak, porta
kal ve başlıca hububat ile nakliyatın kontrolünü mümkün kılmak için 
106 194 lira ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 
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Fasıl 
785/3 2834 sayılı kanun mucibince kurulan Tarım satış kooperatiflerde birliklere 

kuruluş safhalarında ve müteakiben yapılması zarurî olan yardımlarla ka
nunî kontrollerin yapılması için 95 000 liralık tahsisatın bütçemize ilâve-
sine ihtiyaç görülmüştür. 

786 Turizm masrafı; Balkan antantı memleketlerinde yapılacak mütekabil 
ve müşterek propaganda ve turizm masrafları için 21160 lira zammedilme-
sine lüzum görülmüştür. 

787/1 Talebe adedi fazlalaştırılacağmdan Yüksek deniz ticaret mektebi umumî 
masrafına 5 000 lira ilâvesi zarurî görülmüştür. 

788/1 Bir çok limanlarımızda batık gemi ve diğer tabiî enkaz için yeniden yaptı--
rılıb konulacak işaret şamandıraları için 18 000 lira ilâvesine lüzum hâsıl 
olmuştur. 

788/2 Menderek tamiri ile Yalova, Somanlıdere ve bazı limanların temizlenme
si için 24 460 lira zammedilmiştir. 

789/1 Yeniden yaptırılmış olan motörlerin tamir ve işletme masrafları için 4 999 
lira ilâve edilmiştir. 

791 Geceleri vazife gören liman memurlarına verilecek ücret için 1937 senesi 
bütçesine konulmuş olan tahsisatın kifayetsizliğine mebni 193Ş bütçesi için 
1 000 lira ilâve edilmiştir. 

790 Kılavuzluk ve romorkörlük işleri 3295 sayılı kanunla (Denizbank) a dev
redilmiş olduğundan bu fasıldan 152 500 lira tenzil edilmiştir. 

0 (Ertuğrul) yatı için tamirat masrafı olarak 1937 senesi bütçesine konulmuş 
olan tahsisata ihtiyaç kalmadığından 20 000 lira tenzil edilmiştir. 

794 İnşaat ve tamirat masraflarından 1938 senesi için 85 400 lira tenzil edil
miştir. 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

Memurlar maaşı : Bu fasla mevzu tahsisat Ziraat vekâleti vazife ve teşkilâtına 
dair 3203 numaralı kanuna bağlı kadronun filî kısmile 1938 senesinde Yüksek ziraat 
enstitüsü ile orta ziraat ve hayvan sağlık memurları mekteblerinden mezun olub 
askerlik hizmetini bitirmiş olan gençlerin teşkilât bünyesinde vazif elendirilebilme-
leri için (L) cetvelinden filî kadroya geçirilmesi zarurî olan memuriyetlerin ve ge
nişletilmesi mecburiyeti hâsıl olan teftiş heyeti kadrosundan yeniden filî kadroya 
alman memuriyetlerin karşılığıdır. 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi : 
30 sene filen hizmet etmiş olmakla beraber tahdidi sinne tâbi tutulması lâzımgelen 
memurların ve hizmeti 30 seneyi tecavüz etmiş olan ve tekaüdlüğünü isteyecek me
murların ikramiyeleri karşılığıdır. 

Merkez müstahdemleri ücreti : 3203 sayılı teşkilât kanununa bağlı olub bu kere 
1938 malî yılı bütçesinin (D) cetveline geçirilmiş olan merkez kısmı memur ve müs
tahdemlerinin ücretlerinin bir senelik tutarından ibarettir. t ._j 
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Bu faslın 2 nci maddesi geçen -seneye göre (2 687) lira tenzil edilmiştir. 
Vilâyet müstahdemleri ücreti : Bu fasla konulmuş olan tahsisat; 3203 numa

ralı kanuna bağlı (D) cetvelinin vilâyetler kısmına dahil kadroların; ve 1938 malî 
yılı içinde yeniden kurulacak olan ziraî mücadele enstitü ve istasyonları labora
tuarlarının- ve tohum ıslah, tohum temizleme istasyonlarile veteriner işlerinin is
tilzam ettirdiği hidematm yürütülebilmesi için yeniden konulan müstahdemin kad
rolarının karşılığıdır. 

Muvakkat tazminat : Vekâlet merkez teşkilâtı ile Ankara vilâyeti merkezinde 
bulunan ziraat ve veteriner memurlarının bir senelik istihkakları tutarıdır. 

Merkez mefruşat ve demirbaşı : Merkez mefruşat ve demirbaş.ihtiyacının bir 
kısmı temin edilmiş olması hasebile bu fasıldan (5 000) lira tenzü edilmiştir. 

Merkez levazımı : Bu fasıl muhteviyatı ancak ihtiyaçlarını karşılayabildiğinden 
geçen sene olduğu gibi konulmuştur. 

Merkez müteferrikası : Bu fasıl dahi geçen senenin aynidir. 
Vekâlet otomobili masrafı : Mevcud otomobilin miadını doldurmuş olmasına rağ

men bu sene dahi kullanılabilecek vaziyette olduğundan yenisinin mubayaası cihe
tine gidilmemiş, yalnız tamir ve işletme masrafları aynen konulmakla iktifa edil
miştir. 

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı : Teşkilâtın genişlemesi ve dairelerde kok kö
mürü kullanılması için maden kömürü sobaları satın alınması nazarı dikkate alına
rak bu tertibe (2 500) liralık zam yapılmıştır. 

Vüâyetler teşkilâtının ihtiyaçlarının bu zamla giderilmesine imkân olmadığın
dan ancak tahsisat nisbetinde kısmî olarak bu noksanların ikmali cihetine gidile
cektir. 

Vilâyetler levazımı : Teşkilâtın genişlemesi hasebile bu fasla (5 000) lira bir 
zam yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 

Vilâyetler müteferrikası : Bu tertib de vilâyetler levazımı tertibine aid sebebler 
dolayısile (1 200) lira arttırılmıştır. 

Mütenevvi masraflar : Bu fasla dahil icar bedeli teşkilâtın büyümesi hasebile 
(4 000) lira arttırılmış ve defatir ve evrakı matbua ile melbusat tertibleri (3 200) 
lira indirilmiştir. 

Daimî memuriyet harcırahı : Teşkilâtın geçen sene tatbik edilmiş olması dola
yısile bu fasla mevzu tahsisat (10 000) lira indirilmiş ve teklif edilen para; yeniden 

• tayin ve tahvil olunacak memurların harcırahlarını karşılayabilmek üzere teklif 
edilmiştir. 

Muvakkat memuriyetler harcırahı : önümüzdeki sene yapılması düşünülen ve 
zarurî görülen tedkikatm icab ettirdiği masrafları karşılayabilmek üzere bu fasla 
(10 000) lira ilâve edilmiştir. 

Müfettişler harcırahı : ö-eçen sene olduğu "gibi (20 000) lira olarak konulmuş
tur. 

Resmî telefon masrafları : Vilâyetler teşkilâtının genişlemesi münasebetile ihti
yacı geçen seneki mikdar üzerinden karşılayamayacağı anlaşılan bu tertib ( 3000) 
lira arttırılmıştır. 
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Ücretli muhabere ve posta ve telgraf ücreti fasılları : Geçen seneki mikdarlar 

üzerinden teklif edilmiştir. 

Telifat, neşriyat ve propaganda : Neşriyat ihtiyacını karşılamamakla beraber bu 
tahsisat dahi geçen seneki mikdarm ayni olarak teklif olunmuştur. 

Kongreler ve beynelmilel mücssesat masrafları : Geçen seneki gibi teklif edil
miştir. 

Ecnebi mütehassıslar, ve tercümanları: Mücadele enstitüsü ve istasyonlarının 
kurulacak olan emraz ve haşarat laboratuarlarında çalıştırılacak mütehassısların 
ücret ve geliş harcırahlarile tedkik masraflarını karşılamak üzere bu tertibe 
(36 000) lira ilâvesi zarurî görülmüştür. 

Staj ve ihtisas masrafları : Bu fasıl dahi geçen senenin ayni olarak konul
muştur. 

Mektebler ve kurslar : İstanbul, izmir, Adana ve Bursa ziraat mekteblerile Ada
na makinist mektebinin umumî masrafları ve bu günkü ihtiyaca nazaran pek nok
san olan ziraat mektebleri laboratuar levezımı ve ziraat aletleri mubayaası ve 
hâlen mevcud ve faal olan Eskişehir, Erzincan, Kars, Edirne ve Adapazarı köy 
eğitmenleri yetiştirme kurslarının daimî masrafları ve memurlara, umuma açıla
cak ziraî kursların umumî masrafları karşılığıdır. 

Geçen sene bu fasla dahil ipek böcekçiliği mektebleri maddesi 1938 teklif büt
çesinde kaldırılmış daha sonra gelen ipek böcekçilik enstitüsü ve istasyonları mad
desine ilâveten ve mikdar itibarile aynen teklif olunmuştur. 

Geçen sene bütçesinde tarla ziraati, ıslah ve deneme, üretme ilâ ... faslmııı 
4 neü maddesini teşkil eden kuraklıktan korunma ve köy kalkınma plânının 
hazırlık masrafları maddesi de yapılan işin mahiyeti ve bu fasla olan alâkası 
dolayısile.«köy eğitmenleri yetiştirme müesseseleri umumî masrafları», unvanile 
ve mikdarca geçen senenin ayni olduğu halde 5 nci madde olarak eklenmiştir. 

Netice itibarile bu fasılda geçen seneye nazaran hakikî fazlalık orta ziraat 
mekteblerine taallûk eden (23 000) liradan ibarettir. 

Mücadele : Hâlen yapılmakta olan muhtelif zararlı böcek, mantarî hastalık ve 
muzır hayvanlarla mücadele, önümüzdeki sene de devam suretile memleketin belli 
başlı ihraç ve dahilî istihlâk mahsullerinin düşmanlarını ortadan kaldırmağa çalışı
lacaktır. Hâlen mevcud ve faal olan merkez mücadele enstitüsü ile İzmir ve Ada
na mücadele istasyonlarının masarifi umumiyesi temin olunacaktır. 

Mersin fümigatuarı masrafları tahsisatı geçen seneki gibidir. 
Tarla ziraati, ıslah, deneme, üretme ve temizleme müesseseleri : Hâlen faali

yette bulunan Ankara, İstanbul, Eskişehir, Adapazarı, Antalya tohum ıslah istas-
yonlarile Eskişehir Hrayfarming, Kayseri yonca deneme ve yonca tohumu temizle
me istasyonu Lüleburgaz örnek ve üretme çiftliği, Konya, Çumra, Ereğli, Ordu, 
Çorum deneme tarlalarının umumî masrafları ve 1938 yılında Erzurum ve Diyar-
bakırda yeniden tesis edilecek tohum ıslah istasyonlarının tesis ve işletme masraf* 
l a n karşılığıdır. 

Bu faslın tohum temizleme maddesindeki (48 000) liralık tezayüd, mevcud 45 
istasyonun önümüzdeki sene içinde 145 adedine iblâğından doğmuştur. 
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Bağ, bahçe ziraati ve müesseseleri : Mevcud ve faal olan yedi fidanlık ve bir İs

tasyonun ve Balıkesir, Muğla, Çanakkale ve izmir vilâyetlerindeki zeytin bakını 
teşkilâtının umumî masrafları karşılığıdır. 

ipek böcekçilik ve tavukçuluk müesseseleri : ipek böcekçilik mektebi eri istas
yon haline kalbedılerek tahsisatı evvelce arzeclilmiş olduğu üzere bu faslın 1 nci 
enstitü maddesine zammolunmuştur. Tahsisat geçen senenin aynidir. Faal müesse
selerin masarifi umumiyesidir. istasyonlar enstitünün direktifleri dairesinde ta-
harriyatta'bulunmakla beraber eskisi f>'ibi ipekböceği tohumu üreticileri ve ko
za istihsalcisi yetiştirmek faaliyetini idame ve kanun, mucibince ipek böcekçliği işle
rini murakabe edeceklerdir. 

Tavukçuluk enstitüsü tahsisatı; -müstahdemin kadrolarının. (D) cetveline geçi
rilmiş olmasından dolayı yalnız masarifi umumiye mukabilidir. 

Veteriner 
Mektebler, kurslar : Sıhhiye memuru olmak üzere 30 talebe okutturulacak ve 

alınacaktır; Bu tahsisat ile nalband kanunu mucibince mekteb açmak mümkün gö
rülmemiştir. 

Mücadele : Mücadele tahsisatı ile merinos mmtakalarmdaki daimî Profil aksi ve 
diğer mmtakal ardaki, uyuz mücadelesi, için beheri. 170 lira tutarı olan 54 seyyar 
koruma ve tedavi havuzu ile 400 000 hayvanın konuna ve tedavisine kâfi gelecek 
mikdarda (10 000) liralık ilâç alınacaktır. 

Cleçen yıllar Trakya, istanbul ve Korali vilâyetlerinde yapılan ruam mücadele
si Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale vilâyetlerine teşmil edilerek ve bu mm-
takada 2516 mevkide 65 032 at mecburî mailemden ve geçen yıllar mücadeleye tâ
bi olan Kocaeli, istanbul ve Trakya vilâyetlerinde vakalı yerlerdekiler malleinle 
vakasız olanlar da kilinik muayenesine tâbi. tutulmak suretile 60 000 at ayrıca elden 
geçirilecektir. Bu maksad için (30 000) lira sarf olunacaktır. 

Mücadelesi aktif kadro içinde bulunan Antraksa karşı program dahilinde sava
şa devam edilecek ve (10 000) lirası aşı materiyal karşılığı olmak üzere bu müca
dele için de" (20 000) lira sarf edilecektir. 

Profilâktik ve küratif aşıya tâbi tutulacak hayvan sayısı 1 000 000 baştır. 
istanbul, Bursa, İzmir ve Ankara ine. kezlcrinde Tüberküloz mücadelesi yapıla

cak ve bu raaksadla da (10 000) lira sarf edilecektir. Bu mahallerde savaşa tâbi hay
van sayısı 15 000 baştır. 

İlk defa olarak distomatoz mücadelesi ilân edilecektir. M'ıntaka tesbit.-edilmek 
üzeredir, ilâç karşılığı olmak üzere (20 000) lira ayrılmıştır. 

Dezenfektanlarla mücadele alât ve matbuası için de (10 000) lira tefrik' edilmiş
tir. Bunların yekûnu (110 600) liradır. Geriye kalan (40 400) lira ile de hayvan. 
sağlık zabıtası kanununa dahil diğer hastalıkların pasif mücadelesine devam edile
cektir. 

ikinci maddeye konulan tahsisatla mevcud müesseselerde muhtelif aşı ve serum 
istihsalâtma devam olunacaktır. 

Tazminat olarak teklif edilen (25 000) lira ile ruam ve tüberküloz işi karşılanma
ya çalışılacaktır. 
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Bakteriyolojihane ve serum darülistilızarlari: Muhtelif aşı ve serumlar yapıla

caktır. 
Hayvan sağlık memurlarına verilecek yem bedeli: Geçen seneye nazaran 5 000 

lira fazlasile 25 000 lira konulmuştur. Küçük sıhhiye memurları adedi önümüzdeki 
sene mezunlarile artmaktadır. Halen yem bedeli verilen 150 kişidir. İstihkakları 
onar liradan (18 000) lira tutmaktadır. 80 kişi mektebden çıkacaktır. 

Islah, teksir ve tedkikat: Haralara muavenet tertibine konulan tahsisatla mev-
cud beş haranın noksan ve son derece lüzumlu hayvan meskenlerinin inşası ile da
mızlıklarının mehmaemken tezyidi ve meraların ıslahı ile yoncalıklar tesisi ve mü
esseselerin henüz tekâmül devresinde bulunması hasebile bütçe açıklarını kapat
mak üzere sarfiyat yapılacaktır. 

Aygır depoları için mevzu tahsisatla mevcud altı aygır deposunun masrafları, 
muytabiye takımları ve tamire muhtaç mebaninin tamiri ile Sivas deposu merkez 
binasının inşası ve yarışlarda kazanan hayvanların satın alınması suretile damız
lık kadrosu tezyid edilecektir. 

Karasığır damızlıkhaneleri talisi sat il e (röle iııckhanesinin noksan inşaatı ikmal 
ve Tokad inckhaııesi faaliyete geçirilmek ve ayni zamanda mevcud olacak 3 inek-
hanenin damızlık kadroları tezyid ve bakiye para müesseseler masraf tahsisatı'ola
rak kullanılacaktır. 

îhsa masrafı ile memleketin Trakya, Çiftçiler, Garbı Anadolu, Cenub vilâletleri 
mmtakalarmda damızlığa yaramayan hayvanlar enenecektir. 

Sergiler tahsisatı ile memleketin yirmi bir muhtelif mahallinde açılan sergilere 
iştirak edecek hayvanların eyi ve matlub evsafı gösterenlerine talimatname esasla
rı dahilinde mükâfat verilecektir. 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı: 7 nci dereceye kadar memurların teda
visine karşılık olan bu- fasıl geçen seneye» ııisbetle ve teşkilâtın büyümesi hase
bile (3 400) lira arttırılmış bulunmaktadır. 

Açık maaşı tertibi (500) lira indirilmiştir. 

Geçen yıl borçları: Her sene bütçesinin geçen yıl borçları fasıllarına konulan 
cüzî tahsisatla idare imkânı hâsıl olamamış ve bu terfihlerin muhtelif münakale
lerle arttırılması zarureti hâsıl olmuştur. Bu sebeble merkezce bütçenin tanzim 
zamanında katiyetle bilinmesi kabil olamayan geçen yıl borçları faslının önümüz
deki yıl içinde tahakkuk edecek borçları karşılayacak bir mikdara iblâğı lüzumlu 
görülerek (12 500) lira tezyid edilmiş ve bu fazlalık müteakib eski yıllar borcu 
faslından indirilmek suretile temin kılınmıştır. 

Eski yıllar borçları: Bu fasıl geçen seneye nisbetle (19 000) lira noksan ile tek
lif edilmiştir. 1934, 1935, 1936 senelerinden tahakkuk edip şimdiye kadar tesvi
yesi imkânı hâsıl olmıyan mütehakkik tahsısatsız borçların ödenebilmesi için de 
(11 700) lirayı ihtiva eylemek üzere b^Hnci bir madde açılmıştır. Bu ilâve diğer 
maddelerden yapılan tenzilâtla temin edilmiştir. 

2582 sayılı kanun mucibince merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pa
muk tohumu üretilmesi masrafı: Pannı^- Halen mevcud üç üretme çiftliğine ilâve
ten bu malî yıl içinde biri Malatyada, diğeri Iğdırcta olmak üzere daha iki mües
sese kurulacaktır. Bundan başka pamuk ekiminin genişlediği mmtakalarda dört 
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aded küçük çırçır evi tesis olunacaktır. 

Trakya bölgesi yeni çeşid pamuk sahasına alınacak ve bu mıntakada da 
üretme çiftliği kurulmak üzere lüzumlu arazi istimlâk edilecektir. 

Adana havalisindeki yeni çeşid pamuk evsafımn Jkorunması için tohumluk
ların zaman zaman yenileştirilmesini te minen bu gün senede (20 000) lira sar-
file isticar edilmekte olan üretme sahası dahi istimlâk edilecektir. Kurulun ve 
kurulacak müesseselerle pamuk teşkilâtının kanun mucibince yapacağı kontrol-
dan mütevellid masrafları bu tertibden verilecektir. Yukarıda sayılan işler için 
(300 000) lira tahsis edilmiştir. 

Merinos : Bursa, Bandırma, Manyas mmtakalarma önümüzdeki yıl; merinos 
yetiştirme mmtakası daha açılarak ilâve edilecek ve bu suretle merinos sahası 
genişletilmiş olacaktır. 

Bu mmtakalardaki yerli koyunların sunî tohumlama yolile merinosa tahvili 
ve sürülerin kontrolü için kırk tohumlama istasyonu faaliyette bulunacaktır. 

Bu tertibatla 150 bin yerli koyun merinosa aşılanacaktır. 
Merinos yetiştirme mıntıkalarında mikrobik ve paraziter koyun hastalıklarile 

esaslı surette mücadele yapılmakla beraber merinosa aşılanmış koyunlar Devle
te aid hususî banyolardan geçirilecektir. 

Merinos yetiştirme çiftliğindeki damızlık koyun mevcudu halka tevzi edil
mek üzere arttırılacaktır. Bu kısmın masrafları da (340 000) lira tutacaktır. 

Mersin fümigatuarı binasının bedeli : Mezkûr binanın bedeli 1936 malî yı
lının son ayında ödenmiş olduğundan 1938 bütçesine bu namla bir tahsisat vazı-
n a lüzum kalmamıştır. 

Konya ovası sulama idaresince Ziraat bankasından yapılmış olan istikrazın' 
itfa taksiti karşılığı : Mukavelesi mucibince 1938 yılında ödenmesi lâzımgelen 
paranın karşılığı olarak konulmuştur. 

İzmir sergisine yardım : 1938 yılında açılacak beynelmilel İzmir fuvarmda 
yapılacak ve bütün ziraî mahsullerimizi daimî olarak teşhir edecek daimî ziraat 
sergisinin tesis masraflarına yardım olarak (15 000) lira verilmesi' gerekli görül
müştür. 

Yüksek ziraat enstitüsü 
Maaşlar ve ücretler: 2291 sayılı enstitü teşkilât kanununun hükümlerine göre is

tihdam edilen tedris heyeti uzuvlarile memurin ve müstahdemlerinin maaş ve üc
retleri karşılığıdır. 

Muvakkat tazminat: Ankarada bulunan memurlara 28 mayıs 1928 tarihli kanun 
mucibince mesken yapılıncaya kadar mesken tazminatı olarak verilecektir. 

Enstitü ve laboratuarlar masrafları: Bahçe köyde tam faaliyete bu sene geçmiş 
bulunan ormancılık enstitüsü ile adedi 37 ye baliğ olmuş bulunan bilûmum enstitü
lerin terakkiyatı hazıraya göre celb ve tedarik edilecek fennî alât ve edevat, bu 
enstitülerin ihtiyacı olan demirbaş eşya, amele, usta ve çırak yevmiyeleri ve müte-
davil sermaye ile idare edilmekte bulunan işletme kısmının aid olan enstitülere bağ
lanacağından bunların da işletmeleri ve enstitülerin umumî ihtiyaç ve masrafları 
karşılığıdır. 
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Y. Z. idare levazımı: Terakkiyatı hazırayi takib etmek üzere celbedilecek eser

lerle bu zaruretten dolayı tedris uzuvları tarafından yazılarak neşredilecek bilû
mum kitablar ve bütün enstitü binalarının tenvir ve teshini ve enstitülerin kırta
siye ihtiyaçları karşılığı ve ücretli muhabere, resmî telef on tesis, defatir, evrakı 

matbua bedel ve masrafları karşılığıdır. 
Talebe ve stajiyer talebe masrafları: Mevcud şerait ve üç dört yıldan alınan 

tecrübe neticelerine göre 700 talebenin iaşe, melbusat, karyola, komedin, yatak, 
yorgan, çarşaf, yastık, battaniye ve ayakkabı gibi bilûmum ihtiyaçları karşılığı 
olarak konmuştur (İaşe beher talebenin günlüğü 52 kuruştan hesablanmıştır). 

Ecnebi mütehassıs ve tercümanları : Enstitülerde elyevm müstahdem bulunan 
ecnebi profesör ve mütehassıs ve tercümanlarla ihtiyaca göre celbedilecek bir kaç 
profesörün ücret ve harcırahları karşılığıdır. 

Stajiyer talebe : Bu fasıl masrafları 881 nci fasılla tevhid edilmiştir. 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı : 788 numaralı kanun mucibince tedavi et

tirilmesi gereken memur ve müstahdemlerin tedavi ve yol masraflarile bunlardan 
her hangi sebeble açığa çıkarılanlara mezkûr kanun mucibince verilecek açık maaşı 
karşılığıdır. 

Umumî masraflar : Enstitü mekteb ve idare kısımlarının müteferrika, mefru
şat ve demirbaş eşya, çatal, bıçak, kaşık ve tedkik ve tetebbu ,talebe kitab ve kır
tasiyesi gibi talebe ihtiyaçlarile bütçede tertibi olmayan diğer zarurî ihtiyaçlar ve 
formülünde sayılan iş ve masraflar karşılığıdır. 

Tamirat ve su tesisatı masrafları : Mevcud enstitü binalarında lüzum hâsıl olan 
ufak tefek tamirat ile bozulmuş ve gayrikâfi ve ihtiyaca cevab ' vermeyecek hale 
gelmiş bulunan su tesisat motor ve borularında tebdili gerekenlerin değiştirilmesi 
ve ioab eden mahallere yeni tesisat yapılması masrafları karşılığıdır. 

Geçen yıl borçları : Formalitenin tamamlanmaması veya buna benzer sebebler 
yüzünden yıl içinde Ödenmeyecek masraflar karşılığıdır! 

Karşılıksız 1935 yılı borcu -.1935 yılından sarf edilen cery an bedelinden Elek
trik şirketine tesviye edilmemiş bulunan borç karşılığıdır. 

Netice itibarile : Yüksek ziraat enstitüsüne aid kısım yekûnu geçen seneye na
zaran (142 900) lira fazladır. 

Konya ovası sulama idaresi : Konya ovası sulama idaresi kısmındaki fasıllar son 
iki fasıl müstesna olmak üzere geçen senenin aynidir. 

idare geçen seneki gibi faaliyette bulunacaktır. 
İstimlâk edilecek arazi için bu sene tahsisat konulmasına lüzum görülmemiş ve 

1933 -1936 borçları için de (500) lira tahsisat konulmuştur. 

MÎLIl MÜİDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

1937 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti kara bütçesi 49 294 880 liradır. 1938 yı
lı için faslı mahsusa konulan 8 000 000 lira hariç olduğu halde 53 054 880 lira tek
lif edilmiştir. 

(S. Sayısı; 181) 
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0şçenyıla nazaran 3 760 300 lira fazladır. Bu fazlalığı icab ettiren sebebler aşa

ğıda İasıl fasıl izah edilmiştir. 
Maaş: 1938 malî yılı kadrosu 1937 malî yılı kadrosuna nazaran artmış ve terfi 

derecesine girecek olanların adedleri de fazlalaşmış olduğundan maaşatı umumiye 
ihtiyacı 22 812 834 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Buna karşı Vekiller Heyetince ayrılan tahsisattan geçen seneki tahsisata' 
1 100 000 lira ilâve edilerek 21 204 213 lira teklif edilmiştir. 

Halbuki: bu para hakikî ihtiyacı temin edememektedir. Noksanlığı karşılamak 
üzere barem tadilâtı için ayrılan ve tekaüden istihdam edileceklere karşılık olarak 
hesablanan ve 551 sayılı talimat mucibince tezyidi muhassasat için gösterilen ihti
yacın tutarı olan 643 637 lira hakikî ihtiyaçtan çıkarıldıktan sonra noksan mikda-
rı 964 984 lira görünmektedir. 

Mfstahdemler ücreti: 1937 yılı filî kadrosuna göre bu faslın ihtiyacı 991 260 
lira 7% kuruş olarak tesbit edilmişti. Buna karşı 500 000 lira verilmiş olduğundan 
hizmetlerden bir çok tenkihat yapılmak mecburiyetinde kalmmıştı. Buna rağmen 
500 000 lira kâfi gelmemiş ve bu fasla 250 000 lira munzam olarak ilâvesi teklif 
edilmiştir. Bu vaziyete karşı 1938 yılı için tertib olunan 800 000 liranın mevcud 
kadroya göre hizmetlerin ifası imkânını temin edeceği düşünülmektedir. 

Tayiıiat: Erat kadrosunun arttırılmış olmasından geçen seneye, nazaran 
1 200 000 lira fazla gösterilmiştir. 

Bütçe ile teklif edilen tahsisat hakikî ihtiyaçtan 944 414 lira noksandır. 
Yem: Kadroya ilâve edilecek hayvanlar için 1937 tahsisatına 394 380 lira ilâ

vesi lâzımgelirken bu tahsisat konulamamıştır. 
Mahrukat: Erat kadrosunun arttırılmış ve mahrukat fiatlarmın yükselmiş ol

masından 600 000 lira ilâve edilmiştir. 
Hakikî ihtiyaca göre bütçeye 650 996 lira noksan konulmuştur. 
Melbusat: Kadro fazlalığı ve Sümerbankm eşya fiatlarını yükseltmesi yüzün

den 400 000 lira ilâve edilmiştir. Bütçeye konulan tahsisat, hakikî ihtiyaçtan 
717 873 lira noksandır: 

Nakliyat: Kadroya ilâve edilen erlerin celb ve şevki için geçen seneye nazaran 
957 000 lira fazla tesbii edilmişse de bu fasla ancak 300 000 lira konulabilmiştir. 

Bu 300 000 liradan 160 000 lirası 3 760 000 liralık tahsisattan 140 000 lirası da 
diğer fasıllardan tenzil edilmek suretile temin olunmuştur. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETÎ (HAVA KISMI) 

1938 malî yılı hava bütçesi 1937 malî yılı bütçesine nazaran 250 000 lira fazla-
sile 8 092 493 lira olarak tanzim edilmiştir. Bu tahsisatın; 1937 senesi bütçesinin 
tecrübe ve tatbikatının verdiği neticelere göre ihtiyaçlarımızı karşılayamayacağı 
aşikâr İse de bundan fazla tahsisat istihsaline de imkân olmamasına binaen 
bizzaruır bir kısım ihtiyaçların yine bütçe yekûnu dahilinde kalmak üzere bazı fa
sıllar abasında aşağıda arzolunan sebeblere binaen tadilât icrası sureti ile karşılan
ması zaburî görülmüştür. 

(S ; Sayısı: 181) 
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Maaşatı umumiye - Hava programının teşkilâta taallûk eden kısmının 1938 se

nesinde ikmali zarurî bulunduğundan gerek yeniden yapılacak ve gerek 1937 sene
sinde teşkil edilen kuvvetlerin kadro noksanlarının ikmali, Harbiye ve Hava okul
larından hava kıtaatına iltihak edeceklerle 1938 senesinde terfi edecek subay ve as
kerî memurların terfi farkları da dahil olduğu halde tanzim olunan filî kadroyu 
karşılamak üzere bilhassa 329 560 lira fazlasile 1 185 981 lira olarak tesbit edil
miştir. 

Tekaüd ikramiyesi - Kanunî müddetini ikmal eden subay ve askerî memurların 
ikramiyesi 25 884 liraya baliğ olmakta ise de bunlardan henüz tekaüdlük talebinde 
bulunanlar olmadığından 1938 senesinde muhtelif suretlerle ordudan ayrılacakla
rın tazminatlarını karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi bu tertibe 9 000 lira tah
sisat konmuştur. 

Gedikli erbaş ikramiyesi : Geçen senenin ayni olarak 300 lira konmuştur. 
Daimî müstahdemler ücreti - Maaş tertibinde arzolunan esbaba binaen ve adedi 

çoğalan cinsleri büyüyen tayyarelerin tamir ve revizyon ihtiyaçlarını fabrika ta
mirat atelyelerinin büyümesini icab ettiğinden yeni teşkilâtın noksanlarını ikmal 
için ve filî kadroya göre ve bilhesab geçen seneye nazaran 152 037 lira fazlası ile 
542 697 lira teklif edilmiştir. 

Muvakkat tazminat - 1937 malî yılında ve merkez teşkilâtında kullanılan subay 
ve askerî memurların adedi artmış ve bundan ötürü 1937 yılında bütçe ile alman 
7 600 lira 8 100 liraya yükselmiştir. Merkezde ve Genel kurmay hava şubesi jle 
Harbiye okulunda bulunan ve 1937 yılında haklarını kara bütçesinden havacı subay 
ve askerî memurların maaşlarile birlikte bu hakları da hava bütçesinden tediye 
edileceğinden gerek bunların ve gerekse merkezde bulunub 30 ağustos da rütbeleri 
yükselecek olanlarm ihtiyaçlarına karşılıkolmak üzere 2 163 lira ilâvesile 1938 yılı 
ihtiyacı 10 263 liraya yükselmiştir. 

Gedikli aile zammı : Kanunen muayyen müddeti ikmal eden gedikli başçavuş
lara verilmekte olan 5 lira aile zammı 1938 senesi için de ayni rnikdara tekabül etti
ğinden bu fasla konulan tahsisat 1937 bütçesinin aynidir. 

İhtisas yevmiyesi : Tayyare fabrikalarında çalışan ve bu yevmiyelere hak ka
zananların adedine göre bilhesab ve geçen seneki mikdarm ayni olarak konmuştur. 

Temsil tahsisatı : Hava teşkilâtında yalnız Berlinde bir ateşe vardır. Bu ateşe1 

1937 yılında terfi etmiş ve temsil farkı olan 302 lira münakale suretile 6 422 liraya 
çıkarılmıştır. Bundan ötürü 1938 yılı için de ihtiyaç ayni mikdardan ibarettir. 

Müteferrika : Geçen yıl bütçesile alman 3 500 lira teşkilât dolayısile ihtiyaca kâ
fi gelmemiş ve 500 lira münakale suretile 4 000 liraya yükselmiştir. Bu raikdar 
tahsisat ihtiyaca kâfi geleceğinden 1938 yılı ihtiyacı da bütçeye bu mikdar üzerin
den konulmuştur. 

Kira bedeli: 1937 bütçesile alman 6 000 lira ihtiyaca kâfi gelmediğinden mü
nakale suretile alman 608 lira ilâvesile 6 608 liraya çıkarılmıştır. 1938 yılında 
Van ve Karakösede bulunan depolar tahliye edileceğinden bu yıl için hakikî ihti
yaç 4 740 liradır. Bu mikdar yeni teşekküller için kiralanması muhtemel binaların 
icarına karşılık 1 260 lira ilâvesile 6 000 liraya yükseltilmiştir. 

Daimî, muvakkat ve müfettişler harcırahı : 1937 bütçesile alınan tahsisat ihtiya-
( S. Sayısı : 181) 



ea kafi geldiğinden bu fasıllara konulan tahsisat 1938 malî yılı için de aynen ka
bul. edilmiştir. 

Resmî telefon tesis ve mükûleme masrafı : Ankara şehri telefonları ile yapılan 
muhabereye aid olan bu masraf için 1937 yılı bütçesine konulan 2 500 lira ihtiya
ca kâfi geldiğinden bu mikdarın 1938 yılı ihtiyacını da karşı Uyacağı cihetle zam 
ve tenzil yapılmamıştır. 

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli : 1937 bütçesi ile alman tahsisat 3 000 li
radır. Yabancı memleketlerle yapılan ve acele işlere aid tel mulıaberatmdan dolayı 
bu para kâfi gelmemiş ve münakale suret ile alman 1 500 lira eklenmek su ret ile 
4 500 liraya çıkarılmış iken yine kâfi gelmemiştir. Bununla beraber 1937 yılında 
olmayan teşekküllerin muhabere masrafları da nazarı dikkate alınmak suretile bu 
tertib de 1938 yılı ihtiyacı 1 500 lira fazlasile 6 000 liraya yükselmiştir. 

Posta ve telgraf ücreti : 1937 bütçesi ile alınan tahsisat 1938 yılı için de aynen 
kabul edilmiştir. 

Tayinat : Bu maddenin tahsisatı 1937 tahsisatına nazaran 82 201 lira fazladır. 
Bu fark mevcud erlere 1937 de yapılan teşkilâtın noksanlarının ikmali ve hava 
okulunu ikmal ederek kıtaya iltihak edecek gediklilerin tayin zamları ile yeniden 
temini zarurî görülen seyyar mutbaklar içindir. 

Hayvan yem bedeli : Yeni teşkilâtın noksanlarının ikmal edileceğine binaen 
geçen seneye nazaran 900 lira fazlasile 7 900 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Mahrukat : Yeni teşkilâtın kadro noksanlarının 1938 de ikmali zarurî bulunma
sına nazaran ve ihtiyaca göre 19 878 lira fazlasile teklif edilmiştir. 

Melbusat : Teşkilâtın genişlemesine ve ihtiyaca göre 36 018 lira fazlasile 201 (i 18 
1 i ra olarak konmuştur. 

Muytabiye : İhtiyaca göre 223 lira noksan il e teklif edilmiştir. 
Askerî teçhizat : Yeni teşekküller dolayısile mevcudun artmasina ve dikim evi 

için makine ve saire alınmasına zaruret bulunmasına binaen 18 456 lira fazlasile 
tertib edilmiştir. 

Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye : Bu tertibe konulan tahsisat geçen se
neye nazaran 851 803 lira noksandır. Bu tertibin ihtiyacı 14 027 931 liraya baliğ 
olmakta ise de bunun mühim bir kısmı fevkalâde bütçeden bir kısmı da Tayyare 
cemiyeti teberruatmdan karşılanacaktır. 

Ecza ve malzemei tıbbiye ve teçhizatı sıhhiye : 1937 senesinde hava emrine1 ve
rilen Eskişehir hastanesi ile yeni teşekkül eden alay ve müstakil taburun ecza ve 
malzeme ihtiyaçları ile hastaneye alınmasına lüzum görülen rontken laboratuarı 
ile bevliye şubesinin alât ihtiyaçlarını temin için bu tertibe geçen seneye nazaran 
14 553 lira ilâve edilmiştir. 

Nakliyat : Hava programının tatbiki dolayısile satın alınan tayyarelerle malze
melerinin 1938 senesinde memleketimize idhal edilecek olanlarının ve yeni teşkilâ
tın nakli ihtiyaçları da nazarı itibare almdığı takdirde 1937 senesi bütçesi ile alınan 
nakliyat tahsisatı ihtiyacı karşılayamayacağı anlaşıldığından bu tertibe 55 040 lira
nın ilâvesi zarurî bulunmuştur. 

Uçuş müteferrikası ve şelıid tazminatı : 1938 yılında kanunen zam göreceklerle 
( S. Sayısı : 181 ). 



_ 6i -
hava okuluna girecek ve okuldan çıkacak olan uçucuların alacakları zam nıikdar-
ları 33 000 liraya baliğ olmaktadır. Binaenaleyh halen mevcud olanların almakta 
oldukları zamlar bu mikdara eklenmek suretile 1938 yılı ihtiyacı 282 500 liradır. 

Ordu ikramiyesi : Talim ve terbiye yüksekliğine karşı Genel Kurmay Başkanlı-
ğıııııı tensibleri ile masraf edilen ve 1937 yılı için alınan bu fasıl tahsisatı 1938 yılı 
için de aynen kabul edilmiştir. 

Mesai ikramiyesi : Bilhassa tayyare fabrikalarında yüksek mesai sarf eden me
mur ve işçiler namına tahsis edilen bu tert ib tahsisatı 1938 yılı için de 1 000 lira 
kabul edilmiştir. 

Tayyarecilik eserleri tercüme, neşir masrafları fennî ve meslekî kitab: Hava 
kuvvetlerimizin kudret ve varlığını yükseltmek için yabancı memleketlerden bu 
günün en modern tayyareleri alınmaktadır. Bu tayyarelerden tam bir verim alabil
mek, tayyarelerle üzerlerinde bulunan motor ve harb teçhizatının hususiyet, bakım, 
kullanış ve tamirlerinin bunları kullanan ve tamir eden eşhas tarafından bilinme
sine bağlıdır. Bunun için bunlarnı her birerlerine aid hususî notis ye normlara ma
lik olmak ve günün değişikliklerini anlamak gereklidir ve ayni zamanda sözü geçen 
kitab ve benzerlerinin dilimize çevrilerek hava birlik ve müesseselerine dağıtılması
na katği mecburiyet vardır. Binaenaleyh bunları temin etmek için de 1938 Hava 
bütçesine neşriyat faslından 7 500 liranın konulmasına lüzum vardır. 

Manevra masrafı = 1938 senesinde yapılacak manevraya hava ordusunun da iş
tiraki tensib edilmiş olduğundan manevranın istilzam ettiği masrafları karşıla
mak üzere bütçede yeniden açılan bu tertibe 30 000 lira tahsisat ayrılmıştır. 

İnşaat, tamirat, istimlâk : Bu tertibe konulan tahsisat geçen sene bütçesine1 

nazaran 207 381 lira fazladır. Bu fark üç senelik hava programına dahil ve bütçe 
ile karşılanması icab eden işlerin karşılığı olarak konmuştur. Program mucibince1, 
yapılacak inşaatın diğer . mühim kısmı fevkalâde bütçeden ve Tayyare cemiyeti 
teberrüatmdan karşılanacaktır. 

Yabancı mütehassıslar : Mukavele ile kullanılan yabancı mütehassıslar' bir se
nelik masrafları geçen sene olduğu gibi 135 000 liradır. 

Staj ve tedkik : 1937 bütçesi ile alman 100 000 lira yeni alman tayyarelerin te
sellümü için Amerika ve Ingiltereye gönderilen heyetlerin devamlı mesai ve tedlık-
leri hesabile ihtiyacı korumadığından bu tertibe 50 000 lira ilâve edilmek suretile 
150 000 liraya çıkarılmış isede gelecek yıl için bu fazla masrafı icab ettirecek bir 
vaziyet halen mevcud değildir. Halen yabancı memleketlerde gerek staj ve gerek 
tedkik vazif esile bulunan ve 1938 de staj için gönderileceklerin bir yıllık masraf
ları 100 000 lira ile temini mümkün olmakla bu mikdar bütçeye tahsisat konul
muştur. 

Tedavi masrafı : Gerek memleket dahilinde bulunan sanatoryomlarda tedavi 
altına alman ve gerekse sıhhî heyetin gösterdikleri lüzuma binaen yabancı memle
ketlere gönderilenlerin tedavileri için alman 2 500 lira ihtiyaca kâfi gelmediğinden 
münakale suretile 2 000 lira alınmış ve tahsisatı 4 500 liraya yükseltilmiş ise de 
bu para yine ihtiyacı karşılanmamıştır. Gerek sanatoryomlara gönderilen ve ge 
rekse Kütahyada bulunan alay erlerinin memleket hastanesindeki tedavi masraf
larını karşılamak üzere 1938 yılı için 6 000 liraya ihtiyaç vardır. 

Amele yevmiyesi : Yeni mübayaat dolayısile tayyare adedi yükselmiş olmasın
dan gerek tayyare fabrikalarında ve gerekse îzmir ve Diyarbakır tayyare alayları 

( S . Sayısı: 181) 
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tamirhanelerinde tamir işleri 1937 yılma göre ve günden güne artacağı ve bundan 
ötürü müstahdem işçiler adedinin de hu nisbette yükseltilmesi zarurî bulunmak
tadır. Buna binaen 1937 yılında münakale suretile 618 939 liraya yükselen bu fasıl 
tahsisatı 1938 için 650 000 liraya çıkarılması lâzım gelmektedir. Bundan ötürü 
bütçeye bu mikdar tahsisat konulmuştur. 

(reçen yıl borçları : 1937 yılı bütçesinden ne mikdar borç devredileceği katği su
rette malûm olmamakla beraber geçen seneye kıyasen bu sene bütçesine de bu ter-
tib için 5 000 lira konmuştur. 

Eski yıllar borçları : Bu senelerden tebeyyiüı edecek borçları karşılamak üzere 
konmuştur. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENÎZ KISMI) 

1938 malî yılı deniz bütçesi 1937 yılı zarfında ve bütçenin tatbiki sırasında gö
rülen noksan ve fazlalıklara ve bilhassa deniz kısmına ihtiyacımıza nazaran ayırt 
edilen tahsisata nazaran ehemini mühimme takdim suretile ihzarı cihetine gidilmiş 
ve yapılan bu zam ve tenzilât sebebleri aşağıya sıralanmıştır. 

Zamlar 
Lira 

50 000 

Ücret 30 000 

Kırtasiye 

Müteferrika 

Tayinat 

4 000 

2 000 

195 000 

1937 yılında terfi eden subayların üç aylık faikı 
maaşlarına 30 ağustos 1938 de terfi edecek subayla
rın farkı maaşlarına, bu sene deniz mektebi erinden 
çıkacak subayların maaşları karşılığı olarak zam-
medilraiştir. 
Deniz teşekküllerinin büyümesinden dolayı görülen 
lüzum ve ihtiyaç üzerine ve bilhassa Çanakkalede 
ayrı bir komutanlığın ihdası dolayısile burada teş
kil kılman ambarlar ve Deniz hastane yatak adedi
nin arttırılmasından naşi kadrosunun tezyidi dola
yısile ilâve edilen müstahdemlerin karşılığıdır. • 
Yapılan katği tecrübelere nazaran bütçeye konan 
tahsisatın hiç bir zaman hakikî ihtiyaca tekabül et
memesi ve bühassa levazımı kırtasiye fiatlarının 
artması dolayısile. 
îlân ücretlerinin tezayüdü ve üç mevkide yeni te
şekkül eden ataşenavallıklarınm masraflarının te
zayüdü dolayısile. 
Er adedinin tezayüdü ve bilhassa erzak fiatlarmda 
hâsıl olan yükseliş dolayısile zammedilmiştir ki, 
1937 bütçemizde esasen ihtiyacımızdan noksan kal
dığından 173 500 liralık munzam tahsisat istenilme
sinden. 

(S. Sayısı : 181) 
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Zamlar 

Yemek bedeli 

Melbusat 

Lira 
5 000 

49 912 

Teçhizatı askeriye 50 000 

Mühimmat 

İnşaat 

Staj ve tahsil 

28 000 

Levazımı mütefer
rika 50 000 

50 000 

Ecnebi memleket
ler harcırahı 5 000 

15 236 

Askerî mühendis ve 
fen memuru yetiş
tirmek üzere gön
derileceklerin tah
sisatı 59 415 

Donanma subay adedinin deniz mekteblerinden çı
kan subaylarla tezayüdünden dolayı ve 1937 bütçe
sindeki mikdarm ihtiyacı karşılayamamsmdan. 
Er adedinin artması ve kösele, deri ve kumaş fiatla-
rmdan geçen senelere nazaran hâsıl olan teref fü do-
layısile. 
E r adedinin artmasından ve teçhizat levazımını teş
kil eden eşya fiatlarmın tezayüdünden dolayı. 
Bu fasıldan yapılması mecburî ve mutlak siparişle
re karşılık olarak ve (esasen bu kısmın hakikî ihti
yacı milyonlara bağlıdır). 
Donanma kadrosunun tezayüdü dolayısile bu sefai-
nin bakım masraflarına ve esasen senenin birinci al
t ı ay ihtiyacına bile bu fasla mevzu tahsisatın kifa
yet etmemesinden. 
3168 numaralı kanunla Deniz hastanesinin inşaatı 
masrafı karşılığı. . . . . . . . 
Halen Avrupada inşa edilmekte bulunan denizaltı 
gemilerimizin ve diğer merakibin inşaatına memur 
subaylarımızla bu gemileri tesellüm edecek subayla
rın harcırahı karşılığı olub 1937 senesinde de bu fas
la 28 500 lira münakale yapılmıştı. 
1938 senesinde 1937 senesinden fazla altı zabit daha 
gönderileceğinden. 
1938 senesinde 1937 senesinden fazla olarak gönde
rilecek 16 askerî mühendisin tahsisatları ve yol pa
raları karşılığı. 

638 563 
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Tenziller 

Lira 
Mesken bedeli 
Gemi tamir ve in
şası 
Telsiz ve seyre aid 
işler 
Pevriçark 
Nakil vasıtaları 
Kitab ve defatir 
Geçen yıl borcu 
Geçen yıllar borcu 

861 

14 000 

37 360 
280 000 

1 700 
32 

1 000 
3 610 

338 563 

İm fasıllardan yapılan tenzilât zaruret karşısında 
yapılmıştır. Çünkü asgarî bir milyon lira fazla tah
sisat istenilmesine karşı ancak 300 000 lira verilme
si ve bunun da ihtiyacı karşılamaması dolayısile di
ğer fasıllarda mevcııd bulunan ihtiyacımızın ancak 
bir kısmını karşılayabilecek oları noksanı telâfi 
maksadile. 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Maaşatı umumiye : filî kadro mucibince konulmuştur. 
1683 numaralı kanun .mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi : Sin haddine var

mış ve 30 yılı ikmal etmiş iki binbaşının ikramiyesi ile bir mikdar ihtiyat olmak 
üzere (5 040) lira konulmuştur. 

Müstahdemler ücreti : Filî kadro mucibince konulmuştur. 
Muvakkat tazminat : 1937 filî kadrosunda mevcııd subay ve askerî memurların 

muvakkat tazminat istihkakları : 
14 064 lira ediyorsa da kadro ve teferruatı nazarı dikkate alınarak geçen yıl ol

duğu gibi 344 lira noksanile 13 720 konulmuştur. 

2404 sayılı kanun mucibince verilecek ihtisas ücreti : 1938 malî yılında tahsilini 
ikmal edib yurda dönecek askerî mühendisolmadığından bu faslın kapanmaması için 
5 lira konulmuştur. 

2853 sayılı kanun mucibince verilecek ihtisas yevmiyesi : Fabrikalarımızda ça
lışan ve ihtisas yevmiyesi alan subaylarımızın yevmiyeleri, geçen yıl kâfi gelmedi

ğinden münakale yapılarak temin edilmiş olmasından ve yeniden ihtisas yevmiyesi 
verilmesi icab edenlerin yevmiyeleri için geçen yıl bütçesine göre (5 500) lira faz-
1 asile (18 000) lira konulmuştur. 

Mefruşat, demirbaş ve alâtı musikiye : Yazı makinelerinin kısmı azamı eskimiş 
olmasından bunların tebdilleri ve bazılarının tamirlerile iki bandonun musiki alet
lerinden tamir ve tebdilleri icab edenlerle soba boru ve sair ihtiyacın temini mak
sadile geçen yıl olduğu gibi yine (1 900) lira tahsisat konulmuştur. 

Kırtasiye : Umum müdürlük teşkilâtına dair şuabat, fabrika ve müesseselerin 
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kırtasiye ihtiyaçları olmak üzere geçen yılın ayni olarak (1 900) lira konulmuştur. 

Müteferrika ve muhafız köpeklerinin iaşeleri : Fabrika ve müesseselerin 
müteferrik ihtiyaçlarile 2490 sayılı kanun mucibince yapılacak eksiltme ve 
arttırmaların gazete ilân bedellerine ve kadroda mevcud muhafız köpeklerin 3310 
sayılı kanun mucibince iaşeleri karşılığı olmak üzere geçen yılm ayni olmak üzere 
(4 500) lira konulmuştur. 

Bedeli icar : Aşağıda yazılı bina ve yerlerin icar bedelleri olub geçen yılın ayni 
olarak (1 200) lira konulmuştur. 

130 Trabzondaki ardiyenin bir yıllık icarı 
320 Haydarpaşadaki bina ve ardiyenin bir yıllık icarı 
150 A dapazarmdaki ardiyenin bir yıllık icarı 
492 Kırıkkalede Devlet demiryolları şube hattının bir yıllık icarı 

1 092 
108 İhtiyat 

1 200 Yekûn 

Befatir ve evrakı matbua : merkez dairesîle fabrika ve mücssesatııı matbu 
evrak ihtiyaçları için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da (1 150) lira konulmuştur. 

Hademe melbusatı : odacılara verilecek elbiselerin temin ve mubayaası için 44 
odacıya tahminen beherine 28,40 lira üzerinden 1 249,60 lira tutuyor isede geçen 
yıl olduğu gibi (1 075) lira "konulmuştur. 

Daimî memuriyetler harcırahı : Daimî memuriyetle bir tarafa tayin olanların 
zat ve aile harcırahlarına verilmek üzere geçen yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç 
(1 000) lira olarak tahmin edilmiş ve bütçeye bu mikdar konulmuştur. 

Muvakkat memuriyetler harcırahı : Askerî fabrikaların izmir Erzurum, İs
tanbul ve Akyazı gibi uzak mevkilerde müesseseleri olduğu gibi teşkilâtı da her 
yıl tevessü etmektedir. Yeni yapılan tesisat ile imalâtın daimî surette kontrol ve 
murakabeleri için heyetler izamı mecburiyetinde kalmakta olduğundan geçen yıl 
bütçesine mevzu (12 000) lira harcırah tahsisatı her türlü tasarruflara rağmen 
kâfi gelmediğinden münakale yapılmak suretile tedviri umur edilebilmiş olma
sından bu yıl (3 000) lira fazlasile (15 000) lira olarak bütçeye konulmuştur. 

Müfettişler harcırahı : Müfettişler harcırahı maddesinin (4 032) lira olarak tos-
bit ve bütçeye konulması Vekâleti celilece emredilmiş isede bilâhare 1938 yılı büt
çesinin hazırlığı emrinde fabrikalar masarifi umumiyesi faslından başka diğer fa
sıllardan değişiklik yapılmaması hakkındaki direktiflere tebaan geçen yıl olduğu 
gibi (1 000) lira koymak zaruretinde kalınmıştır. 

Yabancı memleketlere gönderilecek komisyonlar harcırahı : Yabancı memleket
lerden alınacak infilâk maddelerile tesisat, alât ve edevatın mahallinde zarurî. 
olan muayene ve tecrübeleri için göndeıilmesi lâzım olan komisyonlar için gcjeıı 
yıl olduğu gibi bu yılda (5 000) lira olarak konulmuştur. 

Maznun olarak askerî mahkemelere celbedileceklerin harcırahı: Geçen yıl bu 
maddeden hiç masraf yapılmamıştır. Maahaza her türlü ihtimale karşı yine geçen 
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yıl gibi (200) lira tahsisat konulmuştu]'. 

Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli : Merkez dairesi le fabrika ve müessese
lerde meveud resmî telefonların tesis ve mükâleme bedelleri karşılığı olarak ge
çen yılın ayni olarak (1 200) lira konulmuştur. 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı : Taşra fabrika ve müesseselerin telefon 
tesis ve mükâleme bedelleri ile Avrupa firmalarına ve eşhasa yazılan mekruh ve 

telgrafların ücretlerine verilmek üzere geçen y\\ olduğu gibi (1 351) lira konulmuş
tur. 

Posta ve telgraf ücreti: Geçen yılın ayni olarak (697) lira konulmuştur. 
Levazımı sıhhiye ve baytariye: 1938 yılı ihtiyacı (500) lira talimin edilmiştir. 
Sevkiyat: Erat ve stajyer mevcudiarmm tezayüdünden dolayı (2 300) lira faz

la konulmuştur. 
Fennî kitab ve risalelerin mubayaa ve abone bedeli: Fabrikaların ihtiyacı için 

lüzumu olan fennî kitab ve risalelerin mubayaa ve abone olunması için geçen yıl 
olduğu gibi 900 lira konulmuştur. 

1493 numaralı kanun mucibince verilecek ikramiye: Fabrikalarda mezkûr ka
nuna göre meri olan nizamnamesine tevfikan hak kazanacaklara verilmek üzere ge-
cen yıl olduğu gibi 1.5*00 lira konmuştur. 

inşaat ve tamirat: İhtiyaç çok fazladır. I>ütçe mülâhazasile geçen yılın ayni ola
rak bu mikdar tefrik edilebilmiştir. 

Tesisatı fenniye: Kezalik ihtiyaç çok fazladır. Bu maddeye de geçen yıl olduğu 
gibi (18 500) lira konulmuştur. 

Ecnebi mütehassıslar: Kadro mucibin "ı konulmuştur. 
Staj için Avrupaya gönderileceklerin masrafları : 
46 talebe tahsisatı : 200 >< 12 - 1 1 0 400 
46 talebe sömestr masrafı : 200 X ~ 9 200 
Hastalık ve muhtemel avdet harcırahı için : 3 000 

122 600 Lira 

Staj iverler in teftişi için harcırah ve masarifi müteferrika : 1938 yılında okurla
rımızı teftiş için mahallinde intihab edeceğimiz mütehassıs, mühendis veya kimya
gerlere kendilerde yapılacak anlaşmaya ^öve verilmek üzere 2 000 lira konulmuştur. 

Yardımlar : geçen yıl bütçesinin aynidir. 
Millî cemiyetlere yardım : geçen yılın aynidir. 
Mevad ve malzemei iptidaiye : hali faaliyette bulunan fabrikalarımızın 1938 se

nesine daha bü^yük randımanla çalışmalarını temin ve lüzumu olan iptidaî ve işlet
me malzemelerinin tedariki için 1 749 376 lira konulmuştur. 

Amele ücretleri : iptidaî malzemenin imali için lâzım olacak işçiyi temin maksa-
dile 1 636 431 lira konulmuştur. 
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Muvakkat müstahdemler ücreti : geçen yılın aynidir. 
Demirbaş : geçen yıl bütçesindeki 90 000 liralık demirbaş tahsisatı fabrikaların 

ihtiyacını karşılayamamıştır. Bir çok noksanların ikmali için 170 000 lira konul
muştur. 

Nakil ücretleri : mubayaa edilecek malzeme ile fabrikalarımızm imalâtının ma
halli müretteblerine nakilleri için 30 0000 liraya ihtiyacımız olduğu tahmin edil
miştir. 

Yeniden yapılması emrolunan bir muhabere tamirhanesile Çorlu ve Çanakkalede 
tesis edilecek tamirhaneler için geçen yıla göre 59 350 lira fazlasile bütçeye ko
nulmuştur. 

3284 numaralı kanun mucibince alınacak hurdaların tahmin edilen bedelidir. 
Greçen yıl borçları 3 000 lira tahmin edilmiştir. 
Eski yıllar borçları : 500 lira tahmin edilmiştir. 
3441 numaralı kanunun muvakkat 2 nci maddesi mucibince İnhisarlar umum 

müdürlüğüne ödenecek eşya ve malzemenin dördüncü taksiti : 1938 malî yılı bütçe
sinde 9 300 lira tefrik edilebilmiştir. 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Yapılması gerekli bazı mühim hizmetler karşılığı olarak 1937 yılı bütçesile ve
rilmiş olan tahsisata 204 432 lira ilâvesile 1938 senesi ihtiyacı 950 450 lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

Umumî bütçe vaziyeti dolayisile bütçemize zam yapılmasına imkân bulunama
dığından hizmetlerin mahiyet ve ehemmiyetleri nisbetinde fasıllar arasında zam 
ve tenziller yapılmak suretile 1938 senesi için 745 512 lira teklif edilmiştir. 
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HÜKÜMETİN VARİDAT BÜTÇESİ ESBABI MUCİBESİ 

Umumî mülâhazalar 

Devlet varidatında seneden seneye bir artma mvcuddur. İktisadî kalkınmalım 
ve vergi işlerinde takib olunan ıslah ve tahfif yolundaki mesainin feyizli netice
lerini görmekteyiz. Bu neticeler, kuvvet, emniyet ve inşirah verecek mikdar ve 
mahiyettedir. Yeni senenin varidatını tahmin ederken bir taraftan varidatta 
tesbit olunan inkişaf payını göz önünde tutmakla beraber diğer taraftan, mümkün 
olduğu kadar, realist kalmağı ve yapılması mukarrer tahfiflerin tesirlerini ihmal 
etmemiş bulunmaktayız. 

1938 senesi için tahmin olunan varidat, umumî muvazene kanun lâyihasının 
ikinci maddesinde yazıldığı üzere (248 320 000) liradır. Bu mikdar 1937 senesi 
muhammeııatına göre (17 300 000) lira fazladır. 

Bu fazlalık başlıca şu membalardan gelmektedir: 
Muamele vergisi 
Gümrük » 
Muhtelif maddeler istihlâk vergisi 
inhisarlar safi hasılatı 
Kazanç vergisi 
İktisadî buhran vergisi 
Muvazene vergisi 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 
Damga resmi 
, Buğdayı koruma vergisi 
Emlâk satış bedeli 
Sair muhtelif vergi ve resimlerden 

1937 senesi içinde ithalâta mevzu takyidat, genel ithalât rejimi ile yeni bir ni
zama konulmuş olması dolayısile gümrük varidatında husulü tabiî bulunan bir mik
dar tezayüd üzerinde tevakkuf edilmediği takdirde, sekiz aylık tahsilatın hiç bir 
vergi tezyidine gidilmeden gösterdiği fazlalık umumî refahın evvelki senelere naza
ran daha mühim bir inkişaf gösterdiğini tebarüz ettirmektedir. 

önümüzdeki sene içinde, faaliyete geçecek olan yeni fabrikalar ile üç senelik ma
den programının tatbikinden mütevellid faaliyetler, memleketteki iş hacminin bir 
derece daha genişlemesine mühim mikdarda yardım edeceğine şüphe yoktur. 

îçinde bulunduğumuz 1937 senesi, vergi tahsilatımızın gösterdiği inkişaf nokta
sından, geçmiş senelere nazaran daha ümidbahş bir sene olmuştur. 1937 senesi sekiz 
aylık tahsilatının son üç senelik tahsilat mikdarile mukayesesi, bunu açıkça gös
termektedir. 

5 
3 
9 
LU 2 
1 

000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
480 000 
671 000 
440 000 
530 000 
935 000 
350 000 
360 000 
534 000 
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8 aylık tahsilatın 

8 aylık 12 aylık Senelik muhammenata 
Senesi tahsilat tahsilat muhammenat nisbeti % 

1934 129 566 680 196 773 258 184 081 000 70.38 
1935 138 619 938 207 552 252 195 013 000 71.68 
1936 160 452 344 236 650 175 212 764 000 75.41 
1937 180 196 327 231 020 000 78.00 

1934 senesinde yeni bazı vergiler ihdas edilmiş olmasına rağmen sekiz ay zar
fında, umumî muhammenatm ancak % 70 i tahsil edildiği halde, bu nisbet 1937 
senesinde % 8 derecesinde bir tezayüdle °/o 78 e çıkmış bulunmaktadır. 1935 se
nesi için de vaziyet hemen hemen aynidir. Geçen sene tahsilat nisbetinde görülen 
mühim tezayüdün bu sene biraz daha yükseldiği görülmektedir. 1937 senesinin se
kiz aylık tahsilat mikdarının, sene sonuna ka<*ar seyrini muhafaza edeceğini ve 
sene sonunda bu mikd'arın 250 000 000 lirayı bulacağını ümid etmekteyiz. 

önümüzde sene başından itibaren meriyete geçmek üzere muhtelif vergilerde 
yapılmasını derpiş eylediğimiz tahfiflerin kısaca ifadesi şöyledir: 

Buhran ve muvazene vergilerinde bilhassa küçük maaşlı memurların istihkakla
rından kesilen vergilerin tahfifi iltizam olunmaktadır. Bu tahfifi icra ederken res
mî ve hususî memurların istihkaklarından kesilmekte olan vergilerin, iıava kuv
vetlerine yardım vergisi hariç tutularak, tevhidi muhtelif senelerde tahakkuk 
ettirilecek tahfif programının bu tevhid edilen mikdarlar üzerinden icrası, tarh 
ve tahsil usullerinde besatet ve kolaylık temini hususlarına itina olunmuştur. 

Hayvanlar vergisinde 1938 senesinde yapılan mühim tahfife ilâveten önü
müzdeki senede at, katır ve eşeklerden alman verginin tamamen kaldırılması ve 
koyundan alman vergiden on ve tiftik keçiden alman vergiden de beş kuruş da
ha tenzil imkânları ihzar edilmiştir. 

Tıbbî ve ispençiyari müstahzarlardan alınmakta olan istihlâk vergisinin il
gası esasen mukarrerdir. 

Oyun aletlerinden alınmakta olan resmin, belediyelere terki cihetine gidile
cektir. 

Yukarıki ihzarata aid kanunlar pek yakında Yüksek Meclise arzolunacaktır. 
Bu ahval ve şerait göz önünde tutulmak suretile varidat nevilerinden her biri 

için yapılan tahminlerin dayandığı esaslar aşağıda arzedümiştir: 

BtRÎNCl KISIM 
î r ad ve servet vergileri 

Fasıl: 1 
Hayvanlar vergisi 

(Muhammen mikdar 15 400 000) 
Bu vergide, hayvanı mahsulât fiatlerinde son senelerde husule gelen teref-

^erin,,hayvan yetiştiriciliğini teşvik ettiği nisbtte muntazam tezayüdler görül-
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mekitedir. Bir taraftan son senelerde buna ilâveten yoklamalarda alınan sıkı ted
birler, diğer taraftan 1936 senesinde vergi mikdarlannda yapılan tahfifler de ver
giye tâbi hayvan adedlerinin hakikî mikdarları üzerinden tesbitine imkân bahşey-
lemektedir. Hayvanlar vergisinin seyri şöyledir: 

Yoklamada ımey-
Kaydolunan dana çıkarılan 934 senesine na-
hayvan mik- hayvan nıik Kayid ve yok- zaran artma nis-

Senesi dan' darı lama yekûnu beti 

. 1934 26 588 722 540 442 27 129 214 
1935 28 962 285 628 582 29 590 867 % 9 
1936 34 121 659 665 216 34 786 875 % 28 
1937 37 610 556 634 151 38 244 707 % 40,9 

1934 senesinden beri görülen devamlı tezayüd, bu vergide başlayan inkişafın 
önümüzdeki sene içinde de devam edeceğim ümid ettirecek kuvvettedir. Bilhassa 
bu sene hayvan başnıa tiftik keçiden beş ve koyundan on kuruş . gibi mühim bir 
tahfif yapılması bu tezayüd nisbetinin 1938 senesinde diğer senelerden daha fazla
ya çıkacağı kuvvetle ümid olunabilir. 

Bu verginin 1937 senesi umumî tahakkukatı 16 118 320 liraya baliğ olmuş olub 
sekiz ay içinde bunun 14 516 196 lirası ve sabıkadan da 464 151 lira tahsil edil
miş olmasına ve geçmiş senelerin tecrübelerine nazaran sene sonuna kadar umumî 
tahakkukatm % 95 i tahsil olunabileceği de tahmin edilmesine mebni sene sonun
da bu vergi tahsilatının 16 000 000 lirayı geçeceği muhakkak gibidir. Ancak 
önümüzdeki sene içinde koyun ve tiftik keçi vergilerinde yapılması mukarrer olan 
tenzilât ve tabiî inkişaf nazarı dikkate alırak bu fasla 1938 senesi için (15 400 000) 
lira varidat tahmin edilmiştir. 

Fasıl: 2 
Kazanç vergisi 

(Muhammen mikdar 21 775 000) 
Bu verginin 1937 senesi umumî tahakkukatı ruhsat tezkeresi ve karne harçla-

rile beraber 17 716 613 liraya baliğ olmuştur. Sene sonuna kadar tahakkuk safha
sına intikal edecek olan ticaret ve sanayi erbabı kazanç vergisile aydan aya tahsil 
edüdikçe tahakkuk etmekte olan hizmet erbabı kazanç vergileri de nazarı itibare 
alınmak şartile sene nihayetinde bu tahakkukatm 20 000 000 lirayı geçeceği tahmin 
olunabilir. Bu tahakkukattan sekiz ay içinde yapılan tahsilat mikdarı 15 537 669 lira 
ve sabıka tahsilatı da 1 512 978 lira olmak üzere 16 050 647 liraya baliğ olmasına ve 
sene sonuna kadar ticarî ve sınaî teşebbüsler kazancından yapılacak tahsilata ve 
hizmet erbabı kazancmdaki inkişaf seyrinin de devam edeceği tahmin olunmasına 
binaen 1938 senesi için bu fasla 21 775 000 lira konulması muvafık görülmüştür. 

Fasıl: 3 
Veraset ve intikal vergisi 

(Muhammen mikdar 450 000) 
1937 senesi sekiz aylık tahsilatı 275 160 liraya ve geçen senenin son dört aylık 
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tahsilat niikdarı da 198 333 liraya baliğ olmasına mebni, sene nihayetinde bu ver
gi tahsilatının 473 493 lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. Bu sene sekiz aylık ta-
hakkukatta, geçen senelere nazaran üçte bir derecesinde bir fazlalık kaydedilmiş
tir. 1937 senesi varidat bütçesi esbabı mucibesinde de işaret olunduğu üzere yeni 
arazi tahriri ile, vergiye matrah olan kıymetlerin artması, bu vergi hasılatında da 
bir tezayüd temin edecektir. Gerek yeni tahrir neticelerinin, gerek intikal vukua
tının sıkı takibi hususunda alman tedbirlerin şimdiden semeresi görüldüğü nazarı 
dikkate alınmakla beraber, bu nokta üzerinde nikbinliğe de kapılmayarak, 1938 se
nesi için (450 000) lira varidat tahmin olunmuştur. 

Fasıl;4 
Madenler rüsumu 

(Muhammen mikdar 650 000) 
Madenler rüsumunun 1937 senesi ilk altı aylık hasılatı 331 091 liraya baliğ ol

muştur. Geçen senenin son altı aylık hasılatının, önümüzdeki aylarda da aynen el
de edileceği tahmin olunabilir. Bu esasa göre sene sonunda madenler resmi hasıla
tının 614 427 liraya baliğ olması icab eder. Maden resimleri, biri resmi mukarrer, 
diğeri resmi nisbî olmak üzere iki kısma ayrılır, işletilen maden sahasının, sathî 
mesahasına, göre maktuan alınmakta olan resmi mukarrerin hasılat üzerinde büyük 
bir tesiri yok ise de, ihraç olunan madenin kıymetine müsteniden tahakkuk ettirilen 
resmi nisbî, ihracat primlerinin hesab ve iadesinden sonra sene sonlarına doğru 
irad edilmekte olduğundan, tahmin olunan mikdarm sene sonunda daha fazlala-
şacağı da kuvvetle memuldur. Bilhassa üç senelik bir maden programı yapılarak 
Havza kömür istihsalâtmın bu seneden itibaren % 50 derecesinde tezyidi mukar
rer bulunmasına ve Gülemanda bulunan krom madeninin, dünya krom piyasasında 
Türkiyenin en ileri mevkii almasını temin edecek zenginlik arzetmesine, Ku-
varshan bakır madeninin işletilmeğe başlanmış ve Ergani bakır madeninin de önü
müzdeki malî sene içinde işletilmeğe başlanmasına çalışılmakta bulunmuş olması
na mebni, bu fasla geçen sene konulmuş olan mikdarm aynen ipkası muvafık gö
rülmüştür. 

IKINCÎ KISIM 
İstihlâk ve muamele vergileri 

Fasıl : 5 
Gümrük vergileri 

(Muhammen mikdar 49 878 000) 
Gümrük resminin 1937 senesi sekiz aylık hasılatı 32 314 671 liraya baliğ olmuş

tur. Geçen senenin son dört ayında tahsil e dilen 16 214 112 liranın bu sene de alınaca
ğı tahmin olunabilir. Bu esas dahilinde 1937 malî yılı sonunda gümrük resmi hasıla
tının 48 528 000 liraya baliğ olacağı veteşviki sanayi kanunu mucibince muaf en 
giren iptidaî maddelerin gümrük resimleri karşılığı olarak îktisad vekâleti bütçe
sine mevzu 1 000 000 lira tahsisatla beraber bu resmin sene sonunda 49 528 000 lira
ya baliğ olacağı ümid edilebilir. Gümrük varidatının mikdarma haizi tesir olan 
hükümlerde ve usullerde bir tebeddül mevzubahs olmamasına nazaran, 1937 senesi 
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hasılatının hesaben baliği olan mikdara muadil bir meblâğın 1938 senesi için tah
min edilmesi münasib görülmüştür. 

Ayni fasla dahil bulunan ardiye resminin 8 ay zarfında 38 939 lira hasılat temin 
ettiği ve sene sonuna kadar bu mikdarm 50 000 liraya baliğ olacağı nazarı itibare 
alınarak, istanbul ve îzmir liman idarelerinden maktuan alınacak 200 000 lira ile 
birlikte ardiye resmi olarak 1938 senesi için (250 000) lira tahmin edilmiştir. 

Kezalik ayni fasla irad kaydolunan müdafaa pulu hasılatı, 1937 senesinin sekiz 
ayında (60 505) lira hasılat temin etmesine ve geçen senenin son dört ayında da 
(40 595) lira alınmış olmasına göre 1938 senesi için de 100 000 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

Bu sene yeniden faaliyete geçecek fabrikaların gümrük resminde hâsıl edeceği 
tenakusun, umumî refah seviyesinin yükselmesile hemahenk olarak diğer madde
lerin idhalâtmda husulü mümkün görülen tezayüd ile karşılanacağı ümid edilmekte 
olduğundan, varidat tahmininde bu yüzden bir tenzilât yapılması cihetine gidil
miştir. 

Fasıl : 6 
Muamele vergisi 

(Muhammen mikdar 27 430 000) 
îdhalât maddelerinden alman : 1937 senesi sekiz aylık tahsilat mikdarı 10 120 583 

liraya baliğ olmuştur. Greçen senenin son dörd aylık tahsilatı olan 4 504 235 lira
nın bu sene de tahsil olunacağı tahmin edilmesine göre sene sonunda bu vergi
den 14 624 818 lira tahsilat yapılacağı ve teşviki sanayi muafiyetinden istifade 
eden iptidaî maddelerin idhalât muamele vergileri karşılığı olmak üzere îktısad 
vekâleti bütçesine mevzu 440 000 lira tahsisat da nazarı dikkate alınır ise bu mik
darm 15 064 818 lirayı bulacağı tahmin olunabilir. Şu vaziyete göre 1938 senesi 
için bu maddeye 15 000 000 lira konulması muvafık görülmüştür. 

1938 senesinde faaliyete geçecek fabrikalar dolayısile, idhalât muamele ver
gisi azalacak ise de, bunların mamulatmdan alınacak muamele vergileri tenakusu 
telâfiye müsaid görüldüğünden tahmin sırasında bu mevzu üzerinde tevakkuf edil
memiştir. 

Sınaî müesseselerden alman : 1937 senesi sekiz aylık tahsilatı 7 730 144 lira ve 
geçen senenin son dörd aylık tahsilatı da 2 905 404 lira olmasına mebni bu vergi
den sene sonuna kadar 10 635 548 lira hasılat elde edileceği tahmin olunmaktadır. 
Bu vergi, her ay sınaî müesseseler tarafından yapılan satışlar üzerinden tahak
kuk ettirilmekte olub aylık tahsilat mikdarları aşağı yukar ınyni seyri muhafaza 
etmektedir. 1937 senesi sekiz aylık tahsilat mikdarma göre ayda vasatî olarak 
966 268 lira tahsil edilmekte olduğu nazarı dikkate alınır ise son dörd aylık tahsila
tın, geçen senenin ayni devresinde yapılan tahsilatı da geçerek 3 865 000 lirayı bu
lacağı ve senelik tahsilatın 11 595 000 liraya baliğ olacağı kuvvetle ümid olunmakta
dır. Bu hesaba göre önümüzdeki sene içinde beklenen inkişaf da göz önüne alına
rak 1938 senesi için bu maddeye 11 500 000 lira konulması muvafık görülmüştür. 

Bankalardan ve sigorta şirketlerinden alman : Bu maddeden 1937 senesi sekiz 
ayı içinde 554 207 lira tahsilat yapılmıştır. Geçen senenin son dört aylık tahsilatı 
321 725 lira, ve bu sene sekiz aylık tahsilatın aylık vasatisi de 277 000 liar olması
na goTe 1938 senesi için bu maddeye 830 000 lira varidat tahmin edilmiştir. 

(S. Sayısı : 181) 



— 73 — 
Fasıl : 7 

Dahilî istihlâk vergileri 
(Muhammen mikdar 20 946 000 ) 

Şeker ve glikozdan alman : 1936 malî yılı içinde şeker satışları 81 302 556 ki
lo olub 1937 senesinin sekiz aylık satış mikdarı da 60 069 950 kiloya baliğ olma
sına göre sene sonunda satışın 90 000 000 kiloyu bulacağı tahmin edilebilir. Dahi
lî fabrikaların kapasitelerine göre bu mikdardan 65 000 000 kilosunun memleket 
içinde istihsal olunacağı nazarı itibaer alınarak tahmin yapılmıştır. 

3101 numaralı kanun mucibince 1938 kampanya başlangıcı olan ağustos sonuna 
kadar tatbiki lâzımgelen vergi nisbeti kiloda 2,387 kuruştur. 1937 senesi hazi
ran - ağustos üç aylık yerli şeker satışı (17 334 354) kilo olub 1938 senesindeki 
fazlalık da nazara alınarak bu müddet için 20 108 000 kilonun 2,387 kuruştan 
vergi mikdarı 479 977 lira ve senelik istihsal olan 65 000 000 dan geri kalan 
44 892 000 kilonun (istihsal 65 000 ton olunca vergi nisbeti 5 kuruş olacağına gö
re) kilo başına beş kuruştan vergisi 2 244 600 lira olur. 

Senevî 2 000 000 kilo da glikoz istihlâki olub bunun da kilo başına 5 kuruştan 
vergisi 100 000 liraya baliğ olur. 

Binaenadeyh şeker ve glikoz istihlâk vergisi olarak 1938 senesi için : 
2 724 000 Şekerden] l k ü 

100 000 Glikozdan I o i m a K u z e r e 

2 824 000 lira tahmin edilmiştir. 

Elektrik ve havagazmdan alınan : Bu verginin 1937 senesi sekiz aylık tahsilatı 
1 336 170 liraya baliğ olmuştur. Greçen senenin son dörd ayında yapılan 684 404 lira 
tahsilatın, aynen bu sene de alrncağı kabul edildiği takdirde sene sonunda tahsila
tın 2 020 574 lirayı bulacağı tahmin edilebilir. Bu vergi dahi, aylık ceryan sarfi
yat tahsilâtına göre, aydan aya tahakkuk etmekte olub 1937 senesi sekiz aylık tah
silat seyrine nazaran ayda vasatı olarak 154 172 lira tahsil edildiği nazarı dikkate 
alınırsa sene sonuna kadar daha 616 688 lira tahsilat yapılacağı ve binnetice 1937 
senesi tahsilatının 1 952 858 liraya baliğ olacağı anlaşılır. Bu sene için de 3260 nu
maralı kanunla verilen salâhiyete müsteniden sınaî müesseselerde kuvvei muharrike 
olarak kullanılan elektriklerden alınmakta olan vergi nisbetleri, on beş, on altı 
sanat zümresinde mamul maddeler maliyetine % 0,75 i geçmeyecek bir hadde indi
rilmesinden beklenen inkişaf da nazarı dikkate alınarak bu maddeye 1 950 000 lira 
tahmin olunmuştur. 

Ham petrol ve müştakkatmdan alman : 1937 senesi sekiz aylık tahsilatı 
1 314 370 lira olub geçen sene son dörd ayda tahsil edilen 357 425 liranın bu sene 
de alınacağı kabul olunursa sene sonunda bu vergiden 1 671 795 lira tahsilat ola
cağı tahmin edilebilir. Sekiz aylık tahsilatın aylık vasatisi nazarı dikkate almdığı 
takdirde, bu sene son dörd ay içinde 657 000 lira hasılat almacağı ümid olunabilir. 
B.u sene içinde 3263 ve 3264 numaralı kanunlarla petrol ve benzinden alman güm
rük ve istihlâk vergilerinin yarıya kadar indirilmiş olmasına rağmen, sekiz aylık 
hasılatın geçen sene ayni devrede tahsil olunan mikdarlara çok yaklaşmış bulun
ması önümüzdeki sene içinde bu vergide daha fazla bir inkişaf olacağını isbat et
mektedir. Bu inkişaf da nazarı dikkate alınarak, bu maddeye 1938 senesi için 
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1 872 000 lira varidat tahmin edilmiştir. 

Muhtelif maddelerden alman : 1937 senesinin sekiz aylık tahsilatı 9 524 450 li
radır. Bu mikdar, geçen senenin ayni devresi zarfında yapılan tahsilattan 1 388 102 
lira fazladır. 1937 senesinin son dört ayı içinde inkişaf nazarı itibare alınmadan 
geçen senenin son dört aylık tahsilatı aynen elde edileceği kabul olunduğu tak
dirde' sene sonuna kadar bu vergiden 14 299 036 lira tahsil olunacağı anlaşılır. Bu 
vergi dahi muamele vergisi gibi aylık idhalât ve satışlara göre tahakkuk etmekte ol
duğundan, sekiz aylık tahsilatın aylık vasatisi nazarı itibare alınırsa, her ay 
1 190 500 lira hesabile sene sonuna kadar daha 4 762 000 lira tahsil edileceği tah
min olunabilir ki, bu hesaba göre de 1937 senesi sonunda bu ' vergi hasılatının 
14 286 443 liraya baliğ olacağı görülür. 

Bu vaziyet göz önüne alınarak bu maddeye 1938 senesi için 14 300 000 lira vari
dat tahmin edilmiştir. Önümüzdeki sene faaliyete geçecek olan merinos fabrika
sının gümrükten idhal olunan maddelerin vergisinde yapacağı tenakus, dahilî ima
lâttan alınacak vergilerle karşılana bileceği cihetle, tahmin sırasında bu âmil üze
rinde tevakkuf olunmamıştır. 

Fasıl : 8 
Oyun aletleri resmi 

Kahve ve gazinolarda bulundurulan tavla, dama, satranç tahtalarından senevi 
üçer ve bilardolardan beşer lira hesabile alman bu resmin, senelik hasılatı otuz bin 
lirayı geçmemekte olub, mahiveti itibarile belediye resimleri arasına konulması da
ha muvafık olacağı düşünülmüş ve 3330numaralı kanunun müzakeresi sırasında 
bu cihet Yüksek Meclis Heyeti Umumiyesince de tasvib edilmiş olduğundan, bu 
fasla 1938 senesi için bir varidat konulmamıştır. 

Fasıl : 9 
Kara ve deniz av vergileri 

(Muhammen mikdar 400 000) 
Av derisi ticareti yapanlarla göl ve denizlerde avlanan balık mahsulâtından sa

tış kıymetleri üzerinden alınmakta olan bu verginin 1937 senesi sekiz aylık tahsi
latı 238 794 liraya baliğ olmuştur. Bu sene sonuna kadar, geçen senenin son dört ay
lık tahsilatı aynen alınacağı kabul edildiği takdirde sene sonunda hasılatın 418 126 
liraya baliğ olacağı tahmin olunabilir. Buna göre bu fasla 1938 senesi için 400 000 
lira konulması muvafık görülmüştür. 

Fasıl: 10 
Nakliyat vergisi 

(Muhammen mikdar 900 000) 
Bu verginin 1937 senesi sekiz aylık hasılatı 685 325 liradır. Bu mikdar 1936 

senesine nazaran 77 735 lira fazladır. Geçen senenin son dört aylık tahsilatı 
254 423 lira olub, fazlalık dahili hesab edilmeden, bu mikdarm aynen bu sene de alı
nacağı kabul edildiği takdirde bu vergi hasılatının 1937 senesi nihayetinde 939 748 
liraya baliğ ola sağı tahmin edilebilir. Bu sene Devlet demiryollarından ve diğer 
bazı vilâyetlerden eski senelere aid tahsilat yapılmış olduğu ve fazlalıkda kısmen 
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bu tahsilatın da hissesi bulunduğu nazarı dikkate alınarak, geçen sene muhamme-
natma nazaran bu fasla 1938 senesi için (50 000) lira fazlasile (900 000) lira vari
dat tahmini muvafık görülmüştür. 

Fasıl: 11 
Sefineler rüsumu 

(Muhammen mikdar 120 000) 
1937 senesi sekiz aylık tahsilatı 58 165 lira ve geçen senenin son dört aylık tah

silatı da 56 945 liraya baliğ olmasına binaen sene sonunda hasılatın 115 210 lirayı 
bulacağı anlaşılmaktadır. 

Itanbul Liman idaresi tarafından şamandıra resmi, kaptan tebdili harcı, fesih 
harcı, demir resmi, ruhsat tezkeresi harcı gibi muhtelif unvanlarla alınmakta olan 
ve senelik hasılatı takriben 25 000 lirayı bulan resimlerin müstenidi olan 1339 se
nesi altıncı avans kanununun altıncı maddesinin) 1937 senesi muvazenei umumiye 
kanununun H cedvelinden çıkarılması dolayısile bu resimler, bu seneden itibaren 
alınmamağa başlanmış olduğu da gözönünde tutularak 1938 senesi için bu mad
deye (120 000) lira tahmin edilmiştir. 

• T • .̂ "T: Fasıl: 12 ', ' 
Damga resmi 

(Muhammen mikdar 7 350 000) 
1937 senesinin sekiz aylık hasılatı 5 112 135 lira olub geçen senenin ayni devre

sine nazaran 836 630 lira fazlalık göstermiştir Geçen senenin son dört aylık tahsilatı 
bu sene de aynen alınacağı kabul edilirse hasılatın sene sonunda 7 404 821 liraya 
baliğ olacağı görülür. Bu resmin 1937 senesi aylık vasati tahsilat mikdarı 617 766 
lira olub bu hesaba göre sene sonuna kadar daha 2 471 000 lira tahsil olunabileceği 
ve sene sonunda hasılatın 7 583 135 lirayı bulacağı ümid edilmektedir. Ancak dam
ga resminin seyyaliyeti ve geçen sene GL I.R. rejiminin tesirile vukua gelen mu
vakkat fazlalık da nazarı itibare alınarak 1938 senesi için bu fasla 7 350 000 lira 
konulması muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 13 
Tapu harçları ve kaydiyeler 

(Muhammen mikdar 1 1Ö0 000) 
1937 senesi altı aylık hasılatı 569 912 lira ve geçen senenin son altı aylık hası

latı da 697 221 lira olmasına nazaran sene sonuna kadar bu harçlardan takriben 
1167 133 lira kadar hasılat alınabileceği ümid edilmektedir. Bu harcın matrahını 
teşkil eden muamelelerin seyyaliyeti de göz önünde tutularak 1938 senesi için geçen 
sene muhammenatma 100 000 lira zammile (1 100 000) lira koulması mümkün gö
rülmüştür. 
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Fasıl : 14 
Mahkeme harçları 

(Muhammen mikdar 1 630 000) 
1937 senesi sekiz aylık tahsilatı 1 007 216 liradır. Geçen senenin son dörd aylık 

tahsilatı olan 629 223 liranın bu sene de aynen alınacağı kabul edildiği takdirde 
sene sonunda 1 636 439 lira tahsil edileceği ümid olunabilir. Bu senenin sekiz aylık 
tahsilatında geçen seneye nazaran 46 000 lira fazlalık olduğu da nazarı itibare alına
rak bu fasla 1938 senesi için (1 630 000) lira varidat tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 15 
Pasaport, kançılarya ve ikamet teskeresi harçları 

(Muhammen mikdar 900 000) 
1937 senesi altı aylık hasılatı 507 888 liradır. Geçen senenin son altı aylık ha

sılatı da 396 307 lira olmasına göre, sene sonunda bu harçlardan 904 195 lira ha
sılat alınabileceği anlaşılmakta olduğundan 1938 senesi için bu fasla 900 000 lira 
varidat tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 16 
Noter harçları 

(Muhammen mikdar 521 000) 
1937 senesi altı aylık hasılatı 279 949 lira olmasına ve geçen senenin son altı 

ayında da 272 702 lira hasılat elde edilmiş bulunmasına göre geçen sene tahmin edil
miş olan mikdarm değiştirilmesine lüzum görülmemiştir. 

Fasıl : 17 
Diğer harçlar 

( Muhammen mikdar 106 000) 
Nüfus harçları : 1937 senesi altı aylık hasılatı 42 389 lira olub geçen senenin 

son altı aylık hasılatı da 48 650 liradan ibaret olmasına göre bu maddeye 1938 se
nesi için, geçen seneden 10 000 lira noksanile 90 000 lira konulmuştur. 

Eczahane ve ecza depoları ve tıbbî müstahzarlar : Bu maddeye irad edilen ver
giler arasındaki tıbbî müstahzarlardan alınmakta olan istihlâk vergisinin hasılatı 
ehemmiyetli bir mikdara baliğ olmamasına mebni halkın sıhhî ihtiyaçlarını tazyik 
etmemek üzere mezkûr verginin tamamen kaldırılması mukarrer bulunmuş oldu
ğundan bu maddeye eczahane ve ecza depolarile ihtisas vesika harçları mukabili 
yalnız 10 000 lira konulmuştur. 

îhtira beratı harçları : 1937 senesi altı aylık hasılatı 3 587 lira ve geçen sene
nin son altı aylık hasılatı da 4 084 lira olmasına mebni geçen seneki tahmin bin 
lira kadar fazlalaştırılarak 1938 senesi için (6 000) lira konulmuştur. 
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Fasıl : 18 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 
(Muhammen mikdar 70 000) 

1937 senesi altı aylık hasılatı 39 514 liradır. Geçen senenin son altı aylık hası
latı bu senede aynen alınacağı kabul olunur ise sene sonunda hasılatın 73 737 li
raya baliğ olacağı anlaşılır. Geçen seneki tahsilat mikdarı da 84 000 lirayı geçme
miş olduğundan 1938 senesi için bu fasla geçen seneki tahminden (30 000) lira 
noksanile 70 000 lira konulmuştur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
İnhisarlar safi hasılatı 

Fasıl : 19 
Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler revolver, fişek ve mevaddı infilâkiye 

(Muhammen mikdar 35 185 000) 
1938 malî yılı inhisarlar safi hasılatı 1937 malî yılma nazaran 2 185 000 lira 

fazla olarak tahmin edilmektedir. 1937 yılı sekiz aylık satışları 1936 yılma nisbet-
le tütünde % 4,78, tuzda % 7,71, ispirto ve ispirtolu içkilerde % 19,88, barut ve 
patlayıcı maddelerde % 4,40 derecesinde tezayüd göstermiştir. 

İktisadı vaziyetin inkişafı ve satışların artması yolunda alınan bazı tedbirler, 
1938 senesi tahmini için bu tezayüdün nazarı itibar e alınmasını mümkün kılmak
tadır. 

i Fasıl: 20 
Tütün ve içkilerden alınacak müdafaa vergisi hasılatı 

(Muhammen mikdar 3 666 000) 
1938 senesi için bu fasla konulan mikdar geçen senenin tahminine nazaran 

(34 000) lira kadar bir noksanlık göstermektedir. Geçen seneki tahminin tama
men tahakkuk edeceği ümid edilemediğinden 1938 senesi varidatı bir mikdar 
noksanile (3 666 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Fasıl: 21 
Kibrit ve çakmak 

(Muhammen mikdar 1 229 000) 
Bü hasılat 1722 numaralı ve 30 - VI -1930 tarihli kanunla tasdik edilmiş 

olan işletme mukavelenamesinin 3 ncü maddesi mucibince, inhisarı işletme şir
ketine verilen vergi ve resim muafiyeti mukabilinde maktuan alınan para ile 
ayni mukavelenin 4 ncü maddesine tevfikan senevî yirmi beş bin sandık istih
lâke kadar yine maktuan verilecek diğer bir meblâğdan terekküb etmektedir. Ha
sılat yirmi beş bin sandığı tecavüz ettiği takdirde ayrıca sandık basma otuz lira 
verilmektedir. Geçen sene, kibrit fiatlerinin tenezzülü ve istihlâkin artması na
zarı itibare alınarak (32 000) sandık sarf edileceğine göre hesab yapılmıştı. Is-
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tihlâk mıkdarında bu sene bir tezayüd memul bulunmadığından, 1938 senesi için 
dahi geçen seneki tahmin aynen ipka olunmuştur. 

Fasıl: 22 
Oyun kâğıdı 

(Muhammen mikdar 30 000) 
1118 numaralı kanuna göre Kızılay kurumu tarafından işletilen bu inhisar 

hasılatından Hazine hissesine her sene vasati (30 000) lira isabet etmekte oldu
ğundan 1938 senesi için de, geçen seneki tahmin aynen ipka olunmuştur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Devlete aid emval ve emlâk hasılatı 

Fasıl: 23 
Devlet ormanları hasılatı 

Bu hasılat, 3116 numaralı ve 8 - I I - 1937 tarihli kanun mucibince müteşek
kil mülhak bütçeli Orman umum müdürlüğü varidatı mey anına alınmış ve hası
lat fazlasından Hazineye verilmesi lâzımgelen meblâğın kay di için bu fasıl açıl
mıştır. İşletmenin henüz ikinci senesinde bir hasılat fazlası memul bulunmadı
ğından 1938 senesi için de bu fasla bir varidat konulmamıştır. 

Fasıl: 24 
. İşletilen emlâk hasılatı 

(Muhammen mikdar 285 000) 
Arazi hasılatı : 1937 senesi altı aylık hasılatı 9 066 lira olup 1936 senesinin 

son altı ayında da 28 359 lira hasılat elde edilmiş olmasına mebni bu maddeye 
1938 senesi için 35 000 lira varidat tahmin edilmiştir. 

îcar bedeli : 1937 senesi altı aylık tahsilatı 120 156 lira ve geçen senenin son 
altı aylık tahsilatı da 131 835 liraya baliğ olmasına göre, 1938 senesi için bu 
maddeye (250 000) lira varidat konulmuştur. 

Fasıl : 25 
Emval ve emlâk satış bedeli 

(Muhammen mikdar 1 500 000) 
Emval satış bedeli: 1937 senesi altı aylık hasılatı 137 520 liradır. 1936 senesinde 

235 000 lira tahsilat yapılmış olub bunun 113 779 lirası son altı ay zarfında vaki 
olduğu nazarı itibare alınarak, bu sene de aynen kabul olunduğu takdirde sene so
nunda 351 298 lira hasılat elde edileceği ümid olunabilir. Ancak bu hasılat, Dev
let elinde bulunan lüzumsuz ve köhne eşya satışından mütevellid olub bu mahi
yetine göre 1938 senesi ancak (250 000) lira tahmin edilmiştir. 

Emlâk satış bedeli: Resmî mebani ve saraylardan mada emlâki milliye ile mü
badillere ve diğer müstahiklere teffiz olunanlardan maada emlâki milliye ve met-
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rukenin gerek evvelce satılmış olanlarının taksit bedelleri, gerek her sene peyder
pey satılanların taksitle satış bedelleri bu maddeye irad edilmektedir. Bu nevi em
lâk henüz tamamen satılamamış olduğu gibi, satılanların da taksit bedelleri tama
men tahsil edilmemiştir. 1937 senesinin altı ayı zarfında bu satış bedellerinden 
670 691 lira elde edilmiştir. Greçen senenin hâsılatı 1 338 000 lira olub bundan 
859 149 lirası son altı ay zarfında tahsil olunmuştur. Bu sene <ie ayni mikdarın 
alınacağı kabul olunursa sene sonunda hasılatın 1 529 840 liraya baliğ olacağı an
laşılır. Bu hesaba nazaran 1938 senesi için bu maddeye (1 500 000) lira konul
muştur. 

BEŞİNCİ KISIM 
Devletçe idare edilen müesseseler 

Fasıl : 26 
Devlet demiryolları ve limanlan 

Fasıl : 27 
Posta, telgraf ve telefon 

Mülhak bütçe ile idare edilmekte olan bu iki müessesenin hasılatı bu bütçelerin 
varidatını teşkil etmekte olub her iki idare de teçhizat ve tesisatını tamamen tec-
did ve ikmal etmiş vaziyette bulunmadığından, işletme netayicinden Hazineye 
safî hasılat verecek hale gelmemişlerdir, ileride bu idarelerden alınacak safî ha
sılatın kaydedilmesi için açılmış olan bu fasıllara, buna binaen 1938 senesi için de 
bir varidat konulmamıştır. 

Fasıl : 28 
Darphane ve Damga matbaası hasılatı 

(Muhammen mikdar 10 000) 
Devlete aid sınaî bir müessese olan darphane ve damga matbaasında, madal

ya ve damga imali, altın ve gümüş masnuata damga vazı ve saire gibi işlerden bazı 
hasılat alınmaktadır. Bu hasılat 1937 senesinin ilk altı ayında 4702 liraya baliğ 
olmuş ve 1936 senesinde de 12 199 lirayı geçmemiş olduğundan 1938 senesi için de 
geçen seneki tahminin değiştirilmesine lüzum görülmemiştir. 

Fasıl : 29 
Resmî matbaalar hasılatı 

(Muhammen mikdar 35 000) 
, Maarif vekâletine merbut Devlet Matbaasile Başvekâlet Matbaası ve Millî Mü

dafaa vekâleti emrinde bulunan matbaaların hasılatı bu fasla kaydolunmaktadır. 
Bu fasıldan 1937 senesinin altı ayı zarfında 30 548 lira elde edilmiş olub 1936 sene
sinin son altı ayında yapılan 22 738 lira hasılatın bu sene de aynen alınması halin
de sene sonunda 53 286 lira hasılat elde edilmesi lâzımgelmektedir. Ancak mukan
nen bir mahiyet arzetmeyen bu hasılatın 1936 senesinde 35 873 lirayı geçmemiş olma-
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sı nazarı dikkate alınarak, 1938 senesi için geçen seneki mikdara 10 000 lira ilâve-
sile, bu fasla (35 000) lira konulmuştur. . . 

Fasıl : 30 
Umumî mektebler hasılatı 

(Muhammen mikdar 16 000) 
1937 senesi altı aylık hasılatı 3 716 liradır. 1936 senesi son altı aylık hasılatı 

12 803 lira olduğuna göre bu sene için de ayni mikdar kabul edildiği takdirde sene 
sonunda hasılatın 16 519 lirayı bulacağı ümid olunabilir. Buna göre 1938 senesi için 
bu fasla (16 000) lira konulması muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 31 
Diğer müesseseler hasılatı 

(Muhammen mikdar 100 000) 
Bu fasla Ziraat vekâletine bağlı Yüksek ziraat enstitüsü ile diğer bazı mekteb-

lerde yetiştirilen mevad satışları ile baytarî müesseselerden alınan hasılat ve Dev
let hastanelerinde muayene ve tedavi edilenlerden alman ücretler kaydedilmektedir. 

1937 senesi altı aylık hasılatı 53 217 liradır. 1936 senesinin son altı ay içinde 
47 368 lira hasılat elde edilmiştir. Bu mikdarm aynen bu sene de alınacağı kabul 
edilir ise, sene sonunda bu fasıldan 100 585 lira hasılat alınabileceği tahmin edilir. 
Bu vaziyete göre 1938 senesi için de geçen senenin tahmini aynen ipka olun
muştur. 

Fasıl : 32 
Konya ovası sulama idaresi 

(Muhammen mikdar 100 000) 
1937 senesi altı aylık hasılatı 45 500 liradır. 1936 senesinin son altı ayı içinde 

105 993 lira hasılat alınmıştır.» Konya ovası sulama şebekesinden istifade eden çift
çilerden sulama ücreti olarak alman paralar bu fasla kaydedilmektedir. İdarenin 
umumî bütçeye iltihakından sonra tahsilatta müşahade edilen fazlalık, bu fasla 1938 
senesi için (100 000) lira varidat tahmin olunmasına imkân vermiştir. 

ALTINCI KISIM 
Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından Devlet hissesi 

Fasıl : 33 
Memleketimizde imtiyazlı demiryolu olarak yalnız cenub demiryolları kalmıştır. 

Geçen sene gibi bu sene de varidat tahmin edilmemiştir. 
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Fasıl : 34 

Fenerler hasılatı mukabilinde Venizbanktan alınan 
(Muhammen mikdar 650 000) 

1860 tarihli mukavelename ve zeyilleri hükümleri dairesinde işletilen sahil fe
nerleri, mukavelenamenin verdiği salâhiyete müsteniden 2/7952 numaralı ve 
27 - X I I -1937 tarihli kararname mucibince Hükümete intikal eylemiş ve 3295 
numaralı Denizbank kanununun 4 ncü maddesi mucibince de bu fenerlerin Deniz-
banka devri yapılmıştır. Mezkûr kanunun 4 ncü maddesi, her sene bu membadan 
alınmakta ola (650 000) lira hasılatın, Denizbank tarafından, Hazineye verilmesini 
âmir'bulunmuş olduğundan bu fasla mezkûr mikdar ayıieıı konulmuştur. 

Fasıl : 35 
Mükerrer sigorta şirketinden alman 

(Muhammen mikdar 233 000) 
1160 numaralı kanunun dördüncü maddesine göre işletmesi, 27-11-1929 ta

rihli kararname ile mükerrer sigorta inhisar şirketine verilmiş olan mükerrer 
sigorta inhisarından, mezkûr kararnamenin 4 ncü maddesi mucibince maktuan 
(200 000) lira alınmakta ve ayrıca senelik safî kârdan: 

1) % 10 ihtiyat akçesi ve % 7 bedeli tediye edilmiş hisse senedlerine birinci 
temettü tevzi edildikten sonra kalan kısmın % 30 u, 

2) Bundan sonraki bakiyeden de % 5 i müessis hisse senedlerine, % 10 u da 
meclisi idare ve memurin ihtiyat sandığına ayrıldıktan sonra kalanın % 40 ı 
alınmaktadır. 

1937 senesi maktu hisse mikdarı olan (200 000) lira tamamen tahsil edilmiş 
olub 1935 senesinde (227 344) ve 1936 senesinde de (233 000) lira hasılat alınmış 
olmasına göre 1938 senesi için de (233 000) lira tahmin olunmuştur. 

u Fasıl : 36 
Mukavelenamesi mucibince Musul petrcJlarından alınan 

(Muhammen mikdar 800 000) 
Mukavelenamesindeki esaslar dairesinde işletilmesine başlanmış olan Musul 

petrollarmclan alınacak hisse mikdarmda değişikliği istilzam eden bir cihet bu
lunmadığından 1937 senesi tahmini aynen 1938 senesi için de kabul olunmuştur. 

r , | YEDÎNCÎ KISIM 
Müteferrik varidat 

Fasıl : 37 
Hazine muamelelerinden mütevellid varidat 

(Muhammen mikdar 1 730 000) 
Hazine portföyü geliri : Hazinede bulunan 1918 istikrazı dahilî tahvillerinin 
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amortisman sandığına devredilmesi dolayısile husule gelecek fark ile diğer Ha
zine iştiraklerinde vukua gelen bazı tebeddüller nazarı itibare alınarak. Hazine 
portföyü geliri, 1938 senesi için (350 000) lira tahmin edilmiştir. 

Faiz : Hazine muamelelerinin tevessüü, mevcudl arının artması dolayısile 
faiz gelirinin 1937 senesinde tahmin olunan mikdarm fevkine çıkacağı anlaşıl
dığından 1938 senesi için faiz hasılatı olarak (1 380 000) lira tahmin edilmiştir. 

Aikçe farkı : Hazinenin bazı menabiden döviz olarak tedarik ettiği paraların 
alındığı tarihteki kuru ile tediye tarihindeki kurundan Hazine lehine hâsıl olan 
farklar bu maddeye kaydedilmektedir. Bu farklar ayrıca bir madde tahsisini 
icab ettirecek vaziyeti- kaybetmiş olduğundan, bu maddenin kaldırılması ve bun
dan elde edilecek hasılatın 45 nci müteferrik lıasılat faslına irad edilmesi muva
fık görülmüştür. 

Fasıl : 38 
Tayyare resmi 

(Muhammen "mikdar 2 600 000) 
• 

2459 numaralı kanun mucibince tiyatro, sinema ve emsali mahallerin bilet 
bedelleri üzerinden alman resimlerle bazı evrakın kıymetli hale getirilerek bedel 
mukabilinde satışından ve 1454 numaralı kanunla kazanç ve hayvanlar, bina ve 
arazi vergileri tahsilatından ve 2156 numaralı kanunla ispirto ve ispirtolu içkiler 
satış kârı üzerinden tefrik edilmekte olan hisselerden terekküb eden bu resmin 
1937 senesinde sekiz aylık hasılatı 1 868 390 liradır. 1936 senesinin son dört aylık 
hasılatı da 626 073 liraya baliğ olmuş olub bu sene de ayni mikdarm tahsili.kabul olun
duğu takdirde sene sonunda bu fasıl hasılatı 2 494 433 liraya baliğ olur. 

1937 senesinin sekiz aylık tahsilat seyrine göre ayda vasati 932 000 lira tahsil 
edildiği nazarı dikkate alınır ise buhesabla sene sonunda 2 800 000 lira tah
silat yapılacağı ümid edilebilir. Şu vaziyete göre 1938 senesi için bu iki hesabın 
vasatisi olan (2 600 000) lira varidat tahmini muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 39 
Askerlik mükellefiyeti 

(Muhammen mikdar 1 400 000) 
Bu fasla askerlik mükellefiyeti kanunu mucibince bedeli nekdî olarak alınan 

hasılat kaydedilmektedir. Bu hasılatın 1937 senesinde sekiz ayhk mikdan 
1 321 274 liraya baliğ olmuştur. 1936 senesindeki tahsilat mikdan 1 332 000 lira 
olmasına ve hasılatın irae eylediği seyre nazaran 1938 senesi için bu fasla 
(1 400 000) lira konulması mümkün görülmüştür. 

Fasıl : 40 
Kıymetli evrak 

' (Muhammen mikdar 200 000) 
1937 senesi altı aylık hasılatı 147 369 liradır Geçen senenin son altı aymda vaki 

olan hasılatın bu sene de alınacağı kabul edilir ise de sene sonunda (250 000) lira 
tahsilat yapılacağı ümid olunabilir. Ancak bu sene nüfus hüviyet cüzdanlarile fe-
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rağ ve intikal ilmühaberleri kıymetinde tenzilât yapıldığı nazarı itibare alınarak 
1938 senesi için 1937 senesi muhammenatı aynen ipka edilmiştir. 

Fasıl : 41 
Muayyen masraflar karşılığı 

Varidat 
(Muhammen mikdar 170 000) 

Bu fasla kambiyo murakabesi masrafı olarak Merkez bankasından alman para 
ile teftiş mukabili şirketlerden ve müesseselerden alman meblâğ kaydedilmektedir. 

Greçen seneye nazaran bu fasılda değişiklik yapılmasını istilzam eden bir sebeb 
bulunmadığından 1938 senesi için ayni tahmin mikdarları ipka olunmuştur. 

Fasıl : 42 
Eski alacaklar 

(Muhammen mikdar 60 000) 
Bu fasla çiftçi] ere tavizen verilmiş olub aynen tahsili mümkün olamayan 

buğday bedellerinden yapılan tahsilatla mülga vergiler bakayası . kaydedilmekte
dir. 1937 senesinde altı aylık tavizattan istirdad hasılatı 55 000 lira olub 1938 se
nesi içinde Ziraat bankasından aynen tahsil edilemeyib iade edilecek buğday bedel
leri de nazarı dikkate alınmak suretile bu maddeye (50 000) lira konulmuştur. 

Mülga vergiler bakayasından mühim bir kısmı 2656 numaralı kanun mucibin
ce bu sene müruru zamana uğramış olduğu nazarı dikkate alınarak bunlar için de 
1938 senesinde (10 000) lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 43 
Cezalar 

(Muhammen mikdar 1 640 000) 
Muhtelif vergi ve resimlere aid kanunlar mucibince, vergilerini ketmedenlere 

tatbiki lâzımgelen misil ve yüzde cezalarile bilûmum kanunlarda yazlu para cezala
rı bu fasla irad kaydedilmektedir. 

Para cezaları : 1937 senesi altı aylık tahsilatı 110 779 liradır. 1936 senesinin 
son altı ayında 129 000 lira tahsil edilmiş olub Türk ceza kanununun 19 ncu mdde-
sinin 3038 numaralı kanula tadili dolayısile mahkemelerce hükmedilen cezaların 
tahsili emval kanununa göre tahsili lâzımgeldiğinden bu hasılatın önümüzdeki se
nede ümid edilen inkişafı da göz önünde tutularak 1938 senesi için bu maddeye 
240 000 lira konulmuştur. 

Zam cezaları : 1937 senesi altı aylık tahsilatı 690 956 liradır. 1936 senesi son 
altı ayı içinde tahsil olunan 722 480 liranm bu sene de aynen alınacağı kabul edil
diği takdirde sene sounda bu maddeden 1413 436 lira tahsilat olacağı anlaşılır. Bu
na nazaran 1938 senesi 1 400 000 lira kabulü muvafık grülmüştür. 

( S. Sayısı : 181) 



— 84 — 
Fasıl : 44 

îstdbul üniversitesi hasılatı 
(Muhammen mikdar 75 000) 

1937 senesinin altı aylık hasılatı 32 748 liraya ve 1936 senesinin son altı aylığı da 
41 644 liraya baliğ olmasına mebni, bu fasla mevzu mikdarın 1938 senesi içinde ay
nen ipkası cihetine gidilmiştir. 

h, Fasıl : 45 
Müteferrik hasılat 

(Muhammen mikdar 2 600 000) 
1937 senesinin sekiz aylık tahsilatı 2 360 594 liradır. 1936 senesinde bu fasıldan 

yapılan tahsilat 4 000 000 lirayı bulmuşttur. Ancak mühim bir kısnn hesab tashihi 
muamelelerinden miitevellid olan bu tahsilatın, 1938 senesi için bu münasebetle ta
diline lüzum görülmemiş ve 1937 senesi muhammenatı aynen ipka olunmuştur. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Fevkalâde varidat 

Fasıl : 46 
İktisadî buhran vergisi 

(Muhammen mikdar 13 650 000) 
1937 senesi sekiz aylık hasılatı 11 622 662 liradır. Bu mikdardan, merkezce top

tan irad edilen 5 238 934 lirası tenzil olunursa filî • tahsilatın 6 383 728 liraya ba
liğ olduğu anlaşılır. Bu mikdar 1936 senesinin ayni devresine nazaran (1 016 700) 
lira bir fazlalık göstermektedir. 1936 senesi son dört aylık tahsilatının bu sene ay
nen alınacağı kabul edildiği takdirde hasılatın 14 388 633 lirayı bulacağı anlaşı
lır. 

1937 senesinin sekiz aylık vasatisine göre mahsub suretile alman mikdar hariç 
" olmak üzere ayda tahminen 797 966 lira alındığı nazarı dikkate alınırsa sene so
nuna kadar tahsilatın 14 814 526 liraya baliğ olacağı tahmin edilebilir. 

1938 senesi için bu iki tahminin vasatisi olan 14 650 000 liranın kabulü muva
fık görlümüş ve fakat bu vergide, senelere bağlanarak yapılacak tenzilât ve teşki
lâtların tevessüünden miitevellid inkişaf nazarı dikkate alınarak bu fasla 
(13 650 000) lira konulmuştur. Bu mikdardan (1 770 000) lirası (2416) ve (2728) nu
maralı kanunlar mucibince ticarî ve sınaî kazanç erbabının vergileri üzerinden 
beşte bir nisbetinde alman buhran zammına ayrılmıştır. 

Fasıl : 47 
Muvazene vergisi 

(Muhammen mikdar 18 000 000) 
1937 senesi sekiz aylık tahsilatı 15 354 613 liradır. Bu mikdardan merkezce top-
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tan irad edilen 7 047 316 lirası tenzil olunursa filî tahsilatın 8 307 497 lira ouduğu 
anlaşılır. Bu mikdar 1936 senesinin ayni devresine nazaran 1150 786 lira fazladır. 
1936 senesi son dört aylık tahsilatının bu sene de alınacağı mülâhazasile tahsilatın 
sene sonunda 19 316 625 liraya baliğ olacağı anlaşılır. 

Bu vergi dahi aylık memur ve müstahdem istihkakları üzerine mevzu bulunma
sına mebni 1937 senesi tahsilat seyrine göre merkezce toptan irad edilen kısmı ha
riç olmak üzere ayda tahminen 1 038 437 lira tahsilat olduğu nazarı dikkate alınır 
ise sene sonuna kadar tahsilatın 19 508 562 liraya baliğ olacağı tahmin edilebilir. 

1938 senesi için her iki tahminin vasatisine göre bu fasla 19 500 000 lira konul
ması muvafık görlümüş ise de, bu vergidedahi senelere bağlanarak yapılacak tenzi
lât ve vergi matrahlarında ümid olunan inkişaf nazarı dikkate alınarak bu fasla 
(18 000 000) lira konulmakla iktifa olunmuştur 

Fasıl : 48 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 

(Muhammen mikdar 5 400 000) 
1937 senesi sekiz aylık tahsilat 4 202' 927 liradır. Bu mikdardan merkezce top-

dan irad edilen 1 664 143 lirasının tenzili halinde filî tahsilatın 2 538 784 lira oldu
ğu anlaşılır. Bu mikdar 1936 senesinin ayni devresi zarfındaki hasılata nazaran 
366 739 lira fazladır. 1936 senesinin son dört aylık tahsilatının bu senede aynen 
alınacağı hesabile sene sonunda tahsilat mikdarmm 5 380 922 liraya baliğ ola
cağı neticesine varılır. 

Bu vergi dahi aylık istihkaklar üzerine mevzu olduğundan buhran ve muvaze
ne vergilerindeki esaslar dairesinde 1937 senesi aylık vasatisi nazarı itibare alına
rak hesab yapıldığı takdirde sene sonunda 5 472 319 lira tahsilat yapılacağı tah
min olunabilir. 

Bu vaziyet dahilinde 1938 senesi için her iki tahminin vasatsi de göz önünde 
tutularak bu fasla 5 400 000 lira varidat tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 49 
Buğdayı horuma vergisi 

(Muhammen mikdar 7 350 000) 
1937 senesi sekiz aylık tahsilat 5 016 409 liradır. Bu mikdar 1936 senesinin ay

ni devresi zarfındaki tahsilata nazaran 262 000 lira bir fazlalık göstermektedir. 
1936 senesinin son dört aylık tahsilatı busene içinde de aynen tahsil olunacağı ka
bul edilir ise sene sonunda tahsilat yekûnunun 7 337 614 liraya baliğ olacağı anla
şılır. 

Bu hesaba ve 8 aylık tahsilat fazlasına göre, 1938 senesi için bu fasla (7 350 000) 
lira konulması muvafık görülmütşür. 
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Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 12 - V - 1938 
Mazbata No. 116 
Esas No. 1/938 

Yüksek Reisliğe 

Hükümetçe hazırlanan 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanunu lâyihası 
bağlı bütçeler ve eetvellerile birlikte Başvekâletin 1 mart 1938 tarih ve 6/740 sa-
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulmuş ve encümenimize verilmiştir. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 95 nci maddesinde muvazenei umumiye kanunu 
lâyihasının malî yıl başından en az üç ay evvel Meclise verileceği yazılı olub Hü
kümetçe de bu müddet içinde mezkûr lâyiha Meclise verilmiş bulunuyor. 

Encümenimiz lâyihanın müzakeresine geçmeden evvel umumî malî vaziyeti ted-
kik ve mütalea eylemiştir. 1937 malî yılıvaridatı 231 020 000 lira tahmin olunmuş
tu. Bu senenin mayıs ayı iptidasına kadar yapılmış olan tahsilat yekûnu 
239 651 504 liradan ibaret olub buna 1936 yılının 12 nci ayı içinde vuku bulan 
21 758 879 lira tahsilat dahi ilâve edilirse sene sonunda ele geçecek varidatın 
261 410 383 liraya baliğ olacağı anlaşılmaktadır. Bu yekûndan geçen sene bütçesi
nin varidat kısmında dahil olmıyan 3 764 376 liradan ibaret tayyare için vukubu-
lan teberrüat tenzil edilirse geri kalan mikdarı 1937 senesinin varidatı olarak ka
bul etmek lâzımgelir. Bu mikdar ise 257 646 007 liradan ibaret olduğuna göre 
1937 varidatının tahmine nazaran 26 626 007 lira fazlasile elde edileceği anlaşıl
maktadır. 

Yapılan incelemelere göre bu tezayüd, varidat kalemlerinin her birisinde görül
mekle beraber daha ziyade gümrük resminde, kazanç, istihlâk ve muamele vergile
rinde ve inhisarlar hâsılatında göze çarpmaktadır. 

Şunlardan 1937 malî yılında 46 500 000 lira tahmin olunan gümrük resmi 
tahsilatı on aylık hesablara nazaran sene sonuna kadar 52 milyona ve 9 540 000 
lira tahmin edilen sınaî müesseselere aid muamele vergisi tahsilatı 11 milyona, 
8 075 000 lira tahmin edilen ticarî ve sınaî teşebbüslerden alman kazanç vergisi 
tahsilatı 9 buçuk milyona ve 18 822 000 lira tahmin edilen istihlâk vergileri tah
silatı dahi 21 milyona yaklaşacağı ve inhisar maddeleri satış kârlarından da 2 
milyonu mütecaviz bir varidat fazlası elde edileceği anlaşılmaktadır. 

1937 senesi bakaya tahsilatı üzerinde yapılan ted>ikat dahi bu tahsilatın 1936 ve 
ona tekaddüm eden senelere nazaran umuıımî tp.hsil^t nisbetinin ahengine uygun 
olduğu neticesini vermiştir. 

* 

Hazinenin muamelâtı nakdiyesi ayrıca teVlkik olunmuştur. 

1937 malî yılma mühim mikdarda nakid mevcudile giren Hazine aşağıdaki cet-
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velin mütaleasmdan da anlaşılacağı üzere bu yıl içinde daima bu vaziyetini muha
faza eylemiştir. 

Alacak lira Borç lira Alacak bakiyesi 

42 670 507 23 232 023 19 438 484 I. VI. 1937 
39 302 907 23 588 371 15 714 536 I. VII . 1937 
40 118 358 22 048 519 18 069 839 I. VII I . 1937 
40 095 491 19 789 030 20 30$ 461 1. IX. 1937 
45 824 472 14 309 649 31 514 823 I. I I . 1938 
54 837 036 17 580 539 37 256 497 I. IV. 1938 

Bu rakamlardan Hazinenin muamelâtı nakdiyesi itibarile hiç bir ay borçlu va
ziyete düşmediği ve ayrıca verilen izahattan da muamelâtı nakdiye kolaylıklarmı 
temin için Maliye vekâletine verilen kredi salâhiyetlerinin mühim bir'kısmı istimal 
edilmeksizin Devlet taahhüdleri günü gününe ve tamamen ödendiği anlaşılmıştır. 

- Şu istatistik rakkamları da haricî ticaret muvazenemizin seyrini göstermektedir. 

1934 

1935 

1936 

1937 

Bu rakamlara göre ihraç maddelerimizin kıymet tutarı son sene geçen yıllara 
nazaran artmış bulunduğu gibi Iktısad vekilinin Encümenimize verdiği izahata na
zaran da memleket mahsullerimizin kısmı azamı ihraç olunarak hariç piyasalarda 
satılmış olub şimdiye kadar satılamayarak elde kalan bazı mahsullerimize aid 
az mikdardaki stokların da yenilerinin idraki zamanına kadar satılabileceği an
laşılmaktadır. 

Memleket dahilindeki ticarî hareket] erin seyri hakkında bir fikir istihsaline 
müsaid bulunan Devlet demiryollarının 1937 malî yılı için (29 875 850) lira 
tahmin edilen varidatından dokuz ay içinde 26 768 000 lirası tahsil edilmiş olub 
sene sonuna kadar bu varidatın da 6 milyon liraya yakın bir fazla ile elde edileceği 
keyfiyetini dahi burada kay de şayan görmekteyiz. 

Bir araya topladığımız bütün bu malûmattan ve ayrıca yaptığımız tedkikler-
den şu neticeyi çıkarmaktayız : 

f îdhalât 
| ihracat 

[ îdihalât 
\ ihracat 

f îdhalât 
\ ihracat 

f îdhalât 
1 İhracat 

Tonilâto 
1928 
850 

M8 

34 634 
500 

22 997 
1 936 

16 754 
94 

35 827 
— 

Ton 
59 693 
702 313 

55 741 
670 822 

45 813 
538 732 

39 955 
293 236 

Baş 
3 625 

1 080 557 

2 366 
928 358 

1 015 
713 623 

480 
576 894 

Aded 
200 353 
26 712 

254 677 
21 149 

260 849 
12 195 

303 942 
31 490 

Kilo 
415 548 658 
935 340 295 

471 826 109 
809 127 141 

491 893 810 
838 134 528 

574 083 791 
1068 454170 

Kıymet 
86 789 908 
92 149 094 

88 823 480 
95 861 137 

92 531 464 
117 733 153 

114 379 026 
137 983 551 
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1936 yılı varidatı dahi tahmine nazaran mühim derecede fazlalık arzetmekte 

idi. 1937 bütçesini hazırlarken yaptığımız tedkikat neticelerini ifade eden maz
batamızda elde edilen bu varidat fazlasını memlekette iş hacminin genişleme
sine, ihraç mallarımızın iyi para etmiş bulunmasına ve binnetice halkın iştira 
kabiliyeti artarak umumî istihlâkin tezayüdüne atfeylemiştik. 

1937 malî yılı içinde varidata müessir olacak hiç bir vergi nisbeti arttırılma-
dığını ve yeniden vergi konulmamış olduğunu da nazarı itibare alarak bu sene 
dahi ayni sebeblerin tesiri altında varidatın arttığını ve bu inkişafın devam eyle
mekte bulunduğunu görmekle beraber bu meyanda Yüksek Heyetinizce kabul bu-
yurulub iki seneden beri tatbik edilmekte bulunan Maliye vekâleti teşkilâtına aid 
kanunun hayırlı tesirlerini de müşahede etmekteyiz, 

G-eçen seneki mazbatamızda 1936 yılının tedkik olunan döviz vaziyetinde kay-
de şayan bir eyilik olduğu arzedilmiş idi, 1937 ticarî yılı döviz vaziyeti dahi tara
fımızdan tedkik edilmiş ve 1936 senesi için koyduğumuz teşhisi esaslı bir surette 
değiştirecek bir vaziyet olmadığı müşahede edilmiştir. 1938 yılı döviz vaziyetine ge
lince; henüz ticarî senenin bitmesine yedi ayı mütecaviz bir zaman bulunması ve 
bu zamanın da bizim ihracat satışlarımızın en hararetli mevsimine tesadüf etmesi 
hasebile mezkûr senenin döviz vaziyeti hakkında şirrrüdon !)!:• teşhis koymağı 
doğru görmedik. 

Umumî vaziyeti bu şekilde İmlâya ettikten sonra bütçenin masraf kısmı hak
kındaki tedkiklerimizi a r/e diyoruz : 

Hükümet, tevdi eylediği muvazenei umumiye kanunu lâyihası ile 1938 malî 
yılı masrafları için 248 307 048 lira tahsisat istemiş ve bütçenin müzakeresi sıra
sında 500 000 lirası Posta telgraf idaresi için Maliye bütçesine maadası da dörtte 
bir nisbetinde olmak üzere ödeyecekleri posta ve telgraf ücreti için tahsisat ayı-
ramamış olan dairelerin bu tahsisatlarına ilâve edilmek üzere ceman 768 000 ve 
Gümrük muhafaza teşkilâtına aid motorlar için alınacak telsiz cihazları karşılığı 
olmak üzere 25 000, yeni yapılan Tahran elçilik binası mefruşatı için 25 000, pan
siyonları bulunan mekteplerin müdür ve muavinlerine verilecek ücretler için pansi
yonlar ücretinden bu sene para ayrılmayacağından bu ihtiyacı karşılamak üzere 
40 000, hususî idarelerden umumî muvazeneye alınacak olan ilk tedrisat müfet
tişlerinin maaşları olmak üzere 240 000, Ankara kanalizasyon projesi masrafları 
olmak üzere 50 000 ve Cumhuriyetin 15 inci yıl dönümü bayramı masrafları ol
mak üzere 100 000 ve görülen lüzum üzerine Millî Müdafaa ihtiyaçları için daha 
312 000 ve jandarma ihtiyaçları için 140 000 ve müteferrik daha bazı ihtiyaçlar 
için 26 742 lira ki, ceman 1 726 742 liranın istenilen bu tahsisata ilâvesi kararlaş
tırılmış ve müzakere sırasında bir kısım masraf tertiplerinden indirmeler yapıl
mak suretile masraf bütçeleri yekûnu 249'954 020 lira olarak tesbit edilmiş olub 
bu rakam 1937 bütçesile-kabul olunan tahsisata nazaran 18 936 244 lira bir fazlalık 
arzetmektedir. Bu paranın dairelere sureti taksimi şu şekilde olmuştur. 
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Daire ismi 

Büyük M. M. 
Kiyaseti Cumhur 
Divanı muhasebat 
Başvekâlet 
Şûrayı devlet 
istatistik U. M. 
Meteoroloji îş. U. M. 
Diyanet îş. R. 
Maliye V. 
Düyunu umumiye 
Tapu ve K. U. M. 
G-ümrük ve în. V. 
Dahiliye V. 
Matbuat ü. M. 
Emniyet îş. U. M. 
Jandarma U. K. 
Hariciye V. 
Sıhhat ve îç M. V. 
Adliye V. 
Maarif V. 
Nafıa V. 
Îktısad-V. . 
Ziraat V. 
Millî Müdafaa (Kara) 

» » (Hava) 
» » (Deniz) 

Askerî fabrikalar U. M. 
Harita U. M. . 

1937 yılı 
tahsisatı 

3 627 064 
404 960 
602 034 

1 302 165 
236 914 
317 591 
517 085 
608 241 

20 251 749 
49 149 275 
1 370 222 
5 643 976 
4 856 198 

186 009 
5 666 967 

10 210 300 
3 305 925 
6 498 737 
9 246 603 

12 229 371 
15 773 108 
5 668 316 
6 112 962 

49 294 880 
7 842 493 
6 283 826 
3 065 293 

745 512 

231 017 776 

1938 yılı 
tahsisatı 

3 968 070 
406 280 
601 830 

1 298 620 
252 370 
243 640 
646 140 
608 100 

21 418 600 
50 738 390 
1 471 490 
5 666 370 
5 073 190 

188 000 
7 000 180 

10 613 470 
3 535 810 
7 901 780 
9 600 340 

14 670 130 
8 892 040 
5 489 790 
7 143 700 

61 361 030 
8 050 140 
6 583 880 
5 755 330 

775 310 

249 954 020 

1937 yılına 
Fazlası 

341 006 
1 320 

15 456 

129 055 

1 166 851 
1 589 115 

101 268 
22 394 

216 992 
1 991 

1 333 213 
403 170 
229 885 

1 403 043 
353 737 

2 440 759 

1 030 738 
12 066 150 

207 647 
300 054 

2 690 037 
29 798 

26 073 679 

nazaran 
Noksanı 

204 
3 545 

73 951 

141 

6 881 068 
178 526 

7 137 435 

Bu cetvelde geçen seneye nazaran dairelere verilen fazla tahsisat 18 936 244 lira 
olarak görülmektedir. Bundan başka, ötedenberi adi bütçe içinde yer bulan fevkal
âde mahiyetteki bazı hizmetlerin karşılığı başkaca temin edilmek üzere bu sene 
bütçe haricinde bırakılmış ve bunlar için bütçeye konulması lâzım gelen tahsisat 
dahi dairelere tevzi edilmiş olub 12 149 288 liradan ibaret olan bu para da cetvelde 
görülen mikdara ilâve edildiği takdirde geçen seneye nazara 1938 senesi için dai
relere fazla verilen tahsisat yekûnu 31 085 532 liraya baliğ olmaktadır. 

Encümenimiz bütçe müzakeresine .başlamadan evvel masraf bütçelerini kendi 
azaları arasında taksim ederek bunların sureti mahsıısada tedkikile keyfiyetin en
cümene raporte edilmesini bu azalara havale eylemiş ve her bütçenin müzakere
sinde bu tedkikat neticelerini dinledikten sonra her tertibe aid tahsisatı kabul ey
lemiş olub bunlar üzerinde gerek geçen seneye nazaran gerekse bu seneki Hükü
met teklifine nazaran yapılan değişikliklerle bu sene verilen fazla tahsisatın hiz
metlere sureti tefriki hakkında her daire bütçesinin fasıl ve maddeleri mütalea 
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edilecek bir fikir alınabileceği gibi bu hususta dairelerce hazırlanıb bütçe ile tabı ve 
tevzi edilen masraf bütçeleri esbabı mucibelerinin tedkikmdan dahi icab eden ma
lûmatı elde etmek mümkün olacaktır. 

Burada yalnız bu sene verilen fazla tahsisatın dairelerce hizmetlere ne suretle 
tevzi edildiğini mücmelen ve encümenimi in müzakereleri neticelerini de muhtasa-
ran arz ile iktifa edeceliz. 

Baire bütçelerinin fasıl ve madde itibarile mütaleasmdan anlaşılacağı üzere ge
çen seneye nazaran verilen bu fazla tahsisat bazı dairelerde teşkilât kanunlarının 
tatbiki dolayısile maaş ve muvakkat tazminat ve sair muhtelif sebeblerden dolayı 
müteferrik fasıllara konulmuş olmakla beraber bu tahsisattan mühim bir kısmı 
faydalı olacak şekilde muhtelif hizmetlerin tevsi ve takviyesi maksadile icab eden 
tertiblere konulmuş bulunmaktadır:'Şöyleki: 

Büyük Millet Meclisi: 
Bu bütçede görülen fazlalıktan mühim bir kısmı inşası tekarrür eden yeni 

Meclis binası için, 1938 yılı içinde yapılması lâzımgelen işlerin karşılığıdır. 

Maliye vekâleti: 
Bu vekâlet bütçesinde görülen fazlalığın mühim mikdarı; bazıları evvelce ka

bul edilmiş bulunan kanunlar, bazıları da yeniden görülen lüzum ve zaruretler ica
bı olarak muhtelif daire ve müesseselere yapılacak yardımları ve verilecek para
ları gösteren istisnaî masraflar kısmına konulmuş olub bir mikdarı da vekâlet ih
tiyaçları için aid oldukları tertiblere vazedilmiş bulunmaktadır. 

Düyunu umumiye: 
Düyunu umumiye bütçesi üzerinde yapılan tedkikat neticesinde 1938 senesi 

içinde ödenmesi lâzımgelen borçlar karşılığının tamamen bu bütçeye konulmuş 
olduğu ve geçen sene 6 milyon lira kadar ayrılabilen fevkalâde tahsisat karşılık
larından ve Hazine bonolarından doğan borçların faiz ve amortismanları için bu 
sene 10 milyon lira ayırmağa muvaffakiyet hâsıl olduğu anlaşılmıştır. 

Bam fasıllarda Hükümetçe teklif edilen mikdar ile Encümence kabul edilen ra
kamlar, arasındaki fark müzakere sırasında mütehammil görülen fasıllardan yapı
lan tenzilât ile icab eden tertiblere yapılan zamlardan ibaret olub bu ameliye ne
ticesinde, bir mikdar da tasarruf temin edilmiş bulunmaktadır. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti: 
* 

Geçen sene bu bütçeye 1 040 557 lira fazla tahsisat verilmiş olub buna ilâve
ten bu sene de 1 403 043 lira verilmiş bulunmaktadır. Bunun 400 000 lirası Hu 
dud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü bütçesinden idare edilmtkte iken bu se
ne vekâlet bütçesine alman merkez hıfzızsıhha müessesesinin masafları olub geri 
kalan kısmı sıhhî hizmetlerin takviyesi için ayrılmış bulunmaktadır. 

Maarif vekâleti: 
Bu Vekâlet bütçesine bu sene 2 440 759 lira fazla tahsisat verilmiş olub bu 
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paranın 500 küsur bin lirası yeniden muallimler kadrosuna alınacak olanların tah
sisatını, 200 bin lirayı mütecaviz bir kısmı Ankara Gazi Enstitüsünde orta okullara 
öğretmen yetiştirilmek üzere kursa iştirak ettirilen ilk okul öğretmenlerine ve
rilecek ücretlerle yeniden kursa çağırılacak eğitmen masraflarını ve 350 bin 
liradan fazlası köy okul eğitmenleri için vilâyetlere yapılacak yardımları 240 bin 
lirası muvazenei umumiyeye alınan ilk tedrisat müfettişleri maaşlarını ve 200 
küsur bin lirası başlanılmış olan inşaatın ikmali masraflarını karşılamak üzere 
ayrılmış, geri kalan kısmı da muhtelif ihtiyaçlara tevzi edilmiş bulunmaktadır. 

Nafıa vekâleti: 
Geçen seneye nazaran bu Vekâlet bütçesi 7 milyon liradan fazla bir noksan arzet-

mektedir. Bu noksanlık, yukarıda da bahsedildiği veçhile karşılığı fevkalâde 
menabiden temin edilmek üzere bu sene Demiryolları inşaatma aid masrafların bu 
bütçeden çıkarılmış olmasından ileri gelmiştir. 

îktısad vekâleti: 
Cetvelde bu vekâlet hizmetleri için bu sene daha noksan tahsisat verildiği gö

rülmekte ise de bu görünüş zahiri olub geçen sene Maden tedkik ve arama ens
titüsüne verilmek üzere bu Vekâlet bütçesine konulmuş olan 1 040 000 lira bu 
sene bu ihtiyacın karşılığı fevkalâde menabiden temin olunmak üzere bu büt
çeden çıkarılmış ve hakikati halde bu bütçeye de bu sene 861 4.74 lira fazla tahsi
sat verilmiştir. Bu tahsisattan 500 küsur bin lirası bu sene Nevyorkta açılacak 
olan beynelmilel büyük sergiye iştirak masrafı olmak üzere ayrılmış ve 100 bin 
liradan fazlası ihraç mallarımızın standarizasyon işlerine aid murakabe ve kon
trol hizmetlerini takviye maksadile o tertibe konulmuş, maadası vekâletin muhtelif 
ihtiyaçları için tevzi edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekaleti: 
Bu vekâlete bu sene verilen 15 buçuk milyona yakın fazlai tahsisattan 8 buçuk 

milyon lirası mahsus kanunu gereğince sarfedilmek üzere ayrı bir fasla konulmuş 
geri kalan kısmı da bu vekâlete bağlı muhtelif dairelerin ihtiyaçlarına göre tevzi 
edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer Devlet daireleri bütçelerinde geçen seneye nazaran esaslı bir değişiklik gö
rülmemektedir. 

2721 ve 2722 sayılı kanunların ikinci maddeleri mucibince muvazenei umumiye 
mülhak ve hususî bütçelerle idare olunan daireler ve belediyelerden postaya tevdi 
olunacak her türlü evrak ve resmî makamların açık ve kapalı dille çekecekleri tel
graflardan üçte bir ücret alınması icab etmektedir. 1937 yılı içinde bu ücretin al
tıda bir olarak alınması o seneye aid bütçe kanunile kabul edilmiş olub bu sene de 
bu nisbetin aynen muhafazası bidayeten teklif olunmuş ise de bilâhare Posta, ve 
telgraf idaresinin önümüzdeki sene yapacağı işler için bir milyon liraya daha ihti
yacı olduğu anlaşılarak bu paranın kısmen ücretlerin dörtte bire çıkarılması suretile 
daire bütçelerinden kısmen de Maliye bütçesine konulacak yardımla temini Hü
kümetçe taleb edilmiş ve encümenimizce de yerinde görülen bu taleb aynen kabul 
edilerek bütçelerin bu tertibe mahsus rakamları değiştirildiği gibi bu işe aid olmak 
üzere Maliye bütçesinde açılan fasla da 500 000 lira tahsisat konmuştur. 
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Bütçelerde şimdiye kadar 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı unvanile açılan 
fasıllar iki maddeye ayrılarak bunlardan birisine tedavi ve yol masrafile Devletçe 
tedavi ettirilmekte iken vefat edenlerin cenaze masrafları ve diğerine de açık ma
aşı için kâfi tahsisat konulmakta idi. Halbuki memurlardan kimlere tedavi ve yol 
masrafı verileceği ahiren Yüksek Meclisçe kabul buyurulan 3335 sayılı kanunla 
tesbit; edilmiş olduğundan buna aid tahsisatın bu unvan ile masraf tertiplerinde 
açılacak ayrı bir fasla konulması ve açık maaşı için konulacak tahsisatın dahi 
maaş fasıllarına bir madde olarak eklenmesi münasib görüldüğünden bu seneki 
büçelerde mezktûr masrafların yerleri bu suretle değiştirilmiştir. 

Jandarma bütçesinin müzakeresinde askerî hastanelerde tedavi olunan jandar
ma mensupları için Millî Müdafaaca masraf istendiği anlaşılmıştır. Jandarma büt
çesine sıhhî ilâç ve levazımı, dahil ve hariçte ücretle tedavi ettirileceklerin 
karşılığı olmak üzere konulan paralar karakollarda sarfedilecek ilâçlara ve 
askerî has tane. olmayan yerlerde açılacak revirlere ve hususî müesseselerde üc
retle yaptırılacak tedavilere mahsus olub askerî hastanelerde tedavi olunacakların 
karşılığı değildir. Jandarma teşkilâtının kendine mahsus ayrı bir hastanesi ol
madığım ve jandarmanın askerî hastanelerde tedavisi zarurî bulunduğunu nazarı 
itibara alan Encümenimiz askerî hastanelerde tedavi edilen jandarmalar için mas
raf istenmesini tabiî görmemiş, bu sebeble bütçenin aid olduğu tertibine böyle bir 
talebe meydan kalmayacak şekilde kayidler eklemiştir. 

Bütçelerde eski yıllar borçları olmak üzere konulacak tahsisatların tahakkuk et
miş borçların tutarına tekabül etmesi i cab eylediği halde umumiyetle dairelerin 
bu tahsisatı bütçelerine tahminî olarak koydukları ve zuhur edecek tahsisatsız 
borçlar hakkında da 2518 sayılı kanunun tatbiki lâzım geldiği halde bazı dairelerin 
doğrudan doğruya tahsisatsız borçlar karşılığı olmak üzere 1938 bütçelerinde aç
tıkları ayrı bir fasla tahsisat koydukları görülmüştür. 

Maliye vekâletinden alınan hesaplara göre bu güne kadar Devlet dairelerinin 
tahsisatsız olarak birikmiş borçları 370 000 lira kadardır. Alacaklıları siyanet için 
bu sene muvazenei umumiye kanununa eklediğimiz bir madde ile bu babdaki kanun 
hükümlerine halel gelmemek şartile bu borçları her dairenin 1938 senesi bütçe
leri tâsarrufatmdan ödenmesini kabul ederek dairelerin bütçelerine bu hu
sus için koymuş oldukları tahsisatı çıkarmış bulunuyoruz. Bazen fevkalâde ahval 
tahsisat harici borç yapmağı zarurî kılabilir. Ancak böyle bir hal vukuunda keyfiyetin 
evvelemirde Hükümetçe tedkik ettirilerek yapılmış olan borcun ne gibi sebebler-
den ileri geldiğinin anlaşılması ve neticeye göre bir taraftan mezkûr 2518 sayılı 
kanun hükmünün tatbikma gidilmesi diğer taraftan da tahsisat olub olmadığını 
bilmiyerek alacaklı vaziyete girmiş olan üçüncü şahıslara aid hakların ödenmesi 
için lâzım gelen muameleye tevessül olunması gerek Devletin itibarı ve gerekse 
hakkaniyet bakımından lüzumlu bir muamele olub badema dairelerin bu yolda hare
ket ederek borç biriktirmemeleri ve eski yıllar borçları için konulacak tahsisatın da 
bundan sonra tahakkuk eden mikdarlar üzerinden hesab edilmesi esasına riayet 
olunmasını encümenimiz tavsiyeye şayan görmüştür. 

Devletçe ecnebi memleketlere gönderilecek talebenin tahsil ve yol masrafları 
Maarif vekâleti bütçesine konulmuş olduğu halde bazı daireler kendi memurları 
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arasından stajiyer unvanı altında ecnebi memleketlere talebe gönderdikleri ve bun
ların masraflarını kendi bütçelerine koydukları anlaşılmaktadır. Bunların hari
cinde Devlet demiryolları, Sümerbank ve Maden tedkik ve arama enstitüsü gibi 
bazı Devlet müesseseleri dahi kendi hesablarına ecnebi memleketlere bir hayli ta
lebe göndermektedirler. Her ne suretle olursa olsun ecnebi memleketlere talebe 
gönderilmesi bir elden idaresi lâzım gelen işlerden olub 1416 sayılı kanun dahi bu 
esası vazeylemiş bulunmaktadır. Hükümetçe son vaziyetlere göre yeniden tedkikat 
yaptırılarak bu işin bir elden idaresini ve teftiş hususunun tevhidini temin ede
cek tedbirlere tevessül olunmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Gerek Adliye vekâleti bütçesi, gerekse varidat bütçesi müzakere olunurken 
mahkeme harçlarının vaziyeti hususî bir tedkika tâbi tutulmuştur. Bu müzakere
ler neticesinde mahkeme harçlarını kısmen arttıran 2503 sayılı kanun meriyete gir
dikten sonra bu varidatta 500 bin lira civarında bir tezayüd görülmüş fakat bunun 
vatandaşlar üstünde tazyik yapmakta olduğu anlaşılmıştır. Mahiyeti itibarüe esaslı 
bir varidat kaynağı sayılması doğru olmıyan bu mevzu üstünde Hükümetçe tedki
kat yapılarak mevcud nisbetleri tenzil edici bir lâyihanın Meclise getirilmesi lüzu
munun yüksek huzurunuza arzını faydalı bulduk. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçesinin müzakeresinde cenub hududumuz üze
rindeki kaçakçılık vakaları hakkında görüşülmüştür. Encümene verilen izahata 
ve ifade olunan rakamlara göre muhafaza teşkilâtının ihdasından sonra bu mın-
takadaki kaçakçılık vakaları teşkilâttan evvelki zamana nisbetle ehemmiyetli bir 
surette azalmış ise de teşkilâttan sonra tenakus mikdarı o kadar süratli olmamış 
ve her sene vakalar aşağı yukarı bir birine yakm adedlerde devam edib gitmiştir. 
Yaptığımız tedkikfer bu mıntakada kaçağa mâni olacak en müessir tedbirin iktisadî 
tedbirler olacağı neticesini vermiş ve dahilde şeker f iatları tenezzül edince bu madde 
üzerinde yapılan kaçakçılığın ehemmiyetli surette azalarak bu gün yok derecesine 
inmiş bulunması bu fikri teyid eder bir tecrübe olarak görülmüştür. Zaten bu fikir 
üzerinde Hükümetçe tedkiklere başlanılmış olduğu dahi ifade edilmiş olub başla
nılmış olan bu tedkikatın bir an evvel ikmalile alınmasına karar verilecek tedbir
lerin süratle tatbikına geçilmesi lüzumuna her şeyden evvel memleketin malî ve ik
tisadî emniyeti mülâhazasile burada işaret eylemeği yerinde görüyoruz. 

Devletçe muhtelif müessese ve cemiyetlere yapılacak yardımlar Maliye vekâleti 
bütçesinde toplanmış bulunduğu ve yardım yapılanların muamelâtı hesabiyesi 
Maliye vekâletince mahsus kanununa tevfikan tedkik edilmekte olduğu halde 
bazı daire bütçelerine ayrıca bu mahiyette tahsisatlar konulduğu görülmüştür. 
Herhangi bir müessese olursa olsun yapılacak yardımların tek bir bütçede 
ve toplu bir halde görülmesini her cihetten faydalı gören Encümenimiz bu sene 
bütçelerde mevzu bazı yardım tertiblerini Maliye bütçesine almış ise de bu sene 
için yapılan tertibleri bozmamak maksadile bunların bir kısmını yine yerle
rinde bırakmak mecburiyetinde kalmıştır, önümüzdeki sene için bu mahiyetteki 
tahsisatların kamilen Maliye bütçesinde toplanmasını ve dairelerin ayrıca kendi 
bütçelerinde bu kabü yardım fasılları açmamalarını temenniye lâyik bulmaktayız. 
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Dairelerin melbusat tertiblerine koydukları tahsisat yeknesak elbise giyme
leri lâzımgelen müstahdemine aid olub bunların kimlere ve ne şekilde verileceği 
hakkında mevzuatımız yoktur. Askerlerimizde olduğu gibi bu elbiselerin kimlere 
ne şekilde verileceği, miadları ve değerleri ne olacağı hakkında Hükümetçe tedki-
kat yapılarak salim ve yeknesak bir esasa bağlanması için icab eden hükümle
rin konulmasına aid tedbirlere tevessül olunmasına burada işaret eylemeği fay-

- dalı gördük. 

Maarif vekâleti bütçesi konuşulurken mekteb kitablarmın zamanında ve ta
mam olarak tevzi edilemediği bahse mevzu olmuştur. Verilen izahata göre mek
teb kitablarının devletleştirilmesi işi bizzarur tedricî surette inkişaf ettirilecek 
bir iş olmakla beraber muhtelif tahsil kademelerindeki talebe adedinde günden 
güne görülen tezayüdün ve dil bakımından programların ve kitablarm geçirmek
te oldukları tekâmülün dahi bu inkişaf seyrinde tesirler yaptığı; kitablarm za
manında yetiştirilmesi meselesine gelince: 

Hazırlık şartlarının henüz normallesin emiş olmasının da bunda amil olduğu an
laşılmıştır. önümüzdeki ders yılında altı yüz bin liralık kitab hazırlanacağı he-
sab edilerek bunu temin edebilmek için elde mevcud sermayeden bu ihtiyacı kar
şılayacak mikdara ilâvesi zarurî görülen 80 000 lira ile Devlet basımevinin tek
nik kudret ve eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere de mevcud sermayesine 
eklenmesi lâzımgelen 40 000 lira kabul edilmiş ve bu suretle önümüzdeki sene 
kitablarm tamamen ve zamanında yetiştirilmesi imkânı esbabı temin edilmiş bu
lunmaktadır. 

Müzakere ve kararlarımızı hulâsatan ifade eden bu maruzattan sonra Devlet 
dairelerinin 1938 yılı ihtiyaçlarını karşılamak üzere Encümenimizce tesbit edil
miş olan ve yekûnu bidayette arzedilmiş bulunan 249 954 020 liradan ibaret 
tahsisatın kabul buyurulmasmı Yüksek Heyetinize arzederiz. 

Varidat bütçesi: 

Hükümet muvazenei umumiye kanunu lâyihası ile 1938 malî yılı varidatını se
kiz aylık tahsilata göre hesab ederek 248 320 000 lira tahmin etmiş ve bu su
retle teklifte bulunmuş olub bütçenin Encümende müzakeresi sırasında on aylık 
tahsilat neticeleri dahi elde edilmiş olduğundan bu neticelere göre Encümence 
yeniden tedkikler yapılmış ve bazı vergilerde yapılan tenziller dahi göz önünde 
bulundurularak varidat rakamlarının bazılarında değişiklik yapılmış bulunmak
tadır. Greçen senelerde olduğu gibi bu sene dahi normal sayılan sebeblerin tesirleri 
altında bariz artışlar gösteren bazı vergiler müstesna olmak üzere muhtelif irad 
membalarından 1938 yılı içinde elde edebileceğimiz mikdarları,1937 yılmda yapılan 
tahsilata göre tahmin eylemiş bulunuyoruz. 

Aşağıdaki cetvelde geçen sene tahminatmı, sene içindeki filî tahsilatı ve her 
kalem için 1938 senesine mahsus olmak üzere kabul eylediğimiz mikdarları göster
miş bulunuyoruz. 
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1937 yılı ^ a o ^ © g için tahmin. 

M. Varidatın nevi tahminatı oş «5 's S • ^ ^ olunan 

Birinci kısım - îrad ve servet 
vergileri 

Kazanç vergisi 
1 Ruhsat ve unvan tezkereleri ve 

vergi karneleri 350 000 427 520 405 000 
2 Ticarî ve sınaî teşebbüslerle sa-

2 

3 
4 

3 

1 
2 

ir işlerden 
Hizmet erbabından 

Fasıl yekûnu 

Hayvanlar vergisi 
Davar develer ve domuzlar 
Diğer hayvanlar 

Fasıl yekûnu 

Veraset ve intikal vergisi 
Madenler rüsumu 

Birinci kısım yekûnu 

8 075 000 
11 850 000 

20 275 000 

9 870 161 
12 423 333 

22 721 014 

10 358 500 11 347 892 
5 141 500 5 248 000 

15 500 000 

400 000 
650 000 

36 825 000 

16 595 892 

483 630 
621 650 

40 444 129 

9 100 000 
12 500 000 

22 005 000 

11 340 000 
4 291 000 

15 631 000 

450 000 
650 000 

38 736 000 

İkinci kısım - İstihlâk ve mua
mele vergileri 

Gümrük vergileri 
1 G-ümrük resmi 46 500 000 51 775 641 50 000 000 
2 Ardiye resmi . 250 000 268 259 250 000 
3 2546 ve 2672 numaralı kanun

lar mucibince gümrüklerde 
kullanılan bazı evraka yapıştı
rılacak müdafaa pulu hasılatı 100 000 122 717 100 000 

Fasıl yekûnu 46 850 000 51 966 617 50 350 000 
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Varidatın nevi 
1937 yılı ^ Jj S -
tahminatı ^ 2 ^ s 

S 

«5 

.a I 

ö 
H3 o 

Muamele vergileri 
îdhalât muamele vergisi 
Sınaî müesseseler muamele ver
gisi 

3 Bankalar ve sigorta şirketleri 
muamele vergisi 

12 500 000 

9 540 000 

600 000 

15 029 630 

10 914 228 

836 324 

1938 yılı 
için tahmin 

TTBTmjO 

15 117 000 

11 300 000 

830 000 

Fasıl yekûnu 22 640 000 26 556 269 27 247 000 

Dahilî istihlâk vergileri 
1 Şeker ve glikoz iistihlâk vergisi 2 492 000 2 298 836 
2 Elektrik ve hava gazı istihlâk 

vergisi 1 850 000 2 011 902 
3 Ham petrol ve ondan çıkarılan 

maddeler istihlâk vergisi 2 480 000 1 756 660 
4 2731 numaralı kanun mucibin

ce alınacak istihlâk vergisi 12 000 000 14 144 516 

2 824 000 

2 000 000 

1 772 000 

14 500 000 

Fasıl yekûnu 18 822 000 20 211 914 21 096 000 

Kara ve deniz av vergileri 
Nakliyat vergisi 
Sefineler rüsumu 
Damga resmi 
Tapu harçları ve kaydiyeler 
Mahkeme harçları 
Pasaport, kançılarya ve ika
met tezkeresi harçları 
Noter harçları 
Diğer harçlar 

1 Nüfus harçları 
2 Eczane ve ecza depoları tıbbî 

müstahzarlar ve ihtisas vesika 
harçları 

375 000 
850 000 
150 000 

6 415 000 
1 000 000 
1 530 000^ 

820 000 
521 000 

100 000 

30 000 

393 520 
1 179 667 

113 425 
7 404 798 
1 285 462 
1 662 372 

869 256 
571 415 

90 587 

94 636 

400 000 
1 050 000 

120 000 
7 450 000 
1 250 000 
1 650 000 

900 000 
550 000 

90 000 

10 000 
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>» câ ^ <eâ £ Ö 

1937 yılı ^ S S ~ « g için tahmin 
CO cö 

Varidatın n-evi tahminatı S ^ U â ^ o olunan 

îhtira beratı 5 000 7 933 6 000 

Fasıl yeknûu 135 000 193 156 106 000 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 100 000 72 621 70 000 

İkinci nısım yekûnu 100 238 000 112 480 492 112 239 000 

Üçüncü hısım - İnhisarlar safi 
hasılatı 

Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu 
içkiler, rovelver, fişek ve me-
vaddı infilâkiye 33 000 000 34 437 900 35 185 000 
Tütün ve içkilerden alınacak 
müdafaa vergisi hasılatı 3 700 000 3 482 100 3 666 000 
Kibrit ve çakmak 
Kibrit ve çakmak hasılatı 1 194 000 1 170 394 1 194 000 
Maktu mikdar 35 000 35 000 35 000 

Fasü yekûnu 1 229 000 1 214 819 1 229 000 

Oyun kâğıdı 30 000 30 000 30 000 

Üçüncü kısım yekûnu 37 959 000 39 134 876 40 110 000 

Dördüncü kısım - Devlete aid 
emval ve emlâk hasılatı 

İşletilen emlâk hasılatı 
Arazi hasılatı 21 000 40 865 35 000 
îcar bedelleri 220 000 268 793 250 000 

Fasıl yekûnu 241 000 309 658 285 000 
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Varidatın nevi 

Emval ve emlâk satış hasılatı 
Emval satış bedeli 
Emlâk satış bedeli 

Pasıil yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1937 yılı 
tahmin atı 

240 000 
900 000 

1 140 000 

1 381 000 
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242 466 
1 544 190 

1 786 656 

2 096 314 

1938 yılr 
için tahmin 

olunan 

250 000 
1 250 000 

1 500 000 

1 785 000 

Beşinci kısım - Devletçe idare 
edilen müesseseler 

Devlet demiryolları ve liman
lan 
Posta, telgraf ve telefon 
Darphane ve damga matbaası 
hasılatı 
Resmî matbaalar hasılatı 
Umumî mektebler hasılatı 
Diğer müesseseler hasılatı 
Konya ovası sulama idaresi ha
sılatı 

10 000 
25 000 
15 000 

100 000 

10 000 
50 082 
17 868 

111 640 

10 000 
35 000 
16 000 

100 000 

60 000 

Beşinci kısım yekûnu 401 000 

157 410 

527 416 

100 000 

261 000 

Altıncı kısım - Umumî müesse
seler ve şirketler hasılatından 

Devlet hissesi 

İmtiyazlı demiryollarından alı
nan 
Fenerler hasılatından alman 650 000 650 000 650 000 
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Varidatın nevi 

Mükerrer sigorta sandığından 
alman 
Mukavelenamesi mucibince 
Musul petrollerinden alman 

Altıncı kısım yekûnu 

1937 yılı 
tahminatı 

350 000 

800 000 

1 700 000 
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233 000 

ı 

ı 696 094 

1938 yıh 
için tahmin 

olunan 

233 000 

800 000 

1 683 000 

Yedinci hısım - Müteferirk va
ridat 

Fasıl yekûnu 170 000 

Eski alacaklar 
Tavizattan istirdad 27 000 

285 436 

300 125 

Hazine muamelelerinden müte-
vellid varidat 
Hazine portföyü geliri 
Faiz 
Akça farkı 

Fasıl yekûnu 

Tayyare resmi 

Askerlik mükellefiyeti 
Kıymetli evrak 
Muayyen masraflar karşılığı 
varidat 
Kambiyo murakabesi mukabili 
Cumhuriyet Merkez bankasın
dan alınan 
Teftiş mukabili şirketlerden ve 
müteahhidi erden alman 
Teberrüat 

670 000 
1 000 000 

100 000 

1 770 000 

2 600 000 

1 170 000 
200 000 

70 000 

100 000 
— 

863 248 
1 125 381 

— 

1 988 629 

2 699 242 

1 736 588 
268 977 

70 000 

215 436 
— 

350 000 
1 380 000 

— 

1 730 000 

2 250 000 

1 650 000 
200 000 

-

70 000 

100 000 
— 

170 000 

50 000 
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Varidatın nevi 

Mülga vergiler 

Cezalar 
Para cezaları 
Zam cezaları 

İstanbul üniveı 
Müteferrik has 

Yedin* 

bakayası 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

'sitesi hasılatı 
ıılat 

si kısım yekûnu 

1937 yılı 
tahminatı 

45 000 

72 000 

250 000 
1 200 000 

1 450 000 

75 000 
2 600 000 

10 107 000 
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93 466 

393 591 

263 370 
1 496 742 

1 760 112 

75 753 
5 563 246 

14 771 574 

1938 yılı 
için tahmin 

olunan 

10 000 

60 000 

270 000 
1 530 000 

1 800 000 

75 000 
2 600 000 

10 535 000 

Sekizinci "kısım - Fevkalâde va
ridat 

iktisadî buhran vergisi 
Hizmet erbabından 
Sair kazanç erbabından 

11 379 000 12 576 562 
1 600 000 2 305 269 

5 482 256 
7 320 463 

12 600 000 
2 150 000 

Fasıl yekûnu 12 979 000 14 881 831 14 750 000 

Muvazene vergisi 17 560 000 19 576 237 17 100 000 
Hava kuvvetlerine yardım ver
gisi 4 870 000 
Buğdayı koruma vergisi 7 000 000 

5 500 000 
7 350 000 

Sekizinci kısım yekûnu 42 409 000 47 260 787 44 700 000 

Nâzım varidat 

UMUMÎ YEKÛN 231 020 000 257 411 682 250 049 000 
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Bu cetvelin tahsilat sütununda görülen rakamlar elde edilen on aylık tahsilata 

bir evvelki senenin son iki ayında elde edilen mikdarlarla on aylık tahsilata gö
re beher aya isabet eden mikdarların mukayesesi ile bulunmuş olan adedlerin ilâ
vesi suretile elde edilmiştir. 

Bu rakamlar yeni sene için yaptığımız tahminlerin müstenidatmı açıkça gös
termekte olduğundan bunların her birisi hakkında ayrıca izahata lüzum görülme
miş, aneal^ bunlardan tahsilat rakamlarına tevafuk etmeyenleri hakkında muhta-
saran malûmat vermekle iktifa olunmuştur. 

Cetvelde hayvan vergisile muvazene vergisi için tahmin olunan rakamların 1937 
tahsilâtına tevafuk etmediği görülmektedir. Bu farklar sene içinde Yüksek Heye
tinizce kabul buyurulan kanunlarla bu iki vergi nisbetlerinde yapılan tahfiflerden 
ileri gelmiştir. 

Grümrük resminden 1937 senesinde elde edilecek mikdar (46 850 000) lira ola
rak tahmin edildiği halde bu verginin on aylık tahsilatı 42 622 578 lira olmuştur. 
Bu mikdara son iki ayda da elde edilecek mikdar olarak 9 153 063 lira daha ilâve 
edildiği takdirde sene sonunda tahsilat yekûnunun 51 775 641 liraya varacağı an
laşılmaktadır. Yaptığımız tedkiklere göre bu tezayüdün genel idhalât rejiminin 
tatbik edilmiş olmasından ve memleketteki istihlâkâtm evvelki seneye nisbetle art
mış bulunmasından ileri geldiği ve bu âmillerin önümüzdeki sene dahi bu vergiye 
tesir yapmakta devam edeceği düşünülmüş, ancak genel idhalât rejiminin tatbiki 
sebebile bazı eşyaya aid olmak üzere gümrük tarifesinde îcra Vekilleri heyetince 
yapılmış olan arttırmaların tatbikma 1937 malî senesi nisan ayı içinde başlanabi
leceği ve bunun bu varidatta az çok menfi tesirleri olacağı ve gümrük hasılatı muh
telif sebeb ve âmillerin tesirleri altında tahavvül gösteren bir vergi olub bunun 
tahmininde yalnız geçen senenin tahsilatını esas ittihaz etmenin doğru olmaya
cağı hesab edilerek gümrük resmi varidatı olarak yuvarlak bir rakam olmak 
üzere 1938 bütçesine 50 000 000 lira koymuş bulunmaktayız. 

Sınaî müesseseler muamele vergileri ile istihlâk vergilerinin bazı kalemlerine 
aid tahminlerde geçen sene tahsilâtına nazaran görülen farklar 1937 içinde 
tam randımanla çalışamayan bazı yeni fabrikalarımızın 1938 içinde tam randı
manla faaliyetlerine devam edeceği mülâhazasından ileri gelmiştir. 

Nakliyat vergisile müteferrik hasılat rakamlarında görülen mübayenet dahi 
bunlardan nakliyat vergisine aid 1937 tahsilatından bir kısmı bazı müesseseler
den daha evvelki sene alacaklarına mahsuben alman paralardan ibaret olub 1938 
tahmininde bunu nazarı itibare almış olmaktan ve müteferrik hasılattan 1937 yı
lında elde edilen mikdar dahi her sene tekerrür etmeyecek sebeblerden müte-
vellid olub bu fasla aid tahminatın cari sene tahsilâtma istinad ettirilmesi doğru 
olmayacağı düşüncesile geçen sene bütçesine konulan mikdarm bu sene de ay
nen kabul edilmiş olmasından ileri gelmiştir. 

Bu suretle yapılan hesablar neticesinde 1938 malî yılı içinde elde edebileceğimiz 
varidat yekûnu 250 049 000 lira olarak tahmin edilmiş olub Hükümetle tam bir 
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mutabakat halinde tesbit edilen bu rakam Devlet daireleri için kabul eylediğimiz 
tahsisatı karşılayacak halde bulunmaktadır. 

Milletler arası iktisadî münasebetler gün geçtikçe genişlemeğe doğru yüz tut
muştur. Dahilde Devletçe alınan ziraî ve iktisadî tedbirler semerelerini vermeğe 
başlamış, sanayi ve ümran faaliyetleri iş hacmini arttırmıştır, önümüzdeki sene 
için alınacak bu kabîl yeni tedbirlerle sanayi ve ümran programlarının tatbi
katına devam edilmesi ve her nevi âmme hizmetlerinin selâmet ve emniyetle işle
yebilmesi için icab eden masraflar kabul buyurulmak üzere Yüksek Heyetinize 
arzedilmiştir. Bütün bunlar nazarı itibare alınır ve devam etmekte bulunan millî 
inkişafımızın tabiî seyrinden ayrılmasını icab ettiren bir sebebin ortada görül
memesi düşünülür ve nihayet ziraî istihsalâtımıza müessir olan hava şartlarının 
da bu güne kadar devam eden normal gösterişi göz önünde bulundurulursa rakam
lara ve filiyata müsteniden tahmin eylemiş bulunduğumuz bu mikdar varidatın 
1938 yılı için de elde edileceği ümid olunur. 

Muvazenei umumiye kanunu layihası: 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri 1938 yılının varidat ve masraf yekûnla
rını göstermekte olub bunlar Encümence tesbit edilmiş bulunan yekûnların konul
ması suretile yeniden yazılmıştır. 

Üçüncü madde Hazinenin muamelâtı nakdiyesini kolaylaştırmak için Maliye 
vekiline salâhiyet veren bir madde olub bu salâhiyetler her sene bütçe kanunlai'ile 
verilmekte ve lüzumu halinde istimal olunmaktadır. Bu sene bu maddeye son fıkra 
olarak bir hüküm eklenmiş olub bu hüküm 3302 sayılı kanunla kabul edilmiş olan 
bir esasa taallûk etmektedir. Mezkûr kanunla Hazinenin hissedar bulunduğu şir
ketlerde kendisinden başkasma aid bulunan hisse senedlerini İcra Vekilleri Hey
eti kararile satın alınmasına mezuniyet verilmiş ve bu mezuniyet devam etmekte 
bulunmuştur; Ancak bu kanuna göre hisselerin bono mukabilinde satın alına
bileceği kabil ise de icabında nakid ile mubayaa edilebilmesi mümkün görülmemek
tedir. Bu imkânı vermek üzere maddeye eklendiği anlaşılan bu hükmü yerinde 
gören Encümenimiz maddeyi teklif veçhile kabule karar vermiştir. 

Dördüncü madde maaştan tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 sayılı kanunun 
mevzuu haricinde kalan memurlarla ücretli müstahdemleri ve nakil vasıtalarını 
gösteren (D) cetvelini tasdik etmektedir. Bu cetvelde geçen seneye nazaran değişik
likler yapılmış olub cetvel bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Beşinci madde dairelerin bütçelerinde muvakkat müstahdemler tertibine ko
nulan paraların kimlere verileceğinden ve hangi masraf tertiblerinden zarurî 
görülen hizmetler için aylık ücretli veya yevmiyeli müstahdemler kullanılabilece
ğini gösteren (E) cetvelinden bahsetmektedir.. Bu madde hükmüne göre İcra 
Vekileri Heyetince tasdik edilib Büyük Millet Meclisine tevdii lâzımgelen kad
rolar bu sene tarafımızdan bütçe lâyihasına eklenmek suretile Yüksek Heyeti
nize arzedilmiştir. 
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Altıncı madde ile erlerin mahremiyeti veya amele yokluğu gibi hususî ve za

rurî hallerde tahkimat işlerinde çalıştırılmasına ve bunlara yevmiye verilmesine 
cevaz verilmektedir. p Geçen yıl bütçesile kabul olunan bu .hükmün bu senede 
kabulüne lüzum gösterilmekle aynen kabul olunmuştur. 

Yedinci madde Muhasebei umumiye kanununun 29 ncu maddesi mucibince 
her sene bütçesine konması icab eden cetvelleri göstermektedir. Bunlarçlan tkt ı-
sad vekâletincee gösterilen lüzuma binaen gümrük * tarif e kanununun 14 ncü 
maddesi mucibince kabulü muvakkat usulünden istifade edecek olan eşyaya 
aid (I) cetvelinde çeltik fabrikalarının ihracatını temin maksadile idhal olunacak 
pirince aid (26) ncı maddesine memleketten döviz çıkmasına mâni olacak bir kayid 
konmak sur etile değişiklik yapıldığı gibi 27 ve 28 nci maddelerinde dahi yaş 
meyva yanına kuru meyvalar da ilâve olunmak sur etile bunların da ihracına 
yardım edici bir kayid eklenmiş ve cetvele yeniden ilâve olunan 33 ncü maddeye de 
yerli mahsul ve mamulâtm ihracatında kullanılmak üzere sandıklık kerestenin de 
kabulü muvakkat usulile memlekete ithaline imkân verilmiştir. 

Sekizinci madde Yüksek mühendis mektebinin teadül esası üzerine tanzim olu
nan kadrosunu göstermekte olub mülhak bütçe ile idare edilmekte iken Nafıa ve
kâletine bağlanan bu müesseseye aid teşkilât kanunu çıkıncaya kadar bütçe kanu
nuna konulmuştur. 

9, 10, 11 ve 12 nci maddeler, Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mekteb 
pansiyonları hakkındaki kanunlar mucibince Bütçe kanunlarına konulması icab 
eden hükümleri ihtiva etmektedir. Hükümet 1937 yılı için tesbit edilen ücret mik-
darlarile 1938 yılında pansiyonların idare edilemiyeceğini, her mahallin ihtiyacına 
göre ücretlerin bir mikdar arttırılması zarurî bulunduğunu izah ederek 1938 yılı 
için bu ücretlerin arttırılmasını teklif etmiştir. Encümenimizce bu hususta yapı
lan tedkikatta bazı pansivonlarda talebe azlığı, bazı mahallerde yiyecek fiatlarmm 
yükselmesi, odun yerine kömür yakmak mecburiyeti gibi sebebler yüzünden bu 
iicretlerde değişiklik yapılması neticesine varılmıştır. Ancak, ücretlerin geçen yı
la nazaran arttırılması talebe velilerini tazyik edeceği ve yeniden pansiyonlara gi
receklerin mikdarlarını azaltacağı düşünülerek ekserisi geçici olan bu sebeblerin te
siri altmda arttırılma yoluna gidilmemiş, 2517 ve 3043 numaralı kanunlar mucibin
ce müdür ve muavin ücretleri için pansiyonlar hasılatından verilecek olan 40 000 
liranın varidatı müsaid olmayan pansiyonlara tahsisine ve Maarif vekâleti bütçe
sine bu yüzden açık kalacak olan müdür ve muavin ücretleri için 40 000 lira ko
nulmasına karar verilmiş, bunu temin maksadile 9 ncu maddeye bağlı olarak tek
lif olunan (M) cetveli geçen yılın avni olmak üzere değiştirildiği gibi 12 nci mad
de de yeniden yazılmış ve 10, 11 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Ön üçüncü madde dairelerin gecen vıl bütçelerile 1928 - 1936 yıllarına aid borç
larının tediye suretine dair Mali ve vekâletine verilen bir salâhiyeti ihtiva etmkete 
olub bu madde de esas itibarile kabul edilmiştir. Ancak bu maddenin 1932 - 1933 
yıllarına aid tahsisatsız narçaların tasfiyesi hükmünü ihtiva eden son fıkrası bura
dan çıkarılmış ve Hükümet teklifindeki on beşinci madde hükmünü de ihtiva et
mek üzere yeniden yazılan 14 ncü maddeye eklenmiştir. 
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On dördüncü madde; yeniden tanzim eylediğimiz bu madde her yıl bütçesine 

bağh (H) cetvelinde tekrar edilen 1932 yılı muvazenei umumiye kanununun 
11 nci maddesi olub bir kısım Devlet borçlarının tasfiyesi suretini ihtiva et
mekte olan bu madde muvakkat mahiyeti haiz olması hasebile mezkûr cetvelin 
tasfiyesi sırasında umumî hükümler arasına alınamamış, tasfiyenin nihayetine 
kadar muvazenei umumiye kanununda tekrarına zaruret hâsıl olmuştur. Ancak bu 
madde mucibince evvelce tahakkuk edipte muamelenin ikmal edilememesinden 
dolayı tahvile bağlanamamış olan borç] ar için yeniden verilecek tahvillere aid 
ilk kuponlar, taksitler muhtelif tarihlerde, başlayacağı için, müruru zamana 
uğramış olacağından alacaklıların sunu ve taksiri olmadan uzayan bu muamele
den mutazarrır olmamalarını temin maksadile bu kuponların nakden ödenmesine 
dair maddeye bir hüküm ilâvesi muvafık görülmüştür. 

On beşinci madde; mucib sebebleri mazbatamızın masraf kısmında izah olunan 
ve 1934 - 1936 yılları karşılıksız borçlarının tesviyesi suretini gösteren bir madde 
olub lâyihaya yeniden ilâve edilmiştir. 

On altıncı madde; tevhid ve teadül kanununa bağlı cetvellerde yazılı memuri
yetlerden 1938 yılı için mevkuf tutulacak olanları gösteren (L) cetvelini tasdik 
eden bir madde olub Hükümetçe 14 ncü madde olarak teklif edilmiş idi. Ekseri 
dairelerin teşkilât kanunları yapılmış ve memurin cetvelleri bu kanunlara ek
lenmiş olduğundan madde metninde teşkilât kanunlarına da işaret olunması ye
rinde görülmüş ve o şekilde yeniden yazılarak kabul olunmuştur. 

On yedinci madde; dairelerin 1938 yılı içinde posta ve telgraf ücretlerini ne nis-
hette ödeyeceklerini göstermekte olub Hükümetçe 16 ncı madde olarak teklif edi
len İmi madde, sebebi mazbatamızın masraf kısmında izah olunduğu üzere yeni
den yazılmıştır. 

On sekizinci madde; döviz ihtiyaçlarının senenin hululünden evvel tesbiti suretile 
bu işin murakabeye tâbi tutulması için icra Vekilleri Heyetine ve Başvekâlete sa
lâhiyet vermekte olub Hükümetçe 17 nci madde olarak teklif olunan bu madde 
hükmünün 1938 yılında dahi devamına lüzum görülmekle teklif veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

On dokuzuncu madde; lâyihanın 18 nci maddesi olub ihtiva ettiği hükümlere 
göre millî ve metruk emlâk ve arazinin satış taksit bedellerile arazi icar bedelle
rini samanında vermeyenler hakkında tahsili emval kanunu dairesinde muamele 
yapılacağını emretmektedir. Tatbikatta kontratoya bağh icar bedelleri umumî hü
kümler dairesinde icra ve iflâs kanununa tevfikan, kontratosuz arazi icarları da 
mevzuatımıza göre tazminat mahiyetini iktisab ettiğinden muhakeme ile ilâma 

• bağlanması ve bu suretle yine umUmî hükümler dairesinde halledilmesi icab etti
ğinden bu kısmın maddeden çıkarılarak hükmün yalnız emlâk ve arazi satış be
dellerine hasrı muvafık görülmüş ve madde o yolda tadil edilmiştir. 
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Yirminci madde; Ankara Yüksek ziraat enstitüsü hakkmdaki 2291 sayılı ka

nun ile enstitünün tedris heyeti kadrosu azamî olarak tesbit edilmiş olub tedricen 
tatbik edilecek olan bu kadrodan her sene kullanılacak olan kısmın o sene bütçesi
ne bağlanacak bir cetvel ile tesbiti icab eylemekle mezkûr cetvelin bu sene de ka
nuna bağlandığını ifade etmekte olub Hükümetçe, 19 ncu madde olarak teklif edilmiş 
ve aynen kabul olunmuştur. 

Yirmi birinci madde; Yüksek ziraat enstitüsüne dahi pansiyonlar hakkındaki 
2005 sayılı kanuna göre yerli ve yabancı pansiyoner talebe alınmasına mezuniyet 
verilmekte olub önümüzdeki sene dahi devamına lüzum görülmekle Hükümetçe 
yirminci madde olarak teklif edilmiş ve aynen kabul olunmuştur. 

Yirmi ikinci madde; Konya ovası sulama idaresine taallûk etmekte olub bu sene 
de 1937 senesi muvazenei umumiye kanununda mevrud olduğu şekilde ve Hükü
metçe 21 nci madde olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. Bu maddeye bağlı sula
ma ücretini gösteren (R) cetveli Encümende müzakere mevzuu olmuştur. Bir kaç 
senedenberi devam eden ayni tarifedeki ücretlerin, çiftçiyi tazyik etmekte oldu
ğundan, tenzili düşünülmüş ise de meselenin Hükümetçe bütün su işlerinin yeni 
bir rejime bağlanması hakkında sevkedildiği anlaşılan lâyiha ile birlikte görüşül
mesi münasib görülerek maddenin bu kısma aid hükmü teklif veçhile aynen kabul 
olunmuştur. Ancak çiftçi üzerinde teraküm eden borçların ve bunlara müterettip 
cezaların ağırlığı hissedildiğinden bunların bu sene af fi münasib görülmüş olmakla 
madde o şekilde değiştirilerek yeniden yazılmıştır. 

Yirmi üçüncü madde; Konya ovası sulama idaresi için akdine mezuniyet veril
miş olan istikraz hâsılından sarf edilmemiş olan kısmın 1938 senesi içinde de sarf ma 
mezuniyet vermekte olub Hükümetçe 22 nci madde olarak teklif edilmiş ve bu 
hükmün bu sene de devamına lüzum gösterildiğinden teklif veçhile aynen kabul 
olunmuştur. 

Yirmi dördüncü madde; 788 sayılı memurin kanunile ordu ve jandarma zabi-
tan ve memurini hakkındaki 912 sayılı kanun hükümlerinden hangilerinin 1938 
yılında dahi tatbik edilmiyeceğini göstermekte olub Hükümetçe 23 ncü madde ola
rak teklif edilmiştir. Madde metninde numaralarla işaret olunan hükümlerden 
bazıları esasen aid oldukları kanunların tadili suretile kaldırılmış olmakla metinde 
bu sebebden dolayı değişiklik yapılarak kabul edilmiştir. 

Yirmi beşinci madde;- gazete ve mecmua tabında ve ders kitablarmın bası
mında kullanılmak üzere getirilecek kâğıdlardan muayyen mikdarlara aid gümrük 
ve istihlâk vergilerinin tenzil edileceğini göstermekte olub Hükümetçe 24 ncü 
madde olarak teklif edilmiştir. 

Bu hüküm görülen lüzum üzerine 1937 bütçe kanununa konulmuş olub ih
tiyacın devam etmekte bulunduğu ifade edilmiş ve bu mey anda lâyiha ile teklif 
olunan mikdarlarm kısmen arttırılması dahi Hükümetçe taleb edilmiş olmakla 
mikdarlar taleb edilen derecelere çıkarılmak suretile bu sene de kabul edilmiştir. 
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jâuafearak&a y a ş ı ^ tahminlere göre 850 000 liraya 
y^ilîafaüeeöği Enömmeııeizah^ edilerek bu iş için Maliye hesabına Nafıa bütçesine 
.köumiiş ©lan.250 $00? lrâafya ilâveten 1938 ve 1940 senelerine sarî daha 600 000 
Hrakk taahhüde -gicişiknesi salâhiyeti istenilmiş ve bu salâhiyetin verilmesi En-
mmBmmime de ıiûauvaAk ; 'görülmüşolma kla lâyihaya bunu temin eder şekilde 
26 ncı madde eklenmiştir. 

Bu^seneye-kada^r 1267'sayık kanunun 5 nci maddesi mucibince Hudud ve sahil
ler s#fhât unıurn^ müdürlüğü bütçesinden idare edilmekte olan Türkiye Cumhu
riyeti Merkez hıfzıs&ıha müessesesi Bundan böyle umumî muvazeneye alınarak 
masrafları karşılığı Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâleti bütçesine konulmuş ve 
bu suretle -mezkûr kanun hükmünün değiştirilmesine zaruret hâsıl olmuş ve 
.kanunda tadilât yapıkn^aya kadar merî kalmak üzere lâyihaya 27 nci madde ilâve 
edilmiştir. 

193§ ımalî yılı bütçesi Cumhuriyet devrindeki bütçelerin en genişidir. Cüıhhu-
riyetinrteessüsündenberi memleketimizin malî ve iktisadî inkişafı için büyük bir 
enerji 41e ^başlayan -mesaiye Celâl. Bay ar Hükümeti zamanında da ayni hızla de
vam edilmiş ve günden güne salâh bulan Maliyemiz dahi Devlet ihtiyaçlarını ko
laylıkla; karşılayacak hale gelmiştir. Paramızın istikrarı devam etmekte ve mille
timizin her bakımdan tekâmülü ve yükselmesi için tesbit edilmiş olan programların 
tatbiki işi intizam içinde cereyan etmektedir. Bundan dolayı Hükümet ve bu me-
yanda Cumhuriyet maliyesini dirayetle idare eden Maliye vekili Fuad Ağralı bi-
haKkin tebrike şayandır. Hükümetin bu muvaffakiyetlerinde devamı temennisile 
Encümanimkce müttefikan kabul olunan lâyihayı Umumî Heyetin tasvibine arze-
dilmek ifeere Yüksek Başkanlığa sunuyo ruz. 

Beis 
Burdu 
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F. öymen 

(razi Anteb 
A. II. Ay er dem 

Kayseri 
N. Kerven 

Manisa 
T. Türkoğlu 

Muş 
S. Atama,n 

Sivas 
B. Basara 

Yozgad 
S. Içöz 
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1938 malî yılı muvazenei umumiye kamunu 
HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1938 malî yüı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (248 307 048) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2 — Devlet bütçesine dahü 
dairelerin 1938 malî yılı masraflarına 
karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (248 320 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — 1938 malî yılı içinde 
Osmanlı bankası ile olan Hazine hesabı 
carisinden maada kısa vadeli avans ve 
hesabı cariler akid ve küşadma ve azamî 
bir yıl vadeli Hazine bonoları ihracına 
Maliye vekili mezundur. Ancak hususî 
kanunların verdiği salâhiyetler hariç ol
mak üzere tedavülde bulunacak Hazine 
bonoları hiç.bir zaman (10) milyon lira
yı tecavüz edemez. 

Hazinede mevcud mülî esham ve tah
vilât karşılık gösterilmek suretile temin 
olunacak krediler veya bunların satış be-
dellerile uzun vadeli Devlet tahvilleri 
mubayaasına veya bu bedellerle Hazine
nin ortaklığı bulunan şirketlerdeki işti
rak hisselerini ödemeğe ve icra Vekille
ri Heyeti kararile bu kabîl şirketlere aid 
hisse senedlerini satın almağa Maliye 
vekili mezundur. 

MADDE 4 — Dairelerin, maaşatm 
tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 sa
yılı kanunun mevzuu haricinde kalan 
memurlarile ücretli müstahdemleri ve 
nakil vasıtaları bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 5 — (D) cetvelinde dahü 
bulunmadıkça ayrıca teşkilât icra ve da
imî hizmetler için şehrî ücretli veya yev
miyeli müstahdemler istihdam edilemez. 
Muvakkat veya senenin muayyen bir 
mevsimine mahsus hizmetlerle müstes
na ve zarurî ahval dolayısile kadro dahi-

BÜTÇB ENOÜMJEHteÖf 

il-.— ÜtelatMtç^neijiahil 
dakelerin 1938 ıaaalî^;iij.masraâiari için 
bağla t(A) işaamtüi.eeıbveildeL gösterildiği 
üzere (249 954-030) litret;(tahsisat rveril-
miştir. 

MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1938 malî yılı masraflarına 
karşılık olan varidat bağlı* (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere <250 049 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

tir. 
MADDE 3 r— Aynen kabul tedilmiş-

tir. 
MADDE 4 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 5 — Aynen kabul edâimlş-
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lindeip. memur ve müstaiıdemlerle ifası I 
müminin olmayan hizmetler iğin kadro
ya daihil olmaksızm aylık ücretli veya 

yevmiyeli müstahdemler kullanmak caiz
dir. : 

Bu kabîl müstahdemlerin ücret ve 
yevmiyeleri münhasıran aid oldukları 
daire bütçelerindeki muvakkat müstah
demler tertibinden verilir. 

Fasıl numaralarile unvanları bağlı 
(E) işaretli cetvelde yazılı masraf ter-
tiblerınden idaresi zarurî görülen hiz
metler için kezalik aylık ücretli veya 
yevmiyeli müstahdemler kullanılabilir. 
Bunların kadroları icra Vekilleri Heye
ti kararile tatbik ve müteakib yıl büt-
çesile Büyük Millet Meclisine tevdi olu
nur. . 

Yevmiye alan amele bu hükümden 
müstesnadır. Masraf tertiblerinden ida
re olunacak hizmetler kadrolarının büt
çede mevcud diğer bir hizmetin ifasma 
müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde 

MADDE 6 — Mahremiyeti veya ame- MADDE 6 — Aynen kabul edilmiş
le yokluğu gibi hususî ve zarurî hallerde tir. 
tahkimat işlerinde çalıştırılacak erlere 
(20) kuruşu geçmemek üzere yevmiye Ş , 
verilebilir. Verilecek yevmiyelerden hiç ; 
bir suretle tevkif at yapılmaz. 

MADDE 7 — Muhasebei umumiye ka- MADDE 7 — Aynen kabul edilmiş-
nununun 29 ncu maddesi mucibince: tir. 

1 - Varidat nevilerinden her birinin 
müstenid oldukları hükümleri gösteren 
(O) cetveli* 

2 - Sidematı vataniye tertibinden 
kanunla muhassas maaşların müfreda
tım havi (Ç) cetveli, 

3 - delecek yıllara geçici mukavele
ler akdine mezuniyet veren kanunları 
gösteren' (G-) cetveli, 

4 - Maliye Bütçesine konulmuş olan 
ihtiyat tahsisatından nakli caiz tertib-
leri gösteren (F) cetveli, 

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

Bu kanuna bağlıdır. I 
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MADDE 8 — Yüksek mühendis mek

tebinin teadül esası üzerine tanzim olu
nan kadrosu bağlı (O) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Müderris ve muallimlerle 
muavinlerinin kadro cetvelinde gösteri
len derecelere tevzii Nafıa vekâletinin 

. tasdikile yapılır. 
Bu suretle teayyün eden maaşlar 1452 

sayılı kanunun esasları dairesinde veri
lir. 

MADDE 9 — Maarif vekâleti tara
fından idare edilecek mekteb pansiyon
ları hakkındaki 1838 sayılı kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 2005 sayılı 
kanunun 2 nci maddesi mucibince pansi 
yoner talebeden alınacak ücretler bağlı 
(M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10—1938-1939 ders yılı için
de ücret ve masrafları Devlet tarafından 
verilmek üzere pansiyonu bulunan mek-
teblerde leylî meccani okutturulacak 
talebenin adedi (1500) olarak tesbit 
olunmuştur. Bu mekteblerde okutturul
mak üzere ders yılı zarfında Devlet he
sabına ve 915 sayılı kanunun 2 nci mad
desi hükümlerine tevfikan alınacak ley
lî meccani talebenin Maarif vekâletince 
tensib edilecek bir kısmı umumî müsa
baka ile, bir kısmı da lise olmayan vilâ
yetlerde imtihana talib olan ve kanunu 
mahsusunun tayin eylediği şartları haiz 
bulunan talebelerden müsabaka imtiha
nında ayni vilâyet talebeleri arasında en 
çok muvaffak olanlardan tefrikile bu 
vilâyetlere de talebe isabet edecek şekil
de alınır. 

MADDE 11 — 2005 sayılı kanunun 3 
ncü maddesi mucibince her yıl muvaze-
nei umumiye kanununa bağlanması lâ-
zımgelen kadrolar ilişik (N) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 12 — 2517 ve 3043 sayılı 
kanunlar mucibince verilecek müdür ve 
muavin ücretlerinin 40 000 lirası 2005 
sayılı kanun gereğince açılmış olan pan
siyonlar gelirlerinden verilir. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 11 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 12 — 2517 ve 3043 sayılı 
kanunlar mucibince verilecek müdür ve 
muavin ücretlerinin 40 000 lirası 2005 
sayılı kanun gereğince açılmış olan pan
siyonlar gelirlerinden alınır ve bu para 
varidatı müsaid olmayan pansiyonlarm 
açığını kapatmağa tahsis olunur. 
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MâJDDİD 13 — Bütçelerde geçen yıl 

borçları tertibine mevzu tahsisat kifa
yet etmediği takdirde işbu borçlar ta
allûk ettikleri hizmetlere tekabül etmek 
üzere cari yıl bütçelerine mevzu tahsi
sattan mezkûr tertibe Maliye vekâleti
nin muvafakatile naklen tesviye olunur. 

Muhtelif dairelerin 1928 - 1936 yıl
larına aid olup ta muhasebei umumiye 
kanununun 93 ncü maddesi mucibince 
müruru zamana uğramayan ve karşılık
ları taallûk ettiği yıl bütçelerinde mev-
cud borçlar dairelerin 1938 yılı bütçele
rinin masraf tertibleri tasarruflarından 
borç fasıllarına Maliye vekâletinin mu
vafakatile naklen tesviye olunur. 1932 -
1933 yılları bütçelerinden mütevellid 
tahsisatsız borçlar yedi senede itfa edil
mek üzere % 5 faizli tahvil verilmek su-
retile ödenir. Bu tahvillerin ilk taksit
leri 31 mayıs 1935 tarihinden itibar 
olunur. 

MADDE 13 — Bütçelerde geçen yıl 
borçları tertibine mevzu tahsisat kifa
yet etmediği takdirde işbu borçlar ta
allûk ettikleri hizmetlere tekabül etmek 
üzere cari yıl bütçelerine mevzu tahsi
sattan mezkûr tertibe Maliye vekâleti

nin muvafakatile naklen tesviye olunur. 
Muhtelif dairelerin 1928 - 193.6 yıl

larına aid olub da muhasebei umumiye 
kanununun 93 ncü maddesi mucibince 
müruru zamana uğramayan ve karşılık
ları taallûk ettiği yıl bütçelerinde mev-
cud borçlar dairelerin 1938 yılı bütçele
rinin masraf tertibleri tasarruflarından 
borç fasıllarına Maliye vekâletinin mu
vafakatile naklen tesviye olunur. 

MADDE 14 — 1513, 2248, 2701 ve 
2808 sayılı kanunlar mucibince tahak
kuk edecek borçlarla 1928 - 1933 yılla
rına aid tahakkuk edecek tahsisatsız 
borçlar için 1937 malî yılı nihayetine 
kadar verildiği şekilde ve yine % 5 fa
izli ve yedi senede ödenecek tahvil 
verilmesine devam olunur. 

Yeniden verilecek olan bu tahvillerle 
459-sayılı mahsubu umumî kanunu mu
cibince tahakkuk edecek borçlar mu
kabilinde yeniden verilecek olan tahvil
lerin müruru zamana uğrayan kupon 
bedellerile her iki kısma aid 100 liraya 
kadar olan borçların tamamı ve bundan 
fazla olanların 100 liraya kadar olan ke
sirleri nakden ödenir. 

MADDE 15 — 2518 sayılı kanun hü
kümleri mahfuz olmak üzere her daire
nin 1934, 1935 ve 1936 malî yılları niha
yetine kadar olan karşılıksız borçları o 
dairelerinin 1938 malî yılı bütçeleri u-
mumî tasarruflarından temin edilecek 
paraları her dairenin bütçesinde açacağı 
rakamsız bir fasla tahsisat kaydede
rek ödemeğe Maliye vekili salahiyetli
dir. 
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MADDE 14 — Maaşların tevhid? ve 

teadülüne dair olan 1452 sayılı kanunla 
zeyillerine bağlı cedvellerde yazılı me
muriyetlerden işbu kanuna bağlı (L) 
işaretli cetvelde derece, aded ve maaş
ları gösterilen memuriyetler 1938 malî 
yılı içinde mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 15 — 459 sayılı mahsubu 
umumî kanununa ve 2248 sayılı kanu
nun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasına 
tevfikan tahville ödenecek borçlarla 
1932 malî yılı muvazenei umumiye ka
nununun 11 nci ve bu kanunun 13 ncü 
maddeleri mucibince tahvile rabtoluna-
cak tahsisatsız borçların 10 liradan nok
san olan kesirleri nakden ödenir. 

MADDE 16 — 2721 ve 2722 sayılı 
kanunların 2 nci maddelerinde yazılı 
üçte bir ücret ve resimler umumî muva
zeneye dahil dairelerden 1938 malî yılı 
içinde altıda bir olarak alınır. 

MADDE 17 — Gerek Devlet daire
leri, gerek «kambiyo kararnamelerinin 
hükümleri dairesinde tahakkuk edecek 
ihtiyaçlar için verilecek serbest dövizle
re aid olmak üzere takvim yılı itibarile 
tanzim olunacak cedveller îcra Vekille
ri Heyetinin tasvibine arzolunur. 

Bu cedvellerin fasılları üzerinde ta
dilât ve münakalât icrası yine îcra Ve
killeri Heyetinin kararma bağlıdır. 
Kambiyo teşkilâtının mesaisi ve kam
biyo muamelâtı Başvekâletin yakın mu
rakabesi altında bulunur. 

MADDE 18 — Millî ve metruk em
lâk ve arazi satış taksit bedellerile ara
zi icar bedellerini zamanında vermeyen
lerin bu borçları tahsili emval kanunu 
hükümleri dairesinde tahsil olunur. 

MADDE 19 — Ankara Yüksek zira
at enstitüsü hakkındaki 2291 sayılı ka
nunun 27 nci maddesi mucibince 1938 
malî yılı içinde kullanılacak tedris^ he
yeti kadrosu bağlı (P) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

(S.Sayıı 

MADDE 16 — Maaşların tevhid ve 
teadülüne dair olan 1452 sayılı kanunla 
zeyillerine ve teşkilât kanunlarına bağlı 
cetvellerde yazılı memuriyetlerden işbu 
kanuna bağlı (L) işaretli cetvelde dere
ce, aded ve maaşları gösterilen memuri
yetler 1938 malî yılı içinde mevkuf tu
tulmuştur. 

MADDE 17 — 2721 ve 2722 sayılı ka
nunların 2 nci maddelerinde yazılı üç
te bir üeret ve resimler umumî muvaze
neye dahil dairelerden 1938 malî yılı 
içinde dörtte bir olarak alınır. 

MADDE 18 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 19 — Millî ve metruk em
lâk ve arazi sa/tış taksit bedellerini vak
tinde vermiyenlerin bu borçları tahsili 
emval kanunu hükümleri dairesinde 
tahsil olunur. 

MADDE 20 — Aynen kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 20 — Ankara Yüksek Zira
at enstitüsüne 2005 sayılı kanunun 2 n-
ci maddesi hükmüne tevfikan yerli ve 
yabancı pansiyoner talebe dahi alınır. 

MADDE 21 — Konya ovası sulama 
idaresinin teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki 1053 sayılı kanunun 12 nei maddesi 
mucibince 1938 malî yılı içinde alma
cak ücret tarifesi bağlı (R) işaretli ced-
velde gösterilmiştir. Bu tarifeye göre, 
tahakkuk edecek ücretlerin 1938 malî 
yılma aid olanını tamamile verenlerin 
bakaya kalmış olan borçlarından da %50 
sini ödedikleri takdirde 1935 malî yılı 
sonuna kadar olan bakaya borçları üze
rine İ053 sayılı kanunun 15 nci maddesi 
mucibince tahakkuk etmiş cezalarının 
tamamı affoluur. Sulanan arazinin su 
ücretleri mezruat sahiblerinden alınır. 

MADDE 22 — Konya ovası sulama 
idaresi 1935 malî yılı bütçe kanununun 
7 nci maddesi mucibince akdine mezuni
yet verilmiş olan istikraz hasılından 1937 
malî yılı muvazenei umumiye kanunu
nun 29 ncu maddesi mucibince Ziraat 
vekâleti bütçesinde açılan fasla devren 
tahsisat kaydedilen paradan senesi için
de sarf edilmemiş olan mikdar 1938 ma
lî yılı Ziraat vekâleti bütçesinde açıla
cak hususî fasla tahsisat kaydedilerek 
2855 sayılı kanunda gösterilen işlere sar-
folunur. 

MADDE 23 — 788 sayılı memurin 
kanununun 20, 69 ve 88 nci maddelerile 
912 sayılı ordu, bahriye ve jandarma za-
bitan ve memurini hakkındaki kanunun 
1 nci maddesinin memurin kanununun 
88 nci maddesine matuf hükmü ve 2, 8, 
9 ncu maddeleri ahkâmı 1938 malî yı
lında tatbik edilmez. 

MADDE 24 — Gümrük idhalât tari
fesinin (A/328) pozisyonuna dahil mat
baa kâğıdlarmdan gazete ve mecmua ta
bında kullanılmak üzere 1865 tonu ile 
okul ders kitablarınm basımında kulla
nılmak üzere (328/A,B) pozisyonlarına 
dahil her nevi matbaa kâğıdlarmdan 600 
tonundan 1938 malî yılı içinde alınacak 

MADDE 21 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 22 — Konya ovası sulama 
idaresinin teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki 1053 sayılı kanunun 12 nci maddesi 
mucibince 1938 malî yılı içinde alınacak 
ücret tarifesi bağlı (R) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. Bu tarifeye göre ta
hakkuk edecek ücretlerin 1938 malî yı
lma aid olanım tamamile verenlerin 1935 
yılı sonuna kadar bakaya kalmış olan 
borçları ile bu borçlar üzerine 1053 sa
yılı kanunun 15 nci maddesi mucibince 
tahakkuk ettirilmiş cezaları terkin olu
nur. Sulanan arazinin su ücretleri mez
ruat sahiblerinden alınır. 

MADDE 23 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 24 — 788 sayılı memurin 
kanununun 20, 69 ve 88 nci maddelerile 
912 sayılı ordu, bahriye ve jandarma za-
bitan ve memurini hakkındaki kanunun 
1 nci maddesinin memurin kanununun 
88 nci maddesine matuf hükmü ve 2, 
9 ncu maddeleri ahkâmı 1938 malî yı
lında tatbik edilmez. 

MADDE 25 — Gümrük idhalât tari
fesinin (A/328) pozisyonuna dahil mat
baa kâğıdlarmdan gazete ve mecmua ta
bında kullanılmak üzere 2465 tonu ile o-
kul ders kitablarmın basımında kullanıl
mak üzere (328/A,B) pozisyonlarına da
hil her nevi matbaa kâğıdlarından 612 
tonundan 1938 malî yılı içinde alınacak 
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gümrük resmi, kâğıdlarda beşer santi
metre fasılalı Filigran çizgilelri bulun
mak şartile 100 kiloda 50 ve istMâk ver
gisi de 100 kiloda 80 kuruşa indirilmiş
tir. 

Bu suretle memlekete girecek kâğıd-
larda»4)lsftLkitablanna mahsus olanları 
Kültür bakanlığı emrine verilir. Gaze
telere"^ maernualara aid olanların tevzi 
sureti* Acr» Vekilleri Heyetince karar
laştırılır. 

MAfîDfDE 25 — Bu kanun 1 haziran 
193S-tarihinden muteberdir. 

MM*BE 26 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye vekili memurdur. 

28-11-1938 
BfN.V, Ad.V. M.M.V. 

G. J^ayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
IM*W Ha.V. MaLV. 

Ş..KMyo Dr. T. R. Araş F. Ağrah 
Mî. T. Na.V. îk .V.V. 

S. 'Afiftim A. Çetinhaya G. Bay ar 
S.LM*V. G.Î .V. 

Dr. H. Alabaş Bana Tarhan 

gümrük resmi, kâğıdlarda beşer santi
metre fasılalı Filigran çizgileri bulun
mak şartrle 100 kiloda 50 ve istihlâk ver
gisi de 100 kiloda 80 kuruşa indirilmiş
tir. 

Bu suretle memlekete girecek kâğıd-
lardan okul kitablarına mahsus olanları 
Kültür bakanlığı emrine verilir. Gaze
telere ve meemuölara aid olanların tevzi 
sureti îcra Vekilleri Heyetince karar
laştırılır. 

MADDE 26 — Attkarada yapılacak 
Hukuk fakültesi bima&ı için 1938 malî 
yıİL bütçesinin 735 nci faslına mevzu 
250 00Ü liraya ilâveten-193& ve 1940 yıl
larına sairi daha 600*000 İkayavkadar ta
ahhüde girişmeğe Nafıa vekili salahi
yetlidir. 

MADDE 2? — Türkiye Cumhuriyeti 
merkez hrfzısmha müessesesinin mu-
hassasat ve masarifi 1938 malî yılı 
içinde Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kâleti bütçesinden verilir. 

MADDEr 28— Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 29 — Aynen kabul edil
miştir. 

t>&<( 
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A - Cetveli 
SıraNo. Dairesi ' Lira 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı muhasebat 
Başvekâlet 
Şûrayi Devlet 
istatistik umum müdürlüğü 
Devlet meteoroloji işleri 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 Genel komutanlığı 
Hariciye vekâleti 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
Adliye vekâleti 
Maarif vekâleti 
Nafıa » 
Iktisad » 
Ziraat » 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

» » » (Hava kısmı) 
» » » (Deniz kısmı) 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
Harita umum müdürlüğü 

UMUMÎ YEKÛN 

3 968 070 
406 280 
6Ö1 830 

1 298 620 
252 370 
243 640 

646 1140 
608 100 

21 418 600 
50 738 390 

1 471 490 
5 666 370 
5 073 190 

188 000 
7 000 180 

10 613 470 
3 535 810 
7 901 780 
9 600 340 

14 670 130 
8 892 040 
5 489 790 
7 143 700 

61 361 030 
8 050 140 
6 583 880 
5 755 330 

775 310 

249 954 020 
9 ^ t 

( S. Sayısı : 181) 



B - Cetveli 
F. ' Varidatın nevi Lira 

Birinci kısım - İrad ve servet vergileri 
1 Kazanç vergisi . , 22 005 000 
2 Hayvanlar vergisi 15 631 000 
3 . Veraset ve intikal vergisi v 450 000 
4 Madenler rüsumu 650 000 

Birinci kısım yekûnu 38 736 000 

İkinci kısım - İstihlâk ve muamele vergileri 
5 
6 
I 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
• 

Gümrük vergileri 
Muamele vergisi 
Dahilî istihlâk vergileri 
Kara ve deniz av vergileri 
Nakliyat vergisi 
Sefineler rüsumu 
Damga resmi 
Tapu harçları ve kaydiyeler 
Mahkeme harçları 

-

1 

ı , 

' ' 

Pasaport, kançılarya ve ikamet tezkeresi harçları 
Noter harçları 
Diğer harçlar 
Hayvan sağlık zabıtası resmi 

, , . • ' • • ' • • _ ' • 

İkinci kısım yekûnu 

50 350 000 
27 247 000 
21 096 000 

400 000 
1 050 000 

120 000 
7 450 000 
1 250 000 

• 1 650 000 
900 000 
550 000 
106 000 
70 000 

112 239 000 

( S. Sayısı : 181) 
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î \ Varidatın nevi Lira * 

Üçüncü kısım - JnhisarJar safî hasılatı 
18 Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler, revolver, fişek ve me-

vaddı infilâkiye 35 185 000 
19 Tütün ve içkilerden alınacak müdafaa vergisi hasılatı 3 666 000 
20 Kibrit ve çakmak 1 229 000 
21 Oyun kâğıdı 30 000 

Üçüncü kısım yekûnu 40 110 000 

Dördüncü kısım - Devlete aid emval ve emlâk hasılatı 
22 Devlet ormanları hasılatı 
23 İşletilen emlâk hasılatı 285 000 
24 Emval ve, emlâk satış hasılatı 1 500 000 

Dördüncü kısım yekûnu 1 785 000 

Beşinci kısım - Devletçe idare edilen müesseseler 
•25 Devlet demiryolları ve limanları 
26 Posta, telgraf ve telefon 
27 Darphane ve Damga matbaası hasılatı 10 000 
28 Resmî matbaalar hasılatı 35 000 
29 Umumî mektebler hasılatı 16 000 
30 Diğer müesseseler hasılatı 100 000 
31 Konya ovası salama idaresi hasılatı 100 000 

Beşinci kısım yekûnu 261 000 

( S. Sayısı : 181 ) 
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TP. Variâtetan^asvi 

kısım - Umumî müessesıfeter veşfrtefttler 
^asıtetw<*»n Devlet hissesi 

32 İmtiyazlı demiryollarından alman 
33 Fenerler hasılatı mukabili Denizbanktah alman • 650 000 
34 Mükerrer sigorta şirketinden alman 233 000 
35 Mukavelenamesi mucibince Musul petrollarmdan alman 800 000 

Yedinci kısım - Müteferrik varidat 
36 Hazine muamelelerinden mütevellid varidat 
37 Tayyare re'smi 
38 Askerlik mükellefiyeti 
39 Kıymetli evrak 
40 Muayyen masraflar karşılığı varidat 
41 Eski alacaklar 
42 Cezalar 
43 İstanbul üniversitesi hasılatı 
44 Müteferrik hasılat 

Yedinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım yekûnu 1 683 000 

1 730 000 
2 250 000 
1 650 000 
200 000 
170 000 
60 000 

1 800 000 
75 000 

2 600 000 

10 535 000 

Sekizinci kısım - Fevkalâde varidat 
45 İktisadî buhran vergisi 14 750 000 
46 Muvazene vergisi 17 100 000 

{ S. Sayısı : 181) 
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K" Varidatın nevi Lira 

47 Hava kuvvetlerine yardım vergisi 5 500 000 
48 Buğdayı koruma vergisi • *• . w 7 350 000 

Sekizinci kısım yekûnu 44 700 000 
^ r-zz 

49 Nâzım varidat 
UMUMÎ YEKÛN 250 049 000 

•»• mm>9<i 

( S. Sayısı : 181) 



Masraf bütçeleri 





1 - BÜYÜK MtLLET MECLİSİ 



1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Riyaset Diva- Encümence 
tahsisatı nının teklifi kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ • Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassast 

Birinci bab - Tahsisat, har 
cırah 

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

Fasıl yekûnu 

8 400 
1 671 600 

21 600 

477 600 

. 1 800 

2 181000 

8 400 
1 671 600 

21 600 

477 600 

1 800 

2 181 000 

8 400 
1 671 600 

21 600 

477 600 

1 800 

2 181 000 

Harcırah 
Aza harcırahı 399 000 399 000 399 000 
Beynelmilel Parlâmentolar İt
tihadı konferansına iştirak 
edecek olan murahhaslar har
cırahı 
Beynelmilel 
Türk grupı 
teferrikası 
[Bu para gn 
hr] 

Parlâmentolar 
mun masarifi mü-

p reisinin emrine veri-

Pasıl yekûnu 

Birinci bab yekûnu 

6 000 

1 700 

406 700 

2 587 700 

15 000 

1 700 

415 700 

2 596 700 

6 000 

1 700 

406 700 

2 587 700 

ikinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 136 668 143 016 143 020 
Açık maaşı 500 500 500 

Fasıl yekûnu 137 168 143 516 143 520 

Müstahdemler ücreti 165 840 167 160 176 880 
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Muhassasatın nev'i 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Muvakkat tazminat 

îkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Masraf 
Mefruşat 
Levazım 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Muhtelif masraflar 
Müteferrika ve gayrimelhuza 
Ziyafet ve merasim masrafı 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 176 
22 164 

325 848 

7 600 

5 680 
8 000 
1 500 

15 180 

23 000 
2 500 

1938 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nınm teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

0 
22 524 

333 200 

4 000 

5 680 
10 000 
2 000 

17 680 

23 000 
• 2 500 

0 
22 530 

342 930 

4 000 

5 680 
10 000 
2 000 

17 680 

23 000 
2 500 

Bahçeler daimî masrafı ve mu
vakkat amele ücreti 23 000 27 000 31 000 
[Staj için yabancı memleketlere gön
derilecek bağçıvanm ücret, harcırah 
ve sair masrafları ibu tertibden verilir]. 

Fasıl yekûnu 

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

Fasıl yekûnu 

Riyaset otomobili masrafı 
Tamir ' 
İşletme 
Mubayaa 

Fasıl yekûnu 

48 500 

67 000 

28 800 -

55 000 

150 800 

2 500 
3 000 

0 

5 500 

52 500 

70 000 

28 800 

25 000 

123 800 

1 500 
3 000 
8 000 

12 500 

56 500 

70 000 

28 800 

25 000 

123 800 

1 500 
3 000 
8 000 

12 500 



Muhassasatm nev'i 

Mütenevvi masraflar 
Befatir ve evrakı matbua 
Melbusat 
Sigorta 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

2 000 
5 000 
1700 

8 700 

1 €00 
2 500 

1938 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
mum teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

2 000 
6 000 
1700 

9 700 

1 000 
3 000 

2 000 
6 000 
1 700 

9 700 

1 000 
3 000 

Resmî telefon tesis ve mükale-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-

3 550 3 550 

ÎMmi hmm - üme mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 

3 550 

me bedeli 
Posta ve telgraf icreti 
3335 saplı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

300 
94 

2 500 

246 724 

3 159 772 

300 
274 

2 500 

230 804 

3 160 704 

300 
210 

2 500 

234 740 

3 165 370 

Matbaa işletme masrafı 
Ktftüpane masrafı 
Beynelmilel Parlâmentolar it
tihadına iştirak hissesi 

Birinci bab yekûnu 

7 500 
6 000 

1 700 

15 200 

12 000 
6 006 

1 700 

19700 

12 000 
6 000 

1 700 

19 700 
. 1 . , ' — — 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

inşaat ve tamirat 43OÖ0 30 000 30 000 
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; i 1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Riyaset Diva- Encümence 
tahsisatı nınm teklifi kabul edilen 

MühaSSasatin nev'İ Lira Lira Lira 

3090 sayılı kanuna müsteniden 
yeni yapılacak Meclis binasının 
inşaat masrafları, istimlâk ve 
satın alma bedeli 

Tesisat ve demirbaş 

İkinci bab yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

376 000 
9 500 

428 500 

443 700• 

700 000 
6 000 

736 000 

755 700 
-T * *-T~ 

700 ÖOÖ 

6 000 

736 000 

755 700 

G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1933 ve daha sonraki senelere 
aid tahakkuk edecek aza harcı
rahı karşılığı 
1008 numaralı kanunun 5 nci 
maddesi mucibince yapılacak 
mahsub karşılığı 

500 
0 

22 592 

11 236 

500 
0 

15 000 

11 236 

17 300 
4200 

15 000 

10 500 

Üçüncü kısım yekûnu 26 092 29 736 47 000 

UMUMÎ YEKÛN 3 627 064 3 943 140 3 968 070 





I 

2-RİYASETİ CUMHUR 

\ 
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F. M, Muhassasatm nev'i 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 

/ nının teklifi kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

31 

32 
33 
34 
35 

1 
2 
3 

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

Fasıl yekûnu 

Memurlar maaşı 
Yaverler tahsisatı 
Muvakkat tazminat 
Müstahdemler ücreti [1] 

Birinci kısım yekûnu 

60 000 
84 000 

29 760 

173 760 

42 600 
4 800 
4 560 

54 240 

279 960 

60 000 
84 000 

29 760 

173 760 

43 536 
4 800 
4 940 

54 240 

281 276 

60 000 
84 000 

29 760 

173 760 

43 540 
4 800 
4 940 

54'240 

281 280 

İkinci kısım - Masraf 

36 Masarifi umumiye ve müstah
demler iaşesi 

UMUMÎ YEKÛN 

125 000 

404 960 

125 000 

406 276 

125 000 

406 280 

[1] Riyaset divamnca tasdik olunacak kadroya göre sarf olunur, 



3 - DİVANI MUHASEBAT 
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Muhassasatın nev'i 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 

1 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1937 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

453 924 
1 

453 925 

2 500 
19 980 
69 953 

546 358 

4 800 

2 880 
5 410 
8 160 

16 450 

1938 malî 
Kiyaset Diva
nının teklifi 

Lira 

453 924 
1 

453 925 

1 437 
19 980 
69 953 

545 295 

4 800 

2 880 
5 410 
8 160 

16 450 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

453 924 
6 

453 930 

1 440 
19 980 
69 960 

545 310 

4 800 

2 880 
5 410 
8 160 

16 450 

Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrak tabı ve teclid 
masrafı 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

5 000 

190 

10 560 
1 730 

12 480 

5 000 

190 

10 560 
1730 

12 480 

5 000 

190 

10 560 
1 730 

12 480 

Daimî memuriyet harcırahı 2 000 2 000 2 000 
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Muhassasatm nev'i 

Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 2 000 2 000 2 000 

1937 
Malî yıl T 
tahsisatı 

Lira 

1 880 

1 530 

50 
516 

1938 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nının teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

1 880 

1 530 

50 
803 

1 880 

1 530 

50 
600 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

ikinci bab yekûnu 46 706 46 993 46 790 

Birinci kısım yekûnu 593 063 592 288 592 100 

Ktiab mubayaa ve tabı mas
rafı ile Divanı muhasebat mu-
karrerat mecmua ve tercüme, 
cem ve telfik ve tabı masraf
ları 
Meslekî muvakkat kurs mas
rafı 
Meremet 

İkinci kısım yekûnu 

1 000 

2 700 
5 270 

8 970 

1 000 

3 318 
5 270 

9 588 

1 000 

3 300 
5 270 

9 570 

Üçüncü kısım - Borçlar . 

Eski yıllar borçları 
1936 yılı borçları karşılığı 0 40 40 
1935 » » » 0 118 120 

Fasıl yekûnu 0 158 160 

UMUMÎ YEKUN 602 034 602 034 601 830 





4 - BAŞVEKÂLET 
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Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

Başvekil tahsisatı 
Siyasî müsteşarlar tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Başvekâlet otomobili masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

8 400 
30 000 

53 148 
500 

53 648 

1 
21 240 
8 019 

121 308 

5 500 

200 
150 
600 

950 

2 000 

1 000 
1 500 

10 000 

12 500 

8 400 
0 

78 636 
500 

79 136 

1 
18 420 
10 140 

116 097 

5 500 

200 
150 

1 200 

1 550 

2 000 

8 000 
1 500 

10 000 

19 500 

8 400 
0 

78 640 
500 

79 140 

10 
18 420 
10 140 

116 110 

5 500 

200 
150 

1 200 

1 550 

2 000 

8 000 
1 500 

10 000 

19 500 
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Muhassasatm nev'i 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Mütenevvi masraflar 

3335 sayılı kanun mucibince 
yaılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

İkinci bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

500 

31 357 

152 665 

500 

40 395 

156 492 

Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me masrafı 
Posta ve telgraf ücreti 

200 
1 100 

1 300 

500 

3 000 

2 500 

662 
1 945 

200 
1 100 

1 300 

500 

3 000 

4 000 

600 
1 945 

200 
1 100 

1 300 

500 

3 000 

4 000 

600 
5 560 

500 

44 010 

160 120 

îkinci kısım - Cüze mahsus 
Muhassasat 

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

Fasıl yekûnu 

30 000 
31 000 
25 000 
,1 000 

87 000 

30 000 
20 000 
25 000. 

1 000 

76 000 

30 000 
20 000 
25 000 

1 000 

76 000 

Tahsisatı mesture 1 027 400 1 027 400 1 027 400 
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M. Muhassasatın nev'i 

Muhtelif evrak hazinelerinin 
tasnif ve tevhidi ücret ve umu
mî masrafları 

İkinci kısım yekûnu 1 

G-eçen yıl borçları 

UMUMÎ YEKÛN 1 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

35 000 35 000 35 000 

149 400 1 138 400 1 138 400 

100 100 100 

302 165 1 294 992 1 298 620 



5-ŞÛRAYI DEVLET 
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M. Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramyieşi 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 
; Lira 

187 320 
1 

187 321 

Ş808 
4 680 

27 720 

225 529 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira 

191 820 
1 

191 821 

12 000 
6 000 

28 524 

238 345 

Lira 

191 820 
10 

191 830 

12 000 
6 000 

28 530 

238 360 

1 
2 
3 

İkinci 
Mefruşat ve 
Levazım 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Müteferrika 

bab - Masraf 
demirbaş 

Fasıl yekûnu 

2 710 

400 
1 800 
1 100 

3 300 

1 300 

2 000 

400 
1 800 
1 500 

3 700 

1 300 

2 000 

400 
1 800 
1 500 

3 700 

1 300 
Mütenevvi masraflar 

1 Defatir ve evrakı matbua 
2 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

900 
370 

1 270 

950 

330 

900 
478 

1 378 

900 

400 

900 
480 

1 380 

900 

400 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

ikinci bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Kitab ve risale masrafı 
Kitab ve risale mubayaa bedeli 
Kararlar mecmuası tab ve ne
şir masrafı 

Fasıl yekûnu 

Eski yıllar borçları 
1936 yılı borçları karşılığı 
1935 » » ' » 

Fasıl yekûnu 

190 
434 

189 

10 673 

236 202 

112 

600 

712 

0 
0 

0 

300 
1 568 

249 

11 795 

250 140 

112 

600 

712 

60 
2 

62 

300 
1 110 

250 

11 340 

249 700 

1 000 

1 600 

2 600 

60 
10 

70 

UMUMÎ YEKÛN 236 914 250 914 252 370 
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Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, tah
sisat 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi I *; 
Mehkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

80 340 
1 

80 341 

ît* 
37 920 

23 220 
12 552 

154 033 

80 340 
1 

80 341 

"900 
44 520 

23 220 
12 372 

161 353 

80 340 
10 

80 350 

900 
44 520 

23 220 
12 380 

161 370 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 1 000 3 500 3 500 
Merkez levazımı 
Tenvir 750 1 000 1 000 
Teshin 800 800 800 
Kırtasiye 1 000 2 000 2 000 
Makine fişi mubayaa bedeli 0 7 500 7 500 

Fasıl yekûnu 2 550 11 300 11 300 

Merkez müteferrikası 1 250 2 000 2 000 
Vilâyetler mefruşat ve demir

li 2 000 2 000 2 000 
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Muhassasatın neVi 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

2 000 
750 

. 2 750 

500 

10 050 

1 500 
750 

2 250 

500 

21 550 

1 500 
750 

2 250 

500 

21 550 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Eesmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bab yekûnu 

1 500 
700 
450 

2 650 

100 
1 400 

200 

215 
1 069 

400 

6 034 

1 500 
1 000 

510 

3 010 

500 
2 000 

200 

350 
2 049 

400 

8 509 

1 500 
1 000 

510 

3 010 

500 
2 000 

200 

350 
1 450 

400 

7 910 

Birinci kısım yekûnu 170 117 191 412 190 830 
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Muhassasatm nev'i 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Kitab ve risale masrafı 
Kîtab ve risale mubayaa ve 
abone bedeli 
Tercüme ve telif masrafı 
Tersim, tabı ve neşir masrafı 
Makinelerin tahriki masrafı 

Fasıl yekûnu 

Beynelmilel istatistik enstitü
süne yardım 
Beynelmilel kongreye iştirak 
masrafı 
Umumî nüfus sayımı masrafı 
Ücret 
Mütenevvi masraflar 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

l i ra 

300 
1 000 

28 000 
350 

29 650 

860 

2 000 

79 000 
35 814 

114 814 

147 324 . 

1938 malî 
. Hükümetçe 

taleb edilen 
l i ra 

300 
1 000 

40-000 
350 

41 650 

860 

2 000 

1 
1 

2 

44 512 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

300 
1 000 

40 000 
350 

41 650 

860 

2 000 

5 990 
10 

6 000 

50 510 

Üçüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 0 0 270 
Eski yıllar borçlan 150 2 480 2 030 

Üçüncü kısım yekûnu 150 2 400 2 300 

imüM ¥EJ£ÛN 317 591 238 324 243 640 



7 - DEVLET METEOROLOJİ 
İŞLERİ U. M. 
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Muhassasatın nev'i 

Birinci kınım - Güzlerde müş
terek muhassasat 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe 'Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci bab, - Maaş ücret, 
tahsisat 

Merkez müteferrikası 
Nakil vasıtaları 
Mubayaa ve tamir 
İşletme 
[Kamyonet işe kâfi gelmediği tak
dirde hariçten tutulacak vesaiti nak
liyenin kira bedelleri de bu Jertib-
den verilir] 

1 500 

3 500 
1 000 

Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun, 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

211 224 
500 

211 724 

10 
20 700 

55 800 
16 776 

305 010 

1 250 

1 950 
700 

2 650 

223 464 
1 200 

224 664 

10 
33 720 

73 800 
14 520 

346 714 

3 000 

4 000 
3 000 

7 000 

223 470 
1 200 

224 670 

10 
33 720 

73 800 
14 520 

346 720 

3 000 

4 000 
3 000 

7 000 

2 500 

6 000 
4 000 

2 500 

6 000 
4 000 

Fasıl yekûnu 4 500 10 000 10 000 
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Muhassasatm nev'i 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 500 

4 000 
1 200 

5 200 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen 

Lira 

3 000 

5 000 
2 500 

7 500 

kabul edilen 
Lira 

3 000 

5 000 
2 500 

7 500 

Vilâyetler müteferrikası 2 500 2 500 2 500 

İkinci bab yekûnu 19 100 35 500 35 500 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
13efatir ve evrakı matbua 
îcar bedeli 
Melbusat 
[Merkezin hademe, bekçi ve diğer 
müstahdemlerine alınacak elbise ve 
ayakkabı bedellerile teknik memur 
ve atelye müstahdemlerinin dahilî 
mesai gömlekleri ve taşra bekçileri 
için elbise ve ayakkabı bedelleri] 

2 000 
15 000 

500 

3 000 
25 000 
1 200 

3 000 
25 000 
1 200 

Fasıl yekûnu 17 500 29 200 29 200 

Daimî memuriyet harcırahı 7 500 4 000 4 000 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 3 000 5 500 5 500 
Resmî telef on tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

1 000 

1 400 
200 

250 

3 500 

1 400 
200 

1 000 

3 500 

1 400 
44 610 

1 000 
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1937 1938 malî yüı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatin nev'İ Lira Lira Lira 

Tesisat ve tamirat 
[Merkez ve taşımada yapılacak ve ku
rulacak sabit, muvakkat ve seyyar 
istasyonların her türlü tesisat mas
rafı olup yapılacak tesisata aid ma
rangoz ve diğer işçi ücretlerile her 
türlü malzeme ve bu işlere aid alât 
mubayaa, nakliye, ambalaj, tamir 
ve her türlü • kimyevî ve sıhhî ecza 
ve ilâçlar ve arazi mubayaa ve is
timlâk bedellerile yapılacak her ne
vi telefon tesisatı masrafları ve di
ğer harç, pul, proje ve mukavele 
masrafları ve merkez ve taşrada ya
pılacak bilûmum tamirat masrafları 
ve tesisata memuren gönderilecek müs
tahdemlerin yol masraflarile bunla
ra bir günlük asıl ücretlerinin yarı
sını geçmemek üzere verilecek yevmi
yeler bu tertibden verilir] 

Üçüncü bab yakûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 

3 800 6 200 6 200 

34 650 51 000 95 410 

358 760 433 214 477 630 

2 000 5 500 5 500 
Neşriyat, tabı, risale ve abone 
masrafları 
[Her türlü kitab, risale, gazete, mec
mua mubayaa ve abone bedellerile 
bastırılacak olan bütün broşür, kitab, 
risale, harita, levha, grafik, tali
matname, izahname, günlük, hafta
lık ve aylık ve yıllık bülten ve mü
teferrik bütün neşriyat ile defter, 
cetvel ve sairenin tabı ve neşir mas
raflarile telif, tercüme, tersim ve is
tinsah ücretleri] 
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Muhassasatm nev'i 

Beynelmilel meteoroloji mas
rafları 
Beynelmilel meteoroloji kon
gre, toplantı ve sergilerine gön
derileceklerin harcırah ve mas
rafları 
Beynelmilel meteoroloji teşek
küllerine verilecek aidat ve iş
tirak masrafları ve beynelmilel 
meteoroloji neşriyatının abone 
ve mübadele posta masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafı 
[Meteoroloji teşkilâtı için merkez ve 
taşrada açılacak kursların idare ve im
tihan masrafları, kursa getirilecek 
memurların azimet ve avdet zatî har-
cırahlarile kursta bulundukları müd
detçe kendilerine yevmiye 150 ku
ruşu geçmemek üzere maktu olarak 
verilecek ücret, kursta muallim ola
rak ders vereceklerin okutma üc-
retlerile harcırahları, kursa açık
tan alınacakların harcırahlarile iaşe 
ve ibate masrafları ve iaşe ve ibate 
edilmedikleri takdirde kurs müd-
detince kendilerine günde 150 ku
ruşu geçmemek üzere verilecek yev
miye, kursa aid idare işlerinde hariç
ten istihdam edileceklerin ücretleri, ve 
kursa iştirak edeceklere verilecek kitab 
ve diğer tedris levazımı masrafları ve 
kurs için kitab yazdırma ve bastır
ma ücret ve masrafları, kurs için 
alınacak alât ve her türlü numune
lerin mubayaa, nakliye, tamir ve mu
hafazası masrafları] 

Birinci bab yekûnu 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

0 0 1 500 

0 0 2 000 

1 000 3 500 3 500 

4 500 5 000 5 000 

7 500 14 000 14 000 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1937 
Malî yılı 
tahsisatr 

Lira 

1938 mali yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

ikinci bab - Muvakkat mas
raflar 

148 Staj ve ihtisas ve meslekî ted-
kikler 7 000 21 100 21 100 
[Ecnebi memleketlere gönderilecek 
memurlar harcırahı ve staj ve meslekî 
tedkikler içim gönderileceklerin staj 
ve tedkik masrafları ile tahsisat ve 
harcırahları] 

149 Telsiz ve her türlü muhabere 
ve dinleme alât ve echizesile 
alat ve levazımı rasadiye mu
bayaa, tesis, tecrübe ve işletme 
masrafları 143 825 132 900 132 900 
[Merkez ve taşra için alınacak telsiz 
ve her türlü muhabere ve dinleme ve 
işaretleşme - Helyosta, projektör ve 
emsali aletler - alât ve echizesinin 
mubayaa, tesis, nakliye, montaj, ens-
tallasyon, tecrübe, işletme, tamir, ta
mirhane masraflarile telsiz cihazları
nın nakline mahsus kamyon, kamyo
net ve remork mubayaa ve işlet
me ve tamdrile telsiz cihazları 
rasad parkları ve istasyonları içim 
lâzım olan barakaların ve siper
lerin yaptırılması veya satm alın
masına aid masraflarla diğer her tür
lü alât ve levazımı rasadiye ve fenni
ye mubayaa, tesis, tecrübe, kontrol, ta
mir ve nakliye masraflarila bu işler 
için istihdam olunacak mütehassıs ve 
müstahdem ücretleri ve harcırahları, 
tamir edilecek bilûmum cihazlarla 
alâtı rasadiye ve fenniyenin kontrol 
ve tamirine memuren yabancı memle
ketlere gönderileceklerin harcırahları 
ve bu işlerde kullanılan bilûmum mal
zeme ve ecza bedelleri bu tertibten 

- verilir] 

İkinci bab yekûnu 150 825 154 000 154 000 

ikinci kısım yekûnu 158 325 168 000 168 000 
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M. Muhassasatm nev'i 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

G-eçen yıl borçları 
1937 malî yılı bütçesinin Nafıa 
vekaletine aid 745 nci faslın 
birinci maddesindeki 14888 li
ralık inşaat tahsisatı aynen 
1938 malî yılı bütçesine konul
makla beraber buna ilave ola
rak konulan 0 

506 

15 366 

510 

UMUMÎ YEKÛN 517 085 617 086 646 140 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, tah
sisat 

»1 Maaş 
İ Memurlar maaşatı 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

2 1883 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tejkatid ikramiyesi •-.*'' 

3 Merkez müstahdemleri ücreti 
4 Vilâyetler müstahdemleri üc

reti 
b Muvakkat tazminat 
»6 MUstehikkîni ilmiye maaş ve 

tahsisatı fevkalâdesi 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf 
7 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
8 Merkez levazımı 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

9 Merkez müteferrikası 
0 Vilâyetler mefruşat ve demir

başı 

513 398 
1 500 

514 898 

5.000 
4 440 

19 320 
6 888 

27 640 

578 186 

500 

600 
400 

1 000 

600 

975 

513 398 
1 500 

514 898 

8 000 
4 440 

21 720 
6 888 

25 240 

581 186 

500 

500 
300 

800 

600 

975 

513 400 
1 500 

514 900 

8 000 
4 440 

21 720 
6 890 

25 240 

581 190 

» 

500 

500 
300 

800 

600 

970 
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F. 

161 

162 

M. 

1 
2 

Muhassasatın nev'i 

Vilayetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

, Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

2 500 
400 

2 900 

700 

6 675 

1938 malî yüı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

2 500 
300 

2 800 

700 

6 375 

2 50C 
30C 

2 80C 

70C 

6 370 

Üçüncü bab - Müşterek mas--
raflar 

163 Mütenevvi masraflar 
1 icar bedeli '5 000 
2 Defatir ve evrakı matbua 500 
3 Melbusat 400 

Fasıl yekûnu 5 900 

164 Daimî memuriyet harcırahı 
165 Muvakkat memuriyet harcırahı 
166 Resmî telefon tesis ve mükâle-

me masrafı 
167 Posta ve telgraf ücreti 
168 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

tTçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 593 491 

1 400 
500 

200 
230 

400 

8 630 

5 000 
500 
550 

6 050 

1 320 
450 

150 
560 

400 

8 930 

596 491 

5 000 
500 
550 

6 050 

1 320 
450 

400 

596 350 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
. muhassasat 

169 îslâm dinine aid kitablarm ter
cüme ve izahlarının ücretlerile 
bunların tabı ve neşir masraf
ları 10 000 7 000 
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1937 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira M. Muhassasatm nev'i 

Üçüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 0 1000 1000 
Eski yıllar borçlan 

1 1936 yılı borçları karşılığı 1 000 1 000 1 000 
2 1935 » » » ' 1000 1000 1000 
3 1934 » » » 1 000 1 000 1 000 
4 1933 » » » 1 000 750 750 

1932 » » » 750 0 0 

Fasıl yekûnu 4 750 3 750 3 750 

Üçüncü kısım yekûnu 4 750 4 750 4 750 

UMUMÎ YEKÛN 608 241 608 241 608 100 
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1937 1938 malî yılı içi: 

Malî yılı Hükümetçe Encüme 
tahsisatı taleb edilen kabul ec 

M. MuhaSSasatm nev ' İ Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Güzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 4 800 4 800 4 
Maaş 

1 Memurlar maaşı 5 289 204 5 378 340 5 378 
2 Açık maaşı ' 40 000 40 000 40 

Fasıl yekûnu 5 329 204 5 418 340 5 418 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 25 000 25 000 25 
Merkez müstahdemleri ücreti 

1 Daimî müstahdemler 287 880 313 200 333 
2 Muvakkat müstahdemler 13 800 13 800 13 

Fasıl yekûnu 301 680 327 000 347 

Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 

1 Daimî müstahdemler 1 619 760 1 780 620 1 780 
2 • Muvakkat müstahdemler 30 040 30 000 22 

Fasıl yekûnu 1 649 800 1 810 620 1 802 

Muvakkat tazminat 181 000 195 240 195 

Birinci bab yekûnu 7 491 484 7 781 000 7 793 

îkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 

1 Tenvir 
2 Teshin 
3 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

19 420 24 420 20 

10 000 10 000 10 
11 000 11 000 11 
8 000 13 000 13 
29 000 34 000 34 
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Muhassasatm nev'i 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobil masrafı 
Mubayaa ve tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

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

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Devir ve teftiş harcırahı 
Merkez kontrolörleri ye millî 
emlâk müfettişleri harcırahı 
Vergi kanunlarının tatbiki için 
köylere gönderilecek memurlar 
harcırahı 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

6 000 

1.000 
3 000 

4 000 

130 000 

60Ö00 
50 000 

110 Q00 

30 000 

328 420 

55 000 
123 000 
150 000 

6 000 

334 000 

80 000 
30 000 

100 000 

15 000 

10 000 

1938 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

7 000 

1 000 
3 000 

4 000 

80 000 

65 000 
70 000 

135 000 

30 000 

314 420 

60 000 
123 000 
250 000 

6 000 

439 000 

100 000 
40 000 

110 000 

14 000 

20 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

7 000 

1 000 
3 000 

4 000 

80 000 

65 000 
70 000 

135 000 

30 000 

310 420 

60 000 
223 000 
250 000 

6 000 

539 000 
, J 

100 000 
40 000 

110 000 

14 000 

20 000 
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M. Muhassasatın nev'i 

3 Defterdar, varidat müdürleri, 
kontrol ve mal memurlarının 
teftiş ve devir harcırahı 

1 
2 

3 
4 
5 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

90 000 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
Mukannen masraflar 
Mukannen aidatı beyiye 
Nisbeti kanunla muayyen ai
dat ve ikramiyeler 
Reddiyat 
Mahkeme harçları 
Devlete aid bina ve arazi ver
gileri 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bab yekûnu 

100 000 100 000 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
beden 
Posta ve telgraf ücreti 

115 000 

12 000 

11 000 
252 143 

134 000 

12 000 

11 000 
252 143 

134 000 

12 000 

11 000 
417 470 

15 000 15 000 15 000 

350 000 350 000 350 000 

350 000 350 000 350 000 
310 000 310 000 310 000 
25 800 25 800 25 800 

35 800 35 800 35 800 

1 071 600 1 071 600 1 071 600 

2 020743 2 169 743 2 450 070 

•Birinci kısım yekûnu 9 840 647 10 225 163 10 553 490 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 

1 

2 
3 

Vergi ye tasfiye işlerile iştigal 
eden komisyonların masrafı 
Komisyonlara memur gayrimu-
vazzaf aza ve ehli vukuf ücreti 
Temyiz komisyonları 
Muvazzaf tedkikı itiraz komis
yonları 

53 140 
55 660 

107 530 

53 140 
61 000 

110 000 

53 140 
61 000 

- :TfrTa 

110 000 
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M. Muhassasatm nev'i 

4 Kazanç ve muamele vergileri 
hesab mütehassısı ve eksperler 

5 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 fık
rası hükmü tatbik olunur). 

Fasıl yekûnu 

Cibayet masrafı 
1 Kıymetli evrak ve levazım be-

delile tabı masrafı 
2 Vazifeleri haricinde cibayet iş

lerinde istihdam edilecek güm
rük memurları aidatile tatil 
günleri «mesaisi yapacak vari
dat memur ve kontrol memur
ları yevmiyesi 

0 Maaşlı olmayan emlâki milliye 
tahsildarları aidatı 

3 Menkul ve gayrimenkul malla
rın haciz ve satış ve ilân ve 
menkul malların nakil masrafı 

Fasıl yekûnu 

Muamelâtı nakdiye 
1 Faiz ve acyo 
2 Para nakliye ve bendiyesi 
3 1567 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 
4 2999 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 

Fasıl yekûnu 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen -kabul edilen 

Lira Lira Lira 

62 400 81 000 81 000 
10 000 10 000 10 000-

288 730 315 140 315 140 

44 700 44 700 44 700 

10 000 10 000 . 10 000 

7 000 0 0 

6 000 6 000 6 000 

67 700 60 700 60 700 

1 089 972 1068 000 1 225 000 
8 000 8 000 8 000 

70 000 70 000 ' 70 000 

3 000 3 000 3 000 

1 170 972 1 149 000 1 306 000 
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M. Muhassasatm nev'i 

Atlı tahsildarlara verilecek 
yem bedeli 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

129 000 

Birinci bab yekûnu 1 656 402 

1938 malî yılı için , 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

150 000 

1 674 840 

150 000 

1 831 840 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Emval alım bedeli 
1 İstimlâkin gayri surette tefev-

vuz olunacak emval bedeli 
2 2805 numaralı kanun mucibin

ce Etibank sermayesine mah
suben mezkûr bankaya devre
dilen Kuvarsan bakır madeni 
taksiti 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi mütehassıslar ve malî 
tedkik heyeti masrafı 

1 Ecnebi mütehassıs ve tercü 

5 000 

10 736 

15 736 

5 000 

10 736 

15 736 

Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek Maliye memurla 
rının tahsisat ve harcırahları 
Kavanin ve nizamat ve mukar-
reratı maliye telfik ve tertib 
masrafı 
Kitab, mecmua bedeli ve mali
ye mecmuası masrafı 
Mekteb ve kurs masrafı 

1 Muallim ücreti 
2 Masarifi idare ve imtihan mas

rafı 

30 400 38 000 

5 000 

10 740 

15 740 

manlar 
Malî tedkik heyeti masrafı 

Fasıl yekûnu 

Avrupaya gönderilecek müfet
tişler harcırahı 

15 000 
2 500 

17 500 

32 000 

26 000 
2 500 

28 500 

30 400 

20 000 
2 500 

22 500 

30 400 

10 700 

3 000 

6 000 

14 340 

2 000 

3 000 

12 500 * 

16 440 

2 000 

4 000 

12 500 

16 440 

2 000 
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F. M. 

3 

4 

5 

Muhassasatm nev'i 

Mektebe celbolunacak memur
ların yevmiyesi 
İstanbul memurları kursunun 
tedris ücreti 
Mekteb kitablarımn tahrir ve 
tabı masrafı 

Fasıl yekûnu 

İkinci bab yekunu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

14 000 

2 520 

760 

33 620 

138 256 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

14 000 

2 520 

760 

35 720 

163 856 

14 000 

2 520 

760 

35 720 

131 560 

Üçüncü bab - Millî emval 
masrafı 

209 îrad getiren millî emval mas
rafı 

1 Tamir masrafı 9 000 9 000 9 000 
2 Ambar icarları ve nakliye mas

rafları ve sair masraflar 1 000 1 000 1 000 

210 

211 

212 

1 
2 

3 
4 

• - ' • * 

Fasıl yekûnu 

îrad getirmeyen millî emval 
tamir masrafı 
Millî emval müşterek masraf
ları 
Masarifi idare ve ilânat 
Tahmin, satış ve tesbit komis
yonları azası hakkı huzuru ve 
masirifi zaruriyeleri 
Ferağ, masrafları 
Sigorta ücretleri ve belediye 
resimleri 

Fasıl yekûnu 

İstimlâk bedeli 

Üçüncü bab yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

10 000 

168 300 

11 000 

10 000 
2 500 

4 000 

27 500 

10 000 

215 800 

2 010 458 

10 000 

170 000 

11 000 

10 000 
,2 500 

4 000 

27 500 

10 000 

217 500 

2 056 196 

10 000 

170 000 

11 000 

10 000 
2 500 

4 000 

27 500 

110 000 

317 500 

2 280 900 
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Muhassasatm nev'i 

Üçüncü hısım - Müessesat 

Damga matbaası 
İşletme masrafı ve amele üc
reti 
Demirbaş eşya bedeli ile tamir 
masrafı 
Mevaddı iptidaiye 

Fasıl yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

60 000 

10 000 
18 000 

88 000 

1938 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

60 000 

10 000 
18 000 

88 000 

yılı için 
Encümence 

• kabul edilen 
Lira 

60 000 

10 000 
18 000 

88 000 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1936 yılı borçları karşılığı 
1935 » » » 
1934 » » » 
1933 » » » 
1932 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

85 000 85 000 

85 000 
48 000 

3 000 
3 000 
3 000 

142 000 

. 142 000 

48 000 
3 000 
3 000 
3 000 

0 

57 000 

197 000 

48 000 
3 000 
3 000 
3 000 

0 

57 000 

142 000 

Beşinci kısım, - istisnaî 
masraflar 

Masarifi gayrimelhuza 
Darüşşafakaya yardım 
Çocuk esirgeme kurumuna yar
dım 
Kızılay kurumuna yardım 
Türk spor kurumuna yardım 

75 000 
15 000 

18 000 
12 880 

239 568 

75 000 
15 000 

18 000 
15 000 

239 568 

75 000 
15 000 

18 000 
15 000 

239 570 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Muhassasatm nev'İ Lh*a Lira Lira •• 

Gençlik teşkilâtına ve halkev
lerine yardım 
Gençlik teşkilâtına yardım 111 600 111 600 111 600 
Halkevlerine yardım 479 880 479 880 479 880 
Cumhuriyetin 15 nci yıl dönü
mü bayramı masrafları 0 0 100 000 

Fasıl yekûnu 591 480 591 480 691 480 

1351 numaralı kanun mucibin
ce sarf olunacak Ankara şehri 
imar masrafı 146 875 146 875 146 870 
Ford mukavelenamesi muci
bince verilecek prim karşılığı 100 100 100 
îhtiyat tahsisatı 46 500 46 500 46 500 
İstihbarat masrafı ve telgraf 
ücreti için Anadolu ajansına 
yardım 70 000 70 000 120 000 
Millî iktısad ve tasarruf cemi
yetine yardım 
Evkafa muavenet 
2777 numaralı kanun mucibin
ce yapılacak Siyasal bilgiler 
okulu masrafları karşılığı 
Türk tarihi tedkik heyetine 
yardım 
Türk dili tedkik heyetine 
yardım 
2814 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesi mucibince Ziraat ban
kasına verilecek fevkalâde ihti
yat akçası 1 000 000 . 1 000 000 . 1 000 000 
2056 ve 2303 sayılı kanunların 
3 ncü maddeleri mucibince Öde
necek buğday zararı ve silo ve 
ambarlar itfa karşılığı 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
Buğdayı koruma vergisi ciba-
yet teşkilâtı ve masrafı 350 000 360 000 360 000 

10 000 
93 000 

105 000 

54 120 

100 200 

10 000 
93 000 

105 000 

132 000 

100 200 

10 000 
93 000 

120 000 

132 000 

130 000 
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234 

235 

Muhassasatın nev'i 

Balkan birliği cemiyetine yar
dım 
2871 sayılı kanunun 9 ncu mad-

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 

1938 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

0 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

40 000 

desi mucibince hususî idarelere 
verilecek maaş ve masraf ve 
vergi farkı karşılığı 1 208 666 1 208 668 1 208 670 

236 Havayolları Devlet işletme ida
resi bütçesine yardım 450 000 450 000 450 000 

237 Tahran elçiliği binası inşaat 
ve tefrişatı masrafı 100 000 153 000 178 000 

238 Hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü bütçesine 
yardım 500 000 100 000 100 000 

239 Orman bütçesine yardım 743 096 1 143 096 1 143 100 
240 Türk maarif cemiyetine yardım 30 000 30 000 30 000 
241 Ankarada yapılacak radiyo is

tasyonu viçin Posta, telgraf 
ve telefon idaresine verilecek 
olan 500 000 250 000 250 000 

242 Hazinenin uhdesinde bulunan 
emlâkin 1935 ve 1936 malî yılı 
mukataa bedeli 100 000 100 000 100 000 

115 000 115 000 

20 920 26 920 

0 500 000 

237 227 0 

0 0 

15 000 0 

243 

244 

245 

0 

0 

0 

3101 sayılı kanun mucibince 
şeker stokları için verilecek 
faiz karşılığı 
Ankara kambiyo borsası büt
çesine yardım 
Posta, telgraf ve telefon U. M. 
bütçesine yardım 
Nafıa vekâleti bütçesindeki 
Maliye inşaatı maddesine nak
ledilecek tahsisat 
Darüşşafakada yapılacak kalo
rifer tesisatı masrafı 
Siyasal bilgiler okulu tesisatı 
masrafı 

0 

0 

0 

0 

40 000 

15 000 
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O Hükümet malı elçilik ve kon
solosluk binalarının tamiri 
masrafı 

0 Balkan birliği cemiyetinin Dev
let demiryolları işletme idare
sine olan borcu 

0 Van gölü tesisatı için 
0 Van gölü işletmesi için 
0 Devlet reisine yapılacak motor 

için 
0 Elektrik işleri etüd idaresine 

yardım 
0 Yeni teşkil olunan beş kaza 

masrafı 
0 3194 sayılı kanun mucibince 

.yapılacak Hükümet konaklan 
inşaatı karşılığı 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

40 000 

14 500 
75 000 
45 000 

180 000 

200 000 

1 659 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

8 170 644 

20 251 749 

500 000 

8 340 632 8 354 210 

20 906 991 21 418 600 
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1937 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatın nev'i 

Birinci hısım - Dahilî borçlar 

Birinci bab - İstikrazlar 
% 5 faizli dahilî istikraz 
Faiz ve senelik itfa 1 078 656 0 0 
Komusyon 2 697 O O 

Fasıl yekûnu 1 081 353 

3322 numaralı kanun mucibin
ce çıkarılan 1938 ikramiyeli 
dahilî istikrazının faiz ve itfa 
bedellerile komusyon, sigorta 
ve sair bilûmum masrafları 
karşılığı 0 850 000 800 000 
2094 numaralı kanun mucibin
ce çıkarılan ikramiyeli dahilî 
istikrazın faiz ve itfa bedelle
rile komusyon, sigorta ve sair 
bilûmum masrafları karşılığı 1 147 038 1 147 019 1 147 015 
2463 numaralı kanun mucibin
ce çıkarılan tahvillerin faiz ve 
itfa bedellerile komusyon, si
gorta ve sair bilûmum masraf-
lan karşılığı 
lîkramiyeli donanma piyan
gosu 
ikramiye ve amorti bedeli 
Komusyon 

Fasıl yekûnu 

Birinci bab yekûnu 

îkinei bab - Dalgalı borçlar 
1885 numaralı kanun mucibin
ce İstanbul mecburî istimlâk 
bedeli 

1 050 918 

30 000 
75 

30 075 

3 309 384 

50 000 

1 479 000 

30 000 
75 

30 075 

3 506 094 

50 000 

1 479 000 

30 000 
75 

30 075 

3 456 090 

30 000 
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1937 

Malî yılı 
tahsisatı 
.Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatın nev'i 

Mahsubu umumî kanunu muci
bince verilecek tasfiyei düyun 
tahvillerinin 1932 - 1938 sene
leri faiz ve amortismanlarile 
nakden verilecek tahvil kesir-
leri, komüsyon sigorta ve sair 

' masraflar karşılığı 100 000 100 000 80 000 
1932, 1935 muvazene kanunla
rının 11 nci maddelerile 2248, 
2808 numaralı kanunlar muci
bince verilecek tahvillerin 1932, 
1938 seneleri faiz ve amortis
manlarile nakden verilecek 
tahvil kesirleri, komüsyon, si
gorta, muhafaza ve sair bilû
mum masrafları karşılığı 1200000 1200000 1 000 000 
[2808 numaralı kanuna tevfikan ya
pılacak mahsub muameleleri bu fa
sıldan yapılır] 

Cumhuriyet Merkez bankası ~ "" 
hesabı 
Evrakı nakdiye itfa karşılığı 2 287 305 2-446 383 2 462 600 
Merkez bankasınca deruhde 
edilen evrakı nakdiye mukabili 
verilmiş olan bonoların faiz ve 
amortismanları ve sermayenin 
tam teminatı 1 460 000 1 440 000 1 440 000 

Fasıl yekûnu 3 747 345 3 886 383 3 902 600 

3202 numaralı kanun mucibin
ce Ziraat bankasına verilecek 
sermaye karşılığı 0 1 223 191 1 231 300 

İkinci bab yekûnu 5 097 305 6 459 574 6 243 900 

Birinci kısım yekûnu 8 406 689 9 965 668 9 699 990 
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1937 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yüı için 
Hükümetçe Encümence. 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

İkinci kısım -Haricî borçlar 

Birinci bab - Sakıt imparator
luk borçları 

Düyunu umumiye senelik mü
rettebatı ve meclisi idare mas
rafı olarak isabet eden 5 170 000 5 317 000 %5 317 000 

İkinci bab - Haricî istikrazlar 
1722 numaralı kanun mucibin
ce kibrit istikrazı faiz ve itfa 
mürettebatı 1 034 550 1 034 550 1 034 550 

Üçüncü bab - Mütenevvi. 
borçlar 

2248 numaralı kanun mucibin
ce verilecek paralar 
Denizyolları idaresine- verile 
cek tekaüd ve yetim maaşları 27 203 0 ' 0 
Akay idaresine verilecek teka
üd ve yetim maaşları 15 868 0 0 
Fabrika ve havuzlar idaresine 
verilecek tekaüd ve yetim ma- , 
aşları 715 0 0 

Fasıl yekûnu 43 786 

944, 1091 numaralı kanunlar 
mucibince çıkarılan Hazine 
bonoları 2 229 787 0 0 
664, 1013, 1177, 1244, 1550 ve 
2425 numaralı kanunlar muci
bince çıkarüan bonolar ve bu 
mahiyetteki borçlar 7 700 000 7 100 000 7 100 000 
3082, 3249 numaralı kanunlar 
mucibince yapılacak tediye 
karşılığı 500 000 400 000 0 
Fevkalâde tahsisat karşılıkla
rından ve Hazine bonolarından 
doğan borçların faiz ve amor
tismanları 6 000 027 10 000 000 10 000 000 
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Muhassasatm nev'i 

2434 numaralı kanun mucibin
ce temin olunan kredi taksiti 
2253 numaralı kanuna göre 
uyuşturucu maddeler inhisa-
rmca yapılan istikraz taksiti 
3196 numaralı kanun mucibin
ce yapılan Ankara imar istik
razı karşılığı 
2670, 3022 numaralı kanunlar 
mucibince Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetine verile
cek taksit bedeli 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

800 000 

375 000 

100 000 

129 328 

800 000 

0 

100 000 

129 328 

800 000 

129 330 

Üçüncü bab yekûnu 17 877 928 18 529 328 18 029 330 

İkinci kısım yekûnu 24 082 478 24 880 878 24 380 880 

Üçüncü kısım - Zatî maaşlar 
ve tahsisatlar 

Vatanî hizmet mukabili maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeleri 
Mütekaid, dul, yetim maaşları 
ve tahsisatları 
551 numaralı kânun mucibince 
harb malûllerine verilecek ara
zi bedeli 
Mahkûmünbih borçlar 

30 108 

16 500 000 

80 000 
50 000 

27 516 

16 500 000 

80 000 
50 000 

27 520 

16 500 000 

80 000 
50 000 

Üçüncü kısım yekûnu 16 660 108 16 657 516 16 657 520 

UMUMÎ YEKÛN 49 149 275 51 504 062 50 738 390 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatin nev'İ Lira Lira Lira 

Birinci hısım - Güzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Fasıl yekûnu 20 700 

283 Vilâyet müstahdemleri ücreti 
1 Daimî müstahdemler 50 520 
2 Muvakkat müstahdemler 1 200 

Fasıl yekûnu 51 720 

284 Muvakkat tazminat 33 000 

Birinci bab yekûnu 1 123 026 

21 000 

55 980 
1 200 

57 180 

32 000 

1 185 581 

280 Maaş 
1 Memurlar maaşı 1 004 606 * 1 061 401 1 061 400 
2 Açık maaşı 7 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 1 011 606 1 066 401 1 066 400 

281 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 6 000 9 000 9 000 

282 Merkez müstahdemleri ücreti 
1 Daimî müstahdemler 18 360 18 660 18 660 
2 Muvakkat müstahdemler 2 340 2 340 2 340 

21 000 

55 980 
1 200 

57 180 

32 000 

1 185 580 

285 
286 

1 
2 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

3 500 

250 
1 600 

1 850 

4 000 

250 
2 000 

2 250 

4 000 

250 
2 000 

2 250 

287 Merkez müteferrikası 1 200 1 500 1 500 
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1937 1938 malî yılı için 

• Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatUl nev'İ Lira Lira Lira 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve tashin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
Kira bedeli 
Matbu defterler ve evrak . 
Defter teclidi 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâ
leme masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve Saire 
masrafları 

Üçüncü bab yekûnu 

13 000 

7 500 
4 000 

11 500 

3 300 

34 350 

11 000 
15 000 
3 000 

900 

29 900 

18 000 

9 000 
23 000 

1 000 

50 
4 656 

1 500 

87 106 

15 000 

10 000 
6 000 

16 00Ö 

3 300 

42 050 

14 500 
16 000 
3 000 

900 

34 400 

25 000 

13 000 
24 000 

1 000 

50 
4 656 

1 500 

103 606 

15 000 

10 000 
6 000 

16 000 

3 300 

42 050 

14 500 
16 000 
3 000 

900 

34 400 

25 000 

13 000 
24 000 

1 000 

50 
10 300 

1 500 

109 250 

Birinci kısmı yekûnu 1 244 482 1 331 237 1 336 880 



— 58 

Muhassasatm nev'i 

îkinci kısım - Güze mahsus 
muhassasat 

Kadastro ve tapu tahrir heyet
leri masrafı 
Ücret 
Masarifi idare 
Alât ve levazımı fenniye bedeli 
ve tamir masrafı 
Belediye ve köy mümessilleri 
tarafından intihab olunacak 
komisyon azaları ve vukuf er-
babile amele ve muvakkat ja-
loncu yevmiyesi 

Fasıl yekûnu 

Tapu işlerine yardım etmek 
için istihdam edilecek muvak
kat memurlar ve daktilolar 
ücreti 
İskândan müdevver muamelâ
tın tescili için istihdam oluna
cak muvakkat memur ve dak
tilolar ücret ve harcırahile sair 
masraflar 
Tapu ve kadastro tatbikat 
kursu 
idare heyeti ve muallim ücreti 
îdare ve imtihan masrafı 
Mektebe getirilecek memurlar 
ile talebe yevmiyesi 

Fasıl yekûnu 

Staj, tahsil ve kongre masrafı ? 
Staj için müsabaka ile Avru-
paya gönderilecek ecnebi dili
ne vakıf ve yüksek mektebden 
mezun müfettişler harcırahı ve 
yevmiyeleri 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

20 160 20 160 20 160 
11 000 14 000 14 000 
6 000 7 000 7 000 

18 000 25 000 25 000 

55 160 . 66 160 66 160 

6 500 6 000 6 000 

11 000 10 500 10 £00 

21 000 21 000 21 000 
5 500 5 500 5 500 

17 580 12 000 12 000 

44 080 38 500 38 500 

0 3 000 3 000 
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Staj ve tahsil için müsabaka 
ile Avrupaya gönderilecek ec
nebi diline vakıf ve yüksek 
mektebden mezun memurlar 
harcırahı ile yevmiyeleri 
Beynelmilel fotoğrametri ve 
kadastro kongrelerine iştirak 
masrafı ve azalık iane hakkı 

Fasıl yekûnu 

îkinçi kısım yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

2 000 

0 

2 000 

118 740 

4 200 

1 500 

8 700 

129 860 

4 200 

1 500 

8 700 

129 860 

Üçüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Karşılıksız borçlar 

Üçüncü kısım yekûnu 

0 
7 000 

1 000 

4 375 
9 125 

1 000 

1936 yılı borçları karşılığı 
1935 » 
1934 » 
1933 » 
1932 » 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

1 000 
2 000 
1 000 
1 000 
2 000 

7000 

2 000 
1 OÖO 

500 
250 

0 

3 750 

2 000 
1 000 

500 
250 

0 

3 750 

0 
4 750 

UMUMÎ YEKÛN 1 370 222 1 470 222 1 471 490 
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Birinci hısım - Vekâlet 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

310 
311 

1 
2 

Birinci bab - Maaş, 
sisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

ücret, talı-

4 800 

1 660 692 
18 000 

4 800 

1 572 852 
18 000 

4 800 

1 572 850 
18 000 

312 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

313 Merkez müstahdemleri ücreti 
314 Vilâyetler müstahdemleri üc

reti 
315 Muvakkat tazminat 

Fasıl yekûnu 1 678 692 1 590 852 1 590 850 

10 000 
44 100 

18 840 
54 000 

10 000 
44 160 

21 360 
43 032 

10 000 
42 000 

23 520 
43 030 

Birinci bab yekûnu 1810 432 1714 204 1714 200 

İkinci bab - Masraf 

1 

2 

3 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir 
[Muhafaza Genel komutanlığı kısmı 
ile beraber binanın tenvir ve asansör
ler ve su motörlerinin cereyan sarfi
yatı masrafları da dahildir] 
Teshin 
[Muhafaza G-enel komutanlığı kısmı 
ile beraber binanın teshin masrafları] 
Kırtasiye 

7 630 

3 500 

9 600 

3 160 

7 630 

3 500 

9 600 

3 160 

7 630 

3 500 

9 600 

3 160 

Fasıl yekûnu 16 260 16 260 16 260 
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318 

319 

320 

321 

322 

323 
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Merkez müteferrikası 
[Vekâlet binasındaki Muhafaza ge
nel komutanlığının şehir suyu ile do
nanına masrafları da dahildir] 

. Vekâlet otomobili masrafı 
1 Mubayaa ve tamir 
2 İşletme 

Fasıl yekûnu 

Vekâlet hizmet otomobili ile 
nakil vasıtaları mubayaa, işlet
me tamir ve sair masrafları 
[Vekâlet hizmet otomobilinin şoför 
ücreti dahildir} 

1937 
Malı yılı 
tahsisatı 

Lira. 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

4 500 

500 
3 000 

3 500 

1 500 

6 000 

500 
3 000 

3 500 

9 300 

6 000 

500 
3 000 

3 500 

8 750 

1 
2 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekunu 

32 151 

23 500 
11 000 

34 500 

11 960 

112 001 

37 000 

23 500 
11 300 

34 800 

14 500 

128 990 

37 000 

23 500 
11 000 

34 500 

14 500 

128 140 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

324 Mütenevvi masraflar 
1 İcar bedeli 
2 Defatir ve evrakı matbua 
3 Melbusat 

(Gümrük kolcularının melbusatı da 
dahildir). 

Fasıl yekûnu 

325 Daimî memuriyet harcırahı 
326 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 

36 967 
18 810 
15 100 

70 877 

52 000 

21 000 

31 000 
18 810 
15 100 

64 910 

49 000 

23 200 

31 000 
18 810 
15 100 

64 910 

49 000 

23 200 
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Müfettişler harcırahı 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek müfettiş ve mua
vinlerinin harcırahı 
Yüksek tahsilini bitirmiş ve bir 
ecnebi diline sahib olan ve 
gümrük muamelelerini bilen
lerden yabancı memleket güm
rüklerine staj için gönderile
ceklerin harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-

1937 T 1938 malî yılı için 
Malî yılı j Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

39 900 

5 000 

46 500 

5 000 

5 550 5 550 

3 700 \ ' 8 100 

Gümrük ambarlarında zayi 
olan eşya tazminatı 
Mütenevvi masraflar 
Kimyahaneler makine, alât ve 
levazımı bedeli ve tamirleri 
masrafı ve hariçte yaptırılacak 
tahlil ve kimyager ücreti 

300 300 

46 500 

5 000 

5 550 

8 100 

me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
Mukannen masraflar 
Beddiyat 
Msbeti kanunla muayyen ikra
miyeler 
(1918 sayılı kanunun 61 nci maddesi) 
2550 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi mucibince verilecek taz
minat 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bab yekûnu 

Dördüncü bab - Daimî mas
raflar 

1 380 
19 625 

4 000 

960 

2 820 

300 

4 080 

227 112 

500 
19 625 

4 000 

960 

2 820 

300 

4 080 

230 465 

500 
35 670 

4 000 

960 

2 820 

300 

4 080 

246 510 

300 

4 510 7 700 7 700 
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1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira ' 

100 

340 

8 350 

100 

500 

12 000 

100 

500 

12 000 

11 nisan 1334 tarihli gümrük 
kanununun 9 ncu maddesi mu
cibince satın alınacak eşya be
deli 
Nümunehaneler için alınacak 
numune bedeli 
Nakliye, bendiye, iaşe, bakım 
ve koruma masrafı 
[Gümrük idaresine aid olanlarla tahtı 
muhafazasında bulunan ve kaçak ola
rak yakalanılb Gümrük idaresine sevk 
ve teslim olunan bilûmum eşya ve em
valin nakliye ve bendiyesi ye kaçak 
olarak yakalanan hayvanların iaşe, ba
kım ve koruma masrafı] 
Kaçak eşya satış masrafı 400 400 400 
[1918 numaralı kanunun 21 nci mad
desi mucibince kaçak eşya müzayede 
satışında hazır bulunacak azaya ve eş
yanın mahiyet ve kıymetini tayin 
ve takdir için davet olunacak ehli hib-
reye ticaret ve sanayi odaları nizam
namesi mucibince ve ticaret odası bu
lunmayan yerlerde belediyece takdir 
olunacak nisbet ve mikdar üzerinden • 
verilecek ücretler] 
Tercüme ücret ve masrafları 0 1 000 l 000 

Fasıl yekûnu 13 700 21 700 21 700 

337 Muharreratı umumiye ve sair 
matbuaların tabı, teclid, kâğıd 
ve sair levazımı masrafı . 4 630 4 630 4 630 

338 Tarife repertuvarı masrafları 10 000 10 000 7 000 
[2339 numaralı kanunun hükmü, bu 
hizmeti görenlerden hizmetin gö
rüldüğü mahalde aslî vazifesi olan 
memur ve müstahdemler hakkında-
tatbik edilmez. Bunlar hakkında 

. 1452 numaralı kanunun 15 nci mad
desinin son fıkrası hükmü tatbik 
olunur] 

Dördüncü bab yekûnu 28 630 36 630 33 630 
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1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

Beşinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Tartı aletleri mubayaa ve ta
mir masrafları 
İnşaat ve tamirat 
[250 lira ve aşağı inşaat, tesisat ve 
tamirat ve satın alınacak veya is
timlâk edilecek arsa veya binaların 
mubayaa, istimlâk ve harç masrafla
rı dahildir] 

Gümrük kursları masrafı 
Merkez kursu muallim ücreti 
Merkez kursuna getirilecek me
murlara 1615 sayılı kanunun 
4 ncü maddesi mucibince veri
lecek yevmiye 
Taşra gümrükleri kursları mu
allim ücreti 
Kurs kitablarmın ve bültenin 
her türlü neşir masrafı ile 
kurslarda talim ve tedrise aid 
filim ve diğer her türlü leva: 

zımm mubayaa bedeli ve sair 
masrafları 
[Tahrir ve tercüme ücretleri de da
hildir] 
Kurslai'in idare ve imtihan 
masrafları 

9 600 
15 000 

10 200 

8 190 

1 680 

2 000 

9 600 
15 000 

10 200 

10 230 

1 680 

9 038 

9 600 
15 C00 

10 200 

10 230 

1 680 

9 030 

10 
Fasıl yekûnu 

Beşinci bab yekûnu 

Altıncı bab - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1936 yılı borçları karşılığı 
1935 » » ;»' 
1934 » » » 

. 22 071 

46 671 

0 

9 962 
4 000 
2 000 

31 149 

55 749 

12 000 

3 162 
2 000 
1 000 

31 150 

55 750 

12 000 

3 160 
2 000 
1 000 
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4 1933 yılı borçları karşılığı 
0 1932 '» » » 

Fasıl yekûnu 

Altıncı bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 000 
1 700 

18 662 

18 662 

2 243 508 

1938 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

500 
0 

6 662 

18 662 

2 184 700 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 

500 
0 

6 660 

18 660 

196 890 

İkinci hısım - Gümrük muha
faza genel komutanlığı 

Birinci.bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

344 Maaş 
1 Maaşatı umumiye 
2 Açık maaşı 

1 672 827 1 710 942 1 710 940 
200 200 200 

345 

346 
347 

348 

349 

350 

Fasıl yekûnu 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
1107 sayılı kanun mucibince 
erbaşlara verilecek aile zammı 
648 sayılı kanunun dördüncü 
maddesi mucibince erbaşlara 
verilecek nakdî mükâfat kar
şılığı 
1918 sayılı kanunun 70 nci 
maddesi mucibince verilecek 
ihtisas ücreti 
Muvakkat tazminat 

1 673 027 

1 000 
300 630 

600 

300 

19 440 
7 120 

1 711 142 

1 000 
353 408 

1 200 

300 

19 440 
8 052 

1 711 140 

1 000 
353 410 

1 200 

300 

19 440 
8 060 

pirinci bab yekûnu 2 002 117 2 094 542 2 094 550 
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İkinci bab - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
icar bedeli 
Mahkemelere celbolunacaklar-
la mahkûmların ve muhafızla
rının yol masrafları ve sair 
masraflar 
(Maznun sıfatile süel mahkemelere 
celbolunacak subay, erbaş, er ve me
mur ve müstahdemlerle sivil eşhasın 
ve muhafızlarının yol masrafları ve 
ihtisas mahkemelerine celbedileeek şa-
hidlerle ehli vukuf ve hibrenin yol 
masrafları ve ücretleri, Cürmün zahi
re ihracı için ihtiyarı zarurî masraflar 
ile süel ihtisas mahkemelerince sürgün 
cezasile mahkûm olacakların ve bun
ları götürecek muhafızların yol mas
rafları) 
Defatir ve evrakı matbua 
[Tabı ve teclid malzemesi, alât ve 
edevat ve mevaddı müstehlike muba
yaa ve tamir bedeli, kütüb ve resail 
ve harita mubayaa, teclid re kornej 
masrafları dahildir] 
Odacı ve şoför melbusatı 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

4 952 8 500 8 500 
4 236 4 236 4 230 
6 390 6 390 6 390 

40 581 41 500 41 500 

6-570 6 570 6 570 

5 680 5 680 5 680 

200 250 250 

53 031 54 000 54 000 

30 000 30 000 30 000 
9 000 9 000 9 000 
5 000 4 000 4 000 

2 290 3 290 3 290 

640 440 440 
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1937 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 400 1 400 1 400 

İkinci bab yekûnu 116 939 121 256 121 250 

Üçüncü bab - Daimî masraflar 
Kara ve deniz vasıtaları ile 
hizmet ve nakü vasıtaları mas
rafları 
[Alelûmum nakliye vasıtaları, pı
rıldak, ışıldak, telefon, dürbün, pa
ratoner ve saire ile 2449 sayılı 
kanun mucibince almaeak binek 
hayvanı ve kara, deniz kuvvetlerinin 
her nevi levazımı, esliha ve mühim
matı harbiye ve bunların muayene 
masrafı dahildir.] 
Mubayaa bedeli 265 280 142 730 167 730 
[Aitelyeler için yeniden alınacak alât 
ve edevat masrafları bu tertibten ve
rilir] 
Tamirat bedeli ve tamirhane 
masarifi umumiyesi 24 000 49 000 49 000 
[Tüfek ve muhabere atelyelerile kara, 
ve deniz vasıtaları ve atelyeler için 
lüzumunda alınacak yedek aksam ve 
atelyeler haricinde tamir ettirilecek 
kara ve deniz vasıtalarile esliha tamir 
ve tathir masrafları dahildir. Tami
ratın fazla olduğu ve tamirat atelye- ' 
sindeki ustaların kâfi gelmediği gün
lerde hariçten tutulacak ustaların 
yevmiyeleri dahi bu tertibten verilir] 
Vesaitin işletme, tahlisiye ve 
nakliyesi ' 129 666 105 680 105 680 
[İşletme malzemesinin muhafazası için 
satm alınacak Lâyter, duba ve bidon
ların masrafı bu tertibten verilir] 
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Vesaitin bilûmum levazım ve 
müteferrika, fenniye, mefruşat 
ve demirbaş masrafı 
[Kara vasıtalarının lâstikleri dahil
dir] 

Fasıl yekûnu 

Muayyenat 
1615 sayılı kanunun ikinci mad
desi mucibince verilecek ye
meklik bedeli 
3303 sayılı kanun mucibince 
verilecek yem bedeli 

Fasıl yekûnu 

Tamir ve tazmin masrafı 
Takibde kullanılmak için ha
riçten tutulacak vesaiti nakli
yenin kira, tamir ve tazmin 
masrafı 
1841 sayılı kanuna göre subay
ların ve muhafaza teşkilâtının 
atlı memurlarının vazife dola-
yısile ölen ve sakatlanan hay
vanlarının tazmin bedeli 

Fasıl yekûnu 

Umumî masraflar 
Harbiye ve lise talebesi, erat ve 
muhafaza memurlarile deniz 
vesaiti müstahdemlerinin mel-
busatı 
[Yoklama komisyonlarının yoklama, 
tahlil masraflarile yoklama alât, ede
vat ve ecza masrafları, spor * elbisesi 
ve vapurların yoklamasında memurla
ra verilecek tulum elbise ve çizme 
dahildir. Gizli hizmetlerde kullanı
lacak muhafaza memurlarının sivil 
elbiseleri ve kadın memurlar melbu-
satı bu tertibden verilir] 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

16 320 51000 51000 

435 266 348 410 373 410 

14 320 14 320 14 320 

120 288 120 288 120 280 

134 608 134 608 134 600 

500 500 500 

500 500 500 

1 000 1 000 1 000 

728 146 620 141 620 
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2 Harbiye ve lise talebesile kıta-
kara ve deniz eratının ve mu
hafaza memurlarının teçhizatı, 
spor teçhizatı, baskül, kantar 
mubayaası ve tamiratı 
[Hayvanların eyer, takım ve semerle
rinin mubayaa ve tamirleri ve fıçılı 
arabalar ve koşumları ile velense ve 
muytabiye dahildir] 

3 îaşe, tenvir, teshin ve mahru
kat masrafları 
[Harbiye ve lise talebesinin ve eratın 
iaşesi ile fırınlarda kullanılan, alât ye 
edevat ve levazım bedeli, amele yev
miyesi, fırın kiraları, zahire öğüt
me masrafları, değirmen ve fırın 

' mubayaa ve tesis masrafları, levazım 
yoklama komisyonlarının yoklama ve 
tahlil masrafları, yoklama alâtilc 
edevat ve ecza masrafları, hastane ve 
revirlerde bulunacak erat için her 
nevi yiyecek, yakacak, sabun masraf
ları ve 1107 sayılı kanun mucibince 
erbaşlara verilecek bir er zam tayını, 
arpa kırma masrafları, arpa kırma ma
kineleri mubayaası, soba, mangal ve 
teferruatının satın alınması, tamir
leri ve kurdurma masrafile kurdurma 
için satın alınacak malzeme bedeli ve 
3310 sayılı kanun mucibince askerî 
hizmetlerde kullanılan köpeklerle bun
ların yetiştirilecek yavrularının iaşe 
ve mubayaa bedelleri bu tertibe da
hildir] 

4 Muhafaza memurlarının esliha 
ve cephane ve kılıflarının mu
bayaa, tamir ve temizleme mas
rafları 

5 Erat, muhafaza memurlarile 
deniz kaptan ve mürettebatının 
ecza ve malzemei sıhhiyesi 
[Etüv makinesile etüv sandığı bu 
tertibden alınır ve etüv makinesini 
işletecek makinistin yevmiyesi de bu 
tertibden verilir] 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

85 885 63 000 63 000 

368 214 423 000 413 000 

1 880 

3 600 

1 880 

3 600 

1 880 

3 600 
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" 1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

M u h a s s a s a t i n nev'İ Lira Lira Lira 

Kıtaat hayvanatının ecza ve 
malzemei baytariyesi 1 000 2 000 2 000 
Hasta subay, talebe, eratın te
davi ve iaşeleri için Millî Mü
dafaa emrine 960 960 960 
ölen eratın cenaze masraf ile 
müsademede şehid düşen su
bay, erbaş, er ve muhafaza me
murlarının ve deniz müstah
demlerinin teçhiz, tekfin ve ka
bir inşa masrafları 1000 1000 1000 
Talim ve terbiyede kullanıla
cak malzeme ve mühimmatı 
harbiye mubayaa ve tamir be
deli 480 480 480 

Fasıl yekûnu 597 747 642 540 . 627 540 

İstihbarat masrafı 72 000 72 000 72 000 
Nakliyat 30 000 30 000 30 000 
[Esliha, mühimmat, eşya, malzeme, 
erzak, mahrukat ve bilcümle mevad-
dm nakliye, tahmil ve tahliye mas-

' rafları, süel talebe, erat ve hayvana
tın her nevi vesaitle nakliye masraf
ları, tedavi ve yoklama ve tebdil- , 
hava zımnında bir yere gidecek su- ' 
baylar, süel memur ve talebe ve 
eratın yol ve tedavi masraflarile 
memleket dahilindeki ücretli mües
seselerde tedavi masrafları ve yü
rüyüş halindeki kıtaatın subayları 
ve süel memurlarile eratın ibate ve 
bunların hayvanlarının ahır masraf- , 
lan, ardiye, bendiye, ıstalya ve am
balaj masrafları ile üst subayla ve 
subayların rükûbuna mahsus hayva
nat hakkındaki 24 mart 1330 tarihli 
nizamnamenin 13 ncü maddesince 
verilecek hayvan nakliye ücreti bu 
tertibe dahildir] 

Tercüme masrafı 960 960 960 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasat in nev ' İ Lira Lira Lira 

İnşaat ve tamirat 7 000 9 800 9 800 
[Kuyu açtırılması ve temizlemesi, 
elektrik tesisi, tamir ve tadili da
hildir] 

Üçüncü bab yekûnu 1 278 581 1 239 318 1 249 310 

Dördüncü bab - Borçlar 
Geçen yıl borçları 0 2 806 2 810 
Eski yıllar borçları 
1936 yıl 
1935 » 
1934 » 
1933 » 

ı borçları karşılığı 
» » 
» k » 
» » 

Fasıl yekûı: ;ı 

Dördüncü bab yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 
2 071 

699 
60 

2 831 

2 831 

3 400 468 

5 643 976 

1 026 
510 

1 
1 

1 538 

4 344 

3 459 460 

5 644 160 

1 030 
510 
10 
10 

1 560 

4 370 

3 469 480 

5 666 370 
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Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahssiat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 800 

3 543 696 
22 000 

3 565 696 

1938 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

4 800 

3 688 190 
22 000 

3 710 190 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

• 

4 800 

3 688 190 
22 000 

3 710 190 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi ve 1700 nu
maralı kanunun 3 ncü maddesi 
mucibince verilecek ikramiye 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
Muvakkat tazminat 
1437 numaralı kanun mucibin
ce verilecek avans 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 108 000 108 000 108 000 

15 000 
39 360 ' 

190 500 
41 840 

1 000 

3 858 196 

15 000 
48 420 

190 500 
55 128 

500 

4 024 538 

15 000 
. 48 420 

190 500 
55 130 

500 

4 024 540 

Merkez levazımı 
Tenvir ve kuvvei muharrike 
Teshin 
Kırtasiye 
Motosiklet mubayaa ve işlet
mesi ve tamiri 

Fasıl yekûnu 

12 000 
12 000 
5 000 

0 

29 000 

12 000 
12 000 
5 000 

1 000 

30 000 

12 000 
12 000 
5 000 

1 000 

30 000 

Merkez müteferrikası 5 000 7 000 7 000 
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F. 

385 

386 

387 

* 

388 

M. 

1 
2 

1 
2 

Muhassasatın nev'i 

Vekâlet otomobili masrafı 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 000 
3 000 

4 000 

10 000 

30 000 
28 000 

58 000 

6 000 

220 000 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 000 
3 000 

4 000 

10 000 

^ 30 000 
28 000 

58 000 

6 000 

223 000 

1 000 
S 000 

4 000 

10 000 

30 000 
28 000 

58 000 

6 000 

223 000 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

389 

390 
391 
392 
393 

1 
2 
3 

Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
2850 numaralı kanun mucibin
ce köy ve mahallelerde yapıla
cak askerî yoklamalarda bulu
nacak nüfus memurları harcı
rahı 

45 000 
12 000 
3 100 

60 100 

76 000 
30 000 
58 000 

15 000 

45 000 
12 000 
3 100 

60 100 

79 000 
35 000 

t 

58 000 

15 000 

45 000 
12 000 
3 100 

60 100 

79 000 
35 000 
58 000 

15 000 
394 Dahilde ve hariçte olacak idarî 

ve mahallî kongreler masrafla
rı ve gönderilecek veya getiri
lecek memurlar harcırahı 2 000 2 000 2 000 
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1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

395 

396 

397 
398 

399 

Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükale-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Devir harcırahı 
1 Valiler 
2 Kaymakamlar 

Fasıl yekûnu 

6 690 

2 750 
228 048 

5 000 

483 588 

4 561 784 

12 000 
30 000 

42 000 

6 690 

2 750 
228 048 

5 000 

491 588 

4 739 126 

12 000 
30 000 

42 000 

6 690 

2 750 
270 Ö30 

5 000 

533 570 

4 781 110 

12 000 
30 000 

42 000 

400 2510 ve 2848 sayılı kanunlar 
mucibince kültür, idare, emni
yet ve dahilde ahar mahallere 
nakil masrafları ve bu hususlar 
için istihdam edilecek muvak
kat memur ücretlerile harcı
rahları ve diğer bilûmum mas
raflar 40 000 40 000 40 000 

401 
1 

2 

Nüfus masrafı 
Nüfus defterlerinin ve evrakı
nın mubayaa, tabı, tamir ve 
teclidi masrafları 
Nüfus tahriri 

Fasıl yekûnu 

10 000 
3 000 

13 000 

10 000 
3 000 

13 000 

10 000 
3 000 

13 000 
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Muhassasatm nev'i 

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

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

2 880 

3 500 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen 

Lira 

2 880 

3 500 

kabul edilen 
Lira 

2 880 

3 500 

Üçüncü kısım - Umumî mü
fettişlikler 

Yeniden teşkil olunan 5 kaza 
masrafı 2 034 f 0 

Fasıl yekûnu 6 380 6 380 6 380 

İkinci kısım yekûnu 101 380 101 380 101 380 

Müstahdemler ücreti l 

îdare masrafları ? 
Harcırah 
Otomobil ve 
masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

j 

nakil vasıtaları 

7 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

81 480 
17 000 
22 020 

3 000 
3 000 

30 000 

36 000 

156 500 ' 

81 480 
17 000 

. 22 020 

3000 
3 000 

30 000 

36 000 

156 500 

81 500 
17 000 
22 000 

3 000 
3 000 

30 000 

36 000 

156 500 

Dördüncü kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçlan 0 rr 18 000 18 000 
Eski yıllar borçlan 
1936 yılı 
1935 » 
1934 » 
1933 » 
1932 » 

borçları karşılığı 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

18 000 
10 000 
,3 000 
2 000 
1 500 

34 500 

W 
lc 
W " 
? • 

1 
i 

10 000 
3 000 
2 000 
1 192 

0 

16 192 

10 000 
3 000 
2 000 
1 200 

0 

16 200 

Dördüncü kısım yekûnu 36 534 / 34 192 34 200 

UMUMÎ YEKÛN 4 856 198 ' 5 031 198 5 073 190 
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Muhassasatm nev'i 

Birinci bab - Maaş, ücret, tah
sisat 

Memurlar maaşı 
Ücret 
Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe- Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

5 208 
43 800 

1 080 

50 088 

10 008 
37 800 

1 800 

49 608 

11 200 
37 800 

1 800 

50 800 

İkinci bab - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye ve matbu evrak 
Müteferrika 
Posta ve telgraf ücreti 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Yabancı memleketler harcırahı 
Kongre ve konferanslar masrafı 

[Memleket içinde ve dışında yapıla
cak kongre ve konferanslara memur 
edileceklerle propaganda için seyahat 
ettirilecek olanlara verilecek harcırah 
ve sair masraflar] 

Mütenevvi masraflar 
Neşriyat, propaganda, telif, 
tercüme, filim, kâğıd, kilise, ta
bı ücret ve masrafları 
Abone ve kitab bedeli 

Fasıl yekûnu 

İkinci bab yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

2 020 
2 740 

1 000 

641 
0 
0 
0 
0 

2 020 
2 740 

1 480 

641 
0 
0 
0 
0 

2 020 
2 740 

1 000 

1 420 
500 

1 500 
4 500 
5 000 

125 820 
3 700 

129 520 

136 401 

125 820 
3 700 

129 520 

136 401 

114 320 
4 200 

118 520 

137 200 

186 009 186 009 188 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

425 

426 

427 
428 

429 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekıinu 

îkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Kırtasiye 
Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 

4 500 158 
2 000 

4 502 158 

5 000 
21 960 

70 568 
135 720 

4 735 406 

8 950 
6 900 
8 600 

12 000 

5 462 054 
2 000 

5 464 054 

5 000 
37 160 

83 340 
143 352 

5 732 906 

8 950 
6 900 
8 600 

20 000 

5 492 050 
2 000 

5 494 050 

5 000 
37 160 

83 340 
143 350 

5 762 900 

8 950 
6 900 
8 600 

20 000 

430 
431 
432 
433 

434 Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 28 000 38 000 38 000 
2 Kırtasiye 10 000 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 38 000 53 000 53 000 

435 Vilâyetler müteferrikası 5 500 10 000 10 000 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. M u h a s s a s a t m nev'İ Lira Lira Lira 

Üçüncü bab - Müşterek mas- v 
raflar ^ 

437 Mütenevvi masraflar 

436 3201 sayılı kanunun 86 ncı 
maddesi mucibince verilecek 
para mükâfatı 980 980 980 

İkinci bab yekûnu 80 930 108 430 108 430 

438 
439 

440 
441 

442 

443 
444 

1 İcar bedeli 
2 Def at ir ve evrakı matbua 
3 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masraflan 

Üçüncü bab yekûnu 

48 000 
15 000 

900 

63 900 

45 000 

21 000 
6 000 

3 685 

2 700 
91 939 

3 900 

238 124 

55 000 
15 000 

900 

70 900 

60 000 

45 000 
8 000 

3 685 

2 700 
91 939 

3 900 

286 124 

55 000 
15 000 

900 

70 900 

55 000 

45 000 
8 000 

3 680 

2 700 
175 160 

3 900 

364 340 

Birinci kısım vekûnu 5 054 460 6 127 460 6 235 670 
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Muhassasatın nev'i 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Levazım 
Zabıta memurlarının melbusat 
masrafı 
Silâh ve cephane ve teferuatı 
mubayaa masrafı 

Fasıl yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

169 048 

1 500 

170 548 

1938 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

169 048 

1 500 

170 548 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

169 050 

1 500 

170 550 

Mütenevvi masraflar 
Vazife esnasında yaralanan ve 
hastalanan memurların tedavi
si ve kazazedelerle mecruhla
rın müdavatı evveliye masrafı 
Tahtı nezarette bulunan ve hu-
dud haricine çıkarılanların 
sevk ve iaşe masrafı 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Polis telefonlarının tesis, tamir 
ve işletme masrafı 
Polis karakollarının tamir 
masrafı 
İstihbarat masrafı 
Polis mecmuası tabı, mevaddı 
ibtidaiye, telif, tercüme, maka
le ve müteferrik masrafı 
1475 numaralı kanun mucibin
ce verilecek tazminat 
Beynelmilel müessesata iştirak 
masrafı 

4 000 

3 500 
7 500 

11 000 
2 000 
15 000 
28 000 

4 000 

4 000 

5 000 
9 000 

11 000 
2 000 
15 000 
28 000 

4 000 

4 000 

5 000 
9 000 

11 000 
2 000 
15 000 
28 000 

4 000 

12 000 
250 069 

5 500 

2 400 

600 

20 000 
350 069 

7 500 

2 400 

600 

20 000 
350 070 

7 500 

2 400 

600 
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454 Polis mektebleri masrafı 
1 Ecnebi mütehassısları ve mas

rafları 
2 Polis memur ve namzedleri ve 

talebeleri iaşe, ibate ve ilbas 
masrafı ve harçlıkları ve har
cırahları 

3 Masarifi idare ve aşçı, kalori
ferci, elektrikçi ücretleri 

4 Hukuk fakültesinde okutturu
lacak 15 talebe masrafı 

Fasıl yekûnu 

455 1700 numaralı kanunun ikinci 
maddesi mucibince Avrupaya 
staj için gönderilecek memur
ların harcırah ve tahsil masrafı 

456 Süvari polis hayvanları muba
yaa ve levazımı ve takım mas
rafı 

1 Mubayaa 
2 Yem bedeli ve tedavi ve mua-

lece ücretleri 
3 Polis köpekleri mubayaa, ia

şe, tedavi ve yol masrafı ile 
bunlar için tahsis edilen me
murların ecnebi memleket gi
diş ve geliş yol masrafları ve 
orada kalacakları müddet zar
fında kendilerine iaşe mukabi
li verilecek ücretler 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

0 35 000 27 500 

76 150 

13 500 

9 000 

98 650 

76 150 

13 500 

12 000 

136 650 

76 150 

23 500 

9 000 

136 150 

8 500 8 500 8 500 

2 500 12 500 500 

16 000 23 500 16 000 

0 10 000 5 000 

18 500 46 000 21 500 

606 267 783 267 758 270 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatin nev'İ Lira Lira Lira 

Üçüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 3 800 3 800 
Eski yıllar borçları 
1936 yılı borçları karşılığı 
1935 » » » 
1934 » » » 
1933 » » » 
1932 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

3 800 
800 
600 
500 
540 

6 240 

6 240 

5 666 967 

800 
600 
500 
540 
0 

2 440 

6 240 

6 916 967 

800 
600 
500 
540 
0 

2 440 

6 240 

7 000 180 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

461 
462 

463 
464 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaşatı umumiye 
1683 numaralı kanunun 58. nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 

2 959 448 

10 000 
70 020 
25 720 

• 

3 010 000 

5 000 
69 900 
25 720 

3 010 000 

5 000 
69 900 
25 720 

465 
466 
467 
468 

469 

470 

1 
. 2 

1 

2 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Kırtasiye 
Merkez müteferrikası 
Komutanlık otomobili masrafı 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
[Tenvir ve teshin ihtiyacı ve.ocak, 
fırın ve soba ve boru tedariki ve ta
mirat masraflarile (2 000) liraya ka
dar elektrik tesisat ve tamiratı mas
rafları bu tertibden verilir]. 
Kırtasiye 

. - . - - •• - - -

3 065 188 

505 
800 

2.000 

300 
1 500 

1 800 

5 000 
. 

141 390 

10 000 

3 110 620 

500 
1 200 
2 000 

300 
1 500 

1 800 

5 000 

141 000 

15 000 

3 110 620 

500 
1 200 
2 000 

300 
1 500 

1 800 

5 000 

141 000 

15 000 

Fasıl yekûnu 151 390 156 000 156 000 
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Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

15 000 

176 495 

1Ö38 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

15 000 

181 500 

15 000 

181 500 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 67 000 
Defatir ve matbu evrak 15 000 
[Teclid malzemesi, her türlü kütüb 

ve resail, harita mubayaası ve bezle-
me masrafı, matbaa ve nıücellidha-
nede fevkalâde olarak çalıştırılacak 
işçilerin ücreti] " 

Fasıl yekûnu 82 000 

Daimî memuriyet harcırahı 80 Q00 
Muvakkat memuriyet harcı-

67 000 
20 000 

87 000 

80 000 

67 000 
20 000 

87 000 

80 000 

rahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

50 000 
5 000 

1 100 

1 100 
61 067 

280 267 

3 521 950 

50 000 
5 000 

1 500 

1 500 
61 067 

286 067 

3' 578 187 

50 000 
5 000 

1 500 

1 500 
97 800 

322 800 

3 614 920 

İkinci Tirsim - (Jüze -mahsas 
mııhassasat 

Tayinat 
İaşe bedeli 
[Eratın ve mekteb talebelerinin iaşe,; 

masrafı, aşçı masrafları, fırınlarda kul
lanılan unlarla alât, edevat ve leva-

4 046 704 4 096 845 4 146 840 
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Muhassasatm nev'i 

zını bedeli Ve hamurkâi1 ve pişirici 
ve saire gibi işçi yevmiyeleri, fırın ve 
değirmen kiraları ve igletme ve za
hire öğütme masraflaıa, seyyar fmn 
ve ocak mubayaa ve tesis masraf* 
lan, levazım ve muayene komisyon
larının muayene ve tahlil masrafa 
lan ve muayene alâtile edevat ve 
ecza masrafları, 2615 sayılı kanuna 
göre arınma masrafları, hastane ve 
revirlerin eczanelerile kimyahane la
boratuarları ve diğer sıhhî teşkiller 
için muktazi her nevi yiyecek ve 
armma masrafları] köpeklerin iaşesi 
Hayvan yem bedeli 
[Arpa kırma masrafları ve arpa kır
ma ve ezme makinesi mubayaa mas
rafları bu tertibe dahildir] 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

446 360 446 000 446 000 

Fasıl yekûnu 4 493 064 4 542 845 4 592 840 

Levazımı askeriye 
Melbmsat 
[Dikim evi işçi yevmiyeleri ve oda
cıların melbusatı ve matbaa işçilerinin 
iş elbiseleri bu tertibden verilir] 
Teçhizat 
Muytdbiye 
[Subay hayvanlarından maada hay
vanların nal, mıh ve mubayaa bedeli 
ve nallama masrafı bu teritbden ve
rilir] 

1 177 130 1 252 163 1 221 

201 946 
30' 212 

Levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye 
[Hayvan mubayaası, zatî ve mirî erat 
bineği, eyer takımları, her nevi yük 
ve binek araba, semer, koşum mu
bayaa ve tamiratı ve levazımatr, mev-
cud olan veya yeniden tesis edilecek 
olan telefon, helyosta, pırıldak ve tel
siz malzemelerinin mubayaa, tesis, 

178 250 200 000 

213 805 213 810 
30 000 30 000 

Fasıl yekûnu 1 409 288 1 495 968 1 465 410 

200 000 



1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yık için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

m 

Muhassasatın nev'i 

işletme, tamir masrafları, boru, tram
pet ve musiki alât ve levazımatı 
alım ve tamiri, atış levazımatı muba
yaası, tüfek kayışı, palaska takımı, 
balta, kürek ve saire kılıfı alım ve 
tamiratı ve fişek tecrübe masrafları 
gibi harb teçhizatı] 

Nakliyat 310 000 310 000 400 000 
[Er ve hayvan nakliyesi, silâh ve . 
mühimmat, eşya ve malzeme, erzak, 
mahrukat ve sair bilcümle askerî 
maddeler nakliyat ve ambalajı, tah
mil ve tahliye masrafları, tedavi ve 
muayene ve tebdili hava zımnında 
bir yere gidecek subayların, mensu-
bini askeriyenin kanun mucibince 
verilecek yol masrafları ve yürüyüş 
halinde kıtalar erat ve subaylarile 
memurini askeriye ve hayvanlarının 
ibate masrafları] 

Sıhhî ve baytarî ilâç ve levazı- 28 000 28 000 28 000 
mı 
[Hastalanan erlerle müsademede ya
ralanan jandarma subaylarının as
kerî hastane ve revirlerden gayri 
yerlerdeki tedavi ve iaşe masraflarile 
sıhhî levazım ve reçete bedelleri ve 
askerî hayvan hastane ve reviri bu
lunmayan yerlerdeki hasta hayvan
lar için lüzum görülecek ecza ve mal-
zemei baytariye masrafları bu tertib-
den verilir.] •>. ' 
Tamirat masrafı 100 000 150 000 150 000 
[5 000 liraya kadar karakol ve bu
na benzer küçük yapılarla bina ve 
arsa istimlâk ve mubayaası ve tapu 
harçları ve sair masraflar ve tamir
ler bu tertibden verilir] * 

İkramiye ve tazminat . 
1861 sayılı kanun mucibin
ce erata verilecek ikramiye 10 000 10 000 10 000 
1475 sayılı kanun mucibince 
verilecek tazminat 10 000 10 000 10 000 



94 — 
1937 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

193S malî yıh için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Müh&ssâsatm nev'i 

1471 sayılı kanun mucibince , • 
verilecek hayvan tazminatı 7 000 7 000 7 000 
1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 9 200 9 000 9 000 

Fasıl yekûnu 
36 200 36 000 36 000 

Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa * , 14 000 Ö Ö 
Tamir ve yedek malzeme bedeli 1 200 1 200 1 200 
İşletme 9 500 9 500 9 500 

Fasıl yekûnu 24 700 10 700 10 700 

Memleket dahil ve haricinde 
ücretli sıhhî müesseselerde te
davi ettirileceklerin masrafı 960 900 900 
Spor masrafı 188 200 200 
Subaylara verilecek hayvan ta
vizi 7 000 7 000 7 000 

İkinci kısım yekûnu 6 587 650 6 781 613 6 891 050 

Üçüncü hısım - Müesseseler 

Jandarma mektebleri masrafı 55 000 55 000 55 000 
[Mektebjerin tenvir, teshin ve müte
ferrika, mefruşat ihtiyaçları, ocak, so-
iba, fınn, Iboru tedarik ve tamiratı, 
2 000 liraya kadar elektrik tesisatı 
ve tamiratı Ibu tertibden;verilir] 
Matbaa masrafı 
Demirbaş mubayaa ve tamir 
masraftan 500 500 500 
İşletme 1 500 1 500 1 500 
İdare masrafı 1 400 1 400 1 400 
[Müteferrika, mefruşat masrafı bu 
tertifoden verilir] 

Fasıl yekûnu 3 400 3 400 3 400 
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M. Muhassasatm nev'i 

Satın alma komisyonları, di
kim evi, jandarma ambarlan 
ve muayene heyeti masrafları 

1 Demirbaş malzeme mubayaa ve 
tamir masrafı 

2 İdare masrafı 
[Tenvir, teshin, müteferrika, mefru
şat ve sigorta ücretleri ibu tertlbden 
verilir] 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

300 
10 000 

10 300 

68 700 

300 
10 000 

10 300 

68 700 

300 
10 000 

10 300 

68 700 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 

Muhtelif senelerin karşılıksız 
borçlan 

î ' TT 

Dördüncü kısım yekûnu 32 000 

25 000 

2 000 

40 800 

25 000 

1 
2 
3 
4 
0 

Eski yıllar borçları 
1936 yılı borçları karşılığı 
1935 » » 
1934 » » 
1933 » » 
1932 » » 

» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

25 000 
5 000 
1 000 

500 
500 

32 000 

5 000 
8 000 

700 
100 

-0 

13 800 

5 000 
8 000 

700 
100 

0 

13 800 

0 

38 800 

UMUMÎ YEKÛN 10 210 300 10 469 300 10 613 470 
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Muhassasatm nev'i 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım, - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş,.ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 4 800 4 800 4 800 
Maaş 
Elçilik ve konsolosluklar me
murları maaş ve temsil tahsi
satı ile akçe farkı ve merkez 
memurları maaş ve temsil tah
sisatları 
Acık maaşı 

1 695 591 
750 

1 862 050 
3 550 

1 862 050 
3 550 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Elçilik ve konsolosluklar müs
tahdemleri ücreti ve akçe farkı 
Muvakkat tazminat 

Fasıl yekûnu 1 696 341 1 865 600 1 865 600 

1 200 
61 740 

304 140 

35 000 

8 520 
86 720 

307 59*9 

38 000 

8 520 
86 720 

307 600 

38 000 

Birinci bab yekûnu 2 103 221 2 311 239 2 311 240 

İkinci bab - Merkez masrafı 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Mefruşat ve demirbaş 3 000 3 000 '3 000 
Motosiklet mubayaa, tamir ve 
işletme 1 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 4 000 5 000 5 000 

Merkez levazımı 
Tenvir 3 000 3 000 3 000 
Teshin 3 000 3 000 3 000 
Kırtasiye 2 000 2 000 2 000 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasat in nev'İ Lira Lira Lira 

Defatir ve evrakı matbua 3 OÖO 4 000 4 000 

Fasıl yekûnu 11 000 12 000 12 000 

Posta, telgraf ve telefon ücreti 
Ecnebi memleketlere çekilecek 
telgraf ve gönderilecek mek-
tublar ve paketler masrafı 45 000 45 000 45 000 
Merkezde resmî telefon tesisi 
ve mükâleme masraflarile ec
nebi memleketlerle yapılacak 
telefon muhabere masrafı 7 000 12 000 12 000 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası ve nakli 
nükud 

Vekâlet otomobili masrafı 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

ikinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Elçilik ve kon
solosluklar masrafı 

Elçilik ve konsolosluklar mas
rafı 
Bina icar, inşa ve satınalma 
bedeli 
Mefruşat, demirbaş, sigorta, 
belediye vergi ve resimleri, 
mukavelenamelerine tevfikan 
müsteciren ikamet edilen bina
ların meremet ve tamirleri ve 
Hükümet malı binalarm mere-
metleri, melbusat bedeli, mu
habere, mükâleme ücreti ve 
idare masrafı 
Ziyafet i ; F : 

iane ve iade 

52000 

6 000 

200 
3 000 

3 200 

76 200 

260 000 

221 000 
30 000 
10 000 

57 000 

6 000 

600 
3 000 

3 600 

83 600 

240 400 

231 000 
30 000 
10 000 

57 000 

6 000 

600 
3 000 

3 600 

83 600 

240 400 

* 

231 000 
30 000 
10 000 
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Muhassasatm nev'i 

Fahrî konsolosluklar aidatı 

Fasıl yekûnu 

Elçilikler için mubayaa oluna
cak otomobil bedeli 

Üçüncü bab yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 000 

522 000 

19 000 

541 000 

1938 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

10 000 

521 400 

24 000 

545 400 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

10 000 

521 400 

24 000 

545 400 

Dördüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Merkez melbusatı 2 300 2.300 2 300 
Daimî memuriyet harcırahı 65 000 60 000 60 000 
Muvakkat memuriyet ve kuri-
£e harcırahı 40 000 45 000 45 000 
Posta ve telgraf ücreti 429 434 310 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları * 1 800 1 800 1 800 

Dördüncü bab yekûnu 109 529 109 534 109 410 

Birinci kısım yekûnu 2 829 950 3 049 773 3 049 650 

İkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
Beynelmilel müessesat ve Ce
miyeti Akvama iştirak hissesi-
le murahhaslık masrafı ve Ce
miyeti Akvama müzaheret ce
miyetine yardım 100 000 127 000 127 000 
Ecnebi elçiler ile misafirlerin 
ibate, izaz, ziyafet ve bahçe 
masraflarile mihmandarlarının 
harcırah ve masrafları 60 000 60 000 60 000 
Balkan birliği cemiyetine yar
dım 20 000 20 000 0 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

M. Muhassasatm nev'i Ijira Lira Lu» 

1 
2 
3 

Ecnebi misafirler otomobili 
masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

0 
200 

1 500 

1 700 

5 000 
200 

1 500 

6 700 

5 000 
200 

1 500 

6 700 

TeHfat ve neşriyat x 

1 Bülten ve sair asar telif, tercü
me ücretlerile tabı ve neşir 
masrafı 500 500 500 

2 Gazete ve mecmualara abone 

3 

1 

2 
3 

bedeli, albüm ve klişe esinanı 
Kitab ve risale bedeli 

Fasıl yekûnu 

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

Fasıl yekûnu 

Birinci bab yekûnu 

10 000 
2 000 

12 500 

500 
200 
250 

950 

195 150 

10 000 
2 000 

12 500 

500 
200 
250 

950 

227 150 

10 000 
2 000 

12 500 

500 
200 
250 

950 

207 150 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Kongre, konferans, komisyon
lar masrafı 

1 Hükümetlerle muahede ve mu
kavele akdine memur edilecek
lere verilecek harcırah ve kon
grenin sair masrafı 110 000 110 000 110 000 

2 Beynelmilel temessükâtm ter
cüme ve tabı masrafı 200 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 110 200 111 000 111 000 
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Muhassasatın nev'i 

Hakem mahkeme ve heyetleri-
le uzlaşma komisyonları 
Muhtelit hakem mahkemeleri 
ücret ve masrafları 
Evrak ve dosya işlerinin tanzi
mi için kullanılacak mütehas
sıslar ücreti 8 400 4 800 4 800 
Tahdidi hudud komisyonu üc
reti ve harcırahı ile idare ve 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

2 000 

4 000 

1938 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

2 000 

1 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 000 

10 

kule masraf lan 
Ajans tahsisatı 

İkinci bab yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

500 
150 000 

275 100 

470 250 

4 000 
150 000 

271 801 

498 951 

4 000 
150 000 

271 810 

478 960 

Üçüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 3 500 3 500 
Eski yıllar borçları 
1936 yılı borçları karşılığı 
1935 » 
1934 » 
1933 » 
1932 » 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

3 000 
1 000 

725 
500 
500 

2 725 

2 000 
700 
500 
500 

0 

3 700 

2 000 
700 
500 
500 

0 

3 700 

Hava müdafaası 

Üçüncü kısım yekûnu 5 725 7 201 7 200 

UMUMÎ YEKÛN 3 305 925 3 555 925 3 535 810 
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F. 

r 

541 
542 

543 

544 
545 
546 

547 
548 

. - . . -i 

549 
550 

M. 

1 
2 

1 
2 
3 

Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaiid ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Ecnebi müstahdemler ücreti 
Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
Muvakkat tazminat 
1437 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 

Pirinci bab yekûnu 

îkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 800 

1 821 456 
4 000 

1 825 456 

3 000 
174 480 
132 780 

463 802 
37 896 

20 000 

2 662 214 

3 000 

480 
3 360 
2 500 

6 340 

1938 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

* 

4 800 

1 998 348 
4 000 

2 002 348 

3 000 
178 680 
104 830 

516 770 
44 040 

15 400 

2 869 868 

4 000 

480 
3 360 
3 000 

6 840 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

4 800 

1 881 500 
3 000 

1 884 500 

3 000 
178 680 
136 380 

519 650 
38 800 

15 400 

2 781 210 

4 000 

480 
3 360 
3 000 

6 840 

551 Merkez müteferrikası 1 700 2 000 2 000 
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Muhassasatm nev'i 

Vekâlet otomobili masrafı 
Mubayaa ve tamir 
İşletme 

. Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 000 
2 880 

6 880 

20 600 

15 720 
8 000 

23 720 

5 000 

67 240 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

700 
2 880 

3 580 

20 600 

20 000 
9 000 

29 000 

5 000 

71 020 

700 
2 880 

3 580 

20 600 

20 000 
9 000 

29 000 

5 000 

71 020 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Defterler ve matbu evrak 
Melbıısat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı' 
Ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin harcırahları 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

15 000 
12 000 

1 000 

28 000 

30 000 
30 000 

18 000 

4 000 

1 200 

1 000 
26 352 

18-000 
12 000 
1 000 

31 000 

30 000 
5 000 

20 000 

4 000 

2 500 

700 
26 352 

18 000 
12 000 
1 000 

31 000 

30 000 
5 000 

20 000 

4 000 

2 500 

700 
44 580 
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F. 

564 

M. Muhassasatm nev'i 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masiTİ-îan 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

800 

139 352 

2 868 806 

1938 malî 
Hükümetçe 
ta leb edilen 

Lira 

800 

120 352 

3 061 240 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

800 

338 580 

2 990 810 

Birinci bab - Daimî masraflar 
565 Sari ve salgın hastalıklarla 

mücadele masrafı [1] 
566 Trahom mücadele masrafı [2] 
567 Zührevî hastalıklarla mücadele 

masrafı [3] 
568 Cüzzam mücadele masrafı [4] 
569 Verem mücadele masrafı [5] 
570 Sıtma mücadele masrafı [6] 
571 Mütenevvi masraflar 

1 Sıhhat müdürlükleri ve Hü
kümet tabiblikleri için alına
cak tıbbî alât ve levazım mu
bayaa ve tamir ve tesisatı ib~ 
tidaiye masrafları 1500 2 500 2 500 

2 Yüksek sıhhat şûrası ve husu
sî kanunlarile teşekkül eden 
komisyonların azaları hakkı 
huzuru [7] 6 500 6 500 6 500 

75 000 
230 000 

275 000 
2 500 

46 430 
1 100 000 

95 000 
245 000 

295 000 
4 000 

46 430 
1 217 000 

95 000 
245 000 

295 000 
4 000 

46 430 
1 217 000 

Fasıl yekûnu 8 000 9 000 9 000 

572 Sağlık propagandası ve alelû-
mum neşriyat masrafları 

1 Propaganda ve neşriyat [8] 30 500 30 500 28 000 
2 Sıhhî müzeler [9] 1 000 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 31 500 33 500 31 000 



- İOf -

F. M Muhassasatın nev'i 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

İ9Ş& maiî yılı için 
Hükümetle Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

573 Millî Türk tıb kongresi mas
rafı [10] 0 7 500 7 500 

574 Seyyar küçük sıhhat memurla
rına 1754 numaralı kanun mu
cibince verilecek yem bedeli 56 500 61 500 61 500 

575 Nakil vasıtaları masrafı 

576 

577 
0 

1 
2 

Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

înşaat, tesisat, tamirat ve is
timlâk 
Meremet masrafları 
Ankara şehri kanalizasyon etü-

300 
1 000 

1 300 

1 826 230 

40 264 
7 500 

300 
1 000 

1 300 

' 2 015 230 

-

587 718 
7 500 

300 
1 000 

1 300 

2 012 730 

585 200 
7 500 

dü ve avan proje masrafları 50 000 0 0 
578 Staj için ecnebi memleketlere 

gönderilecek doktor ve eczacı-. 
larm harcırahları, tahsil ve te
davi masrafları 20 000 20 000 20 000 

579 İçtimaî yardım [11] 1 000 1 000 1 000 
580 Çok çocuklu ailelere yardım 50 000 75 000 75 000 
581 Tekâmül tedrisatı masrafı [12] 0 25 000 25 000 
582 Zehirli ve boğucu gazlar ve ha

va hücumundan korunma mas- , 
rafı [13] 5 000 10 000 7 500 

İkinci bab yekûnu 173 764 726 218 721200 

İkinci kısım yekûnu 1 999 994 2 741 448 2 733 930 
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P. M. Muhassasatm nev'i 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı -

Lira 

İ938 malî yılı içiıl 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

TJçüncü kısım - Müessesat 

583 Umumî sıhhat işleri müessese
leri masrafı 

1 Kuduz tedavi müesseseleri [14] 
2 Sıhhat merkezleri [15] 

Fasıl yekûnu 

40 000 
34 300 

74 300 

30 000 
24 300 

54 300 

29 540 
23 000 

52 540 

584 Merkez hıfzıssıhha müessesesi 
ve hıfzıssıhha mektebi [16] 

585 İçtimaî muavenet işleri mües
seseleri masrafı 

0 400 000 400 000 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 

586 

Çocuk hastanesi [17] 
Numune hastaneleri [18] 
Zonguldak hastanesi [19] 
Akliye ve asabiye hastanele
ri [20] 
Verem sanatoryomu [21] 
Emrazı sariye ve istilâiye has
taneleri [22] 
Muayene ve tedavi evleri [23] 
Sağır, dilsiz ve körler müesse
sesi [24] 
Leylî tıb talebe yurdu [25] 
Ebe talebe yurdu [26] 
Küçük sıhhat memurları mek- • 
tebleri [27] 

Fasıl yekûnu 

Doğum ve çocuk bakım ev
leri [28] 

Üçüncü kısım yekûnu 

78 000 
378 069 
20 000 

300 000 
75 000 

64 660 
45 628 

20 000 
281 976 

5 000 

14 000 

1 282 333 

171 044 

1 527 677 

78 000 
385 000 
22 430 

344 000 
124 246 

64 660 
50 628 

21 163 
287 218 

5 000 

14 000 

1 396 345 

230 764 

2 081 409 

78 000 
385 000 
22 430 

344 000 
121 360 

64 660 
50 630 

21 170 
287 220 

5 000 

14 000 

1 393 470 

230 760 

2 076 770 

587 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 5 000 5 000 
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M. Muhassasatın nev'i 

588 Eski yıllar borçlan 
1 1936 yılı borçları karşılığı 
2 1§35 » » » 
3 1934 » » » 
4 1Ö33 » » » 

.* 1932 » » » 
Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

5 000 
1 920 
2 000 

720 
721 

10 361 

10 361 

1938 malî yılı 
Hiİkûmetçe 
taieb edilen 

Lira 

3 000 
1 920 
2 000 

720 
0 

7 640 

12 640 

için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 000 
500 
500 
720 

0 

4 720 

9 720 

Beşinci kısım - iskân işleri 

589 
500 

0 

Memurlar maaşı 
Muvakkat tazminat 

J Beşinci kısım yekûnu 

Yeni teşkil olunan beş kaza 
masrafı 

UMUMÎ YEKÛN 

85 296 
5 244 

90 540-

1359 

6 498 737 

o 
0 

0 

0 

7 896 737 

35 300 
5 250 

90 550 

0 

7 901 780 

[1, 2, £, 5,15, 16] Memurlar m müstahdemler ücret ve harcırahları, amele yev
miyesi, iaşe ve hayvanlara mahsus yem masrafı, femm tesisat, demirbaş, makine, 
alât ve edevat, malzeme, ilâç, idare ve vesaiti nakliye ve ayda 500 lirayı geçmemek 
üzere cüzî tamirat masraflarile bu hizmetlerden madud olmak üzere telif ve tercüme 
ettirilecek veya mubayaa olunacak kitab ve risale bedelleri ve Trahom için ecnebi 
memleketlere gönderileceklerin harcırahları vesair masraflar. 

[4] Memurlar ve müstahdemler ücret ve harcırahları, amele yevmiyesi, fennî te 
sisât, demirbaş, makine, alât ve edevat, malzeme, ilâç, idare ve vesaiti nakliye ve 
ayda 500 lirayı geçmemek üzere yapılacak cüzî tamirat masrafı, masarifi tesisiye 
cüzzamlıların nakil masrafı ve sair masraflar. 

{$] Memurlar ve müstalidemler ücret ve harcırahları,, amele yevmiyesi, iaşe, 
fennî tesisat, demirbaş, maki/ne, alât ve edevat, malzeme, ilâç, idare ve vesaiti nak
liye masrafları ve ayda 500 lirayı geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye mas
rafları, memleket dahil ve haricinde sıtma kursu ve staj görmek üzere izam edile-
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çeklerle sıtmaya aid kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırahları, sıt
maya aid mubayaa olunacak veya telif ve tercüme ettirilecek kitdb ve risale bedel-
leri ile sair bilûmum masraflar. 

[7] Vekâletçe tayin ve takdir olunacak şekilde verilir. 
[8] Mubayaa edilecek kitab ve risale bedelleri ile telif ve tercüme ücretleri, ka

nun, nizamname, talimatname, ve vasayayi sıhhiye, afiş tabı ve neşir ve alelûmum 
sıhhî propaganaa masrafları, sinema makineleri ve sıhhî filim bedelleri, tersim 
malzemesi ve bunlara müteallik sair bilûmum masraflar. 

[9,14,17,19, 20, 21,23, 27] İaşe, fennî tesisat, demirbaş, makine, alât ve edevat, 
malzeme, ilâç, idare, vesaiti nakliye, ve ayda 500 lirayı geçmemek üzere yapılacak 
tamiratı cüziye masrafları, levazım ve satın alma memurlarüe sair memurların 
şehir dahilınaeki vazıfeten gidiş ve gelişlerinden dolayı hakikî masrafları ve sair 
bilûmum masraflar. 

[10] Açılacak Türk tıp kongresine aid zabıt, rapor ve saire tabiyesi, sergi tesisi 
ve ziyafet masrafları, kongreye aid sair bilûmum masraflar. 

[11] Hususî müessese ve cemiyetlerle eşhasa aid sair yardımlar. 
[12] Merkez hıfzıssıhha mektebinde tekâmül tedrisatı görecek olan Doktorların 

harcırah kararnamesine ve kanununa tevfikan verilecek harcırahlarile bu kurslara 
gelmesine lüzum gösterilecek sıhhat müdürlerine ayda 100 ve Hükümet tabiblerine 
de keza ayda 75 lirayı geçmemek üzere ikamet yevmiyelerine mukabil verilecek 
maktu ücretler. 

[13] Hava ve zehirli gaz hücumundan mütevellid yaralılarla, hastaları tedavi 
için hastanelere mubayaa edilecek alât ve edevat, ecza ve cihazlarla zehirli gaz ara
ma, can kurtarma, gaz temizleme mütemmim alât ve edevatı, miyar ve cihazları sa
tın alınması ve sığnak teçhizatına ve zehirli gazdan korunma ders ve konferansla
rına aid masraf ve malzeme bedelleri. 

[18, 22] İaşe, fennî tesisat, demirbaş, makine, alât ve edevat, malzeme, ilâç idare 
ve vesaiti nakliye ve ayda 500 lirayı geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye, 
ecnebî hemşirelere iaşelerine mukabil her ay maktuan verilecek para ve ecnebi mü
tehassıslarının azimet ve avdet harcırahlarile alelûmum mütehassısların vazife sa
atleri haricinde hastaneye geliş ve gidiş yol masrafları ve ecnebî mütehassıs ve 
hemşirelerden memleketimizde ifayı vazife esnasında vefat edenlerin cenaze mas
rafları ve sair bilûmum masraflar. 

[24] İaşe, fennî tesisat; demirbaş, makine, alât ve edevat, malzeme ilâç, idare've 
vesaiti nakliye ve ayda 500 lirayı geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye, fakir 
ve muhtaç talebenin memleketlerine iade masrafları, mubayaat için karşıyakadan 
Izmire gidib gelecek memurlaraın yol parası ve sair bilûmum masraflar. 

[25] İaşe, fennî tesisat, demirbaş, makine, alât ve edevat, malzeme ilâç idare, ve 
vesaiti nakliye masrafları ve senevî 15 000 lirayı geçmemek üzere vekâletin takdiri 
ile talebeye verilecek şehrî ücret, hasta ve fakir talebenin memleketlerine iade mas
rafları, hastanelere azimet ve avdet eden talebelere ve refakatler indeki idare tabible-
rinin tramvay ve otobüs ücretleri ve ayda 500 lirayı geçmemek üzere yapılacak tami
ratı cüziye masrafları, talebeden vefat edenlerin cenaze masraflarile sair bilûmum 
masraflar. _ 



— 111 — 
[26] İaşe, fennî tesisat, demirbaş, makine, alât ve edevat, malzeme, ilâç idare 

ve vesaiti nakliye ve ayda 500 lirayı geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye ile 
senede 1 000 lirayı geçmemek üzere vekaletin takdiri ile talebeye verilecek ücret, 
hasta ve muhtaç talebenin memlektlerine iade masrafları ve sair bilûmum masraf
lar. 

[28] Memur ve müstahdemler ücret ve harcırahları, amele yevmiyeleri; iaşe fen
nî tesisat, demirbaş, makine, alât ve edevat, malzeme ilâç, idare ve vesaüi nakliye 
masrafları ve ayda 500 lirayı geçmemek üzere yapüacak tamiratı cüziye masraf-
larile, 3017 numaralı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti Teşkilât kanununun 34 ncü 
maddesi mucibince ikinci derece köy ebe mektebi açmak ve köy ebeleri yetiştir
mek için ihtiyar edilecek memur ve müstahdem ücret, ve harcırahlarile yetiştiril
mek üzere getirilecek köy kızlarının iaşe, ibate, ilbas ve ayda beherine verilecek 75 
kuruş aylık ve sair bilûmum masraflar. 

1 mart 1938 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

591 
592 

1 
2 

Birinci bab - Maaş, 
• tahsisat 

Vekil tahsisatı 

ücret, 

Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

4 800 

6 019 184 
18 000 

6 037 184 

4 800 

6 241 494 
15 000 

6 256 494 

4 800 

6 241 500 
15 000 

6 256 500 

593 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekatid ikramiyesi 32 000 32 000 32 000 

594 Merkez müstahdemleri ücreti 
1 Daimî müstahdemler 162 480 167 700 174 000 
2 Muvakkat müstahdemler 4 000 1 200 1 200 

595 

596 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
Muvakkat tazminat 

- Birinci bab yekûnu 

166 480 

870 186 
153 484 

7 264 134 

168 900 

872 706 
159 484 

7 494 384 

175 200 

872 700 
159 480 

7 500 680 

597 
598 

1 
2 
3 

ikinci bab -
Merkez mefruşat 
Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

• Masraf 
ve demirbaşı 

Fasıl yekûnu 

32 050 

2 800 
9 520 
4 800 

17 120 

32 050 

2 800 
9 520 
4 800 

17 120 

32 050 

2 800 
9 520 
4 800 

17 120 

599 Merkez müteferrikası 2 400 2 400 2 400 
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M. Muhassasatın nev'i 

Vekalet otomobili masrafı 
0 Mubayaa 
1 Tamir 
2 işletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
1 îcar bedeli 
2 Def atir ve evrakı matbua 
3 Melbusat 

[Ankara mahkeme ve daireleri müs
tahdemleri dahil] 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
[Hukuku amme para cezalarını ta-
kib edeceklerin harcırahları dahil] 

Müfettişler harcırahı 
Tedkik için ecnebi memleket
lere gönderilecek memurlar 
harcırahı 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

6 000 0 0 
500 500 500 

3 000 3 000 3 000 

9 500 3 500 3 500 

50 000 90 000 90 000 

51 500 . 51 500 51 500 
67 500 67 500 67 500 

119 000 119 000 119 000 

12 500 12 500 12 500 

242 570 276 570 276 570 

49 000 49 000 49 000 
63 000 63 000 63 000 
3 000 3 000 3 000 

115 000 115 000 115 000 

95 000 95 000 95 000 
48 000 48 000 48 000 

60 000 60 000 60 000 

4 000 4000 4000 



— 116 — 
1937 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

Staj harcırahı 
Maaş ve yevmiye verilmemek 
ve yalnız azimet ve avdet mas
rafları verilmek suretile ecnebi 
memleketlere gönderilecek 
hâkim ve müddeiumumiler 
harcırahı 1 000 1 000 1 000 
Maaşları verilmek ve başkaca 
yevmiye verilmemek suretile 
ecnebi memleketlere gönderile
cek hâkim ve müddeiumumiler 
harcırahı 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanım mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım y kûnu 

3 000 

4 000 

310 
79 444 

7 140 

415 894 

7 922 598 

3 000 

4 000 

310 
79 444 

7 140 

415 894 . 

8 186'848 

3 000 

4 000 

310 
124 380 

7 140 

460 830 

8 238 080 

îkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Mütenevvi masraflar 
Cürmü meşhuda gidecek ;:dlî 
memurların ve tabiblerin har
cırahı, ehli vukuf ve ehli hib-
re ve şahidlerin yol nisraf
ları ve ücretleri ve müuavatı 
evveliye ve fethi meyi t masraf
ları ve cürmün zahire ilu'ncı 
için ihtiyarı lâzımgdlen ;=air 
masrafları ' ' 114 000 1 1 4 CC'O 11-İ000 



117 

Muhassasatm nev'i 

Hukuk usulü muhakemeleri 
kanunu mucibince sarfoluna-
cak müzahereti adliye masrafı 1 000 2 000 2 000 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

"* 
Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

115 000 

750 
800 

6 950 

8 500 

116 000 

10 000 
800 

6 950 

17 750 

116 000 

10 000 
800 

6 950 

17 750 

Telif, tercüme, cem ve tabı 
kavanin masrafı ve hukukî 
eserler mubayaa bedeli 15 000 18 000 18 000 
Adliye ceridesi ve temyiz ka
rarları tabı masrafları ve ma
kaleler ücreti 10 000 10 000 10 000 
Süvari mübaşirlerine maktuan 
ayda 4 lira 45 kuruş hesabile 
verilecek yem bedeli 41 010 41 010 41 010 

îkinci kısım yekunu 189 510 202 760 202 760 

Üçüncü hısım - Müesseseler 

Adlî tıb işleri müessesesi mas
rafr 
Müşahedehane iaşe masrafı 
Pemirbaş alât ve edevat muba
yaa bedeli ve tamir masrafı 
İdare masrafı ye eczayi kim
yeviye ye malzeme ve tamirat 
Otopsi, sandıkları ve adlî vazi
fe gören tabiblere muktazi alât 
ve edevat ve laboratuar tesisi 
ve malzeme bedeli 1 400 3 900 3 900 

5 000 

3 500 

9 000 

5 000 

5 000 

10 000 

5 000 

5 000 

10 000 

Fasıl yekûnu 18 900 23 900 23 900 
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• 
F. 

620 

M. 

1 
2 

3 
4 

Muhassasatın nev'i 

Hapishaneler masrafı 
Tayinat 
Tabib ve tedavi ücretleri ve 
ilâç bedeli 
idare masrafı 
Mahkûm, mücrim ve mevkuf-. 
ların sevk masraflarile şevke 
memur olanların harcırahları 

Fasıl yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

695 000 

20 000 
166 000 

21 300 

902 300 

1938 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

695 000 

20 000 
166 000 

21 300 

902 300 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

675 000 

20 000 
166 000 

21 300 

882 300 

621 

622 

623 

Mahkûm çocuk ıslah evleri 
umumî masrafları 
[Islah evlerinin iaşe ve masarifi 
idaresi ve müdavat ve masarifi sev-
kiyesi ve istihdam olunacak memur
lar ücreti bu tertibden verileceği gibi 
beher çocuk için maktu bir ücret 
verilmek suretile bu işin belediye 
çocuk ıslahhanelerine veya sair mü-
nasib görülecek kurumlara da gör
dürülmesi caizdir! 

20 000 

Hapishaneler mütedavil serma
yesi 
[Mahkûm ve mevkufların ziraî ve sı
naî işlerde çalıştırma levazım ve mas
rafları] 

100 000 

20 000 

100 000 

40 000 

1 
2 
3 

Ankara leylî hukuk fakültesi 
masrafı 
iaşe masraft 
îdare masrafı 
Geliri müsaid olmayan nehari 
talebenin iaşe masrafları [1] 

Fasıl yekûnu 

19 000 
29 000 

10 000 

58 000 

19 000 
29 000 

20 000 

68 000 

19-000 
29 000 

22 500 

70 500 

100 000 

Üçüncü kısım yekûnu 1 099 200 1 114 200 1 116 700 

[1] İstanbul hukuk fakültesinde bulunan ayni vasiyetteki talebe de istifade eder. 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

Dördüncü kısım - Borçlar 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

624 
625 

1 

1 
2 
3 
4 
0 

G-eçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1936 yüı borçları karşılığı 
1935 » 
1934 » 
1933 » 
1932 » 

» » 
» » 
» » 
» » 

Fasıl yekûnu 

-

26 500 
3 000 
2 500 
1 000 

636 

33 636 

28 159 

4 000 
7 636 
2 500 

500 
0 

14 636 

28 160 

4 000 
7 640 
2 500 

500 
0 

14 640 

Yeni teşkil olunan beş kaza 
masrafı 1 659 0 0 

Dördüncü kısım yekûnu 35 295 42 795 , 42 800 

UMUMÎ YEKÛN 9 246 603 9 546 603 9 600 340 
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Mııhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 800 

4 735 560 
33 008 

4 768 568 

1938 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira . 

4 800 

5 286 640 
39 008 

5 325 648 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

4 800 

5 526 640 
39 000 

5 565 640 

10 004 
26 798 

867 340 
91 500 

19 004 
31 478 

952 950 
104 500 

19 000 
31 480 

952 950 
104 500 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
Muvakkat, tazminat 
2517, 3043 ve 3299 umaralı ka
nunlar mucibince verilecek üc
retler 
Müdür ve muavin ücretleri 180 000 244 160 284 160 
Muallim ders ücretleri 200 000 300 000 300 000 
Ertik ve teknik öğretim okul
ları, öğretmenlerinin ders, ek-
zersiz ve şeflik ücretleri 66 248 66 248 66 250 

Fasıl yekûnu 446 248 610 408 650 410 

2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri öğretmen
lerine verilecek ücretler 95 680 130 680 130 680 

Birinci bab yekûnu 6 310 038 7 179 468 7 459 460 

ikinci bab - Masraf 
Merkez, mefruşat ve demirbaşı 6 000 10 000 10 000 



M. Muhassasatm nev'i 

Merkez levazımı 
1 Tenvir 
2 Teshin 
3 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekalet otomobili masrafı 

1 Tamir 
2 işletme 
3 Mubayaa 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

ikinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
1 icar bedeli 
2 Matbu evrak ve defatir 
3 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

960 960 960 
1 380 1 380 1 380 
1 820 1 820 1 820 

4 160 4 160 4 160 

3 093 3 093 3 090 

480 480 480 
2 880 2 880 2 880 

0 5 000 5 000 

3 360 8 360 8 360 

6 000 6 000 6 000 

2 880 2 880 2 880 
1 920 1 920 1 920 

4 800 

2 400 

29 813 

4 800 

2 400 

38 813 

4 800 

2 400 

38 810 

35 000 45 000 45 000 

3 640 3 640 3 640 
1300 1300 1300 
39 940 49 940 49 940 

35 000 45 000 45 000 

21 919 31 919 31 920 
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Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Müfettişler harcırahı (Eğit
men teşkilâtı olan yerlerde ça
lışacak ilk öğretim müfettişle
rinin teftiş harcırahları dahil-

Ikinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

dir). 
Resmî telef on tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükale-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

41 000 
ı -

1 940 

2 070 
18 919 

1 786 

162 574 

6 503 325 

61 000 

1 940 

2 070 
18 919 

19 786 

230 574 

7 448 855 

61 000 

1 940 

2 070 
24 000 

10 320 

226 190 

7 724 460 

Teşvik ve muavenet 
Sanayii nefise sergilerinin kü-
şad masrafı ile mükâfat ve mu
bayaa olunacak eser bedeli 
Darüşşaf akaya yardım 

Fasıl yekûnu 

2 678 
15 000 

17 678 

2 678 
15 000 

17 678 

2 680 
15 000 

. 17 680 

Tedkik, öğretmenlere mahsus 
ders ve program kılavuzları, 
program, talimatname, Mtab 
ve dergi masrafları 

Tedkik masrafları ( Yazılı mü
sabaka imtihanları tedkik üc
reti ile hususî idare bütçeleri 
tedkik komisyonundaki mâarif 
mümessiline verilecek ücret da
hil) 4 000 4 000 4 000 
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2 Kültür bakanlığınca satın alı
nacak ve abone olunacak kitab, 
dergi, gazete ve diğer basmalar 
bedeli ve cild masrafı 

3 öğretmenlere mahsus ders ve 
program kılavuzları, telif, ter
cüme ve neşir masrafları ile 
bakanlıkça tercüme ettirilecek 
program, kanun, talimat ve ra
porların tercüme bedeli ve 
program, talimatnamelerin ne
şir masrafı 

Fasıl yekûnu 

Mütedavil sermayeler 
1 2133 numaralı kanunla tesis 

edilen Devlet kitabları müte
davil sermayesine yardım 

2 Devlet basımevi mütedavil ser
mayesine zam 

Fasıl yekûnu 

Basmayazı ve resimleri derle
me kanununa göre yapılacak 
her türlü derleme, toplama, da
ğıtma, yollama ve yayın mas-
raflarüe bu işlerle ilgili kurum
ların bütün masrafları ve müs
tahdemler elbisesi 
Yayın masrafları 

1 özel yayınlara yardım 
2 Bakanlıkça halka, kurumlara 

ve öğretmenlere parasız dağı
tılmak üzere telif veya tercü
me ettirilecek kitablar, dergi
ler ve diğer basma yayınların 
basma, tercümeler ve her tür
lü neşir masrafları 

3 Kitab yazanlara ve çevirenlere 
para mükâfatı 

4 Türk kültürünün neşir ve ta
mimi için yapılacak masraflar 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

3 000 3 000 3 000 

4 000 10 000 10 000 

11 000 17 000 17 000 

106 000 80 000 80 000 

0 20 000 40 000 

106 000 100 000 120 000 

3 200 3.200 3 200 

15 000 15 000 15 000 

50 000 50 000 .40 000 

4 000 4 000 4 000 

3 000 3 000 3 000 
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Yazma eserleri çoğaltma ve 
mübadele işleri için işçi ücret
leri ve her nevi fotoğraf, atel-
ye tesis ve daimî masrafları 
Yazma eserleri çoğaltma mü-
tedavil sermayesi 

Fasıl yekunu 

Ulusal dil ve tarihimizle ilgili 
eserlerin veya eski yazmalar ve 
eski metinlerin satın alınması, 
basılması, telif ve tercüme et
tirilmesi için lâzımgelen her 
türlü masraflar 
Harf inkılâbı onuncu yıl dönü
mü sergilerinin hazırlık, kur
ma, sevk, nakil, teşhir ve tan
zimi için icab eden her türlü 
.tesisat ve eşya ile sergi için 
satın alınacak kitab, dergi ve 
sair basmaların bedelleri, sergi 
memur ve müstahdem ücretle
ri, seyyar kitab sergisinin her 
türlü masrafı ile bu sergide 
bulunacak memurların ve harf 
inkılâbı sergisi işleri için mer
keze getirilecek veya mer
kezden icab eden yerlere gön
derilecek memurların harcırah 
ve yevmiyeleri, sergi dolayısile 
neşredilecek kitab, broşür, ka-
talok, af iş ve sairenin hazırla
ma, tabı ve neşir masrafı 
Ecnebi mütehassıs ve öğret
menler ücret ve harcırahları 
Beynelmilel kongre, sergi ve 
müsabakalara iştirak ve ilmî 
tedkik için gönderileceklerin 
harcırahı, beynelmilel meslekî 
tedrisat cemiyetine iştirak his
sesi 

1937 1938 malî yılı için 
^talî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

2 500 2 500 2 500 

1 500 1 500 1 500 

76 000 76 000 66 000 

45 '000 40 000 30 000 

3 000 8 000 8 000 

187 525 187 525 187 520 

29 686 29 686 29 680 
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îlk ve orta öğretim öğretmen-
lerile ilk öğretim ispekterleri 
kursları masraf ve harcırah ve 
ücretleri 
[Gazi terbiye enstitüsündeki kursta 
bulunan ilk okul Öğretmenlerinin ay- • 
lık ücretleri de dahildir.] 

Ecnebi memleketlere gönderi
lecek talebenin tahsil ve yol 
masrafları 

1 Maarif vekâleti (Hars ve mes
lek) 

2 Nafıa vekâleti 
3 îktısad vekâleti 
4 Millî Müdafaa vekâleti (Deniz 

kısmı) 
5 Askerî fabrikalar umum mü

dürlüğü 
6 Harita umum müdürlüğü 
7 Adliye vekâleti 
8 Ziraat vekâleti 
9 Maliye vekâleti 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlerde talebe 
müfettişliği masrafı 

1 Harcırah 
2 idare masrafı 
3 Muhabere 

Fasıl yekûnu 

Halkı tenvir hizmetleri mas
rafı 

1 Seyyar sinema mubayaa ve da
imî masrafları 

2 Millet mekteblerine yardım 

Fasıl yekûnu 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

149 080 448 080 448 080 

288 136 288 136 288 140 
32 519 32 519 32 520 
16 651 16 651 16 650 
3 371 3 371 3 370 
8*198 8 198 8 200 
11 675 11 675 11 670 
19 295 19 295 19 290 
19 958 19 958 19 960 
28 800 28 800 74 100 
428 603 428 603 473 900 

4 018 4 018 4 020 
4 018 4 018 4 010 
1 339 1 339 1 330 
9 375 9 375 9 360 

1 1 10 
1 1 10 
2 2 20 



ı 

1 

2 

1 
2 

3 
4 
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Köy okulları ve eğitmenleri 
masrafı 
Köy okulları ve eğitmenleri 
için vilâyetlere yardım 
3238 numaralı kanunun 4 ncü 
maddesine göre gezici başöğ
retmenlere verilecek yol para
ları 

Fasıl yekûnu 

Prevantöryom ve sanatöryom 
masrafları 
İaşe ve melbusat 
Demirbaş alât, malzeme ve 
edevat mubayaa ve tamir be
delleri 
îdare masrafı 
Nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

—-

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

100 000 

0 

100 000 

45 300 

10 893 
6 000 
1 246 

63 439 

1 229 588 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

462 000 

48 000 

510 000 

45 300 

10 893 
6 000 
4 946 

67 139 

1 942 288 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

462 000 

48 000 

510 000 

45 300 

10 890 
6 000 
4 950 

67 140 

1 987 580 

Üçüncü kısım - Okullar ve 
müesseseler 

Yüksek öğretmen okulu 
1 Mekûlât, tatil aylarında yemek 

ücreti, mahrukat, tenvirat, tat-
hirat, mualecat masrafları 19 842 31 008 31 010 

2 îdare masrafı, parasız yatılı 
talebenin kitab, defter ve sair 
levazımı 1 580 2 634 2 630 

3 Melbusat 3 900 • 7 000 7 000 
4 Hamam, traş, parasız yatılı 

talebe harçlığı ve yol parası, 
telefon tesisatı ve mükâleme 
bedeli 2 990 4 000 4 000 

5 Dershane, yatakhane, mutbak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat ve demirbaş, ders aletleri 780 3 000 3 000 
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1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı , Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

6 

7 

8 
» 

Elektrik, havagazı ve su tesi
satı 
Kitab, mecmua bedelleri ve 
bunlara aid teclid ve sair mas
rafları 
Tamir masrafı 

Fasıl yekûnu 

250 

300 
480 

30 122 

1 000 

1 000 
480 

50 122 

1 000 

1 000 
480 

50 120 

Gazi öğretmen okulu ve eğitim 
enstitüsü 
Mekûlat, tatil aylarında yemek 
ücreti, mahrukat, tenvirat, tat-
hirat, mualecat, makine yağı, 
benzin, lâstik bedeli ve sair 
masraflar 
îdare masrafı, laboratuar ve 
atölye masrafı, parasız yatılı 
talebenin kitab, defter ve sair 
ders levazımı ve canlı modeller 
masrafı ve neşriyat 
Melbusat 
Hamam, tıraş, talebe harçlığı 
ve yol masrafı, telefon tesisatı 
ve mükâleme bedeli ve talebe 
tedkik masrafı 
Dershane, yatakhane, mutfak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat, demirbaş ve ders aletleri 
bedeli 
Elektrik, havagazı ve su tesi
satı 
Nakil vasıtaları 
Kitab, mecmua 
lara aid teclid v< 
Tamir masrafı 

Siyasal bilgiler okulu 
Mekûlat, tatil aylarmda yemek 
ücreti, tathirat, hayvan yemi, 
benzin, makine yağı ve lâstik 
bedeli 

58 235 

2 148 

3 648 

58 235 

2 148 

3 648 

58 240 

5 100 
10 010 

5 100 
10 010 

5 100 
10 010 

2 150 

3 650 

»edeli ve bun-
saire masrafı 

Fasıl yekûnu 

500 
500 

465 
465 

81 071 

500 
500 

465 
465 

81 071 

500 
500 

460 
460 

81 070 

14 959 14 959 14 960 
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2 Mahrukat ve tenvirat 
3 ilâç ve tedavi bedeli ve hasta 

talebenin nakil masrafı 
4 îdare masrafı, laboratuar, 

atölye, parasız yatılı talebenin 
kitab, defter ve sair ders leva
zımı 

5 Melbusat 
6 Hamam, tıraş, parasız yatılı 

talebenin harçlığı ve yol mas
rafı, telefon tesisat ve mükâle-
me bedeli ve talebe tedkik mas
rafı 

7 Dershane, yatakhane, mutfak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat ve demirbaş ve ders aletle
ri bedeli 

8 Elektrik, havagazi ve su tesi
satı 

9 Nakil vasıtaları, hayvan ve le
vazım bedeli 

10 Kitab, mecmua bedeli, cild 
masrafı ve talebeye lüzumlu ki-
tabların basım masrafı 

11 Tamir masrafları 
12 Konferans ücreti ve muvakkat 

kurlar ücreti, talebe ders not
larının teksiri için kullanıla
cak müstahdem ücreti 

Fasıl yekûnu 

İstanbul Kandilli rasadhanesi 
masrafı (îdare masrafı, fennî 
alât ve edevat mubayaa, tesis 
ve tamir masrafları, telefon te
sis ve mükâleme ücretleri, hay
van yem bedeli, rasadhane neş
riyat masrafı ve ilmî tedkik 
seyahati masrafı, kitab, mec
mua bedeli, atölye masrafı, kü
çük tamirler ve saire) 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

5 421 5 421 5 420 

335 335 330 

1 887 1 887 1 890 
4 464 4 464 4 470 

4 338 4 338 4 340 

4 464 4 464 4 470 

193 193 190 

193 193 190 

3 454 3 454 3'450 
692 692 690 

1 024 1 024 1 020 

41 424 41 424 41 420 

11 699 11 699 21 700 
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Güzel sanatlar akademisi 
1 Mahrukat, tenvirat, tathirat 
2 idare masrafı, laboratuar, 

atölye ve canlı modeller mas
rafı, talebenin müsabaka mü
kâfatı ve mimarî kısmında Hü
kümet hesabına okumak üzere 
alınacak talebeye verilecek 

* harçlık 
3 Telef on tesisatı ve mükaleme 

bedeli ve talebe tedkik masraf
ları 

4 Dershane levazımı ve bilûmum 
ders aletleri, demirbaş ve mef
ruşat 

5 Elektrik, havagazi ve su tesi
satı 

6 Kitab, mecmua bedeli ve bun
ların teclid ve sair masrafları 

7 Tamir masrafı 
8 Neşriyat 
9 Mimarî tatbikat bölümü umum 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Müzik öğretmen okulu ve An
kara konservatuvarı 

1 Mekûlât, tatil aylarında yemek 
ücreti, mahrukat, tenvirat, tat
hirat, mualecat 

2 îdare ve laboratuar masrafı, 
parasız yatılı talebenin kitab, 
defter ve sair ders levazımı 

3 Melbusat 
4 Hamam, tıraş, parasız yatılı 

talebenin harçlığı ve yol para
sı, telefon tesisat ye mükaleme 
bedeli 

5 Dershane, yatakhane, mutfak 
ve sair tesisat, mefruşat, de
mirbaş ve ders aletleri bedeli 

6 Elektrik, havagazı ve su tesi
satı 

1937 1938 malî yıh için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

6 253 6 253 6 250 

18 500 21 800 22 500 

1 200 1 200 1 200 

20 000 

1 500 . 

2 500 
1 500 
2 000 

8 000 

61 453 

25 000 

1 500 

2 500 
1 500 
2 000 

8-000 
69 753 

20 000 

1 500 

2 500 
1 500 
2 000 

8 000 

65 450 

30 000 30 000 30 000 

2 000 2 000 2 000 
3 218 3 218 3 220 

2 000 5 000 5 000 

3 500 16 313 20 310 

930 930 930 
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1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Müzik notları, kitab ye mec
mua bedeli ve bunların teclid. 
ve sair masrafı 
Tamir masrafları 
Türk halk şarkılarının derle
me ve armonizasyonu ile ma
hallî kıyafet, oyun ve rakısla-
rm filme alınması ve bu hu
susta lüzumlu her türlü vesait 
ve malzemenin teminile yol 
masrafları ve batıkoro, şarkı, 
opera ve sahne müzik ve me-
tmlerinin ve müzik ile tiyat
roya aid ders kitablarmdan 
lüzumlu görünenlerin dilimize 
adaptasyon, telif, tercüme ve 
her türlü neşir masrafları 
Ankara konservatovarının ve 
koro ile baletin bütün ücret ve 
masrafları ve bunların yaz 
temrinleri kampı öğretmen üc
retleri ve yol parası 

5 000 
3 465 

13 500 

45 000 

5 000 
1 465 

5 000 
1 460 

13 500 13 500 

40 000 40 000 

Fasıl yekûnu 

Cumhur Başkanlığı filârmonik 
orkestrası 
Mahrukat, tenvirat 
îdare masrafı 
Telefon tesisat ve mükaleme 
bedeli 
Tamir masrafı 
Melbusat 
Müzik aletleri mubayaası ve 
tamir masrafları 
Nota, nota kâğıdı ve notaya 
müteallik sair masraflar 

108 613 

930 
372 

134 
233 
500 

7 700 

3 664 

117 426 

930 
372 

134 
233 
500 

11 587 

3 664 

121 420 

930 
380 

130 
230 
800 

'' 
11 590 

3 660 

Fasıl yekûnu 13 533 17 420 17 720 
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678 
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Cumhur Başkanlığı filârmonik 
orkestrası ve Müzik öğretmen 
okulu, konservatuvar, tiyatro 
ve opera bölümleri yabancı uz
manları ile muvakkaten davet 
edilecek yabancı orkestra şefi 
ve Virtiozlere verilecek ücret 
ve yol paralan 
Lise ve orta okullar, öğretmen 
okulları masrafları 
Leylî teşkilâtma aid olmayan 
mahrukat, tenvirat, yem be
deli ve benzin masrafı 
îdare ve lâbatuar masrafı, te
lefon tesisat ve mükâleme be
deli 
öğretmen okullarının mekû-
lât, mahrukat, tenvirat, tathi-
rat, mualecat, hayvan yem be
deli, benzin ve tatil aylarında 
yemek ücreti 
öğretmen okulları idare ve la
boratuar masrafı ve meccanî 
talebenin kitab, defter ve sair 
ders levazımı 
öğretmen okulları meccanî ta
lebesinin hamam, tıraş, harç
lık, yol masrafı, telefon tesi
satı ve mükâleme bedeli 
öğretmen okulları talebesi 
melbusatı 
Matbu evrak ve def atir 
Kızılçullu, Mahmudiye, Trak
ya öğretmen okulları müteda-
vil sermayesi 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

118 708 

86 950 

39 899 

295 394 

36 400 

13 950 

46 400 
0 

Fasıl yekûnu 518 993 

Kamp masrafı 100 000 
Devletçe deruhde edilen ücret 
ve masraflar 
Meccanî talebenin pansiyon 
ücretleri, melbusat, kitab ve 
sair masrafları 213 344 

125 708 

345 394 

36 400 

13 950 

601 304 

169 000 

125 700 

93 450 93 450 

45 710 65 710 

339 390 

36 400 

13 950 

46 400 46 400 
20 000 0 

6 000 

601 300 

169 000 

319 344 319 340 
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2 Memur çocuklarının pansiyon 
ücretlerinde yapılacak tenzilât 
karşılığı 

3 Okullara yabancı dil öğretme
ni yetiştirmek için alınacak 
talebeye yapılacak yardım 

Fasıl yekûnu 

Mekteb kütüphanelerine alına
cak kitab ve mecmua bedelleri 
ve bunlara aid masraflar 
Leylî ve yarım leylî ve neharî 
ertik okulları masrafı 
(Kız enstitüleri, Tecim; Bölge sanat, 
ertik öğretmen ve inşaat usta okul-
larile diğer ertik okulları). 

1 Mahrukat, tenvirat, tathirat, 
mualecat 

2 îdare ve laboratuar, atölye 
ve temrin masrafları, matbu 
evrak ve defatir, meslekî kitab, 
mecmua ve gazeteler mubayaa 
ve abone bedeli, bina kira be
deli 

3 Telefon tesisatı ve mükaleme 
bedeli 

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

5 Melbusat 
6 îdare masrafı, matbu evrak ve 

defatir, laboratuar, atölye ve 
temrin masrafı, meccanî tale
benin kitab, kırtasiye, resim ve 
ozalit kâğıdları, pergel ve sair 
ders levazımı, meslekî kitab, 
mecmua ve gazeteler mubayaa 
ve abone bedeli 

1937 1938 mali yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

11 520 11 520 11 520 

0 18 000 18 000 

224 864 348 864 348 860 

8 835 8 835 8 850 

26 465 26 465 26 470 

29 091 29 091 29 090 

1 120 1 120 1 120 

•266 011 266 011 266 010 
60 500 60 500 60 500 

44 922 44 922 44 920 
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Hamam, tıraş, meccani talebe 
harçlığı, ve yol masrafları, te
lefon tesisat ve mükâleme be
deli 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

12 500 12 500 12 500 

Fasıl yekûnu 440 609 440 609 440 610 

Meslek okulları masrafları 
[Bölge sanat okulları dahil] 
Umumî muvazeneye dahil bilû
mum meslek, ticaret, kaz ensti
tüleri ve bölge sanat okulları, 
dershane, yatakhane, mutfak, 
hastane ve sair tesisatı, mefru
şat, demirbaş ve ders aletleri, 
nakil vasıtaları mubayaası ve 
tamir masrafı, meslek kitab-
ları telif, tercüme ve tabı mas
rafı, mütemadi tamir masrafı, 
elektrik, havagazi ve su tesisa
tı, Ankarada açılacak meslek 
mektebleri sergilerinin bilû-
mum masrafları 
İstimlâk ve mubayaa 

Fasıl yekûnu 

Meslek ve ticaret kursları ve 
akşam okulları ücret ve mas
rafları 
Meslek ve ticaret kursları ve 
akşam okulları öğretmen ve 
idare memurları ücreti 
Bu kurs ve okulların bilûmum 
masrafları 

209 710 
46 600 

256 310 

' 

125 144 

68 000 

259 710 
46 600 

306 310 

^ 

125 144 

68 000 . 

259 710 
46 600 

306 310 

125 150 

68 000 

Fasıl yekûnu 193 144 193 144 193 150 

Meslek mektebleri ecnebi uz
man ve uzman muavinleri ve 
tercümanları ile ecnebi öğret
men ve usta ücuratı ve bunla
rın memleket dahilinde gidiş, 
geliş ve seyahat harcırah ve 
yevmiyeleri 69 664 69 664 69 660 
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1937 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

'Lira Lira M. Muhassasatm nev'i 

Beşinci hısım - İstanbul üni
versitesi 

Maaş ve ücret 
1 İdare heyeti maaşı 57 156 57 156 57 160 
2 İdare heyeti ücreti 28 500 28 500 28 500 
3 Tedris heyeti maaşı 401 124 421 752 421 750 
4 Tedris heyeti lektörler ve ter

cümanlar ücreti 110 100 110 100 112 900 
5 Tedris heyetine dahil profesör

lerle yardımcılarına aid ücret
leri 501 652 501 652 498 850 

6 Müstahdemler ücreti 97 320 97 320 97 320 
7 Konferans vereceklerin üeret-

lerile konferans işlerinde çalış
tırılan memur ücreti 13 000 13 000 13 000 

Fasıl yekûnu 1 208 852 1 229 480 1 229 480 

Üniversite masrafları 
Mahrukat, tenvirat, telefon, 
mükâleme ve tesisatı 77 394 77 '394 77 400 
Hastanelere yapılacak yardım 
ve iaşe masrafları 129 934 129 934 129 930 
Üniversitenin merkez masraf -
larile fakültelerin ve bunlara 
bağlı müesseselerin masrafları 243 539 243 539 243 540 
[Üniversitenin merkez masraflarile 
fakültelerin ve ıbunlara bağlı bütün 
müessese ve teşekküllerin, laboratu
arların, eczacı ve dişçi mektebleri-
nin levazımı kırtasiye, müteferrika, 
matbu evrak, ilânat, tercüme, muha
bere ve neşriyat, icar bedeli, nakil 
masrafları, mevkut ve gayrimevkut ri
sale, mecmua ve gazete aboneleri, kü- • 
tüpanelere alınacak kitaib bedelleri, si
gorta, müstahdemin melbusatı, müesse
selerin işletme ve idamesinden müte-
vellid borçlar ve sair masraflar, ec
nebi mütehassısların mukaveleleri mu
cibince kabul edilen bütün masrafları, 
alelûmum harcırahlar, fakir talebeye 
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1937 193S malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

yardım ve diğer bütün masraflarile 
temsil ve profesörlerle yardımcıları
nın ve talebenin ilmî araştırma mas
rafları, alât, edevat, ders levazımı, 
mefruşat, tamir ve sair masrafları] 

Fasıl yekûnu 450 867 450 867 450 870 

Beşinci kısım yekûnu 1 659 719 İ 680 347 1 680 350 

Altıncı kısım - Ankara tarih, 
dil, coğrafya fakültesi 

Maaş ve ücret 
îdare heyeti ve tedris maaşı 
Muvakkat tazminat 
îdare heyeti ve mütehassıs 
müstahdemler ücreti 
Müstahdemler ücreti 

Fasıl yekûnu 

16 704 
2 328 

9 960 
7 200 

36 192 

16 704 
2 328 

9 960 
7 200 

36 192 

16 710 
2 330 

9 960 
7 200 

36 200 

Fakültenin diğer bütün ücret 
ve masrafları 205 610 205 610 205 610 
[Leylî, neharî talebenin ilmî araştırma 
ve tedkik zarurî masrafları ile kazı 
tatbikatı ücreti ve masrafları da da
hildir], 

Altıncı kısım yekunu 241 802 241 802 241 810 

îzmir arsıulusal fuarında yapı
lacak Kültür pavyonu için fuar 
komitesine yarim ve sergi 
masrafı 
îzmir fuar komitesine yardım 0 0 24 000 
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1937 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

îzmir fuarında açılacak sergi
nin bütün masrafları ile sergi
de çalıştırılacak öğretmenlerin 
ye hariçten kimselerin ücret ve 
yol paraları 0 0 16 000 

Fasıl yekûnu 0 0 40 000 

1936 yılı karşılıksız borçları 13 444 0 0 
inşaat ve esaslı tamirat 0 241142 0 

UMUMÎ YEKÛN 12 229 371 14 540 371 14 670 130 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

701 
702 

'• 

1 
2 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

4 800 

1 623 829 
4 000 

1 627 829 

4 800 

1 777 740 
4 000 

1 781 740 

-

4 800 

1 777 740 
4 000 

1 781 740 

703 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi, mucibince verilecek 
tekatid ikramiyesi 6 000 - 6 000 6 000 

704 Merkez müstahdemleri ücreti 
1 Daimî müstahdemler 152 040 220 000 220 000 
2 Muvakkat müstahdemler 1500 1500. 1500 

Fasıl yekûnu 153 540 221 500 221 500 

705 2223 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri muallimle
rine verilecek ücret 432 432 430 

706 

707 
0 

Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
Muvakkat tazminat 
Mecburî hizmete tâbi Mühen-

57 260 
61 392 

99 060 
61 392 

106 85C 
61 390 

dis mektebi mezunlarına 1216 
numaralı kanun mucibince ve
rilecek avans 100 0 0 
1616 numaralı kanun mucibin
ce mecburî hizmete tâbi Fen 
mektebi mezunlanna verilecek 
avans 100 0 0 

Birinci bab yekûnu 1 911 453 2 174 924 2 182 710 
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Muhassasatm iıev'i 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yıli Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Liı*a Lira Lira 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Vekâlet binasının tefrişi ve de
mirbaş masarifi, umumiyesi, 
yeni yapılacak resimhaneler 
demirbaşı ve mahzenlerde ya
pılacak demir evrak dolabları 
inşa ve mubayaası 
Mefruşat ve demirbaş 

Fasıl 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl 
• 

yekûnu 

yekûnu 

20 000 
5 500 

25 500 

4 030 
7 680 
5 000 

16 710 

10 000 
5 500 

15 500 

4 030 
7 680 
5 000 

16 710 

10 000 
5 500 

15 500 

4 030 
7 680 
5 000 

16 710 

Merkez müteferrikası 
Müteferrika 
[Müvezzi ve muakkiblerin şehir da
hilindeki yol masrafları dahildir] 
Resmî ziyafetler 
Asansör, işaret ve telefon tesi
satı motörlerinin ceryan, ta
mir ve isletme, masrafları 

8 640 

1 920 

1 150 

Motosiklet tamir ve işletme 
masrafı 
Vilayetler mefruşat ve demir
başı 

100 

4 000 

8 600 

2 000 

1 150 

100 

6 000 

8 600 

2 000 

1.150 

Fasıl yekûnu 

Vekâlet otomobili masrafı 
Tamir 
îşletme 

Fasıl yekûnu 

11 710 

5 360 
3 000 

8 360 

11 750 

600 
3 000 

3 600 
-w ' ! ; — 

11 750 

* 600 
3 000 

3 600 

100 

6 000 
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F. 

714 

715 

M. 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

îkinei bab yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

.21 500 
5 000 

7 500 

7 €00 

80 880 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

kLira Lira 

3 500 
5 Ö00 

B'SOO 

7 000 

69 160 

3 50C 
5 OOC 

8 50C 

7 OOC 

69 16C 
——o— " 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

716 Mütenevvi masraflar 
1 lear bedeli 
2 Defatir ve evrakı matbua 
3 Melbusat 

1 500 
6 000 
4 000 

2 100 
6 000 
4 000 

717 
718 

719 
720 

im. 

722 
723 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı • 
' Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telef on tesis Te mükâle-
me masraf ı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bab yekûnu 

11 500 

35 000 

25 000 
11 380 

3 760 

960 
7 211 

2 920 

97 731 

12 100' 

35 000 

35 900 
11 380 

3 760 

960 
15 000 

2 920 

um im 

12 10C 

35 <XK 

35 00C 
11 38ı 

3 76 

96 
11 9C 

2 9*: 

MB 02. 

Birinci kısım yekûnu 2 090 064 2 360 204 2 364 89 
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1937 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen. 

Lira' Lira Muhassasatm nev'i 

îk inci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
Yollar ve büyük köprüler inşa
at ve müstacel tamirat masrafı 
Müstahdemler ücreti 29 400 29 820 29 820 
îhaleten veya emaneten yapı
lacak etüd ve aplikasyon be
del ve masrafları, (E) cetve
line dahil müstahdemler har
cırahı, istimlâk bedel ve mas
rafları, tabı ve ilân ücretleri, 
nakil vasıtaları ve yedek alât 

've edevatı mubayaa, tamir ve 
işletmesi bedel ve masrafları, 
garaj masrafları, inşaat sür-
veyyanları ücret ve yevmiyele
ri ve hususî idareler bütçeleri 
tedkik komisyonunda Nafıa 
mümessiline verilecek fazla 
mesai ücreti, resmi küşad 
masrafları, inşaat mahallerine 
konacak telefon tesis ve işlet
me masrafları ve mükâleme be
delleri 22 500 22 500 22 500 
Millî şose ve köprülerin müte
madi tamirleri için inşaat mal
zemesi ve alât, edevat, maki
ne ve her türlü levazım ve çadır 
mubayaa, tamir ve nakliye ve 
işletme bedel ve masrafları, 
amele, usta, makinist, şoför ve 
çavuş ve araba, kamyon ve yev
miye ücretleri, millî şose ve 
köprüler mütemadi tamirat ve 
inşaat, kontrol memurlarının 
yevmiye ve harcırahları ve 
yolların ağaçlanma masrafları 130 000 157 000 157 000 
Silindir ve sair yol.inşaat maki
neleri ve bunların yedek alât ve 
edevatını mubayaa, tamir ve 
işletme ve nakliye ve garaj 
masrafları ve tamirhaneler te
sis ve işletme masrafı 1 1 10 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasat in nev'İ Lira Lira Lira 

Pasıl yekûnu 527 610 

Sular 
ödenecek su poliçeleri ve iade 
edilecek teminat paraları kar
şılığı 686 700 
Eski işlere aid istimlâk bedel
leri 
Evvelce yapılan su işleri ve 
masrafları 
Küçük su işleri ve halkın ya
pacağı su işlerine yardım 

50 aded yol silindiri taksit be
delleri karşılığı 92 123 106 480 106 480 
îtanbul -• Edirne ve Muratlı -
Büyükkarıştıran yolları inşaat 
karşılığı 153 585 
Trabzon - îran transit yolu in
şaat karşılığı 100 000 
Yollar ve köprüler inşaat ve 
müstacel tamirat masrafları 1 

0 
388 353 

1 
704 155 

0 
388 340 

10 
704 160 

680 000 

50 000 

50 000 

150 000 

680 000 

50 000 

50 000 

150 000 
Fasıl yekûnu 686 700 930 000 930 000 

Levazım ve alâtı mütenevvia 
Resim, alât ve edevatı fenniye 
levazımı 5 000 5 000 5 000 
Resim, hendese ve fotoğraf ma
kineleri 4 000 4 000 4 000 

Fasıl yekûnu 9 000 9 000 9 000 

Kitab ve fennî risaleler bedelile 
fennî eserlerin ve haritaların 
tabı ve neşir masrafları, alelû-
mum telif, tercüme ve nafıa 
eserleri modelleri için verile
cek mükâfat ve Mühendisler 
birliğine nakden yapılacak 
yardım 17 700 25 000 25 000 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Muhassasatin nev'İ L i r a Lira Lira 

Beynelmilel müessese ve cemi
yetlere iştirak hissesi ve mas
rafı 100 100 100 

Birinci bab yekûnu 1 241 127 1 668 255 1 668 260 

ikinci bab - Muvakkat mas- . 
raflar 

Ecnebi mütehassıs ve mühen
dis ve tercümanları 38 400 38 400 38 400 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek memurlar harcırahı 15 000 15 000 15 000 
Staj işin ecnebi memleketlere ^ 
gönderilecek memurlar harcı
rah ve masrafları 5 400 10 800 10 800 

İkinci bab yekûnu 58 800 64 200 64 200 

İkinci kısım yekûnu 1 299 927 1 732 455 1 732 460 

449, 625, 692, 787, 793, 1İ58, 
2405, 2134, ve 2611 numaralı 
kanunlara göre yapılmış olan 
hatların ikmali nevakısile diğer 
müteferrik hat ve limanlar 
masrafı 1 251 945 0 0 
Asko ve Sivas - Erzurum ve 
Malatya iltisak hatları müteah-
hidlerine yapılacak nakid te-
diyat 4 905 943 0 0 
2200 numaralı kanunla yapıl
makta olan Sivas - Erzurum 
ve Malatya iltisak hattı bil
cümle ücret ve masrafları 366 375 0 0 
2214 numaralı kanuna göre ya
pılmakta olan Pilyos - Ereğli 
hattı bilcümle ücret ve masa
rifi 10 000 0 0 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı f taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

2784 numaralı kanun mucibin
ce Aydın demiryolları üzerinde 
yapılacak tevsiat masrafları 10 000 0 0 
2134 ve 2611 numaralı kanun
lara göre yapılmış olan Afyon -
Antalya ve Burdur - İsparta 
hattı üzerinde yapılacak nor
malin fevkinde inşaat ve bil
cümle ücret ve masrafları 121 000 0 0 
İnşaat için verilmiş poliçeler 
karşılığı 2 097 838 0 0 
1933, 1934, 1935, 1936 senele
rinde ödenemeyen masraflar 
karşılığı 116 400 0 0 

Üçüncü kısım - Teknik okulu 

Teknik okulu masrafları 92 434 95 000 95 000 
[îaşe, melbusat, alelûmum idare, ki-
tab, ders levazımı bedel ve masraf
ları, tabı, teclid ücretleri ve nakliye 
masrafları, mükâfat ve fakir talebeye 
muavenet, fennî seyahat, ameliyat ve 
tatbikatı dersiye, talebe notu basım 
bedel ve masrafları, kütüpane, ders
hane, yatakhane, atölye ve laboratu
ar, mutbah ve diğer mekteb müştemi
lâtı ve levazımı, mefruşat ve de
mirbaş, nakliye vasıtaları ve levazı
mı ve işletmesi, her türlü tamirat ve 
inşaatla icar bedelleri, elektrik, hava-
gazi ve su tesisat ve bedelleri ve sair bi
lûmum mekteb masrafları] 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 40 000 38 910 



F. 

734 

< 

M. 

1 
2 
3 
4 
0 
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Muhassasatm nev'i 

Eski yıllar borçları 
1936 yılı borçları karşılığı 
1935 » » » 
1934 » » » 
1933 » » » 
1932 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

— 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

40 000 
4 000 
2 160 
2 880 

960 

50 000 

50 000 

193Ö malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

4 000 
2 160 
2 880 

960 
0 

10 000 

50 000 

3 000 
1 000 
1 440 

960 
0 

6 400 

45 310 

Beşinci kısım - Yapı işleri 

735 inşaat ve esaslı tamirat mas
rafları 
[Ihaleten veya emaneten yapılacak 
inşaat ve esaslı tamirat bedel ve 
masrafları, Yapı işleri umum mü-

• dürlüğü kadrosunda bulunan me
mur ve müstahdemlerin inşaat veya 
tamiratın keşif ve murakabe, kabul 
ve sairesi için vukubulacak seya
hatlerine aid harcırahlar, inşaat ve
ya esaslı tamiratın kontrolü için 
Yapı işleri umum müdürlüğü kad
rosu haricinde olmak üzere lüzu
mu halinde murakıb, mimar ve ema
net inşaatında veya esaslı tamiratın
da kullanılacak mühendis, mimar, 
fen memuru, sürveyyan ve sairenin 
ücret, yevmiye ve masrafları. Her 
yapıya aid levazımı tersimiye ve 
kırtasiye ile tabına lüzum görülecek 
evrakın tabı masrafı] 

1 Devlet meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü 

0 Adliye ve gümrük binaları 
2 Maliye vekâleti 
3 Gümrük ve inhisarlar vekâle-

ti [•] 

14 880 
248 125 
392 038 

14 880 
248 125 
392 038 

30 250 

1 527 390 

410 706 410 706 410 700 

[*]. Bu tertibe konan tahsisatın 78 000 lirası 3096 sayılı kanuna tevfikan islâhiye 
ve Uzunköprü gümrük ve muhafaza mem 
inşaatı içindir. urları ile subayları için yaptırılacak evler 
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M. Muhassasatm nev'i 

4 Emniyet işleri U. Müdürlüğü 
5 Jandarma genel komutanlığı 
6 Sıhhat ve içtimaî M. vekâleti 
7 Adliye vekâleti 
8 Maarif vekâleti 
9 îktısad vekâleti 

10 Ziraat vekâleti 
11 Nafıa vekâleti 

Fasıl yekûnu 

Hafriyat masrafları 
[Türk tarih kurumunun lüzum 
göstereceği yerlerdeki hafriya
tın icrası ve çıkan eserlerin 
mahallinde tanzim ve müzelere 
nakil ve mubayaa edilecek alât 
ve edevat ye malzeme bedel ve 
müstahdemlerin ücret, yevmi
ye ve harcırahları ve sair bilû
mum masrafları] 

Beşinci kısım yekûnu 

Altmöı kısım - Yüksek mühen
dis mektebi 

Maaş ve ücretler 
1 îdare, ve talim heyetleri maaşı 
2 Açık maaşı 
3 Ücretler 

Fasıl yekûnu 

İdare masrafları 
1 îaşe masrafı 
2 Talebe, hademe ve müstahdem

ler melbusatı 
3 Tenvir ve teshin 
4 Levazımı tersimiye ve kırtasiye 
5 Defatir ve evrakı matbua ve 

teclidiye 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

10 918 
305 840 
45 139 
168 673 
664 655 
94 400 
401 601 
19 850 

2 776 833 

10 918 
305 840 
45 139 j 
168 673 
664 655 
94 400 
401 601 
155 000 

2 911 975 

10 920 
305 840 
45 140 
168 670 
855 800 
75 000 
401 600 
155 000 

3 986 310 

18 629 18 573 18 570 

2 795 462 2 930 548 4 004 880 

204 096 204 096 204 090 
1 000 1 000 1 000 
79 920 114 300 114 300 

285 016 319 396 319 390 

46 000 

18 000 
12 000 
3 500 

500 

55 000 

22 000 
17 000 
4 000 

500 

55 000 

22 000 
17 000 
4 000 

500 



— 151 — 

M. 

6 

7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

0 

Muhassasatm nev'i 

Laboratuarlar ve atölye işlet
mesi 
[işletme ve bakim, muharrik ve müte
harrik edevatm tamir, tathir ve tale
benin sanayi mektebi atelyesi ve di
ğer atelyelerde staj yapmalarına 
aid bilûmum masraflarile bu husu
sa aid muharrik kuvvetler masraf
ları] 
Müteferrika ve çamaşır yıka
ma masrafları 
llânat 
Telefon mükaleme ve posta 
ücretleri 
Kamp masarifi umumiyesi 
Mualece ve revir ve sair teda
vi masrafı 
[Talebe, hademe ve müstahdemler] 
Su sarfiyatı 
Tesisat masrafı 
A. - [Laboratuarlar, atelyeler için 

alât ve edevat mubayaası ve 
bunlara aid tesis masrafları] 

B - [Mutbak, yemekhane, yatakha
ne gibi pansiyonu teşkil eden 
tekmil aksama aid levazım 
masrafları] 

C - [Kütüpane için kitab ve mec
mua mubayaası ve bunların tec-
lidiyesi] 

D - [Her nevi demirbaş eşya ve 
mefruşat] 

E - [Su, elektrik, telefon, havagazı 
tesisleri] 

P - [Dershane eşyası ve alâtı tersi-
miye bedelleri] 

G - [Mektebden mezun olaeak tale
beye hediye edilecek olan kul
lanılmış edevatı tersimiye be
dellerinin mahsubu] 

İnşaat ve tamirat 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 500 

4 500 
1 200 

300 
2 500 

1 500 

4 500 
55 000 

21 000 

1938 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

4 500 

6 000 
1 500 ' 

300 
3 000 

2 000 

5 500 
55 000 

• 

0 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

•>— 

4 500 

6 000 
1 500 

300 
3 000 

2 000 

5 500 
55 000 

0 
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M. Muhassasatm nev'i 

14 Müderris, muallim, muavin ve 
asiitanlârla talebenin fennî se
yahat yapmalarına aid harcı
rah, yol, iaşe masraflarile ta
lebenin askerî ders veya inkı-
lâb dersleri gibi mekteb hari
cinde takib edecekleri derslere 
devamlarına aid her türlü yol 
masrafları 

15 Müderris ve muallim muavin
leri ve asistanlar ve mezunla
rın'ecnebi memleketlerde mek
teb, laboratuar, enstitü şanti
yelerde tedkik, tetebbu ve ik
mali tahsil masrafları 

16 Spor masraf arı 

Fasıl yekûnu 

Kitab, mecmua, tercüme, telif 
ve tabiye masrafları 

0 Mecmua, telif, tercüme ve ir
saliye masrafı 

1 Kitab telif ve tercüme ücreti 
2 Tabiye, işletme, yevmiye, de

mirbaş eşya mubayaa ve ta
mirleri, mevaddı iptidaiye ve 
teclidiye, taba müteallik leva
zım masrafları 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi muallimler ve su labo
ratuarları şef dö travo ücret ve 
harcırahları 
2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri muallimle
rine verilecek ücret 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
Geçen yıl borçları 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı tâleb edilen k«.bul edilen 

Lira Lira Lira 

3 000 3 000 3 000 

5 000 5 000 5 000 
500 500 500 

183 500 184 800 184 800 

1 500 0 0 
7 000 7 000 7 000 

6 500 6 500 6 500 

15 000 13 500 13 500 

75 000 75 000 75 000 

1 000 500 500 

200 200 200 
700 700 700 
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M. Muhassasatın nev'i 

Eski yıllar borçları 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

Altıncı kısım yekûnu 

Ankara kanalizasyonu mas
rafı 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

500 

4 804 

565 720 

500 

4 804 

599 400 

500 

4 910 

599 500 

50 000 

UMUMÎ YEKÛN 15 773 108 7 767 607 8 892 040 
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*\ 

751 
752 

M. 

1 
2 

- 156 

Muhassâsatın nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 800 

526 332 
7 620 

533 952 

19â8 mali yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

4 800 

526 332 
8 000 

534 332 

4 800 

526 330 
8 000 

534 330 

753 1683 numaralı kanunun 58 rici 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 5 500 13 000 13 000 

754 Merkez müstahdemleri ücreti 

755 

756 
757 

1 
2 

1 
2 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
2233 numaralı kanun mucibin-

299 940 
4 200 

304 140 

139 800 
1 000 

140 800 

38 508 

299 940 
10 000 

309 940 

141 000 
1 000 

142 000 

38 688 

299 940 
10 000 

309 940 

141 000 
1 000 

142 000 

38 690 

ce askerlik dersi muallimlerine 
verilecek ücret 2 000 2 000 2 000 

Birinci bab yekûnu 1 029 700 1 044 760 1 044 760 

İkinci bab - Masraf 
^758 Merkez mefruşat ve demirbaşı 17 500 17 500 17 500 



- 1 6 ? -

\L 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Muhassasatm nev'i 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 900 
10 000 
6 000 

20 900 

6 600 

0 
1 200 
5 000 

6 200 

1938 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

4 900 
10 000 
6 000 

20 900 

6 600 

6 000 
500 

3 000 

9 500 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

4 900 
10 000 
6 000 

20 900 

6 600 

6 000 
500 

3 000 

9 500 

Vekalet hizmet otomobili ve iki 
motosikletin tamir ve işletmesi 
Vilâyetler levazımı 

7 000 3 500 3 500 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 

İkinci bab yekûnu 

4 500 
3 500 

8 000 

4 900 

10 000 

81 100 

5 900 
3 900 

9 800 

5 000 

16 000 

88 800 

5 900 
3 900 

9 800 

5 000 

16 000 

88 800 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
1 İcar bedeli 
2 Defter ve evrak tabı 
3 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

17 200 
9 000 
3 500 

29 700 

21 000 
9 500 
7 750 

38 250 

21 000 
9 500 
5 850 

36 350 

Daimî memuriyet harcırahı 8 000 8 000 8 000 
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1937 İ9âÖ malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümencö 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Muhassasatm nev' i Lh?« Um Lira 

Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler ve murakıbler har
cırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

27 400 

10 000 
15 000 

6 150 

6 500 
10 136 

4 500 

2740& 

25 000 
15 000 

6 150 

6500 
10 130* 

4 500 

27İ0Ö 

25 000 
15 000 

6 150 

6 600 
19 270 

4500 

Üçüncü bab yekûnu 112 886 136 436 148 170 

Birinci kısım yekûnu 1 228 186 1 274 496 1 281 730 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
Dahilî ve haricî sergiler ve dai
mî numune meşherleri masrafı 
İzmir sergisine yardım 25 000 25 000 25 000 
îs tanbulda vücuda getirilecek 
sergi binalarının inşa, istimlâk 
ve tesis masraflarına yardım 0 50 000 50 000 
Nevyork ve Hükümetçe iştira
kine ka r a r verilecek diğer dış 
sergiler masarifi 13 OOfc* 527 000 527 000 
Daimî müzeler ve numune meş
herleri 0 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 38 000 612 000 612 000 
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F. M. Mtıhassasatın ney'i 

776 Telifat, neşriyat ve propa
ganda 

1 İktisadî ve meslekî mecmualar, 
kitab, haritalar, telif ve tercü
me ücretleri, tabı, neşir bedeli 
ve masrafları, filim ve filim 
makine mubayaasi, ihzar ve ki
ra «bedelleri, istihbarat ve pro
paganda masraflarile bu mak-
sadlara müteferri yardımlar 

2 Ticarî istihbarat 

Fasıl yekûnu 

777 Kongreler ve beynelmilel mü 
essesat masrafları 

1 Beynelmilel müessesata iştirak 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

31 000 
10 000 

41 000 

31 000 
11 500 

42 500 

31 000 
11 500 

42 500 

hissesi 
2 Kongrelere gönderileceklerin 

harcırahları ve masrafları 
3 Kongrelerin tesis, idare ve sair 

masrafları 
4 Ecnebi misafirler izaz masrafı 

Fasıl yekûnu 

778 Sigortalar tedkik heyeti huzur 
hakları/ harcırah ve tabı mas
rafı 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Muvakkat 
masraflar 

779 Ecnebi mütehassıslar, tercü
manlar ve kâtibleri 

0 Dahilde tahsil ettirilen talebe
nin mekteb ve yol masrafları 

2 400 

2 500 

5 000 
5 000 

14 900 

2 000 

95 900 

166 101 

1 

2 400 

2 500 

10 000 
5 000 

19 900 

2 000 

676 400 

281 000 

0 

2 400 

2 500 

10 000 
5 000 

0 

19 900 

2 000 

676 400 

231 000 

0 

ikinci kısım yekûnu 262 002 907 400 907 400 
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F. 

! 

780 
781 

M. 

1 
2 
3 
4 

Muhassasatm nev'i 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

Birinci bab - Maden işleri 
Tahlilhane masrafı 
Havzai fahmiye ve diğer ma
denler 
Havzai fahmiye 
Diğer madenler 
Amele tazminatı 
Hademe ve kolcu elbisesi 

Fasıl yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

10 000 

58 000 
3 000 
2 000 

0 

63 000 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

4 000 

8 000 
2 000 
2 000 
1 000 

13 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 000 

8 000 
2 000 
2 000 
1 000 

13 000 

782 Teşviki sanayi kanunu muci
bince verilecek prim karşı
lığı 

783 Krom madenleri ve Ereğli 
havzası ocakları ve diğer ma
denlerin ruhsat tezkeresi ve 
imtiyaz hesabına 2818 numa
ralı kanunun 6 ncı maddesinin 
A, B, O bendleri mucibince ve
rilecek tazminat 

784 Sanat modelleri mubayaa, tev
zi, teşhir, neşriyat ve propa
ganda masrafları 

Birinci bab yekûnu 

16 194 

89 195 

16 194 

20 000 

53 195 

10 

16 190 

20 000 

53 200 

îkinci bab - Ticaret işleri 
785 Mektebler ve müesseseler 

1 Ticaret mektebleri umumî 
masrafları ve kamp masrafları 

2 Laboratuarlar 

Fasıl yekûnu 

12 960 
20 000 

32 960 

12 960 
20 000 

32 960 

12 960 
23 000 

35 960 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatin nev'İ Lira Lira Lira 

786 

787 

788 

1 

2 

3 

1 
2 

3 

Türkofis ve kontrolörler 
Türkofis ve haricî ticaret mü
messillikleri teşkilât ve umu
mî masrafları 
3018 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 
Satış kooperatifleri ve satış 
kooperatif birlikleri teşkilâtı
na yardım ve teşkil, tedkik ha
zırlıkları masarifi ve bu mak-
sadla vaki olacak neşriyat 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

Turizm masarifi umumiyesi ve 
turizm teşekküllerine yardım 

ikinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Deniz ticareti 
Yüksek deniz ticaret mektebi 
masrafları 
Umumî masraflar 
Laboratuar tesisi ve edevatı 
masraflarile tamir ve diğer te
sisat masrafları 
Deniz vesaiti mubayaası 

Fasü yekûnu 

473 100 

193 806 

0 

666 906 

3 840 

703 706 

60 000 

20 000 
5 000 

85 000 

i 

498 100 

300 000 

95 000 

893 100 

25 000 

951 060 

65 000 

20 000 
5 000 

90 000 

500 000 

300 000 

95 000 

895 000 

25 000 

955 960 

65 000 

20 000 
5 000 

90 000 

789 Liman ve sahil hizmetleri 
1 Şamandıra imal, tesis, tamir, 

idare ve idame umumî masraf
ları 17 000 35 000 35 000 

2 Limanların temizleme, tarama, 
mayın imha ve buna aid vesai
tin mubayaa, tamir, işletme ve 
idare umumî masrafları 28 540 53 000 23 000 
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Muhassasatın nev'i 

Yalova, Samanlı dere temizle
me, mendrek ve iskele tamir ve 
inşası masrafı olub Denizban-
ka verilecek 

Fasıl yekûnu 

Liman idarelerinin nakil vası
taları masrafı 
Tamir, işletme ve mubayaa 
Vesait kirası 

Fasıl yekûnu 

Devlet Reisine aid deniz vası
talarının masrafları 
[3295 numaralı kanunun 2 nci mad

desinin:, (G)* fıkrası hükmüne tevfikan 
Devlet Reisine aid deniz vasıtaları
nın bilûmum işletme, mubayaa, in
şaat ve müteferrik masrafları) 
Akay işletmesine tamir ettiri
len Devlet Reisine aid Ertıığ-
rul yatının tamir masrafı 
Geceledi «• vazife gifcem liman 
memurlarına verilecek Ücret 

Üçüncü Sbab yekûnu 

Dördüncü babu 

ölçüler kanununun tatbiki 
umumî masrafları 
3008 numaralı iş kanununun 
tatbiki umumî masrafları 

Dördüncü bab yekûnu 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira J Lira Lira 

0 0 30 000 

45 540 88 000 88 000 

11 001 16 000 16 000 
5 535 5 000 5 000 
16 536 21 000 21 000 

302 500 150 000 150 000 

20 000 0 0 

3 000 4 000 4 000 

472 576 353 000 353 000 

110 000 110 000 115 000 

305 516 306 000 321 500 

415 516 416 0Q0 436 500 

Üçüncü kısam ;yekûnu. 1 680 993 1 773 255 1 798 660 



l O ö 

Muhassasatm nev'i 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

Tamirat ve inşaat masrafı 
G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1936 yılı borçları karşılığı 
1935 » » » 
1934 » » » 
1933 » » ' » 
1932 » » » 

Fasıl yekûnu 

1 — 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

900 

6 510 
2 290 
2 220 
3 215 
2 000 

16 235 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen 

Lira 

10 065 
6 500 

2 200 
2 200 
3 200 
2 000 

0 

9 600 

kabul edilen 
Lira 

900 
6 500 

2 200 
2 200 
3 200 
2 000 

0 

9 600 

2261 numaralı kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince gümrük 
resminden ve muamele vergi
sinden muaf olan maddeler rü
sumu karşılığı 
Askerî fabrikaların getireceği 
maddeler 
Sair efradın getireceği mad
deler 

672 000 

768 000 

672 000 

768 000 

Van gölü işletmesi kanununun 
11 nci maddesi mucibince mez
kûr işletmeye muavenet (De-
nizbanka verilecek) 

Dördüncü kısmı yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

45 000 

672 000 

768 000 

Fasıl yekûnu 1 440 000 1 440 000 1 440 000 

45 000 

1 469 255 1 523 665 1 502 000 

4 628 316 5 466 316 5 489 790 
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Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 800 

840 722 
3 000 

843 772 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

4 800 

1 846 740 
2 500 

1 849 240 

4 800 

1 846 740 
2 500 

1 849 240 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 5 000 8 000 8 000 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Deimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
Muvakkat tazminat 

49 320 
5 187 

54 507 

317 297 
27 540 

68 700 
2 500 

71 200 

616 010 
60 000 

68 700 
2 500 

71 200 

616 010 
60 000 

Vekâlete merbut âli mekteb 
mezunlarına 1437 numaralı ka
nun mucibince verilecek avans 14 600 14 000 14 000 

2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri muallimle
rine verilecek ücret 1 714 1 714 1 720 

Birinci bab yekûnu 1 266 230 2 624 964 2 624 970 

îkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 20 000 15 000 15 000 
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p. 

814 

815 
816 

817 

818 

819 

M. 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 

Muhassasatm nev-i 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

6 000 
5 000 
4 500 

15 500 

6 500 

0 
500 

3 000 

3 500 

20 000 

6 000 
4 000 

10 000 

1 800 

77 300 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen 

Lira 

6 000 
5 000 
4 500 

15 500 

6 500 

0 
500 

3 000 

3 500 

22 500 

10 000 
5 000 

15 000 

3 000 

81 000 

kabul edilen 
Lira 

6 000 
5 000 
4 500 

15 500 

6 500 

5 000 
500 

3 000 

8 500 

22 500 

10 000 
5 000 

15 000 

3 000 

86 000 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

820 

821 
822 

1 
2 
3 

Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

16 000 
9 000 
3 200 

28 200 

30 000 

20 000 

20 000 
7 000 
2 000 

29 000 

20 000 

30 000 

21 590 
7 000 
3 200 

31 790 

20 000 

30 000 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Ura. Lira Lira 

Tedkikiçin dış memleketlere 
gönderileceklerin harcırahı O O 10 000 
Müfettişler harcırahı 20 000 20 000 20 000 
Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme masrafı 5 000 8 000 8 000 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 1 450 1 450 1 450 
Posta ve telgraf ücreti 21 912 22 000 35 380 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 2 000 5 426 10 000 

Üçüncü bab yekûnu 126 562 135 876 166 620 

Birinci kısım yekûnu 1 477 592 2 841.840 2 877 590 

îkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
Telıfat, neşriyat ve propa
ganda 
[Her nevi neşriyat mubayaası, ter
cüme ve telif haklari, her türlü neş
riyat ve istihbarat tabı, istihsal ve 
tevzi masrafları ve bu kabîl işlere 
yardım! öğretici filimler mubayaası, 
isticarı ve bu filimleri çekmek ve gös
termek ve yaymak için sabit ve oto
mobilli vesait ve tesisat mubayaası ve 
bu kabîl işlere yardim] 
Levazım ve alâtı fenniye 
Kongre ve teknik toplantılar 
ve beynelmilel teşekküllere iş
tirak ve yardım 
Beynelmilel teşekküllere işti
rak ve yardım 

10 000 10 000 55 000 

2 2 10 

7 500 7 500 7 500 
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îç ve dış kongre ve telmik top
lantılara iştirak, iç kongre ve 
teknik toplantılar tertib ve bu 
kabîl toplantılara yardım umu
mî masrafları 
[Dahilde toplanacak kongrelerin ve
kâletçe takdir olunacak bütün mas
rafları bu tertibden verilir] 

Fasıl yekûnu 

Hayvan ıslahı sağlık zabıtası 
encümenleri hakiki huzuru 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manları 
Staj ve ihtisas masrafları 
Staj ve ihtisas için harice gön
derilecek olan memurların har
cırahı 
Staj ve ihtisas için 1938 sene
sinden evvel gönderilmiş olan
larla 1938 senesi içinde sunî 
sifad için harice gönderilecek
lere yardım 

Fasıl yekûnu 

ikinci bab yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

4 4 30 000 

7 504 

2 
17 508 

7 504 

2 
17 508 

37 500 

10 
92 520 

79 000 115 000 200 000 

2 2 10 

10 000 10 000 10 000 
10 002 10 002 10 010 
89 002 125 002 210 010 
106 510 142 510 302 530 
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1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

Birinci bab - Ziraat işleri 
Mektebler ve kurslar 
Orta ziraat mektebleri 
Ipekböeekçiliği mektebleri 
Makinist mektebleri 
Ziraî kurslar ve köy eğitmenle
ri umumî masarifi 

Fasıl yekûnu 

Mücadele 
Muzur hayvan ve hastalıklarla 
mücadele masrafı 
Merkez mücadele enstitüsü ve 
mücadele istasyonları 
Mersin fümigatuvarı umumî 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

97 000 
14 000 
5 000 

0 

121 000 

-

377 000 

34 000 

8 000 

419 000 

120 000 
0 

6 000 

85 000 

211 000 

200 000 

62 000 

8 000 

270 000 

130 000 
0 

6 000 

85 000 

221 000 

200 000 

62 000 

8 000 

270 000 

Tarla ziraati, ıslah, deneme, 
üretme ve temizleme müessesi 
Islah istasyonları, deneme tar
laları, tohum üretme çiftlikle
ri, yonca tohumu temizleme 
evi 
Müfid nebatlar tohumlarının 
tedarik ve tecrübe masrafları 
Tohum temizleme evleri 
Kuraklıktan korunma ve köy 
kalkınma plânının hazırlık ve 
tecrübe masrafları 

250 000 

500 
22 000 

80 000 

140 000 

500 
70 000 

0 

Fasıl yekûnu 352 500 210 500 

Bağ ve bahçe ziraati ve mües
seseleri 
Islah ve deneme enstitüsü ve 
istasyonları, örnek bahçeleri 
ve fidanlıklar 

140 000 

500 
70 000 

210 500 

140 000 83 000 83 000 
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2 Zeytin bakım teşkilâtı ve zey
tin istasyon ve fidanlıkları 

3 Ağaç koruma cemiyetine yar
dım 

4 Zeytin müstahsillerine ve bu
dama ustalarına verilecek bu
dama ve aşı takımı ve levazı
mı bedeli ve nakdî mükâfat 
karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Böcekçilik, tavukçuluk mües
seseleri 

1 îpekböcekçilik enstitüsü ve 
istasyonları ve kışlakları, boğ
ma ve fışkırtma ve tokum ye
tiştirme evleri 

2 Tavukçuluk enstitüsü ve istas
yonları 

Fasıl yekûnu 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Veteriner ve zoo
tekni işleri 

Mektebler, kurslar 
1 Hayvan sağlık memurları ve 

nalband mektebleri 
2 Kurslar 

Fasıl yekûnu 

Mücadele 
1 Hayvan hastalıklarile mücade

le ve tahaffuzhaneler tesisi ve 
idaresi 

2 Bakteriyolojihane ve serum 
darülistihzarları ve laboratu
arlar 

3 itlaf edilen hayvan tazminatı 

Fasıl yekûnu 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

20-000 20 000 20 000 

3 000 3 000 3 000 

0 2 10 

163 000 106 002 106 010 

8 500 22 000 22 C00 

30 000 18 000 18 000 

38 500 40 000 40 000 

1 094 000 837 502 847 510 

23 000 25 000 25 000 
6 000 6 000 6 000 

29 000 31 000 31 000 

241 000 150 000 150 000 

81 000 65 000 65 000 
25 000 25 000 25 000 
347 000 240 000 240 000 
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1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

842 2342 numaralı kanun mucibin
ce hayvan sağlığı memurlarına 
verilecek yem bedeli 20 000 25 000 25 000 

843 

844 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

Yarış ve ıslah encümenine yar
dım 
Islah, teksir ve tedkikat 
Haralara yardım 
Aygır depoları 
Koyun damızlıkları mubayaa 
bedellerile numune ağılları 
Karasığır damızlıkhaneleri 
îhsa masrafı 
Tiftik cemiyetine yardım 
Sergiler ve teşvik ikramiyeleri 

Fasıl yekûnu 

ikinci bab yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

37 000 

539 000 
132 000 

600 
145 000 
10 000 
26 880 
45 000 

898 480 

1 331 480 

2 425 480 

37 000 

500 000 
100 000 

600 
110 000 
10 000 
12 000 
40 000 

772 600 

1 105 600 

1 943 102 

37 000 
-1 

390 850 
100 000 

600 
110 000 
10 000 
12 000 
40 000 

663 450 

996 450 

1 843 960 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

845 Geçen yıl borçlan 20 272 20 2^0 
846 Eski yıllar borçlan 

1 1936 yılı borçları karşılığı 7 500 5 000 5 000 
2 1935 » » » 30 000 5 000 5 000 
3 1934 » » » 10 000 5 000 5 000 
4 1933 » » » 6 000 2 000 2 000 
0 1932 » » » 1 500 0 0 
O 1934, 1935, 1936 seneleri karşı

lıksız borçları 0 11700 0 

Fasıl yekûnu 48 000 28 700 17 000 

847 2582 sayılı kanun mucibince 
merinos koyunlarının muba
yaa, ıslah ve yetiştirilme ~ile 
tevzi işleri umumî masarifi 
ve bu kabil işlere yardım 651 033 64C 003 340 000 
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2582 sayılı kanun mucibince 
pamuk ıslahı ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumu mubayaa, üre
tim ve tevzi işleri umumî masa
rifi ve bu kabil işlere yardım 
Motosiklet işletme ve tamir 
masrafı 
Mersin fümigatuvarı binasının 
bedeline mahsuben Ziraat ban
kasına verilecek taksit 
Konya ovası sulama idaresince 
Ziraat bankasından yapılmış 
olan 90 000 lira istikrazın itfa 
taksiti karşılığı 
Sergi ve fuarlara yardım 

1 îç beynelmilel fuarlara yardım 
2 Ziraî sergi ve meşherler ve 

müsabakalar tertib masrafları 
ve bu kabîl işlere yardım 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Ankara Yük
sek ziraat enstitüsü 

Maaşlar ve ücretler 
1 Tedris heyeti maaşları 
2 idare memurları maaşı 
3 Daimî müstahdemler . 
4 Muvakkat müstahdemler 
5 Askerî ders muallimlerine ve

rilecek ücret 
(2233 numaralı kanun mucibince) 

6 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

300 000 

300 300 300 

15 000 0 0 

15 000 35 000 35 000 

10 000 15 000 15 000 

0 0 10 000 
10 000 15 000 25 000 
751 800 747 198 737 570 

166 499 
26 940 
166 680 
3 000 

1 000 

100 
364 219 

189 072 
26 940 
191 280 
3 000 

1 000 

500 
411 792 

189 070 
26 940 
191 280 
3 000 

1 000 

500 
411 790 

Muvakkat tazminat 17 000 27 552 27 550 
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Enstitü ve laboratuarlar leva
zım ve işletmeleri ve umumî 
masrafları 
Y. Z. enstitüsü ve idare levazı
mı 

1 Telifat ve neşriyat 
2 Tenvir 
3 Teshin 
4 Kırtasiye 
5 Memurlar ve müstahdemlerle 

ecnebi profesörler ve talebe 
harcırahı 
[Memleket dahil ve haricine aiddir] 

6 Ücretli muhabere ve mükâleme 
7 Resmî telefon tesis ve mü

kâleme bedeli 
8 Defatir ve evrakı matbua 
0 Sigorta bedeli 
9 Vazife başında kazaya uğra

yanların tedavi masrafları ile 
çalışamayacak hale gelenlere 
vekâletin takdiri ile verilecek 
tazminat 

Fasıl yekûnu 

Talebe ve stajiyer talebe mas
rafları 

1 Talebe ve stajiyer talebenin 
ve gece, gündüz vazife başında 
kalacak memur ve müstahdem
lerin iaşe masrafları 

2 Talebe ve stajiyer talebe mel-
busat, yatak, yorgan, komedin 
ve elbise dolabı, karyola ve em
sali masrafları 

3 Mhtaç talebeye taviz 
4 Muhtaç talebeye yardım 
5 Talebe ve stajiyer talebe tah

sisatı 
6 Stajiyer talebe için müessese

lere verilecek tazminat 

Fasıl yekûnu 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

157 000 200 000 120 000 

22 000 22 000 10 000 
15 500 17 000 17 000 
34 000 36 000 36 000 
3 500 3 500 3 500 

22 000 22 000 22 000 
1 500 1 500 1 500 
2 000 2 000 2 000 
2 000 2 000 2 000 
3 500 0 0 

0 2 10 
106 000 106 002 94 010 

120 000 129 500 129 500 

31 600 
4 000 
300 
0 
0 

155 900 

31 600 
4 000 
300 

16 500 
16 000 
197 900 

31 600 
4 000 
300 

16 500 
16 000 
197 900 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatm nev ' İ Lira Lira Lira 

857 

0 

858 

859 
860 

861 
862 
863 

0 

1 
2 
3 

1 
0 
2 
3 

Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manları 
[Mukavele ile memlekete geliş ve 
dönüş harcırahları da buradadır] 

Staj iyer talebe 
Stajiyer talebe masrafı 
Stajiyer talebe ücreti 
Alât ve edevat 

Fasıl yekunu 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
Umumî masraflar karşılığı [1] 
Stajiyer talebe için satın alına
cak bina bedeli 
Tamirat ve su tesisatı masrafı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1936 yılı borçları karşılığı 
1935 » » 5» 
1934 » » » 
1933 » » » 

Fasıl yekûnu 

Karşılıksız 1935 yılı borcu 

Beşinci kısım yekûnu 

379 000 

10 000 
16 500 
6 000 

32 500 

1 000 
54 000 

0 
8 251 

0 

2 000 
3 140 
7 100 

50 

12 290 

0 

1 287 160 

395 000 

0 
0 
0 

0 

1 000 
60 000 

2 
25 000 
2 000 

500 
0 

100 
20 

620 

3 200 

1 430 068 

395 000 

oo
o 

0 

1 000 
50 000 

10 
25 000 
2 000 

500 
0 

100 
20 

620 

0 

1 324 880 

Altıncı hısım - Konya Ovası 
sulama idaresi 

864 Ücretler • - • • • 
1 Memurlar ücreti 27 780 27 780 27 780 
2 Daimî müstahdemler ücreti 12 060 12 060 12 060 

Fasıl yekûnu 39 840 39 840 39 840 
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F. 

865 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Muhassasatm nev'i 

İdare masrafları 
Hareırah 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Demirbaş 
Tenvir ve teshin 
Nakil vasıtaları masrafı 
Müteferrika 
Tedavi ve yardım 

Fasıl yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 000 
250 
500 
300 
500 
150 
500 

5 200 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

3 000 
250 
500 
300 
500 
150 
500 

5 200 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 000 
250 
500 
300 
500 
150 
500 

5 200 

866 Mütemadi tamirat 
1 Tamirhaneler için her türlü 

malzeme, alât ve edevat ve te
lefon makine ve levazımı alın
ması ve telefon şebekesinin ba
kım masrafları ' 2 000 2 000 2S$©0 

2 İdarenin yaptıracağı her tür
lü tamirat ve kanal tathiratı 
levazımı ve tamiratta kullanı
lacak usta ve amele yevmiye
leri ve fidanlıkların idare ve 
tevsii 7 830 

3 Hizmet kamyoneti levazımı ve 
işletme ve tamir masrafları 1 800 

Fasıl yekûnu 11 630 

7 830 

1 800 

11 630 

7 ^ 0 

1 800 

11 630 

0 San suyun Beyşehir gölüne 
akıtılması için açılan kanal gü
zergâhında istimlâk edilecek 
arazi bedeli 

867 1933 -1936 senesi borçlan kar
şılığı 

Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛH 

Fasıl : 835, 836, 837, 838, 839 
Müteferrika, mefruşat ve demirbaş, tenvir ve teshin, kırtasiye, defatir ve evrakı 

matbua masrafları, icar bedeli, risale, kitab ve faideli eserler ve telif hakkı muba-

2 000 

13 250 

71 920 

6 112 962 

0 

500 

57 170 

7 153 962 

0 

500 

57 170 

7 143 700 
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yaası, tabı, ve tercüme ücretleri, makine alât ve edevat, teçhizat ile levazımı fenniye 
ve itlaf iye ve eczayi kimyeviye, hayvan ve sair bilumum mubayaat ve tesisat, tamirat, 
sigorta, vergi ve resimler, vesaiti nakliye ve yedekleri mubayaa, tamir ve işletme 
masrafları, arazi ve bina mubayaa, istimlâk bedel ve masrafları, yukarıda nu
maraları yazılı fasıllardan idare • edilen müesseselerle teşkilâtın çiftlik, tarla, bağ 
ve bahçe ve laboratuarlarının ıslah, tecrübe, üretme, yetiştirme vesaire masrafla
rı, telefon tesis ve mükâleme ve tamir bedelleri, mekteb, kurs ve diğer müesseseler 
ve teşkilâtta çalıştırılacak memur müstahdemler, usta ve amele, yerli ve yabancı mu-

tahassıs, tercüman ve ustabaşiların ücret ve yevmiyeleri ve bu işlerde kullanılacak 
memur ve müstahdemler, yabancı mutahassıs ve ustabaşiların ve vazifeten gönderi
lecek diğer memurların vekâletçe görülecek lüzum üzerine muvakkat ve daimî me
muriyet harcırahları, leylî mekteblerde talebe ve vazifeten mektebde kaldıkları 
müddetler için muallim; memur ve müstahdemlerin ve imtihanlarda bulunacak 
mümeyyizlerin iaşe ve ibate masrafları, her nevi merasim ve talebe tedkik seyahat
leri masrafları, talebe melbusah mükâfatı bedelleri, mektebden mektebe nakledilen 
leylî talebenin yol masrafları, doktor, diş hekimi ve veteriner vizite ücretleri, talebe
nin tedavi yol ve cenaze masrafları, açılacak kurslara iştirak edecek memurların ve 
kursları idare edeceklerin harcırahları ve hariçten istihdam edileceklerin ücret
leri, umuma açılacak kurslara iştirak edenlerin harcırah ve vekâletçe takdir edile
cek yevmiyeleri, kurslara devam, edenlere verilecek kitab ve levazım bedelleri ve 
kursları muvaffakiyetle idare ve ikmal edeceklere verilecek aynî ve nakdî mükâ
fat, nebatat ve mahsullere ziyan yapan muzur hayvan;böcek ve hastalıklarla mü- , 
cadele ve bunların imlin ve itlaf, tedavi ve tedkiki, hastalıklı ve böcekli nebat ve 
parçalarile mahsullerin kontrol, muayene temizleme masrafı umumiyesi, muzur 
böcek ve hastalıkların bulaşmaması ve mücadele için kal, imha ve ihrak olunacak 
nebat ve parçalarile mahsullere verilecek tazminat ve bu işler için yapılacak mas
raflar, domuz öldürenlere verilecek para mükâfatı ve muzur hayvanlarla mücadele 
esnasında ölenlerin ailelerine verilecek ve mikdarı icra vekilleri heyetince tesbit 
edilecek olan tazminat karsıhaı ile yaralananların tedavi masrafları ve mücadele 
maksadile yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahı, domuz ve diğer hay
vanların etlerile derilerinden vesair elerinden istifade maksadile müesseseler kur
ma masrafları ve bunların isletilmesi için verilecek mütedavü sermayeler, köy eğit
menleri yetiştirme müesseselerinin bilûmum masrafları ve bu müesseseleri mu
vaffakiyetle bitirenlere ziraî vesait teinini için bir def ava mahsus olmak üzere vekâ
letçe takdir edilecek mıkdarda, nakdî mükâtaf, idarei hususiye fidanlıklarına nak
dî yardım, yaba,ni ağaçların aşılanması hakkındaki kanun mucibince verilecek 
alât ve edevat bedelleri, Bize ve havalisinde halk tarafından yetiştirilen çanların 
yas veya kuru halinde vekâletçe takdir edilecek fiyat üzerinden mubayaa bedelleri 
hizmetlerin taallûk ettiği tertiblerden verüir. 

[l] "Eczam tıbbiye ve baytariye. talebe tedkik ve tetebbu, resim ve sergiler ve 
masrafları, amele, usta, ve çırak, yevmiyeleri; merasim müzeler ve bahçeler masraf
ları. icar bedeli, talebeye aid kitab. kırtasiye, kamp masrafları, İlânat, mefruşat de- * 
mirbas eşya mubayaa su parası, çatal, bıçak, ve emsali, hayvan mubayaa iaşe bakım 
ve nakil vasıtaları tamir, isletme masrafları, talebeyi teşvik için yazdırılacak eserlere 
verilecek ikramiye, ve mümeyyizler heyeti masrafları, talebe teçhiz ve tekfini mas
rafları ile bütçede tertibi olmıyan ve rektörlükçe lüzum görülen diğer bilûmum, gayri 
melhuz ihtiyaç ve masraflar karşılığı butertibdedir, 
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1937 1936 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Muhassa sa tm nev ' İ Lira Lira Lira 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaşatı umûmiye 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 
648 numaralı kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince verilecek 
gedikli küçük zabit ikramiye 
ve 1059 numaralı kanunun 5 nci 
maddesi mucibince verilecek 
Içüçük zabitler mükâfatı 
Müstahdemler ücreti 

4 800 
20 104 213 

200 000 

10 000 
500 000 

4 800 
21 204 213 

255 000 

10 000 
800 000 

4 800 
21 204 210 

255 000 

10 000 
800 000 

Muvakkat tazminat 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
1107 sayılı kanun mucibince 
gedikli küçük zabitlere verile
cek aile zammı 

Birinci bab yekûnu 

ikinci bab - Masarif 
Mefruşat 
Kırtasiye 
Müteferrika 
Vekâlet otomobili masrafı 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

10 000 

21 107 733 

> 

143 000 
32 550 
93 400 

500 
3 500 

4 000 

40 000 

22 719 013 

143 000 
32 550 

133 400 

1 000 
3 000 

4 000 

40 000 

22 719 010 

130 000 
38 030 

133 400 

1 000 
3 000 

4 000 
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Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 
[tabı ve teclid malzemesi, alât ve 
edevat ve mevaddı müstehlike mu
bayaa ve tamir bedeli, kütüb ve re-
sail ve harita mubayaa, tabı mas
rafları ve matbaalarda ve müeellid-
hanelerde icabında kadrodan fazla 
çalıştırılacak işçilerin ücretleri] 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

139 500 
93 000 

Fasıl yekûnu 232 500 

Daimî memuriyet harcırahı 421 680 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 250 000 
Müfettişler harcırahı 65 100 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 16 090 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 8 090 
Posta ve telgraf ücreti 159 893 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

154 720 
93 000 

247 720 

421 680 

250 000 
65 100 

16 090 

8 090 
159 893 

158 720 
93 000 

251 720 

421 680 

260 000 
50 100 

16 090 

8 090 
204 050 

ikinci bab yekûnu İ 426 303 1 481 523 1 517 160 

Birinci kısım yekûnu 22 534 036 24 200 536 24 236 170 

îkinci kısım - Güze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
Muayyenat 
Tayinat 
[Askerin ve mekteb talebelerinin 
iaşe masrafları, alayların aşçı mas
rafları, mevaddı gıdaiye fabrikala-
rile fırınlarda kullanılacak alât, 
edevat ve levazım bedeli ve amele 
yevmiyesi, fırın kiralan, sadeyağı 
istihsali ve bunun için muktazi so-

10 080 400 11 280 400 11 280 400 
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ğuk hava deposu masrafları, değir
men mubayaa, kiralama ve işletme 
ve zahire öğütme masrafları, seyyar 
değirmen ve seyyar fırın mubayaa 
ve tesis masrafları, seyyar mutfak 
mubayaa ve tamir masrafları, zeb-
hiye alât ve edevatı mubayaası, le
vazım muayene komisyonlarının mu
ayene, tahlil masrafı ve muayene 
alâtile edevat ve ecza masrafları, 
hastanelerin 2615 sayılı kanuna göre 
iyi su ve arıtma masrafları, hasta
ne ve revirlerin eczanelerile kimya-
hane ve laboratuarları ve diğer Sıh
hî teşekküller için muktazi her nevi 
yiyecek ve arıtma masrafları, erzak 
ve sabun nakil masrafları bu tertibe 
dahildir] 
Hayvan yem bedeli 2 604 000 % 604 000 2 604 ÖOÛ 
[Arpa kırma masrafları, arpa kırma, 
ezme makinesi mubayaa ve tamir 
masraflarile yem nakil masrafları] 
Mahrukat, tenvir ve teshin 1859 024 2 459 024 2 309 020 
[Ordu evleri tenvir, feshin masrafn 
soba ve teferruatı, mubayaa, tamir ve 
vaziye masrafları, 1 000 liraya kadar 
ocak ve fırın tamirleri, iki bin liraya 
kadar elektrik tesisat masrafları, has
tane ve revirlerin eczanelerile kim-, 
yahane laboratuarlarında ve diğer 
sıhhî teşekküllerde ve fırınlarda ek
mek pişirmek hususunda kullanılacak 
her nevi mahrukat masrafları, soba, 
kömür, gaz ve odun nakil masrafları 
ibu tertibe dahildir] 

Fasü yekûnu 14 543 424 16 343 424 16 193 420 

Levazımı askeriye 
Melbusat 3 987 260 4 176 76Ö 3 996 760 
[Umumiyetle erat ve okulların her 
türlü giyecek ve giyecekleri için 
kullanılacak her çeşid malzeme, ma
kine ile alât ve edevat ve merkezce 
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lüzum görülecek katî zaruret karşı
sında bunların faaliyetini temin 
edecek bina ve bunların imal ve ta
mir ve ambalaj masrafları] 
Teçhizat 1 419 800 1.419 800 1 450 300 
[Alelûmum erat vt okullarca kullanı- > 
lacak her çeşid eşya ve malzeme ve ma
kine ile alât ve edevatı ve bunların 
imal, tamir ve ambalaj masrafları ve 
merkezce lüzum görülecek lüzumlu 
bina inşası] 
Muytabiye 186 000 186 000 186 000 
[Alelûmum hayvanlar için tımar ede
vatı ile muytabiye eşyası ve seyyar 
yalaklar (koşum takımı ve semerleri 
hariç) tevhid ve yük semerleri ve bun
lar için makine alât ve edevatı muba
yaası ile bunların imal, tamir ve am
balaj masrafları] , 

Fasıl yekûnu 5 593 060 5 782 560 5 633 060 

Levazım ve teçhizatı harbiye 
fenniye ve tahkimat masrafları 
Demirbaş talim ye terbiye mal
zemesi masrafları 65 100 65 100 80 100 
Miadlı talim ve terbiye malze
mesi ve levazımı harbiye ve 
fenniye ve tahkimatta çalışan 

erlerin yevmiyesi ve buna 
muktazi nakil işlerini yapmak 
için nakil vasıtaları mubayaa 
ve bunların işletme masrafları 
ve askerî fabrikalara verilecek 
sipariş masrafları, gizleme 
malzemesi 2 202 000 2 202 000 2 014 500 
Caphaneliklerin 250 lirayı geç
memek üzere yaptırılacak ta
mirat 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 2 277 100 2 277 100 2 104 600 



— 184 — 

Muhassasatm nev'i 

Levazımı sıhhiye 
Ecza ve malzemei sıhhiye 
[ Ordu ve jandarma sıhhî ihtiya
cında kullanılacak alelûmum 
ecza alât cihazları ve teçhi
zat ile sıhhî evrakı matbua ve kütübü 
fenniye, ambalaj ve sair malzeme mu
bayaa ve muhafaza masraflar-ı, leva
zım kimyahaneleriniri tahlilâta aid her 
nevi alet ve edevat ve ecza bedeli, as
kerî tababet ve eczacılık, dişçilik dai
mî ofis aidatı, bulunduğu mahalde as
kerî hastane ve revir olmayan asker
lik şube erlerine mahallî sivil eczane 
ve müesseselerden satın alınacak mu-

alece bedeli, sıhhî imalâthanelerin 
kuvvei muharrike ve saire ücretleri, 
doğrudan doğruya Avrupadan getir
tilecek ecza malzeme ve sıhhî eşyanın 
gümrük dizbarko ve saire masrafı ile 
bu işe müteallik bilûmum masraflar 
bu tertibden verilir]. 
Tedavi masrafları 
[Avrupada tedavilerine sıhhat işleri 
dairesince lüzum gösterilecek ve görü
len lüzuma binaen mülkî ve ücretli 
hastaneler ve sanatoryomlarla emsali 
müesseselerde tedavi edilen er, talebe, 
memur ve askerî mensublarla subay
ların tedavi masrafları]. 
Beynelmilel askerî tababet ve 
eczacılık ve gazden korunma 
kongrelerine iştirak edecekle
rin yol ve sair masrafları 
Askerî hastanesi, sanatoryom, 
pravantoryom, nekahathane ve 
revir ve emsali müessesatı sıh
hiyede yatan hastalarla bura
larda ve sıhhî laboratuarlarla 
sıhhiye depolarında çalışan 
hemşire, hastabakıcı ve ücretli 
hademelerin melbusatı ve bu 
mahallerde çalışan sıhhî subay 
ve sair memurların gömlek, ön
lük ve benzerleri, sıhhî işlerde 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

183 800 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
-taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

183 800 243 800 

9 300 9 300 9 300 

3 000 3 000 7 000 
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kullanılan eşyalar, sıhhiye de
posu, hastane, sanatoryom, 
pravantoryom, nekahathane ve 
revirlerde müstamel teçhizat 
ve mefruşat ile alelûmum teç
hiz ve tekfin masrafları 
Sıhhî teçhizat nakline mahsus 
semer koşum ve benzerleri, 
maddelerle sıhhiye araba ve 
otomobilleri, cenaze arabaları, 
Bürüet ve emsali hasta ve ya
ralı nakline mahsus vasıtalar 

. imal, mubayaa, tamir ve tami
re aid yedek malzeme muba
yaa masrafları ve bilûmum bu-

. na müteallik masraflar bu ter-
tibden verilir. 

Gaz ve maske masrafları 
Gaz masrafları 
[Tecrübe hayvanatı ve iaşesi, fennî 
kitab ve risale, laboratuarlara aid bi
lûmum malzemei ibtidaiye, laboratuar 
amele yevmiyesi, demirbaş alet ve ede
vat masrafları, sis ve bunlara mahsus 
bilûmum malzeme, gaz iperitte karşı 
elbise, çizme ve bunlara mümasil teç
hizat, gaz maskesi ve teferruatı, 
gazlerden korunma vesaiti, gaz oda
ları malzemesi, gaz imha vesaiti ve 
malzemesi ve bunların bakımına 
muktazi malzeme, müvellidülhumu-
za, ve benzerleri, . eczacılık kimyevî 
maddeler ve bunlara mahsus alât, 
edevat, termometre, hikrometre, gaz 
dedektüarları, bilûmum malzemenin 
nakil ve sevkiyatrnda ve muhafaza
sında lüzum görülecek bilcümle am
balaj masrafı, Avrupadan numune
lik ve tecrübelik ve sair surette mu
bayaa edilen malzemenin mahallin
den Türkiye dahiline kadar olan 
nakliyat ve sigorta ücreti, dizbarko 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

0 
Fasıl yekûnu 196 100 

9 300 

150 000 

346 100 

9 300 

170 000 

430 100 

77 300 
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ücreti ve sair rüsum, tedris malze
mesi, gaz fişiyi, kibriti, sisler, oksi- . 
jen cihazları, gaz elbiseleri, mas
keler, süzgeçler ve benzerleri, sığı
nak inşası ve buna aid büyük filit-
re ve yedek vantilatör, maskelerin 
depo dahilindeki yerleri ısıtılması 
için mahrukat ve sıcaktan korun
ması için, vantilatör tertibatı] 
[Kimya taburları, gaz mektebi ve 

gaz kurslarında, talim ve terbiyede, 
kullanılmak üzere satın alınacak 
gaz ve sis atmaya mahsus silâh ve 
cihazlara, alev cihazları ve bunla
rın teferruatı, yedek aksamı, yan
gın bombaları, sis ve gaz kutuları 
ve mumları ve sair talim, terbiye 
için lâzımgelen mevad ve ecza, alât 
ve edevat ve benzerleri. Gazdan ko
ruma evine, gaz kurslarını ve gaz 
mektebine aid fennî alât ve edevat, 
ecza, kitab ve risale, tedrisata aid 
sinema makineleri filimleri, tecrübe 
hayvanları ve saire, Mamak gazdan 
koruma evine ve kimya taburuna 
veya gaz kurslarına yapılacak in
şaat ilâvesi ve tamirat, Mamak gaz
dan koruma evinde çalışan amele 
ile depoların tamirhanelerinde çalı
şan mütehassıs, amele ve ustabaşı-
lann yevmiyeleri] 
Maske ve sair koruyucu cihaz
larla* kimya taburlarına aid ta
lim ve tedrisat malzemesi ve 
masrafları 372 000 372 000 300 000 
[Bilûmum maskeler, oksijen cihaz
ları, gaz elbiseleri, kireç kaymağı 
serpen arabalar ve sair bilûmum 
koruyucu cihazlar, bunların yedek 
aksamı, sair koruyucu malzeme ve 
eczalar, bu malzemenin konulması 
için icab eden depoların, gaz oda
larının numune gaz sığınaklarının 
ve tamirhanelerin inşası ve bu gibi 
inşaatın içerisine konulacak soğutu-
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eıı, ısıtıcı tertibat, fennî cihazlar, 
tamir için lâzımgelen alât ve edevat, 
fennî eşya asma tertibatı ve bun
lara benzerlerin temin ve inşası, 
Avrupadan getirilecek malzemenin 
nakliye, sigorta, dizbarko ve güm
rük ve sair resimleri ile muhtelif 
depolara nakledilen malzemenin na
kil masrafları] 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Fasıl yekûnu 

Levazımı baytariye 
Ecza ve malzemei baytariye 
Tecrübe hayvanatı mubayaa 
bedeli 

Fasıl yekûnu 

381 300 

37 200 

930 

38 130 

381 300 

37 200 

930 

38 130 

377 300 

57 200 

930 

58 130 

Hayvan mubayaa ve tazmini 
[Ordu kadrosuna dahil bilûmum bi
nek, cer ve tahmil hayvanlarının 
konkur, at ve kısraklarının, ordu 
için yetiştirilecek remont ve tayla
rın, hizmet köpeklerinin satın alın
ması, teşkili halinde tay çiftliğinin 
satın alınması bedeli, subayların 
talimat dahilinde temlik edilmiş za
tî hayvanlarından ve ordu hizme
tine alınan ahali hayvanlarından ka
nunen muayyen olan ahvalde mürd 
veya sakat olan veya ziyaa uğra
yanların kanunu mahsusuna tevfi
kan tazmin bedeli, kanunu mahsu
suna tevfikan atlı sınıf subaylarına 
verilen hizmet hayvanlarının ayni 
kanundaki mevad dahilinde tazmi
ni, meslekî neşriyat ve askerî baytar 
mektebi ile meslek gedikli mektebinde 
fevkalâde derece ile neşet edeceklere 
şeref ve tergib mükâfatı] 

Nakliyat 
[Kara ordusuna aid ve mensub ibil-
cümle eslîha, mühimmat, eşya ve mal-

182 280 182 280 205 000 

1 095 320 1 395 320 1 580 320 
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zeme ile alelûmum askerî maddeler 
nakliyata ve bunların tahmil ve tah
liye masrafları, erat ile askerî talebe
lerin ve hayvanların her nevi vesait 
ile nakil masrafları, tedavi, muayene 
ve tebdilhava için tabib veya sıhhî he
yetlerce her hangi bir yere gönderil
mesine sıhhî lüzum görülen subay as
kerî memıfrlar (ücretli ve sivil olarak 
müstahdem olanlar istifade edemez) 
ve askerî okurlar talebesile gedikli er-
(baş ve erata verilecek yol masrafları, 
yürüyüş halindeki kıta Subay, askerî 
memur, okullar talebesi ile eratın 
yatacakları yerlerin konak ücretleri 
ve bunların hayvanlarının ahır mas
rafları (subay, askerî memur ve ge
dikli erbaşlar harcırah almadıkları 
takdirce) kara or'dusu kadrosunda bu
lunan garajda ve denizde kullanılan ve 
levazıma aid olan levazım vesaiti nakli
yesinin mubayaa, ilşetme, tamir ve 
bunlarm her nevi malzemesinin mu
bayaa bedelleri ve bunları işleten
lerin ücretleri, amele yevmiyeleri, ar
diye, tatili edevat istarya ve dizbarko 
masrafları, tahmil ve tahliyede kimse
nin kusuru olmaksrzın husule geîen 
hasarların bedelleri, askerî mahke
melere celb ve sevkolunacaklar ile 
askerî mahkemelerce verilecek ceza 
hükümlerinin infazı için bir mahalle 
gönderilecek erat ve askerî okullar 
talebesile bunların muhafızlarının her 
nevi vasaitile geliş ve gidiş yol mas
rafları; 1111 sayılı kanunun 34 ncü 
maddesi mucribince orduya alınacakla
rın kendilerinin ve hayvanlarının yol 
masrafları ve askerlik kanunu muci
bince çifte hekimler tarafından yapı
lan ilk muayenede mütehassıs sıhhî 
heyetlerce" muayenesine lüzum gösteri
len ev&tm en yakın mütehassıs heyete 
gönderilmek'" şar.tile bunların geliş ve 
gidiş ytil masrafları bu tertibe dahil-

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 
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dir. (îlk muayene çifte hekimlerce 
mütehassıs muayenesine lüzum göste
rilmemiş oîubda bu muayeneye itiraz 
ederek ikinci muayene isteyenlere yol 
masraflar* Yerilmez.] 

Yabancı memleketler fabrika
larına gideceklerin harcjrah 
masrafları 48 250 48 250 48 250 
Manevra masrafları 200 000 300 000 370 000 
[Kadro ve kurmay seyahat masraf
ları ile bütçenin diğer tertiblerine 
taallûk eden masraflardan manevra
nın istilzam eylediği sarfiyat] 

Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa 
Tamir ve tamire aid yedek 
malzeme mubayaası 
işletme 

Fasıl yekûnu 

20 000 

10 000 
25 000 

55 000 

100 000 

10 000 
45 000 

155 000 

100 000 

10 000 
45 000 

155 000 

Birinci bab yekûnu 24 609 964 27 249 464 27 155 180 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Staj ve tahsil masrafları 200 000 162 500 162 500 
[Staj için ecnebi memleketlere gönderi
lecek subay ve memurların tahsisatla-
rile dahilde lisan tahsil ettirilecek
lerin yol ve tedavi masrafları, dahil
de ilim ve fen tahsil ettirilecek subay 
ve memurların ve askerî talebenin kay
diye ve tedris ücretleri, askerî mü
hendis ve fen memuru yetiştirilmek 
üzere ecnebi memleketlere gönderile
cek talebenin aylık tahsisatlarile gi
diş, geliş maktu yol masrafları ve 
mekteb ve laboratuar, tedavi masraf
ları, tahsil programı mucibince yapa
cakları zarurî ve hakikî masrafları bu 
tertibe dahildir.] 
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Memleket iç ve dışındaki Türk 
şehidlerinin tezkir ve ipkayı -
namı için yapılmış ve yapıla
cak şehidliklerin bilûmum le
vazım ve inşa masraf ve bekçi 
ücretleri 35 500 35 500 35 000 
İnşaat ve tamirat ve sabit tesi
sat masrafları 1 502 200 1 002 200 1 402 200 
[Mimar ve marangoz alât ve ede
vat ve inşaata aid / çıkan türkçe ve 
yabancı dil kitab ve mecmua be
delleri ve istimlâk ve teffiz mua
melâtında pul ve muhammin ücret
leri, etüd, proje ve keşif, tazmin, 
teksir ve istinsah, daktilo işleri için 
tutulacak memurlarla yeni yapıla
cak yapı işlerine nezaret etmek, ve
kâletçe tayin edilecek mühendis, 
mimar, sürveyyan ücretleri, bilûmum 
malzemei inşaiyenin nakil masraf
ları ile inşaat alât ve malzemeleri
nin bedeli ve hava kurumlarına kar
şı garnizon etraflarının ağaçlan
ması ve bunlara muktazi alât ve 
edevat ve tohum, fidan mubayaa-
sile su ve sulama vasıtalarının temi
ni masrafları ve mütehassıs ücret
leri] 

Ecnebi mütehassıslar 139 500 100 000 100 000 
Memuriyeti mahsusa ile ecnebi 
memleketlere gönderilecek su
baylar ve memurlar harcırahı 13 950 44 950 20 000 
Cenub hudud kıtaatının, çadır 
mubayaası, mesken, icar bede
li, nakil ve muhabere vesaiti 
mubayaa ve nakliye masrafları 100 000 100 000 85 000 

İkinci bab yekûnu 1 991 150 1 445 150 1 804 700 

İkinci kısım yekûnu 26 601 114 28 694 614 28 959 880 
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Üçüncü kısım - Müessesat 

Askerî mektebler masrafı 
[Mekteblerin tedrisatına ve sanat 
aletlerine, spora müteallik alât ve 
edevat, dolap, sıra,v anfiteatr, demir
baş ve malzeme bedeli] 
Askerî müze masrafı 
[Eşya, asar, atölyelerin malzemesi, 
mubayaa bedeli, fotoğraf ve tasnif 
işleri, tenvir masrafları] 

1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 

Üçüncü kısım yekûnu 

27 900 

1 860 

18 600 

48 360 

27 900 

1 860 

18 600 

48 360 

27 900 

1 860 

18 600 

48 360 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 

Memnu mıntakalar istimlâk 
bedeli 

1 
2 
3 
4 
0 

1 
2 
3 
4 

1936 yılı 
1935 » 
1934 » 
1933 » 
1932 » 

Karşılıksı 
1936 yılı 1 
1935 » 
1934 » 
1933 » 

borçlan karşılığı 
» » 

» » 
» » 

Fasıl yekûnu 

z borçlar 
jorçlan 

» 
» 

Fasıl yekûnu 

3 720 
2 000 
4 000 
2 000 
2 000 

13 720 

0 
0 
0 
0 

0 

23 250 

2 000 

5 000 
4 080 
1 240 
1 400 

0 

11 720 

23 250 

2 000 

5 
4 
1 
1 

000 
080 
240 
400 

0 

11 270 

30 000 
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Fen sanat umum müdürlüğü 
tecrübe ve muayene masrafları 18 600 18 600 18 600 
[Fen ve sanat umum müdürlüğü ve 
müessesatın tecrübe ve muayene hik
metlerine müteallik bilûmum silâh mü
himmat, alât ve edevat ve muhafazası 
ve lüzum görülecek numunelerin te
darik ve mezkûr umum müdürlüğe 
merbut resimhane ve laboratuara mah
sus ecza, yağ, pil ve saire gibi mal
zeme mubayaası ve yerli ve ecnebi 
asar tedariki ve poligon ile kimya * 
evinde vücude getirtecek bilûmum te
sisat ve vesait ve poligon namına te
darik ve mubayaa edilen malzemenin 
mahalline kadar şevki ve bunlara mü
masil masraflar bu tertibden verilir.] 
Maznun olarak askerî malike- 9 300 9 300 9 300 
melere celbolunacaklarla şahid 
ve ehli vukuf olarak davet edi
leceklerin masraflan 
Konkur ipiklere iştirak mas-
rafı 
Kampa çıkacak bütün talebeler 
masrafı karşılığı 

Dördüncü kısım yekûnu 

sayılı kanun mucibin
ce yapılacak masraflar karşı
lığı 

46 500 

0 

111 370 

0 

46 500 

0 

111 370 

8 000 000 

45 000 

0 

116 620 

8 000 000 

UMUMÎ YEKÛN 49 294 880 61 054 880 61 361 030 
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Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 
Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaşatı umumiye 856 421 1 185 981 1 183 060 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 9 000 9 000 3 000 
648 ve 1107 numaralı kanunla* 
rm 4 ncü ve 1059 numaralı ka
nunun 5 nci ve 1492 numaralı 
kanunun 6 nci maddeleri muci
bince gedikli küçük zabitlere 
verilecek mükâfat ve ikramiye 
Daimî müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
1107 numaralı kanun mucibin
ce gedikli küçük zabit aile 
zammı 4 500 4 500 4 500 
2853 numaralı kanun mucibin
ce verilecek ihtisas yevmiyesi 3 120 3 120 3 120 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 6 120 6 522 6 530 

1 000 
420 000 

7 600 

300 
542 697 

10 263 

300 
545 520 

10 260 

Birinci bab yekûnu 1 307 761 1 762 383 1 756 290 

îkinci bab - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye 
Müteferrika 
[Müvezzi ve muakkiblerin şehir dahi
lindeki yol masrafları dahildir]. 

Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 

7 000 
3 000 
3 500 

6 000 
3 000 

10 000 
4 000 
4 500 

6 000 
4 000 

10 000 
4 000 
4 500 

9 000 
10 000 

Fasıl yekûnu 9 000 10 000 19 000 
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Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

îkinci bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

20 000 

40 000 
4 800 

1 500 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

20 000 

40 000 
4 800 

2 500 

15 000 

40 000 
3 800 

2 500 

3 000 
43 943 

135 743 

1 443 504 

6 000 
43 943 

145 743 

1 908 126 

6 000 
3 550 

108 350 

1 864 640 

îkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
Muayyenat 
Tayinat 326 496 
[Efradı askeriyenin ve mekteb talebe
sinin iaşe masraf, aşçı masrafları, me-
vaddı gıdaiye fabrikaları ile fırınlar
da kullanılan alât, edevat ve levazım 
bedeli, amele yevmiyesi, fırın kiraları, 
değirmen kiralama ve işletme ve zahi
re öğütme masrafları, seyyar değir
men ve seyyar fırın mubayaa ve tesis 
masrafları, seyyar mutbak mubayaa 
ve tesis masrafları, zephiye alâtı ve 
edevatı mubayaası, levazım muayene 
komisyonlarının muayene, tahlil 
masrafı ve muayene alâtile edevat 
ve ecza masrafları, hastanelerin 
2615 numaralı kanuna göre iyi su 
ve arıtma masrafları, hastane ve 
revirlerin eczanelerile kimyahane, 
laboratuarlar ve diğer sıhhî teşek
küller için muktazi her nevi yiye
cek, yakacak ve sabun masrafları] 

408 670 395 700 



1937 
Malî yılı 
tahsisatı 
Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

- Lira Lira 
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Hayvan yem bedeli 7 000 7 900 500 
[Arpa kırma masrafları ve arpa kır
ma, ezme makinesi mubayaa bedeli 
bu tertibe dahildir] 
Mahrukat 87 000 106 878 99 880 
[Soba ve teferruatı mubayaa, ta
mir ve vazıye masrafları, 1 000 li- * 
raya kadar ocak ve fırın tamiri ve 
2 000 liraya kadar elektrik tesisatı 
masrafları, hastane ve revirlerin ec-
zanelerile kimyahane, laboratuarla
rında ve diğer sıhhî teşekkül ve fı
rınlarda ekmek pişirmek hususunda 
kullanılacak her nevi mahrukat] 

Fasıl yekûnu 

Leveazımı askeriye 
Melbusat 
Muytabiye 
Askerî teçhizat 

Fasıl yekûnu 

420 469 

165 600 
823 

78 042 

244 465 

523 448 

201 618 
600 

< 120 000 

322 218 

496 080 

201 620 
0 

120 000 

321 620 

Levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye 4 416 620 3 564 817 3 584 920 
Ecza ve malzemei tıbbiye ve 
teçhizatı sıhhiye 19 297 33 850 33 850 
Nakliyat 144 960 200 000 200 000 
[Esliha, mühimmat, eşya, malze
me, erzak, mahrukat ve bilcümle 
mevaddı askeriye nakliyat ücretleri 
tahmil ve tahliye masrafları, erat 
ve askerî talebe ve hayvanatın her 
nevi vesaitle nakil masrafları, teda
vi ve muayene ve hava tebdili zım
nında tabib veya heyeti sıhhiye-
leree bir yere ' gönderilecek subay 
ve askerî memur, gedikli erbaş ve 
askerî okul talebelerile eratın yol 
masrafları, yürüyüş halindeki subay, 
askerî memur, erat, askerî okul ta
lebesinin ve harcırahsız gönderile-
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çeklerin nakil, konak ve hayvanla
rının ahır masrafları, amele yev
miyeleri, ardiye ve tadili edevat, 
istalya, dizbarko masrafları, tahmil 
ve tahlisiyede kimsenin kusuru ol
maksızın husule gelen hasarların 
bedeli, askerî mahkemelerce celb ve 
sevkolunacaklarla askerî mahkeme
lerce verilecek ceza hükümlerinin 
infazı için bir mahalle gönderilecek 
erat ve talebenin yol masrafları, mu
hafaza altında sevkolunacak erat 
ve askerî okul tâlebesile muhafızla
rının geliş ve gidiş yol ve konak 
masrafları, 1111 numaralı kanunun 
34 ncü maddesi mucibince orduya 
alınacakların kendilerinin ve hayvan
larının geliş ve gidiş yol masrafları 

bu tertibe dahildir]. 
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1937 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

2047 sayılı kanun mucibince 
verilecek zamaim ve tazminat 250 895 282 500 323 500 
1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 2 000 2 000 1 000 
Atış, bombardıman, uçuş, tel
siz, fotoğraf malzemeyi sıyanet, 
tamirhanelerde yüksek mesai 
ihtira, tamir ve protoptip inşaat 
ve buna mümasil müteferrik iş
ler için ikramiye ve mesai ik
ramiyesi 500 1 000 1 000 
Tayyarecilik eserleri, tercüme 
ve neşriyat ve tabı masrafları 
ve Avrupadan fennî ve meslekî 
kitablar celbi 5 000 7 500 7 500 
Manevra masrafı 30 000 30 000 
[Bütçenin diğer tertiblerine taallûk 
eden masraflardan manevranın istil
zam eylediği sarfiyat] 

Birinci bab yekûnu 5 504 206 4 967 333 4 999 470 



- 1 9 8 -
1937 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

İkinci bab - Muvakkat masraf
lar 

inşaat, tamirat, istimlâk 106 943 314 324 314 320 
[Mimar ve marangoz alât ve edevat 
bedelleri ve istimlâk ve teffiz muame
lâtında pul ve muhammin ücretleri, 
etüd, proje ve aplikasyon masrafları] 

Yabancı mütehassıslar ücret ve 
harcırahları 135 000 135 000 130 000 
Staj ve lisan tahsili tahsisatı ve 
yabancı memleketlere tetkik 
seyahati masrafları 100 000 100 000 100 000 
Memleket dahil ve haricinde 
ücretli müessesatı sıhhiyede te
davi ettirilecek hasta ve malû-
linin tedavi masrafları 2 500 6 000 6 000 

İkinci bab yekûnu 344 443 555 324 550 320 

İkinci kısım yekûnu 5 848 649 5 522 657 5 549 790 

Üçüncü kısım - Müessesat 

Askerî mektebler masrafı 5 000 6 000 5 000 
[Mekteblerin tedrisatına ve sanat alet
lerine ve spora müteallik alât ve ede
vat, dolab, sıra, anfiteatr, demirbaş 
eşya ve malzeme bedeli] 
Amele yevmiyesi 540 000 650 000 625 000 

Üçüncü kısım yekûnu 545 000 656 000 630 000 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

Geçen yıl borçları 0 5 000 5 000 
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Eski yıllar borçları 
1936 yılı borçları karşılığı 
1935 » » » 
1934 » » » 
1933 » » » 
1932 » » » 

Fasıl yekû: 

* Dördüncü kısım yekû: 

199 

nu 

ııu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

5 000 
150 
130 
50 
10 

5 340 

5 340 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen 

Lira 

500 
150 
50 
10 
0 

710 

5 710 

kabul edilen 
Lira 

500 
150 
50 
10 
0 

710 

5 710 

UMUMÎ YEKÛN 7 842 493 8 092 493 8 050 140 
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Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaşatı umumiye 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
1142 ve 1144 numaralı kanun
lar mucibince deniz altıcı ve 
dalgıçlara verilecek tahsisat 
2853 numaralı kanun mucibin
ce verilecek ihtisas yevmiyesi 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 832 428 

30 336 
140 000 
11 325 
23 260 

55 000 

7 200 

1 882 428 

30 336 
170 000 
10 464 
23 260 

55 000 

7 200 

1 881 360 

30 340 
170 000 
10 460 
23 260 

55 000 

7 200 

Birinci bab yekılnu 2 099 549 2 178 688 2 177 620 

îk inci bab - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 
Odacılar elbisesi 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

7 114 
4 000 
6 000 

3 094 
5 000 

870 

8 964 

20 000 
25 000 

6 680 

7 114 
8 000 
8 000 

3 094 
5 000 

870 

8 964 

20 000 
25 000 

6 680 

7 110 
8 000 
8 000 

3 090 
5 000 

870 

8 960 

20 000 
20 000 

5 000 
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Kesmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 600 

3 000 
Posta ve telgraf ücreti 

ikinci bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 600 1 600 

3 000 
2 131 

84 489 

2 184 038 

3 000 
2 131 

90 489 

2 269 177 

3 000 
3 250 

84 920 

2 262 540 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
Muayyenat 
Tayinat • 
[Deniz erat, erbaş ve mekteb okurla
rının iaşe masrafları, mevaddı gıda-
iye fabrikaları ile fırınlarında kulla
nılan alât ve edevat ve levazım bedel
leri, amele yevmiyesi fırın kiraları, 
değirmen kiralama ve işletme ve za
hire üğütme masrafları, seyyar fırın 
mubayaa ve tesis masrafları, seyyar 
mutfak mubayaa masrafları, deniz 
hastanelerinin 2615 sayılı kanuna gö
re arıtma masrafları ve deniz hastane 
ve revirlerinin eczahaneleri ile kim-
yahane lâbratuarlan ve diğer sıhhi 
teşekküller için muktazi her nevi yi
yecek ve antma masrafları, deniz le
vazım muayene heyetlerinin bu mad
deye aid muayene ve tahlil masrafları 
ile muayeneye lüzum olan alât ve ede
vat ve eczanın bedelleri bu maddeden 
temin ve tesviye olunur] 
2852 numaralı kanun mucibin
ce verilecek yemek bedeli 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 
[Bilûmum deniz müesseselerinin elek
trik, gaz ve teshin sarfiyatı, gemilere 

605 000 800 000 800 000 

65 000 
2 400 

52 000 

70 000* 
2 400 

52 000 

70 000 
2 400 

52 000 
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alınacak elektrik masrafları ve bun
lar için lüzum görülecek tesisat mas
rafları ve bilcümle tenvir ve teshine 
aid eşya ve malzemenin mubayaa, 
imal, tamiri masrafları ve bunlara 
aid amele yevmiyeleri, deniz hasta
ne ve revirlerinin eczahaneleri ile kim-
yahane lâbratuarlarmda ve diğer sıh
hi teşekküllerde kullanılacak her nevi 
yakacak ile ekmek pişirmek hususun
da sarfedilecek yakacak masrafları bu 
maddeden temin ve tesviye olunur] 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Fasıl yekûnu 724 400 924 400 924 400 
= = a ı = 3 ===== 

Levazımı askeriye 
Melbusat 133 088 183 000 183 000 
[Deniz erat, erbaş okullarının bilcüm
le yiyecek istihkakları ile denizaltı 
sınıflarına mensub erat ve erbaşların 
fevkalâde giyecekleri masrafları, de
niz gedikli erbaş hazırlama mektebine 
alınacak okurlara verilecek fevkalâde 
eşya ve dikiş kutusu muhteviyatı mas
rafları, amele yevmiyeleri, melbusat 
ve muytabiyelerin imali için deniz di
kim evine lüzumu olan her nevi alât 
ve edevat, makine ve malzemenin mu
bayaa, tamir ve tesis masrafları mel
busat, teçhizat vesair mamul eşyanm 
muhafazası için iktiza eden alât ve 
ecza'masrafları, melbusat ve teçhizat 
ve muytabiyenin muayenesi için deniz 
levazım muayene heyetlerine lüzumu 
olan her nevi alât ve edevat malzeme 
ve eczaların mubayaa tamir ve tesis 
masrafları bu maddeden temin ve 
tesviye olunur] 
Teçhizat 63 000 113 000 113 000 
[Bilcümle teçhizat eşyasının imâli için 
deniz dikim evine lüzumu olan alât, 
edevat ve malzemenin mubayaa, ta
mir ve tesisi masrafları ile buz dolabı 
ve ütüleri ısıtmağa mahsus soba mü-
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bayaa tamir ve imali masrafları, ame
le yevmiyeleri bu tertibden temin ve 
tesviye olunur] 
Muytabiye 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

260 260 

Fasıl yekûnu 196 348 296 260 

Levazım ve teçhizatı harbiye 
Torpito, paravan ve sis cihaz
ları işleri 
Mayin ve ağ işleri • 
Mühimmat 
Tahkimat ve top işleri 
Gemi tamir ve inşası 
Telsiz, elektrik ve seyre aid 
işler 
[Esliha ately esinin işletme masrafları 
amele yevmiyeleri, müstahkem mevki
in bilûmum ihtiyaçları, sef ain inşa ve 
tamir, teçhiz ve telvin malzemesi ile 
fabrika ve atelyelerin işletme vve tesis 
masrafları, kömür, yağ, mayi mahruk 
ve bilûmum levazım bedelleri, amele 

yevmiyeleri, telsiz ve seyre aid bilûmum 
fennî alât ve edevatm malzeme mas
rafları ve top ve torpito ve mühim
mata lüzumu olan her nevi malzeme 
bedelleri ile askerî fabrikalara sipariş 
edilecek malzeme bedelleri taallûk et
tiği maddelerden verilir.] 

87 360 50-000 

Sefain ve mevaki levazımı 
Müteferrik levazım 180 000 
[Gemi ve mevakiin temizlik ve bakım 
malzemesi bu tertibden verilir.] 
Devri çark 880 000 
[Harb ve muavin gemilerde ve mera-
kibi bahriyede ne maksadla olursa ol
sun kullanılan her cins kömür, benzin, 
gaz, mazot, motorun, ve bilmum ma
den ve yağlama yağlan ile su, odun, 
çıra ve saire gibi sulb ve mayi mah-

260 
296 260 

80 000 
90 000 

158 730 
148 080 

1 082 000 

80 000 
90 000 

186 730 
148 080 

1 068 000 

80 000 
90 000 

186 730 
148 080 

1 071 980 

50 000 

Fasıl yekûnu 1 646 170 1 622 810 1 626 790 

230 000 230 000 

600 000 600 000 
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rukatın bedelleri, deniz motorleri mo-
torpomplar ile'otopomplar telsiz, ışıl
dak ve tenvir motörlerinin deniz fab
rikaları hariç olmak üzere işletme 
atelyeleri, buhar santrallarının veya 
dizel ve benzin motörlerinin tahrikine, 
bilûmum kazanlar ile dizel veya ben
zin motörlerinin işletilmelerine sarf-
edilecek her nevi sulb ve mayi mahru
kat ile maden ve yağlama yağlan bu 
tertibdendir. Bu malzemenin verilib 
alınmasına ve nakledilmesine muktazi 
iskele vesaiti saire inşası, tamiri ve 
satın alınması da keza bu tertib
dendir.] 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen .kabul edilen 

Lira Lira 

Fasıl yekûnu 1 060 000 830 000 830 000 

Levazımı sıhhiye 
Ecza, teçhizat ve malzemei sıh- 29 000 29 000 29 000 
hiye 
Ecza ve malzemei baytariye 500 500. 500 
[Hekimlikte ve ameliyatta kullanıla- , 
cak her nevi alât ve edevat ile pamuk 
ve sargılık bezler, rontken alât ve 
edevatı, ecza ye filimleri, eşya ve se-
rom alât ve edevatı ile tecrübe hay
vanatı mubayaa ve bakım levazımı, 
her nevi dişçi, alât ve edevatı ile ec
zaları, bunların tamir ve mubayaa be
delleri, gümrük resimleri, etüv ma
kine ve alât ve süzgeçlerinin muba
yaa ve tamirleri, hazarî ve seferi teç
hizat ve malzemei sıhhiye, bunların 
mubayaa ve tamir bedelleri ile güm
rük ve ambalaj masrafları, askerî 
hastane bulunmayan mahallerde has
talanan erlerin bakım, masrafları ile 
hariçte yaptırılacak ilâç ücretleri ve 
hastanelerdeki laboratuarlarda alât 
ve edevat ve eczayi sıhhiye koymağa 
mahsus olan dolabların inşa, tamiri 
ve hastalara mahus her nevi ter
lik, pjama, hasta arabası ve em-
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sali teçhizatı sıhhiyenin mubayaa 
ve tamir bedelleri ile gemilerin 
ve kışlaların dezenfeksiyonu için 
lüzumu olan gaz ve gaz maskesi ve 
gazlerdan korunma vesaiti hastahane 
ile teçhizatına aid her nevi karyola 
ve teferruatı ile giyim ve bakım eş
yası ve hastaların bakım ve iaşelerine 
hadim her nevi tabak çatal ve emsali 
teçhizatı ile buz dolabları ve teçhizatı 
sıhhiyeden ad ve kabul edilebilen her 
nevi eşya ve sıhhî eçhize ile gaz mas
keleri ve elbiseleri ve bunlarm tefer
ruatı vesaire bu tertibden verilir] 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Fasıl yekûnu 29 500 29 500 29 500 

Nakliyat 37 000 37 000 37 000 
[Esliha ve mühimmat, eşya ve malze- , -
me ve erzak ve kömür bilcümle mevad-
dı askeriye nakliyatı ve tahmil ve tah
liye masrafları nakil için ambalaj 
masrafı, erat ve askerî talebe ile hay
vanatın her nevi vasıta ile nakil mas- . * 
rafları ve tedavi ve muayene ve teb
dili hava zımnında bir yere gidecek 
subay ve askerî memurların yol 
masrafları kıta halinde gelen ve gi
den subay ve askerî memurlar ile era
tın yol ve ibate masrafları, levazım 
vesaiti nakliyesinin ve bunların leva
zımının mubayaa bedelleri ve levazım 
nakil vasıtalarının işletme ve tamir 
masrafları, amele yevmiyeleri, ardiye, 
tadili edevat ve istalya masrafları, 
askerî mahkemelere celb olunacak era
tın ve askerî mahkemelere verilecek 
ceza hükümlerinin infazı için bir ma
halle sevk olunacak eratın yol mas
rafları bu tertibe dahildir] 

Kitab ve mecmua ve risale 
masrafı 2000 2000 2000 
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Muhassasatm nev'i 

Nakil vasıtaları masrafları 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

1493 numaralı kanun mucibin
ce verilecek ikramiye 
Memleket dahil ve haricinde 
ücretli müessesatı sıhhiyede 
tedavi ettirilecek malûlin mas
rafı 
648 numaralı kanunun 4 ncü ve 
1492 numaralı kanunun 6 neı 
maddeleri mucibince gedikli 
küçük subaylara verilecek ik
ramiye 

Birinci bab yekûnu 3 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Ebniye inşa ve tamiri ve istim
lâk bedeli 
[Mimar ve marangoz alât ve edeva
tı, istimlâk ve teffiz bedelleri ve 
pul ve muhammin ücretleri, etüd, 
proje ve aplikasyon masrafları] 

Ecnebi mütehassıslar 
[Bunların mukaveleleri mucibince 
ücretleri ve her nevi harcırah ve 
masrafları bu tertibden verilir] 

Ecnebi memleketler harcırahı 
Staj, tahsil ve tedavi masraf
ları 
Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek subay ve memur-

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

2 400 800 2 400 
300 300 300 
500 400 500 

3 200 1 500 3 200 

6 000 6 000 6 000 

2 000 2 000 3 000 

1 500 1 500 1 500 

708 118 3 752 970 3 759 650 

150 000 200 000 200 000 

57 048 57 048 57 050 

36 000 86 000 86 000 
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1937 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatın nev'i 

ların tahsisatları ile dahilde li
san tahsil ettirileceklerin yol 
ve tedavi masrafları 46 180 61 416 61 420 
[Dahilde ilim ve fen tahsil ettirile
cek subay ve memurların, askerî ta- • 
lebenin kaydiye ve tedris ücretleri] 
Askerî mühendis ve fen memu
ru yetiştirilmek üzere ecnebi 
memleketlere gönderilecek ta
lebe masrafı ^ 61 500 120 915 120 920 
[Azimet ve avdet maktu yol mas
rafları ve aylık tahsisat, mekteb ve 
laboratuar, tedavi masrafları, tahsil 
programı mucibince yapılacak zaru
rî ve hakikî masraflar] 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

Fasıl yekûnu 107 680 182 331 182 340 

îkinci bab yekûnu 350 728 525 379 525 390 

ikinci kısım yekûnu 4 058 846 4 278 349 4 285 040 

Deniz matbaası masrafı 
Mevaddı iptidaiye 
Demirbaş eşya 
İşletme ve amele ücreti 

Fasıl yekûnu 

100 
100 

20 000 

20 200 

100 
100 

20 000 

20 200 

100 
100 

20 000 

20 200 

Deniz mektebleri masrafı 
Laboratuar tesis ve fennî alet
ler masrafı 10 000 10 000 10 000 
Kitab ve defter ve ders leva-

srafı 
por birlikleri masrafı 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

3 032 
2 000 

15 032 

35 232 

3 000 
2 000 

15 000 

35 200 

3 000 
2 000 

15 000 

35 200 



310 — 

Muhassasatm nev'i 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1936 yılı borçları karşılığı 
1935 » » » 
19Ü4 » » » 
1933 » » » 
1932 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1 500 
2 500 
1 510 

100 
100 

5 710 

5 710 

500 

250 
150 
100 
100 

0 

600 

1 100 

500 

250 
150 
100 
100 

0 

600 

1 100 

UMUMÎ YEKÛN 6 283 826 6 583 826 6 583 880 



27 - ASKERÎ FABRİKALAR U. M. 



m -

F. M. Muhassasatm nev'i 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1001 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaşatı umumiye 
[Kadrosunda fen memuru olarak gös
terilen yerlerde bu yerler için mevzu 
aslî maaşların tutarım geçmemek şar-
tüe ücretli sivil fen adamları dahi is
tihdamı caizdir.} 

423 612 

1005 2204 sayılı kanun mucibince 
verilecek ihtisas ücreti 5 

1006 2853 sayılı kanun mucibince 
verilecek ihtisas yevmiyesi 12 500 

453 612 

5 

18 000 

440 000 

1002 

1003 
1004 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi ; 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 

5 040 
323 880 

13 720 

5 040 
363 880 

13 720 

7 920 
363 880 

13 720 

10 

18 000 

1007 

1008 
1009 

1010 
1 
2 
3 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf 
Mefruşat, demirbaş ve alâtı 
musikiye 
Kırtasiye 
Müteferrika ve muhafız kö
pekleri iaşesi 
Mütenevvi masraflar 
Bedeli icar 
Def atir ve evrakı matbua 
Hademe melbusatı 

778 757 

1 900 
1 900 

4 900 

1 200 
1 150 
1 075 

854*257 

1 900 
1 900 

4500 

1 200 
1 150 
1 075 

843 530 

1 900 
1 900 

4 500 

1 200 
1 150 
1 080 

Fasıl yekûnu 3 425 3 425 3 430 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

1011 Harcırahlar 
1 Daimî memuriyet harcırahı 1 000 1 000 1 000 
2 Muvakkat memuriyet harcırahı 12 000 15 000 15 000 
3 Müfettişler harcırahı 1 000 1 000 1 000 
4 Yabancı memleketlere gönde

rilecek komisyonlar harcırahı 5 000 5 000 5 000 
5 Maznun olarak askerî mahke

melere celbedileceklerin mas
rafı 200 200 200 

Fasıl yekûnu 19 200 22 200 22 200 

1 351 
697 

34 173 

812 930 

1 351 
697 

37 173 

891 430 

1 350 
1 080 

37 560 

881 090 

1012 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 1 200 1 200 1 200 

1013 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 

1014 Posta ve telgraf ücretleri 

îkinci bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
1015 Muayyenat 

1 Erat ve stajiyer okullar için 
iaşe masrafı 83 650 81 745 81 750 

2 Hayvan yem bedeli 6 300 6 300 6 300 
3 Mahrukat 5 501 5 501 5 500 

1016 
1 

2 
3 

Fasıl yekûna 

Levazımı askeriye 
Erat ve stajiyer okullar mel-
busatı 
Teçhizat 
Muytabiye 

95 451 

35 150 
20 110 

400 

93 546 

35 150 
20 110 

400 

93 550 

35 150 
20 110 

400 

Fasıl yekûnu 55 660 55 660 55 660 
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1937 1938 malî yılı için 

Malı yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

1017 
1018 
1019 

1020 

Levazımı sıhhiye ve baytariye 
Sevkiyat 
Fennî kitab ve risalelerin ve 
gazetelerin mubayaa ve abone 
bedelleri 
1493 sayılı kanun , mucibince 
verilecek ikramiye 

Birinci bab yekûnu 

440 
4 200 

900 

1 500 

158 151 

440 
6 500 

900 

1500 

158 546 
TT-:r-7-=~ ı :—~ ' : 

440 
6 500 

900 

1 500 

158 550 

1021 

1022 
1023 

1 
2 
3 

4 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

İnşaat, tamirat ve tesisat mas
rafları 
İnşaat ve tamirat 
Tesisatı fenniye 
Amelenin beden terbiyesi için 
yapılacak tesisat ve malzeme 
masrafı 
G-azden korunma ve tesisatı 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi mütehassıslar 
Staj masrafı 

32 500 
18 500 

1 000 

0 

52 500 

21 800 

32 500 
18 500 

1 000 

0 

52 000 

26 800 

32 500 
18 500 

1 000 

10 380 

62 380 

26 800 

Staj için gönderileceklerin 
tahsisat, harcırah, masarifi za
ruriye ve okul ücretleri 100 600 122 600 122 600 
Stajiyer okulların teftişi için 
harcırah ve masarifi mütefer
rika 200 200 200 

Fasıl yekûnu 100 800 122 800 122 800 

1024 Yardımlar 
1 8â§ numaralı kanun mucibin

ce sigorta sandığına muavenet 20 000 20 000 20 000 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatm nev'İ Lira Lira Lira 

1025 

2 Millî cemiyetlere muavenet 

Fasıl yekûnu 

İkinci bab yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

200 

20 200 

194 800 

252 951 

200 

20 200 

221 800 

380 345 

Üçüncü kısım - Müessesat 

200 

20 200 

232 180 

390 730 

1 

2 
3 

4 
5 
6 

7 

Fabrikalar umumî masrafları 
Mevad ve malzemei iptidaiye 
ve müstehlike (Mamul ve gay-
rimamul) ve işletme masraf
ları 
Amele ücretleri 
Muvakkat müstahdemler üc
reti 
Demirbaş 
Nakil ücretleri , 
Tesisatı cedide ve tevsiat ve 
tamirat 
3284 numaralı kanun mucibin
ce satın alınacak hurdalar be- *' 
deli 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

749 621 
791 341 

2 000 
90 000 

250 000 

4 650 

0 

1 887 612 

1 887 612 

• 

1 749 376 
1 636 341 

2 000 
170 000 
300 000 

64 000 

50 000 

3 971 717 

3 971 717 

1 749 370 
1 636 340 

2 000 
170 000 
300 000 

64 000 

50 000 

3 971 710 

3 971 710 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

1026 Geçen yılları borçları 2 000 2 000 2 000 
1027 Eski yıllar borçlan 500 500 500 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatin nev'İ Lira Lira Lira 

1028 2441 numaralı kanunun mu
vakkat 2. maddesi mucibin in
hisarlar U. Md. ne ödenecek eş
ya, ve malzemenin 4. taksiti 9 300 9 300 9 300 

Dördüncü kısım yekûnu 11 800 11 800 11 800 

1029 . . . . . sayılı kanun mucibince 
yapılacak masraflar karşılığı 500 000 500 000 

UMUMÎ YEKÛN 3 065 293 5 755 292 5 755 330 



# 

I 

28 - HARİTA U. M. 
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F. M: Muhassasatm nev'i 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe ' Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 
* 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

İkinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1031 Umumî maaş 
1032 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

312 492 

16 960 

314 000 

14 572 

nunlar mucibince verilecek taz
minat, uçuş ücreti ve taamiye 52 000 52 000 

314 000 

14 580 
1033 

1034 
1035 

1 
2 

Müstahdemler ücreti 
Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
657, 2047, 2022 numaralı ka-

53-166 
1 500 

54 666 

36 191 

50 000 
1 500 

51 500 

36 000 

53 600 
1 500 

55 100 

36 000 

56 000 

1036 
1037 
1038 
1039 

1040 

1 
2 
3 

1 
2 

Birinci bab yekûnu 

ikinci bab - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Odacılar melbusatı 
Evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

Fasıl yekûnu 

474 209 

> 

1 000 
2 500 
1 500 

500 
250 
500 

1 250 

1 500 

6 260 

7 760 

468 072 

1 000 
2 500 
2 500 

500 
250 
500 

1 250 

2 500 

6 260 

8 760 

475 680 

1 000 
3 000 
2 500 

500 
250 
500 

1 250 

2 500 

13 060 

15 560 
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F, M. Muhassasatm nev'i 

1045 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1041 

1042 

1043 

, 

Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme bedeli 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

İkinci bab yekûnu ' 

Birinci kısım yekûnu 

1 050 

75 
378 

15 513 

489 722 

50 

75 
694 

16 829 

484 901 

50 

70 
490 

23 920 

499 600 

tkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
1044 Muayyenat 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Erat yiyecek masrafı 
Yem bedeli 
Yakacak tenvir ve teshin 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

40 373 
12 230 
8 000 

60 603 

15 018 
7 602 

600 

23 220 

45 000 
11 000 
8 000 

64 000 

16 000 
8 000 
1 000 

25 000 

45 000 
11 000 
8 000 

64 000 

16 000 
8 000 
1 000 

25 000 

1046 Levazımı sıhhiye 
1 Ecza ve malzemei sıhhiye 400 400 400 
2 Ecza ve malzemei baytariye 50 50 50 

Fasıl yekûnu 450 450 450 

0 Gazdan korunma masrafı . 0 0 0 
1047 Nakliyat 22 500 20 000 20 750 

[Eşya, erzak, malzeme, alât edevat 
nakliyatı, eratın nakliye masrafları 
ve tedavi muayene, hava tebdili zım-
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F. M. 

1048 

1049 

1050 

* 1051 

Muhassasatın nev'i 

nmda bir yere gidecek zabitler ve as
kerî memurların yol masrafları tatbi
kattaki erat ve hayvanların ibate mas
rafları] 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

Makiae alât edevat ve demir
baş eşya levazımının mubayaa 
ve tamirat masrafları 
Hayvan alımı 
Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

33 501 
1 000 

1 010 
4 960 

16 670 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

JUra Lira 

33 500 
500 

10 
3 000 

16 000 

46 850 
500 

10 
3 000 

16 000 

Fasıl yekûnu 

1493 numaralı kanun mucibin
ce verilecek ikramiye 

Birinci bab yekûnu 

22 640 

1 920 

165 834 

19 010 

1 920 

164 380 

19 010 

1 920 

178 480 

ikinci bab - Muvakkat mas
raflar 

1052 İnşaat, tamirat ve bilcümle ba-
liz tesisatı masrafı 16 000 

1053 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek subaylar harcırahı ve 
staj ve tahsil için gidecek tale
be subaylar tahsisat ve mekteb 
masrafları 30 000 

İkinci bab yekûnu 46 000 

İkinci kısım yekûnu 211 834 

30 000 

30 000 

60 000 

224 380 

31 000 

30 000 

61 000 

239 480 

Üçüncü kısım - Müessesat 

1054 Matbaa masrafı 
1 Demirbaş eşya mubayaa ve ta

miri 7 500 2 500 2 500 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatin nev'İ Lira Lira Lira 

Mevaddı ibtidaiye 
işletme 

Fasıl yekûnu 

35 000 
1 440 

43 940 

32 000 
1 716 

36 216 

32 000 
1 710 

36 210 

Dördüncü kısmı - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 745 512 745 512 775 310 

6 
11 

16 

5 
10 

15 

10 
10 

20 





Varidat Bütçesi 



224 — 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 

muhammenatı taihmin edilen tahmin edilen 
M. Varidatın nev'İ Lira Lira Lira 

BİRİNCİ KISIM 

ÎRAD VE SERVET VER
GİLERİ 

Kazanç vergisi 
1 Ruhsat ve unvan tezkereleri 

ve vergi karneleri 350 000 405 000 405 000 
2 Ticarî ve sınaî teşebbüslerle 

sair işlerden 8 075 000 8 850 000 9 100 000 
3 Hizmet erbabından 11 850 000 12 500 000 12 500 000 

Fasıl yekûnu 20 275 000 21 755 000 22 005 000 

Hayvanlar vergisi 
1 Davar, develer ve domuzlar 10 358 500 10 400 000 11 340 000 
2 Diğer hayvanlar 5 141 500 5 000 000 4 291 000 

Fasıl yekûnu 15 500 000 15 400 000 15 631 000 

Veraset ve intikal vergisi 400 000 450 000 450 000 

Madenler rüsumu 650 000 650 000 650 000 

Birinci kısım yekûnu 36 825 000 38 255 000 38 736 000 
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M. Varidatın nevi 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 

nrahamınenatı tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira .Lira: 

ÎKÎNOI KISIM 

İSTİHLAK VE MUAMELE 
VERGİLERİ 

Gümrük vergileri 
1 Gümrük resmi 
2 Ardiye resmi ve 3023 numara

lı kanunla İstanbul ve İzmir 
liman idarelerinden alınacak 
maktu ücret 

3 2456 ve 2672 numaralı kanun
lar mucibince gümrüklerde 
kullanılan bazı evraka yapış
tırılacak müdafaa pulu hası
latı 

46 500 000 49 528 000 50 000 000 

250 000 250 000 

100 000 100 000 

250 000 

100 000 

Fasıl yekûnu 46 850 000 49 878 000 50 350 000 

Muamele vergisi 
1 İthalât muamele vergisi 12 500 000 15 000 000 15 117 000 
2 Sınaî müesseseler muamele 

vergisi 9 540 000 11 600 000 11 300 000 
3 Bankalar ve sigorta şirketleri 

muamele vergisi 600 000 830 000 830 000 

Fasıl yekûnu 22 640 000 27 430 000 27 247 000 

Dahilî istihlak vergileri 
1 Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 2 492 000 2 824 000 2 824 000 
2 Elektrik ve havagazı istihlâk * - . - < 

vergisi 1 850 000 1 950 000 2 000 000 
3 Ham petrol ve ondan çıkarılan 

maddeler istihlâk vergisi 2 480 000 1 872 000 1 772 000 
4 2731 numaralı kanun mucibin

ce alınacak istihlâk vergisi 12 000 000 14 300 000 14 500 000 

Fasıl yekûnu 18 822 000 20 946 000 21 096 000 

Oyun aletleri resmi 30 000 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatı tahmin edilen talimin edilen 

Varidatın nev'İ Lira l i ra Lira 

Kara ve deniz av vergileri 375 000 400 000 400 000 

Nakliyat vergisi 850 000 900 000 1050 000 

Sefineler rüsumu 150 000 120 000 120 000 

Damga resmi 6 415 000 7 350 000 7 450 000 

Tapu harçları ve kaydiyeler 1 000 000 1 100 000 1 250 000 

Mahkeme harçları 1 530 000 1 630 000 1 650 000 

Pasaport, kançılarya ve ikamet 
tezkeresi harçları 820 000 900 000 900 000 

Noter harçları 521 000 521 000 550 000 

Diğer harçlar 
Nüfus harçları 
Eczane ve ecza depoları- ve ih
tisas vesika harçları 
İhtira beratı 

100 000 
• 
30 000 

5 000 

90 000 

10 000 
6 000 

90 000 

10 000 
6'000 

Fasıl yekûnu 135 000 106 000 106 000 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 100 000 70 000 70 000 

İkinci kısım yekûnu 100 238 000 111 351 000 112 239 000 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

ÖfMSABLAB SAFÎ HA
SILAT?! 

Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu 
içkiler, revolver, fişek ve me-
vaddı infilâkiye 33 000 000 35 185 000 35 165 000 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

F. M. Varidatın nev'İ Lira Lira Lira 

19 Tütün ve içkilerden alınacak 
müdafaa vergisi hasılatı 3 700 000 3 666 000 3 666 000 

20 Kibrit ve çakmak 
1 Kibrit ve çakmak hasılatı 1 194 000 1 194 000 1 194 000 
2 Maktu mikdar 35 000 35 000 35 000 

Fasıl yekûnu 1 229 000 1 229 000 1 229 000 

21 Oyun kâğıdı 30 000 30 000 30 000 

Üçüncü kısım yekûnu 37 959 000 40 110 000 40 110 000 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

DEVLETE AÎD EMVAL VE 
EMLÂK HASILATI 

22 Devet ormanları hasılatı — ? — — 

23 İşletilen emlâk hasılatı 
1 Arazi hasılatı 21 000 35 000 35 000 
2 îcar bedelleri 220 000 250 000 250 000 

Fasıl yekûnu 241 000 285 000 285 000 

24 Emval ve emlâk satış hasılatı 
1 Emval satış bedeli 240 000 250 000 250 000 
2 Emlâk satış bedeli , 900 000 1 250 000 1 250 000 

Fasıl yekûnu 1 140 000 1 500 000 1 500 000 

Dördüncü kısım yekûnu 1 381 000 1 785 000 1 785 000 
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1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 

mnhammenatr tahmin edilen tahmin edilen 
V a r İ d a t m nev'İ Lira Lira Lira 

BEŞINCI K ı S ı M 

D E V L E T Ç E İ D A R E E D I 
L E N MÜESSESELER 

Devlet demiryolları ve liman
ları 

Posta, telgraf ve telefon 

Darphane ve damga matbaası 
hasılatı 

Eesmî matbaalar hasılatı 

Umumî mektebler hasılatı 

Diğer müesseseler hasılatı 

Kılavuzluk ve romörkörcülük 
hasılatı 

Konya ovası sulama idaresi 
hasılatı 

Beşinci kısım yekûnu 

10 000 

25 000 

15 000 

100 000 

191 000 

60 000 

401 000 

10 000 

35 000 

16 000 

100 000 

0 

100 000 

261 000 

10 000 

35 000 

16 000 

100 000 

0 

100 000 

261 000 

ALTINCI KISIM 

UMUMÎ MÜESSESELER VE 
ŞİRKETLER HASILATIN

DAN DEVLET HÎSSESI 

imtiyazlı demiryollarından alı 
nan — — — 
Fenerler hasılatı mukabili De-
nizbanktan alman 650 000 650 000 650 000 
Mükerrer sigorta şirketinden 
alınan 250 000 233 000 233 000 
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F. M. Varidatın nev'i 

1937 1938 mali yılı için 
Malî yılı Hükümetçe * Encümence 

muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

35 

36 

• — . , . . . . 

37 

38 

39 

40 

Mukavelenamesi mucibince 
Musul petrollarından alınan 

Altıncı kısım yekûnu 

YEDİNCİ KISIM 

MÜTEFERRİK VARİDAT 

Hazine muamelelerinden müte-
vellid varidat 

1 Hazine portföyü geliri 
2 Faiz 
0 Akçe farkı 

Fasıl yekûnu 

Tayyare resmi 
Askerlik mükellefiyeti 

Kıymetli evrak 

Muayyen masraflar karşılığı 

800 000 

1 700 000 

670 ÖOÖ 
1 000 000 

100 000 

1 770 000 

2 600 000 

1 170 000 

200 000 

800 000 

1 683 000 

350 ÖÖÖ 
1 380 000 

0 

1 730 000 

2 600 000 

1 400 000 

200 000 

800 000 

1 683 000 

35Ö ÖOÖ 
1 380 000 

0 

1 730 000 

2 250 000 

1 650 000 

200 000 

*1 

varidat 
1 Kambiyo murakabesi mukabili 

Cüınburiyet Merkez bankasın
dan alınan 

2 Teftiş mukabili şirketlerden ve 
müteahhidlerden alınan 

3 Teberruat 

70 000 

100 000 

Fasıl yekûnu 170 000 

Eski alacaklar 
1 Tavizattan istirdad 
% Mülga vergiler bakayası 

27 000 
45 000 

70 000 

100 000 

170 000 

50 000 
10 000 

70 000 

100 000 

170 000 

50 000 
10 000 

Fasıl yekûnu 72 000 60 000 60 000 



1937 193& malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 

muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 
Varidatın nev'i 

Cezalar v. 
Para cezaları 
Zam cezaları 

Fasıl yekûnu 

istanbul üniversitesi hasılatı 

Müteferrik hasılat 

Yedinci kısım yekûnu 

Lira 

250 000 
1 200 000 

1 450 000 

75 000 

2 600 000 

10 107 000 

Lira 

240 000 
1 400 000 

1 640 000 

75 000 

2 600 000 

10 475 000 

Lira 

V" 3 '' 

270 000 
1 530 000 

1 800 000 

75 000 

2 600 000 

10 535 000 
• •-: r r 

SEKİZİNCİ KISIM 

FEVKALÂDE VARİDAT 

İktisadî buhran vergisi 
Hizmet erbabından 11 379 000 11 880 000 12 600 000 
Sair kazanç erbabından 1 600 000 1 770 000 2 150 000 

Fasıl yekûnu 12 979 000 13 650 000 14 750 000 

Muvazene vergisi 17 560 000 18 000 000 17 100 000 

Hava kuvvetlerine yardım -
vergisi 4 870 000 5 400 000 5 500 000 
Buğdayı koruma vergisi 7 000 000 7 350 000 7 350 000 

Sekizinci kısım yekûnu 42 409 000 44 400 000 44 700 000 

Kâzım varidat 

UMUMÎ YEKÛN 231 020 000 248 320 000 250 049 000 



D - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde 4 

[Dairelerin barem harici memurları ile ücretli müstaJıdemleri ve nakil 
vasıtaları kadroları] 
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T.B. M. M. 
Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi . Aded Lira Lira 

Daktilo 
» 

Küküpane müstahzarı 
Ser hademe 

» muavini 
1 inci sınıf hademe 
2 » » » 
3 » » » 
4 » » » 
Şoför 

» 
Mütehassıs bahçıvan 
Bahçivan 

» 
Daimî amele 
Telefon memuru 
Kaloriferci 

» 
Makinist 
Elektrikçi 
Tamirat memuru 
Marangoz 
Doktor 
Motosikletci 

1 
3 
1 
1 
2 
5 

26 
9 

13 
1 
1 
i 
2 
2 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

95 
85 
80 
70 
65 
60 
50 
45 
40 
90 
75 

250 
100 
60 
40 
50 
65 
50 

100 
75 

100 
100 
300 

60 

Matbaa 
Sermürettib 1 150 

» muavini 1 120 
1 nci sınıf operatör 4 90 
2 » » » 2 80 
1 nci sınıf mürettib 2 75 
2 » » » 2 70 
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Memuriyetin nevi 

Sermakinist 
» muavini 

Makinist muavini 
Makinist çırağı 
Motorcu ve elektrikçi 
Sermücellid 
Mücellid 

» muavini 
» » 
» çırağı 

Kaloriferci 
Tevzi memuru 

Aded 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Millî saraylar müdürlüğü 

Müdür 
Kontrol memuru ve ayniyat muhasibi 
Mimar 
Başkâtib ve mutemed 
Kâtib 
Sicil ve masraf tahakkuk memuru 
Evrak mukayyidi ve dosya memuru 
Ayniyat kâtibi 

» » 
Levazım memuru 
Malzemei tefrişiye depocusu 
Elektrikçi ve elektrik levazımı depo
cusu 
Muhafaza memuru 
Elektrikçi refiki 
Mefruşat marangozu 
Malzemei inşaiye ambarcısı 
Dülger 

» 
Doğramacı 
Kımşjmcu 
Tenekeci ' ı 
Su yolcusu 
Garaj hademesi 
Yorgancı 
Bekçibaşı ; ^ 

* 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

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

Ücret Maaş 
Lira Lira 

110 
100 
70 
40 

100 
110 
80 
60 
50 
40 
65 
40 

300 
140 
120 
125 
80 
85 
70 
75 
70 
50 
55 

65 
60 
60 
80 
50 
60 
55 
60 
60 
60 
30 
35 
60 
60 
50 ' 
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Memuriyetin nevi 

Bekçi 
» 

Kapıcı 
» 

Bahçıvan başı 
Bahçivan 

» 
Kalorifer, motor ve itfaiye memuru 
Kaloriferci ve itfaiyeci 

» » 
Nakliyat kamyon şoförü 
Telefoncu 
Cilâcı 
Kayıkhane bekçisi 
kaatçı 
Sofracıbaşı 
Sofracı 
Doktor 
Rençber 
Boyacı 
Kumaş dokumacısı 

5» » 
Dokumahane ambar 
İnşaat sürveyanı 

Muhafaza memuru 
Ayniyat memuru 
Bekçi 
Kaloriferci 
Santral memuru 
Elektrikçi 
Bahçivan 

ve hesab memuru 

Florya kadrosu 

Aded 

29 
22 
1 
5 
1 
2 

32 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 

. 1 
1 

1 
1 
7 
2 
2 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

40 
35 
40 
35 
50 
45 
35 
80 
50 
45 
50 
50 
40 
35 
35 
75 
50 

100 
35 
45 
50 
60 
50 
80 

60 
50 
35 
40 
40 
50 
35 

Riyaseti Cumhur 
• Başyaver tahsisatı V 1 200 
Yaverler tahsisatı .•;£.. 4 50 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Divanı muhasebat 
Daire müdürü 
Kütüpane memuru 
Doktor 
Müvezzi 

1 
1 
1 
1 

Kalorifer, telefon ve elektrik tamir 
memuru 
Kaloriferci 
Kapıcı 

» 
Odacı 

» 
» 

Gece bekçisi 
Mahzen hamalı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

30 
2 
3 

120 
60 

100 
40 

65 
50 
45 
40 
40 
35 
30 
40 
30 

Başvekâlet 
Doktor 
Matbaa idare memuru 
Abone ve sevk memuru 
Müvezzi 

» 

» 
Başodacı 
Odacı 

» 

» 
» 

Kapıcı 
Hazinei evrak odacısı 
Şoför 
Motosikletçi 
Evrak sevk memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
5 
2 
4 
2 
1 
1 

100 
150 
75 
60 
50 
40 
60 
45 
40 
35 
30 
40 
30 
90 
60 
70 



m-
Memuriyetin nevi 

Ücret Maaş 
Aded Lira Lira 

Şûrayı Devlet 
Müvezzi 
Başodaeı 
Kapıcı 
Odacı 

» 

2 
1 
1 
2 
9 

40 
40 
40 
35 
30 

İstatistik U. M. 
Ecnebi muhaberat memuru (İki ecnebi 
lisana vakıf, ve daktilo bilmesi şarttır.) 
Tasnif memuru 

» » 
» » 
» » 
» » • 

Makinist 

Kalorifer ve tamirat memuru 
Kaloriferci yamağı (Yalnız altı ay istih
dam oltmur). • 
Müvezzi 

Başodaci 
Odacı 

1 
2 
4 
4 
12 
15 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
10 

150 
125 
100 
90 
75 
60 
110 
80 
100 

30 
50 
45 
50 
30 

Vilâyetler müstahdemleri 
4 neü umumî müfettişlik mıntakası istatistik bürosu 

Müdür 1 175 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

I nci, II nci, III ncü ve IV ncü umumî müfettişlikler 
istatistik büroları 

Şef 4 125 •"n 

Memur 4 90 
» 4 75 
» 8 60 

Odacı , 4 30 

Devlet meteoroloji İş. U. M. 
Merkez 

Mütercim 
Doktor 
Makinist 
Yazıcı aletler işletme ustası 
Bülten müstahzırı 
Şoför 
Marangoz 
Müvezzi 
Bekçi 
Hademe 
Telsiz başmemuru 
Motorcu başustası 
Telsiz başmakinisti 
Muhabereci 
Motorcu 
Kaloriferci ve rüzgâr âletleri bakıcısı 
Ressam ve grafiker 

» » yardımcısı 
Bahçıvan 
Başhademe 
Daktilo 
Alet sevk memuru 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

11 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

150 
100 
100 
120 
100 
75 
65 
35 
30 
30 

150 
120 
120 
100 
90 
40 

120 
75 

• 40 
40 
75 
75 

Vilayetler müstahdemleri 
Telsiz başmemuru 3 130 
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Memuriyetin nevi 

Motorcu başustası 
Telsiz başmakinisti 
Muhabereci 
Motorcu 
Hademe ve bekçi 

» » 
Rsad şefi 
Rasadcı [1] 

Aded 

3 
3 
5 
6 

25 
10 
3 

171 

Ücret 
Lira 

100 
120 
90 
75 
20 
25 

150 
3000 

Maaş 
Lira 

Diyanet işleri Reisliği 
Merkez 

Doktor 
Başodacı 
Odacı 
Müvezzi 

Din öğütçüleri 
» » 
» » 

Dersiam 

» 
Kur'an öğreticileri 

» » 

Müftülükler hademesi 

» 

Vilâyetler 

1 
1 
8 
1 

52 
110 
51 
6 

17 
51 

183 
24 
11 
10 
3 
4 
5 

50 

50 
40 
30 
40 

40 
30 
25 
30 
25 
15 

10 
8 
6 

20 
15 
12 
10 
8 

; 

\[l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı 
dahilinde beherinin ücretinin tesbit ve tayini umum müdür
lüğe aiddir. 
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Memuriyetin nevi 
Ücret Maaş 

Aded Lira Lira 

Maliye vekâleti 
MERKEZ 

Hususî halem 
Tedkiki maliye mütercimi 
Vekâlet mütercimi 
Müracaat kalemi müdürü 

» » memuru 
Daktilo 
Umumî evrak daktilosu 

» » » 
» » » 

Millî seferberlik şubesi 
Müdür 
Şef 
Memur 

Mütercim 
Daktilo [1] 
Neşriyat müdürü 
Grafik memuru 

Daktilo 
» 

Mütehassıs müşavir 
Müşavir Avukat 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Malî tedkik heyeti 

Teftiş heyeti 

Hukuk müşavirliği 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 

1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
2 
5 
4 
6 
5 
1 

250 
120 
150 
70 
80 
80 
70 
60 

200 
150 
100 

250 
150 
300 
100 

80 
70 

600 
400 
350 
300 
250 
200 
150 

[l] Ecnebi lisanı bilmesi şarttır. 
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Memuriyetin nevi 

Tetkik memuru 
» 

Katib 
» 
» 

Daktilo 
» 
» 

Muakkib 
» 

» 

• 

Aded 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

Ücret 
Lira 

100 
90 
80 
75 
60 
80 
70 
60 
80 
70 

Maaş 
Lira 

Bütçe ve malî kontrol umum müdürlüğü 
Daktilo 3 70 

» 2 60 

Muhasebat umum müdürlüğü 
Memur 1 90 

» 2 80 
Daktilo 1 75 

» 3 70 
» 5 60 

Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri 
Daktilo 13 60 

Nakid işleri umum müdürlüğü 
1 70 
2 m 
1 400 
1 300 
1 250 
1 60 

Türk gemi kurtarma şirketi maliye murakibi 1 200 

Muntazam borçlar umurn müdürlüğü 
Daktilo 2 70 

» 2 60 
Fiş memuru 2 70 

Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğü 
Daire müdürü 1 120 

Daktilo 
» 

Bankalar 
» 
» 

Daktilo 

murakibi 
» 
» 
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Memuriyetin nevi 

Daktilo 
» 

Bina tamircisi 
Marangoz 

» 
Doğramacı 
Kalorifer ve tamirat memuru 

» » » muavini 
Makine tamircisi 
Şoför 
Otomatik telefon memuru 

» » » muavini 
Bahçıvan 

» muavini 
» » 

Bahçe amelesi 
Evrak müvezzii 
Başodacı 

» 
Odacı 

» 
» 

Kapıcı 
G^e bekçisi 
Tasfiyei hesabat odacısı 

» » kapıcısı 
» » hamalı 

istanbul evrakı matbua ambar hamalı 
» » » odacısı 

Muhassasatı zatiye hamah 
Yatakhane ve tathirat için kadın işçi 
istanbul Sultanahmed mahzeni evrak 
odacısı 
Hamal 

Zat işleri müdürlüğü 
Doktor 
Daktilo 

>> 
» 
» 
» 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

19 
1 
1 
2 
1 

m 
5 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
4 

. 6 

2 
4 

1 
1 
2 
3 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

70 
60, 
80 

105 
100 
80 

100 
35 
60 
90 
75 
40 

100 
60 
50 
35 
40 
50 
45 
45 
40 
30 
35 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 
50 

150 
70 
60 
50 
45 
40 
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Memuriyetin nevi A 

. Darphane ve Damga matbaası müc 
Daktilo 
Kapıcı 

y> 

G-eee bekçisi 
Odacı 

Varidat umum müdürlüğü 
idarî davalar ve kararlar müşaviri 
idarî kararlar tedkik âmiri 

» » » memuru 
Balık müfettişi 

» » muavini 
Daktilo 

» 
» 

Millî Emlâk müdürlüğü 
Kontrolör 
idarî davalar müşaviri 
Tedkik âmiri 

» » 
» » 

Kâtib 
Daktilo 

» 
Elektrik tamircisi 
Fen memuru 
Makine tamircisi 
Odacı 

ded 

lürli 
1 
2 
1 
2 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
4 

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

Ücret Maa^ 
Lira Lira 

Iğü 
60 
40 
35 
35 
30 

300 
200 
150 
150 
100 
90 
80 
70 

150 
300 
250 
200 
150 
80 
70 
60 

125 
100 
100 
35 

Tahsilat müdürlüğü 
Daktilo , 2 60 

Nafıa inşaat muhasebesi 
Müdür muavini 1 250 
Kısım âmiri 2 175 
Muamelât memuru 1 160 
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Memuriyetin nevi 

Tedkik memuru 
» » 
» » 

Hesab memuru 
» » 

Kâtib ve hesab memuru 
» » 

Kâtib 
Dosya ve evrak memuru 
Daktilo 

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

150 
120 
100 
160 

90 
75 
60 
50 
70 
80 

Maaş 
Lira 

VÎLİYETLEB MÜSTAHDEMLERİ 

Muhdkemat memurları 
Muhakemat müdürü 

» 
» 
» 

» 
memuru 

» 
» » 

Müşavir avukat 
Hazine avukatı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Takib memuru 
» 
» 

» 
» 

» » 
Dava kalemi şefi 

1 
2 
4 
5 
4 
2 
1 
2 
4 
4 

10 
11 
9 

20 
15 
20 
10 
20 
44 
59 
7 
1 

23 
27 
15 

1 

400 
350 
200 
175 
150 
100 
300 
250 
200 
175 
150 
125 
120 
100 
90 
80 
75 
70 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
30 

100 
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Memuriyetin nevi 

Takib ve tenfizi ilâmat memuru 
Kâtib 

» 
» 
» 

Millî emlâk idaresi 
Müdür 

» 
» 
» 

Muhasib 
Kalem âmiri 

» » 
Başkâtib 

» 
Memur 

» 
» 

» 
Hesab memuru 
Kâtib 
Daktilo 
İstanbul elektrik tamircisi 
İzmir elektrik tamircisi 
Avukat 

» 
Odacı 
Elviyei selâse emlâk memuru 

» » kâtibi 
» » » 

Mesaha memuru 
Teslim ve tesellüm memuru 
Korucubaşı 
Korucu ve bekçi 

Korucu 

Umumî müfettişlikler 
Maliye müşavirliği kâtibi 

» » » 
» » odacısı 

Aded 

2 
5 
5 

15 
18 

2 
1 

• 2 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
3 

13 
26 
3 
2 

30 
2 
1 
1 
1 
X 
2 
1 
2 • 

3 
3 
1 
1 

12 
10 

1 
4 
4 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

75 
70 
60 
50 
40 

175 
120 
100 
80 

120 
110 
100 
75 
70 
75 
70 
60 
50 
75 
50 
60 

100 
75 

100 
80 
35 
60 
50 
45 
60 
45 

'70 
30 
25 

135 
100 
30 
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Memuriyetin nevi 

Varidat 

Kolcu ve kantarcı 
» » 
» » 

Daktilo 
» 
» 

Kâtib 
» 

Tahakkuk tebliğ memuru 
» » » 
» » » 

İstanbul av vergileri 
Odacı 
Gece bekçisi 

Tahsilat 
Tahsil tebliğ memuru 

» » » 
Yaya tahsildar 

» » 
Atlı tahsildar 

» » 
» » 

Şube tahsildarları 
» » 

Harç ve para cezaları atlı tahsildarları 
» » » yaya » 

Gece bekçileri 

Aded 

5 
15 
20 
36 
56 
11 
30 
20 
30 
40 
50 

3 
2 

40 
80 

119 
65 

240 
330 
665 
10 
10 
50 
50 
51 

İstanbul ve kaza odacıları 
İstanbul defterdarlığı evrak müvezzii 

:» » » » 
Başodacı 
Vilâyet odacıları 

» » 
» » 

Kaza odacıları 

4 
4 
1 

181 
204 

1 
360 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

75 . 
60 
50 
50 
40 
35 
50 
40 
60 
50 
40 

30 
35 

50 
40 
50 
40 
60 
50 
40 
60 
50 
50 
50 
30 

40 
30 

.40 
30 
25 
20 
20 



Muallim 
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Memuriyetin nevi 

Muvakkat Maliye Mektebi 

» • 
» 

Odacı 

[ i ] 
[2] 

Aded 

11 
2 
1 
2 

Ücret 
Lira 

100 
75 
60 
30 

Maaş 
Lira 

Tapu ve kadastro U. M 
Merkez 

Mütehassıs müşavir 
Mücellid 

» refiki 
» » 

Daktilo 
Başodacı 
Odacı 
Müvezzi 
Fotosta memuru 

» » refiki 
Doktor 
Kapıcı 

Tapu ve kadastro mektebi 
Müdür 
Katib 
Muallim 

» 

Hademe 

Jaloncu 
Vüâye'tler 

1 
1 
1 
1 
7 
1 

13 
4 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
8 
5 
3 
5 

120 
85 
60 
40 
60 
40 
30 
35 

100 
60 
70 
30 

150 
70 

100 
80 
60 
30 

30 

[l] Müdür vazifesini ifa eder. 
[2] Katib vazifesini ifa eder. 
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Memuriyetin nevi 

Daktilo 
» 

» 
Müvczzi 
Gece bekçisi 
Mücellid 
Defterci 
Odacı 

* . . 
» 

» 

Başodacı 
Kapıcı 
Daktilo 

» 

» 

Kadastro ve Tapu 
Daktilo 

» 
» 

» 

JiliOllCU 
» 

'» 

Miivezzi 
Mübaşir 
Odacı 

» 

Aded 

3 
9 

18 
4 
2 
1 
3 

15 
59 
19 
30 
1 
1 
2 
1 
4 

tahrir heyetleri 
1 
4 
1 
3 
5 

15 
9 
1 
1 
1 

15 

Ücret 
Lira 

50 
' 40 

35 
30 
30 
30 
40 
30 
25 
20 
15 
35 
30 
60 
45 
30 

50 
40 
35 
30 
35 
30 
25 
40 
50 
30 
25 

Gümrük ve inhisarlar V, 

Herkes 

Daire müdürü 
Doktor 

Levazım müdürlüğü 
1 120 
1 100 



J 

Elektrik ve 
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Memuriyetin nevi 

telefon memuru 
Telefon santral memur ve tamircisi 
Müvezzi 
Kaloriferci [Makinist] 

» 
» 

Asansörcü 
» 

Başodacı 
Odacı 

» 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Meydancı 
Dikici 
Hamal 

» 
Marangoz 
Bahçıvan 

yardımcısı 
ateşçisi [6 aylık] 

Bahçe amelesi 

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

45 
4 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

Ücret 
Lira 

100 
60 
40 

100 
40 
30 
40 
30 
50 
40 
30 
50 
35 
30 
30 
35 
30 
90 
80 
35 

Maaş 
Lira 

Kibrit ve çakmak inhisarı komiserliği 
Komiser 1 300 

Millî seferberlik şubesi 
Müdür 
Memur 

Vilâyetler 
Doktor 
Odacı 

» 
Kalorifer makinisti 

» ateşçisi 
Telefon ve elektrik memuru 

1 
1 

1 
33 
21 
1 
1 
1 

200 
75 

100 
30 
25 
60 
45 
60 
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Muallim [2] 
» [3] 

Muallim 
» 

Memuriyetin nevi 

Gümrük kursları 
Merkez kursu [1] 

Taşra gümrükleri kursu 

Aded 

8 
1 

1 
1 

Ücret 
Lira 

100 
50 

80 
60 

Maaş 
Lira 

GÜMBÜK MUHAFAZA UMUM KOMUTANLIĞI 

istihbarat şefi 
» memuru 

Levazım müdür muavini 
Zat ve sicil işleri müdür muavini 
kaçak şubesi meumru 

» y> 
Memur 

Tabur levazım memuru 
Levazım müdürü 
Deniz levazım memuru 
Sivil hekim 

» » 
» » 

Hesab memuru 
» » 

Tüfekçi ustası 
Talıkik bürosu şefi 
Muhabere makinisti 

1 
11 
1 
1 
1 
1 
3 

11 
9 

10 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
5 

250 
150 
165 
165 
150 
140 
125 
108 
98 
80 

108 
150 
125 
150 
125 
100 
80 
90 
98 

150 
108 

[1] Tahsisat içinde kalmak şartile aded ve ücretler ihti
yaca göre vekillikçe artırılır veya eksiltilebilir. 

[2] Bunlardan birisi müdürlük vazifesini de görür. 
[3] Kâtib vazifesini görür. 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Kâtib 
» 
» 
» 

Şoför 
» - : 

» 
'."ja'jmakinist [ 10 aylık] 
Makinist [ » ] 
Amele [ » ] 
Muhafaza müdürü 

» » 
» » muavini 

Sivil baytar [10 aylık] 
Baytar sıhhiye memuru 
Nalbaııd ustası [10 aylık] 
Saraç ustası ([9 aylık] 
Levazım depo memuru 
Başodacı 
Odacı 

» 
Kapıcı 
Aşçı 
Hamal 

1 
1 
5 
3 
1 
1 

23 
1 

16 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
4 
1 
1 
9 
8 
1 
2 
4 

90 
75 
60 
45 

100 
60 
45 

150 
100 
30 

165 
150 
125 
150 

60 
90 
80 
80 
40 
30 
25 
35 
30 
30 

Deniz mürettebatı 
Kaptan 

» 
» 
» 

Birinci çarkçı 
İkinci » 
Birinci makinist 
İkinci » 
Makinist 

» 
» 
» 

Motorcu [5 adedi 8 aylık] 
Lostromo 
Yağcı j[10 adedi 10 aylık] 

3 
6 
9 

11 
1 
1 

11 
11 
4 
3 

11 
5 

15 
4 

12 

108 
80 
70 
65 

108 
90 

120 
90 
90 
65 
60 
55 
60 
50 
45 



Ateşçi 
» 

Tayfa 
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Memuriyetin nevi 

» ([5 adedi 8 
Sandalcı 

îşçi başı 
Krzakçı 
Tornacı 
Tesviyeci 
Marangoz kalafat 

» . 
Demirci 
Katib 
Bekçi 

» 

Ambar memuru 
Dökümcü 
Borucu 
Elektrikçi 
Amele 

aylık] 

Tamirhane 

* 

Aded 

2 
2 

19 
45 

127 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

Ücret 
Lira 

45 
40 
45 
40 
30 

75 
70 
60 
60 
70 
60 
55 
60 
30 
80 
60 
60 
70 
40 

Maaş 
Lira 

Dahiliye vekâleti 
Merkez 

Mütercim ve kütüpane memuru 
Daire müdürü 
Doktor 
Daktilograf 

» 
Müvezzi 
Başodacı 
Odacı 

» 
Kaloriferci 

» muavini 

1 
1 
1 
5 
5 

10 
1 
1 

48 
1 
1 

125 
175 
100 
70 
60 
40 
45 
40 
30 

100 
50 
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Memuriyetin nevi 

Bahçıvan 
» muavini 

Bahçe amelesi 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Telefoncu 

» muavini 
Fen memuru • 
Tamirci 
Asansör memuru 
Boyacı 

Vilâyetler 
Vilâyetler müvezzileri 

» » 
» » 
» odacıları 
» » 

Kaza odacıları 
» » 

Nahiye » 

Birinci umumî müfettişlik 
Kalemi mahsus kâtibi 
Levazım ve daire müdürü 
Kâtib 

» 
» 

Emniyet müfettişliği kâtibi 
» » » 

Odacı 

ÎMnci umumî müfettişlik 

Yazı işleri kâtibi 
Hususî kalem kâtibi 
Dosya memuru 
Levazım ve daire müdürü 
Köy bürosu şefi 

» » kâtibi 
Odacı 

Aded 

1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
5 
59 
23 
114 
111 
286 
832 

1 
1 
5 
4 
1 
2 
1 
6 

6 
2 
2 
1 
1 
o 
At 

6 
3 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

100 
50 
25 
50 
35 
70 
40 
100 
100 
40 
50 

40 
30 
25 
30 
25 
20 
15 
5 

175 
150 
150 
125 
75 
150 
100 
30 

125 
150 
125 
150 
150 
100 
30 
25 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Üçüncü umumî müfettişlik 

Kâtib 5 .150 
» 4 125 

Levazım ve daire müdürü 1 150 
Kâtib 1 75 
Emniyet müfettişliği kâtibi 1 150 

» » » 1 100 
Odacı 6 30 

Dördüncü umumî müfettişlik 

Levazım ve daire müdürü 1 150 
Odacı 10 30 

Emniyet isleri U. M. 
Merkez 

Daire müdürü 
Müvezzi 
Odacıbaşı 
Gece bekçisi 
Asansör memuru 
Kapıcı 
Odacı 
Doktor 
Kimyager 
Makinist 
Hademe 

» 
» 

Enstitü kapıcısı 
Kaloriferci 
Enstitü mütehassıs muavini 

» » '» 
Çamaşırcı 
Ütücü 

1 
4 
1 
3 
1 
1 

19 
1 
1 
1 
2 
6 

11 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

150 
40 
40 
40 
50 
35 
30 

200 
200 
80 
30 
25 
20 
30 
50 

350 
200 
30 
30 
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Memuriyetin nevi 

Vilâyetler 
Daktilograf 

» 
Hademe ve odacı 
Polis Nezarethane memuru 

» » » 
Sandalcı 
Hademe 

» 
Şoför 

» 
Makinist 
Baş şoför 
Gece nöbeti yapan vasıtalı polislerin 
ücreti 
Atlı polis binicilik talimcisi 

Aded 

2 
2 

14 
1 
1 

44 
3 

114 
3 
3 
5 
1 

55 
3 

Polis ve enstitü mehterleri 
Laboratuar şefi 
Polis mektepleri hademesi 

» » » 
Aşçı 

» yamağı 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 
Ütücü 

1 
3 

34 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

• 

80 
60 
30 
45 
40 
30 
25 
20 
80 
60 
40 

100 
V 

10 
50 

200 
:>5 
20 
40 
30 

100 
100 
30 
30 
30 

Jandarma G. K. 
Muallim 

» 
» 
» 

Ambar memuru 

3 
4 

18 
17 

1 

150 
125 

60 
45 

100 
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Memuriyetin nevi 

Mücellid 
Makinist 
Mürettib 
ÎŞÇİ 
Çamaşırcı 

» 
Başodacı 
Odacı 
Çamaşırcı 
Elektrik* fen memuru 
Kalorifer memuru 
Terzi ustası 
Makine ustası 

» ve elektrik usta muavini 
Şoför 

» 
Hamal [1] 

Aded 

2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 

25 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

100 
100 
100 
70 
35 
25 
35 
30 
30 

100 
70 

130 
130 
100 
100 

30 
45 

Hariciye vekâleti 
Merkez 

Müşavir 
Memur 
Seferberlik kısmı âmiri 
Doktor 
Mütercim 

» 
» 
» 
» 

Daktilograf [2] 
Misafirini ecnebiye şoförü 

2 
1 
1 
1 r-i 

1 
2 
2 
3 

12 
1 

300 
200 
150 
100 
400 
300 
225 
175 
150 

1150 
80 

[l] Hammallarm ücretleri çalıştığı günlerde verilir. 
[2] Azamî yüz elli lirayı tecavüz etmemek üzere aded ve 

tahsisatı dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete 
aiddir. 
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Memuriyetin nevi 

Telefon memuru 
Başodaçı 
Odacı 

» 
Başmüvezzi 
Müvezzi 
Motosikletli müvezzi 
Hazinei evrak muhafızı 
Gece bekçisi 
Bahçıvan 
Kaloriferci 
Ateşçi 

Aded 

1 
1 
1. 

38 
' 1 

7 
1 
2 
2 
1 
1" 
1 

Lira 

40 
45 
40 
30 
40 
35 
60 
30 
50 

*,60 
80 
40 

Matbaa 
Başmürettib 
Makinist 
Mürettib 

» yamağı 
Musahhih 
Miicellid 
Hariciye k 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

oııağı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

aşçısı 
aşçı yamağı 
sofracısı 

» yamağı 
bahçıvanı 

» yamağı 
kapıcısı 
kalorifercisi 
ateşçisi 

1 
1 
o 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

110 
80 
60 
20 
75 
80 

100 
40 
80 
40 
80 
40 
50 

100 
40 

Elçilik ve konsolosluklar müstahdemleri 
Tercüman, daktilograf, doktor, kâtip, şoför, 
kavas, hademe, bahçıvan, kapıcı ve mak-
bere bekçisi [1] . 399 2488 

][l] Bu kısımda gösterilen hizmetlere aid ücret yekûnu 
dairesinde müstahdemler adedinin tesbiti ve ücretlerinin ta
yin ve tevzii vekâlete veya vekâletin tensip edeceği makam
lara bırakılmıştır. 399 adedi vergi tahakkukuna esasdı<\ 
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Memuriyetin nevi 

Ücret Maaş 
Aded Lira Lira 

S. ve I. M. vekâleti 
Merkez 

Seferberlik işleri âmiri ve zehirli ve bo
ğucu gazler ve hava. hücumundan korun
ma mütehassısı 1 300 
Seferberlik kısmı âmiri ve zehirli ve 
boğucu gazler ve hava hücumundan ko
runma mütercim ve kâtibi 1 150 
Seferberlik kısmı kâtibi 1 75 
Zehirli ve boğucu gazler ve hava hücu
mundan korunma kâtibi 1 60 
Sıhhat işleri mühendisi 1 "300 

» » » mimarı 1 300 
» » » » 1 250 
» » mimarlığı desinatörü 1 150 

Uyuşturucu maddeler ve Cemiyeti akvam 
Sıhhî işler mütehassısı 1 350 
Müteahssıs mütercim (Tabib) . 1 100 
Hukuk müşaviri 1 225 
Kütüpane memuru 1 100 
Santral memuru 1 90 
Makinist 1 125 

» muavini 1 70 
işçi 1 50 
Marangoz 1 60 
Bahçıvan 1 50 
Tevzi memuru 3 50 
Başodacı 1 50 
Odacı 2 45 
Odacı 19 30 
Kapıcı 1 50 

» 1 45 
Gece bekçisi » 1 35 
Hamal 1 30 
Ambalajcı 1 30 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Ankara numune hastanesi 
Baştabib ve müdür 

» muavini 
Dahiliye mütehassısı 
Röntgen tedavi ye radyom terapi 
Operatör muavini 

» 
Başasistan 

» 
Diştabibi 
Asistan 

» 
Başeczacı muavini 
Eczacı 
Kütüpane memuru 
idare memuru ve mutemed 
Hesab memuru 
Depo memuru 
Ayniyat kâtibi 
Hasta kabul memuru 
Müracaat memuru 

» » muavini 
Makinist ve etüv memuru 

» » » muavini 
Kalorifer memuru 
Şoför 

» 
Baş bahçıvan 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Çamaşırcı 
Çamaşırcı 
Çamaşırcı 
Başterzi 
Terzi 
Boyacı 
Marangoz 
Berber 

1 
1 
1 

mütehassısı 1 
2 
1 
4 
3 
2 
5 

10 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

400 
300 
300 
300 
250 
200 
175 
150 
150 

75 
60 

125 
100 
100 
165 
80 
70 
50 
75 
65 
50 

125 
50 

100 
80 
60 
60 
40 
90 
50 
30 
50 
45 
40 
45 
40 
50 
60 
40 
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Memuriyetin nevi 

Laborant veya lâborantint 
Masajcı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Eczacı kalfası 
Başhademe 
Hasta bakıcı ve müteferrik müstahdem
ler [1] 
Kapıcı 

Aded 

5 
2 

10 
1 
1 

140 
2 

Ücret 
Lira 

50 
50 
50 
40 
60 

3345 
35 

Maaş 
Lira 

Ecnebi müstahdemler kadrosu 
Ankara Numune hastanesi dahilî hasta
lıklar mütehassısı 
Ankara Numune hastanesi operatörü 
Ankara Numune hastanesi kulak, boğaz, 
burun hastalıkları mütehassısı 
Ankara Numune hastanesi fiziyoterapi 
mütehassısı 
Ankara Numune hastanesi çocuk hasta
lıkları mütehassısı 
Ankara Numune hastanesi deri ve tena
sül hastalıkları mütehassısı 
Ankara Numune hastanesi kadın hasta
lıkları ve doğum mütehassısı 
Ankara Numune hastanesi göz hastalık
ları mütehassısı 
Ankara Numune hastanesi laboratuar 
mütehassısı 
Ankara Numune hastanesi başhemşi
resi [2] 
Ankara Numune hastanesi diyet matba-
hı hemşiresi [2] 
Ankara numune hastanesi hemşireleri [2] 
Ankara numune hastanesi şef makinist 
ve aletler tamir mütehassısı • 
istanbul çocuk hastanesi beşhemşiresi [2] 
İstanbul çocuk hastanesi röntgen hemşi
resi [2] 
istanbul verem sanatoryomu başhemşi
resi [2] 
Haydarpaşa emrazı sariye hastanesi baş
hemşiresi [2] 
izmir emrazı sariye hastanesi beşhemşi
resi [2] 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
4 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1150 
1150 

1150 

1150 

1150 

1150 

1150 

1150 

625 

125 

110 
110 

300 
110 

125 

110 

110 

110 
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Memuriyetin nevi 

Üeret Maa$ 
Aded Lira Lira 

VİLAYETLER 

Umumî müfettişlikler 
Birinci umumî müfettişlik müşaviri kâtibi 1 150 

» » » » 3 100 
ikinci » » » 3 100 
Üçüncü » » » 1 150 

» » » » ' 3 100 
Dördüncü » » » 2 125 

İstanbul muayene ve tesellüm komi iyonu 
Reis 1 250 
Aza 1 200 
Kâifcib 1 75 
Daktilo 1 50 

İstanbul sıhhat müdürlüğü 
Kapıcı 
Şoför 
Istimpot kaptanı 
Tayfa 

Vilâyetler ve kazalar 
Katib 

» 
Odacı 

» 

Hıfzıssıhha müzesi -" 
Odacı ve hizmetçi 

1 
1 
1 
2 

5 
5 
7 

70 
200 

35 
60 
75 
40 

50 
40 
30 
20 
15 

30 

Kuduz tedavi müessesesi 
Baştabib ücreti 1 
Mütehassıs tabib 1 
iVm'bar memuru 1 
Makinist 1 
Bahçıvan 1 
Hizmetçi ve saire [3] 25 

50 
200 
75 
75 
40 

625 
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Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Küçük sıhhat memurları mektebi 
Kâtib • 1 50 
Hizmetçi 2 30 

» ve saire [3] 10 200 

İstanbul çocuk hastanesi 
Baştabib ücreti 
Asistan 
Diş tabibi 
Şoför 
Baş bahçıvan 
Bahçıvan 
Boyacı 
Aşçı (yamağile beraber) 
Terzi 
Arabacı 
Marangoz 
Kapıcı 
Hizmetçi ve saire [4] 

1 
4 
1 
1 
1 
1, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

70 

125 
60 
70 
50 
50 
35 
50 
60 
35 
30 
45 
35 

1640 

Numune hastaneleri 
Baştabib 
Baştabib ücreti 
Asistan 
Diş tabibi 
Makinist ve elektrik memuru 
Makinist ve etüv memuru 

» » » muavini 
Kalorifer memuru 
Şoför 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı [Yamağile beraber] 
Marangoz 
Bahçivan 
Bahçıvan 

» 
Çamaşırcı 

» 
Laborant 

1 
o O 

12 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

300 
75 
60 
80 

100 
' 75 

40 
60 
55 
45 
40 
50 
50 
50 
35 
30 
40 
25 
50 
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Memuriyetin nevi 

îmanı ve gassal 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire [4] 

Zonguldak hastanesi 

Baştabib ücreti 
Asistan 
Şoför 
Aşçı' (Yamağile beraber) 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire [4] 

İstanbul emrazı akliye ve asabiye 
Baştabip ücreti 
Mütehassıs tabib 
Gröz hastalıkları mütehassısı 
Mütehassıs muavini 
Asistan 
Başeczacı 
Hcsab memuru muavini. 
Ayniyat mutemedi muavini 
Kütüpane memuru 
Kâtib 

» 
Hasta kabul memuru 
Dahilî inzibat memuru 
Başmüstahzır 
Makinist ve etüv memuru 
Şoför 
Mubassır 

» 
Aşçıbaşı 
Bahçıvan 
Hizmetçi ve saire [5] 

Aded 

1 
200 

1 
1 
1 
1 

15 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

45 
5410 

75 
60 
50 
45 

315 

}ıastanesi 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 

311 

150 
165 

60 
100 
60 

150 
100 
90 
75 

100 
50 
75 
80 
80 
75 
60 
75 
50 
50 
40 

6365 

Manisa ve Elâzığ akliye ve asabiye hastaneleri 
Baştabip ücreti 
Asistan 
Başmubassır 
Elektrik, telefon raemuru ve motorcu' 
Hizmetçi ve saire [5] 

2 
2 
2 
1 

45 

100 
60 
40 
40 

940 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Heybeliada verem sanatoryomu 
Baştabib ücreti 
Operatör 
Asistan 
Diş tabibi 
Ambar memuru 
Santral memuru 
Makinist ve etüv memuru 
Kaloriferci 
Aşçı 

» 
» yamağı 

Bahçıvan 
» yamağı 

Marangoz 
Boyacı 
Arabacı 
Berber 
Terzi 
Çamaşırcı 
Kapıcı 
Hastabkıcı, hizmetçi ve saire [5] 

1 ' 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

62 

125 
75 
60 
80 
75 
50 

100 
50 
60 
35 
15 T 
40 
25 
50 
40 
40 
40 
40 
30 
35 

1365 

Muayene ve tedavi evleri 
Hademe 175 17,5 

Sağır, dilsiz ve körler müessesesi 

Müdür muavini ve muallim (Mütehassıs 
tabib) 
Muallim 
Mürebbiye 
Usta 
Muallim 

» [Sekiz aylık] 
Terzi 

» 
Demirci ustası 
Bahçıvan 
Çamaşırcı 
Aşçı [Yamağile beraber] 

1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 

. 1 
1 
1 

165 
100 
45 
75 
50 
25 
60 
30 
75 
30 
35 

. 45 
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Memuriyetin nevi 

Kapıcı 
Hizmetçi ve saire [3] 

Tıp talebe yurdu 

Müdür 
îdare tabibi 
"Eczacı ve kütüpane memuru (Revir 
Büro şefi 
Katib 
Ambar memuru 
Kiler » 
Daktilo 
Şoför 

» muavini 
Berber 
Ütücü 
Bahçıvan 
Külhancı 
Aşçı 

» 
» 

Hizmetçi ve saire [6] 

Haydarpaşa emrazı sariye ve 
Baştabib ücreti 
Mütehassıs tabib 
Rontken mütehassısı 
Asistan 
Kâtib 
Makinist ve etüv memuru 
Şoför 
Eczacı kalfası 
Aşçıbaşı 
Aşçıyâmaği 
Hastabakıcı 
Hizmetçi ve saire 

için) 

Aded 

1 
8 

1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

12 
12 
1 
4 
2 
4 
2 . 

109 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

25 
200 

200 
100 
80 

120 
80 
75 
75 
30 
50 
25 
25 
20 
25 
25 
50 
40 
30 

2105 

istilâiye hastanesi 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 
23 

100 
75 
75 
60 
60 
50 
50 
35 
40 
30 
35 
30 

İzmir emrazı sariye ve istilâiye hastanesi 
Baştabib ücreti 1 75 
Kulak, boğaz ve burun hastalıkları mü
tehassısı 1 60 
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Memuriyetin nevi 

Asistan 
Katib 
Makinist ve etüv memuru 
Şoför 
Aşçı 
Hastabakıcı 
Hizmetçi ve saire 

Aded 

2 
1 
1 
1 
1 
4 

15 

Ücret 
Lira 

60 
60 
50 
50 
40 
35 
30 

Maaş 
Lira-

[1] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat 
dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aiddir. Bun
lardan maada ücret verilmemek, iaşe ve ibateleri müessesece 
temin edilmek şartile 25 kişinin stajiyer olarak istihdamları 
caizdir. . ! * 

[2] Kızılay hastabakıcı hemşire mektebini ikmal eden
lerden ecnebi memleketlerde tahsil gören Türk hemşireler de 
istihdam edilebilir. 

[3] Azamî 30 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat 
dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aiddir. 

[4] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat 
dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aiddir. 

Bundan maada ücret verilmemek, iaşe ve ibateleri mües
sesece temin edilmek şartile 20 kişinin stajiyer olarak istih
damları caizdir. 

[5] Azamî 35 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat 
dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekalete aiddir. 

Bundan maada ücret verilmemek, iaşe ve ibateleri mü
essesece temin edilmek şartile 20 kişinin stajiyer olarak istih
damı caizdir. 

[6] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat da
hilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aiddir. 
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Memuriyetin nevi 
Ücret Maaş 

Aded Lira Lira 

Adliye vekâleti 
Herkes 

Doktor 
Mütercim 
Kâtib ve daktilo 

» » 
Kütüpane memuru 
Müvezzi 
Motosikletli müvezzi 
Başodacı 
Odacı 

Gece bekçisi ve kapıcı 
Seferberlik şubesi müdürü 

memuru 

2556 numaralı kanun mucibince kurulan merkez bürosu 
Başkâtib 
Kâtib 

Daktilo 
» 

Odacı 

Ayırma meclisi umumî kâtibliği 
Umumî kâtib 

» » muavini 

Temyiz mahkemesi 

Doktor 
Müvezzi 
Daire memuru 
Odacı 
G-ece bekçisi ve kapıcı 
Kaloriferci 

» muavini 

1 
2 
8 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
19 
2 
1 
1 
1 

zerk 
2 6 
1 
1 
4 
4 

1 
1 

1 
12 
1 
40 
4 
1 
1 

100 
150 
60 
50 
100 
40 
60 
45 
40 
35 
30 
30 
200 
100 
80 

ez bw 
100 70 
40 
100 
60 
30 

150 
100 

75 
40 
80 
30 
30 
80 
50 



- 26? -
Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Elektrikçi 1 80 
Telefoncu 1 60 
Asansör cü 1 70 

Adlî tıp işleri 
Müşahedehane doktoru [1] 

. Bakterioloğ 
Kimyager 
Mübaşir ve müstahzır 
Kaloriferci 
Müvezzi 
Aşçı 
Kapıcı 
G-ardiyan 

» 
Odacı 
Kâtip 
Şoför 
Tabibi adlî odacıları 

1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
1 
1 
7 

150 
125 
125 
75 
50 
30 
30 
30 
40 
30 

' 20 
50 
70 
25 

Ankara leylî hukuk fakültesi 
Leylî talebe 
Tabip 
Hastane memuru 
Hademe [2] 
Aşçı 

» yamağı 
Askerî ders muallimleri [3] (Senelik) 
Kütüpane memuru 
Kaloriferci 

180 
1 
1 

25 
1 
2 
3 
1 
1 

50 
35 

575 
50 
30 

1200 
75 
60 

Ankara leylî hukuk fakültesi ordinaryüs profesörleri ve 
profesörleri [4] 

Dekan 1 200 

[l] Müşahedehane müdürlüğünü de yapar. 
[2] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded've tahsisatı 

dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete veya vekâle
tin göstereceği makama aittir. 

[3] 2233 numaralı îcanun mucibince tediye olunacaktır. 
[4] Profesörlere verilecek ücret her ders saati için 25 li-

rayi tecavüz edemez. Ayni ücret dahilinde olmak üzere bir 
a]ersin müteaddit profesörlere tevzii caizdir. ____ 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Hukuku esasiye 
» ceza ve usulü ceza 
» hususiyei düvel 

Roma hukuku 
Hukuku: düvel 

» medeniye 
Hukuk tarihi ve Türk hukuku tarihi 
Iktısad ve iktısad mezhebleri 
İlmi malî 
Hukuku ticariye 

> idare 
» âmme 

Usulüihxılaıkiye 
Tarihi mj asî 
Tıbbı adli 
Doçent 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
X ' 
1 
L 
1 
1 
1 
1 
1 
6 

250 
450 
200 
200 
300 
700 
350 
350 
200 
350 
250 
150 
300 
150 
150 
175 

Vilâyetler 
Mübaşir 
Süvari mübaşirleri 
Kaloriferci 

» 
Telefoncu 
Kapıcı 
Meydancı 
Odacı 

» 
» 

Şoför 
» 

G-ece bekçisi 
Umumî müfettişlikler kâtipleri 

» » 

580 
768 

1 
1 
1 
1 
1 

60 
59 

388 
2 
1 
6 
2 
3 

40 
60 
40 

• 40 
30 
30 
30 
25 
20 
80 
60 
35 

125 
100 

Hapishaneler ve, tevkifhaneler 
Başgardiyan 6 50 

» » , • : • ; ' . . : . i l 45 
» » 71 40 

Birinci sınıi gardiyan 110 35 
ikinci » » 23 30 
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Memuriyetin nevi 

Gardiyan 
» 

Arabacı 
Şoför 
Elektrik memuru 

» > 
Makinist 
Hademe 
Memurini ruhaniye 
Nisa gardiyanı 

» » 
» » 

Aşçı, çamaşırcı ve hamamcı 
Haricî hastane hademesi 

» » » 
tmam 

» 
» 

Hapishaneler inşaat depboy memuru 
» » bekçisi 

Tabip 
Eczacı 
Hastane memuru 

Aded 

63 
681 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 

16 
82 

150 
5 

12 
10 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
4 
2 

Ücret 
Lira 

25 
20 
30 
60 
50 
40 
70 
30 
1 

25 
20 
18 
30 
25 
20 
25 
20 
1 

45 
80 

100 
75 
40 

Maarif vekâleti 
Merkez 

Memaliki ecnebiyedeki talebe müfettişliği 
kâtipleri [1] 
Mütercim 
Mütercim 
Doktor 
Telefon memuru 
Tamirat ustası 
Pedal memuru 

• 
3 
2 
1 
1 . 
1 
1 
1 

7 
200 
150 
100 
55 
50 
80 

[l] Ecnebi de olabilir. 
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Memuriyetin nevi 

Mürettib ve mücellid 
Çırak 
Müvezzi 
Başodacı 
Odacı 

» 
G-ece bekçisi 
Kapıcı 
Bahçivan 
Türk tarih kütüpanesi yardımcısı 
Takib memuru 

Vilâyetler 
1 nci umumî müfettiş müşavirliği 
2 » » » 
3 ncü » » 
4 » » » 
Müşavirlik odacıları 
Maarif idareleri odacıları 

» » » 

kâtibi 

Yüksek öğretmen okulu 
Müdür 
Doktor 
Eczacı ve hastane memuru 
Aşçı (yamağile beraber) 
Kaloriferci [10 aylık] 
Müzakereci 
Hademe [1] 

Siyasal bilgiler 
Müdür 

» muavini 
Doktor 
Aşçıbaşı (5 yamağile beraber) 
Hademe [1] 
Daktilo 

okulu 

Aded 

1 
1 
3 
1 
1 

34 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
4 
4 

60 

1 
1 
1 
1 
1 
8 

1 
1 
1 

1 

1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

80 
30 
40 
50 
40 
30 
50 
35 
70 
40 
35 

100 
100 
100 
100 
20 
30 
20 

150 
50 
45 
60 
75 
40 

300 

200 
100 
100 
140 
600 
50 

[l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere tahsisat dahilinde 
aded ve beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete veya ve
kâletin göstereceği makama aİddir. 



Ücret Maaş 
Aded Lira Lira 

Tamirci 
Kalorifer ve elektrik memuru 
Bahçıvan 
Kütüpane memuru 

» » yardımcısı 
Profesör 
îdare muavini 
Yabancı dil öğretmeni (Ecnebi olabilir) 

Gazi orta öğretmen okulu ve eğitim 
Müdür 
Müdür muavini 

» » 
Kâtip ve daktilo 
Kütüpane memuru 
Mubayaa komisyonu kâtibi 
Doktor 
Aşçı başı (ecnebi olabilir) 
Aşçı 
Fennî tesisat memuru (ecnebi olabilir) 

» » » muavini 
Demir işleri ustası 
Tahta işleri ustası 
Hasta bakıcı 
Hademe [1] 
Şoför 
Bahçıvan 

enstitüsü 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 

150 
80 
60 
80 
60 
60 

100 
120 
75 

150 
75 

100 
100 
40 

600 
90 
60 

Güzel sanatlar akademisi 
Müdür 
Mimar 
Mimar ressamı 
öğretmen 

» 

[1] Azamî AO lirayı geçmemek üzere tahsisat dahilinde 
aded ve beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete veya ve
kâletin göstereceği makama aiddir. 
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Memuriyetin nevi 

1 75 
1 100 
1 50 ' 
1 100 
1 40 
1 100 
3 80 
4 150 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

150 
150 
150 
350 
220 
200 
160 
200 
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öğretmen 
» 
»* 
» 
» 
» 
» 

Asistan 

Memuriyetin nevi 

Resim galerisi müdürü 
Fotoğraf i ıtelyesi öğretmeni 
Kâtib ve daktilo 

» » 
Lâboratua 
memuru 
Resim gal 

[Resim galerisi için] 
r ve ders aletleri muhafaza 

erişi hademesi 
Hademe ve kapıcı [1] 
Kalorifer 

Bahçıvan 
Bekçi 
Hademe 
Çırak 

» 
Hesapçı 

memuru 

Basatane 

Aded 

6 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 

1 
4 

1 

1 
1 
6 
1 
1 
2 

Ücret 
Lira 

100 
96 
75 
60 
50 
48 
40 

, 150 
150 
150 
60 
60 

60 
25 

500 
50 

30 
30 
30 
25 
20 
50 

Maaş 
Lira 

Cumhur Başkanlığı filârmonik orkestrası 
Salon ve caz orkestrası üyeleri [Ecnebi ola
bilir] 8 150 
Şef muavini [2] 1 60 
Hademe [1] 130 

Lise, orta, öğretmen okulları ve müzik öğretmen okulu 
Doktor 27 50 

» 50 40 
Elektrik ve kalorifer memuru 4 75 

» » » 6 60 

[l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere tahsisat dahilinde 
aded ve beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete veya ve
kâletin göstereceği makama aiddir. 

" [2] Muallimlerden birine ilâveten verilir, 
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Memuriyetin nevi Aded 

Müteferrik müstahdemler 17 
Aşçı (yamağile beraber) İ 

>> >> » 4 
» » > 3 
» » » 9 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

50 
90 
75 
60 
50 

Sademe ve saire [1] 1150 18893 
Müzik öğretmen okulu müdürü 1 

Devlet matbaası 
Müdür 1 
Kapıcı 2 
Gece bekçisi 2 
Hademe ve odacı 1 

Kitap ve matbua toplama müdürlüği 
Hademe 1 
Takib memuru 1 

Prevantoryum ve sanatoryum 
Müdür 1 

» muavini 1 
Doktor 1 

» 1 
» 1 

Eczacı kalfası 1 
Kaloriferci • 2 
Elektrikçi 1 
Tamirci 1 
Daktilo 1 
Şoför 1 

» muavini 1 
Aşçıbaşı x 1 

» kalfası 2 
» yamağı 2 

Arabacı 1 
. - ... - ..-. _ . —. 

200 
• • ! 

350 
30 
40 
30 

l 
30 
50 

200 
100 
100 
75 
60 
50 
80 
60 
50 
60 
80 
40 
80 
30 
20 
50 

[l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere eded ve tahsisat 
dahilinde beherinin şehrî ücretlerinin. tayini vekâlete veya 
vekâletin göstereceği makama aiddir. 



Memuriyetin nevi 

Bahçıvan 
» yamağı 

Hademe [1] 

Kütüphaneler 
Mücellid 
Hademe 

» ve bekçi 

Aded 

1 
3 

43 

1 
6 

49 

Ücret 
Lira 

60 
45 

660 

50 
30 
20 

Maaş 
Lira 

İstanbul arkeoloji müzesi 
Eski eserlerin muhafazası encümeni huzur 
hakkı [2] 4 28 
Bilet memurlarile salon ve kütüphane hade
meleri 5 40 
Eski eserlerin tamircisi 1 50 
Hademe ve bekçi 36 30 

» » 18 25 
Mütehassıs kimyager 1 150 
Eski eserlerin tamircisi ve heykeltraş 1 150 
Kimya laboratuarı hademesi 1 30 
Fotoğraf ve lâburatuar hademesi 1 30 

Topkapı müzesi 
Bahçıvan 

> 
Odacı 
Mücellid 
Marangoz 
Kurşuncu 
Duvarcı ve sıvacı 

1 
1 
4 
İ 
1 
1 
1 

40 
30 
25 
70 
60 
60 
60 

Türk ve islâm asarı müzesi 
Fotoğraf ve duhuliye memuru 
Hademe 

» ve gece bekçisi 
Başhademe 

40 
30 
25 
35 

[l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete veya ve
kâletin göstereceği makama aiddir. 

[2] Ayda sekiz içtimai geçmemek üzere her içtima için 
maktuan üç buçuk Ura verilir. 
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Memuriyetin nevi A 

Ankara etnografya müzesi 

Başmüstahar 
Müstahzır 
Gece bekçisi 
Başbekçi 
Hademe 
Salon memuru 

Müzeler 

Hademe ve bekçi 
Hafriyat ve harabe bekçisi 

» » » 
» . » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Ankara arkeoloji müzesi 
Başhademe 
Hademe 

İzmir müzesi 
Tamir memuru 
Hademe 

Konya müzesi 
Başhademe 
Hademe 

Anıttan koruma heyeti 
Arşidek üye 

» » 
Tescil, üyesi 
Fotoğrafçı (Ecnebi olabilr) 

» yardımcısı 
Odacı 

Ayasofya müzesi 
Bilet ve fotoğraf satış memuru 

ded 

1 
1 
1 
1 
5 
1 

7 
4 

18 
14 
2 
1 
3 

1 
2 

1 
5 

1 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

Ücret Maa? 
Lira Lira 

125 
60 
40 
35 
30 
40 

30 
30 
25 
20 
15 
10 
5 

35 
30 

50 
30 

35 
30 

350 
300 
150 
140 
50 
30 

• • . > 

!_ , 

50 . _ 



Ücret Maa$ 
Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Karşılama işyarı 1 100 
Hademe 7 30 
Bahçivan 1 40 

Tecim, kıs sanat okulları ve enstitüleri, bölge sanat ve 
ertik okulları muallim ve idare memurları ve 

müstahdemleri 
Müdür 

» 
» 

> 
» 

Muavin 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

Doktor 
» 

idare memuru 
» » 
» s» 
» » 
» s> 
» » 
» » 
» » 
» » 

Hasta bakıcı 
» » 
» » 
» » 
» » 

TJsta 
Şoför 
Aşçı (Yamağile beraber) 

» » * 
» > - t» 
» » » 
» » > 

(9 aylık) 

(9 aylık) 

(9 aylık) 

(9 aylık) 

(9 aylık) 

(9 aylık) 
(9 aylık) 

(9 aylık) 

(9 aylık) 

(9 aylık) 

(9 aylık) 

8 
5 

10 
5 
5 
4 
6 
6 
4 
7 
3 

10 
11 
4 
2 
6 
2 
5 
8 

10 
2 

12 
12 
3 
1 
4 
4 
3 

1 
1 
2 
1 
2 
5 
1 

100 
75 
75 
50 
50 
40 
40 
35 
35 
30 
30 
25 
50 
50 

100 . 
90 
90 
80 
75 
70 
65 
60 
50 
40 
40 
30 
25 
25 

110 
75 
80 
65 
60 
50 
50 



Bahçivan 

7 

Memuriyetin 

Hademe ve saire [1] 
Hademe ve 
Muallim 

» 
» 
» 
s» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s» 
* 
» 

saire [1] 

"' 1 

— • 2 7 7 — ^ -

nevi / 

~ (9 aylık) 

(9 aylık) 

" (8 aylık) 

T (8 aylık) 
(8 aylık) 

ı 
(9 aylık) 

(8 ayhk) 
(8 aylık) 

(8 ayhk) 

(8 aylık) 

(8 aylık) 

(8 aylık) 

(8 aylık) 

(8 aylık) 

(8 ayhk) 

s,. — 

Aded 

1 
190 
30 

1 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
3 
2 
5 

29 
9 

17 
8 

23 
8 

12 
4 

10 
3 

26 
5 

21 
4 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

50 
3798 
400 
200 , 
175 
150 
150 
140 
140 
130 
125 
125 
120 
120 
115 
110 
100 
100 
90 
90 
80 
80 
75 
75 
70 
70 
60 
60 
50 
50 

Leylî talebe 
Siyasal bilgiler okulu 420 
Yüksek öğretmen okulu 170 
Gazi öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü 250 
Öğretmen okuları 2100 
Kızıl çullu, Trakya ve Mahmudiye öğ
retmen okulları 600 

[1] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı da
hilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete veya ve
kâletin göstereceği makama aiddir. 
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r - . -r, 

Memuriyetin nevi 

Müzik öğretmen okulu 
İnşaat usta okulu 
Kız ertik öğretmen okulları 
Erkek ertik öğretmen okulları 
Bölge sanat okulları 

Aded 

135 
220 
90 
50 

1780 

Ücret 
Lira 

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 
Elektrik makinisti 
Marangoz ve tamirci 
Radiyoloji enstitüsü yardımcı mekanisi-
yeni [9 aylık] 
Dişçi okulu teknisiyen yardımcısı 

Tedris heyeti lehtörler ve tercümanlar 
Profesör [8 aylık] 1 350 

1 
5 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

4 
1 

400 
200 
75 
75 

80 
55 

120 
100 
100 
80 
50 

50 
90 

Türk asistanlar 
» » 
» » 

Tercüman 

Asistanlar 

Tercümanlar 

25 
35 
42 

4 

75 
60 
50 

75 

Tabancı diller okulu 
Müdür muavini 1 150 



Lektör 
» 
» 
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Memuriyetin nevi 

Müteferrik müstahdemler fil 

Aded 

1 
1 

23 

Ücret 
Lira 

200 
150 
100 

11000 

Maaş 
Lira 

. 

Ankara dil, tarih ve coğrafya fakültesi 
Müdür 4 50 
Daktilo 1 100 

» 1 . 80 

Fotoğrafçı 
Desinatör 
Kartograf cı 
Hademe [1] 

Uzmanlar 
1 150 
1 150 
1 150 

600 

Nafıa vekâleti 
Yapı işleri 

Umum müdür muavini (Mimar ve mü
hendis) 
Mimar 
Mühendis veya mimar 
Mimar 

» • 
» 

Başressam 
Ressam 

Tesisat bürosu 
Şef {Mühendis) 
Elektrik mütehassısı (Mühendis) 
Kalorifer mütehassısı 

1 
3 
1 
5 
2 
1 
1 
5 

1 
2 
2 

400 
325 
300 
250 
225 
200 
200 
150 

500 
400 
400 

\[l] -Beherine verilecek ücret 60 lirayı geçmemek sartile 
tahsisatı dahilinde aded ve ücretlerinin tesoiti Maarif vekâ
letine aiddir. 
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Memuriyetin nevi 

Elektrik mütehassısı 
Kalorifer mütehassısı 
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Tesisat ressamı 

Aded 

1 
1 
1 
1 
2 

Vekâlet muhasebe müdürlüğü 
(Bina ve su işleri) 

Kısım âmiri 
Tedkik memuru 
Hesab » 

İnşaat dairesi 
istimlâk âmiri 

» memuru 
Daktilo 

» 
» 

2 
2 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

300 
300 
200 
200 
150 

160 
130 
100 

200 
75 
90 
80 
70 

Maaş 
Lira 

Daktilo 

Münakalât dairesi 

75 

Daktilo 
Hukuk müşavirliği 

15 

Zat işleri ve sicil müdürlüğü 
Doktor 
Daktilo 

Malzeme müdürlüğü 
Muamelat memuru 
Ambar ve hesab memuru 
Hesab memuru 
Müracaat memuru 
Kâtib 
Daktilo 

» 
daire müdürü 
Elektrikçi 
Santralci 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

150 
80 

90 
80 
80 
90 
75 
90 
75 

120 
70 
50 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Asansörcü 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Bahçıvan 

» muavini 
Bahçe amelesi 
Başhademe 
Hademe 

» 
» 

Tevzi memuru 
» » 
» » 

Marangoz 
» 

Gece bekçisi 

Neşriyat müdürlüğü 
Mütercim 
Neşriyat âmiri 
Mütercim 

» 
Müze memuru 
Fotoğrafçı 
Kütüpane şefi 
Ressam 
İstatistik şefi 
Daktilo 
Mavici 

» 
Daktilo 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

250 
225 
200 
150 
150 
200 
125 
120 
100 
140 
120 
80 
70 

Seferberlik şu b esi müdürl üğiı 
Müdür 1 200 
Şef 1 120 
Fen memuru 1 120 
Memur 1 80 

Nafıa şirket ve müesseseleri 
Makina ve elektrik mühendisi 1 300 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

10 
6 

53 
1 
5 
2 
1 
1 
4 

30 
90 
60 
80 
40 
30 
60 
40 
35 
30 
70 
60 
50 
80 
50 
40 

V 
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Memuriyetin nevi i 

Elektrik mühendisi 
» » 

Tedkik şefi 
Fen memuru 
Kontrol şefi 
Mukavelât şefi 
Daktilo 

Vilâyetler 
Taşra odacıları 
Umumî müfettişlik müşavir kâtibleri 

Şose ve kpprüler 
Mühendis 

» 
» 
» 
» 
» 

r ' - - - - • • - - - • • 

Teknik okulu 
İnşaat şubesi muallimi 
Makine » » 
Makine » » 
Asistan 
Atelye şefi 
Pansiyon âmiri 
Alâtı dersiye ve hendesiye memuru 
Daktilo 
Aşçı 
Marangoz 
Hasta bakıcı 
Başhademe 
Hademe 
Doktor 
Tedris bürosu şefi 

» » kâtibi . , 
Şoför 

Yüksek mühendis mektebi 
Laboratuar şefi 

ıded 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

15 
8 

3 
2 
3 
3 
4 
4 

2 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

30 
1 
1 
1 
1 

5 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

275 
250 
175 
90 

175 
175 
75 

30 
100 

350 
250 
225 ' 
200 
175 
150 

100 
200 . 
150 
100 
200 
150 
80 
60 

120 
•50 

45 
40 
30 

150 
100 
75 
60 

200 
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Memuriyetin nevi 

Asistanlar 
» 
» 

Lisan muallimleri 
Ressam, tedrisat kısmı ambarları kontrolü 
Dakik aletler tamircisi 
Makine ve demir aletleri ustabaşısı 
Makine ve demir atelyeleri ustaları 
Marangoz 
Montör 
Kâtib ve daktilo 
Matbaacı 
Hademe [1] 
Pansiyon âmiri 
Doktor 
Aşçı (Kalfa ve yamaklarile beraber) [2] 
Hasta bakıcı 

» » 
Kaloriferci ( 
Kapıcı 
Bahçivan 
Başhademe 

Aded 

5 
5 

15 
7 
1 
1 
1 

' 4 
2 
1 
7 
1 

59 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

175 
150 
125 
125 
150 
125 
125 
110 

75 
100 
60 
70 

19200 
175 
200 
200 
45 
30 
75 
40 
45 
50' 

İktısad vekâleti 
Merkez 

Müşavir 1 500 
Mütehassıs 1 600 
İhracatı teşkilâtlandırma müdürü 1 500 
Millî seferberlik müdürü .1 175 

[1] Azamî 45 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat da
hilinde beherinin ücretinin tayini mekteb müdürlüğüne aid-
dir. 

[2] Tayini mekteb müdürlüğüne aiddir. 



Reis 
Mütehassıs 
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Memuriyetin nevi 

Murakıp komiser 
» » 

Tarifeler bürosu 

Murakabe heyeti 

Aded 

1 
3 

2 
6 

Ücret 
Lira 

500 
400 

400 
300 

Maaş 
Lira 

7 200 

Reis 
Â.za 

Reis 
Mühendis aza 

» » 

Müfettiş 

Deniş ticareti fen heyet, 

Sanayi tedkik heyeti 

Sanayi müfettişleri 

Maadin mühendisleri 

Başmühendis 
Mühendis 
Muavin mühendis 
Mütercim 

» 
Kütüpane memuru 
Ressam 
Evrak mütehassısı 
Daire memuru 
Şapiroğraf 
Muakkip 
Müvczzi 
Başhademe 
Hademe 

1 
4 

1 
3 
3 

1 
4 
5 

1 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 

25 
35 

400 
300 

500 
400 
300 

400 
300 
200 

4Ü0 
300 
200 
300 
200 
120 
120 
300 
120 
50 
75 
50 
45 
35 
30 
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Memuriyetin nevi 

Kaloriferci 
Bahçıvan 
Steno mütercim daktilo 
Daktilo 

» 
» 

Doktor 

Muallim 
» 
» 

Kütüpane memuru 
Kaloriferci 
Hademe 
Müze müstahzırı 

» Hademesi 

Vilâyetler 

Ticaret mektepleri 

Aded 

2 
1 
1 

10 
10 
18 
1 

2 
6 
4 
1 
1 

12 
1 
2 

hlanbul deniş ticareti müdürlüğü 
Fen heyeti reisi 
Aza 

» 
» ' 

Makinist 
Telefoncu 
Serdümen 
Tayfa 
Daktilo 

» 
Odacı 

YıVu 
Müdür 
Muhasebe memuru 
Dahiliye memuru 
Ayniyat memuru 
Muid 
Dosya memuru 

1 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
8 
1 
3 
6 

tek deniş ticareti mektebi 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

60 
60 

300 
100 
80 
65 

100 

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 



Muallim 
» 
•» 
» 

Hademe 
Aşçı 
Kapıcı 

Makinist 
Tayfa 

» 
Odacı 

Başmühendis 
Mühendis 

» 
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Memuriyetin nevi 

Mülhakat limanları 

Ereğli Havzai fahmiyesi 

ve müdür 

. 
Maadin kontrolörü 
Telefoncu 

» 
Hademe 

Müdür 
Muavin 
Müstahzır 
Hademe 

Tahlilhane 

Diğer mıntakalar 
Maadiıı kolcuları 
Seyyar maadin kolcuları 

» » 
Kantarcı 

» 

Emanet madenler memuru 

Aded 

3 
7 

10 
3 

11 
1 
1 

3 
1 

17 
1 

1 
4 
3 
3 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 

12 
3 
4 
1 
2 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

120 
100 
80 
'60 
"0 
50 
3 Ü 

80 
35 
30 
30 

500 
300 
150 
50 
G0 
40 
30 

200 
150 

80 
30 

30 
35 
30 
35 
75 

Hususî kanunu mucibince kadroya ilâve edilenler 
Türk gemi kurtarma şirketi murakıbı 1 r00 
Umum müfettişlik müşavir kâtibi 3 100 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Ziraat vekâleti 
Merkez 

Mütercim 
» 

Daire müdürü 
Doktor 
Elektrik ve santral memuru 

» » » muavini 
Kâtib daktilo 

s» » 
» » 
» » 

Grafik memuru 
Makinist 
Kaloriferci 
Evrak takib memuru 

» » » 
Müvezzi 

» 
Bançivan 

» yamağı 
Odacı başı 
Odacı 

» 
» 
> 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 

17 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

20 
16 
5 

200 
150 
120 
150 
100 
50 
80 
70 
60 
50 
80 
80 

100 
70 
50 
50 
40 
80 
35 
50 
40 
35 
30 
25 

Merkez laboratuarları 
Makinist 1 100 
Bahçıvan 1 60 
Arabacı 1 40 
Başhademe 1 35 
Hademe ve gece bekçisi 6 30 
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Ücret Maaç 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Vilâyetler 

Ziraat işleri umum müdürlüğü 

Mütehassıs ustabaşı 
» » 
» » 
» » 
» » 

Seyyar öğretici 
» » 
» » 

Odacı 
» 

Ziraî mücadele 
Makinist 
Katib 

» 
Malzeme ve ambar memuru 
Oda^ı 

» 
Mücadele teknisyeni 

» » 

Mücadele enstitüsü ve istasyonları 
Fümigatuar makinisti 
Laboran 
Mutemed ve kâtib 
Bahçivan, odacı ve saire [1] 
Büro şefi 
Ambar memuru 
Bahçivan 

2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
6 

40 
43 

1 
6 

10 
4 
8 
8 
1 
1 

175 
150 
100 
80 
60 

100 
60 
40 
30 
25 

100 
75 
€o 
60 
30 
25 

108 
85 

ve filmigatuar 
1 
6 
4 

11 
1 
1 
1 

100 
75 
70 

360 
200 
70 
40 

Islah ve deneme istasyonları, deneme tarlaları, üretme 
ve örnek çiftlikleri, yonca tohumu temizleme evleri 

Makinist çiftçi başı ve saire [2] 90 2700 
» » » [2] (6 aylık) 16 560 

[1] 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı dahilindt 
beherinin aylık ücretinin tayini vekâlete aiddir. 

([2] Azamî 75 lirayt tecavüz etmemek ü::."-re aded re tahsi
satı dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aiddir. 



Ücret Maaş 
Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Bağ ve bahçe enstitüsü istasyon ve laboratuarları, örnek 
ve tohum yetiştirme bahçeleri ve fidanlıklar 

Bağcı, bahçivan ve saire [1] 70 3605 

Zeytin bakım teşkilâtı 
Zeytin bakımı memuru 20 108 
Mütehassıslık muakkibi 4 40 

t pek böcekçilik enstitüsü ve kışlakları ve boğma ve 
fışkırtma evleri 

Makinist 1 75 
Hademe 1 30 

îpek böcekçilik istasyonları ve tohum yetiştirme evleri 
Hademe - 6 30 

Makinist mektebleri 
Motor döküm ustası 
Demirci 
Marangoz 
Tesviyeci 
Hademe 
Başteknisyen 
Teknisyen 

Tohum temizleme evleri 
Tohum temizleme evleri muamelât şefi 

» » 
» » 
» » 
» » 

Müdür 
Müdür muavini 
Şef 
Bahçıvan 

» memuru 
» daimî makinisti 
» makinisti 
» » (7 aylık) 

Orta ziraat mektebleri 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

10 
5 

145 

5 
5 

20 
5 

60 
50 
50 
50 
25 

126 
60 

135 
108 
84 
84 
50 

100 
40 
40 
50 

[l] Azamî 75 lirayı tecavüz etmemek üzere aded ve tahsi
sat: dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aiddir. 
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Memuriyetin nevi 

Bağcı 
Eşear bahçıvanı 
Çiftçibaşı 
Aşçı 
Demirci 
Marangoz 
Makinist ve şoför 
Dahiliye memuru 
Kâtib ve daktilo 
Hademe ve saire [1] 

Aded 

4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
4 

75 

Ücret 
Lira 

60 
60 
60 
50 
50 
50 
70 
98 
60 

1765 

Maaş 
Lira 

Tavukçuluk enstitüsü ve istasyonları 
Tavukçubaşı 1 
Bahçivan 1 
Korucu 1 
Tavukçu 4 
Hademe 1 

» 1 

Veteriner işleri umum müdürlüğü 
Odacı 61 

» 14 
» 7 5 

40 
35 
35 
35 
30 
25 

30 
25 
20 

Bakteriyoloji, seroloji hıfzıssıhha müessesesi 
Makinist 1 

» 2 
» ve elektrikçi 1 

Bahçivan 1 
Arabacı 1 
Başhademe 1 
Hademe ve gece bekçisi 6 
Marangoz 2 

» muavini 1 
Kâtib 3 
Daktilo . 1 
Hademe [1] 20 
Hademe [1] 60 

100 
80 
60 
60 
40 
35 
30 
50 
40 
55 
65 

510 
1500 

\[l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı 
dahilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete aiddir. 
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Memuriyetin nevi Aded 

Distofajin laboratuarları 
Müdür 1 
Muhasib 1 
Sevk memuru 1 
Hademe ve saire 2 

Ücret 
Lira 

150 
80 
40 
25 

Maaş 
Lira 

Zootekni müesseseleri 
Hara müstahdemini [1] 25 650 

Aygır depoları 
Aygır depoları müstahdemini ve saire [1] 60 1600 
Nalband 4 50 
Başahırcı 2 50 
Seyis 29 30 

» 17 20 
» 15 15 

Nesüname kâtibi 1 70 
Mürebbi yamağı 2 60 
Seyis 3 30 

» 9 20 

İnekhane ve numune ağılları 
İnekhane mütehassısı 1 200 
Ağıl mütehassıs veterineri 1 150 
Kâhya 3 50 
Çoban 10 25 

» 10 20 
» 10 15 

Hayvan sağlık memurları ve nalband mektebleri 
Muallim 1 175 
Muallim ve muallim muavini 2 100 
Nalbandbaşı 1 80 
Başhademe 1 40 

\[l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı 
dahilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete aiddir. 



292 

Memuriyetin nevi 

Hademe 
» 
» 
» 

Hayvan hastalıklarile mücadele 
Tahaffuzhane müdürü 
Mücadele veterineri 
Mücadele kâtibi 

» » 
. » » 

» » 
Süvari gardiyanı 

» » 
Piyade gardiyam 

Zootekni mmtaka müfettişi 

Aded 

2 
1 
5 
1 

ele 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
7 

24 
10 

Ücret 
Lira 

35 
30 
25 
20 

125 
100 
75 
70 
55 
50 
40 
35 
25 

Maaş 
Lira 

175 

Umumî müfettişlik müşavirlikleri 
Katib 
Odacı 

Pamuk işleri müdürlüğü 
Tercüman 
Makinist 

» muavini 
Çırçır ustası 
Çiftçi başı ve saire [1] 
Fen memuru 
Mütehassıs 

» 
Mesul muhasib 
Grafik memuru 

8 
8 

1 
6 

25 
6 

70 
1 
1 
1 
1 
1 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 
Umumî kâtib 
Laboratuar şefi 

» » 

1 
8 

26 

100 
30 

150 
100 
66 
66 

2100 
108 
256 
210 
126 
70 

150 
100 
50 

[1] Azamî 50 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat da
hilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekalete aıddir. 
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Memuriyetin nevi 

Müderris 
» 

Tabib 
Diş tabibi 
Tercüman 

» 
Kütüpane memuru 

» » 
» memur muavini 
» kâtibi 
» daktilosu 

Muhasebe hesab memuru 
» daktilosu 
» evrak müvezzii 
» mutemedi 

Rektörlük kalemi dosya memuru 
» » daktilosu 
» » yazıcısı 
» » roto makinisti 
» » evrak postası 

Daire müdürlüğü kâtibi 
» » daktilosu 

Talebe işleri âmiri 
» » kâtibi 
» » daktilosu 
» » sicil memuru 
» yrdu başmuid 
» » muid 

idarî müşavirlik dosya memuru 
Ayniyat muhasebe daktilosu 

» » tedkik memuru 
» » depo kâtibi 

Komisyon kâtibi 
Iktısad enstitüsü hesab memuru 

» » tarla işleri âmiri 
» » elişleri ustabaşısı 

Santral mühendisi 
Elektrikçi 
Suculuk enstitüsü mühendisi 
ince makinisyen 
Sütçülük ustabaşısı 

Aded 

3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

200 
150 
150 
100 
175 
130 
175 
120 
100 
80 
70 
80 
70 
50 

150 
70 
90 
70 
70 
50 
90 
70 

180 
70 
70 
70 

125 
80 
80 
70 
70 
70 
80 

150 
150 
100 
200 
100 
250 
130 

60 
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Memuriyetin nevi 

Ustabaşı 
» 

Orman fakültesi kâtib ve tercümanı 
» » daktilosu 
» » fidanlık ustabaşısı 

Çamaşır depo memuru 
Çamaşırcıbaşı 
Çamaşırcı 

» 
» 

Şoför 
Bekçi 
Nalband 
Aşçı 
Hastabakıcı 
Birinci sınıf lâburant 
İkinci » » 
Hademe [1] 

Aded 

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

45 
140 

Ücret 
Lira 

50 
30 

125 
70 

150 
50 
70 
40 
20 
25 
75 
40 
50 
60 
65 
70 
60 

3550 

Maaş 
Lira 

Talebe 820 

Konya ovası sulama idaresi idare memurları 
Müdür 
Ziraat müşaviri [2] , 
Avukat 
Kâtib ve tahakkuk memuru 
Daktilo 

Fen heyeti 
Su mütehassısı (Mühendis) 
Ziraat fen memuru [3] 

» » » ![3] 
Fen memuru [3] 

» » ı[3] 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 

350 
250 
40 
75 
35 

300 
150 
100 
125 
110 

Hesdb işleri heyeti 
Muhasebeci 1 150 

{[l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat da
hilinde beherinin aylık ücretinin tayini rektörlüğe aiddir. 

[2] İkinci müdür sıfat ve salâhiyetini haizdir. 
([3] At mubayaa ve besleme masrafları kendilerine aid ol

mak üzere süvari olacaktır. 



V 2&r— 
Memuriyetin nevi 

Veznedar [?4 
Müfredat kâtibi 
Ayniyat muhasibi 
Tahsil memuru [1] 
Tahsildar [1] 

Su tevzi müstahdemleri 
Kanal kolcusu [1] 
Savakçı 

» 
Baraka bekçisi 

tdare müstahdemleri 
Marangoz ustası 
Demirca> 
Demirci çırağı 
Santral memuru 
Telgraf hat çavuşu [1] 
Odacı 
Gece bekçisi 
Bahçivan 
Şoför 
Fidancı 

Aded 

1 
1 
1 
1 
5 

6 
1 
{&. 
4 

1. 
1 
1 
1 
% 
1 
1 
1 
1 
1" 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

75 
40 
80 
60 
50 

50 
40 
30 
25 

71 
65 
20 
38 
30 
15 
25 
25 
50 
50 

Aded 

130 
130 
130 
130 
60 
90 

Mek'tebler talebe kadrosu 

İstanbul orta ziraat mektebi 
Bursa » » » 
îzmir » » » 
Seyhan » » » 
Sayhan makinist mektebi 
Hayvan sağlığı memurları mektebi 

[1] At mubayaa ve besleme 7W«8r^drr^#^«fen%^a#ö?-
mak üzere süvari ölacaMtor*. 

[2] Muhasebe işlerine de yardım ile mükelleftir. 
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NAKÎL VASITALARI KADROLARI 

Aded 

Büyük Millet Meclisi 
1 Motosiklet 

Başvekâlet 
1 Motosiklet * 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 
1 Hizmet otomobili 
2 Kamyonet 
2 Seyyar meteoroloji istasyonları için kamyon 
3 Motosiklet 
8 Bisiklet 
2 Sandal 

Maliye vekâleti 
1 Hizmet otomobili 
1 Motosiklet 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1 Hizmet otomobili 
2 Bisiklet 
3 Motosiklet 

25 Liman motörbotu ,. 
3 İstimbot 

14 Motorlu sandal 
47 Sandal 

Emniyet işleri TJ. M. 
6 Hizmet otomobili 
8 Motor 

100 Motosiklet 
400 Bisiklet 
50 Sandal 

175 Sütari biıiek Jıayvaıu 
12 Polis nakil ye takib otomobili 
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Aded 

Hariciye vekâleti 
Misafirini ecnebiye otomobili 
Motosiklet 
Bisiklet 

Sıhhat ve içtimaî M. V< 
16 Hizmet otomobili 
7 Kamyon 
2 Çift atlı cenaze arabası 
9 Çift atlı yük arabası 
7 Kamyon 
2 Fayton 
1 Motor 
9 Hasta nakliye otomobili 
2 Cenaze otomobili 
2 Motosiklet 
1 Hasta nakliye arabası 
1 Binek arabası [Çift atlı] 
2 Bisiklet 

Adliye vekâleti 
3 Hizmet otomobili 
4 Kamyonet [Mahbus ve mevkuf ve ölü nakline mah

sus] 
2 Araba 
1 Bisiklet 
1 Motosiklet 

Maarif vekâleti 
6 Kamyon 
2 Kamyonet 

25 Binek ve yük arabası 
1 Merkeb 
1 Bisiklet 

Nafıa vekâleti 
45 Otomobil 
4 Kamyon 

31 Kamyonet 
39 Binek atı 
5 Motosiklet 

1 
2 

30 
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Aded f 

İktısad vekâleti 
12 Motor 
15 Sandal 
1 Balıkçı gemisi 
2 Mekteb gemisi -
2 Römorkör algarine 
1 Hizmet otomobili 
2 Motosiklet 

Ziraat veJMîeti 
6 Binek otomobili 
7 Kamyon 

39 Kamyonet 
211 Araba [Binek ve yük] 

15 Motosiklet 
3 Bisiklet 

Ankara Yüksefö' Zîraat* Enstitüsü 
4 Otobüs 

10 Bisiklet 
14 Araba 

JZcmya ovasv sulama idaresi" 
1 Kamyonet 



E - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 5 

[Kadroları masraf tertibinden yapılacak hizmetlerin fasıl ve madde numaraları] 
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F. M. Muhassasatm nevi 

BAŞVEKÂLET 
79 Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tevhidi ücret ve umumî masraf

ları 
İSTATİSTİK U. M. 

121 1 Ücret 

MALİYE VEKÂLETİ 
Temyiz komisyonları 
Muvazzaf tedkiki itiraz komisyonları 
Kazanç ve muamele vergileri hesab mütehassısı ve eksperler 
Para nakliye ve bendiyesi 
1567 numaralı kaaımun t&febİkı masrafı 
2999 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Ecnebi mütehassıs ve tercümanlar 
İstanbul memurları kursunun tedris ücreti 
Buğdayı koruma vergisi cibayet teşkilâtı ve masrafı 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
300 Tapu işlerine yardım etmek için istihdam edilecek muvakkat memurlar 

ve daktilolar ücreti 
301 İskândan müdevver muamelâtın tescili için istihdam olunacak muvak

kat memur ve daktilolar ücret ve harcırahile sair masraflar 

198 

200 

203 
208 
233 

2 
3 
4 
2 
3 
4 
1 
4 

MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
424 1 Neşriyat, propaganda, telif, tercüme, filim kâğıd, klişe tabı ücret ve 

masrafları 

HARİCİYE VEKÂLETİ 
524 1 Hükümetlerle muahede ve mukavele akdine memur edileceklere verile-' 

cek harcırah ve kongrenin sair masrafı 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENT VEKÂLETİ 
565 Sari ve salgın hastalıklarla mücadele masrafı 
566 Trahom mücadele masrafı 
567 Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı 
568 Güzzam mücadele masrafı 
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î \ M. İfilühassasatin nevi 

£69 Verem maicadele masrafı 
57Û -Sıtma mücadele masraf ı 
563 2 Sıhhat merkezleri 
i>84 Merkez hıfzıssıhha müessesesi ve hıf zıssıhha mektebi 
Ü86 Doğuna ve çocuk bakım evleri 

ADLİYE VEKÂLETİ 
621 Mahkûm çocuk ıslah evleri umumî masrafları 

MAARİF VEKÂLETİ 
655 1 Tedkik masrafları 

3 öğretmenlere mahsus ders ve program kılavuzları^ telif, tercüme ve 
neşir masrafları ile bakanlıkça tercüme ettirilecek program, kanun, 
talimat ve raporların tercüme bedeli ve program, talimatnamelerin ne
şir masrafı 

657 Basma yazı ve resimleri derleme kamanuna göre yapılacak her türlü 
derleme, toplama, dağıtma, yollama ve yayın masraftan ü e bu işlerle 
ilgili' kurumların bütün masrafları ve müstahdemler elbisesi 

658 2 Bakanlıkça halka, kurumlara ve öğretmenlere parasız dağıtılmak üze-
, re telif veya tercüme ettirilecek kitablar, dergiler ve diğer basma ya
yınların basma, tercümeler ve her türlü meşir jaaaşBsefîkuö 

5 Yazma eserleri şoğaibfcnaa ve mübadele işleri için işçi ücretleri ve her 
nevi fotoğraf, atelye tesis ve daimî aaaaseafları 

659 Ulusal dil ve tarihimizle ilgili eserlerin vepa «ski yağmalar ve eski 
metinleri» gaita» ataması, bamba&assı, telif ve iteıretaıe lejfe&rilmesi için 
lâzımgelen her türlü masraflar 

660 Harf inkılâbı onuneu yıl dönümü sergilerinin hazırlık, kurma, sevk, 
nakil, teşhir ve tanzimi için icab eden her türlü tesisat ve eşya üe 
sergi için satın alınacak kitab, dergi ve sair basmaların bedelleri, ser
gi memur ve müstahdem ücretleri, seyyar Idtab sergisinin her türlü 
masrafı üe bu sergide bulunacak memurların ve harf inkılâbı ser
gisi işleri için merkeze getirilecek veya merkezden icab eden yerlere 
gönderilecek JBemuriarın harcırah ve yevmiyeleri, sergi dolayısüe neş-
.redîlecek kitab, hroşür, katalog, afiş ve sairenm hazırlama, tabı ve 
neşir masrafı 

661 Ecnebi mütehassıs ve öğretmenler ücret ve harcırahları 
663 ilk ve orta öğretim öğretmeleri ile ilk öğretim ispekterleri kursları 

masraf ve harcırah ve ücretleri 
671 12 Konferans ücreti ve muvakkat kozlar ücreti, talebe ders notlarının 

teksiri için kullanılacak müstahdem ücreti 
674 9 Türk halk şarkdanmn derleme ve armonizasyonu ile -mahallî krya-

fet, oyun ve raksların firnıe alınması ve %u hususfea lüzumlu her tü^lü 
vesait ve malzemenin teminile yol masrafları ve batı koro, şarkı, ope
ra ve sahne müzik ve metmlerinm ve müzik ile tiyatroya aid ders ki-
»tabtaaaian IÜKVHGÖIU görülenlerim dilimize adaptasyon, telif, teroibeae 
ve her türlü neşir masrafları 
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P. M. Muhassasatm nevi 

10 Ankara Konservatuvarınm ve koro ile baletin bütün ücret ve masraf
ları ve bunların yaz temrinleri kampı öğretmen ücretleri ve yol parası 

676 Cumhur başkanlığı filârmonik orkestrası ve müzik öğretmen okulu, 
konservatuvar, tiyatro ve opera bölümleri yabancı uzmanları ile mu
vakkaten davet edilecek yabancı orkestra şefi ve virtiozlara verilecek 
ücret ve yol paraları 

683 1 Meslek ve ticaret kursları ve akşam okulları Öğretmen ve idare me
murları ücreti 

684 Meslek mektebleri ecnebi uzman ve uzman muavinleri ve tercüman
ları ile ecnebi öğretmen ve usta ücuratı ve bunların memleket dahi
linde gidiş, geliş ve seyahat harcırah ve yevmiyeleri 

685 2 Kütüpanelerin tasnif ve nakil masrafı 
686 1 Tarihî eserlerin muhafazası masrafı 

3 Röle ve kısmı mimar, müstahdemin ücretlerile bütün masrafları 
692 5 Tedris heyetine dahil profesörlerle yardımcılarına aid ücretleri 

7 Konferans vereceklerin ücretlerile konferans işlerinde çalıştırılan me
mur ücreti 

695 Fakültenin diğer bütün ücret ve masrafları 

NAFIA VEKÂLET! 
Müstahdemler ücreti 
Ecnebi mütehassıs ve mühendis ve tercümanları 
inşaat ve esaslı tamirat masraf flan 
Hafriyat masrafları 
Ecnebi muallimler ve su laboratuarları şefdötravo ücret ve harcırahları 

ÎKTISAD VEKÂLETİ 
Ecnebi mütehassıslar, tercümanlar ve kâtibi eri 
Lâburatuarlar 
Türkofis ve haricî ticaret mümessillikleri teşkilât ve umumî masraf
ları 
3018 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Satış kooperatifleri ve satış kooperatif birlikleri teşkilâtına yardım 
ve teşkil, tedkik hazırlıkları masarifi ve bu maksadla vaki olacak neş
riyat masrafı 
Yüksek deniz ticaret mektebi masrafları 
Limanların temizleme, tarama, mayin imha ve buna aid vesaitin mu
bayaa, tamir, işletme ve idare umumî masrafları 
Devlet Reisine aid deniz vasıtalarının masrafları : 

ölçüler kanununun tatbiki umumî masrafları 
3008 numaralı iş kanununun tatbiki umumî masrafları 

ZÎBAAT VEKÂLETİ 
833 Yerli, ecnebi tekniker ve mütehassıslar ve tercüme büroları müstahdem

leri 
$35 3 Ziraî kurslar ve köy eğitmenleri umumî masarifi , 

724 
729 
735 
736 
740 

779 
785 
786 

788 
789 
791 
793 
794 

1 

2. 
1 
2 
3 

2 
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836 1 Muzır hayvan ve hastalıklarla mücadele masrafı 
2 Merkez mücadele enstitüsü ve mücadele istasyonları 

838 2 Zeytin bakım teşkilâtı ve zeytin istasyon ve fidanlıkları 
841 1 Hayvan hastalıkİarile mücadele ve tahaffuzhaneler tesisi ve idaresi 
844 4 Karasığır damızlıkhaneleri 
847 2582 sayılı kanun mucibince mrinos koyunlarının mubayaa, ıslah ve ye^ 

tiştirilmesi ile tevzi işleri umumî masarifi ve bu kabil işlere yardım 
848 2582 sayılı kanun mucibince pamuk ıslahı ve ıslah edilmiş pamuk tohu

mu mubayaa, üretnn ve tevzi işleri umumî masarifi ve bu kabîl işlere 
yardım 

854 Enstitü ve laboratuarlar levazım ve işletmeleri ve umumî masrafları 
857 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
859 Umumî masraflar karşılığı i 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA) 
902 Memleket iç ve dışmdaki Türk şehidlerinin tezkir ve ibkayı namı için 

yapılmış- ve yapılacak şehidliklerin bilûmum levazım ve inşa masraf 
ve bekçi ücretleri 

903 inşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları 
904 ' Ecnebi mütehassıslar 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA) 
950 Yabancı mütehassıslar ücret ve harcırahları 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ) 
990 Ecnebi mütehassıslar 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
1022 Ecnebi mütehassıslar 

»• f*m*t • • 





C-CetveU 
Muvazener nrnmmye karranu : Madde - 7 

ffmridal seviteNnâsn fter bîrinin müstenid oldukları hükümler] 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Birinci kısım 

î rad ve servet vergileri 

20/1/1936 
23/3 /1938 

Kanun 

Hayvanlar vergisi 

2897 Hayvanlar vergisi kanunu 
3343 Hayvanlar vergisi kanununun bazı hükümlerinin 

değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler ek
lenmesine dair 

22 /3 /1934 
5/7 /1934 

23/5 /1935 
80/5/1935 

3 /6 /1935 

24/4/1936 
9 /1 /1926 

28/ 5/1927 

Kanun 
> 

» 

0/6/1930 
14/6/1934 

8/ 2/1937 

4/6/1937 

12/6/1937 

> 
» 

» 

Kanun 

» 

Kazanç vergisi 

2395 Kazanç vergisi 
2574 Kazanç vergisi kanununun 41 nei maddesinin son 

fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
2729 • Kazanç vergisine dair olan 2395 sayılı kanuna ek 
2751 2395 sayılı kazanç vergisi kanununun bazı hüküm

lerini değiştiren kanun 
2761 Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve sergi

lerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair kanu
nun 2395 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 6 ncı 
bendine bir fıkra eklenmesi hakkındaki birinci 
maddesi 

2957 2395 sayılı kazanç vergisi kanununa ek kanun 
710 Türkiye dahilinde piyango keşidesinin münhası

ran Tayyare cemiyetine aid olduğu hakkında 
1065 Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ifayi vazife eden 

bazı ecnebi rüesa ve memurları muhassasatınjn tev-
kifata tâbi tutulmaması hakkında 

1701 Tütün inhisarı kanununun 54 ncü maddesi 
2510 îskân kanununun 37 nei maddesinin 1 numaralı 

fıkrasının A bendi 
3111 Sümer bank kanununun 15 nei maddasine fıkralar 

eklenmesine dair 
3202 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 

50 nei maddesi 
3258 Kazanç vergisi hakkındaki 2395 numaralı kanunla 

1890, 1980, 2882 numaralı kanunların bazı hüküm
lerini değiştiren kanun 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

1 1 / 6 /1937 B. M. M. Karan 1010 

27/12/1937 Karnın 3295 

3 / 4 /1926 Kanun 797 
4 / 7 / 1 9 3 1 » 1836 

9/4/1932 . B. M. M. Karan 696 

30/6/1932 » 721 

22/12/1934 Tefsir 210 

23/12/1934 B. M. M. Kararı 842 

14/6/1934 Kanun 2510 

26 mart 1222 Nizamname 
1 K. Sani 1329 » 

9 T. Sani 1325 îrade 

30 nisao 1331 Kanunu muvakkat 

6 nisan 1334 Kanun 

5 nisan 1341 » 601 

12/4 /1341 Kanun 608 

2 6 / 3 /1931 » 1794 

Hulâsa 

Kazanç vergisi kanununun 3 ncü maddesinin 1 ve 
21 nci fıkralarının tefsirine mahal olmadığı hak
kında • 
Denizbank kanununun 22 nci maddesi 

Veraset ve intikal vergisi kanunu 
Veraset ve intikal vergisi kanununun bazı madde
lerini muaddil kanun 
Vefat eden mebuslara verilen ikramiyelerin tereke
ye dahil edilmiyeceğine dair 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere meccanen 
temlik edilen gayrimenkul! erin veraset ve intikal 
vergisi hakkında 
Türkiyede ikametgâhı olan bir yabancıya vasiyet 
ve miras suretile geçen mallardan yurd dışmd* 
bulunanlardan veraset ve intikal vergisi alınmaya
cağına dair 
1836 sayılı kanunun ikinci maddesinin 2- nci fıkra

sındaki (Meccani hastaneler) tabirinin tefsirine 
lüzum olmadığına dair 
iskân kanununun 37 nci maddesinin 1 numaralı 
fıkrasının «B» bendi 

Maadin nizamnamesi 
Maadin nizamnamesinin 49 ncu maddesini muad
dil nizamname 
Maden mültezimlerinden alınacak harç ve rüsum 
hakkındaki kısmı evvel harç ve rüsum defterinin 
bir numarası 
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerini muaddil 
kanun 
Maadin rüsumu nisbiye ve mukarreresinden yüzde 
altı nisbetinde teçhizat hissesi alınacağına dair 
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mu
afiyet hakkındaki kanunun 5 nci maddesi 
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin tadili
ne dair 
Maadin nizamnamesinin 50 nci maddesinin tadili 
hakkında 

Veraset ve intikal vergisi 

Madenler rüsumu 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın nıüstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

14/6/1935 Kanun 

16 mayıs 1317 Nizamname 
24/ 3 /1926 Karnın 
10/6/1926 » 

14/6 /1935 
11 şubat 1327 
18/5/1334 

7 mayıs 1310 
3 mart 1328 

2818 

792 
927 

2809 
İrade 
Mukavelename 
Tezkere 
İrade 

Hulâsa 

Maadin nizamnamesile 608 numaralı kanunun bazı 
maddelerini değiştiren kanun 
Taşocaklan nizamnamesi 
Petrol kanunu 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap
lıcalar tesisi hakkında 
927 sayılı kanuna ek kanun 
Ereğli kömür şirketile aktolunan itilâfname 
Ernagi bakır madeni hakkında 
Mihalıççık kil madeni hakkında 
Ereğli maden ocaklarından harice satılan kömü
rün beher tonundan alınan resmin 2,5 kuruşa ten
ziline dair 

İkinci kısım 

istihlâk ve muamele vergileri 

Gümrük vergileri 

A) Gümrük kanunu ve tadilleri 

11 nisan 1334 
14/2/1340 

9 /4 /1340 

4 / 1 /1926 

7 /6 /1926 
7 /6 /1926 
4 /1 /1930 

15/2 /1930 

15/6/1930 

7 / 1 /1932 

7 /4 /1932 

Kanun 
» 

Tefsir 

Kanun 

» 
» 
» 

Kanun 

Gümrük kanunu 
414 Gümrük kanununun on dördüncü maddesini muad

dil kanun 
41 Gümrük kanununda mikdarı tayin edilen para ce

zalarının beş misline iblâğ edilib edilmiyeceği hak
kında 

705 Gümrük kanununun 62 nci maddesine müzeyyel 
kanun 

905 Gümrük kanununa müzeyyel mevad hakkında / 
906 Gümrük kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 

1549 Gümrük kanununun 35 nci maddesini ve müzeyyel 
kanunun 43 ncü maddesini tadil eden kanun 

1560 Gümrük kanununa müzeyyel mevad hakkındaki ka
nunun ' beşinci maddesinin tadiline dair 

1723 Gümrük kanununun 12 ve 110 ncu maddelerinin ta
diline dair 

1918 Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunun 72 
nci maddesi 

1940 Gümrük kanununun 107 nci maddesini muaddil 
kanun 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

28/12/1933 

23/6 /1934 

22/12/1934 

Kanun 

Hulâsa 

2372 Gümrük kanununun 36 ncı maddesinin tadili hak
kında 

2533 Gümrük kanununun 13 neü maddesini kaldıran 
kanun 

2646 Gümrük kanununun 49 ncu maddesini tadil eden 
kanun 

11/ 6 /.1330 

31/10/1331 

22/2/1926 

8/6/1926 

10/6/1926 

9/5/1927 

23/6/1927 

14/5./1928 
1/6/1929 
2/6/192Ö 

Kan 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

5/12/1929 

B) Gümrük tarife kanunu ve tadilleri ve bunlarla alâkadar kanunlar ' 

Vasati Asyadan celbolunan pamuk tohumlarının 
resimden muafiyeti hakkmda 
Ecnebi memleketlerden gelecek damızlık.hayvana
tın gümrük resmi muafiyeti hakkmda 
Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük re
simleri hakkında 
Beynelmilel yataklı vagonlar şirketine aid yataklı 
ve yemekli vagonların gümrük resminden muafi
yetine dair 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap
lıcalar tesisatı hakkında 
917 sayılı ve 8/6/1926 tarihli kanuna müzeyyel 
kanun 
Belediyelerce getirilecek itfaiye alât ve edevatile 
araba ve teferruatının muafiyeti hakkında 
ispençiyari ve tıbbî müstahzarlara dair 
Gümrük tarifesi kanunu 
Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim
leri hakkında 
Gümrük tarifesi kanununun 31 nci maddesinin ta
diline dair 
Gümrük tarifesi kanununun tadiline dair kanun 
Tohumlukların gümrük resminden istisnasına dair 
Gümrük tarifesi kanunu ile tarifede yapılacak tas
hihler hakkında 
Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim
leri hakkında 
Gümrük tarifesi kanununun beşinci maddesinin 10 
ncu fıkrasının tadili hakkında 
Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine ve 
on milyon dolarlık istikraz aktine dair mukavele
namenin tasdiki hakkında 
Gümrük, tarif esi kanununun beşinci maddesinin 7 
nci fıkrası hakkında 
Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim
leri hakkmda 
Gümrük tarifesi kanununun dördüncü maddesinin 
dördüncü fıkrasının tadili hakkında, 

752 

917 

927 

1020 

1140 

1262 
1499 
1527 

1535 

29/3/1930 
24/o/1930 
31/5/1930 

10/6/1930 

12/6/1930 

15/6/1930 

12/2/1931 

22/6/1931 

26/3/1931 

> 
» 
> 

» 

» 

» \ ' 

B. M. M. Karan 

Kanun 

» 

1577 
1641 
1669 

1710 

1717 

1722 

616 

.1756 

1795 



— âiö 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

3/12/1931 

7/1/1932 

14/5/1932 

20/4/1933 . 

31/5 /1933 

31/5/1933 
3/6/1933 

3/6/1933 
3/6/1933 

Tefsir 

Kanun 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

172 

1926 

1962 

2154 

2255 

2256 
2261 

2262 
2268 

8/6/1933 

11/6/1933 
11/ 6/1933 

28/12/1933 
22/3/1934 

28/5/1934 

14/6/1934 

4/1^937 

23/12/1934 

27/5/1935 
12/6/1935 

12/6/1935 
14/6/1935 

14/6/İ935 
14/6/1935 

» 
Tefsir 

Kanun 

» 

> • 

Tefsir 

Kanun 

> 

> 

Kanun 

14/6/1935 

2285 

2301 
190 

2376 
2396 

2456 

2510 

221 

2672 

2731 
2781 

2785 
2804 

2805 
2809 

2819 

Gümrük tarifesi kanununun 447 nçi numarasının 
«A» fıkrası hakkında 
Gümrük tarifesi kanununun 28 nci maddesinin ta
dili hakkında 
Ziraatte kullanılan bazı maddeleri gümrük resim
leri hakkında 
Halkevleri için idhal olunacak radiyo ve sinema 
makinelerinin gümrük, muamele ve oktrova ver
gi ve resimlerinden istisnasına dair 
Gümrük tarifesi kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkında 
Gümrüklerce alınacak belediye hisseleri hakkında 
Teşviki sanayi kanununa müzeyyel kanunun ikin
ci maddesi 
Sümer bank kanununun 6 nci maddesi 
Umumî ihtiyacat için hariçten getirilecek madenî 
su borularile aksam ve teferruatından gümrük res
mi alınmamasına dair 
Cenub demiryollarının işletilmesine aid itilâf name
nin imzasına salâhiyet verildiğine dair olan kanu
na müstenid itilâfnamenin 6 nci maddesi 
Belediyeler bankası kanununun 7 nci maddesi 
2255 sayılı kanuna bağlı cetvelin 401 numarası 
hakkında 
927 sayılı kanuna müzeyyel kanun 
Muhacir ve mültecilerin gümrük muafiyeti hak
kındaki, kanunun muvakkat maddesi 
Gümrüklerde istimal ohırır.n bazı evraka pul ilsakı 
hakkında » 
îskân kanununun 31, 32, 33, 34 ve 35 nci madde
leri 
îskân kanununun 31 nci maddesinin B kıstmmm 
tefsiri 
2456 sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında 
Bazı (maddelerden alınacak istihlâk resmi hakkında 
Balya - Karaaydın şirketinin getireceği mayi mah
rukatın gümrük resminden ve muamele vergisin
den muafiyeti hakkında 
Şeker istihlâk.ve gümrük resmi hakkında 
Maden tetkik ve arama enstitüsü hakkındaki ka
nunun 13 ncü maddesi 
Eti bank kanununun 7 ve 11 nci maddeleri 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap
lıcalar tesisatı hakkındaki 927 sayılı kanuna ek 
kanun 
Elektrik işleri etüd dairesi teşkili hakkındaki ka
nunun 20 nci maddesi 



- â l i -
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

11/10/1935 Tefsir 216 

8/11/1935 

10/6/1936 

12/6/1936 

B. M. M. Kararı 

Kanun 

» 

903 

3023 

3044 

10/2/1937 
9/4/1937 

5/5/1937 
25/ 6/1937 

15/12/1937 

5/1/1938 

21/3/1938 

25/4/1938 

Kanun 
> 

> 
» 

> 

> 

> 

» 

3122 
3152 

3167 
3264 

3283 

3305 

3339 

3373 

Halkevleri için getirilen seyyar sinema ve radiyo 
makinelerine mahsus ve bunlarla cihazlanacak oto
mobil ve kamyon gibi vasıtaların bu sinema ve 
radiyoların cihazlarından olduğuna dair 
Gümrük tarifesinin 2255 sayılı kanunla değiştiri
len 695 nei numarasının «D» fıkrası hakkında 
İstanbul ve İzmir limanlarının sureti idaresi hak
kında 
Devlet müesseselerile Türkler ve Türk sermayesi-
le müteşekkil şirketler tarafından satın alınan bu
harlı gemilerle memlekette yapılan mümasilleri 
için getirilecek eşyanın gümrük resminden istis
nasına dair 
öğretici ve teknik filimler hakkında kanun 
Gümrük tarifesi hakkındaki 1499 sayılı kanuna ek 
kanun 
Kara avcılığı kanununun 19 ncu maddesi 
2255 sayılı kanuna ibağlı cetvelin 695/B, C pozis
yonlarında yazılı resimlerin indirilmesi hakkında 
Gümrük tarifesi kanununun değiştirilmesine dair 
kanun 
Pamuk iplikleri ve çimento gümrük resimlerinden 
tenzilât icrasına dair Hükümetçe ittihaz olunan ka
rarların tasdiki hakkında kanun 
Hariçden satın alman buharlı ve motorlu gemilerle 
memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek eş
yanın gümrük resminden istisnasına dair 
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma dair 

31/5/1930 

7 /6 /1930 

7 /6 /1930 

7 /6 /1930 

26/3 /1931 

22/7/1931 

28/5 /1933 

C) Gümrük resmine haizi tesir olan ticaret mukavelelerinin tasdikma dair kanunlar 

Kanun 1671 Türkiye ile İsveç arasında yapılan ticaret ve seyri-
sefain mukavelesi hakkmda > 

1689 Türkiye - Almanya ticaret mukavelenamesinin tas
dikma dair 

1690 Türkiye ile Macaristan arasmda münakid ticaret 
mukavelesi hakkmda 

1691 Türkiye ile Bulgaristan arasında aktedilen ticaret 
ve seyrisefain muahedesi hakkında 

1799. Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki ticaret ve 
seyrisefain mukavelesi hakkmda 

1873 Ticaret mukavelesi ile Modüs vivendi aktetmeyen 
Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak ithalâta 
memnuiyetler veya tahdid ve takyidler tatbikına 
dair 

2237 Türkiye ile Polonya arasmda münakid ticaret ve 
seyrisefain mukavelesi hakkmda 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

10/a/1933 
4 /6 /1934 

3 /6 /1935 

29/1 /1936 

8 /5 /1936 
10/a/1937 

Kanun 2294 
2499 

2756 

2909 

2967 
3125 

Hulâsa 

1873 »ayılı kanuna müzeyyel kanun 
Türkiye ile Bulgaristan arasmda akid ve imza 
edilen ticarî itilâf hakkında 
2499 sayılı kanunla kabul edilen Bulgar ticaret mu
kavelesinin bir numaralı cetvelinde yapılan deği
şiklik hakkında ' 
1758 sayılı kanunla kabul edilen Yunan ticaret 
mukavelesine zeyil hakkmda 
2294 sayılı kanuna müzeyyel kanun 
Türkiye - Yugoslavya ticaret ve seyrisefain mu
kavelesinin tasdikına dair 

D) Gümrük resmine müteallik nizamname ve kararnameler 

9 /1 /1934 

13/ 9/1935 

27/5/1936 

13/11/1936 

30/12/1936 

16/2/1937 

12/4/1937 

Kararname 

Nizamname 

Kararname 

» 1 

•» * 

» 

» 

2/20 

2/3283 

2/4685 

2/5570 

> 2/5790 

2/6050 

2/6374 

3 /5 /1937 

5/7/1937 
24/8/1937 

2/6500 

2/7005 
2/7276 

Tarifenin 694/A numarasına giren kömürlerin 
gümrük resminin tenzili hakkmda 
1262 sayılı kanunun sureti tatbiki hakkında nizam
name 
Alman ticaret mukavelesine bağlı tenzilâtlı liste
de yapılan değişiklikler hakkında 
3305 sayılı kanunla tasdik olunan ve pamuk ip
liklerinin gümrük resminin tenziline dair olan 
kararname 
3305 sayılı kanunla tasdik olunan ve pamuk ip
liklerinin gümrük resminin tenziline dair olan 
kararname 
Gazete, mecmua ve mekteb kitabları tabında kul
lanılan ve tarifenin 328/A numarasına giren adi 
kâğıdların gümrük resimlerinin tenzili hakkında 
Maarif vekâletinin resmî kitab listesine dahil ki-
tablann tabında kullanılan ve tarifenin 328/A 
ve B pozisyonlarına giren kâğıdların gümrük res
minin tenzili hakkında 
Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim şirketi 
tarafından ithal olunacak sandıklık kerestelerin 
gümrük resminin tenziline dair 
Genel ithalât rejimi kararnamesi 
Genel ithalât rejimi kararnamesine bağlı listele
rin tadili hakkında 

20/4 /1933 

10/5/1934 

Muamele vergisi 

Kanun 2154 

2430 

Halkevleri için ithal olunan radiyo ve sinema ma
kinelerinin gümrük ve muamele ve okturva ver
gi ve resimlerinden muafij^etine dair 
Muamele vergisi kanunu 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulûsa 

23/12/1934 

15/12/1934 

12/6/1935 

14/6/1935 

10/2/1937 

24/6/1937 

Kanun 

B. M. M. Kararı 

Kanun 

» 

» 

» 

2663 

839 

2781 

2821 

3122 

3257 

Muamele vergisi kanununun ikinci maddesinin 
(O) fıkrasını değiştiren kanun 
Muamele veıgisi kanununun ikinci maddesinin 
(O) fıkrasının tefsire muhtaç olmadığı 
Balya - Karaaydın şirketinin getireceği mayi 
mahrukatın gümrük resminden ve muamele ver
gisinden muafiyeti hakkında 
Bazı şekerli maddelerden alınmamış olan muamele 
vergisinin terkini hakkında 
öğretici ve teknik filimler hakkındaki kanunun 
birinci maddesi 
Muamele vergisi kanununun bazı maddelerinin de^ 
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında karnın 

t Ddhüî istihlâk vergisi 

X) Şeker, glikoz ve mayi madenî mahrukat 

12/ 6 /1930 Kanun 1718 Dahilî istihlâk vergisi hakkında 
22/7/1931 » 1871 Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 numaralı 

kanunu muaddil kanun 
19/ 4 /1934 > 2414 Dahilî istihlâk vergisi hakkmdaki 1718 numaralı 

kanunu muaddil kanun 
26/ 5 /1934 » 2448 Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 sayılı ka

nuna müzeyyel kanun 
12/ 6 /1935 » 2785 Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkında 
14/ 6 /1935 » 2796 Dahilî istihlâk vergisi kanununun 10 ncu madde

sinin tadili ve muvakkat bir madde ilâvesi. hak
kında 

25/ 6 /1937 » 3263 Dahilî istihlâk vergisi kanununa müzeyyel 2448 nu
maralı kanunun lağvına dair kanun 

25/1/1937 » 3101 Şeker.istihlâk ve gümrük resimleri hakkındaki ka
nuna müzeyyel .kanun 

B) Elektrik ve havagazı 

24/ 5 /1934 » ' 2442 Elektrik ve havagazı istihlâk resmi hakkında 
3 / 6 /1935 » 2761 Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve sergi

lerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair olan 
2761 numaralı kanunun 3 ncü maddesi ile 2442 
numaralı kanunun 1 nci maddesine eklenen «J» 
fıkrası 
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Vergilerin ve resimlerin ve aair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

24/6/1937 

1/6/1937 

Kanun 

Tefsir 

3260 

224 

Hulâsa 

Dahilî istihlâk vergisi kanununun 2 nci maddesine 
bir fıkra ile müstakil maddeler ilâvesine dair olan 
1871 sayılı kanunun ikinci maddesini değiştiren 
2442 numaralı kanuna ek kanun 
2442 sayılı kanunun birinci maddesinin (G) fıkra
sının tefsiri 

C) Bazı maddelerden aiman istihlâk vergisi 

27/5 /1935 Kanun 2731 
1 1 / 6/1937 B. M. M. Karan 1009 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınmasına dair 
Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkın
daki 2731 numaralı kanunun birinci maddesinin be
şinci fıkrasının tefsirine mahal olmadığı hakkında 

19 nisan 1298 Nizamname 
22 haziran 1305 » 

18 sefer 1299 »* 
22 haziran 1305 » 

2 cemaziyülevvel 1324 » 

16/4/1338 Kanun 
6 /4 /1340 » 

18/ 1/1926 

22/4 /1926 

6/12/1928 

24/4/1936 

5/5/1937 

Karar 

Kanun 

Kara, deniz av vergileri 

Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesi 
Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin 13 
ncü maddesini muaddil 
Zabıtai saydiye nizamnamesi 
Zabıtai saydiye nizamnamesinin 30 ncu maddesi 
makamına kaim maddei nizamiye 
Zabıtai saydiye nizamnamesinin 27 nci maddesi 
makamına kaim maddei nizamiye 

218 Zabıtai saydiye nizamnamesini muaddil kanun 
465 istanbul ve tevabii balıkhanesine müteallik nizam

namenin 1, 3 neü maddelerinde muharrer rüsu
mun tezyidine dair 

721 Zabıtai saydiye nizamnamesine bazı mevad tezyi-
line dair 

820 Zabıtai saydiye ve İstanbul tevabii balıkhanesine 
müteallik nizamnamelerin bazı maddelerini mu
addil 

17 Sünger saydedenlerden 820 numaralı kanun mu
cibince saydiye resmi alınmayacağına dair Büyük 
Millet Meclisi kararı 

2956 Yunus balıklarının ve bunlardan çıkan balık yağ
larının av vergisinden istisnasına dair 

3167 Kara avcılığı kanunu 

10/4/1340 Kanun 
25/6 /1932 » 

Nakliyat resmi 

472 [Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
2030 | yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 
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Vergiletin ve resimlerin ve sair hasılatın mûstenidaü 

Tarihi Nevî No. Hulâsa 

15/4/1338 karnın 
6/4/1340 » 

6/4/1340 

13/12/1935 

Stfto&tf rüsumu 

2İ6 MerakİDİ bahriyeden alınacak rüsum halkında 
466 Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkındaki 

216 numaralı kanuna merbut tarifeye bir zeyil ilâ
vesine dair 

467 MerakİDİ bahriyeden almacak rüsum ha#ktûdâlî 
216 numaralı kanuna merbut tarifenin 3 ncü mad
desinin «C» fıkrasının ilgasrtfa dair 

2SM Hususî yatlarla münhasıran turist taşıyan veya' 
ilmî hüsusatta kullanılan gemilerden bâzi efeniz 
resimlerinin affine ve bazılarından tenzilât icra
sına dair 

Bdmğü resmi 

13/&/1928 
14/12/1029 

28/5 / Î98* 
3/6/l3$$ ; 

Î6/ÎÖ/Î935 

1324 
1541 

2455 
2741 

Damga ı*esmi kanunu 
Damga resmi kanununun 13 ncü maddesinin 8 nci 
fıkrasfiyaı tadili hakkında 
Dampr resmi kanununa müfcey^el 
Türki*fe&e açılacak beynelMiM. panayır- f6; Sergi
lerin1 vergi ve resimlerden muafiyetine d«ir kanu
nun 1324 sayılı kanunun 32 nci maddesine bir fık
ra ilâvesi hakkındaki 2 nci maddesi 
Damga resmi hakkındaki 1324 sayılı kanunun 32 
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkmda 

16/ 5 /1929 Kanun 
27/6/1931 > 
4/T/im » 

4/7/1931 » 
23/12/1935 » 
15/12/1934 » 
30 T. sani 1330 > 

Tapu harçları 

1451 Tapu harçları kanunu 
1833 Arazi vergisi kanununun 8 riei maddesi 
2567 Arazi vergisi kanununun muvakkat 3 ncü îriaftdesi 

yerine kaim maddesi 
1837 Bina vergisi kanununun 14 ncü maddesi 
2870 Bina vergisi kanununun muaddil kantom 
2613 Kadastro ve tapu tahrir kanunu 

Vilâyetlere aid mekâtibi iptidaiye ve tâliye binaları 
seneöâfttım bilâ resim vilâyet-aamma t$j&üi* htik-
kmda 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

1 mart 1332 

10/4/1340 

6/ 6/1933 
18/4 /1341 

10/6/1926 

21/5/1928 

19/3 /1931 

7 /4 /1932 

Kanun 

474 

2241 
627 

929 

1301 

1771 

1944 

14/6/1934 

22/12/1934 
29/12/1937 
5/6/1935 
21/10/1935 

16/7/1931 

10/6/1934 

4/1/1936 

» 

» 
B. M. M. Kararı 
Kanun 

» 

» 

» 

» 

2510 

2644 
1023 
2762 
2836 

1836 

2490 

2879 

28/2/1937 
4 /6 /1937 

3116 
3202 

Muamelei mütekabile esası üzerine itilâfname teati 
eden düveli ecnebiyenin Türkiyede bulunan sefaret 
ve konsoloshanelerinin vergi ve rüsumdan istisna
sına dair 
Ardahan; Kars vilâyetlerile Kulp, İğdır kazaları 
•ve Hopa kazasının Kemalpaşa nahiyesindeki ta-
sarrufata aid 
Bu kanuna bazı fıkralar ilâvesine dair 
341 senesi muvazenei umumiye kanununun 53 ncü 
maddesi 
Devlet demiryolları istimlâk kanununun 5 nci 
maddesi 
Bazı müessesat muafiyetleri hakkındaki ahkâmın 
ilgasına dair olan 5 nci maddesi 
Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi ve intacı 
hakkında 
1331 numaralı kanuna tevfikan verilen tapu sened-
leri harçlarının bakiye taksitlerinin af fine ve gayri-
mübadillere verilecek gayrimenkul emvalin tapu 
harcından istisnasına dair 
İskân kanununun 37 nci maddesinin İ numaralı 
fıkrasının (B) bendi ile 2 numaralı fıkrası 
Tapu kanunu 
Tapu kanununun muvakkat maddesi hakkında 
Vakıflar kanununun 8 ve 31 nci maddeleri 
Tarım kredi kooperatif kanununun 22 nci madde
sinin (B) fıkrası 
Veraset ve intikal vergisi hakkındaki kanunun 
bazı maddelerinin tadiline ve bazılarının ilgasına 
dair kanunun 50 nci muaddil maddesi 
Arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 23 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası 
Umumî muvazeneye giren vekâlet dairelerile Va
kıflar umum müdürlüğü arasında bütün alacak 
ve vereceklerin karşılıklı olarak ibrasına dair 
kanun 
Orman kanununun 13 ncü madesi 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 
50 nci maddesi 

9 /6 /1934 
20/12/1934 

Kanun 

Mahkeme harçtan 

2503 Adliye harç tarifesi kanunu 
2629 2503 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 

kanun 



317 
Vergiletin, ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

İO T. sani İ334 Kânun 

13/ 5 /1926 . » 

21/5 /1934 » 

30/6 /1934 » 
23/6/1927 
12/5 /1928 

23/5/1928 
21/10/1935 

Pasaport ve kançılarya ve saire 

Pasaport kanunu 
840 Pasaport kanununun 17 ve 18 nci maddelerine bi

rer fıkra tezyiline dair kanun 
2437 Pasaport kanununun 16 ncı maddesini değiştiren 

kanun 
2552 26 mart 1931 tarihli 1798 numaralı kanunun bi

rinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
1143 Şehbenderlik rüsumu 
1260 Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlar hak

kında 
1318 Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkında 
2833 Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkındaki ka

nuna bağlı cetvelin değiştirilmesine dair 

15 T. Evvel 1329 Kanunu muvakkat 
22/4/1340 Kanun 

2-V 5/1928 » 

2 /3 /1929 > 

14/6 /1934 » 

Noterler 

Noter kanunu 
509 Noter kanununun bazı maddelerinin tadili hak

kında 
1337 Noter kanunu mucibince almacak olan harçların 

tezyidine dair 
1402 Noter kanununun ve muaddel bazı maddelerinin 

tadili hakkında 
2510 İskân kanununun 37 nci maddesinin 1 numaralı 

fıkrasının «B» bendi 

14 ağustos 1330 Kanun 
21/10/1935 » 
24/1/1927 » 

2 /3 /1927 » 

14/5/1928 » 

2 /6 /1929 » 

Diğer harçlar • 

Nüfus kanunu 
2837 İskân kanununa ek kanun 

964 Eczacılar ve eczaneler hakkında 
984 Ecza depolarından alınan ruhsatiye harcı hak

kında 
1262 îspençiyarî ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki ka

nunun harca müteallik hükümleri 
1527 Müstahzaratı kimyeviye rüsumu kanununun bazı 

maddelerinin tadili hakkında 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair kasıktın mtistenidatı 

Tarihi Nevi No. 

3/4/1936 Kanun 2935 

A0.m*rt<.J£96 
25 mart 1321 

» 
İrade 

2/4/1932 Kanun 
28 nişan 1304 Nizamaame 
1 2 j ^ 4 o s ^ 7 » 
2/ 3 /1929 Kanun 

m $/mı » 

19Ş9 

W l 
31T7 

fituîâsa 

Mütehassıs tabibler, kimyagerler ve sair sıhhiye 
memurlarının vesaik, ruhsatname ve şahadetna
meleri tescil harçları ile para ile hasta bakan hu
susî h#&1<âJielerin açılma ruhsatnameleri harçları 
hakkında 
ihtira beratı 
İhtira beratı ile alâmeti farika rüsumunun tazifi 
hakkmda 
İhtira beratı kanununa bir madde ilâvesi hakkında 
Alâmeti farika nizamnamesi 
Alâmeti farika nizamnamesine müzeyyel madde 
AHm#l£ farika nizamnamesine müzeyyel kanun 
Ecneljjlerin seyahat ve ikametleri hakkındaki 2 
mart 1331 tarihli muvakkat kanuna ek kanun 

2/2/1340 

3/5/1928 
8/6/1930 

23/3/1931 

11/1A937 

KftTfgyı 

Hayvan sağlık zahtiast resmi 

405 Zabrtai sıhhiyei hayvaniye kanunu muvakkatini 
muadil kanun 

1234 Hayvan sağlık zabıtası hakkmda 
1693 Hayvan sağlık zabıtası kanununun 39 ncu madde

sini muadil kanun 
1775 Hayvan sağlık zabıtası kanununun 22, 46, 48 nci 

maddelerinin tadili hakkmda 
3091 Yabancı memleketlere gönderilecek domuz ve müs

tahzaratından muayene resmi alınmamasına dair 

Üçüncü kısım 

İnhisarlar safi hasılatı 

Tütün ve saire 

mj 2/İ841 

•9/6/Î930 
18/11/1933 

28/5/1934 

41/6/1934 

Kanun 

2331 

2506 

Tütün idarei muvakkatesı ve sigara kâ̂ ftdit inhisarı 
hakkındaki kanunun 6 ve 14 ncü maddeleri 
Tütin inhisarı kanunu 
1701 numaralı kanunun 33 ncü maddesinin sonuna 
bir Idjra eklenmesi hakkmda 
Tütün ve müskirattan almacak müdafaa vergisi 
hakkmda 
Ekiciden tütün alma kanununun dördüncü maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

11/12/1936 Kanun 

Tuz hoMUdi 

3078 Tuz kanunu 

ispirto ve npirtokt tçküer 

22/3/1926 Kanun 790 İspirto ve meşrubatı küuliye hakkmda 
16/ 5 /1926 Talimatname .790 numaralı kanunun suveri icraiyesini mübeyyin 

talimatnamenin 39 ve 40 ncı maddeleri 
11/ 8 /1933 Talimatname 14842 790 sayılı kanunun suveri icraiyesini mübeyyin ta

limatnamenin muaddel ikinci maddesi 
2Ş1/2-/1934 > 2/172 790 numaralı kanunun suveri içraiyesimmii^yyin 

talimatnamenin muaddel 8 nci maddesi 

1/-6/1929 
15/6/1930 

Kanun 

Kibrit ve çakmak 1 

1503 Kibrit ve çakmak inhisarı hakkında 
1722 Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine mü

teallik mukavelenin tasditeaa dair 

23/5/1934 Kanun 

u/ı;wm 

Revolver, fişek ve mevgddı infilâkiye 

2441 Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemeleri fişek 
ve revolver inhisarı kamunu 

J£7#9 Madenlere yapdacak mevaddı infilâkiye satışları
nın maliyet fiati üzerinden icrası hakkmda 

144§J Ma&eıüere satdacak taş «fea^larmm «aJjgrct îi-
ati üzerinden satılmasına dair 

21/6/1927 Kanun 

Oyun kâğıdı 

1118 Oyun kâğıdlan inhisarı hakkmda 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

8/2/İ937 
1/6 /1926 

Dördüncü kısım 

Devlete aid emvalve emlâk hasıİaii 

Kanun 3116 Orman kanunu 
892 Orman nizamnamesi mucibince alınan yaylakıye 

resminin lâğvine dair 

1/11/1336 Kanun 

İşletilen emlâk hasılatı 

46 Hazinei hassaya aid emlâk ve arazi muamelâtı ta-
sarrufiyesine dair 

Emval ve emlâk satış hasılatı 

13 eylül 1331 

15/4/1339 

21/4/1340 

14/1 /1926 
18/4/1341 

10/5/1341 

17/2/1926 

22/2/1926 

28/5/1927 
1/4/1928 

24/5/1928 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

* 

» 
» 

Talimatname 

Kanun 

» 

> 
» 

» 

333 

499 

716 
627 

743 

748 

1055 
1217 

1331 

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun 
ve matlûbatı metruke» hakkında* 
13 eylül 1331 tarihli kanunu muvakkatin bazı mad
delerinin tadiline dair 
Ziraat bankası matlûbatı atikasmm sureti tesvi
yesine dair 
Borçlanma kanunu 
1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 23 ncü 
maddesi 
Bedelleri peşin ve mukassat olarak istifa edilmek 
üzere satılacak emlâki ınilliyenin sureti füruhtu 
hakkmda 
Türk kanunu medenisinin Hazineye intikal ede
cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
Emvali milliye ve metrûkeden veya mazbut vakıf
lardan bazı müesseselerle belediyelere satılacak ara
zi ve arsalar hakkında 
Teşviki sanayi kanununun 4 ve 5 nci maddeleri 
Mübadeleye gayri tâbi ahaliye verilecek emvali 
gayrimengule hakkında 
Mübadil, gayrimübadil, muhacir ve saireye kanun
larına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan 
gayrimenkullerin tapuya raptı hakkmda 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

18/3/1929 

2/6/1929 

23/3/1929 
19/3/1931 
21/3/1931 

27/6/1932 
25/5/1933 
11/6/1936 
2/6/1929 

26/7/1931 

11/6/1933 

21/4/1932 

Tefsir 

» 

Kanun 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

7/4/1932 » 

2/6/1934 » 
14/6/1935 > 

142 

146 

1507 
1771 
1773 

2033 
2222 
3031 
1505 

1866 

2300 

1929 

1943 

2490 
2808 

1331 numaralı kanunun 6 ncı maddesinin tefsirine 
dair 
1331 numaralı kanunun 7 nıci maddesinin tefsirine 
dair 
1331 numaralı kanunu tadil eden kanun 
1331 numaralı kanunu tadil eden kanun 
Hazineden taksitle mal satın alanların taksit bedel
lerinin tecili hakkında 
1773 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
1773 numaralı kanunun tadiline dair 
2222 sayılı kanuna ek kanun 
Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edi
lecek araziye dair 
Mübadele ve teffiz işlerinin katı tasfiyesi ve in
tacı hakkındaki kanuna müzeyyel kanun 
Devlete aid bir kısım binalar satış bedelile resmi 
daireleT yapılması hakkmda 
Posta, telgraf ve telefon merkezleri müdür ve baş 
memurlarının idareye muhtas binalarda icarsız 
ikametleri hakkmda 
Mazbut emlâk, yurdluk ocaklık maaşı mukabili 
verilecek emlâk ve arazi hakkmda 
Artırma, eksiltme ve ihale kanunu 
1943 sayılı kanuna ek kanun 

Beşinci kısım 

Devletçe idare edilen müesseseler 

23/5/1927 

31/12/1938 

28/12/1933 

Kanun 

Devlet demiryolları 

1042 Devlet demiryolları ve limanlan idarei umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaifine dair 

1375 Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryoUarile 
Haydarpaşa liman şirketleri ve Zurihte şark de
miryolları bankası arasmda münakid itilâfnameler 

2378 Sıcak ve soğuk maden sularının istismarile kaplıca
lar tesisatı hakkındaki 927 numaralı kanuna mü
zeyyel kanunun 1 nci maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevî No. Hulâsa 

26/11/1330 
4/2^/1340 
10/5/1926 

25/6/1927 

21/12/1931 

30/5/1926 
1/12/1928 

10/3/1930 

21/Î2/103* 

13/4/1933 

1/5 /1933 

11/ 6 /1933 

13/12/1934 

15/5/1928 

17/5/1928 
7/1/1929 

1/5/1930 

18/5/1935 

5/7/1934 

Katran 

Posta, telgraf ve telefim 

S76 Posta» kanunu 
406 Telgraf ve telefon kanunu 
835 Telgraf ve telefon kanununun 33 ncü maddesinin 

tadiline dair 
1172 Posta kanunu ile telgraf ve telefon kanununun ba

zı maddelerinin tadili hakkında 
1899 Telgraf ve telefon kanununun 7 nci maddesinin 

tadiline ve 29 ncu maddesine bazı fıkralar ilâvesine 
dair 

876 Ankara şehri otomatik telefon kanunu 
1366 Ankara şehri otomatik telefon kanununun tadili 

hakkında 
1569 Ankara otomatik telefon kanununun 7 nci mad

desine Bir fıkra ilâvesi hakkında 
1901 Ankara şehri otomatik telefonu ile telefon idaresi 

tarafından tesis edilen telefonlara merbut telefon
ların ücreti hakkında 

2142' Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

2164 Ankara şehri otomatik telefon kanununun bazı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bir madde ilâ
vesine dair olan 1901 numaralı kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 

2304 Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 ncd 
maddesine ilâve edilecek fıkra hakkmda 

2609 Ankara şehri otomatik telefon kanununun bazı 
maddeleri hakkında 

1253 Posta, telgraf ve telefon idaresince eşhasa aid akü-
mülâtörlerin doldurulmasına dair 

1265 Anadolu ajansı telgraf ücretleri hakkında 
1379 Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlar 

hakkında 
1601 Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlar 

hakkındaki kanunun beşinci maddesinin tadiline 
dair 

19ÖÖ 406 numaralı telgraf ve telefon kanununa bazı mad
deler tezyiline dair 

2722 406 numaralı telgraf ve telefon kanuna müzeyyel 
kanun 

2579 Posta kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

18/5/1935 
5/2/1937 

23/6/1936 
20/ 7/1936 

19/11/1936 

30/4/1937 

23 şubat 1328 

16/6/1932 

Kanun 

Kararname 
» 

» 

» 

Kanunu muvakkat 

» 

2721 
3108 

2/4877 
2/4042 

2/5592 

2/6483 

2009 

2/3/1929 

9/6/1934 

11/6/1933 

22/12/1934 

10/6/1935 
13/2/1325 

9/6/1936 

,27/12/1923 

1/1/1928 

1/10/1934 

31/10/1935 

24/4/1935 

26/11/1935 

Nizamname 

Kanun 

Kararname 

1404 

2501 

2298 

2640 

2772 

3021 

185 

6012 

2/1364 

2/3422 

2/2393 

2/3607 

376 numaralı posta kanununa müzeyyel kanun 
376 numaralı posta kanununun 53 neü maddesinin 
tadiline dair 
Telefon ücretleri hakkında 
3054 numaralı kanunun 7 nei maddesi hükmüne 
göre resmî dairelere ücretsiz verilecek telefonlar
dan 50 adedinin sureti tevzii! hakkında 
3054 numaralı kanunun 6 ncı maddesi mucibince 
abonelere olan muamelâta aid izahname 
Türkiye, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan ve 
Çekoslavakya arasmda aktedilen Bükreş posta ve 
telecommünikasyon uzlaşması hakkmda 
Teatii muhaberata hadim hususî elektrik hututu 
hakkında 
Estern telgraf kumpanyası ile münakid mukavele
namenin feshi ile Emperial And International 
Commonication limitet şirketi ile bir mukavele akti 
hakkmda 
Posta kanununun 21 nci maddesinin salisen fıkrası
nın tadiline dair 
1404 numaralı kanunun birinci maddesine bazı fık
ralar ilâvesine dair 
Memleket dahilinde hava yolile nakledilecek mek-
tub posta paketi ve saireden alınacak ücretler hak
kmda 
Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesile telli ve 
telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdikına 
dair 
Posta, telgraf ve telefon memurları hakkında. 
Mısır ile teati edilecek telgrafnamelerin ücretlerinin 
tadiline dair 
Kahire umumî posta mukavelesinin tasdiki hak
kında 
Romanya ile Türkiye arasında Köstence kablosu
nun işletilmesine dair yapılan itilâfnamenin tasdi
kına dair 

Amerika ile Türkiye arasında teati edilecek telsiz 
telgrafların ücretleri hakkında 
Haricî posta müraselâtından 1 - I - 1935 tarihin
den itibaren alınacak ücretler hakkında 
Müraselâta yapıştırılacak reklam etiketleri hak
kında 
Türkiye ile Amerika Birleşik Hükümeti. arasında 
posta paketleri teatisine daiç uzlaşma .......... 
Resimli ve pullu kartpostal ve kartlar çıkarılma
sına dair 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müsteıüdatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

20/12/1935 Kararname 

20/7/1936 

2/3732 

2/5046 

18/8/1936 » 2/5206 

12/6/1936 Kanun 3054 

30 T. Sani 1330 Kanunu muvakkat 

9 /6 /1937 Kanun 3222 

23/3/1937 îc. V. Kararnamesi 2/6240 

14/ 6/1937 » 2/6823 

16/5/1937 2/6647 

20/ 7/1937 

19/1/1938 

2/7138 

2/8072 

L9/1/1938 Mukavelename 3/8077 

Anadolu ajansının Iran, Paris ajansına yazacağı 
adi matbuat telgrafları hakkında 
2721 numaralı kanunun birinci maddesi mucibin
ce Vekiller Heyetince tasdik olunan ücret tarifesi 
hakkında 
Ankara ve İstanbul radyosunun posta ve telgraf 
idaresince işletilmesi hakkında 
İstanbul telefon tesisatının tesellüm ve işletme mu
amelelerine dair 
Inşiaatı elektrikiye vasıtasile telsiz telgraf ve telsiz 
telefon hakkındaki kanunu muaddel 11 ve 12 nci 
maddelerinin tadili hakkında 
Telsiz kanununun harç ve ücretlere dair olan 9 
ncu faslı 
istanbul telefon rehberine konacak reklâm ilân
larından alınacak ücret hakkında 
Havayolları Devlet işletme idaresi talimatname
sine bağlı iülâfnamenin 5 nci maddesi mucibin
ce uçaklarla taşınacak evrak, kıymetli mektub 
ve kutu postalar ücreti hakkında 
Beynelmilel telgraf mukavelename ve buna merbut 
telgraf, telefon ve telsiz nizamnameleri 
istanbul telefon tesisatının teslim ve işletme mu
amelelerine dair olan 3054 numaralı kanunun 6 
nci maddesine göre ihzar ve tasdik edilmiş olan 
izahnamenin ikinci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair 
Umumî telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus 
tesisattaki her malî sene için alınacak ücretler 
hakkında 
Radyo satıcılarından alınmakta olan ücret mik-
darının, izmir enternasyonal fuvarında teşhir 
edilmek maksadile getirilecek radyo makineleri 
için fuvarın devamı müddetince iki buçuk lira
ya indirilmesi hakkında 
izmir telefon şirketi tesisatının satın alınması hak
kında 

1/4 /1334 Kanun 
13/ 3/1926 > 

Umumî mektebler hasılatı 

Mektebi mülkiyenin tesisine dair 
788 Memurin kanununun memur çocuklarından alına

cak mekteb ücretlerinin tenzili hakkındaki 88 nci 
maddesi 
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Tarihi . Nevi No. 

17/5/1928 

6/7/1931 

11/6/1932 
14/6/1935 

23/3/1936 

9/6/1937 

25/5/1936 

3/6/1937 

Kanın 

> 

» 
» 

» 

» 

Talimatname 

le. V. Kararnamesi 

1275 

1838 

2005 
2795 

2923 

3224 

2/6763 

Hulâsa 

Yüksek mühendis mektebi hakkındaki kanunun 
3 ncü maddesi 
Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mekteb 
pansiyonları hakkında 
1838 numaralı kanunu muaddil kanun 
Ankarada Tarih, Dil ve Coğrafya fakültesi kurul
masına dair 
1935 malî yılı umumî muvazene kanununa bağlı 
bütçe ve cetvellerde değişiklik yapılmasına dair 
kanun 
Maarif vekâleti prevantoryom ve sanatoryomu 
hakkında 
2923 sayılı kanunun tatbik suretini gösteren tali
matname 
Leylî tıb talebe yurdu talimatnamesinin 10 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

26/3/1332 
29/11/1336 

16/1 /1340 

Kanun 
» 

Talimatname 

Darphane hasılatı 

Tevhidi meskukât hakkmda 
66 İstiklâl madalyası hakkındaki kanunun harca mü

teallik maddesi 
Altm ve gümüş mevad ve masnuata damga darbı 
hakkmda 

26/10/1341 
29/5/1926 

17/5/1928 

24/5/1928 

2/6/1930 
21/7/1931 

10/6/1933 
14/6/1934 

21/6/1934 

£ / 7/1934 

Kanun 

» 

Diğer müesseseler hasılatı 

549 Ziraat müesseselerine sermaye vazına dair 
867 Ziraat vekâletine merbut bazı mekteb ve müessese

lerin sureti idaresine dair 
1266 İslahı hayvanat kanununun 28 nci maddesini tadil 

eden kanun 
1267 Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha müesse

sesi hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi 
1678 867 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
1858 Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak 

kullanılması hakkında 
2291 Ankara Yüksek ziraat enstitüsü hakkmda 
2508 Ziraat vekâletine merbut bazı mekteb ve müessese

lerin sureti idaresine dair kanuna müzeyyel kanun 
2526 Nebat ve hayvanlarla mahsulâtının muayene ve te

mizleme işleri için kurulacak fennî müesseseler 
hakkmda 

2582 Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumu üretilmesi hakkmda 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

23/12/1934 

11/6/1936 
20/7/1340 

1340 
28/11/1340 

19/6/1936 

12/10/1936 
15/7/1937 

Kanun 

» 
Kararname 
Tadilname 

» 

» 

Kararname 

2654 

3039 
696 

332 

2/4858 

2/5332 
2/7107 

Ziraat vekilliği müesseselerinde yetiştirilen üretme 
vasıtalarının satılabilmesi ve işler sermaye ile ida
resi hakkında 
Çeltik ekimi kanunu 
Hastaneler talimatnamesi 
Muayene ve tedavi evleri hakkmda 
Sağır ve dilsiz ve körler müessesesi dahilî talimat
namesi 
2582 numaralı kanunun 3 neü maddesi mucibince 
yapılan talimatname 
Çeltik ekimi kanununun tatbik sureti hakkında 
Kimyahane ve bakteriyolojihane tahlil ücretleri 
hakkmda 

26/5/1927 Kanun 

Konya ovası sulama idaresi hasılatı 

1053 Konya ovası sulama idaresi teşkilât ve vazifeleri 
hakkında 
1937 muvazenei umumiye kanununa bağlı R cetveli 

Altmcı kısmı 

Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından Devlet hissesi 

. / Irada ve kanunlara müsteniden veya Hükümete 
verilmiş olan salâhiyete binaen akduluııaıı her nevi 
imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müteallik 
mukarreratın varidata müteallik hükümleri 

İmtiyazlı demiryollarından alınan 

30 mayıs 1283 Nizamname 

11 mart 1330 » 

31/5 /1930 Kanun 

8 /6 

.... . i - ' . 

1667 

2285 

Demiryolları usulü zabıtasına dair nizamnamenin 
^.'yirminci maddesi 

Tramvayların umuru zabıtası, nizamnamesinin 27, 
34, 41, ve 44 ncü maddeleri, 
Devlet demiryolları ve limanlan idarei umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanuna müzeyel 
kanunu I j f •.; 
Cenub demiryollarının işletilmesine aid itilâfnaime-
nin onuncu maddesi 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

27/12/1937 Kanun 

Fenerler hasılatından alınan 

3295 Denizbank kanununun 4 ncü maddesi 

25/6/1927 

27/û/1929 

Kanun 

Kararname' 

Mükerrer sigorta sandığından alınan 

1160 Mükerrer ,sigorta hakkındaki kanunun 1 nci ve 
4 ncü maddeleri 
Millî reasürans Türk anonim şirketi hakknida 

Musul petrollerinden alınan 

5/6 /1926 Mukavelename Mukavelenamenin 14 ncü maddesine müsteniden 
Irak petrol şirketinden % 10 Hazine hissesi 

Yedinci kısım 

Müteferrik varidat 

Hazine muamelelerinden mütevellid varidat 

Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açı
lan hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk eden 
faizler ve akçe farkları 

28/5/1934 
23/12/1934 

25/12/1935 

Kanun 

Tayyare resmi 

2459, Tayyare resmi kanunu . 
2647 Tayyare resmi hakkındaki kanunun 6 ncı madde

sine bir fıkra ilâvesine dair 
2877 Tayyare resmi hakkındaki 2459 numaralı kanunun 

6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Askerlik mükellefiyeti 

12 /5 / İ932 Kanun 1958 1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 
105 ve 106 ncı maddelerini muaddil kanun 

Kıymetli evrak 

1 1 / 4 /1938 Kanun 3356 Kira kontratolarile ferağ ve intikal ilmühaberleri-
nin ve nüfus hüviyet cüzdanlarının bedel mukabi
linde satılması hakkında 

12/ 5 /1927 » 1025 Hükümetle efrad arasında teati olunacak mukave
lename ve şartnameler hakkında 

29/ 5 /1929 » 1473 Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde itası 
hakkında 

Muayyen masraflar karşılığı varidat 

Kambiyo murakabesi mukabili Cumhuriyet Merkez bankasından alınan 

1 1 / 6 /1930 Kanun 1715 Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 
Hükümet hissesine müteallik mevaddı 

Şirketlerden ve müteahhidlerden teftiş mukabili alman 

12/4/1341 Kanun 608 Maden ve,taşocakları şirketleri nezdinde Hükü
metçe birer komiser tayin edileceğine ve kendile
rinden teftiş ücreti alınacağına dair olan 7 nci 
maddesi 

1456 Şirket ve müteahhidlerden teftiş mukabili alınacak 
mebaliğe dair 11 nci maddesi 

Teberruat 

26/ 5 /I927 Kanun 1050 Muhasebei umumiye kanununun 55 nci maddesi 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Eski alacaklar 

Tavizattan istirdad 

Tavizen verilen mebaliğden istirdad, muhtelif 
senelerde muvazene ve takviyei ziraat kanunları 
ve diğer hususî kanunlar mucibince tavizen tevzi 
edilmiş olan mebaliğden istirdad 

Mülga vergiler bakayası 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş olan harb kazanç
ları vergisile misil âzamları ve teahhür zamları ve 
ihale aşan ile teklif ve rüsuma \e iltizam bedel
lerine müteallik kanun ve nizamnamelerin, meri 
bulundukları senelerde tahakkuk etmiş veya bu 
zamanlara aid matrahlar üzerinden tahakkuk ede
cek vergiler bakayası 

Cezalar 

Para cezaları 

10 mart 1296 Kanun 

28 ağustos 1305 > 

26 nisan 1325 
27 mayıs 1325 

27 temmuz 1325 
6 mayıs 1326 
8 mayıs 1326 
5 şubat 1328 

5 şubat 1328 

6 nisan 1329 

16T.sanil329 

» 
» 

» 
» 
> 
Kanunu mavak 

» 

Kanun 

Kanunu muvakkat 

İhtira beratı kanununun 39, 40 ve 47 nci mad
deleri 
Tedariki vesaiti nakliyei askeriye kanununun 52 nci 
maddesi 
Serseriler hakkındaki kanunun 16 nci maddesi 
tçthnaatı umumiye kanununun 3 ve 10 ncu mad
deleri 
Tatili işgal kanununun 8 ve 9 ncu maddeleri 
Pirinç ziraati hakkındaki kanunun 12 nci maddesi 
Hakkı telif kanununun 32 nci maddesi 
Polis nizamnamesine müzeyyel mevad hakkındaki 
kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri 
Emvali gayrimenkulenin tahrir ve tahdidi hakkın
daki kanunun para cezasma müteallik hükümleri 
Hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanunun 12 ve 
15 nci maddeleri 
Merakibi bahriyeden maada mahallerde kullanılan 
müvellidüllbuharlarla buhar hazineleri ve motorlar 
nizamnamesine muhalefet edenler hakkındaki 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci maddeleri 



— 330 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

1 şubat 1329 Kanunu muvakkat 

30 teşrinievvel 1330 » 
30 teşrinisani 1330 » 

11/4/1334 

11/4/1334 

20/11/1334 
10/ 9/1937 

17/4/1338 
9/4/1340 

9/4 /1340 

22/4/1340 
26/2/1341 

12/4/1341 
14/4/1341 
30/1T/1341 

18/ 1 /1926 

1/3/1926 

,3/3/1926 
22/3/1926 

7/4/1926 

19/4/1926 

15/5/1926 

26/5/1926 
26/5/1926 

29/5/1926 

Kanun 

Tefsir 

Kanun 

151 

222 
41 

470 

509 
558 

608 
618 
677 

721 

765 

767 
790 

803 

815 

839 

858 
859 

865 

Ameliyatı ıskaiye işletme kanununun 33 ve 34 ncü 
maddeleri 
Nüfus kanununun muaddel 40 ncı maddesi 
Ecnebi anonim ve sermayesi eshama münkasem şir
ketler ile ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki kanu
nun 12 ve 23 ncü maddeleri 
Gümrük kanununun 98, 99, 102, 103, 104, 108 ve 
111 nci maddeleri 
Damızlık tiftik keçilerinin meni ihracı hakkındaki 
kan ununun 5 ve 6 ncı maddeleri 
Pasaport kanununun 24 ncü maddesi . 
Ereğli havzai fahmiyesi maden amelesinin hukuku
na müteallik kanunun cezaya müteallik hükümleri 
Cezayi nakdilerin beş misline iblâğı hakkında 
Cezayi nakdilerin beş misline iblâğı hakkındaki ka
nunun gümrük cezalarına da şümulüne dair 
Müskirat resminin tadiline mütedair kanunun al
tıncı maddesi 
Noter kanununun muaddel 21 nci maddesi 
Tütün idarei muvakkat esi; sigara kâğıdı inhisarı 
hakkındaki kanunun 14 ncü maddesi 
Maadan nizamnamesinin muaddel 71 nci maddesi 
Limanlar kanununun 11 ve 16 ncı maddeleri 
Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbe
darlıklar ile bir takım unvanların ilgasma dair ka
nunun birinci maddesi 
Zabrtai saydiye nizamnamesine bazı mevad tezyili 
hakkında 
Türk ceza kanunu ve bu kanunun zeyil ve tadil-
lerindeki para cezasına müteallik hükümler 
Türk kodeksi kanununun 9 ncu maddesi 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki ka
nunun 19, 22 ve 23 ncü maddeleri 
Tütün tohumu ihracının meni hakkındaki kanunun 
2 nci maddesi 
Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye (kabotaj) ve 
limanlarla kara suları dahilinde icrayı sanat ve ti
caret hakkındaki kanunun 5 nei maddesi 
Sıtma mücadelesi kanununun 17 ve 19 ncu mad
deleri 
Çekirge kanununun 8 nci maddesi ,-
vlpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene 
ve satılması hakkındaki kanunun 20 nci maddesi r 
Ticaret kanununun 38, 40, 52, 53, 64 ve 116 ncı 
maddeleri 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

30/5/1926 

7/6/1926 

7/6 /1926 

7/6/1926 

7/6/1926 
24/ 1 /1927 

Kanun 

> 

» 

» 

» 
» 

872 

904 

905 

906 

907 
964 

2/3 /1927 

2/3/1927 

19/3/1927 

26/5/1927 
28/5/1927 
28/5/1927 

18/5/1927 

21/6/1927 

25/6/1927 

25/6/1927 

3/5/1928 

3/5/1928 

14/5/1928 

17/5/1928 

23/5/1928 

983 

984 

992 

1050 
1055 
1056 

1086 

1111 

1149 

1160 

1234 

1235 

1262 

1271 

1315 

Tedariki vesaiti nakliyei askeriye kanununun 52 nci 
maddesine müzeyyel kanunun 2 nci maddesi 
Islahı hayvanat kanununun 31, 32, 33 ve 37 nci 
maddeleri 
Gümrük kanununa müzeyyel kanunun 2, 7, 10 ve 
11 nci maddeleri 
Gümrük kanununun muaddel 100, 105, 106 ve 109 
ncu maddeleri 
907 sayılı kanunun 5, 8, 9, 10 ve 11 nci maddeleri 
Eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunun 45 nci 
maddesi 
Ecnebilerin Türkiyede seyahat ve ikametleri hak
kındaki 2 mart 1331 tarihli muvakkat kanunun 
4 ve 9 ncu maddelerini muaddil 
Ecza ticarethanelerile sanat ve ticaret işlerinde 
kullanılan zehirli ve müessir kimyevî maddelerin 
satıldığı dükkânlara mahsus kanunun cezaya mü
teallik 21 nci maddesi 
Serirî ve gıdaî taharriyat ve tahlilât yapılan ve 
mislî teamüller aranılan umuma mahsus bakteri
yoloji ve kimya laboratuvarları kanununun 9, 10 
ve 11 nci maddeleri 
Mhıhasebei umumiye kanununun 22 nci maddesi 
Teşviki sanayi kanununun 37 nci maddesi 
Pamuklara arız olan haşarat ve emrazın imha ve 
tedavisi ve tohumlarının ıslahı hakkındaki kanunun 
muaddel 5 ve 8 nci maddeleri 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun para ceza
sına müteallik hükümleri 
Askerlik mükellefiyeti kanununun para cezasına 
müteallik hükümleri 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkında
ki kanunun 18, 19 ve 20 nci maddeleri 
Mükerrer sigorta hakkmdaki kanunun 9 ncu mad
desi 
Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki kanunun 
61, 62, 63 ve 65 nci maddeleri 
Çekirge kanununun 2 ve 3 ncü maddelerini muad
dil kanun 
ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 18, 
19 ve 20 nci maddeleri 
839 sayılı kanuna müzeyyel kanunun cezaya müte
allik hükümleri 
Şifre makinelerinin ithal ve memnuiyetine dair ka
nunun para cezasma müteallik hükümleri 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

23/5/1928 

4/4/1929 

18/4/1929 

18/4/1929 
13/5/1929 

16/5/1929 

1/6 /1929 
2/6/1929 
3/6/1929 

20/2/1930 

10/4/1930 

24/4/1930 

22/5/1930 

9/6/1930-

10/6/1930 

Kanun 

» 

> 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

1324 

1412 

1424 

1426 
1440 

1447 

1499 
1527 
1528 

1567 

1582 

1593 

1632 

1701 

1704 

16/6/1930 

15/6/1930 

15/6/1930 

8/ 1 /1931 

26/3/1931 

4/7/1931 

11/7/1931 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Damga resmi kanununun 44 ncü maddesinin 5, 6, 
7 nci fıkraları ile 55 nci maddesi 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun para ceza
sına müteallik hükümleri 
İcra ve iflâs kanununun 322, 323, 324 ve 325 nci 
maddeleri 
Vilâyetler idaresi kanununun 68 nci maddesi 
Deniz ticareti kanununun para cezasına müteallik 
hükümleri 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanununun 
6 nci faslının 44, 49 ve 53 ncü maddeleri 
Gümrük tarifesi kanununun 7 ve 29 ncu maddeleri 
752 numaralı kanunun muaddel 9 ncu maddesi 
Yabani ağaçların aşılanmasına dair kanunun 23 
ve 25 nci maddeleri 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki ka
nunun para cezasına müteallik hükümleri 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 36 nci mad
desinin 4 ncü fıkrasmı muaddil kanun 
Umumî hıfzıssıhha kanununun 82 - 103 ncü mad
deleri 
Askerî ceza kanununun 140, 146 ve 165 nci mad
deleri 
Tütün inhisarı kanununun cezaya müteallik 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ve 68 nci 
maddeleri 
Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumî mües
seselerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası 
vermeleri mecburiyetine dair kanunun para cezası
na müteallik hükümleri 

1705 Ticarette tağşişin meni ve ihracatın murakabesi 
ve korunması hakkındaki kanunun para cezasına 
müteallik hükümleri 

1722 1722 numaralı kanunla musaddak kibrit ve çak
mak inhisarı işletmesinin devrine ve on milyon li
ralık istikraz aktine dair olan mukavelenamenin 
7 nci maddesi 

1723 Gümrük kanununun muaddel 110 ncu maddesini 
tadil eden 

1741 Askerî şahıslar tarafından işlenilen suçların af ve 
teciline dair 

1782 ölçüler kanununun para cezasına müteallik hü
kümleri 

1836 797 numaralı veraset ve intikal vergisi kanununun -
muaddel 46 nci maddesi 

1837 Arazi vergisi kanununun 16 nci maddesi 
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Tarihi Nevi , No. Hulâsa 

25/7/1931 

30/11/1931 
7/1 /1932 

26/5/1932 
24/5/1933 

29/5/1933 
31/5/1933 

3/6/1933 
7/6/1933 

8/6 /1933 

8/6 /1933 

12/6/1933 

10/5/1934 
23/5/1934 

28/5/1934 

11/6/1934 
30/6/1934 

5/7/1934 

22/12/1934 

3/6/19^5 

7/6/1935 

14/6/1935 

20/11/1935 

2/1/1936 

2/1/1936 

Kanun 1881 

1890 
1918 

1980 
2219 

2239 
2253 

2257 
2271 

2278 

2279 

2313 

2430 
2441 

2459 

2506 
2550 

2576 

2643 

2754 

2767 

2796 

2850 

2882 

Mahbuat kanununun para cezasına müteallik hü
kümleri 
İktisadî buhran vergisi kanununun 9 ncu maddesi 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunun 
para cezasma müteallik hükümleri 
Muvazene kanununun 6 nci maddesi 
Hususî hastaneler kanununun para cezasına müte
allik hükümleri 
Denizyolları işletme kanununun 18 nci maddesi 
Uyuşturucu maddeler inhisarı hakkındaki kanu
nun 15 ve 16 nci maddeleri 
Madenî ufaklık para kanununun 9 ncu maddesi 
Kaçakçılığın men ve takibine dair kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanunun 58 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
1918 numaralı kanuna eklenen kanunun on birinci 

ödünç para verme hakkındaki kanunun cezaî hü
kümleri 
Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki ka
nunun 25 ve 27 nci maddeleri 
Muamele vergisi kanununun 28 nci maddesi 
Barut ve patlayıcı maddeler kanununun 4 ve 5 
nci maddeleri 
Tayyare resmi hakkındaki kanunun para cezasına 
müteallik hükümleri 
Ekiciden tütün alma kanununun 13 ncü maddesi 
1918 sayılı kanunun 57 ve 60 nci maddelerini de
ğiştiren ve bu kanuna bir madde ekleyen kanunun 
1 nci maddesi 
Gizil nüfusların yaznm hakkındaki kanunun 4 ncü 
maddesi 
2466 numaralı buğdayı koruma kanununun muad
del 9 ncu maddesinin (A) fıkrasının 1 numaralı 
bendi 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat memurları hakkındaki 
1076 numaralı kanunun muaddel 10 ncu maddesi 
Sıtma ve firengi ilâçları hakkındaki kanunun 2 nci 
maddesi 
1718 numaralı kanunun bu kanunla tadil edilen 
10 ncu maddesi 
1111 numaralı kanunun bazı maddelerini tadil eden 
kanunun para cezasma müteallik hükümleri 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi kanununun 7 nci 
maddesi 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi kanununun 
7 nci maddesi ' 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi NÜ. Hulâsa 

24/1 /1936 
27/ 1 /1936 
29/ 1 /1936 

29/5/1936 
1/6/1936 

9/6/1936 

11/12/1936 

8/2/1937 

10/2/1937 

19/4/1937 

Kanun 
» 
» 

* 
» 

» 

» 

» 

» 

2901 
2903 
2906 

2994 
2999 

3018 

3078 

3116 

3122 

3153 

5/5/1937 

9/6/1937 

8/12/1937 
17/12/1937 

7/1/1938 

8 sefer 1284 

» 

» 

» 
> 

» 

Nizamname 

3167 

3222 

3277 
3284 

3308 

21 ağustos 1287 » 
23 K. sani 1291 » 

19 nisan 1298 > 

18 sefer 1299 » 

28 nisan 1304 » 

21 haziran 1305 » 

22 haziran 1305 » 

10 nisan 1322 » 
9 K. sani 1327 » 

Arazi tahrir kanununun 14 ncü maddesi 
Pamuk ıslahı kanununun 7 nci maddesi 
Nebatları hastalık ve zararlı böceklerden koruma 
kanunumun 23 ncü maddesi 
Türk bayrağı kanununun 6 nci maddesi 
Bankalar kanununun para cezasına müteallik hü
kümleri 
1705 sayılı kanuna müzeyyel kanunun 9 ve 11 ııcı 
maddeleri 
3078 sayılı kanunun 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 nci 
maddeleri 
Orman kanununun 6 nci kısmının para cezasına 
müteallik beşinci faslı hükümleri 
öğretici ve teknik filimler hakkındaki kanunun 
4 ncü maddesi 
Radyoloji, radyom ve eletrik ve diğer fizyoterapi 
müesseseleri haklarındaki kanunun para cezalarına 
müteallik 11 ve 13 ncü maddelerile muvakkat mad
desi 
Kara avcılığı kanununun ceza hükümlerine dair 
olan beşinci faslı 
Telsiz kanununun cezaî hükümlere dair olan 10 ncu 
faslı 
Nalband mektebleri ve nalbandlık hakkında kanun 
Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının ya
sak edilmesi ve satın alınması hakkındaki kanunun 
7 nci faslı 
Devlet ziraat işletmeleri kurumu hakkındaki kanu
nun 12 nci maddesi 
Demiryollarının usulü zabıtasına dair nizamname
nin cezaya müteallik hükümleri 
Midye ve istiridye nizamnamesinin 2 nci maddesi 
Barut nizamnamesinin 16, 18, ve 20 nci maddeleri 
Dersaadet ve tevabii balıkhane idaresi nizamna
mesinin 2 ve 11 nci maddeleri 
Zabıtai saydiye nizamnamesinin 2, 16, 25, 26, 27, 
29, 32, 37, 38, 39, 40 ve 45 nci maddeleri 
Alâmaeti farika nizamnamesinin 14, 15, 16, ve 21 
nci maddeleri 
Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin mu
addel 13 ncü maddesi 
Zabıtai saydiye nizamnamesinin muaddel 30 ne a 
maddesi 
Aşari atiıka nizamnamesinin 8, 9, 26 ve 32 nci mad
deleri 
Demiryollarının usulü zabıtasına dair nizamname
nin 15 nci muaddel maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

26 T. evvel 1329 Nizamname 

11 mart 1330 » 

30 mart 1331 » 
23/11/1937 îcra Vekilleri 

kararnamesi 
28 T. sani 1299 îradeli talimatname 
29 mart 1296 Tahriratı umumiye 

15/8 /1311 » » 

Talimatname 

12 

Demiryollarının usulü zabıtasına dair nizamname
ye müzeyyel nizamnamenin cezaya müteallik hü
kümleri 
Tramvaylar umuru zabıtası nizamnamesinin 27 ve 
34, 41 ve 44 ncü maddeleri 
Evrakı nakdiye hakkındaki kanunun 2 nei maddesi 
Türk parası kıymetini koşuma hakkındaki kararna
mesinin 49 ncu maddesi 
Talimatnamei şehbenderinin 62 nci maddesi 
Av tezkereleri hakkındaki talimatın cezaî hüküm
leri 
Tezkeresiz ve damgasız getirilecek postekiler hak
kında 
2772 numaralı kanuna istinaden tanzim edilen 
ceza talimatnamesi 

15/4/1338 

21/6/1927 

23/5/1928 

4 / 7 /1931 

30/11/1931 

26/5 /1932 

12/6/1933 

23/3 /1934 

10/5 /1934 
22/12/1934 

1/6/1935 

14/6/1935 
25/12/1935 

Kanun 

Zam cezalan 

216 Merakibi bahriyeden alınacak resim hakkındaki ka
nun ile rüsumu bahriye tarifesinin cezaya müteal
lik hükümleri 

1118 Oyun kâğıdları inhisarı hakkındaki kanunun 3 ve 
5 nci maddeleri 

1324 Damga resmi kanununun 44 ncü maddesinin 1, 2 
ve 4 ncü fıkraları 

1836 797 numaralı kanunun muaddel 22, 23 ve 45 nci 
maddeleri 

1890 îbtsadî buhran vergisi kanununun 6, 7, 8 ve 9 ncu 
maddeleri 

1980 Muvazene vergisi kanununun 3, 5 ve 6 nci mad
deleri 

2308 Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon ve tah
vilât ve hisse senedi elbdellerinin Hazineye intikali 
hakkındaki kanunun cezaya müteallik hükümleri 

2395 Kazanç vergisi kanununun 42, 51, 52, 53, 58, 74,76, 
77, 85, 87 nei maddeleri 

2430 Muamele vergisi kanununun 21 ve 23 ncü maddeleri 
2643 Buğdayı ikoruana karşılığı kanununun bazı madde

lerini değiştiren kanunun 3 ncü maddesile 2466 
sayılı kanunun 9 ncu maddesi 

2731 Bazı maddelerden istihlâk vergisi *rtmmnqflT hakkın
daki kanunun 6 nci maddesi 

2796 1718 numaralı kanunun muaddel 10 ncu maddesi 
2882 Hava kuvvetlerine yardm vergisi kanununun 5 ve 

7 nci maddeleri 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

20/ 1/1936 

Hulâsa 

Kanun 2897 Hayvanlar vergisi kanununun 24 ve 25 nci madde
leri 

21/î/1938 

22/4/1341 

30/12/1341 

18/3/1926 
26/5/1927 

25/6/1927 

17/5/1928 

28/ 5/1928 

24/5/1928 

16/ 5/1929 
10/6/1930 

4/7/1931 
12/6 /1933 

2/6/1934 

23/12/1935 

21/3/1938 

23/9/1928 Karar 

Müteferrik hasılat 

3340 Müzelerle ören yerlerini ziyaret edenlerden alma
cak ücret hakkmda 

656 Sulama ücreti hakkmdaki kanunun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10 ve 11 nci maddeleri 

701 Mevcud evrakı nakdiyenin yenilenle istibdaline 
dair 

788 Memurin kanununun 30 ncu maddesi 
1050 Muhasebei umumiye kanununun 41 ve 125 nci mad

deleri 
1149 Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın

daki kanunun 3 ve 6 nci maddeleri 
1271 Sıtma mücadelesi kanununa bazı maddeler tezyili 

hakkmda 
1338 Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı kanunun 

8 nci maddesinin tadiline dair kanun 
1349 Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irad 

kaydine dair 
1447 Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkında 
1710 Su tulumbaları işleten motörlerden almacak resme 

dair 
1837 . Bina vergisi kanununun 16 nci maddesi 
2308 Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tahvil-

lât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye intikali 
hakkında kanun 

2490 Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 25, 49 ve 
73 ncü maddeleri 

2871 ATazi ve bina vergilerile binalardan alınan iktisadî 
buhran vergisinin hususî idarelere devri hakkında
ki kanunun 8 nci maddesi 

2340 Müzelerle ören yerlerini ziyaret edenlerden alına
cak ücret hakkında 
Balya Karaaydın hattının buharla işletilmesi hak
kında Heyeti Vekile kararı - . 

29/5/1934 Kanun 

istanbul Üniversitesi hasılatı 

2467 îatanbul Üniversitesinin muvazenei umumiyeye alın
masına dair 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

30/11/1931 
26/4/1934 
23/5/1935 

26/5/1932 
8/5/1933 

26/4/1934 
11/4/1935 
28/5/1936 

29/5A934 
22/12/1934 
14/6/1935 
12/6/1937 

•25/12/1935 
29/5/1937 

12/6/1937 

7/4/1938 

Kanun 
» 

> 

» 
Tefsir 
Kanun 

Sekizinci kısım 

Fevkalâde varidat 

İcra Vekilleri He
yeti kararnamesi 

1890 
2416 
2728 

1980 
2174 
2417 
2688 
2985 

2466 
2643 
2820 
226 

2882 
3192 

3258 

2/8466 

İktisadî buhran «vergisi kanunu ve zeyilleri 

Muvazene vergisi kanunu ve zeyilleri 

1936 muvazenei umumiye kanununun 22 nei mad
desi 

Buğdayı koruma karşılığ kanunu ve zeyilleri 

2643 sayılı kanunun 5 nci maddesi hakkında 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi kanunu 
1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununun 24 
neü maddesi 
Kazanç vergisi hakkındaki 2395 numaralı kanun
la 1890, 1980 ve 2882 numaralı kanunların bazı 
hükümlerini değiştiren kanun 
Nakliye tezkeresiz naklolunan unlar hakkında 

Nazvm varidat 
22/3/1926 

12/5/1927 

21/6/1928 

2/6/1929 
29/4/1933 

Kanun 790 

1023 

1118 

1525 
2159 

ispirto ve meşrubatı kuüliye inhisarı hakkındaki 
kanunun 29 ncu maddesi 
Mekteb pansiyonlarının idaresi hakkındaki kanun 
mucibince alınacak mebaliğ 
Oyun kâğıdı inhisarı hakkındaki kanunun ikinci 
maddesi mucibince Hilâliahmer cemiyetine aid 
hisse . 
Şose ve köprüler kanunu 
1660 sayılı kanuna müzeyyel kanunun 11 nci mad
desi 

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harçları ve sair varidatı alâkadar eden hükümler 

5/4/1341 Kanun 601 Şeker fabrikaları hakkındaki kanunun ikinci mad
desi 

7/ 6 /1926 » 904 Islahı hayvanat hakkındaki kanunun damızlığa el
verişli aygır ve boğaların her türlü rüsumdan mu
af olduğuna dair 37 nci maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

10/6/1926 

23/5/1927 

28/5/1927 
2 /2 /1929 

14/12/1929 
3 /6 /1933 

21/5/1928 
31/12/1928 

11/6 /1930 

15/6/1930 

7/1/1932 
3/6 /1933 
11/6/1933 

25/12/1933 

3/6/1935 

21/10/1935 
25/12/1935 

12/2/1937 

15/2 /1937 

31 / 3/1937 

26/4/1937 

27/ 1 /1938 

Kanun 927 

1042 

1055 
1390 
1543 
2261 
1301 
1375 

1715 

1722 

1918 
2262 
2300 

2360 

2761 

2836 
2879 

3133 

3142 

3146 

3156 

3327 

Sıcak ve soğuk maden sulannm istismarile kaplıca
lar tesisi hakkındaki kanunun 5 nci maddesi 
Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaifine dair 

Teşviki sanayi kanunu ve zeyilleri 

Bazı muafiyetlerin ilgasına dair 
Anadolu - Mersin, - Tarsus - Adana demiryolları 
ve Haydarpaşa lima,nı hakkında münakid mukave
lenamenin tasdikına dair 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 
muafiyete dair 96 nci maddesi 
Kibrit ve çakmak inhisarının işletilmesinin dev
rine dair 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 
Sümerbank kanununun 14 ncü maddesi 
Devlete aid bir kısım binalar satış bedelile resmî 
daireler yapılması hakkında 
Hizmetleri görülmüş bazı zevata gayrimenkul mal 
verilmesi hafcknıda 
Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve sergile
rin vergi ve resimlerden muafiyetine dair 
Tarım kredi kooperatifleri kanunu 
Umumî muvazeneye giren vekâlet ve dairelerle va
kıflar umum müdürlüğü arasındaki bütün alacak 
ve vereceklerin karşılıklı olarak ibrasma dair 
1715 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Merkez ban
kası kanununa bazı hükümler ilâvesine dair kanun 
Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı şir
ketlerinin satın alınmasına dair mukavelename
yi tadil eden mukavelenamenin tasdikına dair 
kanun 
Hükümetle Ereğli şirketi arasında aktedilen 28 
teşrinisani 1936 tarihli satın alma mukavelesinin 
tasdikına dair kanunun 2 nci maddesi 
$ark demiryolları imtiyazı ile şirkete aid mal
ların satın alınmasına dair mukavelenamenin 
tasdiki hakkında kanun 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 2550 sayılı ka
nunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun 



Ç - Cetveü 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 7 

[Hidematı vataniye maaşları] 
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ESAMÎ 

Usat tarafından şehid edilen Akdağ 
Madeni kaymakamı Tahir: 

Zevcesi Memnune 
Kerimesi Mihrünnisa 

» Nilüfer 
» Tahire 

Mahdumu Ertuğrul 

Derseadette şaiben idam olunan 
Urfa mutasarrıfı sabıkı Nusret zevcesi 
Hayriye 

Konya hâdisei isyaniyesinde ' va
zifesi uğrunda şehid edilen Bozkır 
kaymakamı Demir Asaf zevcesi Sa-
miye ve iki çocuğu » 

Şehidi millî Boğazlıyan esbak kay
makamı Kemal: 

Zevcesi Hatice [*] 
Kerimesi Müzehher 

» Müşerref 
Mahdumu Adnan 

Gebze ve havalisi kuvayi milliye 
kumandanı iken şehiden vefat eden 
Yahya Kaptan: 

Zevcesi Şevket 
Kerimesi Fikriye 

» Muzaffer 

Ankara mebusu sabıkı Atıf 

Maaş 
miktarı 

12,5 

10 

10 
5 
5 
5 

10 

10 

Şartı tahsisi 

Kanunun 

No. I Tarihi 

25 

80 
481 

107 

271 

275 

270 

23 /9 /336 

25/12/336 
13/4/340 

19/3 /337 

14/10/338 

19/10/338 

14/10/338 

[•] 515 numaralı kanunla evvelce irmhasaas 5 lira maaşı 5 Ura zamla 10 liraya çıkarılmıştır. 
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Bahriye nazırı esbakı General mer
hum Ahmed Cemal: 

Zevcesi Seniha 

Sadrı esbak merhum Talât zevcesi 
Hayriye 

Doktor Bahaettin Şakir: 

Zevcesi Cenan 
Mahdumu Alp 

> Celâsin 

Şehid Tevfik Sükûtî hemşiresi Se-
niye 

Damad Ferid tarafından idam edil
miş olan şehid Çarkçı Yüzbaşı Halil 
İbrahim 

Zevcesi Fatma Belkis 
Kerimesi îclâl 

» Necibe 
Mahdumu CelâleddiiL i 

General Abdülezel hafidesi Naciye 

Şehiden vefat eden binbaş; Muhtar 
hemşiresi Binnaz 

Mitat: 
Kerimesi Fatma Memduha 

» Mesrure 

Maaş 
miktarı 

15 

25 

15 
' 5 

5 

10 

10 
5 
5 
5 

15 

Şartı tahsisi 

Mekteb tahsillerini ik
mal edinceye kadar 

Kanunun 

No. Tarihi 

478 13/4 /340 

479 13 /4 /340 

480 13/4 /340 

481 13 /4 /340 
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mamamam 

ESAMÎ 
Babıâli vakasında şehid edilen Har

biye nazın esbakı General Nâzım ke
rimesi Atiye 

Merhum Niyazi: 
Zevcesi Feride 
Hemşiresi Lâtife 
Mahdumu Mitat 

» Süleyman Asım 

Sadrı esbak merhum General Mah-
mud Şevket zevcesi Dilşad 

Esbak Diyarbekir valisi Beşid 
merhumun: 

Haremi Mazlume 

Mahdumu Cehri 

Kerimesi Fikret 

Şeyhülislâm Hayri. merhumun: 
Zevcesi Munise 

Şehid Yüzbaşı Yürük Selim: 
.Zevcesi Hikmet 
Kerimesi Melâhat 

» Zafer 
» Nimet 

Akdağ Madeni kaymakamı Tahir: 

Zevcesi Memnune 
Kerimesi Nilüfer 

» Tahire 

Mahdumu Ertuğrul 

Ömer Naci merhumun: 
Zevcesi Emine Adviye 

Irak Şeyhülmeşayihi Uceymi 

Merhum Memed Ali zevcesi Belkis 

Maaş 
miktarı 

18 

10 
10 
10 
10 

62,5 

20 

6 

6 

20 

10 
5 
5 
5 

10 

50 
4 

Şartı tahsisi 

Mekteb tasillerini ik
mal edinceye kadar 

Eramil maaşı almamak 
şartile 

1 Mekteb tahsilini ikmal 
edinceye kadar 
Teehhülüne kadar 

\ Teehhüllerine kadar 

Teehhüll erine kadar 

Tahsilini ikmal edin
ceye kadar 

Kanunun 

No. Tarihi 

481 13/4/340 

481 13/4/340 

481 13/4/340 
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Sabık Meclisi Mebusan Reisi Re-
Hikmet: 
mahdumu Ömer Fuad Hikmet 

Gümüşane mebusu Şehid Ziya: 

Zevcesi Ayşe 

Mahdumu Muammer 

Kerimesi Yadigâr 

Maraş ulûmu riyaziye muallimi sa
bıkı Hayrullah: 

Zevcesi Ayşe 
Mahdumu Celâlettin 

> Kemalettin 

Esbak Kastamonu mebusu îsmail 
Mahir: 

Kerimesi Fatma İffet 

Mahdumu Bekir Gündüz 

Denizli mebusu sabıkı Hakkı Behiç 

Denizli komiseri Hamdi: 
Zevcesi Fevâye 

Kerimesi Perihan 
Mahdumu Cengiz 

Validesi Firdevs 

Mustafafa Necib hemşiresi Kevser 

Su şehrinde idam edilmiş olan yüz
başı Nuri: 

Oğlu Sadık 
» Behçet 

10 

5 

5 

25 

5 
5 
5 
5 

Şartı tahsisi 

Mekteb tahsilini ik
mal edinceye kadar 

Yirmi yaşmı ikmal 
edinceye kadar 
Teehhülüne kadar 

Mektab tahsillerini ik
mal edinceye kadar 

Teehhülüne kadar 
) Mekteb tahsilini ikmal 
| edinceye kmdar 

Teehhülüne kadar 
Tahsilini ikmal edin
ceye kadar 

Tahsillerini ikmal edin
ceye kadar 

Kanunun 

M . Tarihi 

481 13/4/340 
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Muş mutasarrıfı merhum Servet: 
Zevcesi Samiye 

Karamağara nahiyesi müdürü Tev-
fik: 

Zevcesi Hafize 

Mahdumu Hami 

Kızılca nahiyesi müdürü Şehid 
Adil: 

Zevcesi Havva îsmet 
Kerimesi îffet 

Şehid Erzincanlı Hafız Abdullah 
haremi Hatice 

Konya hâdisei isyaniyesinde şehid 
edilen Ali Kemal kerimesi Nefise 

Ziya Gök Alp merhumun: 

Kerimesi Hürriyet 
» Türkân 

24 ncü fırka kumandanı kaymakam 
Mahmud: 

Refikası Şaziye 

24 ncü fırka erkânıharbi yüzbaşı 
Yakub Sami: 

Zevcesi Şahende 
Mahdumu Sami Bali 

Maaş 
miktarı 

10 

10 

30 
30 

40 

20 
10 

assa 

Şartı tahsisi 

Kanunun 

No. Tarihi 

481 13 /4 /340 

Tahsilini ikmal edin
ceye kadar 

482 13/4/340 

515 24/4/340 
Teehhülüne kadar 

Teehhüllerine kadar 518 11/11/340 

Tekaüd, eytam ve era-
mil maaşları varsa kat-
olunacaktır kız ve 
erkek çocuklara yirmi 
yaşma; kadar verilir). 

649 

3291 

2İ2/4/341İ 

24/12/937 
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ÜII.L<.;U\/ 

ESAMİ 

Maraşlı doktor Mustafa: 

Zevcesi Naime 

Maraşlı şehid Evliya: 
Zevcesi Şerife 
Mahdumu Fehmi 

Kozanlı şehid Saimin hemşiresi Na
ciye 

Şeyhülislâm esbak Musa Kâzım 
merhumun: 

' l Zevcesi Ratibe 
, » Aliye [*] 

Şehid jandarma mülâzimi evveli 
Süreyyanın validesi Hüsniye 

Şehid doktor Nafiz Tahir: 

; . •. • Hemşiresi Sabiha 

Topçu binbaşılığından müstafi mer
hum Rıza: 

Zevcesi Şükriye 
Kerimesi Türkân 

,\ Nafıa 
riırrı: 

vekili merhum Süleyman 

s-.-ı 

Zevcesi Ehliman 
Mahdumu Fikri Ziya 

» Sâruhan 
Kerimesi Gülseren Lema 

> Gülbeğim 

Saruhan mebusu merhum Reşad: 
Zevcesi Atiye 
Oğlu Mustafa Reşid 
Kızı Samime 

Maaş 
miktarı 

10 

10 
10 
ı 
15 

20 
40 

10 

10 
10 

40 
30 
30 
30 
âo 

şo 
50 
40 

Şartı tahsisi 

Tekaüd, eytam ve era-
mil maaşları varsa kat-
olunacaktır. Kız ve 

j erkek çocuklara yir
mi yaşma kadar ve
rilir). 

Eytam ve eramil ma
aşı verilmemek şartile 
mahdumlarına ikmali 
tahsillerine ve diğerle
rine izdivaçlarına ka
dar maktıuan. 

Eytam ve eramli maaşı 
verilmemek şartile zev
cesine kaydihayat sure-
tile, oğluna İkmali tah
siline ve kızma izdiva-
cına kadar. 

Kanunun 

No. | Tarihi 

649 

3291 

732 

22/4 /341 

24/12/937 

8/2/026 

753 24/2/926 

[*] Evvelce muhassas yirmi Ura maaşına yirmi lira daha zammedilerek kırk Uraya iblâğ olun
muştur (Kanun No. 1101). 
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E S A M Î 

• M » 

Maaş 
miktarı Şartı tahsisi 

TTftjnfflymfl 

M>. Tarihi 

İstanbul mebusu merhum Abdur-
rahman Şeref: 

Kerimesi Hikmet 

Çorum mebusu merhum Ferid Re-
cai: 

Zevcesi Kâmüran 
Mahdumu Bahir 

Merhum Doktor Vasfi: 

Refikası Nazmiye 
Mahdumu Feridun 

Sivas valii esbakı merhum Reşid 

Zevcesi Melek 
Kerimesi Fatma Hikmet 

» Emine Fikret 

Mahkemei temyiz reisi evveli mü
teveffa Hasan Fehmi zevcesi Kâmüran 

Sabık İstanbul mebusu AhmedSa-
lâhattin: 

Refikası Seza 
Mahdumu Haldun 

40 
10 

30 

20 
10 

20 
10 

20 
10 
10 

30 

Eytam ve eramil maaşı 
katolunmak üzere teeh-
hülüne kadar 

Zevcesine teehhül ettiği 
zaman katedilmek üzere 
kaydihayat ile, mahdu
muna yirmi yaşına veya 
ikmali tahsiline kadar 

Refikasına teehhül et
tiği takdirde katedil
mek üzere kaydihayat 
ile, mahdumuna yirmi 
yaşına veya ikmali tah
siline kadar 

Eytam ve eramil maaş
ları verilmemek sure-
tile zevcesine toelıhül 
ettiği takdirde katedil
mek üzere kaydihayat 
ile, kerimelerine de te-
ehhüllerine kadar 

Eramil maaşı verilmemek] 
. ve teehhül ettiği takdir- \ 
de katolunmak üzere I 

Eytam ve eramil maaşı 
verilmemek şartile refi
kasına teehhül ettiği tak
dirde katedilmek üzere 
kaydihayat ile, mahdu
muna yirmi yaşma veya 
ikmali tahsiline kadar 

1098 19/6/ 927 

1099 19/6/927 

1100 19/6/927 

1102 19/6/927 

1103 19/6^927 

1104 10/6/927 
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ESAMİ 

Kırşehir mebusu Ali Rıza merhu
mun refikası Necmiye 

General Celâl: 

Kerimesi Hadiye, 
» Redife 

Kütahya mebusu sabıkı merhum 
Seyfi mahdumu Şemsettin 

Rize mebusu merhum Rauf: 

Zevcesi Binnaz 
Kerimesi Belkis 

» Melâhat 

Mardin mebusu sabıkı merhum 
Derviş zevcesi Meryem 

Şehid binbaşı Ali Kabulinin keri
mesi Fatma Bahire 

Menemen hâdisesinde şehid edilen 
Kubilây annesi Zeyneb 

Menemen hâdisesinde şehid edilen 
Bekçi Memedoğlu Hasan zevcesi Fatma 

Menemen hâdisesinde şehid edilen 
Bekçi Hayrettinoğlu Şevki validesi 
Naciye 

miktarı 

20 

2,5 
2,5 

10 

30 
10 
10 

30 

15 

30 

15 

Kanunun 

Şartı tahsisi 

Bramil maaşı verilme
mek şartile teehhül et
tiği takdirde kesilmek 
üzere kaydıhayat ile -

Eytam maaşı verilmemek 
üzere yirmi yaşma veya 
ikmali tahsiline kadar. 

Eytam ve eramil maaş
ları verilmemek şartile 
zevcesine teehhül ettiği 
takdirde kesilmek üzere 
kaydıhayat ile, kerime
lerine teehhül edinceye 
kadar 

Eramil maaşı verilme
mek üzere teehhül etti
ği takdirde katolunmak 
şartile 

Kaydıhayat şartile 

Yaşadıkça ve maktüan 

Evlendiği zaman kesil
mek üzere maktuan 

Evlendiği zaman kesil
mek üzere maktıuan 

No. 

1105 

1141 

1161 

Tarihi 

19 /6 /927 

23/ 6 /927 

25/ 6 /927 

1171 25 /6 /927 

1174 

2038 

2364 

2432 

26/ 6 /927 

27/6/1932 

27/12/933 

17/5/1934 





G - CetveU 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 7 

[Gelecek yıllara sarî mukavelât akdine mezuniyet verilen hizmetler] 
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Ankara şehri su tesisatı 

Kanun 
No. 

944) 10Qi | Itevlet demiryolları inşaatı. 
1050 Muhasebei umumiye kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösterilen 

hizmetler 
1375 Anadolu, Mersin - Adana demiryolları ve Haydarpaşa liman v© 

rıhtım mukaveleleri. 
3142 Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa liman . şirketlerile aktedilen 

mukavelenamelerin bazı maddelerinin tadiline dair iki mukavelenin 
tasdiki 

1391 Ford mukavelesi 
1688 Yollar ve köprüler inşaatı 
1712 
2269 
3256 
1722 Kibrit istikrazı 
2094 îkramiyeli dahilî istikraz akdine dair kanun 
2107 Bazı vekâlet binaları ile Temyiz mahkemesi ve hapisane binala

rının inşasına dair 
2134) 
nc*~ı-t | Afyon Karahisar - Antalya demiryollarının inşasına dair 
2173 Gölcükte tamir limanı ve tersane yaptırılmasına dair 
2182 Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 2 nisan 1928 tarih ve 

1219 numaralı kanuna ek kanun 
2876 Ankara Numune hastanesi için getirilecek üç ecnebi mütehassıs

la beş sene için mukavele akdine dair kanun 
2200 Sivas - Erzurum hattı ile Malatyadan başlayarak Divriki civarında 

bu hatla birleşecek iltisak hattının inşaları hakkında 
2214 Pilyos - Ereğli hattile Ereğli limanının inşasına dair 
2246 ) 
O<VQQ i Küçük menderes nehri ile tâbilerinin ıslahına dair. 
2300 ] Devlete ait bir kısmı binalar satış bedelile resmî daireler yapılması 
3276 J hakkında kanun ve bu kanunun 2 nci maddesini değiştiren kanun 
2370 Memleketimizde bir Trotil fabrikası kurulmasına dair. 
2397 İstanbul Üniversitesinde istihdam olunacak ecnebi mütehassıslarla 

akdolunacak mukavelelere dair 
2405 Fevzipaşa - Diyarbakır hattı inşaatının ikmali hakkında 
2425 Millî Müdafaa vekâletince gelecek senelere sari taahhüt icrasına dair-
2510 İskân kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
2511 Çubuk barajı inşaatının ikmali ve Ankara şehri suyunun bu barajdan 

temini hakkında # 

2519 İstanbul Adliye binası için 500 000 liraya kadar istikraz yapılması 
hakkında 

2557 Maarif vekâletine bağlı mekteb ve müesseselerde kullanılacak yabancı 
Devlet tebaasından muallim, mütehassıs ve ustalar hakkında 
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Kanun 

No. 

2594 Anadolu ajansı ile 10 seneye kadar taahhüdat icrası için Hariciye 
vekilliğine salâhiyet yerilmesi hakkında 

2664 Ziraat vekâletine bağlı Ankara Yüksek ziraat enstitüsü ile mektebler 
ve müesseselerde kullanılacak yabancı Devlet tebaası hakkında 

2708 ) Denizyolları ve A. I£. A. Y. işletme idarelerinin yaptıracağı gemiler 
3131 / için 10 milyon liralık tahsisat verilmesi hakkında 
2832 Mülî- Müdafaa vekâletile buvekâlete bağlı teşekküllerde kullanılacak 

yabancı Devlet tebaasından mütehassıs ve ustalarla yapılacak muka
veleler hakkında 

2866 Ankara şehri su tesisatının tamamlanması, Etlik ve Keçiörene su ve
rilmesi ve gençlik parkında havuz inşası için tahsisat verilmesine dair 

2867 Bursa ovası ıslahat ve inşaat işlerinin bitirilmesini temin için 550 000 
liralık taahhüde girişilmesi hakkında 

2881 1 Hava kuvvetleri için 21 500 000 liralık taahhüde girişilmesi ve bu ka-
3320 J nuna ek kanun 
2917 Aydın Demiryollarında yapılacak tesisat ve tadilât için gelecek sene

lere sarî taahhüde girişilmesi hakkında 
2980 \ Millî Müdafaa vekâletince 67 000 000 liralık gelecek senelere sarî 
3060 J taahhüde girişilmesi hakkında 
2670 | Amerika Birleşik Devletlerine 13 senede ödenecek paraların sureti 
3022 J tesviyesi hakkında 
3037 Muhtelif hizmetler için gelecek senelere sarî taahhüd salâhiyeti hak

kında 
- 3074 Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 2443 sayılı kanuna 

ek kanun 
3083 | Tahranda yapılacak sefaret binalarile tefrişatı için taahhüd icrası-
3250 J na ve 938 e sari mukavele akdine dair kanun 
3090 Büyük Millet Meclisi ile Başvekâlet ve Hariciye vekâleti bina

larının yapılması için taahhüd icrasına mezuniyet verilmesi hakkında 
3097 Adliye vekâleti ile Gümrük ve inhisarlar vekâleti binalarının inşası 

hakkında 
3132 Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüd icra

sına mezuniyet verilmesi hakkında 
3168 Deniz hastanesinin tamiri için 1937 ve 1938 senelerine sari taahhüde 

t girişilmesi hakkında 
3194 Muhtelif hizmetler için gelecek senelere sari taahhüd salâhiyeti 

hakkında 
3228 Ankarada bir Tıb fakültesi tesisi hakkında 
3245 Vilâyetler evinin mefruşat, tesisat ve inşaatı için gelecek^ seneye sari 

mukavele akdi hakkında 
3262 Diyarbakır - Cizre, Irak ve îran demiryolları 
3381 Meteoroloji istasyonları için satın alınacak alât ve cihazlarm tedari

ki hakkında 



F - Cetveli 
Muvaznei umumiye kanunu : Madde - 7 

[Maliye vekâleti bütçesinin 224 ncü faslma mevzu ihtiyat tahsisatının nakledileceği tertibler] 

1 — Mahkeme masrafı 

2 — Mahkeme ilâmına müstenit deyin tahakkuk etmiş olan tertiplerden tahsisatı kalmayanlar. 

3 — Geçen yıl borçları tertibleri. 

4 — Eski yıllar borçlan tertibleri. 



t - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 7 

[Gümrük tarife kanununun 14 ncü maddesi mucibince kabulü muvakkat usulünden istifade 
edecek eşya] 

Eşyanm nevi 
Eşyanm ne halde 

getirileceği Mülâhazat 

1) Halı imalinde kullanılacak 
kaskam iplikleri 

2) Safî veya karışık kamgam 
Safî veya karışık pamuk iplik
leri 
Sunî ipek 

3) Safî veya karışık kamgam 

4) Türk ve Şark halı ve ki
limleri 

5) Barsaklar 

6) Amerikan bezi, tülbend, sa
laşpur, patiska 

7) Keten, jüt, manilâ ve em
salinden mamul çuvallık men
sucat 

8) Safî keten mensucat 

9) Bakır tel (Her nevi) 
Çinko » 
Pamuk iplikleri (Her nevi) 

10) Sellüloit, galalit ve baka
lit gibi sunî plâstik maddeler, 
oryantal halitaları, fil dişi ve 
kemik ve boynuz 
11) Otomobil resimleri ilân kâ
ğıdı 

rÇile ve paket halinde 

Masura, bobin üzerinde sarılı 
veya çile ve paket halinde 

)Masura bobin üzerinde sarılı 
veya çile halinde 

i Parça halinde 

Tuzlanmış halde 

Top halinde 

Top halinde 

Top halinde 

Yuvarlak levha halinde 
Masura bobin üzerinde sarılı 
veya çile ve paket halinde 

Senede 100 000 kiloyu tecavüz et
memek şartile ihraç müddetleri 
ilk gümrük muamelesi tarihinden 
itibaren 2 senedir. 

Çorab, jerse, fanile gibi her türlü 
örme eşyanın ihracına yardım 
maksadile. 

( Yün mensucatın ihracına yardım 
|̂  maksadile. 

{Yazma ve kalemkâri basmaların 
ihracına yardım maksadile 

İhracat eşyasına muktazi çuval 
imali için 

f Anteb işi çamaşır, örtü ve sairenin 
ihracına yardım maksadile 

Sırma, kılaptan, ziynet pulu, kay
tan ve gelin teli imal ve ihracına 
yardım maksadile. 

Külçe, levha, çubuk, yaprak 
ve boru halinde 

i Resimli kâğıd halinde 

Teşbih, ağızlık, kaşık, tarak gibi 
eşyanın imal ve ihracına yardım. 

Yazı kısmı Türkiyede tabettirile
rek ihraç edilmek için 
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Eşyanm nevi 
Eşyanın ne halde 

getirileceği Mülâhazat 

12) Rus tütünü 

13) Demir saç 
Çinko 
Hamızı kibrit 
Nisadır 

14) Saf kurşun 

15) Saf kurşun 
Antimon 
Kalay 

16) Teneke 

17) Şeker 

»Yaprak halinde 

Düz levha halinde 
Külçe halinde 
Mayi halinde 
Toz ve parça halinde 

Külçe 

Külçe 
» 
» veya çubuk 

Levha halinde 

Amerikaya ihraç edilmek üzere 
Rusyadan celbedüerek Istanbulda 
işlenecektir. 

Galvanizli düz veya oluklu saçla
rın ihracma yardım 

Î
Süliyen (miniyum) ihracma yar
dım 

Matbaa hurufatı ihracma yardım. 

Teşviki sanayi kanunundan isti
fade etmeyen konserve fabrikala
rının ihracatına yardım etmek 
maksadile. 

Mamul halde 

Şekerli maddelerin ihracatım te
min için kabulü muvakkat suretile 
ithal olunacak şekerlerden imal 
olunüb harice çıkarılan şekerli 
maddeler için aşağıda tesbit edilen 
şeker nisb etlerine göre gümrük 
resmi teminatı iade edilecektir : 

18) Pirinç 
Alüminyom 
Tutya 
Çelik 
Demir 
Pik 
Tortu 
Titril 
Müsademe kapsülü 
Tahrib kapsülü 
Hamızı klonna 

Çubuk, levha ve boru halinde 
Çubuk, levha ve külçe halinde 
Levha ve külçe halinde 
Çubuk, levha ve boru halinde 
Çubuk ve levha halinde 

> Külçe halinde 
Toz halinde 
Toz halinde 

Mayi halinde 

1 - Çikolatalar % 
A) Sütlü 40 
B) Sütsüz 50 

2 - Şekerlemeler 
A) Lokum 48 
B) Badem şekeri 35 
C) Diğer şekerlemeler 40 

3 - Bisküvi 15 
4 - Reçeller ve marmelâtlar 60 
5 - Tahan helvası 40 
6 - Meyva konserveleri 35 

' 

Madenî eşya fabrikalarının ihra-
catmı temin etmek maksadile 
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Bşyanm nevi 
Eşyanın ne halde 

getirileceği 

19) Ham kauçuk 

20) Siyah saç 
Kriyolit 
Kalay oksidi 
Feldispat 
Kuvarts 

Levha halinde 

21) Pulp d'oliv Tabiî halde 

22) Koroza cevizi 

23) Demir saç 

24) Manila kendiri 

Levha halinde 

25) Alüminyum kaplanmış lev
ha halinde kâğıdlar Levha halinde 

Mülâhazat 

\ Lâstik sanayiinin ihracatını temin 
| etmek maksadile 

Emaye sanayiinin ihracatım temin 
etmek maksadile 

1 - ithal olunacak pulp d'olivin 
mikdan, tasfiye fabrikalarının son 
beş sene zarfında ihraç ettikleri 
bir yıllık vasati zeytin yağı mik-
darının % 15 i kadar olabilir. 
Pulp d'olivin depodan fabrikaya 
götürülmesi ve tasfiye edilen yağ
larla yapılacak kubaj ameliyesi 
gümrük idaresinin kontrolü al
tında vaki olacak ve kaplara 
konularak mühürlenecek ve ih
raç anma kadar da kontrol al
tında bulunan depoda hıfzolu-
nacaktır. 
2 - Pulp d'oüvin gümrük idaresi
nin kontrol ve nezareti altında 
ayni ve çifte anahtarlı bir depoda 
muhafazası gerektir. 
Tesbihcilik sanayiinin ihracatma 
yardım maksadile 
Demir fıçı fabrikalarının ihraca
tına yardım için 
Keten ve kendir sanayiinin ihra
catını temin etmek maksadile. 

1 - Üzüm ve incir mahsulünde 
etiket olarak kullanılmak, 

2 - Altı ay zarfında bilimal eti
ket halinde getirildikten sonra 
bu mahsullerin ambalajı üzerine 
yapıştırılıp ihraç edilmek, 

3 - Aşağıda gösterilen fire zayi
atına aid kıstas esas tutulmak 
ve indelicab gümrük idarelerinin 
teftişine tâbi bulunmak şartile. 
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Kullanılan kâğıd 
Mikdarı 

Gr. 

100 
100 
100 

Eşyanın nevi. 

Klişe ebadı 

4/4 
5/5 
6/6 

100 Gr. 

Adedi 

468 
274 
236 

kâğıddan 
etiketin 

Sikleti 

42 
42 
46 

Eşyanın ne halde 
getirileceği 

elde edilen 
* 
Fire 

nisbeti % 

58 
58 
54 

Mülâhazat 

26) Ham pirinç (Çeltik) 

27) Kereste 
Fıçı 
Mantar tozu 

28) Saman kâğıdı 
Oluklu kâğıd 

29) Kutuluk teneke levha 

30) Bakır levha 

31) Muhtelif kütükler 

32) Lâstik şeridler 

33) San diklik kereste 

Levha halinde 

\ Çeltik fabrikalarının ihracatını 
| temin etmek maksadile. 

(Muvaredatma serbest döviz 
verdiğimiz memleketlerden geti
rilemez). 

f Taze ve kuru meyve ve sebze ih-
l racatı ambalajında kullanılmak 
I üzere. 

Yaş ve kuru meyve ihracatı am
balajında kullanılmak üzere (Da
hilde markalandınlacaktır). 

\ Yerli mahsul ve mamullerinin ih-
(racatında kullanılmak üzere. 
(Bakır eşyanın ihracatını kolay
l a ş t ı r m a k üzere. 

Kontrplâk ve kaplama sanayii
nin ihracatını kolaylaştırmak 
üzere. 

[Kasık bağlarının ihracını temin 
i etmek maksadile. 

(Yerli mahsul ve mamulâtının ih-
) racatmda kullanılmak üzere 



O - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu •• Madde - 8 

[Yüksek mühendis mektebinin maaşlı kadrosu] 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Talim heyeti 
2 Müderris 1 125 
3 » 3 100 
4 » 5 90 
5 » 6 80 
5 Muallim 5 8Q 
6 » 12 70 
7 » 12 55 

11 » 7 30 
7 Müderris ve muallim muavinleri 5 55 
8 » » » 20 45 

Müdürlük 
3 Müdür [1] 1 100 
6 » muavini [2] 2 70 

Müdiriyet kalemi 
9 Muamelât şefi ve başkâtib 1 40 

12 Dosya memuru 1 25 
14 Kâtib 1 20 

Tedris bürosu 
12 Talebe sicil memuru 1 25 
14 Tedris kalemi kâtibi 1 20 
9 Kütüpane memuru [2] 1 40 

10 Müzeler, topografya aletleri ve diğer 
fennî aletler memuru 1 35 

[1] Emsali hâsılı fo 50 zammile baliği ücret olarak veri
lebilir, , • ; M 

[2] Bu maaşların emsali hâsılı ücret olarak verilebilir* 
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Derece Memuriyetin nevi 

İdare bürosu 
14 Muamelât kâtibi 
9 idare memurları 

11 » » 
11 Ayniyat muhasibi 
12 Mekteb kısmı ambar memuru 
12 Pansiyon kısmı ambar memuru 
11 Levazım memuru 

Muhatebe 
8 Muhasebeci 

12 Veznedar 
14 Muhasebe kâtibi 

• • < • > t» 



M - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 9 

[Pansiyoner talebeden alınacak ücretler] 

Adana kız lisesi 
Adana erkek lisesi 
Afyon lisesi 
Balıkesir » 
Bursa » 
Denizli » 
Diyarbakır » 
Edirne » 
Erenköy kız » 

» » (ilk kısmı) 
Erzurum » 
Gazi Anteb » 
Galatasaray » 
Haydarpaşa » 
izmir kız » 
İzmir erkek » 
Kandilli kız » 
Kastamonu » 
Kayseri » 

Lira 

160 
160 
130 
175 
160 
130 
160 
150 
200 
175 
165 
140 
240 
200 
200 
200 
200 
140 
160 

Kony& lisesi 
Kütahya » 
Sivas » 
Trabzon » 
Yozgad » 
İsmet Pş. Kız enstitüsü 
Bilecik orta 
Buca orta 
Çanakkale orta 
Manisa orta 
Bursa kız öğretmen 
Üsküdar kız sanat 
İstanbul kız öğretmen 
Kars lisesi 
Muğla orta 
Bolu orta 
Niğde orta 
Maraş orta 
Aydın orta 

Lira 

150 
130 
150 
145 
140 
200 
130 
200 
150 
150 
160 
200 
200 
150 
110 
140 
120 
140 
140 



N - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde - İ İ 

[25005 sayılı kanunun üçüncü maddesine göre pansiyonlarda 1938 malî yılı içinde kullanıla-* 
cak ücretli memur ve müstahdemler kadrosu] 

Memriyetin nevi 

Belletici 
» 

Yönetke işyarı 
» 
» 

Doktor 

> 

» 
Aşçı (Yamağile) 

» » • 
» 
» 

Müteferrik müstahdem 

Hademe 

Aded 

100 
30 
40 
5 
5 
5 
10 
40 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
15 
25 
3 
20 
15 
12 
35 
25 
500 

Aylık 
Ücreti 

40 
35 
30 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
100 
90 
80 
75 
60 
50 
80 
60 
50 
40 
50 
40 
[1] 

[1] Azamî kırk lirayı geçmemek ve tahsisatı dahilinde 
kalmak üzere beherinin şehrî ücretlerinin tayini Maarif ve
kâleti veya göstereceği makama aiddir. 



L -Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 16 

[ 1938 malî yılı zarfmda mevkuf tutulacak memuriyetler] 



— 362 — 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

20 

Gümrük ve inhisarlar V. 

7 Muhafaza müdürü 
14 Süvari mmtaka memuru 
17 Süvari muhafaza memuru 
17 Sınıf 1. piyade muhafaza memuru 
18 Sınıf 2. piyade muhafaza memuru 

104 

Devlet meteoroloji işleri U, M. 

Merkez 
10 Üçüncü sınıf meteorolojist 1 35 

Vilâyetler 
7 
8 

11 
12 
13 

Başmeteorolojist 
Birinci sınıf meteorolojist 
Dördüncü sınıf meteorolojist 
Birinci sınıf asistan 
ikinci » » 

1 
2 
2 
8 
6 

55 
45 
30 
25 
22 

1 
8 

82 
10 
3 

55 
20 
14 
14 
12 

Dahiliye V. 

19 Vilâyet tahrirat kâtibleri 8 10 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Emniyet işleri IL M. 

5 Emniyet U. M. daire reisi 
5 1 nci sınıf emniyet müdürü 
6 1 » » » » 
7 3 ncü sınıf emniyet müdürü 
8 1 nci » » âmiri 
9 2 » » » » 

10 Üniformalı ve sivil başkomiser 
11 Üniformalı ve sivil komiser 
12 Üniformalı ve sivil komiser muavini 
14 Üniformalı ve sivil polis 
10 İnci sınıf muamelât memuru 
11 2 » » » » 
12 3 ncü sınıf muamelât memuru 
14 4 » » » » 
16 5 nci sınıf muamelât memuru 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Hariciye V. 

1272 

1 
6 
6 
12 
7 
7 
12 
28 
60 
742 
7 
11 
25 
163 
185 

80 
80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
16 

2 
5 
3 
8 
10 
9 
3 
6 
20 
41 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
55 
45 
40 
35 

107 

Filî kadro dışında kalan memurlara «Ad 
temsil tahsisatı 1 100 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

* . . , - • * ' " 

3 
5 
1 
10 
10 
10 
10 
10 

30 
25 
20 
15 
12 
10 
8 
.'5 

69 

Sıhhat ve içtimaî muavenet V. 

5 Hıfzıssıhha işleri dairesi sıhhî mühendisi 1 80 
6 Uyuşturucu maddeler ve Cemiyeti Ak

vam sıhhî işleri şubesi mütehassısı 1 70 
5 İçtimaî muavenet işleri dairesi sıhhî mi

marı 1 80 
6 Zehirli ve boğucu, gazlar ve hava hücu

mundan korunma işleri şubesi mütehas
sısı , 1 70 

14 Zehirli ve boğucu gazlar ve hava hücu
mundan korunma işleri şubesi kâtibi 

6 Hukuk müşaviri 
6 İkinci sınıf müfettiş 
7 Üçüncü sınıf müfettiş 
7 Dördüncü sınıf mütehassıs 

12 Dördüncü sınıf diş tabibi 
10 Ankara numune hastanesi idare memuru 
6 Tıb talebe yurdu müdürü 

15 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

20 
70 
70 
55 
55 
25 
35 
7f) 

Adliye V. 

Adlî Ub işleri wmwm müdürlüğü 
7 Müşahedehane müdürü 1 55 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Maarif V. 

Liseler, öğretmen okulları ve orta okullar 
8 öğretmen 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
11 
15 
17 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

îşyar 
5» 
» 

ve staj iy er 
» 
» 

72 
64 
61 
77 
533 
108 
315 
5 
10 
20 

45 
40 
35 
30 
25 
22 
20 
30 
17,5 
14 

1265 

Bölge sanat okulları ile kız enstitüleri ve kıs sanat okul
ları ve diğer meslek ve akşam okulları 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
2 
6 
6 
5 
14 
20 
10 
9 
44 

90 
80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
20 

118 

Cumhur Başkanlığı flarmonik orkestrası 
9-3 Şef 1 40-100 

5 Üye ^ ' * 2 80 
6 » 2 70 
7 » 1 55 
8 » ' 1 45 



Derece 

- 366 -
Memuriyetin nevi Aded Maaş 

11 Üye 
12 » 
13 » 

2 
3 
3 

30 
25 
22 

15 

Güzel sanatlar akademisi 
4 öğretmen 

Gazi öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü 
4 öğretmen -2 
7 

12 

Yüksek öğretmen okulu 
7 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
15 
17 

Müdür 

Direktör 
> 
» 
» 
» 

îşyar 
» 
» 
» 

Kütüpaneler 

Nafıa V. 

6 

103 

90 

90 
55 
25 

55 

3 
3 
1 
4 
4 
9 

55 
18 
6 

55 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
17,5 
14 

1 Reis 
2 Aza 

Nafıa yüksek fen heyeti 
150 
125 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Münakalât idaresi 
5 Üçüncü sınıf başmühendis 2 80 
6 Dördüncü sınıf başmühendis 1 70 

2 
2 
1 
1 

70 
55 
45 
35 

Sular U. müdürlüğü inşaat fen heyeti 
6 Dördüncü sınıf başmühendis 
7 Birinci sınıf mühendis 
8 Dördüncü sınıf başfen memuru 

10 Üçüncü sınıf fen memuru 

6 

îstıkşaf fen heyeti 
5 Üçüncü sınıf başmühendis 1 80 

Sular (Taşra) 
5 Üçüncü sınıf baş mühendis (su işleri 

6 
7 
8 

10 
8 

10 
ıi 
12 

6 
5 
7 
8 

müdürü) 
Dördüncü sınıf başmühendis 
Birinci sınıf .mühendis 
İkinci » » 
Dördüncü sınıf mühendis 
Dördüncü sınıf baş fen memuru . 
ikinci sınıf fen memuru 
Üçüncü sınıf fen memuru 
Dördüncü sınıf fen memuru 

Şose ve köprüler 
Dördüncü sınıf başmühendis 
Üçüncü » » 
Birinci sınıf mühendis 
ikinci » » 

4 
3 
3 
5 
7 
1 
2 
5 

10 

40 

5 
5 
3 
4 

• L 

80 
70 
55 
45 
35 
45 
35 
30 
25 

70 
80 
55 
45 

17 

Demiryollar inşaatı (Taşra) 
5 Üçüncü sınıf başmühendis (inşaat baş 

müdür muavini) 1 80 
5 Üçüncü sınıf başmühendis (şube baş 

mühendisi) 2 80 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

6 Kısım başmühendisi (Dördüncü sınıf baş 
mühendis) 3 70 

Ziraat V 

Hususî kalem 
10 Şef 1 35 

Teftiş bürosu 
12 Memur 1 25 

Veteriner işleri TJ. müdürlüğü 
5 Veteriner işleri U. müdür muavini 
5 Mütehassıs müşavir 
6 Şube müdürü 
7 » » 
9 » » muavini 

18 

Ziraat işleri U. müdürlüğü,vilâyetler teşkilâtı 

1 
3 
3 
5 
6 

80 
80 
70 
55 
40 

4 
5 
6 
7 
9 
7 

12 
13 
14 
15 
16 

5 
12 

Ziraat başmüdürü 
Birinci sınıf ziraat müdürü 
ikinci » » » 
Üçüncü » » » 
Beşinci sınıf ziraat müdürü 
Birinci sınıf mmtaka ziraat mütehassısı 
Üçüncü sınıf zirâat muallimi 
Dördüncü sınıf ziraat muallimi 
Birinci smıf kâtib 
ikinci » » 
Üçüncü » » 

Pamuk işleri müdürü 
Pamuk işleri müdürü 
Kâtib 

1 
4 
7 
3 
5 
8 

57 
52 
8 

21 
12 

178 

1 
1 

90 
80 
70 
55 
40 
55 
25 
22 
20 
17,5 
16 

80 
25 



Derece 

5 
6 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
9 

10 
11 
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Memuriyetin nevi Aded 

Pamuk işleri müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı 
Müdür 

» 
» muavini 

Pamuk yetiştirme eksperi 
Birinci sınıf şef 
îkinci » » 
Birinci sınıf asistan 
Birinci sınıf kontrol memuru 
îkinci » » » 
Birinci sınıf mesul muhasib 
îkinci » » » 
Birinci smıf ayniyat memuru 

1 
3 
2 
2 
6 
5 
4 

18 
5 
2 
2 
3 

Maaş 

80 
70 
55 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
30 

53 

• . Makinist mektebi 
8 Şef 1 45 

. Tavuk yetiştirme istasyonları 
9 Şef / 4 40 

11 Asistan 4 30 

I 8 
Veteriner işleri U. müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı 

4 Veteriner başmüdürü 1 90 
6 Veteriner müdürü 5 70 
7 » » yetiştirme mütehassı

sı ve tahaffuzhane müdürü 6 55 
8 Veteriner müdürü, zootekni mmtaka mü

tehassısı ve tahaffuzhane veterineri 19 45 
10 Veteriner ve muavin veteriner ve fen me

muru 40 35 
I I Veteriner, muavin veteriner ve fen me

muru 
12 Muavin veteriner ve fen memuru 
14 Hayvan sağlık memuru 
15 » » » 
16 » » » 

.-"i 

87 
97 
47 
52 
31 

30 
25 
20 
17,5 
16 

385 
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Derece Memuriyetin nevi A 

Veteriner hakteriyoloji, sereloji ve hıfzıssıhha 
5 Mütehassıs müdür 
6 Müdür muavini 
7 Birinci sınıf mütehassıs şef ve serom 

müdürü 
9 Üçüncü sınıf şef ve birinci sınıf asistan 

11 Muhasib ve mutemed 
12 Ayniyat memuru muhasib ve mutemed 
14 Muhasebe memuru, kültür memuru ve 

kâtib 

.ded 

mües 
3 
1 

2 
3 
1 
2 

3 

Maaş 

'seseleri 
80 
70 

55 
40 
30 
25 

20 

5 
6 
9 

11 

15 

Zootekni müesseseleri 
Hara müdürü 
Hara veya inekhane müdürü 
Şef 
Muhasib ve ayniyat memuru ve kâtib 

3 
2 
3 
5 

80 
70 
40 
30 

13 

Aygır depoları ve inekhaneler 
7 Depo müdürü * 2 55 

14 Mürebbi, muhasib, ayniyat yardımcısı 
ve kâtib ' 18 20 

20 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

Orta 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ziraat 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

mekl 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Orta ziraat mektebleri 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» muhasebe memuru ve 
mutemedi 

17 Orta ziraat mektebi ayniyat memuru 

1 
2 

15 
15 
2 
6 
4 
4 
4 

1 
1 

90 
80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 

20 
14 

55 



P-Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu 2 > Mâdde^ 20 

[Ankara Yüksek ziraat enstitüsü tedris heyeti kadrosu] 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

4 2 nci smıf profesör 
6 » » doçent 
7 Şef: 
8 Baş asistan •, 
9 1 nci sınıf asistan 

10 2 » » » 

9 Wri 

26 ,30. 
16 £5 . 
17 45. 
8 4». 

21 Sfr 



R-Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde - 22 

[Konya ovası sulama idaresi ücret tarifesi] 

Sulama ücreti : A-
Muntazam şebekelerden olan birinci, ikinci, Alkaran, Oya köyleri ve Orta çar

şamba ve Karaaslan esas kanalları şuabatmdan.müstefid olan hububat taılaların
dan hektarma (500) kuruş* kısmen kendi taraflarmdan yapılan kanallardan isti
fade eden hububat tarlaları hektarından (350) kuruş, suğlalarda hububat tal
klarından kurutma masrafı karşılığı olarak hektarından (300) kuruş, şebekenin 
bilûmum kanallarmdan istifade eden bostan, bağ ve bahçelerin hektarmdan (1500) 
kuruş, Suğladaki bostan, bağ ve bahçelerin hektarından (1100) kuruş. 

Değirmenlerden alınacak su ücreti: 
Kazanç vergisile mükellef olanların işbu. vergilerinin azamî bir misline kadar. 

olmayanlarmki doğrudan doğruya idar<3 meclisince takdir olunur. 



1937 
Malî yılı muvazenei umumiye kanununun beşinci maddesi ile 
verilen salâhiyete istinaden masraf tertiblerinden idare edilen 
hizmetler için îcra Vekilleri Heyetince tatbik edilmiş kadro

lara aid cetveller 





Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 
tertibinin Beheri müddeti 

F . M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

79 Muhtelif evrak hazinelerinin 
tasnif ve tevhidi ve umumî 
masrafları 

Tu 

Başkan 
Şef 
Memur 

» 
Mücellid 
Müvezzi 
Odacı 

Başvekalet 
1 

15 
10 

8 
2 
6 
2 

4 50 
3 eo 
2 50 
2 00 
2 00 
1 75 
1 50 

300 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

1 3 
13 5 

7 5 
4 8 
1 2 
3 1 

9 

32 4 

119 1 Ücret 

İstatistik umum müdürlüğü 

Tasnif şefi 
Tasnif şef muavini 
Ressam 
Kontrol memuru 
Tasnif 

TT 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 

2 
7 
1 

12. 
90 
33 

1 
8 

125 
100 
200 
75 
H 

[##] 
50 
30 

6 
6 
6 
» 

6 
» 

1 5 
4 2 
1 2 
5 4 

37 1 
12 3 

3 
1 4 

154 63 5 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F . M. Adı 

119 1 Ücret 

119 1 Ücret 

Belleri 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Tasnif şefi 2 100 
» » muavini 9 75 

Memur 17 [*] 
» 17 [**] 

Odacı 3 30 

48 

Tasnif memuru 29 [*] 
Odacı 1 30 

30 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tu 

6 
6 
6 
6 
6 

1 2 
4 0 
7 0 
6 3 

5 

19 1 

2 2 9 
2 



Tatbik edilen kadroya aıd masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 
Beheri 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün 

119 1 Ücret Tasnif memuru 
Odacı 

29 [•] 
1 

30 

Tu 

1 7 

1 7 

197 2 Temyiz komisyonları 

197 2 > » 

197 2 Temyiz komisyonları 

Raportör 

Aza 
Raportör 

Kâtib 
» 

Maliye vekâleti 

1 
1 
4 
2 
5 
4 
6 
2 
6 

150 
200 
300 
250 
200 
150 
80 
70 
60 

0 

4 

12 

» 

12 

9 

8 

14 4 
6 0 

12 0 
7 2 
5 7 
1 6 
4 3 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F . M. Adı Memuriyet unvanı 

197 3 Muvazzaf tedkiki itiraz ko
misyonları 

Muvazzaf memur
lardan yardım
cı muvakkat ra
portörlere verile
cek muayyen üc-
rett 
Odacı 

Reis 
» 

Aza 

Raportör 

Kâtib 

Odacı 

197 3 Muvazzaf tedkiki itiraz ko- Kâtib 
misyonları » 

Hizmet * 
Beheri müddeti 

Lira K. Ay Gün Tu 

40 
30 

300 
250 
250 
200 
150 
250 
200 
150 
120 
100 
80 
70 
60 
50 
30 

120 
120 

» 
» 

12 
> 
» 
» 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

1 
11 

1 9 
1 0 

54 3 

3 6 
6 0 

18 0 
9 6 
7 2 
3 0 

12 0 
19 8 

1 4 
6 0 
-7 6 
2 5 
3 6 
1 8 
3 2 

105 4 

1 
1 3 

1 4 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F . M. Adı 
Beheri 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

197 4 Kazanç, bina ve muamele Hesab mütehassısı 
vergileri hesab mutahassısı ve eksperleri 1 300 

3 250 
14 200 
9 150 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tutarı 

12 

27 

3 600 
9 000 

33 600 
16 200 

62 400 

istanbul kambiyo müdürlüğü 

199 3 1567 numaralı kanunun tat
biki masrafı 

Müdür 
Muavin 
Kontrolör 
Maşa şefi 

» » 
M-emur 

» 
» 
» 
» 

Müvezzi 
» 

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

300 
250 
225 
200 
150 
120 
100 
90 
75 
60 
50 
40 

12 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 

20 

Nakid işleri kambiyo şubesi müdürlüğü 

199 3 1567 numaralı kanunun tat
biki masrafı 

Müdür 
Maaş şefi 
Kontrolör 
Memur 

» 
» 

1 
1 
1 
2 
2 
3 

300 
200 
175 
150 
100 

70 

12 
> 
> 
» 
» 
» 



Tatbik edilen kadroya aıd masraf 
tertibinin 

F . M. Adı 
Beheri 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Müvezzi 
Odacı 

13 

50 
35 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün 

12 

199 3 1567 numaralı kanunun tat
biki masrafı 

199 3 1567 numaralı kanunun tat
biki masrafı 

İzmir kambiyo müdürlüğü 

Müdür 
Masa şefi 
Memur 

» 
» 

Müvezzi 

Mürakıb 
Memur 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

8 

300 12 
150 » 
120 • 

90 > 
85 » 
60 » 
35 » 

Samsun kambiyo murakıbliği 

1 
1 

200 12 
70 » 

îçel Kambiyo murakıbliği 

Mürakıb 
Memur 

Trabzon Defter
darlığı kambiyo 
memuru 

1 
1 

2 

1 

200 
70 

90 

12 
» 

12 



Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 
tertibinin Beheri müddeti 

F. M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

202 1 Ecnebi mütehassslar ve ma
lî tedMk heyeti, masrafı 

202 1 Ecnebi mütehassıslar ve 
tercümanlar 

202 1 Ecnebi mütehassıslar ve 
tercümanlar 

207 4 İstanbul memurları kursu 
tedris ücreti 

234 Buğdayı koruma vergisi ci-
bayet teşkilâtı 've masrafı 

Tutan 

Gazi Anteb Defter 
darlığı kambiyo 
memuru 

Ecnebi mütehassısı 

Mütercim 

» 

Kurs muallimleri 

Başkontrolör 

Kontrolör 
Kontrol memuru 

Kontrol memuru 
Muhasebe » 

» > 
» kâtibi 

1 

1 

1 

1 

3 

2 
3 

5 

2 
1 
7 

8 

16 
2 
4 
3 

90 

500 

250 

120 

70 

200 
200 

150 
120. 
120 

100 
75 
60 
50 

12 

» 

9 

8,5 

12 

1 
12 

12 
11 
12 

12 
> 
> 
» 

6 000 

2 250 

1 020 

2 520 

400 
7 200 

7 600 

3 600 
1 320 

10 080 

11 400 

19 200 
1 800 
2 880' 
1 800 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F . M. Adı Memuriyet unvanı Aded 

Buğdayı koruma 
memuru 8 

» » 21 
» » 8 
» » 42 
» » 94 
» » 102 

Buğdayı koruma 
bekçisi 28 

» » 225 

568 

234 - Buğdayı koruma vergisi ci- Şef 1 
bayet teşkilâtı ve masrafı Tedkik memuru 1 

» » 1 
Kâtib 3 

» 4 
Odacı 1 

» 1 

12 
234 - Buğdayı koruma vergisi ci- Memur 

bayet teşkilâtı ve masrafı 

234 - Buğdayı koruma vergisi ci- Buğdayı koruma 
bayet teşkilâtı ve masrafı vergisi memuru 150 

Beheri ' 
Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tutar 

80 
75 
70 
60 
50 
45 

40 
30 

-v 

150 
120 
100 
80 
60 
40 
30 

12 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
> 

12 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

7 680 
18 900 
6 720 
30 240 
56 400 
55 080 

13 440 
T 81 000 

317 740 
1 800[ 
1 440[ 
1 200[ 
2 880 
2 880 
480 
360 

11 040 
2 000 

4 180 



Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 
tertibinin Beheri müddeti 

F. M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

Matbuat umum müdürlüğü 

418 1 Neşriyat, propaganda, telif Ecnebi mütehassıs 
tercüme kâgıd, kuşe tabı ve » Memur 
ücret masrafı » » 

1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

650 
250 
175 
150 
120 
100 
90 
60 
30 

12 

16 

526 

527 

Hariciye vekâleti 

Muhtelit hakem mahkeme
leri ücret ve masrafı 

Umumî Ajan Emin 
Âli Durusoy 
Evrak ve dosya 
memuru 
Odacı 

Evrak ve dosya işlerinin Mütehassıs 
tanzimi için kullanılacak 
mütehassıslar ücreti 

350 

80 

40 

470 

300 

Tut 

7 80 
3 00 
8 40 
1 80 
1 44 
2 40 
1 08 
2 88 

— 
29 16 

2 35 

1 50 



j Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

P. M. Âdı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tu 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti 

564 Sari ve salgm hastalıklarla Mütehassıs bakteriyo- ' 
mücadele masrafı loğ 3 

Mücadele tabibi 2 
Laboratuar müstah-
zırı 3 
[*] Seyyar ve mü
cadele sıhhat me
muru 
Hademe 

14 
1 

300 
250 

70 

100 
25 

12 

23 

Af yan Kardhisar Tephirhanesi 

5£4 Şarî ye salgm hastalıklarla Makinist 
mücadele masrafı 

10 8 
6 0 

2 5 

16 8 
3 

36 4 

Makinist 
Hademe 

Makinist 

1 70 12 
1 25 » 

2 

Ankara etüv makinisti 

1 100 12 

8 
3 

1 1 

1 2 

Seyyar emrazı sariye mücadele teşküâü 

Anbülâns şoför 1 80 12 9 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

P. M. Adı 

565 Trahom mücadele masrafı 

Belleri 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tu 

Mücadele reisi 

Tr^mh 

» »muavini 
Eczacı 
Başkâtib ve ayni 
yat mutemedi 
Kâtib 
Sıhhat memuru 
Şoför 
Hademe 

1 
I 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

W#,CÖ 

500 
275 

75 

100 
50 
50 
50 
20 

#ety reisliği 

12 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

6 0 
3 3 

9 

1 2 
6 
6 
6 

* 4 

13 6 

Adana Trahom hastane ve dispanseri 

Baştabib müte
hassıs 1 270 
Tabib mütehassıs 1 200 
Asistan tabib 1 100 
Kâtib ye ayniyat 
mutemedi İ 80 
Seyyar sıhhiye 
memuru 1 70 
Sıhhat memuru 3 50 
Hemşire 1 60 
Hastabakıcı 3 30 
Hademe 4 20 

" 12 3 2 
2 4 
1 2 

9 

8 
1 8 

7 
1 0 

9 

16 13 2 



Tatbik edilen kadroya aıd masraf Hizmet 
tertibinin Beheri müddeti 

F. M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tu 

Gazi Anteb 

Baştabib mütehasıs 
Tabib » 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Sıhlıat memuru 
Hemşire 
Hasta bakıcı 
Hademe 
Aşçı 

Trahom hastane 

1 
1 

1 
3 
1 
3 
2 
1 

270 
200 

50 
50 
60 
30 
20 
30 

ve 

12 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

dispanseri 

3 2 
2 4 

6 
1 8 

7 
1 0 

4 
3 

13 10 6 

565 Trahom mücadele masrafı 

Malatya trahom hastane ve dispanseri 

12 Tabib mütehassıs 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Sıhhat memuru 
Hemşire 
Hasta bakıcı 
Hademe 
Aşçı 

1 

l 
2 
1 
2 
2 
1 

250 

50 
50 
60 
30 
20 
30 

3 00 

• 60 
1 20 

72 
72 
48 
36 

10 7 08 

Kilis trahom hastane ve dispanseri 

Tabib mütehassıs 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Sıhhat memuru 

1 

1 
2 

250 

50 
50 

3 00 

60 
1 20 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adr 
Beheri 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Hizmet > 
müddeti 

Ay Gün 

11 

Tutarı 

Hemşire 
Hasta bakıcı 
Hademe. 
Aşçı 

1 
3 
2 
1 

60 
30 
20 
30 

» 
» 
» 
» 

720 
1 080 

480 
360 

7 440 

Siverek trahom hastane ve dispanseri 

Tabib mütehassıs 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Sıhhat memuru 
Hemşire 
Hasta bakıcı 
Hademe 
Aşçı 

1 

1 
2 
1 
2 
2 
1 

250 

50 
50 
60 
30 
20 
30 

3 000 

600 
1 200 
720 
720 
480 
360 

10 7 080 

565 Trahom mücadele masrafı 

Maraş Trahom hastahane ve dispanseri 

Tabib mutahassıs 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Sıhhat memuru 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Hademe 
Aşçı 

1 

1 
2 
1 
2 
2 

r-l 

250 

50 
50 
60 
30 
20 
30 

12 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

3 000 

600 
1 200 

720 
720 
480 
360 

10 7 080 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

P. M. Adı 
Beheri 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tutarı 

Adıyaman Trahom hastahane 

Tabib mütehassıs 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Sıhhat memuru 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Hademe 
Aşçı 

1 

1 
2 
1 
2 
2 
1 

260 

50 
50 
60 

m 
20 
30 

ve 

12 

» 
> 
» 
% 
», 
» 

dispanseri 

3 000 

600 
1 200 

720 
720 
480 
360 

10 7 080 

565 Trahom mücadele masrafı 

Betini trahom hastane ve dispanseri 

Tabib mütehassıs 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Sıhhat memuru 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Hademe 
Aşçı 

1 

1 
2 
1 
2 
2 
1 

250 

50 
50 
60 
30 
20 
30 

12 

> 
» 
» 
> 
». 
» 

3 000 

600 
1 200 

720 
720 
480 
360 

10 7 080 

Nizib trahom hastane ve dispanseri 

Tabib mütehassıs 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Sıhhat memuru 
Hemşire 

1 

1 
2 
1 

250 

50 
50 
60 

12 

» 
» 
» 

3 000 

600 
1 200 

720 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı Memuriyet unvanı 

Hasta bakıcı 
Hademe 
Aşçı 

Aded 

2 
2 
1 

Beheri 
Lira K. 

30 
20 
30 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün 

» 
» 
> 

10 

Mardin trahom hastane ve dispanseri 

12 

> 

> 

Tabib mütehassıs 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Sıhhat memuru 
Hemşire 
Hasta bakıcı 
Hademe 
Aşçı 

1 

1 
2 
1 
2 
2 
1 

250 

50 
50 
60 
30 
20 
30 

10 

565 Trahom mücadele masrafı 

Siird 

Tabib mütehassıs 
Kâtib ve ayni
yat mutemedi 
Sıhhat memuru 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Hademe 
Aşçı 

Trahom 

1 
1 

2 
1 
2 
2 
1 

hastdhane 

250 
50 

50 
60 
30 
20 
30 

ve dispanseri 

12 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

10 

Tut 

72 
48 
36 

7 08 

3 00 

60 
1 20 

72 
72 
48 
36 

7 08 

3 00 
60 

1 20 
72 
72 
48 
36 

7 08 



Tatbik edilen kadroya aıd masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 
Beheri 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tuta 

Diyarbakır Trahom hastahane 
Tabib mütehassıs 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Sıhhat memuru 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Hademe 
AjŞçı 

1 
1 

2 
1 
2 
2 
1 

250 
50 

50 
60 
30 
20 
30 

ve dispanseri 
12 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

3 000 
600 

1 200 
720 
720 
480 
360 

10 " 7 080 

Gazi Anteb seyyar Trahom şubesi 

Tabib 
Sıhhat memuru 

» » 
Anbulans şoförü 
Hademe 

» 

1 
6 
1 
1 
1 
6 

250 
70 
50 
60 
20 
10 

12 
» 
» 
» 
> 
» 

3 000 
5 040 

600 
720 
240 
720 

16 10 320 

565 Trahom mücadele masrafı 

Ur fa seyyar Trahom şubesi 

Tabib 
Sıhhat memuru 

» » 
Anbulans şoförü 
Hademe 

» 

1 
6 
1 
1 
1 
6 

250 
70 
50 
60 
20 
10 

12 
» 
» 
» 
> 
» 

3 000 
5 040 

600 
720 
240 
720 

16 ^ 6 600 



Tatbik edilen kadroya aid masraf .,.. Hizmet 
tertibinin Beheri müddeti 

F. M. Adı Memuriyet unvanı Aded L|ra K. Ay Gün 

Siverek seyyar Trahom şubesi 

Tabib 1 250 12 
Sıhhat memuru 4 70 » 
Hademe 1 20 » 

Tuta 

3 000 
3 360 

240 

6* 6 600 

Vrfa Trahom, hastane ve dispanseri 

565 Trahom mücadele masrafı 

Bastabib mutahas-
SIS 
Tabib mütehassıs 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Sıhhat memuru 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Hademe 
Aşçı 

Tabib 
Sıhhat memuru 

1 
1 

1 
3 
1 
3 
2 
1 

13 

6 
20 

270 
200 

50 
-50 
60 
30 
20 
30 

120 
50 

12 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
» 

3 240 
2 400 

600 
1 800 

720 
1 080 

480 
360 

10 680 

1 440 
2 000 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

565 Trahom mücadele masrafı 

Beheri 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün 

14 

Malatya \seyyar trahom şubesi 

16 ^ * 

Adıyaman seyyar trahom şubesi 

, X ULvd 

Tabib 
Sıhhat memuru 
Hademe 

» 

Kilis seyyar trahom şubesi 

1 
6 
1 
6 

250 
70 
20 
10 

12 
» 
» 
» 

3 000 
5 040 

240 
720 

9 000 

Tabib 
Sıhhat memuru 

» » 
Anibulans şoförü 
Sademe 

» 

1 
6 
1 
1 
1 
6 

250 
70 
50 
60 
20 
10 

12 
> 
» 
» 
» 
» 

3 000 
5 040 

600 
720 
240 
720 

10 320 

Tabib 
Sıhhat memuru 
Hademe 

1 
4 
1 

250 
70 
20 

12 
> 
:» 

3 000 
3 360 

240 

6 600 

Besni seyyar trahom şubesi 

Tabib 
Sıhhat memuru 
Hademe 

1 
4 
1 

250 
70 
20 

12 
» 
m 

3 000 
3 360 

240 

6 600 

file:///seyyar


Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 
tertibinin Beheri müddeti 

F . M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay. Gün Tuta 

566 Zührevi hastalıklarla müca
dele masrafı 

Bartm - Safranbolu frengi 

Baştabib 
Mücadele tabibi 
Kâtib ve ayniyat 
Mut. 
Seyyar sıhhat me
muru 
Müstahzır (K. 
Sıhhat memuru) 
Hademe 

1 
2 

1 

17 

1 
3 

300 
200 

60 

70 

50 
20 

mücadele teşküâh 

12 
> 

» 

» 

» 
» 

3 600 
4 800 

720 

14 280 

600 
720 

25 24 720 

înebolu - Cide frengi mücadele teşküâh 

Baştabib 
Mücadele tabibi 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Seyyar sıhhat me
muru 
Müstahzır (K. 
sıhhat memuru 
Hademe 

1 
2 

1 

14 

1 
3 

300 
200 

60 

70 

50 
20 

12 
» 

* 

» 

• » 

'>. 

3 600 
4 800 

720 

11 760 

; 600 
720 

22 22 200 

Ordu - Ünye frengi mücadele teşküâh 

Baştabib 
Laboratuar şefi 
Müeadele tabibi 

1 
1 
3 

300 
225 
200 

12 
*. 
> 

3 600 
2 700 
7 200 



Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 
tertibinin ' Beheri müddeti 

F. M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

28 

Tuta 

Kâtib ve#ayniyat 
mutemedi 
Seyyar sıhhat me
muru 
Müstahzır (Sıhhat 
memuru) 
Hademe 

1 

16 

1 
5 

60 

70 

50 
20 

» 

» 

» 
» 

720 

13 440 

600 
1 200 

29 460 

Tokad - Reşadiye Şarkışla Yıldızeli frengi mücadele teşkil 

12 4 200 
» 2 700 
» 13 500 

Baştabib 
Laboratuar şefi 
Mücadele tabibi 

1 
1 
5 . 

250 
200 
225 

Tokad - Reşadiye, Şarkışla, Yıldızeli Frengi mücadele teşkil 

566 Zührevî hastalıklarla müca- Kâtib ve ayniyat 
dele masrafı mutemedi 

Seyyar sıhhat me
muru 
Müstahzır (K. 
Sıhhat memuru) 
Hademe 

1 

19 

1 
5 

60 

70 

50 
20 

12 

33 

720 

15 960 

600 
1 200 

38 880 

Boydbad - Ayancık Frengi mücadele teşkilâtı 

Baştabib 1 300 
Mücadele tabibi 2 200 

12 3 600 
4 800 



Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 
tertibinin Beheri müddeti 

F . M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

20 

Tuta 

Kâib vet ayniyat 
mutemedi 
Seyyar sıhhat me-
memuru 
Müstahzır (K . 
sıhhat memuru 
Hademe 

1 

12 

1 
3 

60 

70 

50 
20 

» 

» 

» 
» 

720 

10 080 

600 
720 

20 520 

Frengi mücadele müfettişliği 

566 Zührevî hastalıklarla müca 
dele masrafı 

Müfettiş 
Kâtib ve muamelât 
memuru 

1 

1 

2 

350 12 

80 » 

Seyyar frengi tarama heyeti 

Mütehassıs tabib 
Bakteriyolog 
Sıhhat memuru [**] 
Müstahzır 

1 
1 
2 
1 

300 12 
250 » 
100 » 
50 » 

4 200 

960 

5 160 

3 600 
3 000 
2 400 

600 

9 600 

Ankarada Emrazı zühreviye hastanesi 

Mütehasıs tabib 1 250 12 3 000 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 1 75 » 900 
Hemşire (Ebe) 1 70 » 840 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F . M. Adı Memuriyet unvanı 

Hasta bakıcı 
Hademe 
Çamaşırcı 
Aşçı 

Aded 

2 
2 
1 
1 

Beheri 
Lira 

30 
30 
35 
35 

K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün 

» 
» 
» 
» 

Tuta 

720 
720 
420 
420 

7 020 

Ankara deri ve tenasül hastalıkları muayene ve tedavi e 

566 Zührevî hastalıklarla müca
dele masrafı 

Mütehassıs tabib 
Tabib 
Asistan tabib 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Sıhhat memuru 
Hemşire (ebe)) 
Hademe 

1 
1 
1 

1 
3 
1 
2 

300 
150 
120 

75 
70 
70 
30 

12 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

3 600 
1 800 
1 440 

900 
2 520 

840 
720 

10 11 820 

îzmir deri ve tenasül hastalıkları muayene ve tedavi evi 

Mütehassıs tabib 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Sıhhat memuru 
Hemşire (ebe) 
Hademe 

1 

1 
2 
1 
2 

250 

70 
70 
70 
30 

12 3 000 

840 
1 680 
840 
720 

7 7 080 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin Beheri 

F. M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tu 

567 Cüzzam mücadele masrafı Hademe 

568 Verem mücadele masrafı 

Zonguldak -

Baştabib 
Mücadele tabibi 

» » 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Seyyar sıhhat me
muru 
Müstahzır (K. sıh
hat memuru) 
Hademe 

Hademe 

Devrek frengi 

1 
1 
2 

1 

20 

1 
3 

29 

4 

soo 
225 
200 

60 

70 

50 
20 

20 

mücadele teşkilâtı 

12 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

12 

Ankara Verem mücadele dispanseri 

Baştabib 
Tabib 
[*] Röntgen müte
hassısı 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Eczacı 
Ziyaretçi baş hem
şire 
Ziyaretçi hemşire 
Hademe 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

3 
2 

300 
250 
100 

80 

60 
70 

70 
30 

12 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

3 6 
2 7 
4 8 

7 

16 8 

6 
7 

29 9 

9 

3 6 
3 0 
1 2 

9 

7 
8 

2 5 
7 

11 13 5 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F . M . "• ••• A d ı •" 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyet unvanı Âded, Lira K. Ay Gün Ta 

Bursa 

Baştabib 
Tabib 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Eczacı 
Ziyaretçi başhem
şire 
Ziyaretçi hemşire 
Hademe 

Verem mücadele dispanseri 

1 
1 

i 
1 

1 
3 
2 

250 
200 

80 
60 

70 
70 
30 

12 
» 

* . 
» 

» 
» 
» 

3 0 
2 4 

9 
7 

8 
2 52 

- 7 

10 11 1 

Trabzon Verem mücadele dispanseri 

569 Sıtma mücadele masrafı 

Baştabib 
Tabib 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Eczacı 
Ziyaretçi başhem
şire 
Ziyaretçi • hemşire 
Hademe 

U. Sıtma mücadele 
müfettişi 

» » 

1 
1 

1 
1 

1 
3 
2 

10 

250 
200 

80 
60 

70 
70 ' 
30 

» 
» 

» 
> 

» 
> 
» 

Memurin kadrosu 

1 
1 

450 
400 

n 
» 

3 0 
2 4 

9 
7 

8 
2 5 

7 

11 1 

5 4 
4 8 



Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 
tertibinin Beheri müddeti 

F. M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

U. Sıtma mücadele 
su mühendisi 
U. Sıtma mücadele 
baş fen memuru 
U. Sıtma mücadele 
fen memuru 
U. Sıtma mücadele 
muhasibi mesul 
U. Sıtma mücadele 
mümeyyizi 
U. Sıtma mücadele 
tedkik memuru 
U. Sıtma mücadele 
muamelât memuru 
U. Srtma mücadele 
kâtibi 
U. Sıtma mücadele 
müfettişlik oto 
şoförü 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

350 

200 

150 

225 

120 

110 

100 

90 

80 

12 

Tutar 

8 400 

2 400 

3 600 

2 700 

1 440 

1 320 

1 200 

1 080 

960 

33 300 

Ankara sıtma mücadele memurin kadrosu 

Mücadele reisi 
Laboratuar şefi 
Tabib 

» 
Sıtma memuru 
Sürfe kontrol M. 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 

1 
' 2 

2 
6 

39 
1 

1 

400 
250 
200 
175 
70 
90 

80 

12 
» 
> 
> 
> 
y 

r '"\ 
» 

4 800 
6 000 
4 800 

12 600 
32 760 

1 080 
"T"?0. 

960 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

P. M. Adı 
Beheri 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Kâtib muavini 
Laboratuar müstah-
zın 
Hizmet oto şoförü 
Kamyon şoförü 
Hademe 

1 

1 
1 
1 

10 

60 

50 
80 
75 
30 

66 

Seyhan Sıtma mücadele m 

569 Sıtma mücadele masrafı Mücadele reisi 
Laboratuar şefi 
(biri reis muavin-
Mği yapacak) 
Tabib 

» 
Sıtma hastahane-
si mütehassısı 
Hemşire (Sitma 
hastahanesi için 
Sıhhat memuru 
Laboratuar müs-
tahzırı 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Kâtib 
Hizmet oto şoförü 
Hademe 

1 

2 
1 

10 

1 

1 
52 

1 

1 
1 
1 

19 

91 

400 

250 
200 
175 

100 

50 
70 

50 

80 
75 
60 
25 

İ 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tuta 

12 720 

» 
> 
» 
> 

urin 

12 

» 
» 
» 

600 
960 
900 

3 600 

69 780 

, kadrosu 

4 800 

6 000 
2 400 

21 000 

1 200 

600 
43 680 

600 

» 
> 
K 

4 
i. ' 

i !Wi-
\ ' : 

960 
900 
720 

5 700 

88 560 



Tatbik edilen kadroya 
tertibinin 

F . M. Adı 

-

aid masraf 

Memuriyet unvanı 

Samsun S 

Mücadele reisi 
Laboratuar şefi 
Tabib 

» 
Sıhhat memuru 
Laboratuar müs-
tahzın 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Hizmet Oto şoförü 
Hademe 

Beheri 
Hizmet 
müddeti 

Aded Lira K. Ay 

Utma mücadele merrmrin 

1 
1 
1 
4 

25 

1 

1 
1 
6 

400 
250 
200 
175. 

70 

50 

80 
60 
25 

12 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

Gün 

kadrosu 

Tutaı 

4 800 
3 000 
2 400 
8 400 

21 000 

600 

960 
720 

1 800 

41 43 680 

569 Sıtma mücadele masrafı 

Aydın sıtma mücadele memurin kadrosu 

12 Mücadele reisi 
Laboratuar şefi 
Tabib 

» 
Sıhhat memuru 
Laboratuar müs-
tahzırı 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Hizmet oto şoförü 
Hademe 

1 
1 
1 
7 

38 

1 

1 
1 

11 

400 
250 
200 
175 

70 

50 

80 
60 
25 

4 800 
3 000 
2 400 
14 700 

31 920 

600 

960 
720 

3 300 

62 62 400 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 
Beheri 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tutarı 

İstanbul sıtma mücadele 

Mücadele reisi 
Laboratuar şefi 
Tabib 

» 
Sıhhat memuru 
Sürf e memuru 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Hizmet oto şof örö 
Hademe 

» 

1 
1 
2 
1 

24 
1 

1 
1 
4 
2 

400 
250 
200 
175 
75 
80 

80 
80 
30 
25 

memurin 

12 
» 
> 
» 
» 
» 

"» 
» 
> 
> 

kadrosu 

4 800 
3 000 
4 800 
2 100 

20 160 
960 

960 
960 

1 440 
600 

38 

Kocaeli sıtma mücadele kadrosu 

12 Mücadele reisi 
Laboratuar şefi 
Tabib 
Sıhhat memuru 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Laboratuar müs-
tahzırı 
Hizmet oto şoförü 
Hademe 

1 
1 
6 

27 

1 

1 
1 
8 

400 
250 
175 

70 

80 

50 
60 
25 

39 780 

4 800 
3 000 
12 600 
22 680 

960 

600 
720 

2 400 

46 47 760 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 
Beheri 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tu 

569 Sıtma mücadele masrafı 

Mskişehir satma mücadele memurin kadhosu 

Mücadele reisi 
Laboratuar şefi 
Tabib 
Sıhhat memuru 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Laboratuar müs-
tahzın 
Hizmet oto şoförü 
Hademe 

1 
1 
4 

20 

1 

1 
1 
6 

400 
250 
175 

70 

80 

50 
60 
25 

12 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

4 8 
3 0 
8 4 

16 8 

9 

6 
7 2 
1 8 

35 37 0 

Bursa sıtma mücadele memurin kadrosu 

Mücadele reisi 
Laboratuar şefi 
Tabib 

» 
Sıhhat memuru 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Hizmet oto şoförü 
Hademe 

1 
1 
1 
3 

15 

1 
1 
6 

400 
250 
200 
175 
70 

80 
60 
25 

12 
> 
» 
» 
» 

» 
> 
> 

4 8 
3 0 
2 4 
6 3 

12 6 

9 
7 

1 8 

29 32 5 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 
Beheri 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tut 

Balıkesir {sıtma mücadele memurin kadrosu 

Mücadele reisi 
Laboratuar şefi 
Tabib 

» 
Sıhhat memuru 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Laboratuar müs-
tahzırı 
Hizmet oto şoförü 
Hademe 

1 
1 

ı-
4 

17 

1 

1 
1 
6 

400 
250 
200 
175 
70 

80 

50 
60 
25 

12 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

4 80 
3 00 
2 40 
8 40 

14 28 

96 

60 
72 

1 80 

33 36 96 

569 Sıtma mücadele masrafı 

Antalya sıtma mücadele kadrosu 

12 Mücadele reisi 
Laboratuar şefi 
Tabib 

» 
Sıhhat memuru 
Laboratuar müstah-
tahzırı 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Hizmet oto şoförü 
Hademe 

1 
1 
1 
6 

31 

1 

1 
1 
8 

400 
250 
200 
175 
70 

50 

80 
60 
25 

4 80 
3 00 
2 40 

12 60 
26 04 

60 

96 
72 

2 40 

51 53 52 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

-

Memuriyet unvanı 

Konya sn 

Mücadele reisi 
Laboratuar şefi 
Tabib 

» 
Sıhhat memuru 
Laboratuar müstah-
tahzrrı 
Kâtib ve ayniyat . 
mutemedi 
Hizmet oto şoförü 
Hademe 

Beheri 
Hizmet 
müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün 

ima mücadele memurin kadrosu 

1 
1 
1 
8 

43 

1 

1 
1 

10 

400 
250 
200 
175 

70 

50 

80 
60 
25 . 

12 
» 
» 
» -
> 

» 

» 
» 
» 

Tutaı 

4 800 
3 000 
2 400 

16 800 
36 120 

600 

960 
720 

3 000 

67 68 400 

Manisa sıtma mücadele memurin kadrosu 

Mücadele reisi 
Laboratuar şefi 
Tabib 

» 
Sıhhat memuru 
Laboratuar müstah-
tahzırı 
Kâtib ve-ayniyat 
mutemedi 
Hizmet oto şoförü 
Hademe 

1 
1 
1 
6 

32 

1 

1 
TH

 

7. 

400 
250 
200 
175 
70 

50 

80 
60 
25 

12 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

4 800 
3 000 
2 400 

12 600 
26 880. 

600 

960 
720 

2 100 

51 54 060 



Tatbik edilen kadroya aıd masraf 
tertibinin 

F. M. • Adı 

569 Sıtma mücadele masraf* 

Memuriyet unvanı 

Trakya £ 

Mücadele reisi 
Laboratuar şefi 
Tabib 

» 
Sıhhat memuru 
Kâtdb ve ayniyat 
mutemedi 
Laboratuar müs-
tahzrrı 
Hizmet oto şoförü 
Hademe 

Beheri 
Hizmet 
müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün 

htma mücadele memurin kadrosu 

1 
1 
1 
5 

28 

1 

1 
1 
7 

400 
250 
200 
175 

70 

80 

50 
60 
25 

12 
» 
» 
> 
» 

> 

> 
> 
» 

Tutaı 

4 800 
3 000 
2 400 

10 500 
23 520 

960 

600 
720 

2 100 

46 48 600 

Kayseri Sıtma mücadele memurin kadrosu 

Mücadele reisi 
Laboratuar şefi 
Tabib 
Sıhhat memuru 
Laboratuar mus-
tahzırı 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Hizmet oto şoförü 
Hademe 

1 
1 

3 
13 

1 

1 
1 
4 

400 
250 

175 
70 

50 

80 
60 
25 

12 

» 

i fP. 
25 

4 800 
3 000 
6 300 

10 920 

600 

960 
720 

1 200 

28 500 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

569 Sıtma mücadele masrafı 

Beheri 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tuta 

Diyarbakır talî Sıfma mücadele memurin kadrosu 

Sıhhat memuru ve-
ya sıhhî müşavir 

Tabib 
Sıhhat memuru 
Hademe 

1 
1 
6 
1 

60 
200 

70 
25 

12 
» 
» 
» 

720 
2 400 
5 040 

300 

Adana Sıtma enstitüsü memurin kadrosu 

8 460 

Müdür 
Laboratuar şefi 
Kimyager entimöloğ 
Asistan 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Müstahzır 
Hademe 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

400 
300 
200 
100 * 

80 
50 
25 

12 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

4 800 
3 «00 
2 400 
1 200 

960 
600 
600 

14 16 

Kinin komprime ve ambuller imalâthanesi memurin kadr 

12 2 40 
» 1 68 

» 1 02 
» 72 

Müdür 
Teknisiyen . 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Hademe 

1 
1 

1 
2 

200 
140 

85 
30 

5 5 82 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 
Beheri 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gütt Tuta 

Amele tatbikatında kullanılmak üzere dört ay için istihdam olunacak muvakkat amel 

Muvakkat amele 8 70 4 

569 

8 
8 

12 
2 

30 

• Sıtma enstitüsünde çalıştırılmak üzere bir buçuk üâ 

Sıtma mücadele masrafı Stajiyer tabib 61 

70 
70 
70 
70 

2 240 
2 240 
3 360 

560 

8 400 

üç ay muvakkaten istihdam olu 

110 3 20 130 

Etimesud Hıfzıssihha merkezlerinin 1937 yılı kadrosu 

580 2 Hıfzıssihha merkezleri Hıfzıssihha merkezi 
müdürü (Tabib) 
Ebe 
Eczacı ve ayniyat 
mutemedi 
Yazrcı 
Ziyaretçi başhemşire 

» hemşire 
Şoför ve kalorifer 
memuru 
Aarabaeı 

1 
1 

1 
1 
1 
2 

1 
1 

200 
60 

75 
40 
70 
60 

50 
40 

12 
* 

> 
> 
> 
» 

> 
> 

2 m 
720 

900 
480 
840 

1 440 

600 
480 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

P. M. Adı Memuriyet unvanı Aded 

582 2 Hrfzıssıhha merkezleri 

582 Doğum ve çocuk bakım ev
leri. 

Aşçı 1 
Hademe 4 

14 

İkinci sınıf Laborant 5 

Baştabib (Makam 
ücreti) 1 
Baştabib (Makam 
ücreti) 1 
Baştabib (Makam 

, ücreti) 7 
Doğum mütehassısı 2 

muavini 
Çocuk hastalık
ları nmtâhassîsı 
Çocuk hastalık
ları mutahassısı 
Asistan tabib 
Baş hemşire (ebe) 

» » 
Bas ebe 
Müzakereci ebe 
Ebe 
Stajiyer ebe 
Hemşire 

» 
Kâtib ve mutemed 

» » 

1 

1 

8 
2 
1 
1 

1 
1 
9 

13 
1 
8 
1 
1 

Beheri 
Lira K. 

25 
20 

60 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün 

12 
* 

e 

Tu 

3 
9 

9 

1 8 

75 

50 

30 
300 
250 
200 

12 

> 

> 
> 
> 
» 

9 

6 

2 5 
7 2 

21 0 
2 4 

175 » 2 1 

300 . > 3 6 

250 
60 
70 
60 

60 
55 
50 
15 
55 
50 
75 
55 

> 
» 
•» 

» 
» 
s> 
» 
> 
> 
* 
•» 
i 

24 0 
1 4 

8 
7 
7 
6 

5 4 
2 3 

6 
4 8 

9 
6 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F . M. Adı Memuriyet unvanı Aded 

Kâtib ve mute
med ve ayniyat 
mutemedi 
Kâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Eczacı ve ayniyat 
mutemedi 
Ayniyat mutemedi 
Kâtib mutemed 
ve ayniyat mutemedi 

582 Doğum ve çocuk bakım evleri Kâtib mutemed ve 
ayniyat mutemedi 
Makinist ve kalori
ferci 
Hasta bakıcı 
Aşçı 
Çamaşırcı 
Müteferrik müstah
demler 

1 
20 

9 
1 

49 

157 

Beheri 
Lira K. 

70 

75 

75 
55 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 

» 

» 
» 

Gün Tu 

1 68 

90 

90 
66 

65 > 7 

55 » 1 9 

40 
30 
40 
30 

» 
» 
» 
» 

» 

4 
7 2 
4 3 

3 

9 9 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

620 Mahkûm çocuk islâh evleri 
umumî masrafları 

Memuriyet unvanı 

Müdür -
Memur (muallim
likte yapar 

» » 
Kâtib 
Hademe 
Hademe 

Beheri 
Aded Lira K. 

Adliye vekâ] 

1 

. 1 
1 
1 
1 
1 

125 

75 
60 
50 
30 
25 , 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün 

leti 

6 

» 
» 
» 
> 
» 

Tutan 

750 

450 
360 
300 
180 
150 

365 2 190 

Maarif vekâleti 
654 Tedkik masrafları (Müsa

baka imtihanları tedkik üc
reti dahil) 

654 Öğretmenlere mahsus ders 
ve program kılavuzları, te
lif, tercüme ve neşir masraf
ları 

656 Basma yazı ve resimleri der
leme kanununa göre yapıla
cak her türlü derleme da
ğıtma ve yaym masrafları 

Tedkik işyarı 
» 
» 

Program tertib ve 
tasnif memuru 

Yabancı memle
ketlere aid der
leme, ve yollama 
işyarı 

7 
5 
4 

16 

1 

1 

60 
60 
60 

75 

60 

3 
2 
1 

4 

12 

1 260 
600 
240 

2 100 

300 

720 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F . M. Adı Memuriyet unvanı Aded 
Beheri 
Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün 

657 2 Yazma eserleri çoğaltma ve Düzeltici 
mübadele işleri için işçi üc-
ücretleri ve her nevi fotoğ
raf, atol, tesis ve daimî mas
rafları 

657 2 Yazma eserleri çoğaltma ve 
mübadele işleri için işçi üc-
ücretleri ve her nevi fotoğ
raf, atol, tesis ve daimî mas
rafları 

Tutan 

Ermenice tedkik 
işyarı 
Rumca tedkik iş
yarı 
Yahudice tedkik 
işyarı 

Düzeltici 
Karşılaştırıra 
Dağıtma işyarı 
Paket yapıcısı 
Grafik işyar; 

Fotoğrafçı 
» yardımcısı 

1 
. 

1 

1 

4 

2 
2 
4 
4 
1 

13 

1 
1 

30 [*] 

30 [*] 

30 [*] 

90 
60 
60 
30 
80 

70, 
40 

12 

» 

» 

[#3 
[#3 

[##] 
[***] 

4 

12 
» 

360 

360 

360 

1 800 

1 440 
960 

1 920 
1 440 

320 

6 080 

840 
480 

1 320 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

658 

659 

660 

Ulusal tarihimizle ilgili eser
lerin veya eski yazmalar ve 
eski metinlerin basılması, te
lif ve tercüme ettirilmesi 
masrafları 

tnkilâp müzesi için 
toplama masrafı 

belge 

Ecnebi mutahassıs ve öğret
menler ücret ve harcırah
ları 

660 Ecnebi mütehassıs ve öğ
retmenler ücret ve harcı
rahları 

Beheri 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tutan 

El yazmaları is
tinsah ve karşı
laştırıra isyan 

» » 
İstinsah işyarı 
Tashihçi 

•» 
Karşılaştırıra 
Resim ve minya
tür işyarı 
Harta işyarı 
Düzeltici 

Hazırlık memuru 

Profesör 
» 
» 

Mimarî asistan 
Litografya atölye
si şefi 
öğretmen 

» 

Uzman 
öğretmen 

1 
1 
2 
1 
2 
2 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

8 

1 
1 

100 
80 
60 [•] 
90 
75 [•] 
60 [•] 

75 
120 

2000 [•*] 

60 

1İ50 
1138 
888 
565 

203 
250 
150 

4909 

416 
250 

12 
» 

12 

12 
» 

11 

12 
> 
> 
> 

• » 

> 
» 

12 
* ' " 

1 200 
960 

1 020 
1 080 
1 275 
1 020 

900 
1 440 
2 000 

10 895 

660 

13 800 
13 656 
10 656 
13 560 

2 436 
3 000 
1 '800 

58 908 

4 992 
3 000 

7 092 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı Memuriyet unvanı 

662 ilk ve orta öğr^tjm 
menlerile ilk öğretim 

öğret-
jşpek-

terleri kursları masraf har
cırah ve ücretleri 

Mütehassıs inşa
at öğretmeni 
İnşaat ve Atölye 
öğretmei 

Direktör 
î lk öğretim ispek 
öğretmen 
İnşaat öğretmeni 
Hesab işleri 
Ambar » 
Daktilo 

Doktor 
Hastabakıcı 
Aşçı 

» yamağı 
Şoför 
Direktör 
Hademe 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Lira K. Ay Gün Tu 

150 12 1 8 

100 » 10 8 

75 
60 
50 

100 
60 
60 
60 

50 
40 
75 
30 

m 
75 
m 

2 

& 

54 9 

1 3 
1 8 

14 0 
1 6 
1 0 
1 0 

3 

5 
m ı m 
m m m 

1 0 

6ib fW 



tertibinin 
Tatbik edilen kadroya aid masraf 

F. M. Adı 

662 — îlk ve orta öğretim 
menlerile ilk öğretim 

Memuriyet unvanı 

öğret- Kâtib ve hesab 
ispek-

terleri kursları masraf, har
cırah v© ücretleri. 

662 — İlk, ye orta öğretim öğret-
menlerile ilk öğretim ispek-
ierleri kursları masraf, har
cırah ve ücretlen. 

- H i - V . i , : 1 • 

memuru 
Ambar memuru 
Asistan 
Müteferrik müs
tahdem 

» » 
» » 

Doktor 
Aşçı 
Hademe [•] 

Tedris kadrosu : 
öğretmen 

Aded 

1 
1 
4 

1 
1 
? 
1 
1 

25 

Beheri 
Lira K. 

75 
50 
50 

64 
50 
ao 
64 
25 

, : 

* 

Gazi terbiye enstitüsü orta okul 

Kâtib ve hesab 
memuru 
Ambar memura 
Asistan 
Müteferrik müs
tahdem 

» > 
» » 

Doktor A 
Aşçı 
Hademe •[*] 

1 
1 
4 

.!& 
1 
2 

%1 
1 

75 
50 
50 

64 
50 
30 
64 
25 

i 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

4 
» 
> 

> 
> 
> 
:» 
.'» 
» 

Gün 

'* 

• A . 

Tut 

30 
20 
80 

25 
20 
24 
25 
10 
90 

3 25 

öğretmenleri kadrosu 

8 
> 
> 

» 
> 
> 
» 
'» 
* 

60 
40 

1 60 
v 
51 
40 
48 
51 
20 

1 80 

6 50 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

P. M. Adı 
Beheri 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Tedris kadrosu 
Öğretmen 25 

662 İlk ve orta öğretim öğret-
menlerile ilk öğretim ispek-
terleri kursları masraf, har
cırah ve ücretleri 

Ispekter 
öğretmen 
înşaaj öğretmeni 
Mütehassıs inşaat 
öğretmeni 
Doktor 
Hasta bakıcı 

Asistan 

2 
4 
4 

1 
2 
2 

15 

2 

60 
40 

100 

150 
75 
40 

90 662 İlk ve orta öğretim öğret-
menlerile ük öğretim ispek-
terleri kursları masraf, har
cırah ve ücretleri 

670 12 Konferans ücreti ve muvak- Kur öğretmeni 
kat kurlar ücreti 

670 12 Konferans ücreti ve muvak- Almanca kur öğ-
kat kurlar ücreti retmeni 

90 

80 
670 12 Konferans ücreti ve muvak

kat kurlar ücreti İşyar 1 100 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün * Tu 

7 
» 
» 

» 
» 
» 

,5 

8 
1 1 
2 8 

1 0 
1 0 

5 

7 4 

1 1 

6,5 5 

/ 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. '•-4*3a1
r;v 

<>73 10 Ankara ^pnftrvatuannm ve 
fc}fpip büjün ücret ye 
masrafları 

îlemuriyet unvanı 

(beler 

radan haftada 7 
saatden fazla ders 
verenler 
öğretmen (beher 
ders saati 3 lira
dan haftada 7 sa
ate kadar ders ve
renler 

673 10 Ankara konservatuarının ve 
koronun bütün ücret ve mas
rafları 

Yabancı dil mü-
fateeöüjgi (ec-
nejıi plabiü) 

ıen (beher 
ders saati 2,5 li
radan haftada 7 
saatten 12 saate 
kadar ders ve
renler. 
öğretmen (beher 
ders saati 3 lira
dan haftada 6 sa
ate kadar ders ve
renler. 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Ö İ B Tu 

3 288 1 8 

? 480 1 4 3 

12 5 1 

1 100 4 4 

6 700 9 6 30 

5 312 » 2 80 

11 ~ -9 AM 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adr 

673 10 Ankara konservatuarının ve 
koronun bütün ücret ve mas
rafları 

Memuriyet unvanis, . Aded 

Teknik ve sanat 
şefi 1 
Yardirektör 1 

Beheri 
Lira K. 

100 
100 

Temsil bölümü şefi 100 

Opera bölümü şefi 
Konservatuar or
kestrası şefi 
Ansambil sınıfları 
şefi 
Fonetik muavinliği 
Doktor 
Kütüpane işleri 
Kâtib 
İdare işleri 
Enstrüman asistanı 
Daktilo 
Hademe (beheri 20 
liradan) 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

4 

150 
150 

250 

150 
50 

100 
75 
50 

.50 
40 

80 

16 

673 10 Ankara Konservatuarının ve Daktilo (ecnebi 
koronun bütün ücret ve> tiAa& olabilir.) 1 75 
rafları Mektrikçi 1 60 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tutarı 

12 1200 
» 1 200 

» 1 200 

9 
12 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 

1 350 
1 800 

3 000 

1 800 
600 

1 200 
900 
600 

1 200 
360 

12 960 

17 370 
3 096 

20 466 

7 525 
» 420 

945 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

673 10 Ankara Konservatuarının ve 
koronun bütün ücret ve mas
rafları 

675 Cumhur Başkanlığı Filârmo
nik orkestra ve müzik öğ
retmen okulu 

675 Cumhur Başkanlığı Filarmo
nik orkestra ve müzik öğ
retmenler okulu 

• • ; 

Memuriyet unvanı 

öğretmen (beher 
ders saati 2,5 lira
dan haftada 7 sa
atten 12 saate ka
dar ders verenler) 
öğretmen (beher 
ders saati 3 lira
dan haftada 6 sa
ate kadar ders ve
renler 

Uzman 

Yabancı uzman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

1 

1 

158 

1 

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

Beh« 
Lira 

110 

48 

722 

1552 
1552 
490 
490 
722 
308 
722 
412 
387 
375 
342 
308 
287 

K. 

27 

Hizmet 
müddeti 
t. 

Ay Gün Tutarı 

660 

288 

948 

2 888 

2 
6 
9 
8 
2 
8 

12 
• » 

» 
» 
> 
> . 
» 

3 104 
9 312 
4 410 
3 920 
1 444 
4 928 
8 664 
4 944 

13 932 
4 500, 
4 104 

36 960 
10 332 

110 554 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinnin 

F. M. Adı 
'1 - " - • 
Memuriyet unvanı 

öğretmen 
» 

» 
» 

683 Meslek mektebleri ecnebi Direktör 
uzman ve uzman muavinleri » 
ve tercümanlarile ecnebi öğ
retmen ve usta ücuratı 

683 Meslek mektebleri ecnebi Direktör 
uzman ve uzman muavinleri , » 
ve tercümanları ile ecnebi Yardirektör 
öğretmen ve usta ücreti » 

» 
îdare memuru 

Kaloriferci 
Hademe (1) 
öğretmen 

Hizmet 
Belleri müddeti 

Aded l i ra K. Ay Gün Tuta 

14 75 4 4 200 
1 70 » 280 
7 66 » 1 8İ8 

14 60 > * 3 360 
38 50 » 7 600 

1 30 » 120 
4 25 » 400 

2 
6 
2 
4 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
2 -
1 
1 
80 
8 
1 
3 

50 
30 
40 
30 
25 
100 
80 
75 
70 
60 
50 
40 
25 
50 

120 
115 
110 

168 32 200 

1 100 9 900 
4 75 » 2 70 

3 60 

8 80 

» 64 
» 96 
> 1 60 
> 80 
» 64 
» 60 
» 56 
» • 48 
» 40 00 
» 64 
» 20 
» 40 

» 7 68 
» 92 
» 2 64 



Tatbik edilen kadroya aıd masraf 
tertibinnin 

F. M. Adı Memuriyet unvanı 

684 Meslek ve ticaret kursları ve Mütehassıs 
akşam okulları öğretmen ve 
idare memurları ücreti 

684 — Meslek ve ticaret kursları ve Mütehassıs 
akşam okulları öğretmen ve > ' 
idare memurları ücreti. » 

. » 

Usta 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tutar 

5 
3 
2 
11 
1 
40 
10 
25 

230 
1 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
ıs 
1 
i 

100 
90 
80 
75 
70 
66 
60 
50 

415 
-, f-

$94 
490 
333 
300 
m 
2Ö0 
150 
140 
130 

415 
333 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

3 

> 

» 
ş 
12 
» 
> 
»' *1 

l 

4.000 
' • 2 İŞÖ 

1 28Ö 
6 6ÖÜ 
500 

21 120 
4 800 
10 000 

88 040 
1 245 

11 9Ş8 5Ü 
11 ÖŞ$ 

Mİ 
2 4ÖCİ 
1 800 
3 360 
10 920 

53 126 
1 245 
2 997 

4 242 



' Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinnin 

F . M. Adı 
Beheri 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün 

685 2 Kütühhanelerin tasnif ve na- Başkan 
kil masrafı. Üye 

Yazıcı 
Daktilo 
Kitab naMiye M. 

İ 5 Yevmiye '% 
7 4 
1 2 
1 2 
1 1,5 

» 

Tutar 

685 2 Kütübhanelerin tasnif ve na- Başkan 
kil masrafı. Üye 

Yazıcı 
Daktilo 

.....'- Kitab nakliye M. 

685 2 Kütübhanelerin tasnif ve na- Başkan 
kil masrafı. Üye 

Yazıcı 
Daktilo 
Kitab nakliye M. 

686 1 Tarihî eserlerin muhafaza Bekçi 
masrafı » 

» 

1 1 

1 
7 
X 
1 
i 

11 

5 Yevmiye 
4 » 
2 ; » 
2 » 
1,Ş » 

5 5 Yevmiye 
7 4 » 
1 2 » 
1 2 > 
1 1,5 .» 

1 
1 

25 
4 
1 

1 
1 
3 

40 
30 
25 
20 
18 

15 
10 

5 

0 

1,5 

12 

» 

900 
5 040 
360 
360 
270 

6 930 

480 
360 

7 500 
960 
216 
180 
120 
180 

37 9 996 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinnin Beheri 

F. M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

686 3 Rölöve kısmı mimar, müstah- Mimar 
demin ücretlerile bütün mas
rafları 

686 3 Rölöve kısmı mimar, müstah- Kâtib 
demin ücretlerile bütün mas 
rafları 

693 5 Tedris heyetine dahil pro- Profesör 
fesörlerle yardımcılarına aid 
ücretler 

200 

» 
Kâtib 
Hademe 

» 

Kâtib 
Hademe 

Profesör 
> 

* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
a> 
* 
* > • 

> 
» 
> 

1 
1 
1 
1 

5 
i 
1 

1 
1 

7 
2 
B 
1 
1 
1 
9 
l 
1 
I 
i 
5 
2 

160 
65 
30 
35 

65 
35 

1180 
979 

939 
899 
858 
858 
818 
818 
778 
778 
700 
698 
698 
620 
475 

30 
47 

30 
13 
98 
98 
81 
81 
65 
65 

31 
31 
88 
53 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tutar 

12 2 400 

11 
10 
12 
10 

— -

1 
1 r 

12 
» 

» 
> 
» 
3 
12 
4 
12 
8 
12 
s> 
4 
12 
> 

1 760 
650 

•r,... 3 6 0 
350 

; .. 5 520 
65 
35 

100 
; "' 14 163 

11 753 

78 091 
21 579 
61 846 
2 579 
9 825 
3 275 
84 094 
6 229 
8 400 
8 379 
2 793 
37 252 
11412 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinnin Beheri 

F. M. Adı Memuriyet unvanı Aded lora İL 

» 
» 
» 

Yardımcı 
» 
» (bird bah

çıvan 
Yardımcı 

> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
2 

4 
8 

2 
2 
1 
1 
2 

12 
3 
6 

402 
350 
291 
417 
402 

332 
264 

250 
202 
196 
169 
150 

149 
129 
100 

84 

80 
40 
84 

88 
63 

22 
80 
93 

05 
35 

87 

693 7 Konferans vereceklerin üe-
retlerile konferans işlerinde 
çalıştırılan memur ücreti 

Saylav profesörler 
Arif Müfid 
izzettin 

25 
10 
7,5 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün 

» 
» 
» 
» 
» 1 

» 
» 

» 
. » 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

- -. 

Tutar 

4 834 
İ M 
1 M 
5 0Q8 
9 6&8 

15 978 
25 404 

6 000 
1 853 
2 361 
İ Ö39 
3 600 

21 463 
4 656 
7 200 

483 256 
2 117 

1 
481 139 



• Tatbik edilen kadroya aıd masraf 
tertibirmin 

F . M. Adı 

693 

693 

7 Konferans vereceklerin üc-
retlerile konferans işlerinde 
çalıştırılan memur ücreti 

7 Konferans vereceklerin üc 
retlerile konferans işlerinde 
çalıştırılan memur ücreti 

693 5 Tedris heyetijıe dahil pro
fesörlerle yardımcılarına aid 
ücretler 

Beheri 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tuta 

Saylav profesör 
Doçent 
Memur 
Saylav profesör 
Arif Müfid 
izzettin 
Galib Mustafa 
Doktor Boş 

Saylav profesör 

Doçent 
Memur 
Saylav profesör 
Arif Müfid 
Cahid Baysun 
İzzettin 
Doktor Boş 

Yardımcı 
» 

4 

4 

2 
1 

203 
10 
60 
25 
10 

7,5 
10 
50 

203 

10 
60 
25 
10 
75 
7 50 

50 

150 
100 

3 

3 

3 

â 

3 
3 

2 
T 

3 
8 
» 

2 43 

36 

12 
15 

2 43 

18 

36 
22 

15 

% 40 
80 

3 20 

İstanbul Üniversitesinde 1937 yılında çalıştırılacak yabancı uzmanlara 

1 620 88 8 " 4 96 693 5 Tedris heyetine dahil pro- Uzman 
fesorlerle yardımcılarına aid 
ücretler 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibimıin 

F . M. Adı 

693 5 Tedris heyetine dahil pro
fesörlerle yardımcılarına aid 
ücretler 

696 Fakültenin diğer bütün üc
ret ve masrafları 

696 — fakültenin diğer bütün üc
ret ve masrafları 

696 — Fakültenin diğer bütün üc
ret ve masrafları 

696 — Fakültenin diğer bütün üc
ret ve masrafları. 

Memuriyet unvanı 

Uzman 
» 

Yardımcı 

Doçend 

Profesör 
» 
» 
V 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

öğretmen 
» 

--;. 

öğretmen 
» 

Doçent 
Mütehassıs müs
tahdem 

Aded 

1 
2 
1 

1 

I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 

1 
1 

2 

1 

Beheri 
Lira K. 

858 98 
698 31 
202. 22 

150 

900 
640 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

' 5 0 0 
415 
200 
200 

342 
273 

150 

70 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün 

8 
» 
» 

4,5 

12 
». 
» 
» 
». 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 
4,5 

8 
» 

7 

» 

Tuta 

6 871 
11 772 

1 617 

19 662 

675 

10 800 
7 680 
6 000 
6 000 
6 000 
6 000 
6 000 
6 000 
6 Ö0Ö 
4 980 
2 400 

900 

68 760 

2 73 
2 184 

4 920 

2 100 

490 

2 590 



Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 
tertibinin Beheri müddeti 

F. M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

696 Fakültenin diğer bütün üc- Profesör 
ret ve masrafları 

500 

150 

3 500 

1 050 

1 1552 3 104 

Doçent 
Asistan 
tlmî yardımcı 
Mütercim 

» 
> 

Antropoloji ensti
tüsü müstahzırı 
Sağlık öğretmeni 
ve doktor 
Leylî kısım müza-
kereciliği 

8 
2 
2 
2 
2 
2 

1 

1 

1 

150 
125 
150 
125 
100 
64 

75 

75 

75 

12 

» 
> 
» 
> 

14 400 
3 000 
3 600 
3 000 
2 000 
1 536 

900 

900 

900 

21 30 636 

Nafıa vekâleti 

725 1 Müstahdemler ücreti Köprüler mühendisi 
» » 
» Ressamı 

2 
1 

TH
 

350 
300 
135 

12 
» 
» 

8 400 
3 600 
1 620 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

725 1 Mütehassıslar ücreti 

730 Ecnebi mütehassıs, mühendis 
ve tercümanları 

Beheri 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Şoseler merkez 
mühendisi 1 300 
Daktilo 1 90 
Trabzon - tran yo
lu mıntaka B. Mü
hendisi 1 350 

7 

Muamelât memuru 1 60 
Odacı 1 25 

2 
Başkâtib 1 75 
Muhasib ve mu-
kayyid 1 60 
Ambar memuru ve 
mutemed 1 50 
Odacı 1 25 

4 

Yapı işleri U. Md. 
şehircilik mütehas
sısı 1 1395 

Mütehassıs mühen
dis 1 1385 50 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün 

12 
> 

» 

Tutarı 

3 600 
1-080 

4 200 

22 500 
4 200 

l 

18 300 
12 
12 

12 

12 

12 
12 

720 
300 

1 020 
900 

720 

600 
300 

2 520 

12 16 740 

7 9 698 5 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F . M. Adı 

733 1 Müstahdemler ücreti 

Beheri 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Mühendis 
Fen heyeti mühen
disi 

» » 
» » 

Mühendis 
» 

Elektirik müte
hassısı 
Fabrika müdürü 
Doktor 
Makine mühendisi 
Orman mühendisi 
İsimtlâk. müfettişi 
istimlâk kısım şefi 

» » •» 
İstimlâk fen memuru 

» » » 
Fen memuru 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Baş makinist 
Travers muayene 
başmemuru 
Mesul muhasib 
Kâtib ve veznedar 
Fotoğrafçı 

1 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 

1500 

450 
400 
350 
250 
200 

235 
400 
200 
300 
300 
130 
140 
135 
120 
110 
120 
150 
110 
165 
125 
105 
135 

135 
150 
100 
110 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün 

12 

> 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• » 

> 
» 
» 
> 

Tu 

18 

5 4 
4 8 
4 2 
3 0 
4 8 

2 8 
4 8 
2 4 
3 
3 
1 5 
1 
1 
1 4 
1 3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F . M. Adı Memuriyet unvanı 

Ayniyat hesab 
memuru 
Sipariş memuru 

733 1 Müstahdemler ücreti Malzeme sevk me
muru 
Muhasebe kâtibi 
Kâtib 
Ambar memuru 
Muayene memuru 
Ambar memuru 
Ambar kâtibi 
Tesellüm ve sevk 
memuru 
Tedkik memuru 
Gümrük memuru 

» takib me
muru 
Travers tesellüm 
memuru 
Tesellüm ve sevk 
memuru 
Gümrük memuru 
Hesab memuru 
Kâtib 

•» 

Ressam 
Memur 
Daktilo 

> 
Maviei 
Bekçi 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün Tut 

2 75 12 1 80 
1 80 » 96 

1 60 » 72 
1 90 » 1 08 
1 120 » 1 44 
1 90 » 1 08 
2 110 » 2 64 
1 115 » 1 38 
1 80 » 96 

1 200 > 2 40 
1 120 » 1 44 
1 125 > 1 50 

1 100 » 1 20 

1 90 > 1 0 

» 1 5 
» 1 20 
> 1 0 
> 1 8 
» 1 2 
» 2 4 
y> 1 5 
> 9 
» 9 
> 7 
> 2 1 

1 
1 
1 
2 

r-i 

2 
1 
1 
1 
1 
5 

125 
100 
90 
75 
100 
100 
130 
80 
75 
60 
35 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F . M. Adı Memuriyet unvanı 

İstimlâk memuru 

735 2200 numaralı kanunla ya
pılmakta olan Sivas - Erzu
rum ve Malatya iltisak hattı 
ücret ve masrafı 

Fen memuru 

» > 
Mesul muhasib 
Veznedar 

Hesab memuru 
» > 

Mutemed 
» 

Muhasib 
Muhasib 
Muhasebe kâtibi 
Başkâtib 
Kâtib 

» 

Dosya memuru 
Ambar memuru 

» » 
» Kâtibi 

» Memur mu
avini 
Ambar memur mu
avini 

Aded 

45 

Beheri 
Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün 

110 12 

2 
18 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
7 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

1 

1 

120 
110 
90 
150 
110 
100 
135 
100 
110 
75 
150 
130 
80 
160 
125 
120 
100 
75 
90 
130 
110 
100 
100 
80 

100 

75 ' 

» 
» 
» 
» 
» 
T> 

» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
> 

> 

» 

T 

1 

109 

2 
23 

8 
3 
1 
1 

1 



Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 
tertibinin . Beheri müddeti 

F . M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

735 7200 numaralı kanunla ya
pılmakta olan Sivas - Erzu
rum ve Malatya iltisak hattı 
ücret ve masrafı 

736 2214 numaralı kanuna göre 
yapılmakta olan Filyos -
Ereğli hattı bilcümle ücret 
ve masarifi 

• 

Mukayyid 

Daktilo 
Memur 

» 
Tevzi memuru 
Mavici 
Sıhhiye hademesi 

» 
Bekçi 

» 
Odacı 

Mühendis 
» 

İstimlâk şube şefi 
İstimlâk fen me
muru 
Fen memuru 
Doktor 
Mesul muhasib 
Veznedar 
Hesab memuru 

» » 
Memur 
Ambar memuru 
Kâtib 

» 
» 

1 

110 

1 
1 
1 
2 
1 
3 
5 
2 

14 
46 

76 

1 
3 
1 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

75 

85 
140 
100 
45 
50 
45 
40 
45 
35 
30 

300 
250 
165 

110 
110 
200 
150 
140 
110 
100 
120 
120 
110 
100 
90 

12 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

12 
> 
> 

» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

900 

190 860 

1 020 
1 680 

. 1 200 
1 080 

600 
1 620 
1 080 
2 400 
5 880 

16 560 

33 120 

3 600 
9 000 
1 980 

• 
3 900 
1 320 
2 400 
1 800 
1 680 
1 320 
1 200 
1 440 
1 440 
1 320 
1 200 
1 080 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

P . M. Adı 

738 2134 ve 2611 numaralı ka
nunlara göre yapılmış olan 
Afyon - Antalya ve Burdur -
İsparta hattı üzerinde yapı
lacak normalin fevkinde in
şaat 

745 İnşaat ve esaslı tamirat mas
rafı 

Memuriyet unyanı 

Ressam 
Bekçi 
Odacı 

Başmüdür muavini 
Tamirat şefi 
Doktor 
istimlâk kısım şefi 
Mesul muhasib 
Veznedar 
Muhasebe memuru 
Memur 
Mutemed 
Ambar memuru 
Ressam 
Bekçi 
Odacı 

Sürveyan 
» 
» 

» 

» 

Aded 

1 
3 
6 

29 

15 

3 
1 
5 

31 

10 

Ben 
Lira 

120 
35 
30 

425 
200 
200 
130 
150 
110 
M5 
100 

90 
100 
100 

35 
30 

120 
100 
90 

75 

00 

K. 

> 12 50 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tutarı 

12 
» 
» 

» 
2 
4 

12 
5 
5 
5 
9 
±4 

2 
5 
2 
5 
5 

1 440 
1 260 
2 160 

39 600 

5 100 
400 
800 

1 560 
750 
550 
725 
600 
180 
500 
200 
175 
150 

11 690 

1 200 
1 200 

2 790 

4 575 

2 280 

2 150 



Tatbik edilen kadroya aıd masraf Hizmet 
tertibinin Beheri müddeti 

P. M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

745 inşaat ve esaslı tamirat mas- Sürveyan 
rafları. 

1 175 Yevmiye 3 

Tu 

745 İnşaat ve esaslı tamirat mas
rafları. 

» 
» 
» 
» 

Mühendis veya mimar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Başressam 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Resim kopyecisi 

Kısım âmiri 
Muamelât memuru 
Daktilo 

2 
16 

3 
2 

65 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

9 
1 
1 
2 
1 

5 

45 
40 
35 
30 

450 
350 
300 
275 
250 
200 
175 

200 
175 
150 

75 

Muamelât kısmı 

1 
2 
2 

160 
130 

80 

• -

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

2 
1 7 

4 

16 7 

5 4 
4 2 
7 2 
3 3 
6 0 
2 40 
2 0 

30 5 
2 4 
2 0 
3 6 

9 

8 9 

1 9 
3 1 
1 9 

6 9 



Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 
tertibinin Beheri müddeti 

F. M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

746 Maarif cemiyetinin lüzum Mimar 
göstereceği yerlerdeki hafri- Fotoğrafçı 
yatın icrası. 

200 
150 

12 
> 

Tu 

2 4 
1 8 

4 2 

787 

787 

Ecnebi mütehassıslar ve ter- Mutahassıslar ter
cümanlar ve kâtibleri cumanı 

Mutahassıslar ter
cümanı 

Ecnebi mütehassıslar ve ter
cümanlar ve kâtibleri 

îktısad vekâleti 

1 .200 12 

1 100 » 

Vonder Porten 
Başmüşavir 
Dr. Weigert işda-
iresinde mutahassıs 
Ernest Reuter, ta
rifeler bürosunda 
mutahassıs 
Dr, F. Bade Stan-
dardizasyon büro
sunda mutahassıs 
Eppenştein Konj
onktür servisinde 
mutahassıs 

1 3211 32 

1 1181 00 

1 1180 19 

1 1100 00 

1 700 00 

12 

2 4 

1 2 

3 6 

38 5 

14 1 

14 1 

13 2 

8 4 



Tatbik edilen kadrc~~a ald masraf 
tertibinin ' Beheri 

F. M. . . - . Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

793 2 Laboratuarlar. 

Dr. Vilbrandt, 
Standardizasyon 
ve ihracatı teşki
lâtlandırmada 1 698 31 
Pol Lefabr, Yük. 
Ik. ve Ti. Mek 
Fransızca mual. 1 150 00 
Hans Petersen, 
deniz Ti. de mu-
tahassıs 1 1000 00 
(Derdesti tayin
dir) 
Deniz Ti. de mu-
tahassıs 1 1000 00 
[*] Palmers, ma
den mutahassısı 1 2505 91 

10 

Şef ve mütehas
sıs kimyager 
Mütehassıs kimyager 

» » 
Asistan 
Alât ve ecza muhafızı 
Müstahzır 
Hademe 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

400 
200 
200 
75 
65 
40 
30 

7 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tutarı 

12 8 379 

1 800 

12 000 

12 000 

30 070 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

152 720 

4 800 
2 400 
2 400 

900 
780 
480 
360 

12 120 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

794 1 Türkofis ve haricî ticaret 
mümessillikleri teşkilât ve 
umumî masrafları 

794 1 Türkofis ve haricî ticaret 
mümessillikleri teşkilât ve 
umumî masrafları 

Memuriyet unvanı A 

Konseyye 
Ataşe 

» 
» 

Ajan 
» 
» 
» 

Türk Daktilo müter 
cini 

» » » 
» » » 

Konseyye 
Ataşe 

» 
» 

Ajan 
» 
» 
» 

Türk Daktilo-
mütercim 
Daktilo mütercim 

» » 

Ldec 

6 
5 
7 
2 
1 
1 
1 
1 

4 
7 
7 

42 

6 
5 
7 
2 
1 
1 
1 
1 

4 
7 

7 

42 

Beheri 
Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tutarı 

600 
500 
400 
300 
300 
250 
200 
150 

150 
100 
80 

600 
500 
400 
300 
300 
250 
200 
150 

150 
100 
80 

3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

10 800 
7 500 
8 400 
1 800 

900 
750 
600 
450 

1 800 
2 100 
1 680 

36 780 

7.200. 
5 000 
5 600 
1 200 

600 
500 
400 
300 

1 200 
1 400 
1 120 

24 520 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

794 1 Türkofis ve haricî mümes
sillikleri teşkilât ve umumî 
masrafları 

Memuriyet unvanı 

Konseyye 
Ateşe 

> 
» 

Ajan 
» 
> 

Türk daktilo mü
tercim 

Türk daktilo mü
tercim 
Türk daktilo mü
tercim 

Aded 

6 
5 
7 
2 
1 
1 
1 
1 

4 

7 

7 

Beheri 
Lira 

600 
500 
400 
300 
300 
250 
200 
150 

150 

100 

80 

K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

> 

> 

» 

Gün 

: 

-

Tutaı 

7 200 
5 000 
5 600 
1 200 

600 
500 
400 
300 

1 200 

.1 400 

1 120 

42 24 520 

794 1 Türkofis ve haricî ticaret Konseyye 
mümessillikleri teşkilât ve 
umumî masrafları 

Türkofis dış kollar 
Konseyye 

» 
Ataşe 

> 
» 

Raportör 

muavini 

Daktilo mütercim 
» 
» 

» 
» 

6 
2 
4 
7 
1 
1 
2 
8 
6 

600 
500 
500 
400 
300 
200 
150 
100 
80 

5 
» 
> 
> 
> 
» 
> 
» 
> 

18 000 
5 000 

10 000 
14 000 
1 500 
1 000 
1 500 
4 000 
2 400 

37 57 400 



Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 
tertibinin Beheri müddeti 

F. M. Âdı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tu 

794 

798 

Ateşe 
Ajan 

» 

Raportör 
» 
» 

2 3018 numaralı kanunun tat- Başkontroİör 
bikı masrafı 

Ölçüler kanununun 
biki umumî masrafı 

» muavini 
Kontrolör 

» muavini 

Kontrolör şefi 
Kontrolör 
Memur 

Kontrolör 
» namzedi 

tat- Müdür 
» muavini 

Fen müşaviri 
Büro teknik şefi 
Mühendis 

» 

1 
1 
1 

3 

1 
1 
1 

3 

1 
3 

23 
2 

29 

2 
16 
4 

22 

22 
50 

1 
-ı 
JL 

1 
1 
1 
1 

300 
300 
250 

200 
200 
175 

300 
250 
200 
150 

250 
200 
100 

200 
100 

400 
300 
300 
275 
250 
225 

1 
» 
» 

4 
» 
> 

12 
» 
» 

» 

10 
» 
» 

6 
2 

12 
» 
» 
» 
» 
» 

3 
3 
2 

8 

8 
8 
7 

2 3 

3 6 
9 0 

55 2 
3 6 

71 4 

5 0 
32 0 
4 0 

41 0 

26 4 
10 0 

6 6 
3 6 
3 6 
3 3 
3 0 
2 7 



Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 
tertibinin Beheri müddeti 

F. M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

Ayar fen memuru 100 

Büro memurları : 
Büro şefi 
Kâtib 
Dosya memuru 
Stano daktilo 
Daktilo 
Odacı 

1 
1 
İ 
1 
1 
2 

130 
70 
80 
85 
65 
35 

12 

Tu 

6 

26 4 

1 

1 

5 
8 
9 
0 
7 
8 

6 0 

Mıntaka memurları: 
Başmüfettiş 

» 
Müfettiş 

» 
» 
» 

Ayar fen 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
2 

10 
1 
2 

300 
225 
225 
210 
200 
175 
150 
140 
125 
110 
100 
80 
60 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
-» 
» 
» 
» 
» 
» 

3 6 
2 7 
2 7 
2 5 
9 6 
2 1 
1 8 
1 6 
7 5 
2 6 

12 0 
9 

1 4 

31 51 2 



Tatbik edilen kadroya aid 
tertibinnin 

F. M. Adı 
Beheri 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün 

799 3008 numaralı iş kanunu
nun tatbiki umumî masrafı 

Reis 
Birinci sınıf baş 
müfettiş 
2 nci » » » 
Muamele ve hu
kuk iş M. 
Birinci smıf mü
fettiş 
İkinci » » 
Mektubcu 
Hekim iş. müfet
tişi 
Başmemur 
Muamele memuru 
Birinci sınıf kâtib 
Kâtib 

600 

400 
300 

300 

3 250 
10 200 
1 200 

1 200 
10 150 
8 120 
8 100 
8 70 

Tut 

798 

* • 

ölçüler kanununun 
umumî masrafı 

tatbiki 

+ 

Büro şefi 
Kâtib 

» 
» 

Daktilo 
Odacı 

» 

Müfettiş 
Ayar fen memuru 

1 
1 
2 
4 
1 
4 
6 

19 

2 
1 

120 
75 
70 
60 
60 
30 
25 

300 
150 

12 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

4 
» 

1 44 
90 

1 68 
2 88 

72 
1 44 
1 80 

10 86 

2 40 
60 

3 00 
60 

1 20 

1 50 

30 

75 
2 00 
20 
20 

1 50 
9 
8 
5 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertAinnin 

F. M. Adı 

799 — 3008 sayılı iş kanununun 
umumî masrafı. 

-

* 

Memuriyet unvanı 

Odacı 
» 

Reis 
» muavini 

îş baş müfettişleri 
» » 
» » 

î ş müfettişleri 
» » 
» » 
» » 

* 

Başmemurlar 
» 

Aded 

5 
9 

73 

• 1 
1 

Beheri 
Lira K. 

40 
30 

600 
450 

Meslek memurları 

3 
1 
9 
7 

10 
15 
17 

400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 

Kalem memurları 

14 
6 

Muamele memurları 10 
» » 
» » 

Kâtibler 
» 

Odacılar 
» 
» 
» 

3 
12 
5 

12 

1 
6 
4 
9 

150 
135 
120 
110 
100 
80 
70 

Odacılar 

45 
40 
35 
30 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

1 
» 

10 
» 

sınıfı 

10 
» 
•» 

' 10 
•» 
y> 

» 

sınıfı 

10 
» 
» 
» . 
» 
> 
> 

10 
» 
» 
» 

Gün 

[•] 

[*] 
[•] 

[#] 

» 

Tut 

20 
27 

11 04 

6 00 
4 50 

12 00 
3 50 

27 00 
17 50 
22 50 
30 00 
29 75 

21 00 
8 10 

12 00 
3 30 

12 00 
4 00 
8 40 

45 
2 40 
1 40 
2 70 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinnin 

F . M. Adı 

819 Yüksek Deniz ticaret mektebi 

820 2 Limanların temizleme, 
ma, mayın imha ve 
aid vesaitin mubayaa 
işletme ve idare U. Ma 

tara-
buna 

tamir, 

• 

Memuriyet unvanı 

Odacılar 

Kaptan 
» 

Makinist 
» 

Güverte losturomosu 
Makine lostromosu 
Ateşçi 
Tayfa 
Deniz şoförü 
Memur 

» 
Hademe 

Kaptan 
Makinist 
Gemici 

» 
Ateşçi 

X 

Aded 

10 

156 

1 
1 
1 
1 

L 1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
2 

19 

1 
1 
1 
1 
1 

Beheri 
Lira K. 

25 

100 
80 
80 
70 
50 
50 
35 
30 
60 
80 
50 
30 

90 
90 
40 
40 
40 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün 

10 

12 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

12 
» ' 
» * 
» 
» 

Tutarı 

2 500 

231 000 — 

1 200 
960 
960 
840 
480 
600 

1 680 
1 440 

720 
960 
600 
720 

11 160 

1 080 
1 080 

480 
480 
480 

3 600 

Kılavuzluk ve romorkörlük islerinde kullanılacak memurlara aid 

823 1 2248 numaralı kanunun 11 
nci maddesi mucibince Dev
let reisine aid deniz vasıta
ları 

Baş kılavuz 
Kılavuz 
Müşavir avukat 
Sef kılavuz 

1 
1 
1 
2 

155 
45 

150 
140 

12 860 
740 
800 
360 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinsin 

P. M. Adı Memuriyet unvanı ± 

Şef kılavuz 
Kılavuz 

» 
.» 
» 
» 
» 

Tahakkuk memuru 
Stajiyer 

» 
» 

Dosya ayniyat 
tahsildarı 
Römorkör kaptan 
Çarkçı 
Doktor 

.Palamarcan 
Kılavuz 
Daktilo 
İşaret memuru 
Palamarcan 
Kılavuz 
Hademe 
Ateşçi 
Tayfa 

idec 

1 
1 
7 
9 
4 
6 
1 
2 
2 
1 
1 

3 
4 
4 
1 

51 

5 
7 
1 
1 
5 
7 
4 
8 
8 

46 

Deniz ticaret 
Md. ne 1 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Lira K, Ay Gün Tutan 

130 
145 
140 
130 
120 
120 
110 
110 
80 
75 
70 

90 
80 
80 
55 

60 
50 
50 
45 
40 
40 
35 
35 
30 

12 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
T> 

» 
y> 

» 
» 
» 
» 

1 560 
1 740 

11 760 
14 040 

5 760 
8 640 
1 320 
2 640 
1 920 

900 
840 

3 240 
3 840 
3 840 

660 

7 71 460 

3 600 
~ 4 4 200 

600 
540 

2 400 
3 360 
1 680 
3 360 
2 880 

22 620 

125 1 500 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibınnin 

F . M. Adı 

823 1 2248 numaralı kanunun 11 
nci maddesi mucibince Dev
let reisine aid deniz vasıta
ları. 

\ 

-

Memuriyet unvanı 

Süvari 
» 

ikinci kaptan 
Üçüncü » 
Mülâzim kaptan 
Doktor 
Küverte lost. 
Ser dümen 
Tayfa 
Başmakinist 

» 
İkinci başmakinist 
Motor mak. 

» » 
3 ncü motor ma-" 
kinişti 
Mülâzım makinisti 
Telsiz memuru 
Motorcu 
Makine lost. 
Yag cı 
Ateşçi 
Kömürcü 
Kamaracı 
Kamarot 

» 
Aşçı 

Aded 
Belleri 

Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

Yatların 1937 kadrosu 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
3 
1 
3 
8 
4 " 
1 
3 
6 
1 

240 
90 

130 
80 
60 

125 
60 
35 
30 

200 
140 
130 
90 
80 

75 
60 
70 
70 
60 
35 
35 
30 
80 
50 
40 
60 

12 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
-,. 
» 
» 
» 
» 

Gün 

' 

Tutar 

2 880 
1 080 
1 560 

960 
720 

1 500 
720 
420 

2 520 
2 400 
1 680 
1 560 
1 080 

960 

900 
720 

1 680 
2 520 
" 720 
1 260 
3 360 
1 440 

960 
1 800 
2 880 

720 

54 39 000 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinnin 

F . M. Adı Memuriyet unvanı 

823 1 2248 numaralı kanunun 11 Motor kaptanı 
nci maddesi mucibince Dev- Kamarot 
let reisine aid deniz vasıta
ları. 

823 1 2248 numaralı kanunun 11 Makinist 
nci maddesi mucibince Dev- Yağcı 
let reisine aid deniz vasıta- Tayfa 
lan. 

823 1 2248 numaralr kanunun 11 Motor kaptanı 
nci maddesi mucibince Dev- Kamarot 
let reisine aid deniz vasıta
ları. 

857 Ecnebi mütehassıslar ve ter- Mütehassıs 
cümanları » 

Tercüman 

daktilo 

Aded 

1 
1 

2 
1 
1 
1 

3 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

Beheri 
Lira 

120 
60 

90 
35 
35 
r 

120 
«0 

1136 
1053 
887 
850 
272 
203 
200 
180 
150 
100 
120 
100 

K. 

:" 

47 
48 
49 

03 

müddeti 
Ay 

5 
» 

6, 
» 
» 

. 5 
» 

12 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
"» 
» 

Gün 

5 

-

• • -

Tutarı 

600 
300 

900 
585 
227 
227 

1 040 
600 
300 

900 
13 637 
12 641 
10 649 
10 200 
3 264 
4 872 
2 400 
2 160 
7 200 
1 200 
1 440 
1 200 

16 70 865 



Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 
tertibinnin k Beheri müddeti 

F. M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tut 

Ziraat vekâleti 

860 1 Muzur hayvan hastalıklarla Mücadele başmü-
müeadele masrafı fettişi 

Mücadele müfettişi 
» » 
» müdürü 
» » 
» teknik şefi 
» memuru 
» » 
» » 
» » 

Muamelât memuru 
Sevk memuru 
Makinist . 
Ambar memuru 
Mücadele kâtibi 

» » 
» » 
» > 
» » 

Mücadele başmu-
akkibi 
Mücadele muakkibi 

» » 
Odacı 

» 
» 

1 
1 
4 
7 
4 
1 

18 
1 

12 
17 

1 
1 
1 
1 
2 
9 
2 
4 
1 

6 
30 
20 

1 
7 
6 

250 
210 
175 
150 
130 
165 
108 
108 
85 
75 

108 
108 

90 
50 
90 
80 
75 
70 
60 

70 
60 
45 
40 
30 
25 

» 
» 

12 
3 
» 

12 
» 
3 
» 

12 
> 
3 

12 

» 

» 

75 
63 

2 10 
3 15 
1 56 

49 
5 83 
1 29 
3 06 
3 82 
1 29 
1 29 

27 
15 

2 16 
8 64 

45 
84 
18 

5 04 
21 60 
10 80 

48 
2 52 
1 80 

158 80 22 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tcriâlılnnijı 

F. M. Adı 

860 2 Merkez mücadele Enstütüsü 
ve istasyonları 

Memuriyet unvanı Aded 

Birinci sınıf labo
ratuar şefi 
ikinci sınıf labo
ratuar şefi 
Asistan 
Laborant 
Kâtib ve mute-
med 
Ambar memuru 
Bahçıvan 
Odacı 

» 

1 

1 
3 
6 

3 
1 
3 
1 
6 

25 

860 3 Mersin Fümigatuarı umumî 
masrafları -

861 1 İslah istasyonları, deneme 
tarlaları tohum üretme çift
likleri yonca tohumu temiz
leme evi. 

Fümigatuar 
dürü 
Fümigatuar 
kinişti 

mü-

ma-

Fümigatuar kâtib 
ve mutemed 

• Odacı 
Bekçi 

Mütehassıs 
» . 

Şef 
•» 
» 

Fen memuru 
» > 

1 

1 

1 
1 
1 

5 

2 
4 
1 
3 
3 

, 5 
3 

Şekeri 
Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tut 

200 60 

165 
84 
75 

75 
50 
40 
35 
30 

-

> 
4 
12 

» 
» 
» 
» 
» 

49 
1 00 
5 40 

2 70 
60 

1 44 
42 

2 16 

14 82 

120 

100 

70 
30 
30 

250 
200 
160 
150 
150 
126 
100 

3 

» 

» 
12 
» 

3 
> 
> 
V 

12 
3 

12 

36 

• 30 

21 
36 
36 

1 59 

1 50 
2 40 

48 
1 35 
5 40 
1 89 
3 60 



Tatbik edilen kadroya aıd masraf Hizmet 
tertibinin Beheri müddeti 

F. M.. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Başasistan 
Asistan 

» 
Mutemed ve kâtib 

» 
Muhasib mutemed 
Kâtib 
Ayniyat memuru 
Makinist 

» 
» 
» yardımcısı 

Çiftçibaşı 
Çiftçi 
tşçibaşı 
Korucu 
Daimî işçi 

» » 
Hademe 

1 
7 
5 
3 , 
1 
1 
1 
8 
1 
2 
4 
2 
4 

4 
2 
8 

22 
30 

7 

98 
84 
84 

, 75 
75 
75 
80 
60 

126 
100 

60 
40 
60 

40 
50 
30 
30 
25 
25 

3 
» 

12 
> 
» v 

12 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
> 
» 

294 
1 764 
5 040 
2 700 

900 
900 
960 

5 760 
1 512 
2 400 
2 880 

960 
2 880 
1920 
1 200 
2.880 
7 920 
9 000 
2 100 

134 70 590 

861 3 Tohum temizleme evleri. Tohum temizleme 
evleri şefi 
Tohum temizleme 
evleri memuru 

2 

1 

135 

90 

3 

12 1 080 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin Beheri 

F. M. Âdı Memuriyet unvanı Aded Lira E. 

Tohum temizleme 
evleri usta makinis
ti 

» » 
» » 

Tohum temizleme 
evleri başmakinisti 
Tohum temizleme 
başmakinisti 

1 
4 

41 

l 

} 

90 
80 
50 

60 

W 

51 

<S(II 4 Kuraklıktan korunma ve köy Kurs müdürü 
kalkınma planının hazırlık •< 
tecrübe masrafları. 

Kurs müdürü 
Kurs muallimi 

» » 
» » 

Muhasebe memur ve 
mutemed 
Ayniyat memuru 
Kûtib 
Bahçıvan 
Şoför 
4§Ç! 
Daimî işçi 

» » 
» » 
» » 

l 
3 
5 
7 

5 
5 

r-f 
1 
2 
5 
2 
5 
5 
4 

m 
100 
34 
75 

75 
70 
00 
50 
45 
40 
30 
20 
15 
20 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tuta 

12 1 0 8 0 
» 3 840 
5 10 250 

3 180 

W 

12 
» 
» 
» 

» 
• » 

» 
> 
7 
7 

12 
» 
» 
7 

17 §40 
2 İCfO 

ı 

15 440 

2 400 
3 600 
5 Q40 
6 300 

4 5f)P 
4 3QÖ 

Î?P 
fil)f) 
(>:{<) 

ı 4fİP 
720 

1 200 
900 
560 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F . M. Adı Memuriyet unvanı 

861 4 Kuraklıktan korunma ve köy öğretmen 
kalkınma planının hazırlık ve 
tecrübe masrafları. 

862 1 İslah ve deneme enstitüsü ^[utahassıs 
ve istasyonları ve fidanlıklar Müdür 

Şef 

Asistan 
» 

Seyyar çay bakım 
me. 
Fen memuru 

» » 
Mutemed ve kâtib 

» > 
Mutemed 
Öateı 

» yamağı 
Bahçıvan 

» yamağı 
D âimî işçi 

» » 
Hademe 

Hizmet 
lîeheri müddeti 

LirH K. Av Gün Tut 

15 7 42 

33 19 

12 

299 ıfe 
165 
126 
ıöş 
84 

108 
84 
75 
75 
60 
60 
70 
45 
70 
45 
30 
?S 
30 

3 
» 
» 
•» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
> 

60 
1 98 
49 
37 
32 
25 
97 
50 
22 
67 
18 
18 
42 
40 
63 
6t 
18 
15 
9 

9-31 



f tertibinin 
Tatbik edilen kadroya aid masraf 

F. M. Adı Memuriyet unvanı Aded 

862 2 Seyyar zeytin bakım teşkilâtı Seyyar ztytin bakım 
memuru 15 

863 1 Böcekçilik enstitüsü, ipek Böcekçilik enstitüsü 
böceği kışlakları boğma ve mütehassısı 1 
fışkırtma evleri Böcekçilik enstitüsü 

asistanı 1 
Böcekçilik enstitüsü 
mutemed ve kâtibi 1 

863 

864 

2 Tavukçuluk enstitüsü mües
seseleri 

1 Hayvan sağlığı küçük sıhhi
ye memurları nalband mek-
tebleri. 

Tavukçuluk ensti
tüsü müdürü 
Şef 
Asistan 

» 
Mutemed ve kâtib 
Ayniyat memuru 
Tavukçu başı 
Korucu 
Tavukçu 
Bahçıvan 
Hademe 

» 

Müdür ve muallim 
Muallim 

» 
» 

îdare âmiri 

3 

1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

16 

1 
3 
1 
1 
1 

Eeheri 
Lira 

108 

210 

98 

80 

K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gön 

3 

3 

» 

» 

Tuta 

4860 

630 

294 

240 

1 146 

250 
150 
100 
84 
84 
70 
40 
35 
30 
35 
30 
25 

210 
120 
100 

80 ' 
110 

3 
> 
> 
4 
3 
» 

12 
> 
» 
» 
» 
» 

3 
» 
» 
» 
» 

750 
450 
300 
672 
252 
210 
480 
420 

1 440 
420 
360 
300 

6 054 

63 
1 08 

30 
24 
33 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

P . M. Adı Memuriyet unvanı 

Nalband başı 
Ayniyat memuru 
Eczacı 
Muallim muavini 
Başhademe 
Hademe 

865 1 Hayvan hastalıklarile mü
cadele ve tahaffuzhaneler 
tesisi 

Hayvan sağlık za
bıtası mmtaka 
müfettişi 
Hayvan sağlık iş
leri mutahassıs ve 
müşavirliği 
Tahaffuzhane mü
dürü 
Tahaffuzhane mü
dürü 
Antraks ve ru-
.am mücadele bü
rosu baş sekreteri 
Mücadele baytarı 
Mücadele kâtibi 
Mücadele baytarı 

Kâtibi 

Aded 

1 
.1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 

Beheri 
Lira 

80 
70 
50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 

K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gün •Tu 

24 
2 
1 
12 
12 
2 
9 
3 

21 4 15 

250 75 

1 

1 

1 

1 
2 
4 
17 
1 
2 
2 

250 

170 

125 

125 
100 
100 
84 
80 
80 
75 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

75 

51 

37 

37 
60 

1 20 
1 42 
24 
48 
45 



Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 
tertibinin ^ Beheri müddeti 

F. M. Adi Memuriyet unvanı Adld Lira K. Ay Gün 

Mücadele kâtibi 
Hayvan sağlık 
müşavir memuru 
Mücadele memuru 
Daktilo 
Alâtı fenniye de
po kâtibi 
Mücadele sekreteri 
Mücadele memuru 
Müvezzi 
Süvari gardiyanı 

» » 
Piyade » 

5 

1 
7 
1 

13 
1 

22 
1 

10 
30 
50 

70 

70 
•• 6 5 

60 

55 
55 
50 
50 
40 
35 

s 25 

174 

865 2 Bakteriyolojihane ve serom Bakteriyoloji ve 
darülistihzarları lâboratu- serom mutahassısı 
arlan 

12 1 05 

21 
45 
18 

71 
16 

3 30 
15 

1 20 
3 15 
1 25 

26 67 

ve müşavirliği 
Serom mütehassısı 

» ve ası mu
hafaza memuru 
Asistan 
Bakteriyoloji ve 
serom miüşavirlik 
memuru 
Sevk memuru 
Daktilografi 
Müvezzi 
Marangoz 

» muavini 

1 
1 

1 
1 

3 
3 
2 
3 
1 
1 

200 
150 

100 
100 

70 
70 
60 
50 
50 
40 

3 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
> 

60 
45 

30 
30 

63 
63 
36 
45 

* 15 
12 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F . M. Adı Memuriyet unvanı Aded 

Bahçıvan 
yamağı 

1 Haralara muavenet Hara müdürü 
I |ara müşavir 
muavini 

19 

1 

868 2 Aygır depoları Depo müdürü 
Mütehassıs baytar 
Nesilname memuru 
Kartotek ve petigiri 
kâtibi 
Nesilname kâtibi 
Ayniyat memuru 
Mürebbi yamağı 
Ayniyat memuru 
Nalband 
Baş ahırcı 
Seyis 

868 3 Koyun damızlıkları muba- Ağıl müdür ve mü-
yaa bedellerile numune ağıl- tehassıs baytarı 
lan. 

1 
l 
l 

1 
1 
1 
2 
İ 
5 

i 
33 
25 
20 

96 

Beheri 
Ljfa 

50 
30 

^ P 

150 

180 
150 
WQ 

90 
80 
80 
60 
65 
50 
50 
30 
20 
15 

K. 
— 

w 

Hizmet 
müddeti 

Ay, Gün 
—i~ 

12 
» 

3 

> 

3 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 

Tutan 

150 
90 

4 230 

540 

450 

990 

540 
450 
300 

270 
' 240 

240 
330 
195 
750 
600 

2 970 
1 500 

900 

f; 9 315 

120 3 360 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

868 4 Karasığır damızlıkhaneleri. 

872 2582 sayılı kanun mucibince 
merinos koyunları yetiştiril
mesi ve İslah edilmiş pamuk 
tohumu üretilmesi. 

Memuriyet unvanı Aded 

Şark mıntakası 
sığır yetiştirme 
müşaviri (ayni 
zamanda inekha-
ne müdürü) 
înekhane müdürü 
Baytar 
Ayniyat memuru 
Kâhya 
Çoban 

•» 
> 

Elit sürü müdürü 
» » başçobanı 

Çayır mütehassısı 
Başmüfettiş 
Çiftlik idare müdürü 
Sunî tohumlama iş 
şefi 
istasyon şefi 
Parazitoloğ 
Sunî tohumlama 
mütehassıs ve la
boratuar şefi 
Hastalıklar müte
hassısı 
Birinci S. Asistan 
İkinci sınıf yetiş-
tirme asistanı 

1 
1 
1 
2 
3 

10 
10 
10 

38 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
1 

2 

1 
1 

6 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Lira K. Ay Gün Tutan 

200 
180 
120 

80 
50 
25 
20 
15 

574 
233 
220 
250 
180 

175 
175 
150 

3 
' » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

12 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

%; ' 

600 
540 
360 
480 
450 
750 
600 
450 

4 230 

6 888 
2 796 
2 640 
3 000 
2 160 

4 200 
4 200 
1 800 

7 ' 

150 3 600 

150 
150 

1 800 
1 800 

120 8 640 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

872 2582 sayılı kanun mucibince 
Merinos koyunları yetiştiril
mesi ve islâh edilmiş pamuk 
tohumu üretıîifesi 

Beheri 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Muhasebe şefi 
Muhasibi mesul 
(Karacabey için) 
Mutemed ve ida
re memuru 
Üçüncü S. Asistan 
Tercüman 
Birinci sınıf yar
dımcı asistan 
Mutemed ve kâtib 
Daktilo kâtib 
Merinos merkez 
bürosu kâtibi 
Kâtib 
Ayniyat memuru 
Veznedar 
Srhhiye memuru 
Kâtib 
Fen memuru 
Ayniyat memur M. 
Şoför 
Makinist 
Atlı gardiyan 
Çayır ve mera işçi-
başısr 

Baş çoban 
» » muavini 
» >> 

^bfea'n" ' •''•' ;: 

1 

1 

2 
4 
1 

1 
2 
1 

2 
2 
1 
İ 
2 
1 
6 
1 
i 
1 
6 

1 

1 
9 
3 

: 48 

150 

120 

120 
100 
100 

90 
80 
80 

80 
70 
70 
70 
70 
60 
60 
50 
60 
60 
50 

50 

70 
35 
35 

• 25 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 

» 

» 
» 
> 

> 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
> 

• • » 

» 

Gün 

k 

- : • - ' 

"i-
- r 

Tııt 

1 800 

1 440 

2 880 
4 800 
1 200 

1 08 
1 920 

96 

1 920 
1 68 

84 
84 

1 68 
72 

4 32 
60 
72 
72 

3 60 

12 
» 
1 
12 

60 

84 
3 78 

10 
14 40 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F . M. Adı 

872 2582 numaralı kanun muci
bince merinos koyunları ye
tiştirilmesi ve islah edilmiş 
pamuk tohumu üretilmesi 
masraflara 

Memuriyet unvanı Adied 

Döl çoban 
Bekçi ve korucu 
Arabacı 
Laboratuar hademesi 
Hademe 

•» 
Daimî amele 
Elit sürü için daimî 
amele < 

ı 

Mutahassıs 
2 nci mutahassıs 
Baş asistan 
Fen memuru 
Asistan 
Mesul muhasih 

» » 
Makine şefi 
Muamelât memuru 
Baş makinist 
Baş kontrol me
muru 
Ecnebi mutahassıs 
daktilo 
Hesab memuru 
Dosya memuru ve 
kâtib 
Kontrol memuru 
Ambar memuru 
Ayniyat memuru 

12 
2 
3 
1 
1 
6 

10 
% 
2 

157 

2 
1 
1 
4 
9 
1 
2 
1 
1 
1 

24 

1 
1 

2 
5 
3 
1 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Lira K. Ay Gün Tuta 

20 6 1 440 
30 12 720 
30 
40 
35 
30 
25 

20 

250 ' 
175 
120 
100 
84 

110 
100 
100 
80 
80 

> 
» 
» 
> 
» 

» 

3 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
> 
» 

1 080 
480 
420 

i 2 160 
3 000 

480 

107 049 

1 500 
525 
360 

1 200 
2 268 

330 
600 
300 
240 
240 

60 » 4 320 

80 
80 

60 * 
52 
32" 
60 

» 
» 

» 
» 
> 
» 

<* 

240 
240 

360 
780 
468 
180 



Tatbik edilen kadroya âid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı Memuriyet unvanı 

872 
, 

2582 numaralı kanun muci
bince merinos koyunları ye
tiştirilmesi ve İslah edilmiş 
pamuk tohumu üretilmesi 
masrafları., 

. 

• 

Mutemed ve kâ-
tib 
Usta makinist 
Makinist 

» yardımcısı 
Çır çır ustası 
Çif çi başı , ,„ 
İşçi başı 
Daimî işçi 
işçi yamağı 

Korucu 
Gece bekçisi 
Arabacı 
Seyis 
Hademe 
Şef 
Asistan 

Ecnebi mütehassıs 
» » 

Profesör Kolbay 
Kanoly 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Lira K. Ay Gün 

40 

Hafta 

3 

Tuta 

60 
60 : 
50 
40 
52 
40 
30 
25 
15 

25 
25 
20 
20 
25 

150 
84 ; 

887 49 
430 dolar 

12 
y>, 

*.' 
> 
> 
» 
» 
• » 

» 

3 
> 
» 
» 
» 
» 

.,» 

12 
» 

180 
720 

1 200 
720 
15 
480 

1 260 
52 
90 

37 
7 

120 
180 
600 
15 

1 4 2 

22 43 

10 64 

2164 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F . M. Adı 

882 Ecnebi mütehassıslar ve ter
cümanlar. 

882 Ecnebi mütehassıslar ve ter
cümanlar 

Beheri 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Rektör (Makam 
tahsisatı) 1 500 
Profesör 3 970 49 

1 414 91 
1 414 91 
2 130 14 

Rektör (Profesör) 
Profesör 

» 
» 
» 
» 
» 

Beden terbiye mu
allimi 
iktisadî işletmeler 
amirliği 
Kütüpane memuru 
Almanea muallimi 

> » 
» » 

Prepatör asistan 
Ustabaşı 

» 

1 
1 
3 
2 

18 
i 
1 

1 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
l 

2132 
1136 
1053 
1053 

970 
970 
970 

459 

564 
721 
564 
272 
272 
272 
244 
272 

43 
47 
48 
48 
49 
49 
49 

83 

61 
51 
61 
03 
03 
03 
11 
03 

Kütübhane memuru 
Enstrüktör 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün 

2 ^ 
2 
3 
3 
3 

W;;_ 
12 
» 
> 
.8 

12 
10 

* ' V ;. 

12 

» 

* !iî 
» 
* 
8 
6 ; 

12 
» 

Tuta 

1 000 
5 822 
1 244 
1 244 

780 

10 09 

25 58 
13 63 
37 92 
16 85 
11 64 
9 70 
3 88 

5 51 

6 77 
8 65 
6 77 

13 05 
3 26 
3 26 
8 78 
3 26 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

P. M. Adı Memuriyet unvanı Aded 

Tercüman 

43 

885 Umumî masraflar karşılığı Mühendis 
İlmî yardımcı 
Talebe işleri dos
ya M. 
Daire müdürü dos
ya M. 
Gümrük işleri takib 
memuru 
Mubayaa iş takib 
memuru' 
Elektrik enstilât5rü 
Enstilâtor 
Elektirikci 
Hava tahriki ci
hazı makinisti 
Soğuk tahriki "ci
hazı makinisti 
Ateşçi 
Ütücü 
örücü 

» 
Kunduracı 

> 
Berber 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
I 
1 

i 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

* Hizmet 
müddeti 

Ay Gün 

12 
» 

12 
» 

» 

8 

12 

.Tuta 

1 800 
1 200 

376 865 
64 757 

ı 
312 107 

2 400 
1 200 

L 

600 

540 
1 080 
1 020 
840 

180 

12 
6 

12 
% • 
12 
V 
» 
> 

480 
150 
600 
360 
300 
600 
480 
960 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin Beheri 

F. M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Terzi 
Bahçrvan 

» yamağı 
» » 

Kapucu 
» 

Başmürettip 
Makinist 

» 
. > , - ' . ' 

Mücellid muavini 
» yard^nçı 

Camcı ustası muavini 

1 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
i 
2 
l 
1 
2 

30 
40 
30 
25 
30 
25 

120 
80 
65 
50 
65 
50 
60 

41 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tutar 

12 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 

12 
4 

360 
960 
440 
600 
300 
600 

1 440 
960 
780 

1 200 
195 
600 
480 

~ 
23 165 



S. Sayısı: 190 
Satılan Mirin bedelinin Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekâleti 1937 malî yılı bütçesine tahsisat kaydi 
hakkmda 1/993, 1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde değişik
lik yapılması hakkmda 1/1033, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekâleti 1937 malî yıjı bütçesinde 18 000' 
liralık münakale yapılmasına dair 1/1043,1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçe
lerin bazılarında değişiklik yapılması hakkmda 1/1044 sayılı kanun lâyihalarile İdare Heyetinin, 
Büyük Millet Meclisi 1937 malî yılı bütçesine 7 000 lira munzam tahsisat konulmasına dair 2/73 sa

yılı kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 

Satılan kinin bedelinin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1937 malı yılı bütçesine tahsisat kaydi 
hakkmda kanun lâyihası (1/993) 

T. C. 
Başvekâlet 9 - IV - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1424 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Satılan kinin bedelinin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1937 malî yılı bütçesine tahsisat 
kaydi hakkında Sıhhiye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 7 - IV - 1938 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte su
nulmuştur. 

• • v Başvekil . 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

Kinin tedarik ve füruhtu hakkındaki 4 - IV -1333 tarihli kanunla bunu tadil eden 827 numaralı 
kanun hükmüne göre bir sene içinde satılacak kinin bedelinin bir taraftan muvazenei umumiyeye 
irad ve diğer taraftan senesi zarfında yine kinin mubayaa edilmek üzere faslı malısusuna tahsisat 
olarak kaydi iktiza etmekte olduğundan, 1937 malî yılı içinde satılan kinin bedeli olan ve irad kaydi 
yapılan 143 631 lira 5 kuruşun 1937 malî yılı bütçesinde yeniden açılacak 590 ncı fasla tahsisat kay-
dini ve yeniden mubayaa edilecek toz kininin komprime haline ifrağı için ihtiyari lâzım gelen masa
rifin bu tertibden mahsubundaki müşkülâtın bertaraf edilmesini temin maksadile ilişik kanun lâyi
hası tanzim ve takdim kılınmıştır. 



— 2 — 
HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Satılan kinin bedelinin Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti 1937 malî yılı bütçesine tahsisat 

kaydı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1937 malî yılı içinde Devlet 
kininleri satışından elde edilen 143 631 lira 5 

kuruş mezkûr malî yıl Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti bütçesinde (Devlet kinini) adile yeni
den açılan 590 ncı fasla tahsisat kaydolun-
muştur. 

827 sayılı kanun mucibince satın almacak 
toz kininin komprime haline ifrağı için yapıla
cak masraflar bu tahsisattan karşılanır. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilleri 
memurdur. 

Bş. V. 
C'. Bay ar 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mî. V. 

S. Arikan 
S. I. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 

Ha. V. V. 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

7-IV-1938 
M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. V. 
C. Bayar 

G. I. V. ve Ze. V. V. 
Rana Tarhan 

1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütelerinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/1033) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/1930 

7-Y-1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1937 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 6 - V -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

F. M. 

Esbabı mucibe lâyihası 

119 

119 

183 
201 

istatistik umum müdürlüğü 

1 Türk tipinin antropmetri bakımından tayini için yapılan anket neticelerinin tasnifi işlerin
de daha bir müddet çalıştırılmalarına lüzum hâsıl olanların ücretleri için 3 583, 

2 Genel nüfus sayımı neticelerini harita ve grafikler halinde gösterecek suretle hazırlanan 
albümün tabı ve neşir masrafı için 2 C00, 

Maliye vekâleti 

Malî yıl sonuna kadar tahakkuk edecek müteferrik masrafları karşılamak üzere 1 000, 
1 Hâsıl olan ihtiyaca binaen 12 865, 

( S. Sayısı : 190 ) 
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F Î M. 

201 2 Etibanka devredilmek üzere Hazinece tefevvüz olunan Kuvarshan bakır madeni ihale be
delinin tesviye edilebilmesi için 20 000, 

217 Darüşşafakaya daha bir mikdar yardım yapılmasına lüzum görüldüğünden 30 000, 
245 Bütçeye konulan tahsisat ile 3349 sayılı kanunla ilâveten verilen mikdar tesellüm edilecek 

gemi bedelile teslim için yapılacak masrafları karşılayamayacağından 80 000, 
253 A. 1935 malî yılı bütçesinin harcırah tertibinden tahakkuk eden tahsisatsız borçların tediye 

edilebilmesi için 108, 

Düyunu umumiye 

276 Mahkeme ilâmilc tahakkuk eden borçların ödenmesi çin 5 000, 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

279 Mayıs 1938 ayı içinde 30 sene bilfiil hizmet etmiş olmaları itibarile tekaüde sevkedilecekle-
rin ikramiyeleri verileceğinden 6 000, 

290 Tertibinde mevcud tahsisat bakiyesi tekaüdlükleri icra edilecek olanlarla becayişlerine lü
zum görülenlerin tahakkuk edecek harcırahlarına kâfi gelmiyeceğinden 650, 

291 Merkezlerinden Uzak mesafede çalışan kadastro ve tahrir memurlarının vesaiti nakliye üc-
retlerile kontrol memurlarının malî yd sonuna kadar tahakkuk edecek harcırahları kar
şılanabilmek üzere 900, 

300 1 Hastanelerde tedavi edilmekte bulunan memurların tedavi ücretlerine sarfedilmek üzere 
200, 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

307 . Verilmesi tahakkuk etmiş tekaüd ikramiyelerini karkşılamak üzere 12 200, 
338 A. Bilfiil 30 seneden fazla hizmet etmiş olub 1935 malî yılında tekaüde sevkedilmîş olan

ların ikramiyelerile 1936 malî yılnıda yapılan telefon mükâlemelerinden tahakkuk eden 
ücreti seneleri bütçelerindeki tahsisat bakiyeleri karşılayamamış olmasından bu tertibe 
daha 659, 

"344 ihtisas mahkemelerinde icabma göre kadroda gösterilen dereceden daha dun derecede 
memur kullanılmış olması dolayısile 1918 sayılı kanunun 70 nci maddesinde tayin edi
len istihkak mikdarcnm tam olarak verilebilmesi için maaştan az ve ihtisas ücretinden 
o nisbette fazla tediye yapılması icaıb ettiğinden 700, 

345 Tertibindeki tahsisat bakiyesi ihtiyaca kâfi gelmeyeceğinden 200, 
346 Benzin depolarında kullanılmak üzere yangın söndürme al.ât ve malzemesi satın alınaca

ğından 1 750, 
350 Yeniden tayin edilenlerle görülen lüzum üzerine nakil ve tahvil olunanların harcırahla

rının tesviyesi için 4 000, 
351 Muhafaza tabur ve bölüklerinin teftişine lüzum hâsıl olduğundan 1 000, 
353 Malî yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaçların karşılanabilmesi için 353 ncü fasla 
363 1 500 ve 363 ncü faslm birinci maddesine 800, 
366 1934 malî yılı içinde 1918 sayılı kanunun 70 nci maddesi mucibince verilen ihtisas 

ücretleri farkları ile harcırah tertibinden tahakkuk eden mebaliğ tediye edileceğinden 795, 

(S. Sayısı : 190) 
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F. M. 

Dahiliye vekâleti 

376 Ankarada bulunan 1, 2, 3 ncü derecedeki memurlarla (3139) sayılı kanun mucibince taz
minat verilmekte olmasına ve bu sebeble mevcud tahsisat bakiyesi sene sonuna kadar ih
tiyacı karşılayamayacağına binaen 5 000, 

380 Tertibindeki tahsisat bakiyesinin sene sonuna kadar hâsıl olacak ihtiyaçları karşıla-
yamıyacağı anlaşıldığından 926, 

382 Bazı vilâyet ve kazaların mefruşat ihtiyaçları temin edileceğinden 2 000, 
385 2 Mahalli idareler teşkilât kanununun tatbiki dolayisile tedarikine lüzum hâsıl olan bazı 

defter ve matbu evraka ihtiyaç hâsıl olduğundan 615, 
387 Bir kısım kazalarda kaymakam vekâleti ifa eden memurlara verilen ikamet yevmiyesinin 

tediye edilebilmesi için 8 000, 

Matbuat umum müdürlüğü 

418 1 Bu sene hazırlanan (Fotoğrafla Türkiye) adlı albüm ve fotoğraflı masa takvimleri
nin' tabı ve sevk masraflarile açılacak fotoğraf sergisi masrafları karşılanabilmek 
üzere 5 000, 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 

421 3201 sayılı Emniyet umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanunla maaş
ların artması ve kullanılmayan kadrolara aid kanunî tevkif atın da sene başmda toptan 
yapılmış bulunması hasebile maaş tertibindeki tahsisat bakiyesinin sene sonuna ka* 
darki ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından 17 000, 

425 Ankara Emniyet müdürlüğü kadrosunun genişlemiş olmasından 14 000, 
426 Teşkilât kanunu ile ihdas edilen daire reislikleri ve Arşiv müdürlüğü oda ve büroları

nın mefruşat ihtiyaçlarının temini zarurî görüldüğünden 2 000, 
430 2 Yeniden açılan polis karakollarının kırtasyie ihtiyaçları temin edileceğinden 500, 
436 Tertibindeki tahsisat müfettişlerin sene sonuna kadar tahakkuk edecek harcırahlarını 

karşılamağa kâfi gelmiyeceğinden 500, 

Jandarma Genel komutanlığı 

471 Münakaşalara aid ilân masrafları için mevcud tahsisatın kifayet etmemesinden 750, 
477 Ankara Subay okuluna konulan otomatik telefon tesis ve mükâleme masraflarile İstan

bul ambar vo muayene heyetlerinin başka binaya nakil edilmelerinden ve jandarma konağı 
, ile Satın alma komisyonu bürolarına yeniden birer telefon konulmasından mütevellid mas
raflara karşılık olmak üzere 476 nci fasla 1 000 ve 477 nci fasla 400 

479 1 Erzak fiatlarının yükselmesi dolayisile tertibindeki tahsisat bakiyesi kâfi gelmiyeceğinden 
91 970, 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

513 Tekaüdlükleri icra kılınacak memurlardan bilfiil 30 sene hizmet görenlere 1.683 numaralı 
kanunun 58 nci maddesi mucibince ikramiye verileceğinden 1 980, 

Hariciye vekâleti 

512 5 Tertiploi'indcki talısisat bakiyeleri ihtiyaca kâfi gelmiyeceğinden 512 nci faskn 5 nci mad-

( S. Sayısı : 190 ) 



— 5 — 
F . M. 

637 
638 
646 
647 
650 

668 
672 

2 

1 

1 
7 

526 desine 14 000 ve 526 nci fasla 2 384, 
531 1935, 1936 seneleri bütçelerinden fahrî konsolosluk aidatı olarak tahakkuk eden borçların 
532 1 ödenebilmesi için 531 nci fasla 6 259, ve 532 nci faslın birinci maddesine 3 030, 

Adliye vekâleti 

613 1 Malî yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaçlar karşılanabilmek üzere 9 500, 

Maarif vekâleti 

633 ' Tekaüdlükleri icra edilen memurlardan 30 sene bilfiil hizmet etmiş olanlara verilecek ik
ramiyelerin tesviye edilebilmesi için 3 000, 
Bu ders yılı içinde yeniden açılan 17 okul ile 307 şubede çalıştırılan öğretmenlerin ücret
lerine karşılık olmak üzere 637 nci faslın 2 nci maddesine 16 000, 638 nci fasla 4 000, 
Tertibindeki tahsisat bakiyesi sene sonuna kadar tahakkuk edecek masrafları karşılayama
dığından 646 nci faslın birinci maddesine 500 ve 647 nci fasla 1 000, 
Vekâlet binasında mevcud manyetolu telefonlar mütemadi tamirlere rağmen muhaberatı 
temin edemeyecek kadar eski olduklarından yeniden yapılmasına lüzum görülen telefon 
tesisatı için 2 000, 
Yiyecek fiatlarının geçen seneye nazaran yükselmiş olmasından 2 000, 
1937 malî yılında yeniden açılan Türk resim ve heykel galerisi tanzim ve tamir edilece
ğinden 2 000, 

673 1-4 Tertiblerinde mevcud tahsisat bakiyelerinin ihtiyaca kâfi bulunmadığı anlaşıldığından 
birinci maddeye 3 000 ve 4 ncü maddeye 1 000, 

673 3 Talebenin elbise noksanı ikmal edileceğinden 1 500, 
678 2 Ders yılında okullara leylî olarak devam eden memur çockları adedinin çoğalmış bu

lunduğundan 2 500, -
692 7 îsmet Paşa Kız Enstitüsü binasmm arsası bedelinden Ankara belediyesine olan bakiye 

borç ödeneceğinden'22 500, 
696 1937 malî yılı bütçesine 1936 malî yılında saylav ve profesörlerin vermiş oldukları ders 

adedleri nazarı dikkate almarak tahsisat konulmuş iken malî yıl için tatbik mevkiine 
konulan program mucibince ders adedlerinin artmış ve Fakülte namma konferanslar 
vermek ve ilmî tedkiklerde bulunmak üzere bazı yabancı mütehassıs ve profesörler 'geti
rilmiş olduğundan 20 700 

697 1936 malî yılında ölen İstanbul'Üniversitesi yabancı profesörlerinden A. Navılle'in ailesine 
mukavelesi mucibince bir yıllık ücreti tutarının tevkifatsız olarak verilmesine evvelce 
alınmış olan tahsisatla vergi tevkifatı dolayısile kâfi gelmiyeeeği anlaşıldığından 1 600, 

îktısad vekâleti 

77? Bazı mahallerde tedkikat yaptırılmasına lüzum görüldüğünden 3 500 
784 1 Yeniden yapılacak neşriyatın istilzam ettiği masrafları karşılamağa mevcud tahsisat 

kâfi gelmiyeceğinden 4 000, 
794 1 Türk Ofisi dış kolları kadrolarında tebeddülat yapılacağından 7 000, 
801 - Tertibindeki tahsisat bakiyesinin ihtiyaca kâfi bulunmamasından 500, 
823 1 Devlet Reisine satm alınan yatm tesellümü için gönderilen zabitan ve efradın iaşe ve-

sair masraflarına karşılık olmak üzere 25 000, 
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Ziraat vekâleti 

Tekaüde şevkini isteyen memurlardan 30 sene bilfiil hizmet etmiş olanlara 1683 numaralı 
kanunun 58 nei maddesi mucibince ikramiye verileceğinden 2 500, 
Sıhhî müesseselerde tedavi edilmekte olan memurların tedavi ücretleri karşılanacağın
dan 500, 
Yüksek ziraat enstitüleri ve müştemilâtının müsaid mahallerinde ikamet etmekte iken 
buraların resmî işlere tahsisi dolayısile çıkarılan memurlara mesken tazminatı verilmesi 
icab ettiğinden, 2 000, 
Sene sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaçlar karşılanmasına kifayet edecek miktar 
tahsisat mevcud olmadığından 879 ncu fasla (3 000), 880 nci faslın birinci maddesi
ne (9 000), 885 nci fasla (28 900), 
Açıkta bulunan bir memurun maaşları verileceğinden (100), 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kişini) 

903 Ordudan tekaüdlüklerini isteyib ayrılan subay ve memurların adedi geçen seneye naza
ran tahminin fevkinde çoğalmış olmasından 50 980, 

911 Su tesisatı belediyelere aid olan bazı mahallerde istihlâk edilen suların bedellerinin 
ödenebilmesi için mevcud tahsisat kâfi gelmeyeceğinden 29 000, 

914 Celbedilecek yedek subayların harcırah istihkaklarının tesviye edilebilmesi için 5 000, 
915 Ordu için satın alınan mühimmatın muayenelerini yapacak heyetlerin harcırahlarına 

sarfedilmek üzere 8 000, 
922 2 Görülen lüzuma binaen 3 540, 
927 Tertibindeki tahsisat bakiyesi son defa satın alınan toplarm muayeneleri için ecnebi mem

leketlerine gönderilen heyetlerin tahakkuk eden harcırahlarının tesviyesine kâfi gelme
yeceğinden 3 600, 

939 930, 934, 935, 936 seneleri bütçelerinin maaş, tekaüd ve küçük zabit ikramiyeleri tertib-
940 1,2,5 lerinden tahakkuk eden borçlara arsıulusal müsabakalara iştirak eden süvari ekibimi

zin tahakkuk eden masraflarının ödenebilmesi için 939 ncu fasla 10 295, 940 nci fas
lın birinci maddesine 12 562, 2 nci maddesine 1542 ve 5 nci maddesine, 260, 

945 , 1936 malî yılı bütçesinin tekaüd ikramiyesi tertibinden tahakkuk eden ve tertibinde tah-
* sisatı mevcud olmayan borçların ödenebilmesi için 14 256, 

Faslı mahsus 2980 sayılı kanunla verilen salâhiyete istinaden ecnebi fabrikalarla akdedilen mukave
lelerin tediye şartları, ecnebi paralarıjnın, tediye tarihlerindeki muayyen kurları üze
rinden Türk parasına tahvil edilerek ödeneceği esasını ihtiva etmekte olmasına ve son za
manlarda mukaveleye esas olan ecnebi paraları kurlarında tereffü1 husule gelmiş bulunma
sına binaen 3194 sayılı kanunla verilen tahsisatın girişilen taahhüdleri karşılayamayacağı 
anlaşıldığından 21 460, 

M. M. vekâleti (Hava kısmı) 

Muayyen müddetlerini bitirmiş olmalarından terhisleri yapılacak erbaşlara, 648, 1107, 
1059, ve 1492 sayılı kanunlar mucibince verilecek ikramiye için 600, 
Mevcud tahsisat yabancı memleketlerle yapılan muhabere masraflarile sair müteferrik 
masrafları karşılayamayacağından 250, 
Rövizyona gönderilen tayyare rakiblerinin yol masraflarile yevmiyeleri, Kütahya alayın
da bulunan uçucu subayların kanunî uçuşlarını yapmak üzere Eskişehire gidiş ve dönüş 
yol masrafları ve hava okullarında kurs gören subayların yevmiyeleri için 10 000, 

833 

869 1 
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967 Merkez hava birliklerindeki mühim ve acele muhabere işlerinde kullanılan telefonlarla 
merkez ve birlikler arasında ve bilhassa yabancı memleketlerdeki heyet ve ataşelerle. 
yapılan telgraf ve telefon muhabere ücretlerinin verilebilmesi için mevcud tahsisat kâfi gel
mediğinden 500, 

980 Yabancı memleketlerden satın alınan tayyare motor ve malzemesini tesellüm ve memlekete 
sevketmek ve yeni tip tayyareler hakkında bulundukları memleketlerdeki tayyare ve mo
tor fabrikalarında tedkikat yapıp staj görmek üzere ingiltere, Amerika, Almanya, Fransa 
ve Hollandaya gönderilen ve uzun zamandanberi bu işler üzerinde çalışan heyetlerin 
harcırah ve yevmiyelerile zarurî masrafları ve kurs ve tahsil görmek üzere yeniden Alman
ya, Fransa ve Ingiltereye gönderilmiş olan subay ve askerî tayyare mühendislerinin tahsisa
tı ve masraflarının tediye edilebilmesi için 19 000, 

981 Yakacık verem sanatoryomunda bulunan subay ve gedikli erbaşlarla berayi tedavi Alman
ya ve Viyanaya gönderilen subayların malî yıl sonuna kadar tahakkuk edecek tedavi üc
retleri için 6 000, 

996 Deniz altıcı ve dalgıçlara 1142 ve 1144 sayılı kanunlar mucibince verilmesi icab eden 
ücretlerin tediyesine tertibindeki tahsisat bakiyesi yetişmediğinden 4 241, 

1003 Tertiberindeki tahsisat bakiyelerinin malî yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaçlara 
1021 kâfi gelmeyeceği anlaşılmasından 1003 ncü fasla 1 200, ve 1021 nçi fasla 3 724, 
1026 2, 2/5509 sayılı icra Vekilleri Heyeti kararile nasıbları tashih edilen subayların maaş ter-

3,6,7 tiblerinden tahakkuk eden alacaklarının tediyesi için 1026 ncı faslın ikinci maddesine 
246, üçüncü maddesine 144, altıncı maddesine 90, ve yedinci maddesine 360, 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 

1037 Türk harflerinin kabulü tarihinde alınmış olan yazı makinelerinin tamir edilemeyecek bir 
hale gelmiş olmaları dolayısile yeni makineler alınacağından ve amele mevcudu çok olan 
fabrikalarda yevmiye bordrolarının süratle yetiştirilmesi ve ayniyat hesaib cetvellerinin 
yazılması için uzun şaryolu makineler satın alınmasına da lüzum hâsıl olduğundan 2 500, 

1042 Tertibindeki tahsisat bakiyesi Askerî fabrikaların orduya yapmakta olduğu mühimmatın 
Zir poligonunda yapılması lâzımgelen tecrübeleri için Kırıkkaleden gönderilecek subay, 
mühendis ve ustalarla yeni yapılmakta olan fabrikaların kontrolları için gönderilecek 
mühendislerin harcırahlarının tediyesine kâfi bulunmadığından 1 500, 

1046 Tertibindeki tahsisat bakiyesinin malî yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaçları kar
şılayamayacağı anlaşıldığından 300, 

Faslı 2980 sayılı kanunla verilen salâhiyete istinaden ecnebi fabrikalarla aktedilen mukavele-
mahsus lerin tediye şartları, ecnebi paralarının, tediye tarihlerindeki muayyen kurları üzerin

den Türk parasına tahvil edilerek ödeneceği esasını ihtiva etmekte olmasna ve son zaman
larda mukaveleye esas olan ecnebi paraları kurlarında tereffu husule gelmiş bulunma
sına binaen 3194 sayılı kanunla verilen tahsisatın girişilen taahhüdleri karşılayamaya
cağı anlaşıldığından (22 000), 

Harita umum müdürlüğü 

1089 Satın alınmasına lüzum hâsıl olan (Harita kıymetlendirme cihazı) nın gümrük resmini 
karşılamak üzere 10 850 liranın münakale suretile ilâvesine lüzum hâsıl olmuş ve karşı
lıkları ilişik (1) numaralı cetvelin tenzil edilen sütununda gösterilen tertiblerden temin 
edilmiştir. 
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Maliye vekâleti 

Balıklı hastanesi masraflarını karşılamak üzere Evkafa bir nıikdar yardım yapılmasına 
lüzum hâsıl olmasından 253 ncü fasılda yeniden açılan D. maddesine 35 OOO, 

Maarif vekâleti 

Okul kitablan vaktında yetiştirilebilmek üzere Devlet basım evine satın alınacak kırma 
ve keski makineleri için 688 nci fasılda yeniden açılan 4 ncü maddeye 10 000, 
Devlet basım evi mütedavil sermayesinin günden güne artmakta olan işler dolayisile 
ihtiyaca kâfi bulunmadığı anlaşıldığından yeniden açılan 699 ncu fasla 20 000, 

Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 

1934 ve 1936 malî yılı bütçelerinin müfettişler harcırahı tertiblerinden tahakkuk eden 
karşılıksız borçların ödenebilmesi için yeniden açılan 986 nci fasla 534, 

Askerî Fabrikalar umum müdürlüğü 

1934, 1936 seneleri bütçelerinin muhtelif tertiblerinden tahakkuk eden karşılıksız borç
ların tediyesi yapılabilmek üzere yeniden açılan 1063 ncü fasla 932, 
Liranın fevkalâde tahsisat olarak konulmasına lüzum hâsıl olmuş ve karşılıkları ilişik 
(3) numaralı cetvelde yazılı tertiblerdeki tasarruflardan temin olunmuştur. 
Yukarıda arzolunan hususatı temin maksadiie ilişik kanun lâyihasile merbutları tanzim 
ve takdim edilmiştir. 

HÜKMBTÎN TEKLİFİ 

1937 malî yılı muvazenei umumiyesine dahi: 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1937 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
(1) numaralı cetvelde yazılı tertibleri arasmda 
785 024 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — 1937 malî yılı muvazenei umu-
miyesdne dahil bazı, daire bütçelerinin ilişik 
(2) numaralı cetvelde gösterilen tertiblerinden 
66 466 lira tenzil edilerek yeniden açılan (3)* 
numaralı cetvelde yazılı fasıllarına fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekilleri memurdur. 

6-V-1938 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
C. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağralı 
Mî. V. Na. V. îk. V. 

8. Arıkan A. Çetirihaya Şf. Kesebir 
S. 1. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarhan - F. Kurdoğlu 
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Sıhhat ve içtimaî Muavenet vekâleti 1937 malî yılı bütçesinde 18 000 liralık münakale yapılma

sına dair kanun lâyihası (1/1043) 

' T.C. 
Ba§vekâlet 16-V-1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/2084 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekâleti 1937 malî yılı bütçesinde 18 000 liralık münakale yapılması 
hakkmda hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 16-V-1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Teklif edilen münakalenin mucib sebebi eri 

1 — 549 neu merkez mefruşat ve demirbaşı faslına konulan tahsisat kâfi gelmediği cihetle 3349 
numaralı kanunla bu fasla 1 000 lira zam edilmişti. Bu da kâfi gelmemiş ve başlanmış olan işlerin 
ikmali için daha beş yüz liraya ihtiyacı katği hâsıl olmuş bulunmakla bu fasla 500 liranın; 

2 — Istanbulda mubayaa ettirilerek mülhakata sevkolunan maden kömürü yakmağa mahsus soba- * 
ların tahakkuk eden ücreti nakliyesine tesviye edilmek üzere 553 ncü vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşı faslına 2 000 liranın; 

3 — 557 nci daimî memuriyet harcırahı faslma konulan tahsisat tamamen hitam bulmuştur. 
Halbuki yapılan tayinler münasebetile tahakkuk eden harcırahların tesviyesi ve bilhassa 1937 

malî- yılında tahakkuk edib de ayni yıl içinde tesviyesi imkânı hâsıl olmayacak olan harcırahların 
1938 yılına devrinde bunların tahşisatsız bir hal almaması için bu fasla da 5 000 liranın; 

4 — 570 nci faslın 2 nci, Âlî sıhhat şûrası ve kavanini mahsusa ile teşekkül eden komisyonların 
azaları hakkı huzuru maddesine konulan tahsisatın bir kısmı 1937 yılında toplanan Kodeks komisyonu 
azasına tahsis edilmiş ve halbuki umumî hıfzıssıhha kanununun 13 ncü maddesi hükmüne göre mayıs 
1938 ayı içinde toplanması gerekli olan Âlî sıhhat şûrasının bu ay başında toplanması da zarurî bu
lunmuş olmakla bunu teminen bu tertibe 1 600 liranın; 

5 — 1938 yılında yatak adedi artırılacak olanlleybeliada verem sanatoryomunun yeni pavyonu
nun teçhizatının ikmali için 581 nci faslın 5 nci verem santoryomu maddesine de 3 900 liranın, 

6 — 582 nci doğum evi faslına konulan tahsisat kâfi gelmediğinden 3349 numaralı kanunla bu 
fasla münakale suretile zam yapılmıştı. Yapılan bu zamda kâfi gelmemiş ve doğum evlerinin ta
hakkuk eden bir kısım masarif atının tesviyesi için bu fasla 2 000 liralık bir zam yapılması zarurî 
bulunmuş olmakla doğum ve çocuk bakım evleri faslına 2 000 liranın; 

7 — Muayene ve tedavi evleri için îstanbuldan satın alınması zarurî bulunan bir kısım alât ve 
malzemei tıbbiye bedellerine verilmek üzere 581 nci faslın 7 nci muayene ve tedavi evleri maddesine 
2 000 liranın; 

8 - - Tedavi ve yol masrafı olarak tahakkuk eden ve edecek olan mebaliğin temini tesviyesi için de 
583 ncü faslın birinci maddesine 1 000 liranın; 

Ki ceman 18 000 liranın yukarıdaki tertiblere zammı lâzım gelmiştir. 
Yapılan bu zamları karşılamak üzere: 
A : 548 nci 1437 numaralı kanunun tatbiki masrafı faslından esbabının müracaat etmemesi se-

bebile tasarruf edilen 10 000 liranın; 
B : Müfettişler kodrosunda meveud münhalâtdolayısile 559 ncu müfettişler harcırahı faslından 

tasarruf edilen 3 000 liranın; 
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' C : Yüksek ihtisas yapmak üzere Avrupaya gönderilmiş olan etibbanın gönderilme işlerinin ge

cikmesi dolayısile tamamile sarf edilemeyib tasarruf olunan 5 000 liranın da 577 nei fasıldan tehzili 
suretile gereğinin yapılmasına müsaade -Duyurulması arz olunur. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğinin 1937 malî 
yılı bütçesinde 18 000 liralık münakale yapılma

sına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
killiğinin 1937 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde 
yazılı tertibleri arasında ceman 18 000 liranın 
münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — B u kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 

vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
G. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. î. M. Y. 

Dr. H Alatas 

Ad. Y. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. Y. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. t V. 
Rana Tarhan 

16 - Y -1938 
M. M. Y. 
K. Özalp 
Ma. V. 
F. Ağralı 
Ik. Y 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçelerin basılarında değişiklik yapdması hak
kında kanun lâyihası (1/1044) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2073 

16 -V - 1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçelerin bazılarında değişiklik yapılması 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 16 - V - 1938 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

( S. Saynı : 190 ) 



Mucib sebebler lâyihası 

F . M. 

Maliye vekâleti 

233 Fiatları korumak maksadile Ziraat bankasnıa mubayaa ettirilen buğdayların satışı neti
cesinde husule gelecek senevi bir milyon lira zararın Hükümetçe tesviye olunması 2056 
sayılı kanunla kabul edilmiş ve 2303 sayılı kanuna müsteniden silo ve ambarlar inşası 
için açtırılan kredinin itfa taksitleri karşılığı ile memzucen her sene bütçesine konulan 
tahsisat Umumî heyetin kabul ve tasdikile katiyet iktisab eden 3 senelik zararı ödemiye 
kâfi gelmemiş olduğumdan 2 000 000, 

Düyunu umumiye 

266 664, 1013, 1177, 1244, 1550 ve 2425 numaralı kanunlar mucibince girişilen taahhüdler 
dolayisile verilen 938 vadeli bonolardan bir kısmının bu sene içinde ödenmesine lüzum 
görüldüğünden 1 500 000, 

267 3082 sayılı kanun mucibince kredi suretile temin ve Sümerbank sermayesine ilâve 
edilen 3 500 000 liranın son taksiti olarak 1 166 000, 

270 2253 sayılı kanun mucibince uyuşturucu maddeler inhisar idaresine verilmesi icabeden 
1 500 000 lira iptidaî sermaye Hazine kefaletile bankalardan istikraz akdi suretile te
min edilmiş, bu sebeble sermaye istikrazın faizi nisbetinde azalmış olduğundan bunun 
aynı mikdara iblâğı maksadile 196 500, 

271 2258 sayılı karnınla verilen salâhiyete müsteniden yapılmış olan istikrazın it
fası için 100 000, 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

914 Tertibindeki tahsisat bakiyesi ihtiyaca kâfi gelmiyeceğinden 3 000, 
915 Tertibindeki tahsisat bakiyesi ihtiyaca kâfi gelmiyeceğinden 5 000, 
920 1,3 1937 tahsisatı 1936 senesi yiyecek ve yakacak eşya fiatlarına göre tahmin edilerek bütçe

ye konulmuş, halbuki fiatlar 1937 senesi içinde mahsus derecede yükselmiş, bu sebeble de 
tertiblerinde mevcud tahsisatın ihtiyacı karşılayamayacağı anlaşılmış olduğundan birinci 
maddeye 440 000, üçüncü maddeye 190 000, 
Hâsıl olan ihtiyaç üzerine yeniden tedarik edilecek hayvanlar için 80 000, 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 

Kadronun çoğalması ve erzak fiatlarının yükselmesi dolayisile bütçeye mevzu tahsisat ile 
3349 sayılı kanunla munzam olarak verilen tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmemesinden 100 000, 
liranın munzam tahsisat olarak verilmesi zarurî görülmüştür. 

Maliye vekâleti 

Ankara şehri imar plânının tatbiki için yapılmasına zaruret hâsıl olacak istimlâkler do
layisile tahakkuk edecek masrafları karşılamak üzere yeniden açılan 253/E faslına 500 000 
istanbul belediyesinden satın almaeak binalarla müştemilâtı ve saire bedeli olarak 373 800. 
Kırşehir ve havalisinde vukua gelen yer sarsıntıları dolayisile zarar gören vatandaşlara 
yapılacak yardım için 3376 sayılı kanunla verilmiş olan 30 000 liraya ilâveten daha bir 
mikdar para tahsisine lüzum hâsıl olmasından yeniden açılan 253/Gr faslına 500 000, 

925 

1008 1 

253/B 

253/F 
253/G 
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F. M. • 

Düyunu umumiye 

277 3196 sayılı kanunun muvakkat birinci maddesile verilen salâhiyete istinaden yapılmış olan 
istikrazın itfası iğin yeniden açılacak 277 nci fasla 150 000 liranm fevkalâde tahisat olarak 
ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 
1937 malî yılı'tahsilatında bir sene evvelki tahsilat mikdarile bütçe muhammenatma naza
ran görülen fazlalığın 3349 sayılı kanunla istihsal olunan munzam ve fevkalâde tahsisatı 
karşıladıktan sonra mütebakisi yukarıda arzolunan 7 304 300 lirayı da karşılamakta olduğu 
cihetle ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

1937 malî .yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçelerin bazılarında değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1937 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (1) nu
maralı cetvelde gösterilen fasıllarına (5 780 500) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — 1937 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (2) nu
maralı cetvelde gösterilen ve yeniden açılan fasıllarına (1 523 800) lira fevkalâde tahsisat konul
muştur. 

MADDE 3 — 1938 vadeli bonoları,'birinci madde ile Düyunu umumiye bütçesinin 266 ncı fas-' 
İma konulan (1 500 000) lira munzam tahsisattan ödemeye Maliye vekili mezundur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

16 - V - 1938 
Bş. V. 

C. Bay ar 
Mİ V. 

8. Arikan 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

M. M. V. 
K. Özalp 
îk. V. 

Ş. Kesebir 

Da. V. 
Ş. Kaya 

S. t. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

G. t. V. 
Rana Tarhan 

Ma. V. 
F. Ağırdı 

Zr. V. 
F. Kurdoğlu 

îdre heyetinin Büyük Millet Meclisi 1937 malî yılı bütçesine 7 000 lira munzam tahsisat konulma
sına dair kanun teklifi (2/73) 

Yüksek Reisliğe 

Son zamanlarda vefat eden Bolu. mebusu Osman ile Kayseri mebusu Veli Yaşının müstahakkı 
maaş ailelerine kanunu mahsus mucibince itası muktazi (4 200) er lira tazminat itası için 
tahsisat kifayet etmediğinden 1937 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 nei tahsisat faslının 
2 nci aza tahsisatı maddesine (7 000) lira zam ve ilâvesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin 
kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

idare âmiri idare âmiri idare âmiri 
/ . F. Alpay a Dr. 8. TJzel 

MADDE 1 — 1937 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 nci tahsisat faslının 2 nci aza 
tahsisata maddesine (7 000) lira zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

( S. Sayısı.: 190 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 19 - V -1938 

Mazbata No. 
Esas No. 1/993, 1033 
1043, 1044, 2/73 

Yüksek Reisliğe 

• 1937 malî yılı muvazenei umumiyesine giren 
bazı daire bütçelerinin fasılları arasında müna
kale yapılmasına ve bazı daire bütçelerinin muh
telif tertiblerine munzam ve fevkalâde tahsisat 
verilmesine ve 1937 malî yılı içinde Devlet 
kinini satışından elde edilen paranın bütçeye 
tahsisat kaydedilmesine dair olub Başvekâletin 
9 nisan 7 ve 16 mayıs 1938 tarihli beş tezkeresile 
Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihaları ve 
İdare âmirlerinin kanun teklifi Encümenimize 
havale edilmiş olmakla Maliye vekili ile alâ
kadar vekâletlerin mümessilleri hazır oldukları 
halde ayrı ayrı okundu ve konuşuldu: 

Lâyihaların münakaleye aid olanları izah 
olunan sebeblere ve bu lâyihalara bağlı esbabı 
mucibelere binaen kabul edilmiş ve bunlar da 
müzakere arasmda Hükümetçe vuku bulan ta-
leb üzerine ufak tefek değişiklikler yapılmıştır. 

7 315 500 liraya varan munzam ve fevkal
âde tahsisatın karşılığı ise Maliye vekilinin En
cümenimizde izah eylediği hesablara göre 1937 
malî yılı tahsilatından elde edilecek varidat faz-
lalarile temin edileceği anlaşımıştır. 

Bunlardan Düyunu umumiye bütçesinin 
266 ncı faslma ilâvesi istenilen 1 500 000 liranın, 

1938 vadeli . bonoların 1937 malî yılı içinde 
ödenmesine tahsis edileceği verilen izahattan an
laşılmış olub bunu temin için encümenimizce Dü
yunu umumiye bütçesinde yeni bir fasıl açılması 
kararlaştırılmıştır. 

Lâyihaların hepsi birleştirilmek suretile ha
zırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibi
ne konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 
Kâtib 

İstanbul Balıkesir Gazi Anteb 
F. öymen E. Adakan A. H. Âyerdem 
Gümüşane • Kayseri Kırklareli 

D. Sakarya F. Baysal Ş. ödül 
Malatya Manisa Mardin 
M. öker T. Türkoğlu R. Erten 
Muş Muş Ordu 

Ş. ÇÜoğlu Ş. Ataman H. Yalman 
Seyhan Siird Sivas 

N. Eldeniz M. Mayakon Remzi Çiner 
Yozgad 
S. îçöz 
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BÜTÇE « ( ^ « M M .TEKLİFİ 

MADDE 1 — 1937 malî yılı muvazene! 
umumlyesine dahil bazı daire bütçelerinin 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazdı tertibleri ara
sında 801 854 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — 1937 maK yılı muivazenei umıı-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
(2) sayılı cetvelde gösterilen tertablermden 
91 996 lira tenzil edilerek yeniden açılan (3) 
saydı «etvelde yazılı fasıllara fevkalâde tahsi
sat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — 1937 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
(4) saydı cetvelde gösterilen tertfblerine 
4 291 700 lira munzam tahsisat v 

1937 malî yılı muvazenei umumiyesine 
dahil ham daire bütçelerinde değişiklik 

yapılması hakkında kanun lâyihası 
saydı cetvelde gösterilen ve yeniden ağdam fa
sıllarına 3 023 800 lira fevkalâde tahsisat ko
nulmuştur. 

MADDE 5 — 1937 malî yılı içinde Devlet ki
ninleri satışından elde edilen 143 631 lira 5 ku
ruş mezkûr malî yıl Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâleti bütçesinde (Devlet kinini) adı ile 
yeniden açılan 590 ncı fasla tahsisat kaybolun
muştur. ^ 

827 sayılı kanun mucibittce satın alınacak 
toz kininin komprime haline ifrağı için yapıla
cak masraflar bu tahsisattan karşılanır. 

MADDE 4 — 1937 malî ydi muvazenei umu
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (5) 

MADDE 6 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

({S. Sayısı : 100) 
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[1] NUMARALI CETVEL 

Tenzil edilen Zammedilen 
F. M. Muhassasatın nevi Lira Lira 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

119 Umumî nüfus sayımı masrafı 
1 Ücret 
2 Mütenevvi masraflar 

Fasıl yekûnu 

İLETİ 

Fasıl yekûnu 

1 300 
500 

1 800 

1 500 

1 200 

3 583 
2 000 

5 583 

1 000 

2 500 

1 000 

182 1 Tenvir 
2 Teshin 

183 Merkez müteferrikası 

187 Vilâyetler müteferrikası 

188 4 Melbusat 

193 Resmî, telef on tesis ve mükâleme masrafı 

194 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

201 Emval alım bedeli 
1 İstimlâkin gayri surette tefevvüz olunacak emval bedeli 12 865 
2 2805 numaralı kanun mucibince Etibaıık sermayesine mahsu

ben mezkûr bankaya devredilen Kuvarsan bakır madeni talç- , 
siti 20 OOû 

Fasıl yekûnu 

217 Darüşşafakaya yardım 

245 Devlet Reisine yapılacak motor için 

253 A 1934, 1935 ve 1936 yılları karşılıksız borçlan 

DÜYUNU UMUMİYE 

255 2094 numaralı kanun mucibince çıkarılan ikramiyeli dahilî 
istikrazın-faiz ve itfa bedellerile komusyon, sigorta ve sair 
bilûmum masrafları karşılığı 9 500 

32 865 

' 30 000 

80 000 

108 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F . M. Muhassasatın nevi • Lira Lira 

256 2463 numaralı kanun mucibince çıkarılan tahvillerin faiz ve 
itfa bedellerile komusyon, sigorta ve sair bilûmum masraf
ları karşılığı 9 000 

258 1885 numaralı kanun mucibince İstanbul mecburî istimlâk 
bedeli 25 238 

259 Mahsubu umumî kanunu mucibince verilecek tasfiyei düyun 
tahvillerinin 1932 - 1937 seneleri faiz ve amortismanlarile nak
den verilecek tahvil kesirleri ve komusyon, sigorta ve sair 
masrafları karşılığı 15 000 

260 1932 - 1935 muvazene kanunlarının 11 nci maddelerile 2248, 
2808 numaralı kanunlar mucibince verilecek tahvillerin 1932-
1937 seneleri faiz ve amortismanlarile nakden verilecek tah
vil kesirleri, komusyon, sigorta, muhafaza ve sair bilû
mum masrafları karşılığı 10 000 

261 2 Merkez bankasınca deruhde edilen evrakı nakdiye muka
bili verilmiş olan bonoların faiz ve amortismanlarile ve ser
mayenin tam teminatı 2 118 

262 Düyunu umumiye senelik mürettebatı ve meclisi idare ma
sarifi olarak isabet eden 

265 944, 1091 numaralı kanunlar (mucibince çıkarılan Hazine bo
noları 

266 664, 1013, 1177, 1244, 1550, 2425 numaralı kanunlar muci
bince çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar 

269 2434 numaralı kanun mucibince temin olunan kredi taksiti 

276 Mahkûmünbih borçlar 5 000 

15 000 

160 000 

76 

18 

500 

551 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

278 Memurlar maaşı 6 000 

279 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 6 000 

283 MerVez meruşat ve demirbaşı 700 

290 Daimî memuriyet harcırahı 650 
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291 

292 

297 
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Tenzil edilen Zammedilen 

M. Muhassasatın nevi Lira Lira 

Muvakkat memuriyet harcırahı , 900 

Müfettişler harcırahı 700 

Tapu işlerine yardım etmek için istihc amedilecek? muvakkat 
memurlar ve daktilolar ücreti 150 

298 

300 1 

İskândan müdevver muamelâtın tescili.-için istihdam olunacak 
muvakkat memur ve daktilolar ücret ve -harcırahı ile sair 
masrafları ; , Î , -

Tedavi ve yol masrafile Devletçe tedavi ettirilmekte iken ve
fat edenlerin cenaze masrafı 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

306 

307 

319 3 

325 

338 A 

339 

344 

345 • 

346 

349 1 

350 

351 

353 

355 3 

Memurlar maaşj 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecelr 
tekaüd ikramiyesi 

Melbusat 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

1934 - 1936 malî yılları karşılıksız borçları 

Maaş 

1918 numaralı kanunun 70 nci maddesi mucibince verilecek 
ihtisas ücreti 

Muvakkat tazminat 

Mef ruaşt ve demirbaş 

îcar bedeli 

Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat » » . ~ ' ' 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

Vesaitin işletme, tahlisiye ve nakliyesi 

200 

12 200 

1 290 

900 

517 

050 

200 

12 200 

400 

659 

700 

200 

1 750 

4 000 

1 000 

500 
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Tenzil edilen Zammedilen 

Muhassasatın nevi Lira Lira» 

1615 numaralı kanunun 1 nci maddesile 1931 yıkı bütçe ka? 
nununuıı 8 nci maddesi mucibince muhafaza teşkilâtının atlı 
memurlarına verilecek hayvan yem bedeli A%< 

Tedavi ve yol ma**f?lîlö*Devletle- tedavi lettirilmjekfeeiken.Kİhfır' 
memurların ve erattan ölenlerin cenaze masraflarıy* müsadâ* 
mede^şehid • düşen subay, erbaş, er -ve muhafaza memurları
nın ve deniz mürıt^hdiörırtermira? teçhiz, tekfiriM ve kafeir inşa-; 
masrafları 800 

1934--- 1936-malî yılları karşılıksız borçlan 795 

DAHİLÎYE VEKÂLETt 

Memurlar maaşı 36 000 

MuyaJs:k«t tazminat 5 000 

Teshin 1 541 

Merkez müteferrikası 926 

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

Defatir ve evrakı matbua 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

2850 numaralı kanun mucibince köy ve mahallelerde yapı
lacak askerî yoklamalarda bulunacak nüfus memurları harcı
rahı 10 000 

2 000 

615 

8 000 

MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Neşriyat, propaganda, telif, tercüme, kâğıd, klişe tabıüc--
ret ve masrafları 5 000 

EMNİYET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Memurlar maaşı 17 000 

Muvakkat tazminat 14 000 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 2 000 

( ^ Saps*<; İSO) 
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Muhassasatm nevi 
Tenzil ectiİen Zammedilen 

Lira Jj ira 

^428 Merkez müteferrikası 1,000 

i4B0 2 Kırtasiye 

î486 Müfettişler harcırahı 

447 1475 îttiumaralı kanun mucibince verilecek tazminat tl*000 

452 1 Tedavi ve yol maseaSüe Devlere tedavi > ettdrilmfikte iken. ve
fat edenlerin cenaze masrafı 1,000 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

Ali Vilâyetler müteferrikası *• 

474 Muvakkat memuriyet harcirahı 2 500 

475 Müfettişler harcırahı 1 262 

476 Resmî telefon tesis ve mükâîenıe masrafı 

477 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

479 1 iaşe'bedeli 

485 1 1861 sayılı kanun mucibince tekaüd edilecek erata verilecek 
ikramiye 2 150 

486 3 işletme 1 350 

' " * " * .BAEİCÎYE YMKÂMİTÎ . Y • " 

512 5 Fahrî konsolosluklar aidatı * 

526 Miuhtelit hakem mahkemeleri ücret ve masrafı 

533 Karşılıksız 1936 yılı borçları 

SIHHAT VE'tÇTtMAtMU&VmmT VEKÂLETİ 

543 1683 numaralı kanunun 58 nei maddesi mucibince verilecek 
tekâüd'ıkramiyesi * «i • 

'548 1437 numaralı kanunun tatbiki masrafı l MOuOOO 

,•500 

400 

^550 

1 000 

400 

91*9!70 

14 000 

2*.J384 

6ü259 

1 980 

, (^Saj3stul8fc) 



Tenzil edilen Zammedilen 
İ \ M. Muhassasatın nevi Lira Lira 

549 Merkez mefruşat ve demirbaşı 500 

553 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı . 2 000 

557 Daimî memuriyet harcırahı 5 000 

559 Müfettişler harcırahı 3 000 

570 2 Yüksek sıhhat şûrasî ve hususî kanunlarile teşekkül eden 
komisyonların azaları hakkı huzuru 1 600 

577 Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek doktor ve ecza
cıların harcırahları, tahsil ve tedavi masrafları 5 000 

581 5 Verem sanatÖryomu 
7 Muayene ve tedavi evleri 

Fasıl yekûnu 

582 Doğum ve. çocuk bakım evleri 

583 1 Tedavi ve yol masraflarile Devletçe tedavi ettirilmekte 
iken vefat edenlerin cenaze masrafı 

586 Mjemurlar maaşı 

ADLİYE VEKÂLETİ 

605 Daimî memuriyet harcırahı 3 500 

1 980 

3 900 
2 000 

5 900 

2 000 

1 000 

613 1 Cürmü meşhude gidecek adlî memurlar lann ve tabiblerin 
harcırahı, ehlivukuf ve ehlihibre ve şahidlerin yol masraf
ları ve ücretleri ve fethi meyit masraf lan ve cürmün za
hire ihracı için ihtiyarı lâzımgelen sair masraflar 9 500 

619 1 Tayinat .- 15 000 

625 Hapisaneler mütedavil sermayesi 6 000 

MAABİİF VEKÂLETİ 

63? Memurlar maaşı 15 360 

633 -•-;- 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi ; 4 860 

(S. Sayan : 190) -
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634 Merkez müstahdemleri ücreti 4 000 

635 Vilâyetler müstahdemleri ücreti ' 5 500 

637 2 Muallim ders ücretleri 16 000 

638 2233 numaralı kanun mucibince askerlik dersleri öğretmen
lerine verilecek ücretler 

646 1 tcar bedeli 

647 Daimî memuriyet harcırahı 

650 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

661 Beynelmilel kongre, sergi ve müsabakalara iştirak ve ilmî 
tedkik için gönderileceklerin harcırahı 10 000 

4 000 

1 100 

1 000 

2 000 

663 1 Maarif vekâleti (Hava ve meslek) 16 700 
4 Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 1 898 

Fasıl yekûnu 18 598 

668 1 Mekûlât, tatil aylarında yemek ücreti, mahrukat, tenvirat, 
tathirat, mualecat, masrafları 2 000 

672 7 Tamir masrafı > 2 0 0 0 

673 1 Mekûlât, tatil aylarında yemek ücreti, mahrukat, tenvirat, 
tathirat, mualecat 3 000 

3 Melbsat 1 500 
4 Hamam, tıraş, parasız yatılı talebenin harçlığı ve yol parası, 

telefon tesisatı ve mükâleme bedeli . 1 000 

Fasıl yekûnu 5 500 

676 1 Leylî teşkilâtına aid olmayan mahrukat, tenvirat, yem bedeli 
ve benzin masrafı 3 000 

678 2 Memur çocuklarının pansiyon ücretlerinden yapılacak tenzi
lât karşılığı 2 500 

( S. Sayıaı ; 190 ) 
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695 1 îdaye^heyti ve tedris maaşı 
2 Muvakkat tazminat 
3 idare ' heyeti ve mütehassıs müstahdemler ücreti 

696 Fakültenin diğer -bmiaanaücrett ve-tmasBafisrı 

697 1936 yılı karşılıksız borçlan 

ÎKTISAD VEKÂLETİ 
V 

777 Muvakkat memurlar harcırahı 3 500 
784 1 İktisadî ve meslekî mecmualar, kitab, haritalar, telif ve ter

cüme ücretleri tabı,,.neşir .bedeli ve masrafları, filim ve filim 
makine .mubayaası ihzar ve kira bedelleri, istihbarat ve pro
paganda masraflarile bu maksatlara müteferri yardımlar 4 000 

Tenzil edilen 
Lira 

-4.S00 
600 

i ,3*300 

Fasıl yekûau 8,700 

, 

Zammedilen 
ıLira 

20 -.900 

1 600 

790 1 Havzai fahmiye 40'000 

794 1 Türkofis ve haricî ticaret mümessillikleri teşkilât ve umumî 
masrafları ' 7 000 

SOI Geçen yıl borçlan 500 

£23 1 2248. numaralı kanunun 11 nci maddesi mucibince Devlet 
Reisine aid deniz vasrtalarile ünlavuzluk ve romorkörcülük iş
leri. için yapılacak masraflar 25 000 

ZlBAAT VEKÂLETİ 

833 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi muıâbânoe vveröeeek 
tekaüd ikramiyesi 2 500 

334 H Muvakkat müstahdemler 1 000 

855 1. Beynelmilel müessesata iştirak hissesi :ii00 

868 1 Haralara muavenfct 

'899 1 Tedavi ve yöl masrafı ile Devletçe tedavi ettirilmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masrafı 500 

872 2582 sayılı kanun mucibince merinos koyunları yetiştiril
mesi ve ıslah edilmiş pamuk tohumu üretilmesi masrafları 1 000 



Fî M. 

— s t— 

Muhassasatm nevi-
Tenzil edilen Zammedilen 

877' 1 Tedris heyeti maaşları 

87S5 Muvakkat tazminat 

879 Enstitü ve laboratuarlar levazım ve işletmeleri ve umumî 
masrafları 

880 1 Telif at ve neşriyat 

881 1' Talebe ve müstahdemlerin ve muidlerin iaşe masrafı 

882 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 

884 2 Açık maaşı 

885 Umumî masraflar karşılığı 

1 1935 yılı borçlan karşılığı 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

903 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 

tekaüd ikramiyesi V 

911 Müteferrika 

914 Daimî memuriyet harcırahı 

915 Muvakkat » » 

918 Ücretli" muhabere ve mükâleme bedeli 
922 2 Mîadlı talim ve terbiye malzemesi ve levazımı harbiye ve 

fennilye tahkimat ve tahkimatta çalışan erlerin yevmiyesi 
ve buna muktazi nakil işlerini yapmak için nakil* vasrtâlarr 
mubayaa ve bunların işletme masrafları ve askerî fabrikala
ra verilecek sipariş masraf lan, gizleme malzemesi 

927 Yabancı memleketler fabrikalarına gideceklerin harcırah 

masrafları $ 

930 Staj ve tahsil masrafları 

933 Ecnebi mütehassıslar 

Lira 

% 10(K< 

7 000 

30 900 

3 000 

3 68fr' 

10 000 

11 895 

Lira? 

2-aoeo 

3 000 

9 000 

100 

28"900 

50 980 

29 000 

5 000 

8 000 

3 540 

6 600 

( & Sayası: İSO) 
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Muhassasatın nevi ....... Lira Lira 

Geçen yıl borçlan 

1935 yılı borçları kargılığı , 
1934 » » » 
1930 » » » ; 

Fasıl yekûnu 

1936 yılı karşılıksız borçları 

2980 sayılı kanun mucibince top ve cepane siparişleri için 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) , 

Maaşatı umumiye 30 000 

10 

12 
1 

295 

562 
542 
260 

14 364 
===== 

14 

21 

= 7 

256 

460 

648 ve 1107 numaralı kanunların 4 ncü ve 1059 numaralı 
kanunun 5 nci ve 1492 numaralı kanunun 6 ncı maddeleri 
mucibince gedikli küçük zabitlere verilecek mükâfat ve ik
ramiye 600 

Müteferrika 

Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

Tayinat 
Mahrukat 

Yabancı mütehassıslar ücret ve harcırahları 

Staj ve lisan tahsili tahsisatı ve yabancı memleketlere tedkik 
seyahati masrafları 

Memleket dahil ve haricinde ücretli müessesatı sıhhiyede te
davi ettirilecek hasta ve malûlinin tedavi masrafları 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 

Maaşatı umumiye 45 840 

J_. 

Fasıl yekûnu, 

:etlere tedkik 

sıhhiyede te-
ıfları 

4 000 

15 000 
2 000 

17 000 

30 350 

250 

. 10 000 

500 

19 000 

6 000 

( S . Sayısı : 190) 
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992 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

993 Müstahdemler ücreti 

994 Mıuvakkat tazminat 

995 Temsil tahsisatı ve akça farkı 

İİ96 1142 ve 1144 numaralı kanunlar mucibince denizaltıcı ve 
dalgıçlara verilecek tahsisat , 4 241 

ıp ooo 
1 791 

850 

1 600 

1002 Daimî memuriyet harcırahı 2 566 

1022 1 Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek subay ve memur
ların tahsisatları ile dahilde lisan tahlil ettirileceklerin yol ve 
tedavi masrafı 260 

1025 Geçen yıl borçlan 

1026 2 1934 yılı borçları karşılığı 
3 1933 » » » 
6 1929 » » » 
7 1928 » » » 

1057 1 Staj için avrupaya gönderileceklerin tahsisat, harcırah - ve 
masarifi zaruriye, tedavi ve mekteb ücretleri 3 000 

1003 Muvakkat memuriyet harcırahı 1 200 

1021 Ecnebi1 memleketler harcırahı 3 724 

* 

Fasıl yekûnu 

200 

246 
144 
90 
360 

840 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1037 Mefruşat, demirbaş ve alâtı musikiye 2 500 

1042 Muvakkat memuriyet harcırahı 1 500 

1046 Resmî telefon tesis ve makaleme masrafı 300 

1049 1 Efradı askeriye ve stajiyer talebeler için iaşe masrafı 4 300 

F. M. 2980 sayılı kanun> mucibince cebhane imalâtı, inşaat ve te
sisat karşılığı 22 000 

( S. Sayısı : 190 ) 
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F. M. Muhassasatın nevi Lira Lira 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1089 Makine, alât edevat ve demirbaş eşya levazımının mubayaa 
ve tamirat masrafları 10 850 

1091 3 İşletme 10 000 

YEKÛN 801854 801854 

[2] NUMARALI CETVEL 

F. M. Muhassasatın nevi Lira 

DÜYUNU UMUMİYE 

266 664, 1013, 1177, 1244, 1550, 2425 numaralı kanunlar muci
bince çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar 22 500 

269 2434 numaralı kanun mucibince temin olunan kredi taksiti 58 030 

MAARİF VEKÂLETİ 

654 3 öğretmenlere mahsus ders ve program kılavuzları, telif tercüme ve neşir 
masrafları ile Bakanlıkça tercüme ettirilecek program, kanun, talimat ve 
raporların tercüme bedeli 1 500 

657 2 Bakanlıkça halka, kurumlara ve öğretmenlere parasız dağıtılmak üzere 
telif veya tercüme ettirilecek kitablar, dergiler ve diğer basma yayınların 
basma, tercüme ve her türlü neşir masrafları. 1 700 

6 Yazma eserleri çoğaltma mütedavil sermayesi 1 500 

Fasıl yekûnu 3 200 

658 Ulusal dil ve tarihimizle ilgili eserlerin veya eski yazmalar ve eski me
tinlerin basılması, telif ve tercüme ettirilmesi için lâzımgelen her türlü 
masrafları 3 500 

659 Inkilâb müzesi için belge toplama masrafı ve harf inkilâbı onuncu yıl dö
nümü sergisinin hazırlık, kurma, sevk nakil, teşhir ve tanzimi için icabe-
den her türlü tesis ve eşya bedellerile müstahdemi ücretleri 1 800 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 

979 Yabancı mütehassıslar ücret ve harcırahları 534 

( S. Sayısı : 190 ) 
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ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜRÜRLÜĞÜ 

1057 1 Staj için Avrupaya gönderileceklerin tahsisat, harcırah ve masarifi zaru
riye, tedavi ve mekteb ücretleri 932 

YEKÛN 91 996 

[3] NUMARALI CETVEL 

MALİYE VEKÂLTÎ 

253 D Balıklı hastanesi için Evkafa yardım 35 000 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

534 Karşılıksız 1935 yılı borçlan 3 030 

MAARİF VEKÂLETİ 

699 Devlet basımevi mütedavil sermayesi 30 000 

700 îsmetpaşa Kız Enstitüsüne aid arsa bedelinden belediyenin matlûbu 22 500 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 

986 1934 ve 1936 malî yıllan karşılıksız boçları 534 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1063 1934, 1936 yıllan karşılıksız borçları 932 

YEKÛN 91 996 

[4] NUMARALI OETVEL 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

1 2 Aza tahsisatı 11 200 

MALİYE VEKALETİ 

233 2056 ve 2303 sayılı kanunların 3 ncü maddeleri mucibince ödenecek buğ
day zararı ve siİo ve ambarlar itfa karşılığı . 2 000 000 

( S. Sayısı : 190 ) 
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DÜYUNU UMUMÎYE 

267 3082 numaralı kanun mucibince yapılacak tediye karşılığı 1 166 000 
270 2253 numaralı kanuna göre uyuşturucu maddeler inhisannca yapılan is

tikraz taksiti 196 500 

271 2528 numaralı kanun mucibinoe yapılan Ankara İmar istikrazı karşılığı. 100 000 

MİÎLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

914 Daimî memuriyet harcırahı . 3 000 

915 Muvakkat memuriyet harcırahı 

920 1 Tayinat 
3 Mahrukat, tenvir ve teshin 

925 Hayvan mubayaa ve tazmini 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKALETİ (DENİZ KISMI) 

1008 1 Tayinat 100 000 

YESKtm 4 291 700 

[5] NUMARALI CETVEL 

MALÎYE VEKÂLETİ 

253 F; İmar plânının tatbikini temin için yapılacak istimlâk bedellerine mukabil 
İmar idaresine yardım 500 000 

Fasıl yekûnu 

5 000 

440 000 
190 000 

630 000 

80 000 

253 F İstanbul belediyesinden satın alınacak gayrimenkuller, müştemilâtı ve sai
re bedeli 373 800 

253 G Zelzeleden zarar görenlere yapılacak yardım için Kızılaya 500 000 

266 A. 664, 1013, 1177, 1244, 1550, 2425 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan 
1938 vadeli bonolar karşılığı 1 500 000 

DÜYUNU UMUMİYE 

277 3196 sayılı kanunun 1 nci maddesi mucibince yapılan istikraz karşılığı 150 000 

YEKtftT 3 023 800 

( S. Sayısı : 190 ) 


