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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Zanguldak mebusluğuna seçilen Hazim Atıf Ku-

yucak and içtikten sonra, 
Devlet demiryolları istimlâk kanununa müzeyyel 

kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyihasının 
muvakkat bir encümende tedkiki kararlaştırıldı. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1937 malî yılı hesabı katği kanun lâ
yihası kabul edildi. 

Türkiye - Fransa arasında akdolunan ticaret ve 
seyrisefain mukavelenamesine müzeyyel anlaşma ile 
tediye anlaşması ve tasdikına, 

Türkiye ile İngiltere arasında münakid müzeyyel 
ticaret ve kliring anlaşmasının türkçe metninde gö
rülen imlâ farkları ile tabı hataları ve tercüme fark
larının tashihi içn teati edilen notalar ile merbutu 
olan musahhah anlaşmanın tasdikına, 

Türkiye - ingiltere ticaret ve tediye anlaşması ile 
melfuflarının tasdikına, 

Ereğli kömür havzasındaki ocakların Devletçe 

Lâyihalar 
1 — Ankara Hukuk Fakültesinin Maarif vekâle

tine devri hakkında kanun lâyihası (1/420) (Bütçe, 
Adliye ve Maarif encümenlerine) 

2 — 1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerine 109 922 000 lira fevkalâde 

tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyihası (1/418) 
(Bütçe encümenine) 

3 — Cumhuriyet Merkez bankasınca Hazineye 
250 000 000 liralık fevkalâde avans itasına dair ka
nun lâyihası (1/419) (Bütçe encümenine) 

4 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesine munzam 
tahsisat verilmesi akkmda kanun lâyihası (1/421) 
(Bütçe encümenine) 

5 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı ced-
velin Adliye vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/422) (Bütçe ve Adliye 
encümenlerine) 

Tezkereler 
6 — Ürgübün Dere mahallesinden Memedoğlu 

Memed Altmışın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/259) (Adliye encüme
nine) 

işletilmesine dair kanun lâyihalarının birinci müza
kereleri yapıldı. 

2395 ve 2729 sayılı kanunların tadiline, 
Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hak

kındaki kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine^ 
Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 

yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinin tadiline dair kanun lâyiha
ları kabul edildi. 

Muamele vergisi kanun lâyihasının heyeti umu-
miyesi üzerinde cereyan eden müzakere neticesinde 
maddelere geçildi ve teneffüs için celse tatil olundu. 

ikinci celse 
Muamele vergisi kanun lâyihasının müzakeresine 

devamla 77 maddesi kabul edildikten sonra pazartesi 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Şemsettin Günaltay Kütahya Gazianteb 

Vedid UzgÖren Bekir Kaleli 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK EDİLEN EVRAK 
Mazbatalar 

7 — Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/412) (Ruz-
nameye) 

8 — Askeri kâtiblikten mütekaid İrfan Akyüz 
hakkında Askerî temyiz mahkemesince verilmiş olan 

j karar ile 1145 numaralı kararın ne suretle telif edi
leceğine dair Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
hakkında Teşkilâtı esasiye ve Divanı muhasebat eni 
cümenleıi mazbataları (5/16) (Ruznameye) 4 ^ 

9 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/307) (Ruzna
meye) 

10 — Türkiye - isveç ticaret ve tediye anlaşma-
larile merbutlarının tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve İktısad encümenleri mazbataları 
(1/357) (Ruznameye) 

11 — Türkiye - Suriye dostluk ve ey i komşuluk 
mukavelenamesi ile merbutu bulunan 1, 2, 3, 4; 5 ve 
6 numaralı protokollerle hususî protokol ve bu anlaş
manın Lübnana da teşmiline müteallik beyanname 
ve her iki Hükümet arasında yeni bir emlâk itilâfna-
rnesi akdine mütedair mektubun tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası (1/411) 
(Ruznameye) 
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3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — 1.940 malî yılı muvazenei umumiye ka

nunu lâyihası re Bütçe encümeni mazbatası 
(1/305) j l] 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Sayın arkadaşlarım; 

1940 malî yılı bütçe lâyihası, Bütçe encüme
ninde tedkik edilerek yüksek tedkik ve tasdi
kinize arzedilmiş bulunuyor. 

Bundan dokuz ay evvel Avrupada başlıya n 
harbin tevlid ettiği beynelmilel buhran, malî ve 
iktisadî sahadaki tesirlerini memleketimizde de 
göstermekte gecikmemiştir. Bir taraftan, güm
rük vergilerile gümrükte alman diğer vergi
lerde tahminlerimize nazaran mühim bir nok
sanlık husulüne sebebiyet veren bu hal, diğer 
taraftan bilhassa millî müdafaa sahasında alın
masını istilzam ettiği tedbirler dolayısile mas
raf ihtiyacında ehemmiyetli nisbette arttırmak 
neticesini verdi. Bu şerait dahilinde dahi huzu
runuza, her sene olduğu gibi, mütevazin bir 
bütçe ile gelebilmek için Hükümet böyle iki ta
raflı müşkülâta eare bulmak mecburiyeti karşı
sında kalmıştır. Varidat ve masraf kısımlarına 
dair maruzatta bulunurken teferruatına temas 
edeceğim tedbirler sayesindedir ki, içinde bulun
duğumuz müşkül şeraite rağmen Hükümetiniz, 
memleketin her sahasındaki umumî kalkınma 
hızını müteessir etmeden ve varidat menabii-
mizle mükelleflerin tediye kabiliyeti bakımın
dan fazla bir tazyika meydan vermeden Yüksek 
Meclise mütevazin bir bütçe takdim etmek im
kânını bulabilmiştir. 

Masraf bütçesi 
1940 malî yılında umumî hizmetler için sar

fına mezuniyet istediğimiz tahsisatın yekûnu 
(268 476 321) liradır. Hükümetçe Yüksek Mec
lise takdim edilmiş olan lâyihadaki yekûn 
(262 312 140) liradan ibaret idi ve lâyihanın 
tanzimi sırasında alınmış olan 1939 yılı sekiz 
aylık tahsilat rakamlarına istinaden tesbit edil-

[1] 150 sayılı basmayazı zabtın sonuudadtr. 

miş bulunuyordu. Bütçe encümenince yapı
lan tedkikat sırasında elimizde nisan gayesi iti-
barile on bir aylık tahsilat rakamları mevcud 
bulunduğundan varidat bütçesi bu mikdarlara 
göre gözden geçirilmiş geçen gün kabul buyuru
lar. kanun ile Başvekâlete bağlanmış olan Mat
buat umum müdürlüğünün hizmetleri arasına 

alınan Radyo işletme hasılatı da ilâve edilmek 
suretile varidat muhammenatmın umumî yekû
nu 268 milyon 481 bin lira olarak tesbit edil
miştir. 

Bütçenin Hükümetçe tanzimi sırasında vari
dat muhammenatmın müsaadesizliği dolayısile 
muvakkaten tehiri zarurî görülmüş veya bilâha
re zuhur etmiş olan mühim bazı hizmet ve ihti
yaçlara aradaki bu farkın tahsisi yolunda Hü
kümet tarafından Encümene vaki olan maruzat, 
Encümence nazarı dikkate alınarak bunlardan 
şayanı kabul görülenler taallûk ettiği bütçelere 
ilâve edilmiş ve bu ilâvelerle birlikte masraf 
bütçesi yekûnu yukarıda arzettiğim gibi 
(26b 476 321) liraya varmıştır. Bu mikdarm 
1939 bütçesine nazaran fazlası (7 412 000) lira
dan ibaret olmakla beraber 1940 senesinde muh
telif devairin yeni hizmetleri ve ihtiyaçları için 
ilâveten teğmin edilmiş olan tahsisat 
(32 981 000) liraya baliğ olmaktadır, 

Bunun ne suretle teğmin ve nerelere tevzi 
edilmiş olduğunu aşağıda arzedeyim : 

Birazevvel işaret etiğim gibi umumî yekûn
da esasen (7 412 129) liralık bir fazlalık var
dır. Buna ilâveten; Millî Müdafaa ve Düyunu 
umumiye gibi, hizmetin mahiyeti itibarile tasar
rufa mütehammil olmayan Bütçeler hariç ola
rak diğer bütün devair bütçelerinden ve 1939 
yekûnu üzerinden % 10 nisbetinde tenzilât ya
pılmak suretile (10 357 000) lira elde edilmiş
tir. Diğer taraftan, iki sene evvel Millî Müda
faa hizmetleri için kanunu mahsusla kabul bu
yurmuş olduğunuz (125 milyon liralık progra
mın karşılığı olarak 1939 bütçesine (15) milyon 
lira konulmuştu. Mahiyeti itibarile zaten fev
kalâde ve muvakkat olan bu programın gelecek 
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mî bütçeye yeniden tahsisat konulmuş olmasın
dan mütevelliddir. 

Yukarıda arzettiğim kısımlar haricinde ka
lan (1 381 000) küsur liralık tahsisatta mevcud 
kanunlar icabı olarak taallûk ettiği tertiblere 
konulmak üzere muhtelif bütçeler arasında tev
zi edilmiştir. 

Masraf bütçesinde yapılan ilâvelere ve bun
ların nerelerden teğmin olunduğuna dair olan 
yukarıki maruzatımdan çıkan umumî netice şu
dur ki: biraz sonra temas edeceğim Millî Mü
dafaa ihtiyacı hariç olarak, 1940 malî yılında 
yeni ihtiyaçlar için kabul edilen zamlar ancak 
zarurî hizmetlere inhisar etmiş ve bu zamların 
mümkün olduğu kadar bütçe içinde diğer hiz
metlerden yapılacak tasarruflarla kapatılması 
esası takib edilerek bu suretle, umumî yekûn
da mühim bir fark tevlid etmeden bir çok yeni 
ve zarurî ihtiyaçların karşılanması teğmin olun
muştur. 

Masraf bütçesi hakkındaki maruzatım bun
dan ibarettir. 

Varidat tahminlerimizin izahına geçmeden 
evvel, Yüksek Meclise ayrıca takdim edilmiş 
olan fevkalâde tahsisat lâyihasının esaslarını da 
hulasaten arzedeceğim. 1940 malî yılı için tas
vibinize arzettiğimiz fevkalâde programın ye
kûnu (109 922 000) liraya baliğ olmaktadır. 
Derhal tasrih edeyim ki bu yekûnun (72 800 000) 
lirası, yani üçte ikisi Milli Müdafaa hizmetleri
ne tahsis edilmiştir. Bu suretle 1940 malî yılı 
için adi bütçede ve fevkalâde programda sırf 
Millî Müdafaaya ayrılan tahsisatın umumî yekû
nu (150) milyon lirayı geçmektedir. 

Bu mikdar, normal zamanlara aid senelik da
imî ihtiyaçların adi bütçe ile; ve bu günkü umu
mî vaziyet icabı olarak alınmasına lüzum görü
len istisnaî ve muvakkat tedbirlerin istilzam et
tiği sarfiyatın da fevkalâde tahsisatla karşılan
ması esasına göre tesbit ve tefrik edilmiştir. Ma-
amafih umumî hizmetler arasında Millî Müda
faaya ayrılan mevkiin ehemmiyetini, yalnız bir 
senelik ihtiyaçlar için bütçeye konulmuş olan 
tahsisat yekûnuna göre ölçmenin bu hususta 
tam bir fikir vermeğe kâfi gelemiyeceğini de 
bilvesile tebarüz ettirmek isterim. 

Muhtelif kanunların verdiği gelecek yıllara 
geçici taahhüd salâhiyetlerine müstenid muayyen 
programları ve hariçten teğmin olunan teslihat 
kredilerini de hesaba katmak lâzım gelir. Bun
lardan biı k;smı taksitleri, 1940 senesinde öde 
necek olan ve halen tatbiki devam eden teslihat 
programlan şunlardır: 

2425 sayılı kanuna müstenid (49 500 000) 
liralık 

senelere aid taksitleri tedricen azalmakta olduk
tan başka bu kanuna müsteniden akdedilen mu
kavelenin büyük bir kısmı son hâdisat dola-
yısile esasen tatbik kabiliyetini kaybetmiş ol
duğundan filen tediyesi icab edecek mebaliğ ih
tiyaca göre fevkalâde tahsisatla teğmin edilmek 
üzere, arzettiğim (15) milyon liralık karşılığın 
adi bütçe haricinde bırakılması daha muvafık 
görülmüştür. İşte arzettiğim suretlerle ve büt
çe encümenince yapılan tedkikat neticesinde 
muhtelif bütçelerden tasarruf suretile ceman 

(32 981 000) lira teğmin edilmiş ve şu yolda 
tevzi olunmuştur. 

(17 597 000) lira Düyunu umumiye bütçesi
ne ilâve edilmiştir. Bunun (13) milyon lirası, 
İngiltere ve Fransadan teğmin olunan 25 milyon 
sterlinglik teslihat ve 15 milyon sterlinglik 
altın istikrazlarile, kliring bakayasını tasfiyeye 
muhassas istikrazların ve 10 milyon sterlinlik 
ticarî malzeme kredisinin faiz ve amortismanla
rı karşılığıdır. Bakiyesi de bir kaç gün evvel 
kabul buyurduğunuz kanun mucibince eski te-
kaüd ve yetim maaşlarına yapılması mukarrer 
zamları ve mevcud kanunlardan ve mukavele
lerden doğan muhtelif Devlet borçlarını karşıla
mak üzere muhtelif tertiblere konulmuştur. 

(3 107 875) küsur lira Maarif bütçesine ilâ
ve edilmiştir. Memleketin her tarafında ve her 
sınıf halk arasında gördüğü rağbet ve alâka ile 
mütenasib olan inkişaf seyrini takib etmekte 
olan maarif hizmetlerine ayrılan bu tahsisata, 
geçenlerde kabul buyurduğunuz ve ehemmiyeti 
üzerinde tevakkuf etmeği zaid gördüğüm köy 
enstitüleri kanununun tatbik masrafları da da
hildir. 

Millî Müdafaa hizmetlerinden adi bütçe dahi
linde karşılanması icab edecek mahiyette olan
lar için (1 866 000) lira ilâve edilmiş, bilhassa 
şose ve köprüler inşaatına tahsis edilmek üzere 
nafia bütçesine (1 718 839), memleketin dahilî 
emniyet ve asayiş hizmetleri için jandarma ve 
emniyet bütçelerine (1 993 000), kısmı azamı 
umumî muvazeneye dahil dairelerin müşterek ih
tiyaçları ve muhtelif yardım karşılıkları olmak 
üzere Maliye bütçesine (1 750 000) lira, Dahili
ye bütçesine (746 624) lira, Sıhhat ve içtimaî 
muavenet bütçesine (555 324), Adliye bütçesi
ne (401 000), Iktısad bütçesine (355 000), Zi
raat bütçesine (334 000), yapılması mukarrer 
nüfus sayımı masrafları için İstatistik umum 
müdürlüğü bütçesine (237 000), Ticaret bütçe
sine (130 000) lira konulmuştur. 

Matbuat umum müdürlüğü bütçesine yapıl
mış olan (800 000) liralık zam radyo, turizm ve 
istihbarat hizmetlerinin bu umum müdürlükte 
toplanması dolayısile mevzubahs işlere müteal
lik olarak muhtelif bütçelerde mevcud tahsisatın 
buraya naklinden ve Posta ve telgraf idaresin
den devralman radyo varidatı mukabilinde umu-

2980 sayılı kanuna müstenid (67 000 000) 
liralık 

3395 sayılı kanuna müstenid (125 500 000) 
liralık 
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Bundan maada biri altı milyon ve diğeri 

(25) milyon sterlinlik iki teslihat kredisi de 
ayrıca teğmin edilmiştir. 

Bu mevzu üzerindeki maruzatımı tamamla
mak için şu ciheti de kaydedeyim ki umumî 
hizmetlerin her sahasında mesaimizin istikame
tini tesbit ederken bu istikametin Millî müdafaa 
hizmetlerile olan alâka ve irtibatını daima göz 
önünde bulundurmaktayız. 

Fevkalâde tahsisatın (20 491 000) lirası De-
miryollar inşaat ihtiyaçlarına tefrik edilmiştir. 
Mevcud kanuna müsteniden Sivas - Erzurum 
istikrazının önümüzdeki sene çıkarılacak son 
tranşmın teğmin edeceği (5,5) milyon lira da 
buna ilâve edilecektir. Demir yolunun Erzuruma 
varmış olması, senelerden beri muayyen bir 
program altında devam eden ve bir çok müşkü
lâta rağmen mühim hedeflerinden birine daha 
ulaşmış olan Demiryolu inşaat siyasetinin yeni 
bir muvaffakiyetidir. Gerek malî gerek teknik 
bakımlardan memleketin sırf kendi menabiine 
kendi vesaitine ve kendi kabiliyetlerine istinad 
eden bu muvaffakiyet bihakkın iftihar edilmiye 
değer. Hattın Erzurumdan Uzun Ahmedlere ka
dar olan kısmının da ihalesi yapılmıştır. Diyar-
bakırdan traka doğru giden hattın tesbit olu
nan program dahilinde inşaatına devam edilmek
tedir. Geçenlerde kabul buyurduğunuz bir ka
nuna göre Elâzığdan başlaması kararlaştırılan 
Van hattının da sene içinde inşaatına başlana
caktır. Yine bu yıl içinde açılan Sivas atölye
sinin, memleketin münakalât sahasındaki ihti
yaçlarını karşılamak hususunda haiz olduğu bü
yük ehemmiyete işaret ederek Dimiryollara aid 
maruzatımı bitireceğim. 

Fevkalâde tahsisat programında, Edirne as
falt yolu ile Trakyada yapılacak muhtelif yol 
inşaatına ve Tunceli mmtakasmdaki ıslahat ve 
imar işlerine sarfedilmek üzere Nafia vekâleti 
kısmına ayrıca (2 931 000) lira konmuştur. 

Erzincan zelzele mıntakasmın umumî ve kal
kınma faaliyetini kolaylaştırmak için muhtelif 
ihtiyaçlara sarfedilmek üzere şimdilik (5) mil
yon lira konulmuştur. 

Kızılay kurumu tarafından işletilen Maske 
fabrikası imalâtı, iskân işleri ve Ankara Tıb fa
kültesi inşaatı için Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti kısmına ceman (4) milyon lira konul
duğu gibi petrol sondajlarında elde ettiği son 
muvaffakiyetle, devamlı mesaisinin kıymetli ne
ticelerinden birini daha gördüğümüz Maden ted-
kik ve arama enstiüsü ihtiyaçları için 
(2 500 000) lira, Ereğli kömür havzasının bir
leştirilmesi hakkındaki kanun mucibince yapı
lacak tediyat için de (1 200 000) lira ayrıl
mıştır. 

Şarktan başlamak üzere ihtiyaca göre ted
ricen yaptırılacak Hükümet konakları için (5) 
milyon liraya kadar teahhüde girişmeye mezuni

yet veren kanun karşılığı olarak da (1 000 000) 
lira konulmuştur. 

Önümüzdeki seneye aid fevkalâde tahsisat 
lâyihasının esasları bunlardan ibarettir. Bu tah
sisatın karşılığı Yüksek Meclise ayrıca takdim 
edilmiş olan bir kanun lâyihasile akdine mezu
niyet istediğimiz muvakkat mahiyette bir istik-

| razla teğmin olunacaktır. Merkez bankasından 
j yapılacak olan bu istikraz altın terhini suretile 
j teğmin edilecek, ve karşılık nisbeti % 30 zun 
: fevkinde kalmak şartile bu altınlar mukabilin-
! de icabı halinde bankaya emisyon salâhiyeti ve

rilecektir. Şu ciheti derhal arzedeyim ki, yapı
lacak istikraz Hazinece, fevkalâde tahsisatın 
sarfına lüzum hâsıl öldükçe tedricen istimal edi
leceği gibi bankada ancak mevcud menabiinin 

; müsaadesizliği halinde ve bu halin istilzam ettiği 
| derecede emisyon salâhiyetini kullanacaktır. 

Fevkalâde halin zail olmasını müteakib bu is-
; tikrazm itfasına başlanacak ve bankaya verilen 
! muvakakt salâhiyet te kalkmış olacaktır. 
| Fevkalâde tahsisat mevzuuna temas etmiş 
j iken, şimdiye kadar muhtelif kanunlarla veril-
| mis olan bu yoldaki tahsisatın ve karşılıkların 
! son vaziyetine dair toplu bir şekilde malûmat 
! arzetmeyi faideli gördüm. Malûm olduğu üzere 

adi bütçede devamlı olarak yer alması mevzu-
bahs olmayan hususî mahiyeti haiz "bazı masraf
ların toplu bir program dahilinde fevkalâde tah
sisatla idaresi usulü 1936 malî yılında başlamış
tır. 

O zamandanberi, muhtelif kanunlarla sarfına 
mezuniyet vermiş olduğunuz fevkalâde tahsisa
tın umumî yekûnu (241 951 000) liraya baliğ 
olmaktadır. 

Buna, umumî bir program şeklinde olmaya
rak müteferrik kanunlarla 1934, 1935 senelerin
de sarfına mezuniyet vermiş olduğunuz 
(14 180 000) lira ilâve edilirse (256 131 000) 
lira eder. Bu mikdarm tahsis edildiği muhtelif 
hizmetler arasında sureti tefriki şudur : 
147 924 000 lira Millî Müdafaaya taallûk eden 

muhtelif hizmetlere, 
49 211 000 lira Demiryolları inşaat masrafla

rına, 
18 213 000 lira Muhtelif nafia ve imar işle

rine, 
20 785 000 lira Maadinve sanayi tesisatı, de

niz ve hava nakliyatı gibi iktisadî 
ve ticarî ihtiyaçlara, 

11 895 000 lira Sıhhat ve içtimaî muavenet 
işlerine, (İskân ve Tıb fakültesi), 

5 123 000 lira Maarif hizmetlerine (Fakül
teler ve mektebler inşaatı), 

2 730 000 lira Ziraî mevzulara (Yaş ve ku
ru meyve ıslahı programı), 

karşılıklarına gelince; muhtelif menabiden teğ
min edilmekte olan bu karşılıkları iki kışıma 
ayırmak lâzımdır. Birinci kısım, ya madenî pa-
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ralar darbiyatmdan elde edilen mebalîğ gibi 

katği olarak Devlet varidatı arasına giren, veya 
bankalar kanunu, merkez bankası kanunu gibi 
bazı kanunların esaslı hükümlerine müsteniden 
Hazinece avans ve kısa vadeli istikraz mahiyetin
de daimî olarak istifade edebilen menabidir ki, bu 
kısımdan teğmini mümkün olan varidat 
(144 549 000) liraya baliğ olmaktadır. İkinci 
kısım; münhasiran demiryollar inşaat masraf
larını ve millî müdafaanın adi hizmetler hari
cindeki munzam ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
muayyen kanunlarla kabul buyurduğunuz hu
susî salâhiyetlere müsteniden teğmini iktiza eden 
varidattır ki, bu güne kadar verilen fevkalâde 
tahsisatın birinci kısım fevkinde kalan ve bu 
yolda teğmini muktazi olan mikdarı 
(111 582 000) liraya baliğ olmaktadır. Görü
lüyor ki, fevkalâde tahsisat karşılıklarının yüz
de (56) sı istisnaî mahiyette olmayan ve daimî 
olarak kabili istimal bulunan mebabiden teğmin 
edilebilecek vaziyettedir. 

Dört senedenberi kabul buyurmuş olduğunuz 
fevkalâde tahsisatın en mühim ve hayatî saha
larda memleketi teçhiz etmek hususunda ne ka
dar müessir ve faydalı neticeler verdiğini izaha 
lüzum görmüyorum. Bu sayede yapılmış olan 
işler, gerek siyasî gerek iktisadî bakımdan bu 
günkü buhranlı devreyi daha geniş bir hazırlık 
içinde ve daha büyük bir emniyetle karşılamak 
imkânını vermektedir. Büyük Meclisin zama
nında almış olduğu basiretli tedbirlerin netice
si olan bu vaziyeti tebarüz ettirmeği bir vazi
fe bilirim. 

Fevkalâde tahsisat projesi hakkındaki maru
zatım bundan ibarettir. 

Şimdi, sanayi, maadin ve su işleri gibi karşı
lıkları umumî muvazene haricinde hususî kredi
lerle teğmin olunan bazi hizmetlere dair maru
zatta bulunacağım : 

Sanayi işleri : 
Geçen sene kabul buyurmuş olduğunum bir 

kanunla Sümerbankın sermayesi 100 milyon li
raya iblâğ edilmiş bulunmaktadır. Âvrupanın 
hali hazır vaziyeti 1939 programına dahil bir 
kısım tesis, tadil ve tevsilerin tahakkukuna im
kân vermemiş olmakla beraber sanayi program
larının tatbikatı memnuniyet verecek şekilde 
inkişaf etmektedir. Kısmen işlemeğe başlamış 
olan Karabük demir ve çelik fabrikalarının bü
tün işletme ücretleri 1940 da faaliyete geçecek
tir. ikinci kâğıd, Karton ve Selüloz fabrika
larının da 1940 da işletmeğe açılmasına ve Sivas 
çimento, klor, hamızıkibrit ve süper fosfalt fab
rikaları tesislerinin de ikmaline çalışılmaktadır. 

Gerek Sümerbankla diğer Devlet teşekkül
leri tarafından kurulan, gerek hususî teşebbüs
ler sayesinde meydana gelen sanayi tesisatımı
zın memleket iktisadî hayatındaki müsbet tesir
leri, bilhassa şimdiki fevkalâde ahval karşısında 

kendini göstermekte gecikmemiştir. Sınaî is-
tihsalâtımız Cumhuriyet devrinden evvelki va
ziyetinde kalsaydı bu gibi fevkalâde ahvalin 
memlekette tevlid etmesi muhakkak olan buh
ranların derecesini tahmin etmek müşkül değil
dir. Bu mevzuda uzun uzadıya söz söylemek 
ve bilhassa bir çok rakamlar zikretmek müm
kün olmakla beraber yüksek meclisi bunlarla 
yormak istemem; yalnız şu kadarını arzedeyim 
ki, memleketin umumî imalâtının senelik kıy
meti daha 1927 senesinde (32) milyon liradan 
ibaret iken 1938 senesinde bu mikdar (277) mil
yon liraya varmıştır. Bu rakamda teşviki sana
yi kanunundan istifade etmeyen müesseselerle 

i el ve ev sanatlarının istihsalâtı dahil değildir. 
| Millî müdafaa ihtiyaçları için Devletçe tesis 
! edilmiş ve bir sözle itimad ve iftihar edilecek 
I hale gelmiş olan askerî fabriakları da göz önüne 
| alırsak memleket iktisadî bünyesindeki hayırlı 
j ve büyük değişiklik hakkında bir fikir edinmek 

mümkün olur. 

Maden işleri : 
Madenlerimizin tesisat ve işletmelerine aid 

programların tatbikma devam edilmektedir. 
Kömür istihsalâtınıızı tanzim ve tevsi için alın
masını lüzumlu gördüğümüz tedbirler cümlesin
den olarak şimdiye kadar müteferrik ve birbi-
rile mütedahil bir tarzda, fennî ve iktisadî 
icablara uymayan istihsal sistemine nihayet ver
mek üzere Havzanın tevhidine İmkân verecek 
kanun lâyihası geçen gün yüksek Meclisçe ka
bul edilmiştir. Diğer taraftan Havzanın geniş 
mikyastaki istihsalâtma esas olan büyük elek
trik santralının tesisine başlanmıştır. 

Bakır, krom ve diğer madenlerimizin tesis 
ve işletmeleri inkişafh seyrini muhafaza etmek
tedir. Elyevm işlemekte olan Ergani ve Ku-
varsan havzalarından 1939 takvim senesinde 
6 330 ton raddesinde bakır, ve başlıca istihsal 
merkezi olan Guleman havzasile diğerlerinden 
192 842 küsur ton krom istihsal ve dış piyasaya 
ihraç olunmuştur. Ehemmiyetli ikinci bir ba
kır havzamız olan Murgul madeninin işlemesi 
için icabeden tesisatın ikmaline çalışılmaktadır. 

Beşiride bulunan petrol madeni üzerinde ted-
kikata devam edilmektedir. Maden işlerine aid 
maruzatım arasında petril tesis ve işlet
mesine de ehemmiyetli bir yer ayırmak zamanı
nın pek yakında gelmiş olacağını ümid ve tah
min ederim. 

Su işleri : 
Memleketimizde ziraî ve iktisadî kalkınma

nın başlıca mesnedi olan su işleri, muayyen bir 
program dahilinde süra,tle inkişaf etmektedir. 
B.üyük su işleri için yüksek Meclisin kabul bu
yurduğu 31 milyonluk kanuna müstenid beş se
nelik programa dahil havzalarda halen taah
hüde bağlanarak tatbikatına geçilmiş olan işle-
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rin tutarı 22 milyon lirayı bulmaktadır. Etüdle-
ri tamamlanarak projeleri hazırlanmış ve eksilt
meğe konulabilecek vaziyete getirilmiş olanlar 
da 4 milyon liraya baliğ olmaktadır. Beş sene
lik program tatbikatının ilk eseri olarak Tarsus 
ovasını sulamayı istihdaf eden tesisatın ilk kıs
mı tamamlanmış ve işletmeğe açılmıştır, ayrıca 
hususî kanunlarla verilmiş olan salâhiyetlere 
müsteniden Küçük Menderes havzasile Bursa 
ovasında yapılmış olan ıslâh ameliyatına aid te
sisat da tamamlanmış ve işletmeğe açılmıştır. 

Bütçenin masraf kısmile alâkadar maruzatı
mı son iki malî sene Hazine hesabı umumileri 
arasında bir mukayese yapmak suretile bitire
ceğim. Rakamların mukayesesine geçmeden ev
vel şu ciheti arzedeyim ki, Hazine hesabı umu
misinin Yüksek Meclise takdimi için kanunen ve
rilen müddet, malî yılın hitamından itibaren on 
yedi ay olduğu halde 1938 malî yılı hesabı umu
misi muayyen olan müddetten sekiz ay evvel 
tanzim ve takdim edilmiş bulunmaktadır. 

1937 senesinde bütçeden ve fevkalâde mem-
balardan (314.1) milyon lira tahsil ve (287.4) 
milyon lira tediye edilmiştir ki, aradaki fark 
(26.7) milyon liradan ibarettir. 

Bundan, sene sonunda bütçe emanetine alın
mak suretile ertesi seneye borç olarak devredi
len (16) milyon lira indirilirse hesab devresi 
(10.7) milyon liralık bir fazla ile kapanmış de
mektir. 

1938 senesinde ise yine bütçeden ve fevkalâ
de membalardan (322.9) milyon lira tahsil ve 
(296.2) milyon lira tediye edilmiştir. Aradaki 
fark (26.7) milyon liradan ibaret olub bundan 
sene sonunda bütçe emanetine alınmış olan 
(14.9) milyon lira tenzil edilince hesab devresi
nin, bir evvelki (10.7) milyon liraya mukabil 
(11.8) milyon liralık bir fazla ile kapantığı gö
rülür. Bu netice, Yüksek Meclisin üzerinde, da
ima hassasiyetle durduğu bütçe vaziyetimizde 
tatbikatın, senelerdenberi olduğu gibi tahminle-
rinizdeki isabeti bir kerre daha teyid etmek ve 
tahsilat fazlası şeklinde olan aradaki fark da 
bütçe muvazenesini ve Devletin malî vaziyetini 
takviye eylemek itibarile kayid ve işaret edil
meğe değer. 

Nakid vaziyeti : 
Vezne ve banka mevcudlarile yoldaki para

lardan mürekkeb olarak 1938 malî yılından 1 ha
ziran 1939 tarihine devrolunan mikdar (45.7) 
milyon liradır. Sene nihayetinde bütçe emaneti
ne alınmış olduğunu arzettiğim (14.9) milyon 
lira ile fevkalâde tahsisat karşılıklarından er
tesi seneye devredilmiş (15.8) milyon lira bun
dan tenzil edilirse 1939 yılına devredilen kabili 
istimal nakid mevcudunun 15 milyon liradan 
ibaret olduğu anlaşılır ki, bu rakam nakid va
ziyetimizin şayanı memnuniyet halde devam et
mekte olduğunu gösterir. 

Varidat bütçesi 
1940 malî yılı bütçemizin varidat kısmı 

(268 481 000) lira olarak tahmin edilmiş bulun
maktadır. Masraf kısmına aid izahat meyanm-
da arzettiğim veçhile Hükümet tarafından 
Yüksek Meclise takdim edilmiş olan lâyihadaki 
tahmin, 1939 malî yıh sekiz aylık tahsilat ra
kamlarına istinad edilmiş idi. Bütçe encümenin
de tedkik ve müzakere edilirken elimizde nizam 
gayesi itibarile 11 aylık tahsilat mikdarları mev -
cud bulunduğundan, varidat muhammenatı bu 
mikdarlara göre Encümence yeniden gözden 
geçirilmiş ve bu yekûna varılmıştır. 

Varidat bütçesine dair vereceğim izahat, 
senelerdenberi tabiî telâkki edilebilecek bir de
vamlılık gösteren iki noktada, Yüksek Meclisin 
dinlemeğe alışkın olmadığı mahiyette olacaktır. 
Birinci nokta, senelerdenberi malî yılı mühim 
varida/t fazlalarile kapattığımız halde bu sene 
tahsilat mikdannda muhammenata nazaran 
ehemmiyetli bir noksan bulunması, İkinci nokta 
da bütçe imkânlarının azamî müsaadesi nisbe-
tinde vergi tahfiflerine gitmek prensibimiz oldu
ğu halde bu sene bir kısım vergilere bazı zam
lar teklif edilmiş olmasıdır. 

Dokuz aydanberi devam etmekte olan Avru
pa harbi tabiî olarak beynelmilel mübadele hac
mini daraltmış ve bunun neticesi, gümrüklerde 
tahsil olunan varidatımızda ehemmiyetli bir 
tenezzül husulüne sebebiyet vermiştir. Malî yı
lın ilk üç ayında bir buçuk milyon lirayı müte
caviz bir fazlalık teğmin eden bu varidatımız, 
eylül ayından itibaren son sekiz aylık devre için
de (31 355 000) liralık bir tenezzüle maruz 
kalmıştır. Tenezzül. nisbeti harbin ilk ayların-
dakine nazaran bilâhare biraz hafiflemiş olmak
la beraber hemen her yerde istihsalin yavaşla
ması, sigorta ve navlun bedellerinin yükselmesi, 
fiatlarm artması, harb sebeblerile bazı mevad 
ihracatının meni ve bazılarının müsaadeye tâbi 
tutulması velhasıl her tarafta harb ekonomi
sinin icablarma uyulması ıztırarı karşısında önü
müzdeki malî yılda da bu tenezzülün devamına 
intizar edilmesi zarurî görülmüş ve bunun 1940 
varidatına olan tesiri tahminlerimizde nazarı 
itibare alınmıştır. Bu sebebledir ki Hükümet
çe alman tasarruf tedbirlerine rağmen bütçe
nin tevzini için bazı vergilere zam yapılması ve 
bazı mevaddm istihlâk vergisine tâbi tutulması 
suretile geçirmekte olduğumuz fevkalâde zaman
ların zarurî kıldığı bir fedakârlığa vatandaşları 
davet etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Maa-
mafih şurasını derhal arzedeyim ki, bu yeni zam 
ve ihdaslarla da büyük bir ehemmiyetle göz 
önünde tuttuğumuz başlıca nokta vergi tahfif
lerinde birinci hedefimiz olan müstahsilleri müm
kün olduğu kadar mükellefiyet harici bıraka
cak veya bunlara asgarî derecede tesiri ola
cak mevzular dahilinde kalmak olmuştur. 
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Dahilî vergilerimizin tahsilatı, fevkalâde ah

valin tesirlerine rağmen şayanı memnuniyet bir 
inkişaf seyri takib etmektedir. Kazanç, sınaî 
müesseseler muamele vergisi, buğdayı koruma 
gibi vergilerde ehemmiyetli tezayüdler kayde
dilmiştir. 

Diğer vergilerimizde de umumiyetle bir ar
tış müşahede edilmektedir. 

Bu suretle gümrüklerde 11 ay zarfında hâ
sıl olduğunu demin arzettiğim noksanın 
14 000 000 liraya yakın mikdarı bununla telâfi 
edilebilmiştir. 

Malî kanunlarımızı memleket iktisadî bünye-
sile tamamen ahenkdar bir şekilde tedvin husu
sunda Yüksek Meclisin daima gösterdiği isabeti 
bu netice bir kerre daha teyid etmektedir. 

1940 yılı hayvan sayımının neticeleri, yur
dumuzun muhtelif mmtakalarında vukua gelen 
zelzelelerin, su baskınlarının yaptığı tahribata, 
ve kış aylarının şiddetine rağmen, hayvancılı
ğımızın şimdiye kadar olduğu gibi bu sene de 
inkişaf halinde bulunduğunu göstermiştir. Ge
çen seneki sayım neticelerine göre koyunlarda 
yüzde yarım derecesinde bir noksanlık bulun
masına rağmen heyeti umumiye itibarile yeni 
sene sayımında (451 326) baş mikdarmda 
bir fazlalık tesbit edilmiştir. Bu suretle 1938 
yılında yapılan tahfiflerden mütevellid vergi 
noksanının telâfi edilebilen kısmı bu sene % 62 
yi bulmuştur. Varidat kanunlarımız üzerinde 
verginin verimini arttıracak ve vergi zayiatını 
önleyecek, ayni zamanda mükellefler için kolay
lık teğmin edecek mesaiye devam ediyoruz. 

Bu cümleden olarak, yüksek huzorunuza bu 
sene iki kanun lâyihası takdim edilmişti. Birin
cisi, kazanç vergisi kanununda yapılacak bazı 
tadilât ve İslâhata aid olub geçenlerde yüksek 
meclisçe kabul buyurulmuştur. 

Muamele vergisine taallûk eden ikinci lâyi
ha dahi 1934 denberi müteaddid tadillere uğ
ramış olan eldeki kanunun yerine kaim olacak
tır. Beş senelik tatbikatın gösterdiği tecrübe
lerin ve muhtelif mükellef zümreleri üzerinde 
yapılan tedkiklerin mahsulü olan bu lâyiha bil
hassa sanayiimiz üzerine menfi tesirler icra ve 
namuskarane çalışan müesseselerin vaziyetini 
işkâl ederek bir çok haklı şikâyetleri davet eden 
vergi kaçakçılarını ve muvazaalarını bertaraf 
edecek ve bu sayede verginin verimini de artı
racak ıslahatı ihtiva etmekdir. Ahiren müzake
resine başlanmış olan bu lâyihanın da Yüksek 
Meclisin kıymetli tedkikleri ve isabetli kararla
rı neticesinde alacağı nihaî şeklile, vergi usul
lerimizde daima yüksek direktiflerinize göre ya-
pılagelmekte olan ıslahatın yeni ve çok faydalı 
bir eseri olacağına şüphe yoktur. 

Hazine vaziyeti : 
Hazine vaziyetimiz, senelerdenberi devam 

eden intizamını ve sağlamlığını muhafaza et

mektedir. Bu sayededir ki, tabiî ahval ve şera
ite göre mütevazin olarak tanzim edilmiş olan 
1939 bütçesinin tatbikatı, dünya buhranının tev-
lid ettiği mühim varidat noksanlığına rağmen 
fazla müteessir olmamış düzgün ödeme prensibi
miz bozulmamıştır. Bu prensibe daima bağlı ka
lacağız. 

Taahhüdlere sadakatin, tediyelerdeki intiza
mın Devlet maliyesinin itibarını kuvvetlendir
mek ve binnetice umumî hizmetleri en müsaid 
şartlarla ifasını teğmin hususundaki ehemmiye
tini hiç bir zaman göz önünden ayırmamakta
yız. Bu sayede Devlet tahvillerine ve Hazine 
bonolarına gösterilmekte olan itimat ve rağbet 
mütemadiyen artmaktadır. 

Mevcud kanunlara ve tesbit edilmiş program
lara müsteniden memleket müdafaa vasıtaları
nın takviyesi, Nafia, sanayi, maadin deniz tica
reti işlerimize müteallik tesisatın tamamlanması 
için icabeden malî tedbirlerin alınmasına ve hâ-
disatm gün geçtikçe daha buhranlı bir devreye 
girmesine rağmen bu tedbirler sayesinde prog
ramlarımızın tahakkuk ettirilmesine devam olun
maktadır. Bu hususta dahilden ve hariçten yeni 
krediler ve yeni imkânlar teğmin edilmektedir. 

Geçen sene, tatbikına geçildiğini arzettiğim 
I 16 milyon ingiliz liralık ticaret ve teslihat kre-
\ dilerinin mühim bir kısmı malûm ahvalden do-
i ğan müşkülâta rağmen mukavelelere bağlanmış-
! tır. Bu kredilere ilâveten İngiltere ve Fransa 
j Hükûmetlerile imzalanan anlaşmalarla : 
! 25 milyon ingiliz liralık askerî malzeme kre-
; dişi. 
| 15 milyon ingiliz liralık altın istikrazı teğ

min edilmiş ve ticarî mübadelâtımızın intizam 
j ve inkişafına yardım etmek üzere Ingiltereden 
\ iki milyon ingiliz liralık, Fransadan da 
\ (264 750 000) franklık ticarî birer istikraz ya-
, pılmıştır. 

Bütün bu istikrazların taksitleri, haricî 
borçlara aid tediye prensibimize uygun olarak, 
türk parasile ödenecek ve türk malı ihracı su-
retile transfer edilecektir. 

25 milyonluk askerî malzeme kredisinin mü-
! him bir kısmının kullanıldığını, 15 milyonluk 
I altın istikraz anlaşması hükümlerinin yerine 
I getirilerek altınların Cumhuriyet Merkez banka-
I sına depo edildiğini, ticarî münasebetlerimizin 

inkişafına mühim bir mâni teşkil etmiş olan İn
giliz ve Fransız ticarî alacaklarının da ticarî 
istikrazlarla tasfiyesi teğmin edildiğini memnu
niyetle arzederim. 

Döviz vaziyeti : 
1936 danberi, döviz tediyesini istilzam eden 

masraflarımızın, döviz gelirlerimizi de ihtiva et
mek üzere tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince 
tedkik ve tasdik edilen bir bütçe çerçevesi da
hilinde idare edilmekte olduğu malûmdur. Bu 

/ sayede döviz sarfiyatımızın, döviz gelirlerimize 
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göre tanzim ve icra edilmesine ve bunu tecavüz 
etmemesine çok dikkat ve itina etmekteyiz. Her 
gün yeni bir şekilde tezahürile karşılaştığımız 
dünyanın bu günkü karışık vaziyeti, bütün 
memleketlerin iktisadî bünyelerine ehemmiyetli 
tesirler icra etmektedir. Serbest rejimli memle
ketlerden bir kısmı son zamanlarda döviz tak-
yidatı tatbik eden memleketler arasına geçmiş 
ve ötedenberi döviz takyidatı tatbik eden bir 
kısım memleketlerde ise daha sıkı bir rejim ta
kibine başlanmıştır. Bütün bu değişikliklerin 
ve bunları intaç eden dünya buhranının her ta
rafta tesirini göstermesi tabiî olmakla beraber 
döviz vaziyetimizin geçen yıla nazaran daha 
gayri müsaid bir hal almamış bulunduğunu arze-
debilirim. Son akdettiğimiz kredi anlaşmaları 
memleketin Millî müdafaa sahasında teçhizi 
için icabeden malzemenin bu yoldan tedarikini 
teğmin eylediği gibi ticarî istikrazlar baka
yası da, büyük mikyasta olmamakla beraber dö
viz menabiimizin kuvvetlenmesine yardım et
mekten hali kalmamıştır. Tanzim edilmekte 
olan döviz bütçelerinde, Millî Müdafaaya aid 
ihtiyaçlar başta olmak üzere ancak katği bir 
zarurete müstenid olan ve başka yollardan teğ-
mini mümkün bulunmayan tediyat yer almak
tadır. Bu suretle bir taraftan teğmin ettiğimiz 
tasarruf diğer taraftan sanayi ve maden işletme 
programlarımızın tatbikmdan elde edilen neti
celer sayesinde döviz darlığının tedricen azal
masına doğru gidebileceğimizi ümid ediyorum. 
Petrol aramaları, beklediğimin müsbet neticeleri 
verdiği takdirde bununla çok mühim bir döviz 
tasarrufu teğmin edilmiş olacağına şüphe yok
tur. 

Dış ticaret : 
1938 senesine kadar aktif vasiyette bulunan 

haricî ticaretinmiz, 1938 de beş milyon liraya 
yakın bir farkla pasif vaziyete geçmişti. Geçen 
sene bu hususta maruzatta bulunurken idhalât 
fazlasının memleketi muhtelif sahalarda teçhiz 
etmeğe yarıyan maddelere müteallik olduğunu 
ve istihlâk eşyasında fazlalık olmadığı cihetle 
memleket iktisadiyatı için endişeye mahal bu
lunmadığını arzetmiştim. Filhakika 1939 yı
lında haricî ticaret hacmi biraz daralmış ol
makla beraber (118.2) milyon liralık idhalâta 
mukabil (127.3) milyon liralık ihracat yapılmak 
suretile (9) milyon lirayı mütecaviz bir ihracat 
fazlasile tekrar aktif vaziyete geçmiş bulunuyo
ruz. (Bu ciheti memnuniyetle tebarüz ettirmek 
isterim.) 

Millî para : 
Millî paramızın senelendenberi devam eden 

filî istikrarının dahil ve hariçte teğmin ettiği 
itimad ve rağbeti muhafaza için muhtelif ceb-
helerden icabeden tedbirler alınmıştır. 

Cumhuriyet Merkez bankası kanununun der

piş ettiği senelik itfayı muntazaman ve bütçe
lerimizin genişlemesile mütenasib bir artışla yap
makta olduğumuz gibi ahiren İngiltere ve Fran-
sadan akdini teğmin etmiş bulunduğumuz 15 
milyon sterlinlik altın istikraz hasılını da ay
nen Merkez bankasına depo etmiş ve bunu mil
lî paramızın kıymetini muhafaza için saklamış 
bulunuyoruz. Bu bahiste en büyük ve ilmî âmil 
olan tediye muvazenesini teğmin etmiş ve bunu 
ihlâl etmemek için büyük bir hassasiyetle üze
rinde durmuş bulunmaktayız. Bu ciddî ve sa
mimî tedbirleri gören ve bilen yabancılar bile 
Türk parasile satışlar yapmağı ve mukavele ak
detmeyi ve borsa resmî kurlarile yapılacak te
diyelerle Türk malı mubayaası ve alacaklarının 
bu suretle transferini memnuniyetle kabul et
mekte ve son aktedilen büyük istikrazlarımız da
hi, bu tediye şartlarına bağlanmış bulunmakta
dır. Türk parasını saklamanın ve buna itimad 
etmenin en zararsız ve hatta kârlı olduğunun 
en katği filî delillerini vermiş bulunuyorum. 

Bütün bu açık hakikatlere rağmen dahilde 
serbest altın satışlarında altının beynelmilel 
kıymetine nazaran bir mislinden fazla fiat ar-
zetmesinin ve tamamen gayri tabiî olduğunu 
ve alıcılar için hakikî bir zarar teşkil ettiğini 
açıkça söyleyebilirim. Bu muvazenesizliğin se-
beb ve âmilleri aranırsa geçen sene de yüksek 
huzurunuzda söylediğim gibi çok hassas olan bu 
mevzudaki gayri tabiiliklerin bir senedenberi her 
gün biraz daha şiddetlenen siyasî buhranlardan 
doğduğunu müşahede etmek mümkündür. Bu 
bahse nihayet verirken millî parayı saklayanla
rın ve ona itimad edenlerin zarar görmesine 
meydan verilmiyeceğini yüksek huzurunuzda 
tekrar etmek isterim. 

Ufaklık madenî paralar : 
Muhtelif kanunlarla tedavüle çıkarılmasına 

mezuniyet verdiğiniz gümüş paralardan şimdi
ye kadar (22 405 000) liralığı basılmış ve teda
vüle çıkarılmıştır. Bunun azamî salâhiyet had
di olan (25 000 000) liraya iblâğı için lâzım ge
len gümüş teğmin edilmiştir. Önümüzdeki se
ne içinde bakiyesi de basılacak ve bu suretle 
azamî had doldurulmuş olacaktır. 

20 ve 10 paralıklar hariç olarak diğer eski 
bronz ve nikel paraların yenilenle tebdil mua
melesi ikmal edilmiştir. Basılmağa başlanılan 
yeni 10 paralıklar da yakında piyasaya çıkarı
lacak ve eski 20 ve 10 paralıkların bunlarla 
tebdil muamelesi yapılacaktır. 

Borçlar : 
Dahilî ve haricî borçlarımızın 1940 malî yı

lma aid taksit karşılıkları tamamen bütçeye ko
nulmuştur. Hasılı Sivas - Erzurum demiryolu 
inşaat masraflarına tahsis edilmek üzere çıkarı
lacak tahviller için vermiş olduğunuz 30 milyon 
liralık salâhiyetin 24,5 milyonu kullanılmış ve 
bakiyesi olan 5,5 milyon liralık son emisyonun 
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önümüzdeki sene yapılması mukarrer bulun
muştur. 

Millî bankalar : 
Millî bankalarımız bu sene de bilançolarını 

kârla kapatmışlardır. Son hâdiseler karşısında 
ehemmiyeti çok büyük olan bu netice, İktisadî 
vaziyetimizin canlılık ve sağlamlığını ve hususî 
kredi mevzuu üzerinde alınmış olan tedbirlerin 
isabetini göstermektedir. 

Dünya siyasî buhranı, bankalardaki mevduat 
mikdan üzerinde de tesirini göstermekten hali 
kalmamıştır. 1934 senesinde (202) milyon lira
dan başlayarak tedricen yükselen ve 1938 de 
311 milyonu bulmuş olan mevduat 1939 takvim 
yılı nihayetinde 280 milyona inmiş bulunuyor. 
Bu rakam 1938 sonundaki mikdara nazaran 31 
milyon lira eksik olmakla beraber sene içinde 
çok daha aşağıya düşmüş olan mevduat yekû
nunun bilâhare bu mikdara çıkmış olduğu na
zarı itibare alınırsa netice yine memnuniyete 
şayan görülmek lâzımgelir. Filhakika, birincisi, 
nisan ayında ikincisi ağustos nihayetlerinde ol
mak üzere 1939 yılında iki defa mevduatın ge
ri çekilmesi teşebbüsü vaki olmuştur. Mevduatın 

emniyeti için vaktile Yüksek Meclisçe alınmış olan 
ve bankalarımızın mukavemetini arttıracak ma
hiyette bulunan isabeli tedbirler sayesinde ban
kalarımız, Geri çekme taleblerine karşı tediyatı 
zamanında ve muntazam bir surette icra etmiş
lerdir. Tediye taleblerinin tamamen ve süratle 
yerine getirilmesi esasen yersiz telâş gösteren 
bir kısım tasarruf erbabı üzerinde müessir ol
muş ve iki defada çekilen mevduatın kısmı aza
mı daha 1939 takvim yılı içinde tekrar iade edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
1940 malî yılı bütçesinin gerek Hükümetçe 

hazırlanması gerek bütçe encümeni tarafından 
tedkik ve huzurunuza takdim olunması dünya 
ahvalinin ileriyi tahmin hususunda fevkalâde 
müşkülât tevlid ettiği çok kararsız bir devrede 
vaki olmuştur. (Ahvalin ne yolda inkişaf ede
ceği şimdiden kestirilemez). Maamafih, gerek va
ridatın tahmininde, gerek masrafların tevzi ve 
tahsisinde, içinde bulunduğumuz şeraitin icab-
ları azamî derecede göz önünde bulundurulmuş
tur. Bu hususta muhterem Bütçe encümeninin 
kıymetli mesaisini ve çok esaslı tedkikatmı hu
zurunuzda şükranla yadetmeği vazife bilirim. 

Yüksek Meclisin, memleket ihtiyaçlarını ve 
menfaatlerini mevcud vesait ve menabiile en iyi 
telif eden isabetli kararları ve direktifleri saye
sinde bütçelerimiz senelerdenberi büyük bir mu
vaffakiyetle tatbik edilmektedir. Bunun ifti
har edilecek bir çok maddî eserleri meydanda
dır. Fakat bu sahada, en büyük eseriniz Devlet 
Hazinesinin herkese itimad veren intizamı ve 
sarsılmayan itibarıdır. Mühim bir varidat nok
sanına rağmen 1939 malî yılı bütçesinin tahdid-

siz ve müşktilâtsız tatbiki bu sayede mümkün 
olabilmiştir. Yine kıymetli kararlarınız ve di
rektifleriniz sayesinde bu günkü karışık ahval 
ve şeraite rağmen 1940 malî yılı bütçesinin de 
tasvibinize mazhar olacak şekli ile azamî muvaf
fakiyetle tatbikma imkân hâsıl olacağına tam 
bir itibad ve emniyetim bulunduğunu arzetmek-
le sözlerime nihayet veririm (Alkışlar). 

BAŞKAN — Ali Rana Tarhan. 
ALÎ RANA TARHAN (istanbul) — Muhte

rem arkadaşlar; bütçenin fasılları, maddeleri 
ve bütçe müzakeresi münasebeti ile Devlet da
irelerinin muhtelif işleri hakkında Gurup arka
daşlarım varid görecekleri şahsî mütalealarını 
ayrıca beyan ederler. Bendeniz bütçenin heyeti 
umumiyesi hakkında Gurubumuzun görüşlerini 
arzedeceğim. 

268 481 000 lira olarak tesbit edilen varida
tın istinad ettiği tahminleri muvafık bulduk, 
Masraf bütçesine gelince, Hükümet esbabı mu-
cibesinde «Bu sene vaziyet tabiî değildir, mas
rafların bir kısmından kesmeğe mecbur olduk, 
262 000 000 luk bir masraf bütçesi tanzim et
tik, bu sene bununla idare edeceğiz, fakat va
ridat bunu karşılamıyor, vergilerde 28 000 000 
liralık kadar zamlar ve tevsiler yapmak zaru
reti vardır» diyor. Meclis bu zarureti teslim 
ediyor. Ve o zam ve tevsileri de kabul ediyor. 
Bütçe encümeni bu zamları ve tevsileri de na
zarı itibara alarak son yaptığı varidat tahmi
ninde varidatı Hükümetin teklif ettiğinden 6 
milyon lira fazla ile tesbit ediyor. Bunun kar
şısında Hükümetle Bütçe encümeni masrafta 
ayni mikdarda zam yapmak hususunda birleşi
yorlar. Bunu muvafık bulmıyoruz. Muvafık bul
madığımız bu masrafların zarurî işler olmadı
ğından dolayı değildir. Yani bu 6 milyon lira 
ile zarurî ve faydalı işler yapılmıyacak, lüzum
suz işler yapılacak demek istemiyoruz. Bili
yoruz ki bu zamlara rağmen Memleketin ihti
yaçlarından daha bir çokları karşılanmıyarak 
kalmıştır. Memleketin hakikî ihtiyaçlarını kar
şılamak için daha pek çok milyonlara ihtiyaç 
vardır, iktisadî inkişaf bunu da teğmin ede
cektir. Bizim muvafık bulmadığımız vaziyette 
tabiiliğe doğru hiç bir inkişaf müşahede edil
mediği halde Millî Müdafaa ihtiyaçlarından 
başka ihtiyaçlar için bütçeye sonradan zam ya
pılmış olmasıdır. Masraf bütçesinde başlıca bir 
rakam teşkil eden maaş meselesi üzerinde de 
Gurubumuz uzun uzadıya müzakerelerde bu
lunmuştur. Bu hususta en müessir tedbir 
muhterem Başvekilimizin bir münasebetle 
pek yakında bu kürsüden ifade buyurmuş ol
dukları tedbirdir : Kemiyet yerine keyfiyet. 
Halli zarurî olduğu kadar müşkül ve içtimaî 
cihetinin de daima göz önünde bulundurulması 
lâzım olan bu mühim meseleyi Devletin bütün 
dairelerinde ayni süratle tatbik edilecek isabetli 
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bir program dairesinde intaca muvaffak olma
larını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; malî muvazene ba
kımından çok mühim gördüğümüz bir noktayı 
da arzetmeme müsaadenizi rica ederim. Hükü
metin esbabı mucibesinde bahsettiği ve bu gün 
muhterem Maliye vekilimizin de hakkında taf
silât verdiği fevkalâde tahsisat programının de
vamına taraftar değiliz. Harb havası içinde 
fevkalâde tedbirlere elbette baş vurulur. Fakat 
tabiî zamanlarda bu gibi tedbirlere müracaat 
usulüne nihayet verilmesi malî selâmetimiz ica
bıdır, kanaatindeyiz, ve bu kanaatimize muh
terem Hükümetin ve Büyük Meclisin iştirak 
edeceğini ümid ediyoruz. (Alkışlar). 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar; geç
miş yılın hesabını veren ve gelecek yılın ihtiva 
edeceği icraatı gösteren bütçeyi mazbata ile Ma
liye vekili arkadaşımız çok iyi izah etti. Her 
şeyden evvel ferd hayatında olduğu gibi millî 
hayatta da yaşamak esas olduğuna göre Türk 
milleti müstakil bir hayatı idame etmek ve ida
mesine muvaffak olduğu hayat içerisinde terak
ki etmek, eksiklerini tamamlamak, zelzeleden, 
feyezandan husule gelen zararları telâfi etmek, 
yeniden şehirler kurmak, açıkta kalanları hima
ye etmek gibi gayet esaslı vazifeler karşısmda-
dır. Bütçemiz bütün bu ihtiyaçları kendi taka
ti dahilinde göz önünde tutmuş görünüyor. Bu 
bakımdan şükran borcumuzu eda etmek lâzım
dır. Ben Maliye vekilinin vermiş olduğu iza
hat üzerinde kanaatimi müsbet olarak ifade ede
ceğim ,yani o beyanatı hüsnü telâkki edeceğim 
ve Hükümete muvaffakiyetler dileyeceğim. 

Ricalarım, yalnız yapılan tasarrufatm bize 
kâfi gelmeyib mümkün olabildiği kadar tasar
ruf edilebilmiş bir halde bize arzedilen bütçemiz 
içinde dahi, Türkün esas hassası olan idare ve 
atiyi ihtiyatla karşılamak meziyetine lâyik şe
kilde tasarruf yollarında bazı temennilerde bu
lunacağım. Bu tasarruf yollarının başını, Dev
let malı üzerinde, kendi malından fazla hassasi
yet göstermek vecibei ahlâkiyesi teşkil eder. 
Amme malı üzerinde tasarruf etmek salâhiyeti 
bulunan her vatandaş bilmelidir ki; sarf ede
ceği paranın üzerinde 17 milyonun hakkı var
dır. Onu sarfederken vicdanından gelecek şada, 
kendine bu işlerde azamî dikkat ve teyakkuz 
için lâzım olan şadadır. Bu şekilde yetişmiş bir 
camia içinde bulunduğu makineyi işletmekle 
kalmaz, ayni zamanda onu tekemmül ettirir. 
Bu da her şeyden evvel keyfiyet diye ifade 
edebileceğimiz maddî ve manevî terbiyenin va
tandaş ruhunda esaslı bir kök salmasıdır ki müt-
tefikan bütün mesaimiz hep bu yolda tecelli et
mektedir. Bu ruh ve zihniyet içerisinde, Devlet 
makanizmasında rol alan vatandaşlar, bize ebe* 
dî hayatı, millî hayatı teğmin için çok kuvvet
li ve fedakâr; kıymetli anasır olacaklardır. Bu 

manevî kısımları bu şekilde ifade ettikten son
ra, fazla masraflardan tasarruf noktasında ak
lıma gelenleri bir hatıra olarak arzetmek ve 
ondan bütün Hükümetin kendine müretteb olan 
hisseyi almalarını da ayrıca rica edeceğim. Bir 
defa şurası bir hakikattir ki biz tuttuğumuz yol 
ile bu Devletin bütçesi üzerinde maaşat yekû
nunun ağırlığını günden güne hissetmekteyiz. 
Nitekim Maliye vekili arkadaşımızın izahı veç
hile, bütçede masarifattan % 10 nisbetinde ta
sarruf yapılması lüzumu dairelere bildirildiği 
zaman bu tasarrufatm yekûnu değilse bile, he
men hemen ekseriyeti azimesi memurlar üze
rinde yapılmıştır. (L) cedvelini geçen seneki, 
evvelki seneki ve bu senekilerle mukayeseli bir 
surette tedkik edecek olursak, bu cedvel içinde 
bu sene azamî olarak memuriyetlerden tasarruf 
edildiğini görmüş olacağız. Bir memurun ça
lışmakta iken vazifesinden tasarruf maksadile 
ayrılmış olmasının husule getireceği menfi tesi-
ratı göz önünde tutmakla mükellef olduğumuz 
halde, nerede kaldı ki bu tasarruf vesilesile 
vazifesinden ayrılanlara açıkta kaldığı müddet
çe maaş vereceğiz. Binaenaleyh bunun manası, 
(L) cedveline ayrılan bir memurun 1940 sene
sinde faaliyetine lüzum olmadığıdır. Yani o 
memurun idare ettiği çark 1940 senesi zarfmda 
başka elemanların yardımı ile işliyebilecektir. 
Bunu ufak bir tedkik bize gösteriyor. Meselâ 
1939 bütçesinde ve 1940 senesi bütçesinde (L) 
cedveline alınanları tedkik ettim. Gördüm ki, 
geçen sene de ayni memuriyet mahfuzdur. Hal
buki teşkilât kanununda bu memuriyetler var
dır. İki senedenberi vücudüne ihtiyaç hissettir-
miyen memurlar demek ki teşkilât kanununa 
fazla olarak konulmuştur. Bundan şu manayı 
çıkarmak lâzımdır; teşkilât kanunlarını biz 
yeni baştan gözden geçirmeliyiz. Mademki bir 
açık vardır, bir vekil lüzum görmez, olduğu gibi 
bırakır, diğer biri lüzum görür, tayin eder. Bu 
hal ise istikrar üzerine tesir yapar. Halbuki bir 
idarenin şiarı, istikrar ve sebattır. Bu hal ise bu 
şiara münafidir. Memurlar üzerinde infial hissi
ni çoğaltır. Teşkilât kanunları yüzünden büt
çemizin mühim bir yekûnunu alan maaşat ve 
makamat üzerinde en lüzumlularını tesbit etmek 
üzere bu kanunları bir daha gözden geçirmeğe 
ihtiyaç vardır. 

Kendi hesabıma, bir taraftan teşkilât kanu-
nile, şu adam tarafından şu vazife görülecek
tir derken, diğer taraftan (L)cedvelile bu va
zifeye bu sene lüzum görmüyorum, demeği hiç 
bir mâna ifade etmeyen bir vaziyet telâkki ede
rim. Bunu kaldırmak, lâzımgeldiği vakit yeri
ne koymak en doğru bir şeydir. 

Arkadaşlar; harcırahlar üzerinde Hükümetin 
bilhassa nazarı dikkatini celbederim. Biz birin
ci B. M. Meclisi zamanında gerek Mecliste ve 
gerek Hükümet idaresinde çalışırken bir memu-
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run bir taraftan diğer bir tarafa kaldırılması 
keyfiyetini bir mesele olarak telâkki ederdik. 
Bir memur neye kalkar? Eğer ahlâk noksanlı
ğı varsa kaldırmak bunu telâfi etmez. Cezaî 
mahiyette ise bunu yerinde de yapabiliriz. Eh 
şu veya bu ahvalde, ahvali sıhhiye gibi iğmaz 
edilemiyecek ahvalde ise, hiç olmazsa bunu 
nakil, aksayı şarktan aksayı garbe, aksayı şi
malden aksayı cenuba olmamalı. Bilhassa de-
vairi resmiyenin naklü tahvile aid kısmına baka
cak olursak bunun husule getirdiği masrafların 
istisgar edilemiyecek kadar fazla olduğunu gö
rürüz. 

İkinci mesele, bilhassa İstanbula aid işlerde 
vazife olarak Hükümetin memur göndermekten 
sarfı nazar etmesini rica ederim. Tabiî müstes
na ahvalden maada. Bilmem falan matbaaya 
kitab ısmarlanması gibi, falan meselenin ma
hallinde tedkiki gibi, haddi zatinde orada bu 
işleri yapacak anasır mevcud iken buradan ana
sır göndermek suretile ayrı ayrı harcırah ver
memek yolunda edilecek tasarrufların epeyce 
ehemmiyetli olacağına ben kaniim. 

İkinci mesele; Ayrupaya gideceklerin harcı
rah davasının yani İngiliz lirası farkının yekû
nu üzerinde: tevakkuf etmek lâzımdır. Bir İn
giliz lirasının resmî kıymeti arasındaki fark 
ekseriya Avrupaya seyahat edecekler için aza
mî fayda teğmin ediyor. Ya resmî kur üzerin
den kendisine tesviye edelim, yahud da İngi
liz lirasını kaldırıb muhtaç oldukları parayı 
kendilerine verelim. Bu suretle; damla damla 
göl olur kabilinden bu gibi tasarrufların ye
kûnundan azamî fayda teğmin etmek imkânı 
hâsıl olur. 

Arkadaşlar; bu sene için inşaat mikdarmm 
ne olduğunu bilmiyorum. Türkiyede devairi 
resmiye icar bedelleri yekûnunu da toplamış de
ğilim. Fakat icar bedeli davasının bu kadar 
büyük binalar yapılmış olduğu halde hâlâ de
vam etmekte olmasından iztirab duymaktayım. 

İstanbul gibi koca Osmanlı imparator
luğunun bir çok binalar devrettiği bir şehirde 
devairi resmiyenin yerleşmesi için ne kadar sı
kıntı çekildiğini düşünmek şayanı dikkattir. 

Bu noktayı Ankara için dahi mevzubahs ede
biliriz. Ben bazı tasarruf davalarını mevzubahs 
ederken, bir vekilin müsteşarila niçin karşı kar
şıya oturmadıklarına ve niçin üç müdürü umu
minin bir odada yanyana oturmadıklarına şaşı
yorum. Çünkü bir müdürü umuminin vaziyeti 
böyle arkadaşlarila oturmağa ve işini görmeğe, 
arada getirilen evrakı tedkik ederek imzaya za
ten mütehammildir. Nitekim bunun misalini 
gördük. Odaların içerisinde, mücerred odayı 
doldurmak için ihdas ettiğimiz geniş zamanın 
refahını ifade eden vaziyetleri, sıkışık zamanın 
icabettirdiği vaziyete kalbetmek dakikasında

yız. Bunların bu şekilde yapılmış olmasının bil
hassa memurlarımız üzerinde, terbiyevî ve ik
tisadî tesir bakımından ehemmiyeti haiz olduğu
nu zannederim hüsnü telâkki ederiz. 

Bilhassa Ankara için ve biraz da İstanbul 
için meşgul olunması İâzımgelen mesailden bi
risi de, hademeler işidir. Vekâlet binalarından 
herhangi birine gittiğimiz zaman karşınıza güç
lü, kuvvetli, dinç, elbisesi muntazam bir sıra 
insanın resmi selâm ifa ettiğini görürsünüz. 

Vazifesi nihayet hademelik ve kapuculuk 
olan, emir üzerine evrakı âmire veya memura 
götüren, odayı süpürmek ve temizlemekten 
ibaret olan bu genç anasır, esasını köylü teşkil 
eden bu unsurlar, çiftçiliğini unutan, toprağını 
unutan, nasırlı elleri kâtib eli gibi yumuşayan 
bu anasır, kendi hayatiyetlerini, esas faaliyet
lerini kaybeden ve çiftçi olan, çalışkan ve kuv
vetli bulunan bu anasırı mümkün olduğu kadar 
devairi devletten uzaklaştırıp toprağı başına, 
çoluğu çocuğu yanma göndermek lâzımdır. Ar
kadaşlar bu şekilde vazifeye aldığımız adamlar 
bulundukları dairelerde hakikî birer gedik 
açıyorlar ve yanında çalıştıkları mafavkin ya
kınında olmaktan istifade ederek şu veya bu 
arkadaşlarını mütemadiyen bu işlere sokarak 
toprak sahasından, hakikî faaliyet sahasından 
atalet sahasına naklediyorlar. Yapılacak iş 
bence, erkek olması itibarile zarurî olan vaziyet
ler hariç olmak üzere, alelıtlak dairede süpür
mek ve hizmet etmek gibi işleri, kendi evleri
mizde yaptığımız gibi, daha kanaatkar ve bu 
işleri daha eyi gören kadın ellere vermek en 
doğrudur . Bunun en çok faydası maddî olmak
tan fazla manevî olmasındadır. Artık bu husus
ta başka bir noktai nazar ifade etmeği fazla 
görüyorum. 

Devairi devletten kaldırılması İâzımgelen 
mesailin birisi de daktilografinin muhakkak bir 
vazife olduğu yolundaki kanaattir. Her memur 
bilmelidir ki, nasıl eski zamanda muayyen dere
cede bulunan memurlar yazdıklarını tebyiz işi-
1Ö de mükellef idise, bu gün de makine ile her 
memur kendi yazısını kendisi yazmakla mükel
leftir. Bu ayni zamanda başkasına emretmek 
hastalığının da önüne geçmiş olacaktır. Bu ya
pıldığı takdirde daktilograflık masrafının da 
önüne geçilmiş olacaktır. Bazı dairelerimiz, 
şükranla işitiyoruz, almak istediği yeni me
murun evvelâ daktilo ile yazı yazmak bilib bil
mediğini imtihan ettikten sonra diğer memuriyet 
imtihanım yapmaktadır. Bu usulü bendeniz 
takdirle karşılarım. Ben Hükümetten rica edi
yorum. bu. usul bütün dairelerde esas olsun. 
Bunun diğer faydalarını takdir etmeği muhte
rem heyetinize bırakıyorum. Bu şekil tabiidir 
ki, muayyen derecede olanlara aid olacaktır. 
Yoksa bir müdürü umumiye, bir müsteşara, 
makine ile yazı yazacaksın denilmez. Amma 
muayyen derecede olan her memur kendi yazı-
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sim muhakkak kendisi yazmalıdır. Mademki 
Avrupai bir hayat takib ediyoruz; Onun için 
bir avrupalı gibi çalışmalı, onun gibi makine ile 
yazısını da kendisi yazmalıdır. Yukarıda da 
söylediğim gibi bunun teğmin edeceği faide is
tiskal edilmeyecek kadar büyüktür. 

Sözüme başlarken tasarruf noktasından, ufak 
tefek; görebileceğim şeyleri söyledim. Bazı ar
kadaşlarımızın kemali salâhiyetine binaen bü
yük davalarda, büyük malî kombinezonlarda ne 
gibi mütaleaları olduğunu burada dinlersek 
müstefid oluruz. Onların dahi, kendi mahdud 
rüyetime nazaran ,(tstağfurullah sesleri). Ge
niş düşüncelerini elbette hüsnü niyetle takib 
eder ve memnuniyetle dinleriz. Bizim mümkün 
olduğu kadar, fakir bir bütçe içinde bulunduğu
muzu takdir etmemiz lâzım gelmektedir. 268 
milyon liralık bir bütçe ile dünya nazarında, 
bu kadar az bir bütçe ile ne kadar çok iş gör
mek mecburiyetinde bulunduğumuz aşikârdır. 
Bu, bizim, bütün bu memleketi idare edebilmek 
için ne kadar büyük zahmetler, meşakkatler ve 
kombinezonlar içerisinde bulunduğumuzu gayet 
iyi biliriz. îşte her memur bunu bilmelidir, her 
âmir bunu bilmelidir. Tatbikini gayet basit te
lâkki ettiğimiz kâğıd meselesi bize haleti ruhi-
yemizi gösterir. İki satırlık yazı için yarım 
tabaka kâğıdı telef etmekte mahzur görmeyen 
bir zihniyetin düşmanıyız. Öyle tasarruf etme
liyiz ki, her satırın ebadına ve her işin icabına 
göre, bazı Avrupa memleketlerinde olduğu gibi, 
ebadlı kâğıd bulundurmalıyız. Bu şekildeki ta
sarruf bize kırtasiyeciliğin husule getirdiği mas
rafın yarısını teğmin eder, bu kâfi değildir. 
Memlekette kâğıd istoku yoktur diye gazetele
rin hacmini küçültürken, diğer taraftan devairi 
devlette atılmış olan kâğıdların bile bir kıymeti 
maddiyesi olduğunu mütalea etmek lâzımdır. 
Her gün süprüntü sepetine attığımız kâğıdla
rın tonu bu gün zannederim piyasa fiatile izmit 
kâğıd fabrikasında 17 buçuk, hatta 20 liradır. 
Kaç ton kâğıdın ne nisbette her gün için sarfe-
dildiği biran göz önüne alınacak olursa, ne mik-
dar tasarruf teğmin edeceği meydana çıkar. 
Böyle yaparsak, israf zihniyetile mücadele ma
nasına gelen vaziyeti dahi nazarı dikkate almak 
yolunda faideli bir iş yapmış olduğumuz kana
atine varırız. 

Bütün bunların heyeti mecmuasını saymak
tan maksadım, icra ve ifası âmir mevkiinde bu
lunanın bir emrile kabil ve pek büyük fayda 
verecek bazı noktaları hatırlatmağa münhasır
dır. Yoksa malî mesailde bir ihtisas iddiasında 
değilim. Bütün bu davaların mihrak noktasını 
şu teşkil eder: 

Arkdaşlar; içinde bulunduğumuz devre, her 
şekilde fedakârlık devresidir. Memleketin hayat 
ve istiklâlini muhafaza etmiş olmak için icab 
ederse en tatlı hayatını dahi verecek olan biz
lere, hayata gelmezden evvel yapılması lâzım ge

len fedakârlıkları göstermek suretile numune 
olmak düşer. Bütçenin bütün fazlalıklarının bü
yük bir kısmının Millî Müdafaaya verilmiş ol
ması zevk ve tesellimizi teşkil eder. Çünkü 
bugün yegâne ve yalnız teselli noktamızı ancak 
Millî Müdafaa teşkil etmektedir. Yarının teh
likesi karşısında en ufak bir kuruşu dahi tasar
ruf etmek işlemekdir ki, Millî Müdafaanın çe
tin çemberi üzerinde hiç olmazsa bir çivi ro
lünü oynar. Onun içindir ki arkadaşlar, Hükü
metimizden bize bu bütçe verilmiştir; bu büt
çeye göre sarfiyat yapmağa mezunuz diye aldık
ları salâhiyeti tatbik etmek yolunda bir zihni
yet değil, bu salâhiyetin içinde dahi tasarruf 
edilmesi kabil olan noktalar vardır yolunda 
bir hareket takib edilmesini rica ederim. Ken
di yağile kavrulan ve şimdiye kadar haysiyeti 
maliyesini hiç bir yabancıya karşı, hiç bir va
tandaşa karşı ihlâl etmiyen ve bunun ancak 
kendi bünyesindeki fedakârlık meziyetine med
yun bulunan milletimizden çok umidvarız ki 
1940 hayatı dahi aynı meziyetin mükâfatı ola
rak nizamlı, tasarruflu ve muvaffakiyetli ola
caktır, bilhassa ve bilhassa bu, arttırmış olacağı
mız paranın on parasına kadar Millî Müdafaa
ya tahsis etmek suretile vücuda getireceğimiz 
kuvvetli ve canlı müdafaayı, küçük ve büyük 
düşmanlarımıza, Türk milletinin icabında nasıl 
kuvvetli, icabında Şefi etrafında tek bir ruh, 
tek bir zihniyet halinde nasıl kendi hayatını, 
varlığını feda edeceğini göstermek suretile en 
güzel bir misal teşkil etmek olacaktır. (Bravo 
sesleri alkışlar). 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlar, Cumhuriyet rejiminin teessüsün-
denberi ilk defa olarak dünya ahvali anormal 
ve karışık bir hal almış olmasına rağmen, muh
terem Maliye vekili bize 1940 senesi bütçesini 
yine denk olarak sunmuştur. Bazı menabii va
ridatın tenakus ettiği görülmüş ise de, bu nok
san bazı vergilere zam yapılmak ve bazı mas
raf fasıllarında da tasarruf teğmin edilmek su
retile karşılanmış ve bütçe denkleştirilmiştir, 
bundan dolayı gerek muhterem Maliye vekilini 
ve gerek muhterem Bütçe encümenini tebrik 
ederim. Hiç şüphe yok ki bu gün Maliye veki
limizin deruhde ettiği vazife çok ağır ve müş
küldür. Onun bir çok senelik tecrübesinden 
elbette ki memleketimiz müstefid olacaktır. Biz 
dünyanm karışık olmasına rağmen imar faaliye
timize devam ediyoruz. Ancak, bendenizin ka
naatimce, bütün Devlet makanizmasmda araş
tırmalar yapılırsa, ağlebi ihtimal bir takım ta
sarruf membaları bulunabilir. Bu meselenin 
muhterem Koordinasyon heyeti tarafından ted-
kik edilmesi çok faideli olacaktır. Bilhassa böyle 
anormal zamanlarda Devlet mekanizmasını sar
sacak en büyük âmil. israftır. Para sarfiyatı yal

nız «prodüktif» şeylere hasretmek ve şimdilik -za 
rurî olmayan ve kabili tasarruf ve kabili teah -
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hur olan şeyler için bilûmum sarfiyatın tahdidi, 
sayın Hükümetimizin gayelerinden biri olmalı
dır. Bütçenin varidat kısmı, muhammen olarak 
bütçeye dercedilmiştir. Ben kalbimle temenni 
ediyorum ki varidat her ay bir fazlalık göster
sin. Ancak dünya ahvali dolayısile bizim harb 
haricinde kalmamıza rağmen bu ahvalin serpin
tisine ve tesirine maruz kaldığımız ve ka
lacağımız inkâr edilemez. Muhterem Ma
liye vekili vergilerden alman varidatı her 
ay göz önünde tutarak vergi vaziyetini 
tedkik buyurmalıdır ve mevzubahs olan 
ahvalden dolayı tenakus görülürse bu tenakusun 
neden ileri geldiğini anlamak ve ona göre ted
bir almak mecburiyeti vardır. Pek tabiî ola
rak iktisadî, malî ve ticarî işler, harb dolayısile 
sekteye uğrarlar. Tüccar olsun, sanatkâr ol
sun, banka ve ticarî veya sınaî bir şirket ol
sun, hepsinin de muameleleri ve binnetice kâr
ları azalmış olabilir ve bu gayri tabiî vaziyet 
vergilerin cibayeti üzerine sui tesir yapabilir. 
Fedakâr ve yurdsever halkımız her şeye rağ
men vergisini vermekle vatanî borcunu ifa et
miş ve daima edecektir. Bu müşkül anlarda 
bütün milletin gayesi millî müdafaamızın aza
mî surette kuvvetlendirilmesidir. Ancak muh
terem Maliye vekilinin nazarı dikkatini celbet-
mek istediğim nokta, arzettiğim ahvalden dola
yı, şayed muhammen varidat kısmen tenakus 
gösterirse, memleketin malî, ticarî ve iktisadî 
vaziyetine göre, ne gibi tedbirler almak lâzım-
geleceği düşüncesi ile, sırf durendişlik noktai 
nazarından, şimdiden etraflı bir etüd yapılması 
faideli olur zannmdayım. 

Biz bütün kalbimizle temenni ederiz ki Dev
letin varidatı daima bir tezayüd göstersin ve 
bunu da azamî istihsalle, çok çalışmakla ve ta
sarrufa riayet etmekle elde edeceğiz. Türk 
enerjisi, Türk zekâsı banka sahalarda olduğu gi
bi, malî ve iktisadî işlerde de her hangi bir 
müşkülü bertaraf etmeğe muktedirdir. 

Dostlarımız olan iki büyük Devlet bize malî 
yardımda bulunmaları ve on beş milyon liralık 
bir altın stokunu hazinemize teslim etmeleri, 
şayanı şükrandır. Harbi umumiden evvel mem
leketimizde asgarî elli milyon liralık altın stoku 
bulunurdu. Maalesef harbi umumî esnasında 
ve mütareke senelerinde bu altınlar harice ka
çırıldı. Çok temenni olunur ki bu on beş mil
yonluk altun stokunun tedricen arttırılması hu
susunda, sayın Hükümetimiz icabeden tedbir
lere şimdiden tevessül buyursun. Maliyeye dair 
sözlerimi bitirmeden evvel diğer bir membaı 
varidattan bahsetmek isterim. 1940 malî yılı 
bütçesini mütalea ederken varidat bütçesinin 
otuz altıncı faslında «mukavelenamesi mucibin
ce Musul petrollarmdan alman bir milyon lira» 
lık bir varidat gördüm. Bendeniz, böyle mühim 
bir membadan her sene alınmakta olan bu meb

lâğı çok mütevazi bulmaktayım. Bu mikdarı le
himize olarak arttırmak hususunda alâkadarlar
la dostane bir surette görüşmek imkânı yok-
mudur? 

Arkadaşlar, geçenlerde millî korunma ka
nunu ile muhterem Hükümetimize vâsi salâhi
yetler verildi. Bu kanun çerçevesi dahilinde 
Hükümet memleketimizin menafiini korumak 
için bir takım isabetli tedbirler almıştır. Muh
terem Ticaret vekilimiz, bu anormal zamanlarda, 
ticaretimizin inkişafı için, hayat pahalılığının, 
ihtikârın önüne geçilmesi için gayretler sarfe-
diyor. Bendeniz kendilerini tebrik ederken, Af
yon mebusu olmaklığım hasebile afyon hakkın
da bir temennide bulunmak isterim. Memleketi
mizin haricinde afyonun yüksek fiatte satılmak
ta olmasına rağmen, Ofis, müstahsilin malını 
çok dun fiatle mubayaa ediyormuş. Bu nokta 
üzerine sayın Ticaret vekilinin nazarı dikkatini 
celbederim. Geçenlerde, hayatî bir gıda mad
desi olan buğdayımızın harice satılmaması için 
bir ricada bulunmuştum. Görüyorumki buğday 
ve arpa ihracatı berdevamdır. Böyle bir zaman
da, bir mikdar serbest döviz elde etmek için, 
buğdayımızı feda etmek doğru olurmu? 

Arkadaşlar, bu anormal zamanlarda azamî 
istihsale çok ehemmiyet vermeliyiz. Geçenlerde 
muhterem Ziraat vekili köylüleri azamî istihsale 
teşvik etmek için radyo ile bir konferans verdiler 
bilmemki radyo ile söylenen sözler köylünün 
kulağına kadar gitmiş mi ve köylü üzerine ne 
gibi tesir yapmıştır. Büyük Millî Şefimizin yük
sek direktiflerile memnuniyetle görüyoruz ki 
muhterem Başvekil ile diğer vekiller arasıra 
memleket dahilinde seyahate çıkarak memleketi 
alâkadar eden işleri yakından tedkik buyuru
yorlar. Gönül isterdi ki muhterem Ziraat ve
kilimiz beraberlerine birkaç ziraat mııtahassısı 
alarak Anadolunun istihsal sahalarını dolaşsın. 
Zürraı azamî istihsale teşvik etmek için lâzım-
gelen tedbirleri ittihaz etsinler. Köylünün buna 
dair olan ihtiyacını karşılayarak amelî bir ne
tice elde etsinler. Buna dair muhterem vakil ne 
düşünüyorlar? Yani memleketimizde azamî is
tihsal seferberliğinin başında bizzat muhterem 
Ziraat vekili bulunmalıdır. Hayretle gördüm 
ki azamî istihsaîa germi vereceğimiz bir za
manda, Ziraat vekâleti bütçesi, geçen yıla naza
ran (400 000) dord yüz bin lira noksanile tan
zim edilmiştir. 

Ahvali hazıra dolayısile memleketimizi alâ
kadar eden mühim bir mesele de kömür mese
lesidir. Muhterem Hükümetimiz buna dair bir 
kanun hazırladığı ve kömür istihsalini azamî 
hadde çıkarmak için tedbirler düşündü. Ancak 
bu tedbirler mevkii tatbika geçinceye kadar 
derhal kömür üzerine de tasarruf yapmak ihti
yacı hâsıl olmuştur. Bir taraftan Karabük fab
rikaları günde takriben bin iki yüz ton kömür 
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istihlâk etmektedirler. Diğer taraftan münaka
lât işleri için, elektrik işleri için külliyetli mik-
darda kömür sarfedilmektedir. Bundan maada 
halkımızın ve fabrikalarımızın ihtiyacı için de 
kömür sarfiyatına lüzum vardır. Memelketteki 
kömürün isticali artmcaya kadar anormal za
mana şamil olmak üzere kömür sarfiyatı üzeri
ne tasarruf yapılması zaruridir. Avrupada bu 
işe okadar' ehemmiyet verirler ki günde bir 
saatlik kömür sarfiyatını azaltmak için yaz sa
atini ihdas etmişlerdir. Kömürden bahsederken 
sayın Hükûrnstimizden rica ediyorum Anadolu-
nun ortasında bir kömür stoku ihdas edilmesi 
ve linyit madenlerimizin azamî randıman ver
meleri için vakit kaybetmeksizin tedbirler alın
ması elzemdir. Kömür madenlerimizin hepsi de 
sahilde olduğundan, Anadolunun ortasında bir 
kömür stokunun bulundurulması çok faideli 
olur. Acaba saym Hükümetimiz buna dair ne 
düşünüyorlar? 

Bugün demir çok kıymetli bir meta halini al
mıştır. Millî Müdafaa ve imar işleri için demire 
olan ihtiyaç da aşikârdır. Karabük fabrikala
rımız acaba yakında bu ihtiyacımızı tatmin ede
cek vaziyete girmiş olacak mıdır? 

Sayın Hükümetimizin nazarı dikkatini cel-
b etmek istediğim diğer mühim bir nokta var
dır, o da nüfus meselesidir. Bir memlekette nü
fus nekadar artarsa her sahada, kuvvet ve in
kişaf da o nisbette artar ve yükselir. Memlev-
ketimiz tarihlerde emsali namesbuk bir zelzele 
ve seylâb felâketine uğradı ve maalesef bu 
yüzden otuz bini mütecaviz nüfus kaybettik. 
İlk vazifemiz, bu elemli kaybın yerini doldur
mak için çareler aramaktır. Teessürle söylemek 
isterim ki bugün bazı mahallerde velevki mah-
c.ud yerler olsun meşru izdivaçlara karşı bir 
engel teşkil edici sebebler vardır ve bu sebeb-
lerin başlıcası «serbest münasebet» cereyanıdır. 
Bu cereyanı durdurmak çarelerini düşünmeli
yiz. 

Türkiye Cumhuriyetinin esaslarından biri 
de fazilettir. Eğer bu ulvî' esas takib ve telkin 
edilirse meşru izdivaçlar artar ve binnetice nü
fusun tezyidine medar olur. 

Hamdolsun evlenmek hissi bugün Anadolu-
da mevcuddur ve izdivaç müteyemmen bir hal-
dise olarak kabul edilmiştir. Ancak orada da 
doğum işleri gayri sıhhî muhitte vuku buldu
ğundan yeni doğan gürbüz Türk çocuğunu ya
şatmak için büyük gayretler sarfedilmelidir. 

Sıtma gibi hastalıklar ve bakımsızlık esefli 
bir vaziyet ihdas ediyor. Muhterem Hükümeti-' 
mizin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra 
da bütün bu işlere azamî ehemmiyet vermeleri
ni cira ederim. 

Doğum ve çocuk bakımı meselesinde çok bü
yük vukufu olan merhum arkadaşımız Dr. 
Besim Ömerin eserlerini yurdumuzun her yerine 

Hükümetimiz tarafından tevzi edilmelidir. 
Arakdaşlar, memleket makanizmasında bu

lunan her işe dair mütalea dermeyan etmek ni
yetinde değilim. Ben hatıra gelen bir kaç nokta 
üzerine muhterem Hükümetimizin nazarı dik
katini celbetmek istedim. Böyle anormal ve ka
rışık zamanlarda Devlet işlerinin idaresi ko
lay bir şey değildir. Muhterem Başvekilimiz çok 
defalar geceyi gündüze katarak Hükümet erkâ-
nile yorulmak bilmez bir surette çalışmaktadır
lar. Allah razı olsun. 

Muhterem Başvekilin riyasetinde toplanan 
Koordinasyon heyeti de çok faideli tedbirler al
maktadır. 

Arkdaşlar, dünyanın son zamanlarda aldığı 
tehlikeli vaziyeti biz müsterih olarak karşıla-
yoruz. Çünkü başımızda askerlikte, siyasette ve 
Devlet işlerinde alemşümul şöhret kazanan Mil
let Babası Ulu ve kahraman bir Millî Şefimiz 
vardır ve yanlarında ilmi ve irfanile maruf tec
rübeli ve durendiş bir Başvekilimiz ile dirayet
li ve faal vekillerimiz vardır. Müsterihiz çün
kü malî itibarımız yüksektir ve millî paramız 
memleketimizin ihtiyacını tatmin edici mahiyet
tedir ve malî kaidelerine uygun bir surette ida
re ediliyor. 

Evet müsterihiz çünkü yurdumuzun müda
faası şanlı ve şerefli Türk ordusuna tevdi edil
miş bulunmaktadır. Bu ordunun başında büyük 
Mareşalimiz ve komutanlarımız ve erkâniharbi-
yemiz vardır. 

Bazı memleketlerde müdafaa hatları yapıl
mıştır. Biz de Çakmak hattı ve Memedcik hat
larımız vardır. Biz bunlarla iftihar ediyoruz. 

Yaşasın millî vahdet 
Yaşasın kahraman ordu (Alkışlar). 
HALÎL MENTEŞE (îzmir) — Arkadaşlar; 

Bütçe encümenimiz bu sene bütçe tedkikatmda 
yeni bir metod tatbik etti. Arkadaşlarından 24 
zatı hususî mazbata muharriri yaparak bu ar-
şadaşlar devairde bütçenin tatbikatını, Devlet 
ihtiyacını, yapılan zam ve tenzillerin esbabı mu-
cibelerini yerlerinde tedkik ettiler ve Bütçe en-
meni müzakeresi esnasında Hükümet mümes-
silile karşılıklı olarak bu mazbata muharriri ar
kadaşların mütalealarmı da dinlediler. Bundan 
dolayı bu metodun ileride de devam etmesi ve 
tatbik edilmesi hakikaten şayanı temenni bir 
arzudur. Bundan dolayı Bütçe encümenini teb
rik ederim. Bizi, bütçenin her cephesinde, gerek 
nakid cephesinde, gerek döviz cephesinde, gerek 
varidat ve masraf cephelerinde güzel tedkik-
lerle karşı karşıya bulundurdular. Yalnız es
babı mucibenin baş tarafında, Hükümet mas
raflarını tesbit ederken tasarrufu esas tut
muştur, biz de bunu musib gördük ve bunu de
ğiştirmemekte musirriz denildiği halde neticede 
Hükümetin teklifine altı milyon lira bir ilâve 
yaptılar. 

— 283 — 



î : 56 27-5 -1940 C : 1 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Demek teşek

kürü geri alıyorsun (Gülüşmeler). 
HALİL MENTEŞE (Devamla) — Vakıa bu

na tahsilatın, tahakkukatm son aylardaki me-
sud ve müterakki neticesinin sebeb olduğunu 
da söylüyorlar, yalnız ben ehemmiyetli gördü
ğüm bir cihet hakkında Heyeti Celilenin ve Hü
kümetin nazarı dikkatini celbetmek istiyorum: 

Ahvali fevkalâde dolayısile hayat şartları 
gittikçe ağırlaşmaktadır. Bunun ıstırabını en 
ziyade sabit gelirli maaş ve ücret erbabı çek
mektedir. Harb müzmin bir hale gelib de bu va
ziyet devam ederse bu ıstırab daha ziyade arta
caktır. Binaenaleyh bu bakımdan bu fazlalığı 
maaş ve ücret eshabmm mükellefiyetlerini tah
fif yolunda kullanmağı daha muvafık buluyo
rum. 

Bütçe encümenimiz, bilhassa Hazinenin nakid 
vaziyeti hakkında çok şayanı dikkat ve mem
nuniyet şeyler söylüyor. Vakıa Maliye vekili 
arkadaşımız da buna dair uzun izahat verdi. 
Gümrük vergileri eylülden itibaren her ay üç, 
üç buçuk milyon tenakus ettiği halde dahilî 
vergilerde tebarüz eden fazlalık ve maliyece 
alınmış olan tedbirler sayesinde malî intizam 
teğmin edilmiştir. Bu sayede Devletin ve Ha
zinenin intizamı tam ve kâmil bir surette tutul
muştur. Bu; şunu gösterir ki bütçenin tahmi
ninde dikkat ve isabet vardır. Bundan dolayı en 
evvel tebrike lâyik olan Maliye vekili arkadaşı
mızdır. 

Sonra »dahilî vergiler bu sene de büyük bir 
fazlalık göstermektedir. Bu fazlalığın muhtelif 
senelerin fazlalıklarına inzimam etmekte olduğu 
ve vergi nisbetleri mahfuz olduğu halde bunun 
devam etmekte bulunduğuna göre memleket da
hilinde hakikaten şayanı şükran bir inkişafın 
bariz delilidir. 

Avrupada harb ilân edildiği zaman memleke
timiz bilhassa iktisadî bakımdan gayet tehlike
li bir dönüm noktasında bulundu. Haricî tica
retimizin % 55 inin pazarı olan Almanya harbe 
girdi. Memleketimizin mahsulâtını satamamak 
tehlike ve endişesi karşısında kaldık. Hüküme
tin müttefiklerle yapmış olduğu iktisadî ve ma
lî cebhelerden mukavelelerle bu tehlikeyi önle
mek için lâzım gelen tedbirler alınmıştır. Bu
nun tatbikatında gerek ziraî, gerek ticarî ha
yatta uzun tecrübelerle mahmul olan bir bilgi 
ile ticaret vekilimizin gayreti ve metodik çalış
mak vasfı mümeyyizi olan Başvekilimizin Dev
let işlerini sıkı ve metodik bir surette kontrolü 
altına alması bu tedbirlerin hakikaten memle
ket için hayırkâr bir neticeye varmasını intaç 
etmiştir ve ilk günün ümidsizlik ve sıkı vazi
yetleri feraha ve ümide münkalib olmuştur. 
İdhalâtın tenakus etmesi filhakika memleket 
içinde hayat şartları bakımından bir sıkıntı ve
rir. Fakat harb tehlikesi karşısında bulunan 
her millet şu tedbiri almıştır. Idhalâtı müm

kün mertebe kısmak ve ihracatı arttırmak. Bu
nun sebebi çok mühimdir. Çünkü harb masra
fı dahilde, dahilî para ile görülür, fakat mem
leket müdafaasının hariçten muhtaç olduğu eş
yayı alabilmek için dövize ihtiyaç vardır. Bu
nun için de memleketin ihracatı artmalıdır ve 
idhalât lüzumlu eşyaya hasredilmelidir. Bu se
ne de bütün zelzele ve seylâb felâketlerine rağmen 
memleketin ziraî şeraiti umumiyesi bir bolluk 
müjdesi vermektedir. Mahsullerimiz inşaaallah 
bol olacaktır ve hepsini de iyi fiatlarla satmak 
muvaffakiyeti hâsıl olacaktır. Yalnız bir cihe
te nazarı dikkati celbetmek isterim. O da; bü
tün dünyanın bulunduğu meşkûk vaziyette teh
likeli blokajların tazyiki altına memleketi bırak
mamak için çok dikkatli ve tayakkuzlu bulun
mak lâzımgelir zannmdayım. ve böyle bir teh
like altına düşmektense memleketin mahsulleri
ni her halde elde bulundurmak ınüraccahtır, 
sözlerim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Söz Emin Sazağındır. 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Ankara Hü

kümeti milliye ve Cümhuriyesinin hini teessü
sünden bu ana kadar yaptığı işler biraz insafla 
göz önüne alınırsa, bazı hata ve noksanlarımıza 
rağmen, çok müsbet bir netice verdiğini,- bu ar-
zettiğim iktisadî kısımlardır - bir insanın gök-
sünü kabartacak bir vaziyette olduğunu gö
rürüz. Bendeniz memleketin serveti umumi

yesi bakımından söylüyorum. Son zamanda yap
tığımız, ilâve ettiğimiz yarım milyarlık şimendi
fer, 100 milyonluk Sümerbank tesisatı ve Eti-
bankm madenleri ve saire değil. Sırf memleke
tin serveti umumiyesi eskiden ne idi, bu gün ne 

haldedir, bunu gözümün önüne getiriyorum. Ser
veti umumiye denilince, bendenizin kanaatime 
göre, hakikî servet emlâk, arazi, hayvanat, ma-
deniyat ve müessesatı sınaiyedir. Biliyorsunuz 
ki altın artık tamamen kıymetini kaybetmiştir. 
Harbde bile altını olmayan devletler dahi hiç 
bir zaruret içinde kalmadan kendi ihtiyaçlarını 
görmüşlerdir. Altının vaziyeti yalnız bir iti-
yaddır, netice itibarile insanların buna alışkan
lığıdır. Demek ki hakikî servet hayatta; ye
nen, içilen, oturulan nesnelerdir. Hakikî kıy
metin bundan ibaret olduğunu bütün dünya 
ile beraber biz de takdir etmiş bulunuyoruz. 

Buna nazaran memleketin hayvanını ele alıyo
rum. Harbi umumiden evvel ne kadardı? Bu 
gün ondan çok fazladır. Emlâkini nazarı dik
kate alıyorum, fazladır. Maden kısmını nazarı 
itibare alıyorum, inkişaf etmiştir, eskiden ya
bancı elinde olan, Devlet eline geçmiştir. Kül 
halinde mütalea edince malî vaziyetimizde 
zerrenin zerresi kadar endişe edecek hiç bir 
vaziyetimiz olmadığını erbabı izan ve insaf gö
rür. (Bravo sesleri). 

Fevkalâde tahsisat meselesi; bu en şuurlu 
insanların istifade edeceği bir membadn*. An-
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cak fayda getirecek yerlere vermek, istihlâke 
yatırmamak, su işleri yapmak, fabrikalar yap
mak ve saire gibi bu gün koyup yarm alacak 
yerlerde kullanmak lâzımdır. Fevkalâde tahsi
sat bizim şimdiye kadar mahrum olduğumuz 
ve ancak Cumhuriyet Hükümetinin mazhar 
olduğu bir nimettir. Bunu daima istihsal yer
lerine sarfedersek her vakit hüsnü muhafaza 
edeceğimiz bir yol olur. Bu milleti yaşatacak 
ve memleketi kurtaracak bu kısımda, şayanı 
takdir olan milletimiz, Hükümetin bu husus
taki adımlarına tamamen bilerek, şuurla mü
zaheret etmiştir. Çok ham olduğumuza naza
ran ben doğrusu Maliye vekilinin yerinde ol
saydım bu sene memleketin her tarafında Hü
kümet konağı noksanı bırakmazdım. Bu za
manlarda çalışmak, âdeta sel önünden kütük 
kapmak gibi bir şeydir. Hükümet konakları 
için verdiğimiz icar bedellerini ve kira ile tu
tulan binalarda muntazam çalışılamadığmı ve 
evrakın yangına maruz bulunması tehlikesini 
ve memlekette işçinin çokluğunu göz önüne 
alır, bazı arkadaşlarımın yaptığı gibi, Hükü
metin bu husustaki mesaisini tahdid etmem, 
bilâkis resmî binalar yapması için teşvikte bu
lunur ve bu fırsatta bu boşluğu kapatmasını 
arzu ederim. Benim aklımca bu memleketi en 
ziyade kurtaracak şey şu işleridir. Bu sene-
ki bereketli vaziyete maalesef 15, 20 senede 
bir rastgeliyoruz. Bu fevkalâde tahsisat mena-
biinden Nafiaya ayrılan şey pek azdır. Muh
terem Vekilimiz nasıl oldu, Maliye vekilini sı
kıştırmadı mı, bilmem. Nasıl olur da bu mem
leketi en ziyade kurtaracak böyle bir memba 
bundan pek az istifade etsin? 

Bu işlerin bir kötü yeri var. Bu gün zama
nı değil amma söylemeden geçemiyeceğim. Me
murun da, milletin de, Hükümetin de, hepimi
zin kulağında yer etmesi lâzımdır. Bizim me
murin ve tekaüd kadromuzda maaş nisbeti ala
bildiğine gidiyor. Gün geçmiyor M memurin, 
tekaüd kanunu diye Meclisten bir şey geçme
sin. Bu, benim gibi tekaüd olmryanı büsbü
tün sıkıyor. Halil arkadaşımızın söylediği gi
bi, muvazene ve buhran vergisinde beş, altı 
milyon fark varmış, Bunu verelim deniliyor. 
Arkadaşlar, bu millet bu parayı zaten muva
zenesiz vermiştir. Bünyei iktısadiyesine göre 
maaş vermemiştir. Bu vergilerle o muvazeneyi 
tekrar yerine getiriyor. Bu milletin bünyesine 
göre verilmiş bir maaş değildir, Amerikadan 
da fazladır. Ben zannetmem ki bu memleket
te maişet buhranı diye bir şey olsun. Harbi 
umumide vaziyetimiz ne idi bir düşünelim. Bu 
gün yiyecek içeriden, giyecek içeriden, şeker 
içeriden teğmin edilmektedir. Pek ufak tefek 
şeyler dışarıdan gelir. Harb olduğu saman da
hi bu memlekette maişet buhranı diye bir şey 
olmaz; olur diye düşünmek yanlış olur. Ben
deniz valilikte bulunmuş, salahiyetli bir arka

daşla konuşuyordum; onun dairelerden birin
de bir oğlu varmış, on sekiz kişi bir dairede 
çalışıyorlarmış. Bana iki yüz lira versinler, 
yalnız basma bu işi yaparım, demiş. Bu has
talığı kaldırmalı. Milleti müstehlik olarak me
mur yapmamalı, adedlerini azaltmalı, bunlar
dan artan para ile diğerlerine çok para verme
li, iyi doyurmak. Bu işi biz böyle yapmazsak 
nesli atinin bizi affedeceğini zannetmem, în-
şaallah vaziyet düzelir de bu işle biz de, Hükü
met te meşgul oluruz, bunu mutlaka yapmamız 
lâzımdır. 

Bir kaç ricam olacak. Buğday fiatleri bu 
sene Türkîyenin korktuğu gibi değildir. Tica
ret vekilimizi tahtie ediyorlar amma 15 - 16 
milyon çiftçi müteşekkiriz. Ben vaziyeti gör
düm, mesuliyeti kabul ediyorum, satacağım 
dedi ve sattı. Ben teğmin ediyorum M, Tür-
Myedeki bu günkü buğday ordu ile beraber 
memlekete üç sene yetecektir. Onun için faz
la geleni satmak ve gelecek sene fazla kaldır
mağa çalışmak. Bunu yapmalıyız. Bütün Es-
kişehiri dolaştım. Rica ediyorlar; aman bize 
orak makinesi yetiştirin diyorlar. Hükümetten 
bunun, ne pahasma olursa olsun, vaktinde yetiş
tirmelerini rica ederim. Çünkü bu mahsul heder 
olmasm. 

Afyon işi. Hep hatırlarsınız, afyonu hep be
raber inhisara aldığımız vakit, bizim afyonun 
morfini fazladır, bunu ilâç yapan fabrikalara ve
receğiz, bizden fazla fiata alacaklar, 22 liraya 
satacağız, bunun 20 lirasını köylüye vereceğiz 
dediler. Biz de halka böyle aynen ilân ettik. 
Sonra gördük ki, mesele bir sıfır hatası imiş. 20 
değil iki liraya indi. Sevgili Ticaret vekilimiz 
diğer işlerde zürraa yardım etti. Bu işte de ame
lî bilgilerinden istifade ederek fazla fiata satıl
masını teğmin edeceklerdir. 

Başka mühim bir ricam daha var; böyle za
manlarda suiistimal çok olur. Onun için muhte
rem Başvekilimizden rica ediyorum. En inan
dığı zevattan, anası babası kadar emin oldu
ğu zevattan Hükümet devairini murakabe ede
cek bir heyet teşkil etsin, bir hususî murakabe 
teğmin etsin. Biliyorsunuz bu bütün dünyada 
böyledir. Yalnız bizde değildir. Harb darb za
manlarında bunlar hakkından gelinmez derece
yi aşar. Bu işe ehemmiyeti mahsusa verir ve 
muvaffak da olur, înşaallah cenabı hak ta ko
rur, Hükümetimiz sergüzeşt peşinde değildir, 
haricî siyasetten bütün halk memnun ve min
nettardır, memleketin menfaati ne ise ona 
göre mukaveleler akdetmiştir ve yürüdüğü yol 
memleketi selâmete çıkaracak yoldur, bundan 
hep müteşekkiriz. Ancak her ihtimale karşı böy
le hallerde bütün milletin canmdan, malın
dan verdiği şeylerin suiistimale uğramaması için 
umumî bir murakabe heyeti yapılmasına imkân 
versinler. Vekâletlerin müfettişleri ve sairesi 
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vur amma, hepsinin üzerinde bir murakabe heye
ti vücude getirsinler. 

Efendim; en mühim meselemiz, hepsinin üs
tünde olmak üzere, millî müdafaa meselesidir. 
Artık Millî müdafaa vekilimiz 24 saat içinde 
24 saat mi çalışır, 48 saat miş çalışır, nasıl ya
parsa yapsın, bu işte şunu unuttuk diyenler, 
vardır, Allah rizasr için bizi böyle bir şeye ma
ruz bırakmasın. Şimdiden ne lazımsa yapsm, 
ihmal etmesin. Bütün arkadaşlarım, bütün mil
let, böyle fevkalâde zamanlarda, dahilî derdle-
rimizin ıslahına çalışmakla beraber, milletleri 
yaşatan, bağlılık, vahdet, fikir birliği, karar ve 
arzu birliği olduğuna göre, Büyük Millî Şefimi
zin etrafında bütün milletin sarsılmaz bir iman
la toplanarak bu işi başarmağa çalışması lâzım
dır (Alkışlar). 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar; bütçenin bazı noktaları üzerinde ben 
de durmağı doğru buldum. 

Evvelâ Bütçe encümeni arkadaşlarıma şunu 
söyliyeceğim; neden acaba bütçeyi böyle çok 
dar bir zamanda Meclise veriyorlar. Bu gün 
ayın 27 sidir. 4 gün sonra bu bütçenin tatbik 
edilmesi lâzımdır. Niçin bunu 10 - 15 gün evvel 
vermiyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; bu gün gelen bütçede 
görüyoruz ki; bütçemiz açıktır. Bu açığı yeni 
vergilerle kapatıyoruz . Yani geçen seneki tah
minlerimiz tam olarak tahakkuk etmemiştir. 
Sebebi, dünyada meydana gelen harblerdir. 
Harb dolayısile gümrük varidatı ve bununla 
alâkalı olan varidatlar azalmıştır. Fakat şa
yanı şükrandır ki memleket dahilindeki diğer 
varidatlar tahminleri bulmuş ve hatta geçmiş
tir. 

Hükümet, Meclise vermiş olduğu lâyihayı 
262 milyon küsur lira olarak vermiş ,Encümen, 
varidat tahminlerinde 6 milyon küsur liralık 
fazlalık bulmuş, 268 milyon küsur liraya çıkar
mış. Bunun hangisi doğrudur ve hangisi tahak
kuk edecektir, bu tahminler tahakkuk eder mi 
etmez mi? Ben bu hususta bir şey söylemiyece-
ğim. Ben daha ziyade masraf bütçesinin bir 
kaç şeyi üzerinde duracağım. Hükümet bu 
seneki masraflarda fazlalık gördüğü için vergi
lere zam sureti ile yapmış olduğu tevsiden son
ra geçen senenin masrafları üzerinde tenzilât 
yaparak bir para arttırmak ve bununla yeni 
bazı ihtiyaçları karşılamağı doğru bulmuş. Bu
nun için vekâletlerin masraf bütçesinde % 10 
hesabile bir tenkihat yapmağa kalkmış bununla 
10 350 000 lira tasarruf etmiş. Millî Müdafaa 
bütçesinin kara kısmınd mevcud bulunan 
13 120 000 liralık tahsisatı da fevkalâdeye almış 
ondan sonra vergilere yaptığı zamlarla tevsi 
ettiği varidattan fazla gördüğü bir milyon kü
sur lirayı da buna ilâve etmiş 24 757 000 liralık 
bir fazlalık bularak bunu tevzi etmiş, bunun 

17,5 milyon lirasını Düyunu umumiyeye ilâve 
ediyor. 

Bunu koymak zarurî idi. Yaptığımız istik
razları karşılamak içindir. Tam yerindedir. 
Ondan sonra 3 milyon 600 bin lirayı maaşata 
ilâve ediyor. 2,5 milyon lirayı maarife veriyor 
ve bir milyon küsur bin lirayı da nüfus sayımı 
için İstatistik umum müdürlüğüne ve hastane
lere veriyor. Ben bunlar üzerinde maaşata ilâ
veten konan 3 milyon 600 bin lirayı yerinde gör
medim. Hükümet bu Meclisten geçmiş bulu
nan kanunlara nazaran bu parayı koymağa ve 
bu mamurlara bu paralan vermeğe mecburdur. 
Bu bakımdan bu parayı kovmuştur. Mademki 
bütçemiz zamanın fevkalâdeliğinden dolayı açık 
çıkmıştır. O halde bu zamları gelecek seneye 
bırakabilirdi. Ayrı bir kanunla bu zamların baş
ka senelere kalması teğmin olunurdu. Böyle 
yapılması daha muvafık olacakı kanaatindeyim. 
O zaman bu 3 milyon 600 bin lira ya pasif ko
runma tedbirlerimize veyahud millî müdafaamı
zın başka ihtiyaçlarına sarfedilirdi. Böyle ya
pılmak daha yerinde olacağı kanaatindeyim. 
Bana böyle geliyor. 

Maamafih tekrar ediyorum, Hükümet Mec
listen çıkmış olan kanunlar dolayısile bu zam
ları yapmakta kendisini mecbur gördüeü içindir 
ki yapmıştır. Bütçe encümeni altı milyon kü
sur lira tahminlere ilâve etmiş bulunuyor ve ta-
biatile bu paravı muhtelif masraflara tevzi edi-
vor. E«:er Bütçe encümeni yapmış olduğu bu 
fazla tahminleri bu ffünün fevkalâde ihtivaları 
için, yani Milli müdafaa ihtivadan için. bilhas
sa memleketteki emniyet tedbirlerini arttırmak 
için, pasif tedbirleri arttırmak için koymuş ol
saydı daha yerinde olacaktı ve o zaman belki 
ben burada söz sövlemivecektim. Bana övle ge
liver ki, Bütçe encümei adeta normal bir za-
mandavmısız pibi alelade, yani kabili tehir olan 
ihtivanla.!* üzerene bu paravı dağıtmıştır. Hal
buki öbür tarafta bu siin hakikaten mühim olan 
ve tehiri belki memlekete zarar getirebilmesi 
düşünülen ihtivaclar vardır. Bu parayı bunla
ra tahsis etsevdi daha ivi olacaktır. Altı milvon 
lira az para demidir. Vakıa Millî müdafaa ih
tivadan fevkalâde bütçe ile karşılanıyor. Fa
kat bununla beraber bana bu altı milyon lira da 
ona zammedilseydi daha isabetli olurdu, gibi 
geliyor. 

Bütçede geçen sene üstünde durduğum bir 
noktaya tekrar geleceğim. 

Bu sene Hükümet ayni şeyi yine tekrar yap
mış bulunuyor. Hükümet tasarrufa ihtiyaç hâ
sıl olduğu zaman bütün vekâletlerden muayyen 
bir nisbette tenzilât yapmasını ister. Bazı vekâ
letler vardır ki bunlar bütçelerinden bu tenzi
lâtı yapabilirler, fakat bazı vekâletler de vardır 
ki bu tasarrufu bütçelerinden yapmağa imkân 
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yoktur. Fakat tasarruf yapmaları kendilerine 
bildirilince o vakit naçar zarurî masraflarından 
kısmak ıstırarında kalıyorlar. Bâzı vekâlet
ler vardır onların ellerindeki tahsisat, yahud 
kendilerinin görmekte bulundukları servisler 
bunların azalıb çoğalmasına müsaiddir. Fakat 
bazılarınınki asla müsaid değildir. Meselâ Ad
liye vekâletini alalım. Adliye vekâleti, yalnız 
memurların maaşlarından ve memurların vazi
felerini görmek için lâzım olan masraflardan 
mürekkeb bir bütçeye maliktir. Kezalik Dahi
liye vekâleti memur maaşları ve ücretleri ile on
lara taallûk eden masraflardan terekküb eden 
bir bütçeye sahibdir. Bu iki vekâletin bütçele
rinden tasarruf yapmağa kalktığımız gün yapı
lacak iş ya memurların adedini veyahud da mas
rafların mikdarmı azaltmaktır. Tabiatile me
murlar işlemektedir. Vazifeleri başındadırlar, 
maaşlarını almaktadırlar. Çaresiz diğer tahsi
sattan tenkise doğru gidilmektedir. Yapılacak 
olan tenkisat hangi tahsisattan olacaktır? Kır
tasiye^ harcırah, müteferrika ve saire şeylerden 
olacaktır. Onlardan da kesdiğimiz zaman ade
ta işler yürüyemiyecek kadar darlık meydana 
gelmektedir. Bu sene de Hükümetten gelen 
bütçede ayni kısıklıklar yapılmıştır. Fa
kat Bütçe encümeni bunların ikmalinin veya
hud itmamının zarurî olduğunu göz önünde bu
lundurarak bazılarını itmam etmiştir. Bunun
la beraber bu masraf kısımlarında muhtelif ve
kâletler arasında bir ahenk meydana gelmiş de
ğildir. Meselâ memleket dahilinde gördükleri 
hizmet itibarile hemen her yerde bulunan üç ve
kâleti alacağım. 

Maliye, Dalıiliye ve Adliye vekâletleri. Bu üç 
vekâletin bütün hizmetleri, memleketin her ta
rafına şamil bir şekildedir. Her kasabada, her 
yerde teşkilâtları vardır. Aşağı yukarı teşkilât 
mikdarları aynıdır. Böyle olduğu halde meselâ 
Maliye vekâletinin mefruşatı 70 bin liradır, Da
hiliye vekâletinin 20, AdHye vekâletinin 24 bin 
liradır. Halbuki hiç birinde ihtiyaç diğerinden 
az değildir. Bu geçen sene de böyle idi, daha 
evvellri senelerde de böyle idi. 

Tenvir ve teshin: Maliye vekâletinin 60 bin, 
Adliye vekâletinin 54 350, Dahiliye vekâletinin 
40 bin liradır. 

Kırtasiye: Maliye 70 bin, Dahiliye 30 bin, 
Adliye vekâletinin 70 bin 350 liradır. 

Defatir ve evrakı matbua: Maliye vekaleti
nin 330 bin, Adliyenin 66 bin yüz, Dahiliye ve
kâletinin nüfusla beraber 15 bin liradır. 

Müteferrika: Maliyenin 30 bin, Dahiliyenin 
8 bin, Adliyenin 13 bin 650 liradır. Mecmu tah
sisatı Maliye vekâletinin 560 bin, Dahiliyenin 
113 bin, Adliyenin 229 bin 150 liradır. Arada 
o kadar büyük bir nisbet vardır M bir tarafta 
bol bol kâğıd harcarken, bir tarafta güzel, iyi 
mefruşat varken, diğer taraf adeta ö bir taraf

tan isteme vaziyetindedir. Birisinin öz* diğeri
nin üvey vaziyete düşmesi doğru olmuyor. 

Yine harcırah kısmı: Maliye vekâletinin dai
mî memuriyet harcırahı 90 bin, muvakkat me
muriyet harcırahı, 54 bin. 

Dahiliyenin daimî memuriyet harcırahı 55 
bin, muvâkkat memuriyet harcırahı 26 bin. 

Adliye vekâletinin daimî memuriyet harcıra
hı 73, muvakkat memuriyet harcırahı 43 bindir. 

Müfettişler harcırahı : Maliye 120 000* Da
hiliye 45 ÖÖ0, Adliye 30 000. Arkadaşlar, 
120 000 lira müfettiş tahsisatile Maliye müfet
tişleri yalnız maliye işlerini teftişle meşgul ol
maktadır. Halbuki meselâ Dahiliye vekâleti mü
fettişleri dahilî işleri teftiş ettikten sonra bü
tün nahiye, belediye ve köyleri de teftiş etmek
tedirler. Bunun neticesi ne oluyor? Bir taraf 
işini rahat görmekte, diğer taraf yarı görmek
tedir. Yine devir harcırahı : Maliye vekâletinin 
üstüste 153 000, Dahiliyenin 34 000, Adliye
nin yok, buna mukabil cürmü meşhud harcı
rahı var. Maliye vekâleti teşkilâtında defterdar 
kazaları gezecektir, mal müdürü de kendi mm-
takalarım gezecektir. Fakat vali ve kaymakam 
bütün nahiyeleri ve köyleri de devredecektir. 
Bunlardan birisi vazifesini bolluk içinde yapa
cak diğeri yapamıyacaktır. Harcırahlar meya-
nında bu nisbetsizlik mevcud olduğu gibi, me
murları yetiştirme bakımından da muhtelif ve
kâletler arasında yine muhtelif farklar vardır. 
Yine en büyük fark Maliye vekâletinde ve bu 
vekâletin lehindedir. Meselâ kitab ve mecmua 
ve Maliye mecmuası bedeli olarak Maliye büt
çesinde 16 500 lira buluyoruz. Buna mukabil 
Adliyede 9 000, Dahiliyede 5 020 lira vardır. 
Kavânin, nizamatı ve saireyi toplamak için kon
muş olan Maliye vekâleti bütçesinde 6 000 lira 
bir'para vardır. Adliye bütçesinde 9 000 lira, 
Dahiliyede ise bu çeşid bir para mevcud değil
dir. Yine Maliye vekâleti kendi memurlarını 
yetiştirmek için kurs masrafı olarak bütçesine 
35 000 lira bir para koymuştur. Ayni ihtiyaç 
içerisinde olan Dahiliye ve Adliye bütçelerinde 
böyle bir şey mevcud değildir. Yine Maliye ve
kâleti kendisine daha iyi memur yetiştirmek 
için Mülkiyeye 125 000 lira vermektedir. Bu
nunla da Mülkiye mektebinden yetişecek genç
lerin dörtte üçünü almak hakkına malik bu
lunmaktadır. Diğer vekâletlerin böyle bir hakla 
yoktur. Bununla şunu demek istemiyorum ki, 
Maliye vekâleti fazla sarfediyor, diğerleri sar-
fetmiyor, yani Maliye israf ediyor demek iste
miyorum. Şunu demek istiyorum ki mademki, 
bir vekâlet böyle bir ihtiyacı duymaktadır, aynı 
ihtiyaç yalnız bir vekâlete münhasır değil, diğer 
vekâletlerde de Vardır. Binaenaleyh bu ihtiyaç
lar muhtelif vekâletler arasında tevzin olunma
lıdır. Gerek harcırah ve gerek memur yetiştirme 
masrafları muhtelif vekâletler arasında o vekâlet-
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İerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dağıt
malıdır. Bu işi Hükümetten ziyade Bütçe en
cümeni arkadaşlarından beklerim. Çünkü Hü
kümet bütçeyi hazırlarken her vekâlet kendi 
noktai nazarından işe bakıyor ve ona göre ha
zırlıyor. Fakat Bütçe encümeni hiç bir vakit 
işe bir vekâlet gözile bakmıyacaktır, bunun 
tevziini o teğmin etmelidir. 

Mefruşat, kırtasiye, tenvir, teshin, mütefer
rika hususundaki ahengi hiç bir zaman her ve
kâlete ayrı ayrı tahsisat konmak suretile teğmin 
etmek mümkün olmaz. Bu ihtiyaçlar için lâzım 
olan parayı Maliye vekâletinin bütçesine koy
mak, sonra bütün vilâyet ve kazaların muhtelif 
dairelerinden müteşekkil bir komisyon tarafın
dan ihtiyaç nisbetinde bu parayı tevzi etmek lâ
zımdır. Bunu yapmak mutlaka iyi bir şey olur. 
Çünkü memurlar arasında bu öyle tuhaf fikir
ler husule getiriyor ki, Bütçe encümeni ve ge
rek Hükümet jandarma bütçesine oldukça 
ehemmiyetli bir zam yapmış bulunuyor. Bu, tam 
zamanında ve yerinde yapılmış bir zamdır. Fa
kat şunu arzetmek isterim ki, bu memlekette em
niyet işlerile meşgul muhtelif kuvvetlerimiz 
vardır. Polis jandarmadan maada gümrük ve 
bir de orman muhafaza teşkilâtları vardır. 

Arkadaşlar; muhtelif şeklilerle memleket da
hilinde gezdiğiniz zaman bunların her birinin ay
rı ayrı vazife görmelerinin memlekete nâfi olub 
olmadıkalrı hakkında bir fikir edinmişsinizdir. 
Zamanın harbe gittiği bir zamanda bu kuvvetle
ri tevhid ederek hepsini bir kumanda altında 
toplamağı çok lüzumlu görürüm. Devlet büt
çesinden yaşıyan bu kuvvetler bir kumanda al
tında toplanacak olursa jandarma ile beraber 
asıl muavin kuvveti teşkil eden köy korucuları 
ve gönüllü köy korucuları teşkilâtile beraber 
memlekette hiç bir zaman ihmal edilemeyecek 
bir kuvvet meydana gelir ve yarın, harbe gire
cek olursak, memleket içine dışardan gelecek 
paraşütçülere karşı zamanında tedbir almak bu 
suretle kabil olur. Bu nokta üzerinde Hüküme
tin nazarı dikkatini ehemmiyetle celbederim. 

Tek bir nokta üzerinde daha duracağım : 
Arkadaşlar; düyunu umumiyenin yekûnu 67 

milyon lirayı bulmuştur. Bütçemizin dörtte bi
rini teşkil eder. Bütün ihtiyaçlarımızı henüz 
bu gün tamamen karşılamış değiliz, istikrazları 
arttırdıkça; Düyunu umumiye mikdarı yüksel
mektedir . Diğer taraftan başka bir arkadaşın 
dokunduğu gibi memurin maaşatı da çok yük
selmiştir . Halbuki memleketimizin; nafia, zi
raat, ticaret sanayileşme ve saire bakımlardan 
ihtiyaçları tamamen karşılanmış değildir. Bun
ları , mütemadiyen fevkalâde tedbirlerle karşı
lamak imkânını bulamıyacağız. Bunun için 
ben buradan şu temennide bulunacağım. Memle
kette halkın kazanç ve serveti üzerine koydu
ğumuz vergileri daha fazla arttırmak imkânını 
elde edemiyoruz. Şu halde ihtiyaçlarımızı ne 

ile karşılayacağız? îdarei hususiyeler ve beledi
yeler kendilerine verilmiş hizmetleri tamamen 
karşılayacak vaziyette değillerdir. 

Fakat arkadaşlar; memlekette halkın bü
yük bir kısmını teşkil eden çiftçinin bütün za
manı istihsalât ile işgal edilmiş değildir. Çiftçi 
senede azamî 200 gün çalışır. Bundan sonra hay
li boş zamanı kalır. Eğer boş kalan şu zamanını 
eyi organize edersek memleketimizin yollarını, 
su işlerini vesair nafıaya aid işleri yapmak 
imkânı elde edilmiş olur. Zannederimki istik
raza, fevkalâde tedbirlere müracaat etmeden 
böylelikle memleketin ihtiyaçlarını karşılamak 
imkânı bulunur. 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Arkadaş
lar benim söylemek istediklerimin bir kısmını 
bazı masraflar hakkında Refik İnce arkadaşım 
beliğ bir şekilde ifade ettiler. Benim de arzu
larımı tatmin ettiğinden dolayı teşekkür ede
rim. Kalan ufak bir iki şeyi arzedeyim. Arka
daşlar, güzel bîr Ankara güzel bir şehir ve gü
zel bir gar, bütün memleketi temsil ettiği için 
onda fazla bezenmek ve güzellik aramak estetik 
manzara istemek biraz da lükse kaçmak doğ
rudur . Onunla iftihar edilebilir. Türk mille
tinin sağlamlığı, sadeliği ve memleketin bün
yesi ile mütenasib Devlet dairelerinin her yerde 
muntazam bir program ve muayyen bir şekilde 
olmasını istemek te bir hakdır. Bir vekilin 
odası lüks olabilir. Koltuk, halı ve sair mefru
şat, masası fevkalâde eyi olabilir. Niçin? Çün
kü o bir kere Devletin büyük bir rüknüdür, 
siyasî bir mevkii vardır, ziyaret edecek misa
firleri de vardır. Fakat her hangi bir şefin oda
sında mükemmel parke varken orada halı gör
mek benim üzerimde fazla bir masraf yapıldığı 
tesirini yapıyor. Banka yapıyoruz. Güzel, 
sağlam bir banka. Gayet eyi bir şey. Fakat 
onun içerisinde o güzel binaya yakışmıyacak ve 
fuzulî olduğu göze çarpan, duvarlarında maun 
veya cevizden kaplamalar konuyor, lüzumsuz 
yerlere mermer döşeniyor. Bence bu memleket 
için o salabet ve o vakar yanında bunlar bir 
israf gibi geliyor bana. Arkadaşlar; Hükümet 
mahallesi cidden hepimize gurur veren, iftihar 
veren bir şekildedir. Amma içerisine girilince 
bir takım saraylara girildiği kanaatini veriyor. 
Bunu yalınız ben söylemiyorum. Bunu bir takım 
ecnebiler de bana söylediler. Gönül isterdi ki 
bunlar bir ihtişam, bir salabetle meydana gel
sin. İçerisinde bir hukuk müşavirinin odasına 
girdim. Hayret ettim. Masasını iki yüz liraya 
alamazsınız, içerisinde koltuklar var, sigara 
masası var. Bu masa daha basit ve daha sağ
lam fakat daha ucuz olabilir. Ona zevk, eğlence, 
istirahat, veya gurur hiç lâzım değildir. Bununla 
bende yaptığı acı tesiri arzetmek istiyorum. 

Hiç istiksar etmiyorum, memleketin tekâ
mülünü, ihtişamını, Türklük ile mütenasib 
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öîan saİâbetini büyük bir minnet ve şükranla 
görürüm. Bana öyle geliyor ki iğine girince 
bir takım lüks tarafa kaçılmış ve kaçılmakta
dır. Meselâ bazı bankalarda görüyorum, genç 
bir memur, oturduğu masa, çalıştığı daire o 
kadar lükstür ki o, bir kere o gurur ve hu
zuru oradan çıktığı vakit evinde bulmasına 
imkân yoktur. Bunu evinde de kurmağa çalı
şacak ve belki de onu bazı fena yollara da sev-
kedecektir. Binaenaleyh ahlâk üzerinde de te
sir yaptığını zannediyorum. Bir korku geliyor 
bana. 

Memlekette hususî muhasebeler tabiî bü
yük rol oynar. Vali konakları lâzım. Güzel, 
amma öyle bir vilâyet vardır ki vilâyet merke
zi içinde en güzel bina pekâlâ yirmi bin liraya 
yapılabilir ve bu konak hatta küçük saray ola
bilir. Amma 70 - 80 bin lira sarfedilerek yapıl
mış vali konakları işitiyoruz. Bazı yerde vali 
konakları mütevazi, obir tarafta nisbetsiz bir 
taşkınlık vardır. Burada her hangi bir şefin 
ihtişam içerisinde gördüğü vazifeyi görüyoruz. 
Kazalara gidiniz, arkadaşlar, öyle kaymakam, 
öyle memur masaları göreceksiniz ki şu ka-
darcık küçük bir masada üç kişi çalışıyor, 
âdeta elem verici vaziyet, Bence bunlar ara
sında bir muvazene teğmin etmek zamanı gel
miştir. Hususî muhasebe vali konağı yapar. 
Ancak bu inşaat Nafia vekâleti tarafından ol
malıdır. Bir vali konağı on aile için değil, bir 
aile içindir. 

Şimdi daha umumî bir derde temas edece
ğim. Hususî muhasebeler yol yapar, köprü 
yapar. Size küçük bir misal arzedeyim; geçen 
sene Samsun vilâyetine sel geldi. Bir sel gel
diği vakit yolu pekâlâ bozabilir. Fakat bir köp
rüyü uçurtmaz. Eğer böyle bir yol veya bir 
şose üzerindeki beş, on köprü uçup giderse 
anlaşılır ki o köprünün içerisinde müteahhidin 
hiyaneti vardır. Murakabe noksanlığı vardır, 
yani suiistimal vardır. Samsundan iki büyük 
nehir geçer. Birisi Kızılırmak, birisi Yeşilır-
mak. Yeşilırmak üzerindeki köprü Nafianm 
köprüsüdür. Bir kaç seneden beri duruyor, 
hiç bir şey olamıyor. Her sene Yeşilırmak beş 
altı metre kalkıyor, köprü aldırmayor. Çünkü 
Nafia vekâleti yapmıştır. Bafrada Kızılırmak 
üzerinde, o Kızılırmak İd, her sene çok 
coşkun akar, üzerine Çetinkaya köprü
sü yapılmış. Ayni sel, kıyamet esnasında 
gittim, gördüm, sular seviyesine gelmiş. Köp
rü aldırdığı yok. Taştan mı yapılmış, demirden 
mi yapılmış. Demek ki, bu memleketin heyeti 
f enniyesi alâkadar makam kendi plânı ve vesaiti 
ile memlekette daima yaşayan ve her şeye mu
kavemet eden eserler meydana getirebiliyor. 
Böyle başı boş, hususî muhasebenin, şunun, bu
nun elinde kaldı mı iş bozuluyor. îşte size Çar
şambadan, Bafraya kadar kırk elli köprü. Ki
mi çatlamış, kiminin ayağı tamamen gitmiş. 

Bunun ayağı nereye gider arkadaşlar. Kimisinin 
heyeti umumiyesi yıkılmış, yazık değil mi? 
Hususî muhasebenin parası da memleketin pa
rasıdır. Artık Nafia vekilimizden rica edelim. 
Bundan sonra paydos. Hususî muhasebe köp
rü yapamaz, onu Nafia vekâleti yapar. Bun
dan sonra paydos, her vali kendi keyfine göre 
ev yaptıramaz? Onu merkezin verdiği plâna ve 
ihtiyaca göre Nafia vekâleti yapar. Bundan 
sonra her kaymakamın masası merkezdeki mua
dil memuriyetin kullandığı masanın ayni olma
lıdır. 

Aynile her şey mütevazi, metin, daima de
ğişmez şekli, biçimi, miadı sabit yeknesak mef
ruşat ve malzeme ve yeknesak çalışma ve yek
nesak bina. 

İSMAİL MEMED UĞUR (Sivas) — Efen
dim, Refik Şevket Beyefendi köylülerin gelib bu
rada odacı olmasından bahsetti. Hakkı vardır, 
doğrudur. Amma ne yapalım. Bu zamanın ih
tiyacıdır. Vekâletlerdeki odacılar biliyorsunuz, 
30 iira aylık alırlar, kendileri burada peynir ek
mek yerler, arttırdıklarını köyüne, ailesine gön
derirler. Refik Şevket Beyefendi bu kapıyı ka
pamak istiyorsa kendisine tavsiye ederim, on 
binlerce daktilo aldıkları parayı Avrupaya gön
deriyorlar, işte bu kapıyı kapasınlar. Odacıla
rın aldığı para yine Hazineye giriyor. Şunu da 
söyliyeyim ki, Kahraman Millî Şefimizin işaret-
lerile ve sevgili Hükümetimiz ve Büyük Parti
miz inşaallah biz köylüleri kalkındıracak ve 
köylü de köyünde geçindiği gün artık buraya 
gelmiyecektir. Maruzatım bu kadardır (Alkış
lar). 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Efendim; muhterem hatiblerin bütçenin he
yeti umumiyesi hakkındaki kıymetli beyanat ve 
mütaleatı arasında encümenimizi alâkadar eden 
bir nokta üzerinde maruzatta bulunmama müsa
adenizi rica ederim. Mazbatada da yazdığımız, 
gösterdiğimiz veçhile Hükümetçe hazırlanan büt
çe lâyihasmdaki varidat ve masraf mikdarile en
cümenin yüksek huzurunuza arzettiği lâyihada
ki mikdarlar arasında fark vardır. Bu fark, 
Maliye vekili muhtereminin uzun izahatile va
ziyet Heyeti celilenizce de anlaşılmıştır. Bunu 
bir kere daha arzedelim ki, Teşkilâtı esasiye ka
nununa göre muayyen zamanında Hükümetçe 
bütçe Yüksek Meclise takdim edildiği zaman ca
ri senenin malî yılının dokuzuncu ayındaki va
ziyet nazarı itibare alınmış ve ona göre denk bir 
bütçe hazırlanıb lâyihası Meclisi Âliye takdim 
edilmiştir. Bütçe encümeniniz bu seneki tedki-
katında - Muhterem Halil Menteşe arkadaşımı
zın bir iltifatına mazhar oldu - hususî mazbata 
muharrirleri de intihab suretile daha evvel ted-
kikat yaptırmış ve bütün vaziyeti iyice incele
yerek malûmat edindikten sonra encümen umu
mî heyetinde müzakeresine girişmiştir. Bütçe; 
encümenimizde bulunduğu sırada vergi zammı-
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ha aid bazı kanunlar da Hükümetçe hazırlanarak 
Meclisi Âliye takdim edilmiş ve o kanunların 
bir an evvel kabulü ve neşri, meriyete girmesi, 
bütçenin tedkikatmı ikmalde ve Yüksek Mec
lise takdim için müessir bulunuyordu. Bu iti
barla bir hayli vakit te geçti. Encümenimiz 
bir yandan tedkikat yaparken son vaziyette va
ridatımızın gümrüğe aid olan kısmından gayri
sinde görülen inkişaf ve terakkinin tahminden da
ha fazlalık arzedeceği neticesine varmıştır. Bunu 
da tabloları ile mazbatamızda izaha çalıştık. Bu 
varidatın tahmininde encümenin takib ettiği 
noktai nazar, zaten her bütçede ayni şekilde ya
pılması lâzımgelen bir usule tamamile riayet 
ederek; isabetine ve katiyetine en yakın bir ra
kamı kabul etmiştir. Hattâ vergi zamlarile ha
sılatta vukua gelecek tezayüdü rakamla tesbit 
ederken bazı mevaddm yapılan zamma mukabil 
daha az istihlâk edileceği ve az sarfü istihlâk 
edilmesi neticesi hâsıl olacak düşkünlüğü de na
zarı dikkatten dur tutmamıştır. Buna göre tes
bit olunan rakamlar, muhammen varidatın ka
tiyete yakın olacağına dair, tahmin için usul 
ne ise, onların hepsine riayet edilmek şartile 
tam bir kanaat hâsıl olmuştur. 

Sarfiyat kısmının tahsisatında bir takım zam
lar vardır Hükümet esbabı mucibesinde; 1939 
bütçesine nisbetle 1940 bütçesinde % 10 tasar
rufla tenzilât yapıldığı gerçi beyan ediliyorsa 
da biz tasarrufu esas itibarı ile aynen kabul ve 
tasvib ederek işe başladık. Fakat bu tasar
rufta amme hizmetlerinin katiyen müteessir ol
maması ; başta Millî Müdafaa masrafları olduğu 
halde iktisadî kalkınma bakımındn girişilmiş 
teşebbüsatm geri kalmaması ve buna karşı im
kân nisbetinde tahsisat verilmesi esasını da göz 
önünde bulundurduk. Yalnız bir noktada, israf 
etmediğimiz noktasında, takdirimize göre, Yük
sek Heyetin huzurunda katği olarak ifade edebi
liriz ki, konan tahsisatta encümen israftan ta
mamile tevakki etmiştir. Masrafın bir santimi
nin dahi israf olmadığına kanaat getirmiştir. 
Fakat bu kanaate mugayir her hangi bir noktai 
nazar serdedilir de varid görülürse o; bahsi ahar. 
Fakat encümenin kendisinin vardığı netice; hâ
sıl ettiği kanaat; konan bu paraların bir santi
minde dahi katiyen israf edilmediğidir ve israf 
yoktur. Tasarruf hakkındaki telâkkimiz arzet-
tiğim gibi israfa meydan vermemektir. İmkân 
dahilinde bilhassa amme hizmetlerinin mü
teessir olmaması noktasından - tekrar edi
yorum - diğer iktisadî vaziyetlerimizde gi
riştiğimiz yolda inkişaf ve terakkiyi haleldar et
memeğe azamî derecede bilhassa itina etmişiz
dir. Millî Müdafaaya aid olan hususatta söz 
söylemeği zaid görüyorum. Ona karşı olan fe
dakârlık neyi istilzam ediyorsa onu yapmaktan 
hiç bir ferd çekinmiyeceği gibi, encümenimiz de 
bu hususta her hangi bir tenkidi mucib olabile
cek bir vaziyette katiyen bulunmamıştır (Bra

vo sesleri). Buna da itimad buyuracağmınzâ 
eminiz. Hükümet teklifindeki masarif için ko
nan tahsisattan fazla encümenin tahsisat koy
masına gelince; bu tahsisatın konması Maliye 
vekili beyefendinin izah buyurdukları gibi, bazı 
işleri encümen resen gördüğü kadar Hükümet 
de bu imkânlar elde edildiğini görünce kendi ih
tiyacını yani, amme hizmetlerinin tedviri bakı
mından ihtiyaçlarını encümene izah etmişler
dir ve bunlar münakaşa ve müzakere edilmiştir 
ve tetabuk hsâıl olduktan sonradır ki bu tahsi-
hata zam yapılmıştır. 

Yoksa lâalettayin şurada şu teşkilât arttırıl
sın, şu yapılsın bu yapılsın gibi bir zihniyetle 
Galib bey arkadaşımızın işaret buyurduğu gibi 
normal zamanda yapılmış bir bütçe gibi masraf 
kısmını encümenin tesbit etmiş olduğu yolunda 
vaki olan tenkidleri biraz yerinde olmasa ge
rektir. 

Memurlar meselesi hakkında muhterem Baş
vekilin bundan evvelki beyanatında işaret bu-
yurularak bir arkadaşımız bu teşkilât kanunla
rının tedkik edilmesi lâzım geldiğini ve memur
lar meselesinde kemmiyete değil, keyfiyete atfı 
nazar edilmesini söylediler. Biz müteaddid dai
reler, vekâletler bütçesini tedkik ederken bu 
kanaati encümen arkadaşlarımız bir çok vesile
lerle izhar etmişlerdir. Hakikaten üzerinde du
rulacak bir iş olduğuna, encümende cereyan 
eden müzakereden bendenizde hâsıl olan intibaı 
nakledebilirim ki, encümen de bunun tedkik 
edilmesi lâzım gelen bir mesele olduğuna kani
dir. Hükümet reisinin yüksek huzurunuzda ev
velce de böyle bir beyanatı sebketmiş olmasına 
nazaran, bunun nazarı dikkate alınarak hakika
ten lüzumsuz teşkilât varsa bunu bertaraf etmek 
ve memurlar meselesinde kemmiyet değil, key
fiyetin nazarı dikkate alınması için icabeden 
tedbirlerin alınmasına biz de intizar ederiz. 

Muhterem Rana Tarhan arkadaşımızın fev
kalâde tahsisat hakkındaki mütalealarına ge
lince; bu da bizim Encümenimizde çok zaman 
müzakere edilmiş, bu babta görüşülmüş ve fev
kalâde tahsisattan çekinilme arzusu ve doğru 
olmadığı meselesi âdeta takarrür etmiştir. Fa
kat bu fevkalâde tahsisat suretile başlıyan mu
amele 1936 da başlamıştır. Bu gün 1940 büt
çesi hazırlanırken hakikaten Dünyanın fevkal
âde bir vaziyete girdiği sırada böyle bir fevkal

âde tahsisat yoluna gidilmemesini Encümen tesbit 
edemezdi. Zaten kendileri de bu vaziyete işaret 
buyurdular. Biz de arzederiz ki Bütçe encümeni 
fevkalâde tahsisattan mütevekki olmak lüzu
munu, işe başladığı gündenberi samimî bir 
kanaat olarak her zaman muhafaza etmekteyiz. 

Galib Pekel arkadaşımız, Adliye, Dahiliye ve 
Maliye vekâletlerini misal olarak ayni fasıl
larda bu üç vekâletteki tahsisat mikdarları pa
ralan arasında muvazenet ve muadelet' olmadı-
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gına işaret buyurdular ve bunu ancak vekiller
den fâzla encümenin nazarı dikkate almasını 
beklediklerini mütalea olarak dermeyan buyur
dular. Bizim böyle vekâletler arasında her han
gi bir noktai nazarla tercih yapmak hatırımız
dan geçmemiştir. Yalnız teslim buyurursunuz 
ki, her vekâlet bütçesi tedkik olunurken, vekil 
kendi ihtiyacını izah eder ve samimiyetle bu ci
het görüşülür. Bu ihtiyaca kail olunduğu tak
dirde onda zam veya fazla görülen varsa tenzil 
edilir. Binaenaleyh aid olduğu vekâletler, her 
hangi bir hizmetlerini ifa için şu tahsisata za
ruret vardır demişler de Bütçe encümeni bunu 
reddetmiş değildir. Eğer reddetmemişse mut
laka esbabı mucibesini de söylemiştir. Binaen
aleyh böyle muadelet, muvazenet olmaması nok
tasından, encümene bir kusur atfetmek muvafık 
olmasa gerektir. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Arkadaşların sözü bitti. Bir 
takım sualler daha vardır. Fakat yeri heyeti 
umumiye değil, vekâlet bütçeleridir. Tenesib 
buyurursanız her vekil kendi bütçelerinde bu 
miütajealara cevab verirler (Muvafık şeşleri). 

Heyeti umumiye müzakeresini kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. Görmiyenler ... Heyeti umu
miye müzakeresi kâfi görülmüştür. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Maddelere geçilmiştir. 

1940 malî yılı muvazene! umumiye kanunu 
MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil dairele

rin 1940 malî yılı masrafları için bağlı (A) işa
retli cedvelde gösterildiği üzere (268 476 321) 
İka tahsisat verilmiştir. 

BAŞKAN -r— Oedvele geçiyoruz. 

A - Büyük Millet Meclisi bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 

mütalea var mı? Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler ... Kakıl etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

F. 
1 Tahsisat 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Harcırah 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Maaş 

BAŞKAM — Ka^ul edilmiştir. 
4 Ücret 

BAŞKAjT — Kabul edilmiştir. 
5 Muvakkat tazminat 

BAŞKAJT ~, Kabul ejümiştjr. 
6 Mefrus&t 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
7 Levazım 

BAŞKAM _* Kabul erimiştir. 
8 Muhtelif masraflar 

BAŞKAtf -^ Kabul edilmiştir. 

Lira 
2 343 000 

436 70P 

Wo 689 

181 920 

29 116 

5 000 

18 180 

F. 
ft ISBllî saraylar masrafı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
10 Riyaset otomobili masrafı 

BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 
11 Mütenevvi masraflar 

BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 
12 Daimî memuriyet harcırahı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
13 Muvakkat memuriyet harcırahı 

BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 
14 Resmî telefon tesis ve mttkâleme 

masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Matbaa işletme masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Kütüphane masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Beynelmilel Parlâmentolar İtti
hadına iştirak hissesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 însaat ve tamirat 
BAŞKAN — Kabul edBhniştir. 

22 3090 sayılı kanuna müsteniden 
yeni yapılacak Mecfts binasmın 
inşaat masrafları ve istimlâk 
bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Tesisat ve demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 1934 ve daha sonraki senelere aM 
tahakkuk edecek aza harcırahı 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Maaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Umumî masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B - Riyaseti Cumhur Bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi halâsında 

müUlea var mı?. Fasıllara geçilmesim kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiktir. 

Lira 
153 800 

4 500 

9 700 

ı om 
3 000 

5 550 

300 

252 

2 500 

W 000 

1 700 

30 000 

000 000 

6 000 

1 500 

1 000 

5 000 

11 328 

1 464 

107 208 
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31 Reisicumhur tahsisatı 173 760 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
32 Memurlar maaşı 49 560 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
33 Açık maaşı 1 560 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
34 Yaverler ve baştabib tahsisatı 9 600 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
35 Muvakkat tazminat 5 616 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
36 Müstahdemler ücreti ' 52 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
37 Masarifi umumiye, memur ve 

müstahdemler iaşesi 140 000 
BAŞKAN — Kaimi edilmiştir. 

C - Divanı muhasebat bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 

mütalea var mı?. Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

P. 
56 

Lira 

P. 
41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

Lira 
Maaş 579 793 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 7 080 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 
Ücret 21 480 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 81 648 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat ve demirbaş 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Levazım 16 450 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 12 480 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Riyaset otomobili masrafı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 1 880 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eesmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 1 530 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 50 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 942 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Kitab mubayaa ve tabı masrafı 
ile Divanı muhasebat mukarrerat 
mecmua ve tercüme, cem ve tel-
fik ve tabı masrafları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

57 Meslekî muvakkat kurs masrafı 3 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

58 Küçük tamirler 5 270 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

59 1938 yılı borçları * 54 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

D - Başvekâlet bütçesi 
BAŞKAN — Başvekâlet bütçesine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
Fasıllara geçilmesini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ...Kabul edilmiştir. 

F. 
61 

63 

64 

65 

66 

67 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

Lira 
Başvekil tahsisatı 8 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maaş 81 260 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücret 22 020 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 10 404 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat ve demirbaş 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Levazım 2 050 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 2 500 
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir. 
Başvekâlet otomobili masrafları 14 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 2 500 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 4 506 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayıla kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafı 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Matbaa masrafı 68 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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2 000 

890 396 

34 110 

54 

Hizmet kamyoneti masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı mesture 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muhtelif evrak hazinelerinin tas
nif ve tevhidi, yevmiye ve umumî 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

81 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

82 Eski yıllar borcu 310 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

83 3558 numaralı kanun mucibince 
yaptırılacak Devlet matbaası bi
na projesinin ihzarı masrafları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

E - Şûryi devlet bütçesi 
BAŞKAN — Devlet şûrsası bütçesine geçi

yoruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz isnteyen 
var mı?... 

Fasıllara geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
F. 
84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

Maaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müstahdemler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Levazım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Riyaset otomobili masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
276 910 

6 000 

12 780 

39 900 

700 
4 300 

1 200 

1 530 

2 000 

100 
200 

300 
2 994 

99 

O î I 

Kitab ve risale masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
600 

216 

200 

F - İstatistik U. Müdürlüğü bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 

mütalea varmı? Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

F. 
100 Maaş 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
101 1683 numaralı kanunun 58 nci 

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

102 Merkez ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

103 Vilâyetler ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

104 Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

105 Demirbaş ve makine alım bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

106 Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

107 Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

108 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

109 Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

110 Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

111 Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

112 Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

113 Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

114 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

116 Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

117 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

118 Kitab ve risale masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

119 Beynelmilel istatistik enstitüsü
ne yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
102 370 

10 
44 760 

18 900 

21 396 

1 010 

2 460 

1 236 

500 
1 300 

400 
1 730 

350 
1 270 

200 

350 

2 628 

200 

26 300 

710 
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P. 

120 

121 

122 

123 

Lira 
Beynelmilel kongrelere iştirak 
masrafı 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Umumî nüfus sayımı 226 720 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

G - Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlü
ğü bütçesi : 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Efendim, bu bütçenin 128 nci faslının unvanın
da ufak bir tashih vardır. Tashih riyasete arze-
dilmiştir. Şimdiden bunu arzediyorum. 

BAŞKAN — Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Fasıllara geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

F. 
125 Maaş 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
126 1683 numaralı kanunun 58 nci 

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

127 Merkez ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

128 Vilâyetler müteferrik müstah
demler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

129 Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

130 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

131 Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

132 Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

133 Naldl vasıtaları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

134 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. ' 

135 Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

136 Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

137 Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

138 Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

139 Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

140 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
247 560 

10 
33 360 

80 040 

14 520 

1 500 

6 030 

2 000 

4 250 

2 500 

6 700 

2 000 

27 905 

3 500 

4 500 

760 

F. Lira 
141 ücretli muhabere ve mükâleme 

bedeli 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

142 Posta ve telgraf ücreti 59 410 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

143 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 273 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

144 Tesis ve tamir 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

145 Neşriyat, tabı, risale ve abone 
masrafları 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

146 Beynelmilel meteoroloji masraf
ları 1 020 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

147 Kurs masrafları 4 110 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

148 Staj ve ihtisas ve meslekî tedkik-
ler 1 780 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

149 Telsiz ve her türlü muhabere ve 
dinleme alât ve eçhizesile alât 
ve levazımı rasadiye mubayaa, 
tesis, tecrübe ve işletme mas
rafları 62 912 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

150 Geçen yıl borçları 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

151 Eski yılar borçları 400 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

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

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

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

Maaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1883 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrik müstah
demleri ücreti 
BAŞKAN" — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
MüstehilÜrini ilmiye maaş ve tah
sisatı fevkalâdesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
591 402 

6 000 

4 980 

23 220 

6 890 

21 616 

200 
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F. 
162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 
172 

173 

174 
175 

Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâleme 
bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Dinî eserlerin telif, tercüme, tab 
ve neşir masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

350 

6 000 

400 

550 

/ - Matbuat umum müdürlüğü bütçesi 
BAŞKAN — Başvekâlete merbut Matbuat 

umum müdürlüğü bütçesine geçiyoruz. Heyeti 
umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? Fasıl
lara geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. Lira 

1120 Memurlar maaşı 73 740 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

1121 Merkez ücretleri 116 140 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1122 Muvakkat tazminat 15 024 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1123 Mefruşat ve demirbaş 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1124 Kırtasiye ve matbu evrak 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1125 Müteferrika ' 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1126 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1127 Posta ve telgraf ücreti 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

Iıira 
600 

200 
600 

1 450 

900 
5 200 

800 
200 

100 

860 

1 F. 
1128 

1129 

1130 

1131 

1132 

1133 

1134 

1135 

1136 

Lira 
Daimî memuriyet harcırahı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketler harcırahı 4 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Motosiklet işletme masrafı 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kongre ve konferanslar masrafı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 104 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Radyodifüzyon istasyonlarile stüd
yoların idare ve işletme masrafları 350 000 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 
Radyodifüzyon tesisatını tevsi ve 
ıslah masrafları 140 296 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ajans tahsisatı 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

J - Maliye vekâleti bütçesi 
BAŞKAN — Maliye vekâleti bütçesine ge

çiyoruz. 
Söz istiyen var mı? 
FUAD GÖKBUDAK (Konya) — Maliye 

bütçesi üzerinde bir nokta hakkında nazarı dik
kati celbedeceğim. 

Biz mıkyasatta sistemmetrik usulünü kabul 
ettik. Halbuki paramız hâlâ kuruş üzerinedir. 
Kesri âdi, kesri aşarî tâbirini çocukluk hatıram
dan anlıyorum. Bütün memleketlerde, İngiltere 
müstesna, santim esası kabul edilmiştir. 

Meselâ Fransa Suriyeye geldiği zaman, san
tim esasını kendisi muhafaza ettiği halde, bu
rada bir müstemleke manzarası görülmek için 
onları kendi haline bıraktı. Biz malî sistem
lerimizi değiştirdiğimiz halde bu usulü devam 
ettiriyoruz. Bu meseleyi biran evvel ele almak 
lâzımdır. Her gün tramvay bileti farkı verirken 
daima bu ihtiyacı hissederim. Bunun maliyece 
bir tedkik mevzuu olarak nazarı dikkate alma
sını rica ediyorum. 

MALÎYE V. FUAD AÖRALI (Elâzığ) — 
Elimizdeki meskukâtın eczasını tesbit eden, tev
hidi meskukât kanunu vardır. Bunun hükümleri 
halen meridir. Buyurdukları teklif o kanunun 
tadili mahiyetindedir ki şimdi içinde bulunduğu
muz zamanda bunun tatbikında eyi bir netice 
alınır mı bilmem. Yoksa buyurdukları hakika
ten t>ir tekâmüldür. İnşaallah fevkalâde za
manı geçirdikten sonra o da yapılır. 

FUAD GÖKBUDAK (Konya) — Tedkik 
mevzuudur diye arzettim. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Devamla) — 
Hay, hay tedkik ederiz. 
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BAŞKAN — Heyeti 

başka mutalea yoktur. 
Fasıllara geçiyoruz. 

umumiyesi hakkında 

P. 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

Vekil tahsisatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maaş 5 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler ücretleri 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devir ve teftiş harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhaberet ve mükâleme 
bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
BAŞKAN -— Kabul edilmiştir. 
Mukannen masraflar 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vergi ve tasfiye işlerile iştigal 
eden komisyonlar masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

872 980 

35 000 

379 020 

364 020 

271 932 

18 000 

37 000 

9 000 

2 560 

70 000 

130 000 

30 000 

587 270 

90 000 

54 000 

120 000 

153 400 

29 000 

3 000 

500 000 

13 000 

034 440 

77 400 

P. 
205 

tlrâ 
113 000 Cibayet masrafı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
206 Muamelâtı nakdiye 1 113 600 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
207 Atlı tahsildarlara verilecek hay

van bedeli 154 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

208 Yem 107 000 
BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 

— Bu faslın numarası yanlışlıkla matbaada çık
mamıştır. Tashihan ilâve ediyoruz. 

BAŞKAN — Fasıl numarası tabıda çıkma
mıştır. Faslı unvanile beraber okutuyorum. 

P. Lira 
208 İstimlâk ve istimlâkin gayri su

rette tefevvüz edilmiş ve edilecek 
emval bedeli ' 107 000 

BAKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

P. Lira 
209 Ecnebi mutahassıslar ve malî 

tedkik heyeti masrafı 8 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

210 Avrup&ya gönderilecek müfettiş
ler harcırahı 31 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

211 Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek maliye memurları -
nm tahsisat ve harcırahları 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

212 Kavanin ve nizamat ve mukar-
reratı maliye telfik ve tertib 
masrafı 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

213 Kitab, mecmua bedeli ve maliye 
mecmuas ımasrafı 16 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

214 Mekteb ve kurs masrafı 35 720 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

215 3827 sayılı kanun mucibince 
mubayaa olunacak otomobiller 38 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

216 Irad getiren millî emval masrafı 9 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

217 îrad getirmeyen millî emlâk mas
rafı 400 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

218 Millî emval müşterek masrafları 41 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

219 Damga matbaası 88 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

220 Geçen yıl borçları 85 000 
BAŞKAN — KP bul edilmiştir, 

221 Eski yıllar borçları 57 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

222 Masarifi gayrimelhuza 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

223 Darüşşafakaya yardım ' 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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224 Çocuk esirgeme kurumuna yar 
dım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

225 Kızılay kurumuna yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

226 Beden terbiyesi genel direktör 
lüğü bütçesine yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

227 Halkevlerine yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

228 1351 numaralı kanun muribince 
sarfolunacak Ankara şehri imar 
TYî 3 ÇY'fl T l 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
229 Ford mukavelenamesi mucibince 

verilecek prim karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

230 İhtiyat tahsisatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

231 istihbarat masrafı ve telgraf üc
reti için Anadolu ajansına yar
dım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

232 Millî iktisad ve tasarruf cemi
yetine yardım. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

233 Evkafa muavenet 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

234 2777 numaralı kanun mucibince 
yapılacak Siyasal bilgiler okulu 
masrafları karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

235 Türk tarihi tedkik heyetine yar
dım 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 

236 Türk dili tedkik heyetine yar
dım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

237 2814 sayılı kanunun 13 ncü mad
desi mucibince Ziraat bankasına 
verilecek fevkalâde ihtiyat ak
çesi 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

238 Balkan birliği cemiyetine yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

239 2871 sayılı kanunun 9 ncu mad
desi mucibince hususî idarelere 
yapılacak tediyeler karsılıh 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

240 Havayolları Devlet işletme ida
resi bütçesine yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

241 Orman bütçesine yardım 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

242 Türk Maarif cemiyetine yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

18 000 

15 000 

572 400 

1 250 000 

135 000 

100 

40 000 

100 000 

9 000 

80 000 

125 000 

118 000 

115 000 

000 000 

20 000 

200 000 

405 000 

000 000 

25 000 

F. Lira 
243 1935 - 1938 nihayetine kadar 

2762 numaralı kanun mucibince 
verilecek mukataa bedelleri 70 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

244 Ankara kambiyo borsası bütçesi-
no yardım. 27 701 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

245 Tiftik cemiyetine yardım 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

246 Ağaç koruma cemiyetine yar
dım 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

247 Yarış ve ıslâh encümenine yar
dım ' 33 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

248 Atatürk anıtının istimlâk ve 
proje masrafı 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

249 Askerî fabrikaların hariçten ge
tireceği iptidaî maddelerin 2261 
sayılı kanuna tevfikan gümrük 
resmile muamele vergisi karşı
lığı ' 350 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

250 Ankara mezarlığı için yardım 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

251 Ankara belediysine yardım 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

K - Düyunu umumiye bütçesi 
BAŞKAN — Düyunu umumiye kısmına geçi

yoruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
F. 

254 

255 

256 

257 

Lira 
3322 numaralı kanun mucibince 
çıkarılan 1938 ikramiyeli dahilî 
istikrazının faiz ve itfa bedelle-
rile, komisyon, sigorta ve sair 
bilûmum masrafları karşılığı 788 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2094 numaralı kanun mucibince 
çıkarılan ikramiyeli dahilî istik
razın faiz ve itfa bedellerile ko
misyon, sigorta ve sair bilûmum 
masrafları karşılığı 1 144 843 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2463 numaralı kanun mucibince 
çıkarılan tahvillerin faiz ve itfa 
bedellerile komisyon, sigorta ve 
sair bilûmum masrafları karşı
lığı 2 320 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1885 numaralı kanun mucibince 
İstanbul mecburî istimlâk bedeli 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
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258 
Lira 

Mahsubu umumî kanunu muci
bince verilecek tasfiyei düyun 
tahvillerinin 1932 - 1940 seneleri 
faiz ve amortismanlarile nakden 
verilecek tahvil kesirleri, komis
yon, sigorta ve sair masrafları 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

259 1513, 2248, 2354, 2701 ve 2808 
numaralı kanunlara tâbi olub 
nakden ödenecek borçlarla 3523 
sayılı kanun mucibince verilecek 
tahvillerin ve elyevm tedavülde 
bulunan Hazine tahvillerinin faiz 
ve amortismanlarile keza nakden 
ödenecek tahvil kesirleri, komis
yon, sigorta, muhafaza ve sair 
bilûmum masrafları karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

260 Cumhuriyet Merkez bankası he
sabı 4 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

261 Ziraat bankası hesabı 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

262 Düyunu umumiye senelik mü
rettebatı ve meclisi idare masa
rifi olarak isabet eden 4 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

263 2670 ve 3022 numaralı kanunlar 
mucibince Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetine verilecek tak
sit bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

264 1722 numaralı kanun mucibince 
kibrit istikrazı faiz ve itfa mü
rettebatı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

265 3525 ve numaralı kanunlar 
mucibince yapılan kredi ve is
tikrazlar karşılığı 13 
BAŞKAN —'Kabul edilmiştir. 

266 664, 1013, 1177, 1244, 1550 ve 
2425 numaralı kanunlar muci
bince çıkarılan bonolar ve bu ma
hiyetteki borçlar 6 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

267 Fevkalâde tahsisat karşılıkların
dan ve Hazine bonolarından do
ğan borçların faiz ve amortis
manları 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

268 2434 numaralı kanun mucibince 
teğmin olunacak kredi taksiti 
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 

269 Mahkûmünbih borçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

270 Vatanî hizmet mukabili maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

80 000 

235 507 

055 087 

322 543 

255 500 

135 500 

083 500 

000 000 

876 000 

000 000 

800 000 

100 000 

30 267 

F. İirâ 
271 Mütekaid, dul, yetim maaşları ve 

tahsisatları 19 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

272 551 numaralı kanun mucibince 
harb malûllerine verilecek arazi 
bedeli 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

L -Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçesi 
BAŞKAN —• Gümrük ve inhisarlar kısmı. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... Etmeyen
ler 
280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

Kabul edilmiştir. 
Vekil tahsisatı 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maaş 1 449 346 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 86 880 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücretleri 39 540 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyet ücretleri 24 240 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 45 156 
BAŞKAN •— Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 4 000 
BAŞKAN.— Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 11 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili masrafı 2 060 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafı 1 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 36 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 14 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar ' 60 310 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 36 760 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek müfettiş ve mua
vinlerin harcırahı 1 
BAŞKAN.— Kabul edilmiştir. 
Yüksek tahsilini bitirmiş, ecnebi 
diline sahib olan ve gümrük mu
amelelerimi binenlerden yabancı 
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memleket gümrüklerine staj iğin 
gönderileceklerin harcırahı 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 

900 Resmî telefon tesis ve mükaleme 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

301 Ücretli muhabere ve mükaleme 
bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

302 Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

303 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

304 Mukannen masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

305 Gümrük ambarlarında zajâ olan 
eşya tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

306 Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

307 Muharreratı umumiye ve sair 
matbuaların tabı, teclid, kâğıd ve 
sair levazımı masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

308 Tarife rapertuvarı ve nomanklâ-
türü ve izahnamesinin ikmal ve 
ihzarı masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

309 Tartı âletleri mubayaa ve tamir 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

310 İnşaat ve tamirat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

311 Gümrük kursları masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

312 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

313 Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

314 Maaş 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

315 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

316 Ücret 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

317 3779 sayılı kanun mucibince er
başlara verilecek nakdî mükâfat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

318 Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

319 Mefruşat ve demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

320 Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 

8 100 

600 

44 174 

10 000 

203 120 

300 

9 701 

4 000 

9 000 
2 500 

15 000 

30 061 

12 000 

2 000 

901 215 

1 000 

365 700 

300 

17 508 

1 000 

3 45C 

p. 
321 

Lira 
6 000 Müteferrika 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
322 Mütenevvi masraflar 53 000 

BAŞKAN —' Kabul edilmiştir. 
323 Daimî memuriyet harcırahı 12 220 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
324 Muvakkat memuriyet harcırahı 7 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
325 Müfettişler harcırahı 2 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
326 Resmî telefon teiss ve mükaleme 

masrafları 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

327 Ücretli muhabere ve mükaleme 
bedei 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

328 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 1 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

329 Levazım ve teçhizatı harbiye ve 
fenniye masrafları 7 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

330 Kara nakil ve deniz muhafaza 
vasıtalarının masrafları 102 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

331 Hayvan mubayaa ve tazmin mas
rafları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

332 Muayyenat 552 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

333 Levazımı askeriye 180 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

334 Ecza ve malzemei sıhhiye 4 460 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

335 ölen eratın cenaze masraflarile 
müsademede şehid düşen subay, 
erbaş, er ve muhafaza memurları
nın ve deniz müstahdemlerinin 
teçhiz, tekfin ve kabir inşa mas
rafları 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

336 İstihbarat masrafı 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

337 Nakliyat 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

338 Tercüme masrafı ' 50 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

339 İnşaat ve tamirat 9 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

340 Geçen yıl borçları ' 1 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

341 Eski yıllar borçları 162 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Heyeti âliye devamı tensib ederler mi? (Ya
rın, yarın sesleri.) Yarın saat 14 te toplanmak 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,55 



T. B. M. M^îaiİom 
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S. Sayısı: 15ü 
1940 malî yılı muvazenei umumiye kanunu lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası (1/305) 

T. C. 
Başvekâlet 36-11- 1940 

* Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/843 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İcra Vekilleri Heyetince 28 - I I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 1940 malî 
yılı muvazenei umumiye lâyihası esbabı mucibesi ve meributlarile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr, R. Saydam 

Hükümetin umumi esbabı mucibe lâyihası 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun muaddel 95 ııci maddesi mucibince, 1940 malî yılı muvazenei umu

miye kanunu lâyihaismı Yüksek Meclise takdim ediyorum. 

Altı aydanberi Avrupada cereyan etmekte olan harbin, harb harici kalan diğer memleketlerin 
iktisadî ve malî vaziyetleri üzerinde yaptığı menfi tesirlerden memleketimiz de hariç kalamamıştır. 

Bu tesir bütçemizde bilhassa gümrük resmile idhalât maddelerinden alınmakta olan muamele 
ve istihlâk vergilerinde ehemmiyetli bir noksan husule getirmek suretile tebarüz eylemiş olduğun
dan, 1940 bütçesi varidatınm tahmininde bu tenakus ta nazara alınmıştır. 

Diğer varidat membalanmızda husule gelen fazlalıklar bu noksanı kısmen telâfi etmekle be
raber, yine 1940 bütçesinde, 1939 bütçesi varidat muhammenatına nazaran, husule gelecek takriben 
(27) milyon liralık bir noksanı nazarı dikkate almak mevkiinde bulunan Hükümet, diğer taraftan 
memleket müdafaası noktasından alınması icabeden ihtiyatî tedbirlerin tahmil ettiği masrafları kar
şılamakla beraber, bütçe tevazününü de ihlâl etmemek zarureti karşısında, tabiî halin avdetine 
kadar devam etmek üzere, muhtelif vergilerde yekûnu (28) milyon liraya baliğ olan zam ve tev-
siler yapılmasını; diğer taraftan sivil bütçeler maaş ve masraflarından % 10 nisbetinde tenzilât ic
rasını kararlaştırmış ve bu suretle 1940 malî yılı âdi bütçesini 1939 bütçesinden (1 247 948) ile 
fazlasile (262 312 140) lira üzerinden tesbit ve tevzine ve Cumhuriyet Maliyesinin ana prensiple
rinden olan denk bütçe esasına, tabiî olmıyan ahval ve şerait içinde de sadık kalmağa muvaffak 
olmuştur. 

Bu suretle tevzin olunan bütçede, (1 240 000) lirası varidat farkından (10 350 000) lirası % 10 
tasarruflardan ve (13 120 000) lirası da Millî Müdafaa vekâetinin fevkalâde mahiyetteki bazı mas
raflarının fevkalâde tahsisat programına naklolunmasından dolayı husule gelen ceman (24 700 000) 
liralık fazlalığın (17 500 000 lirası yeni kredi ve istikrazların faiz ve amortismanlarile eski tekaüd 
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ve yetim maaşlarına Hükümetçe yapılacağı vadolunan zammın karşılığı olmak üzere, Düyunu umu
miye bütçesine, (2 500 000) lirası köy muallimleri yetiştirmek için açılacak Enstitülerin istilzam etti
ği teşkilât masrafı ve diğer bazı ihtiyaçlar karşılığı olmak üzere Maarif vekâletine (3 600 000) lirası 
muhtelif dairelerin Barem ve teşkilât kanunlarının icabettirdiği farkları karşılamak üzere maaş 
tertiblerine ve (1 100 000) lirası da 1940 malî yılında yapılacak nüfus sayımı ile hastahaneler, 
jandarma tayinat ve levazımı masrafları karşılığı olmak üzere aid olduğu daireler bütçelerine ilâve 
olunmuştur. 

Avrupanın siyasî vaziyeti dolayısile memleketin müdafaası için alınması lâzımgelen ihtiyatî 
tedbirlerle şimendifer ve yol inşaatının istilzam ettiği (100 000 000) liralık fevkalâde mahiyetteki 
masraflar, ayrıca tanzim olunan fevkalâde tahsisat programında derpiş edilmiş olub, bu masraf
ların nevilerile karşılıklarının sureti teğmini ayrı bir lâyiha ile Yüksek Meclise arzolımaeaktır. 

B. M. MECLİSİ YÜKSEK REİSLİĞİNE 

Büyük Millet Meclisinin tanzim kılınan 1940 yılı masraf bütçesi müstahdemler kadrosunu ih
tiva eden cedvelle birlikte arz ve takdim kılınmıştır. 

Bunun tanziminde bütün fasd ve maddelerine konan rakamların eski senelerden alınan tecrü
beler esas tutularak ancak mecburî hizmetlerin istilzam eylediği masrafların hakikî mikdarlara ta-
kabül etmesi gözönünde bulundurulmuştur. Bunarağmen dahi bu sene bütçesinin ihtiva eylediği 
umumî yekûnu geçen seneye nazaran (466 701) lira fazlasile (4 898 561) lira olarak bağlandığı 
görülmektedir ki: 

Bunun yalnız (400 000) lirası 3090 sayılı kanun mucibince yeniden yapılacak Meclis binasile 
masraflarının ve bu meyanda istimlâk edilecek bina ve arsaların bedeline tediyesi tahmin edilen 
mikdarın karşılığı olarak ilâve edildiği gibi Millî Sarayların tamir ve boya masrafları için 1940 
malî yılı zarfında ifası derpiş olunan masraflara karşılık olmak üzere dokuzuncu faslın 3 ııcü 
maddesine (20 000) liranın zammından 1939 yılı zarfında Matbaa işletmesi tertibine konan tah
sisatın da kifayetsizliğine mebni 1940 yılı için bu fasla (7 000) liranın ilâvesi ile Hatayın Anava
tana geçmesinden naşi artan aza adedi için tahsisat, muvakkat tazminat, ve harcırah olarak geçen 
seneye nazaran bu fasıllara ceman ilâve olunan (30 900) liradan ve 1938 malî yılına, aid tahsisatsız 
borçların ve kezalik bu meyanda 1940 malî yılı zarfında 3656 sayılı kanun mucibince dereceleri 
yükselecek bazı memurlara emsal farkı olarak verilecek mebalîğin karşılığı oarak sekiz bin küsur 
larının zam ve ilâve edilmesinden ileri gelmiştir. 

Bu itibarla tanzim kılınan bütçenin bütün fasdlarile maddelerine vazoluııan rekamların tamamen 
hakikî ihtiyaç ve zaruretlerin mukabili olması ve bu hususta en cüzî bir mikdarı bile fazla 
konmamasına itina gösterilmiştir. 

Binaenaleyh, bütçe lâyihasında yazılı (4 898 561) liranın aynen kabulüne müsaade buyurulması 
Yüksek tasviblerine arzolunur. 

RİYASETİCÜMHUR 

Riyaseticümhur 1940 masraf bütçesi yekûnu dört yüz otuz iki bin beş yüz doksan altı lira olub 
bu mikdar 1939 bütçesile verilmiş olan tahsisattan 3236 lira fazladır, bunun 1560 lirası aşağıda izah 
edildiği veçhile bütçeye açık maaşı için tahsisat konması zaruretinin talıaddüs etmesinden 1676 
lirası da yine izah olunacağı veçhile diğer fasıllardaki zam ve tenzillerin neticesinden hâsıl olmak
tadır. 
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1 — Geçen sene bütçesine nazaran otuz ikinci (Memurlar maaşı) i'aslı 880 ve otuz dördüncü 

(muvakkat tazminat) faslı da 504 lira noksan ile teklif edilmektedir. Yine bütçeye konan mikdar 
gerek 3656 numaralı kanuna bağlı kadro cedveli gerek Riyaseticümhur dairesi teşkilât kanununun 
muaddel 14 ncü maddesi mucibince verilmesi icabeden maaş ve mesken tazminatı yekûnlarına 
göre hesab edilmiştir. Sözü geçen kadro cedvetinde seksen lira gösterilen daire müdürlüğü aylı
ğının doksan liraya ve doksan lira gösterilen bir kâtib aylığının da seksen liraya tahvilleri maslâ-
hatan icebetmekte olduğundan kadro cedveli buna göre tanzim edilerek sunulmuştur. 

2 — Bir memurumuzun hasbelicab açığa çıkarılmış olmasından dolayı tahsisi lâzım gelen açık 
maaşı için 1939 bütçesine munzam tahsisat alındığı gibi 1940 bütçesine de 1560 lira konulmak 
icabetmiştir. 

3 — Otuz beşinci müstahdemin ücretlerindeki üç bin altmış lira fazlalık uzun müddet zam gör
memiş bir kısmı müstahdemine yapılması zarurî görülen ufak tefek zamlardan ileri gelmektedir. 

4 — Masarifi umumiye faslı geçen sene bütçesinin aynı faslına nisbetle 15 000 lira fazlalık gös
teriyorsa da bu para vazifelerinin icabı olarak köşke yakin yerlerde ikamet etmeleri lüzumlu görü
len yaverlerle bazı memurlar için inşa ettirilmesi düşünülen ikametgâhlardan birinci kısmının inşa
at masrafları için konulmuştur. 

DİVANI MUHASEBAT 

Bu seneki bütçemiz yekûnu geçen sene bütçesine nazaran 1478 liralık bir noksan arzetmektedir. 
işbu fark 1939 bütçesine otomobil mubayaa ve işletme masrafı olarak konulmuş olan 7 000 liranın 
1940 bütçesine idhal edilmemesinden ve fakat buna mukabil gerek 65 yaşını ikmal etmek gerek 30 sene 
Devlet hizmetinde bulunmak suretile tekaüd olacakları anlaşılan bazı murakıblerin ikramiyesi olan 
4 560 liranın tekaüd ikramiyesi tertibine ve hâlâ (D) cedvelinde yazılı ücretlerle istenilen evsafta 
elektrik ve kalorifer ve telefon memuru ve odaeıbaşı bulunamadığından bu ihtiyacı teğminen 840 
liranın daimî müstahdemler ücreti tertibine ve posta, telgraf ücreti olarak geçen sene bütçesine mevzu 
tahsisatın arttırılması Posta ve telgraf ve telefon umum müdürlüğünden işar edilmiş olduğundan yeni 
sene bütçesinde bu ihtiyaca karşılık olarak 68 liranın mezkûr tertibe ilâvesi ve 25 - IV - 1939 tari
hinde dairemize tayin edilmiş bulunan bir memurun zatî hacıra'lıı olub henüz tediye edilmemiş bu
lunan 54 liranın da eski seneler düyun tertibine tahsisat olarak derci suretile mezkûr tertiblerde 
zarurî olarak bir fazlalık husule getirilmesinden ileri gelmiştir. 

Diğer tertiblerde tebeddül yoktur. 

BAŞVEKÂLET 

Başvekâletin 1940 malî yılına aid bütçesi tanzim ve ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

1939 bütçesine nazaran umumî yekûndan yüzde 10 tutan olan yüz otuz bini lira tenzil edilmiş ve 
3656 sayılı kanunun tatbikinden tnütevellid ma'aş açığı olarak iki bin yüz yirmi lira zam edilerek 
1940 bütçesi yekûnu bir milyon yüz yetmiş iki binlyüz yirmi lira olarak tahakkuk ettirilmiştir. 64 
ncü fasılda görülen 1560 lira fazlalık. Başvekâlet ve İstatistik umum müdürlüğü ve Devlet Matba
ası memur ve müstahdemlerile bunların aileleri efradından hasta olalı! a rr muayene ve tedavi ile mü
kellef olan daire doktorunun ücretinin 150 liraya iblâğından ve mevcud odacı adedinin, dairenin 
temizlik ve sair hizmetlerini temine kâfi gelmemesinden ka'droya kırkar lira ücretli iki odacının da
ha ilâve edilmesinden ileri gelmiştir. 
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Geçen sen o bütçesi umumî yekûnundan yüzde 10 tasarruf t eğimini için 66 ncr mefruşat ve demirbaş 

faslından 1 500, 68 nei müteferrikadan 500, 72 nci muvakkat memuriyet harara'!]nidan' 2000, 77 nci 
Matbaa masrafının 2 nei demirbaş mubayaa ve tamir maddesinden 1000, 79 ucu tahsisatı mesture 
faslından 11S 400, 80 nei muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tevhidi ücret ve masraflarından 
580 lira tenzil edilmiştir. 

3558 numaralı kanun mucibince yaptırılacak Devlet Matbaası binası projesinin ihzarr için 1939 
bütçesine konulmuş olan tahsisat kullanılamadığından 1940 senesi bütçesine de bu luaksad için yalnız 
9 000 lira ve Hava' müdafaa genel komutanlığının teklifi üzerine Başvekâlet pasif hava korunması 
masrafı olarak yeniden açıla'n fasla 2 000 lira tahsisat konmuştur. 

DEVLET ŞÛRASI 

1940 senesi bütçesi için Devlet şûrasına ayrılan tahsisat yekûnu 322 212 liradan ibaret olduğu 
.Başvekâlet yüksek makamından alınan 28 şubat 1940 tarihli ve 6-832 numaralı tezkere ile tebliğ 
buyurıümuş olduğundan Devlet şûrası bütçesinin ona göre tertibi zarurî görülmüştür. 

Memurlar maaşı 3546 sayılı Devlet şûrası ka.nunile 3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan kanuna merbut kadrolara nazaran (278 820) lira olduğu halde (18 720) 
lira noksanile (260 100) lira olarak gösterilmiştir, întihabları Büyük Millet Meclisine arzolunduğu 
halde henüz intihabları yapılmamış olan iki azalık ile münhal bulunan bir başmuavinlik, iki ikinci 
sınıf muavinlik, bir mümeyyizlik, bir birinci sınıf kâtiblik (L) eedveline alınarak maaşları mevkuf 
tutulmak suretile ancak bu tasarruf teğınin edilebilmiştir. 

Tekaüd. ikramiyesi, geçen sene bu fasılda (4 800) lira tahsisat bulunduğu ve Devlet şûrası aza
sından iken mebusluğa intihab edilen Nuri Kayaalp tekaüdünü ihtiyar edeceği beyanile ikramiye
sinin bütçeye vazı talebinde bulunmuş ise de tahsisatın teshil olunan yekûnuna nazaran imkân görü
lemediğinden bu fasla ancak on lira vazile iktifa olunmuştur. 

Muvakkat tazminat faslı memurlar maaşı faslında izah olunduğu veçhile (IV) cedveline alınan 
memurların muvakkat tazminatı hesab edilerek tenzil suretile vazolunmuştur. 

Geçen sene bütçesinde (2 300) lira olmak üzere mevzu bulunan mefruşat tertibi (1 600) lira 
noksanile (700) lira olarak tesbit edilmiştir. 

(400) liradan ibaret bulunan tenvir tahsisatı dairede inşa ettirilmiş ve faaliyete geçmek üzere 
bulunmuş olan asansörün muharrik kuvveti olarak sarf edilecek olan elektrik için emsali devairedeki 
asansörlerin sarfiyatı nazarı dikkate alınarak en az mikdar olmak üzere 600 lira ilâ vesile (1 000) 
lira olarak vazına mecburiyet görülmüştür. 

Teshin, kırtasiye, müteferrika, defatir ve evrakı matbua terfihleri zaten ihtiyaca yetişmemekte 
ve elde bulunan münakale teklifi bu ciheti açıkça göstermekte olmakla beraber tahsisat yekûnunun 
tesbit olunan mikdarına nazaran her birinden yüzer lira indirilmek suretile tevazünün teğminirıe 
çalışılmıştır. 

(îecen sene bütçesine mevzu otomobil mubayaa ve işletme masrafı karşılığı bulunan yedi bin lira 
çıkarılmıştır. 

Daimî memuriyet harcırahından (300) lira tenzil, edilmiştir. 
Meccani telefonlardan maada görülen zarurete binaen koydurulmuş olan ücretli üç. telefon ücreti 

karşılığı olan (350) liradan 50 lira tenzil olunmuştur. 
Posta ve telgraf ücreti geçen sene bütçesinde 2 502 lira olarak mukayyed ise de bu babdaki 

kanunlar ahkâmına göre her sene bütçeye konulacak mebaliği evvelki seneler sarfiyatına nazaran 
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Münakalât vekâleti tesbit ve tebliğ etmekte olup bu sene için (2 994) liranın bütçeye vazı bildirildi
ği cihetle (492) lira fazlasile bu mikdar vazolunmuştur. 

3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafı tertibinden de yüz lira tenzil 
edilerek (200) lira konulmuştur. 

Kitab ve risale masrafı faslından kitab ve risale mubayaa bedeli tertibinden (1 180) lira tenzil edi
lerek yalnız (200) lira konulmakla iktifa edildiği gibi kararlar mecmuası masrafı da nısıf olarak kabul 
edilmiştir. 

Geçmiş sene borçları faslına gelince, tahakkuk eden borçlar yekûnu olan (216) liranın aynen ka
bulü zarurî bulunmuştur. 

Bu suretle umumî yekûn (322 212) lira olmak üzere tesbit edilmiş, bu da kabul ve tebliğ buyuru-
lan tahsisat yekûnuna müsavi bulunmuştur. 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Dairemiz bütçesi geçen seneki bütçeye nazaran 212 920 lira fazlasile 454 920 lira üzerinden ha
zırlanmıştır. Bu fazlalığın 226 720 lirası 3700 sayılı kanuna tevfikan önümüzdeki teşrinievvel 
ayında yapılacak olan umumî nüfus sayımı hazırlık ve icra masrafları karşılığıdır. Maaş tertibinde, 
ecnebi memleketlerde istatistik ihtisas tahsili yapmakta olan talebeler için ihdası teküf edilen ikisi 
elli, dördü kırk lira aslî maaşlı 6 şube müdür muavinliğinden üç aded kırk lira maaşlı muavinliğe 
a'id tahsisat dahildir. Bunlardan ikisi elli ve biri de kırk lira maaşlı üç muavinlik (L) cedvelinde 
gösterilmiştir. (L) eedveli haricindeki filî kadronun maaşlı ve ücretli memuriyetleri için tam tahsisat 
konulmuştur. 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Yüksek Başvekâletten telâkki olunan 28 - II -1940 tarih ve 6/832 sayılı emre merbut listeye 
tevfikan Devlet meteoroloji işleri umum müdürlünün 1940 senesi bütçesi tanzim edilmiştir. 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

1 — 1939 yılı bütçesine nazaran : 

A) « 22 » memuriyetin bir senelik ve « 41 » m emurun 13 temmuz 1940 tarihinde tekaüde seve-
dilmıesile « 10 » aylık kadroları mevkuf tutulmak suretile memurlar miaaşı tertibinden (27 364), 
açık maaşından (1 250), ücret ve ikramiye tertiblerinden (1 840), masraflardan (12 350) ve dü
yundan (2 750) lira ki, ceman (45 554) lira hakikî olarak; 

B) Bütçenin % 10 tenzilde tanzimini teğmiııen bizzarur memurlar maaşından (12 494), muvakkat; 
tazminattan (890) ve müstehikkini ilmiye maaşından (3 616) lira ki, ceman (17 000) lira açıktan 
tenzil edilmiştir. 

2 — 3665 ve 3711 sayılı kanunların tatbikmdan dolayı memurlar maaşı tertibine (92 532) lira 
ilâve edilmiştir. 

3 — 1940 yılı bütçesi (655 518) lira olarak testât ve takdim kılınmıştır. 



MALİYE VEKÂLETİ 

Mera urlar maaşı : 
Lira 

5 917 608 Bu günkü 1939 kadro tahsisat yekûnu 
327 420 1939 senesi D. eedvelindeki müstahdeminden, ücretleri maaş olanların maaş 

kadrosu 
ti 245 028 

13 320 Maaş kadrolarından tenzil olunan 
v 

6 231 708 
150 000 Encümende L. cedvelinc aldırılması lazımgelen kadro tahsisatı 

t , . 

6 081 708 
122 160 Maaş kadrosundan L. eedvel'me alman 

V , 

5 959 548 1940 soen.esi umum kadro tahsisatı 
5 720 117 Maaş tertibine konulan tahsisat 

V 

239 431 1940 senesi maaş açığı 
Maaş tet'tibine konulan tahsisat geçeri seneki tahsisata nazaran (283 829) lira fazla gö
rülmekte ise do bu tahsisat yukarıdaki kadro hesabına göre (239 431) lira noksandır. 
Ma?;illiyet maaşı : 
1939 senesi bütçesine m az illiyet maaşı tahsisatı konmamış olduğundan bu sene içinde 
3782 numaralı kanunla (100) liralık tahsisat alınmıştır, fazlalık bundan müt e veli iddir. 
Merkez ücretli memurları 

» daimî müstahdemleri 
Lira 

347 760 1939 senesi daimî müstahdemler kadro tahsisatı 
55 370 1939 » E. eedvelindeki ücretli memurlar ve daimî müstahdemler kad-

——- rosıı 
403 130 
152 640 1940 bütçesindeki ücretli memurlar kadro tahsisatı 

v 
250 490 
174 780 1940 bütçesindeki daimî müstahdemler kadro tahsisatı 

75 710 1940 tahsisatının 1939 kadro tahsisatına nazaran noksanı 
1940 senesi için bu tertiblore konulan tahsisatta fazlalık olmayıb bilâkis mezkûr tahsisat; 
<>;e«-en sen eki no nazaran ı.'!8 480] lira ve yukarıdaki hasandan da aulaşrlaca.ğı. üzere bu 
günkü kadro vaziyetine güre de (75 710) lira noksandır, 
Ücreti huzur: 
('3 600) lira fazlalık 1939 bütçesinde Milli jüyango mtırakıb ve azası ücreti huzuru bu
lunmamasından mütcvelliddir 

http://soen.es
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179 1 Taşra ücretli memurları 
2 Taşra daimî müstahdemleri 

Lira 

1 822 740 1939 senesi daimî müstahdemleri kadro tahsisatı 
529 340 1939 senesi E. cedvelindeki ücretli memurlar ve daimî müstahdemler kadro 

tahsisatı 

2 352 080 
822 780 1940 bütçesindeki ücretli memurlar tahsisatı 

1 
1 

v 

529 300 
520 640 1940 bütçesindeki daimî müstahdemler tahsisatı 

8 660 1940 bütçesine 1939 kadrosuna nazaran noksan konulan 
1940 senesi için bu tertiblere konulan ve geçen senekine nazaran (550 800) lira fazla 
görünen tahsisat yukarıda gösterilen b u günkü kadro vaziyetine göre (8 660) lira nok
sandır. 

180 Muvakkat tazminat: 
Merkezdeki ücretli memurlara da mesken tazminatı verildiğinden 1940 senesi bütçesine 
(66 394) lira fazla tahsisat konulmuştur, 

193 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı: 
Bu tertibdeki tahsisat kâfi gelmediğinden 1940 bütçesine (10 000) lira fazla tahsisat ko
nulmuştur. 

199 4 Belediye azaları ücreti huzuru: 
Bu fazlalık, 1939 senesi bütçesine komisyonlarda bulunacak gayrimuvazzaf belediye aza
ları ücreti huzuru için tahsisat konmamış olmasmdan mütevelliddir. 

200 2 Para nakliye ve bendiyesi: 
Bu tertibdeki tahsisat kâfi gelmediğinden 1940 bütçesine (2 000) lira fazlasile tahsisat ko
nulmuştur. 

DÜYUNU UMUMÎYE 

1939 imalı yık bütçesine nazaran değişiklik olmryan fasıllardaki rakamlar aynen ipka olunmuş ve 
bunlara aid mııcib sebebler değişmemiştir. Anea'k fasıllarında fazlalık veya noksanlık bulunan kısım
ların esbabı mucibesi aşağıda, birer birer arz ve izah olunmuştur. 

Bunlardan 256 ncı fasılda yazılı 2463 numaralı kanun mucibince yapılan Sivafe - Erzurum 
dahilî istikrazının altıncı tertibinin tedavüle çıkarılmasından dolayı işbu tertibin 1940 senesinde te
diye olunacak faiz ve itfa bedeli ile sair masrafları karşılığı olarak yeni ilâve yapılmasından dolayı 
bu faslın tahsisatı artmıştır. 

257 nci faslı teşkil eden ikramiyeli donanma piyangosuna aid tahvillerin 3672 numaralı kanunla 
tedavülden kaldırılması kabul edilmiş olduğundan 1939 ma'lî senesi içinde bunların tasfiyesi icra kı
lınmaktadır. Bu itibarla işbu fasla 1940 senesi için tahsisat konmamıştır. 

260 ncı fasılda yazılı mikdardaki ilâve Kayseri ve Sivas vilâyetlerinde yapılan, istimlâk muame
lâtından doğan borçla rm 2354 numaralı kanuna tevfikan Hazinece ödenecek mikdarile hu kabî! 



diğer borçların karşıl ığı olarak 2H5 897 lira ilâvesine zaruret görülmüştür . 

261 ııci fasıldaki Merkez bankası lahsisatından birinci ıııa'ddeyi 1 eski I eden kısım bütçenin umumi 
yekûnunun yüzde biri olub 1939 senesindeki bilice yekûnuna nazaran 1940 senesi bütçesinin fazlalı
ğından doğan yüzde birlerin karşılığıdır. B u faslın ikinci maddesi (Tımhuriyet Merkez bankasına 
evrakı nakdiye mukabili verilmiş olan bonoların ödenmiş olan kısmına aid faizlerin azalmalından 
dolayı tasarruf edilmiştir. 

262 ııci faslın birinci maddesindeki Ziraat, bankası' tahsisatı 2(il ııci faslın birinci maddesi için 
dermeyaıı olunan sebebe bina'en 6 149 lira tezyid edilmiştir. I>ıı faslın ikinci maddesini teşkil eden 
rakam, ise 3491 numaralı kanunun muvakkat 4 ııeü maddesi mucibince Ziraat bankasına verilecek 
olan mebaliğ karşılığıdır. 

263 ve 264 ncii fasılları teşkil eden Düyunu umumiye ve kibrit istikrazı ile 2(İTO, 3022 ıııımarab 
kanunlar mucibince Amerikabla'ra. verilecek mebaliğ lıesablarmda görülen fazlalık dolar fiatının yük 
selıııesindeu. tcvel'lüd etmektedir. 

Yeniden açılan bu fasıl 3525 nunıara'lı kanunla yapılan kredi anlaşması ile ahiren İngiltere ve 
kransadau yapılan kredi ve istikrazların rcsülmal ve faiz karşılıklarıdır. 

269 ucu fasıldaki noksanlık vatanî hizmet mukabili ıııaatş salıibleriııdeıı bazılarının haklarını ıskat 
eylemelerinden ileri gelmiştir. 

270 tekaüd ve yetim aylıklarına aid tahsisatın artt ırı lması bir taraftan bütçede tahsisatın kifayet
sizliğinden diğer taraftan da eski kanunlara göre maaş alanlara yapılacak zamların k a m lığından 
levellüd etmektedir. 

272 Iıci faslı teşkil eden ıııahkfımünbih borçlar tahsisatı vaki tediyelere kifayet elmenıektedir. W 
her sene yapılan muhtelif münakalelerle bu faslın ihtiyacı lemiıı edilegelmekte odıığundan, bunun 
bir misli art t ır ı lmasına zaruret görülmüştür. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKALETİ 

1 ••-- Vekâletimizin umumi hizmetleri için Nafia vekâleti bütçesindeki inşaat tahsisatı hariç olmak 
üzere teklif olunan 1940 malî yılı bütçesi (167 575) lira. ııoksa'ııile (5 347 425) liradır. 

2 — Bunun (2 042 360) lirası vekâletle; gümrüklerin ve (3 305 065) lirası da. (îüıurük iMuha 
l'aza genel komutanlığının umumî hizmetlerine ait t ir . 

Vekâletle (Uimrüklerin umumî masraflarını teşkil eden birinci kısmın fazla, ve eksikliklerine aid izahat 

Vekil tahsisatı 1939 yılı gibidir. 
Maaş (11 450) lira fazlal ık: 3656 ve 3711 sayılı kanunlara bağlı teş

kilât. kadrolarından ( IJ ) cedvcline alınan memuriyetler .hariç olmak 
üzere 1940 filî kadro tu tar ı tahsisat, farkıdır . 

Tekaüd ikramiyesi ': (13 270) lira fazlalık : Evvelki yıllarda 'bütçelere konulan talisi 
sat kâfi gelmemesinden dolayı istihkak" sahihlerinin' haklari mü 
nakile ile tahsisat teğminİTie k a d a r verilememekte olduğundan 
1940 yılında tekaüd edileceklerle ölenlerin ailelerine verilecek ik
ramiyeleri karşılamak üzere evvelki yıllar tahakkuka) ma kiyaseti 
bir mikdar ekleninesindendir. 

Merkez memur ve müstahdemleri (1.20) lira. fazlalık : Millî seferberlik müdürünün (200) lira üc-
ücreti : relinin baremdeki derecesine iniibakındandır . 
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Vilâyetler memur ve müstahdem
leri ücreti 

Muvakkat, tazminat 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
A Terke/ müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
Hizmet otomobili masrafları 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı : 
Vilayet levazımı : 

Vilâyet müteferrikası 
Al ütenevvi masraflar . : 
Daimî memuriyet harcırahı : 
Muvakkat memuriyet harcırahı : 
Müfettişler harcırahı : 
Staj iciıı yabancı memleketlere 
gönderilecek müfettişler ha rc ı 
rahı ; 
Slaj iciıı yabancı memleketlere 
gönderilecek memur harc ı rah
ları : 
llesmî telefon tesis ve mükâleme 
bedeli : 
İ 'eretli muhabere ve mükâ leme: 
Posta, ve telgraf ücreti : 
3335 Sayılı kanun mucibince ve
ri lecek ledavi ve yol masrafı : 

.Al ıı kaimen masraflar : 
( iümrük ambarlarımla, zayi olan 
eşya, tazminatı 
Mütenevvi masraflar : 
Ylııharrerâtı umumiye t.ab ve tec-
lid. masrafları : 
Tarife reper tuar ı ve notnanklâ-
lürü masrafları : 
Tar t ı aletleri masrafları : 
İnşaat ve tamira t : 
K u r s masrafları : 
(ıecen ve eski vıllar b o r d a n : 

(3 480) lira fazlalık : 3711 sayılı kanunla teşkil edilen İsken
derun gümrükler i iciıı, 193!) yılında kabul edilmiş olan 25 lira 
ücretli 4 odacı ile ( lürcübulakta inşası bitmek üzere bulunan güm
rük binası için istihdamına zaruret görülen bir kaloriferci ile bir 
elektrikçi ve telefon santralcisinin ücretleri farladır . 
(1. 018) lira- eksiklik: 1939 yılına nazaran 1940 yılı iein ilâveten 
(L) cedveline alınan merkeze aid bazı memuriyetlerin muvakkat 
tazminatıdır, 
(.1 630) lira eksiktir, 
i 2 510) lira. eksiktir. 
1939 yılı gibidir. 
(5 500) lira eksiktir. 
(750) lira eksiktir . 
(12 000) lira, eksiktir. 
(2 000) lira fazlalık : 3711 sayılı kanunla teşkil edilen İskemle 
roıı gümrükler i iht iyacı karşıl ığıdır . 
1939 yılı gibidir . 

(4 6.10) lira eksiktir. 
(21 000) lira eksiktir. 
(10 050) lira eksiktir . 
(9 740) lira, eksiktir. 

4 999) lira eksikt ir . 

(5 549) lira eksiktir. 

1939 yılı gibidir. 
(100) l ira fazlalık : İskenderon gümrükler i ihtiyacı karşıl ığıdır 
( 1. 103) lira eksiktir . 
(6 000) lira. fazlalık : Tedavilerine; katği zaruret bulunan me
murlar ın çokluğu dolayısile gerek 1939 yılı bütçesindeki tah
sisat ve gerekse İ skenderun gümrükler i teşkilât ı dolayısile ve
rilen munzam tahsisat iht iyaçları karşı lamamış olduğundan mü 
tezayid bir vaziyet te devam eden ihtiyacı önlemek üzere eklen

mesi zarurî görülen mikdardı r . 
1939 yi İT gibidir. 

1939 yılı gibidir. 
(11 749) lira eksiktir . 

(630) lira. eksiktir. 

( 500 ) lira. eksiktir . 
(3 100) lira, eksiktir. 
1939 yılı gibidir. 
(129) lira eksiktir. 
(498) lira, eksiktir. 

Yukarıda 1939 bütçesine nazaran eksik leklif olunduğu, gösterilen lert ihlerdeki eksikliklerden ve 
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kâiet otomobil masraflarına, aid kısmın, indirilen otomobil mubayaa bedelinden ve posta ve telgraf 
ücretine aid olan kısmı da Nafia vekâletinden alınan yazıda 11)40 yılı bütçesine konması bildirilen 
ınilvdar farkından ve diğer tertiblerc teallûk eden eksiklikler de 1939 yılı bütçesindeki tahsisattan 
asgarî % 'O tenzilât», yapılması hakkındaki karara istinaden mecburi olarak yapılan indirmelerdir. 

(D eedveli : Bu cedvelde gösterilen memuriyetler esasen .19*59 yılında mevkut 
tutulmak üzere 3656 sayılı kamına bağlı (Ti) eedveli tideki me
muriyetlerle bütçe zarureti dolay isi i e 1940 yılı için mevkuf tu
tulacak memuriyetlere aiddir. 

(K) eedveli : Tarife repertuvarı ve Nomanklâtürü ve izahnaıuesinin ikmal ve 
izahları için 1939 yılında İcra Vekilleri Heyeti karar ile alman kad
ro mucibince istihdam edilen bir mutahassıs ve bir daktilonun 
1940 yılında da devamı istihdamları zarurî bulunmuş ve bunla
rın ücretleri (Tarife repertuvarı) faslından verilmekte bulun 
muş olduğundan bu fasıl 1940 yılında da (E) cedveline alınmış 
tır. 

Gümrük muhafaza genel komutanlığının 1940 yılı 'bütçesi 1989 yılı bütçesine nazaran 106 443 lira 
noksandır. 

1 Maaş 

2 

>> 

4 

5 

6 -

Açık maaşı 

Tekaüd ikramiyesi 
- Daimî ve muvakkat üc 

ret 
- Erbaşlara verilecek mü 

kâfat 
Muvakkat, tazminat 

7 Mefruşat 
8 - Kırtasiye 
9 Müteferrika 

10 
II 
12 

14 
15 

icar bedeli 
Def a tir ve matbu evrak 
Daimî memuriyet har -
çıranı 
Muvakkat memuriyet har 
eırahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon masrafı 

JCi Ücretli muhabere 

183 390 lira fazladır. Ihı fazlalık ücretli kaptanların askerî 
kadroya alınmasından ve 198!) yılında 37 H sayılı kanunla teşek 
kül eden Hatay taburunun subay ve erat maaşlarile 3656, 3661 w, 
3779 sayılı kanunlarla memur, subay ve gedikli erbaşların maaş 
I arının yükselmesinden fazla konulmuştur. 
Yeni teklif edilen teşkilât kanununa bağlı maaşlı memurların kad
rosunun tutarı 1 263 780 lira olub bundan 69 420 lirası (L) 
eedveline alınan memurların maaş tutan düşüldükten sonra. 
1 194 360 lira bütçeye konulmuştur. 
6 040 lira noksandır. Bu fark askerî ihtisas mahkemelerinden 
açıkta kalan memurların yerleşmesinden ileri gelmiştir. 
1939 yılının aynidir. 
48 840 lira noksandır. Ücretten askerî kadroya alınan sivil 
kaptanlarla kadrodan yapılan tenzilâttan ileri gelmiştir. 

1939 yılının aynidir. 
1) 448 lira fazladır. Bu fazlalık 3656 sayılı kanun mucibince üc 
retti memurlara mesken "bedeli verilmesinden ileri gelmiştir, 
7 500 lira noksandır. 
780 lira noksandır 
1 000 lira noksandır, 
7 000 lira fazladır. Elde meveud kiralı binaların karşılığıdır. 
2 680 lira noksandır. 

28 000 lira noksandn'. 

5 000 lira noksandır. 
2 000 lira noksandır. 
790 lira noksandır. 
340 lira noksandır. 



J7 — Tedavi ve yol masrafı 
18 — Mubayaa, tamirat ve de

niz levazımı müteferrikası 
.19 — İşletme masrafı : 
20 — Yemeklik bedeli 
21 — Yem bedeli : 

22 Ücretle tutulacak vesail 
masrafı, 

23 — Hayvan tazmini : 
24 — Melbusat : 
2-") — Teçhizat ,: 
20 — iaşe : 
27 —- Muhafaza memurlarının 

silâh tamiri 
28 Tşbbî Eeza : 
29 — Baytarî ecza : 
30 •- Hasta subay ve eratın te

davi bedeli olarak Milli 
Müdafaa emrine 

81 —- Cenaze masrafı 
32 — Talim ve terbiye malzemesi: 
33 -— İstihbarat masrafı 
34 — Nakliyat : 
35 Tercüme masrafı 
36 — İnşaat ve tamirat : 
37 — Borçlar : 

13 -
1939 yılının aynidir. 

100 000 lira noksandır. 
30 000 lira noksandır. 
4 320 lira noksandır. 
27 880 lira noksandır. Bir.kısın allı memurların yaya sınıfına 
geçiri 1 meşinden eksik konulmuştur. 

400 lira noksandır 
1939 yılının aynidir. 
10 000 lira noksandır. 
28 080 lira noksandır. 
38 100 lira fazladır. 

1 780 Ura noksandır. 
600 lira noksandır. 
500 lira noksandır. 

1939 yılının aynidir. 
">0ü lira noksandır. 
80 lira noksandır. 
32 000 lira noksandır. 
2 000 lira noksandır. 
910 lira noksandır. 
1939 yılının aynidir, 
903 lira noksandır. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ BÜTÇESİ 

B\ 
376 1 

377 
378 
379 
380 

381 
382 
383 1-3 
384 
386 
387 
388 
389 2-3 
390 

Memurlar maaşına zammedilen 159 564 lira teşkilât kanunlarındaki kadroların karşı 
lığıdır. 
Vaziyet icabı noksan konulmuştur. 
Geçen seneye nazaran değişiklik yoktur. 
Ücrete zammedilen 3 960 lira teşkilât kanunlarile alınan kadrolar içindir. 
Ücretli memurlardan intibak dolayısile mesken tazminatı alacaklar için 1 222 lira 
?,amm edilmiştir. 

Umumî tasarruf raaksadilo tenzil edilmiştir. 
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Tasamı I.' maksadil etenzil edilmiştir. 

1-2 
3 Hususî kanunu mucibince verilecek yem. bedeli karşılığı irin 4 494 lira zammedil 

inişi "iv. 

1-2 

1-2 Tasarruf maksadîle tenzil edilmiştir. 

1-2 İntibak dolayısile (M) cedvelindcıı alınan ııuMiıui'lai' için I 3f><) lira zammedilmiştir. 

Tasarruf maksadilc tenzil edilmiştir, 

1,2,3,4 lîorç karşrbklarr ohi]) aynen konmuştur. 

MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Maaş L'asJmdaki fazlalık teşkilât kanunundaki kadroların karşılığıdır 
Bu fasıldaki fazlalık teadül kanuim mucibince yapılan intibakta E eedvelinden alman 
memıırlaror ücret farklarıdır. 
Muvakkat tazminattaki fazlalık intibak dolayısile ücretli memurlardan tazminat ala 
cakların farkıdır. 

Katği ihtiyaca, binaen, geçen seneki m'uhal'aza. edilmiştir. 

Motosiklet alınmayacağından yalnız İşletme. 
Katği ihtiyaçlar, geçen senenin aynidir. 

1 ünıumî tasarrufa, binaen 42 S72 lira. tenzil edilmiştir. 
2 Hecen senin aynidir. 
3 Sene ortasında isticar olunan deponun bu seneki icar bedeli olub zamnıedilmişlir. 
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EMNİYET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

U. M. 

425 1 Maaş maddesindeki 234 370 lira fazlalık teşkilât kanunla r ındak i kadrolar karşıl ığıdır . 
426 
427 KadroJar karşıl ığı olub geren seneki tahsisat ın aynidir . 
428 
429 
430,431,432 "Umumî tasarrul ' dolayısile tenzil edilmiştir. 
433,4341-2 Aynidir . 

435.43G Umumî tasar ruf hasehile bir •makdar tenzil edilmiştir. 
437 1-2-3 Kalği ihtiyaç olub geçen senenin aynîdir . 
438,439 Umumî tasarrufa, binaen daimî ha rc ı r ah tan 20 000, muvakka t harcı rahtan da 20: 000 

lira tenzil edilmiştir. 
441 Ueçen seneki vaziyete göre 7 700 lira zanıuıedilmiştir. 
442 Ta.iiia.men tasar ruf edilmiştir. 
443 Umumî tasarrufa binaen 25 bin lira indiri lmiştir . 
444,445 1-2 Kalği ihtiyaca binaen geçen senenin aynidir . 
446 1 (iecen senenin aynidir . 

3 000 lira indirilmiştir . 
l)iı sene mubayaa, edi lmiyerektir . 

2-3 Aynen dır. 
Umumî tasarrufa binaen tenzil edilmiştir. 
Tamir masrafı geçen senenin aynidir . 
Kalği ihtiyaca binaen geçen senenin aynidir . 
6 000 lira tasar ruf edilmiştir. 
(Iecen senenin aynidir . 
Umumî tasa r rufa karşı 17 500 lira tenzil edilmiştir. 

2-3 Kalği lüzuma binaen aynen. 
5-6 Umumî tasarrufa nazaran bir mikdar tenzil. 

455,450 Umumî tasarrufa nazaran bir mikdar tenzil. 
457 1-2 Kalği ihtiyaca binaen geçen senenin aynidir . 

3 Umumî tasar ruf için tenzil. 
458,459 1-2-3-4 Düyun karş ı l rk lan olub t a h a k k u k a güre konmuştur . 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

461 Maaş, faslına zammedilen 750 000 lira tanı kadro la r ın karşıl ık farkıdır 
463 Kadrolar ın tanı istimali dolayısile fa rk lar ı ilâve edilmiştir. 
464 
465 
466 Değişiklik olmayıp gecen senenin aynidir . 
467 
468 1 Bütçede tasar ruf 
468 ' 2 
469 
470 1-2 

446 
447 

448 
449 
450 
451 
452,1 
454 

2 
1 
2-, 

•53 
1 

http://Ta.iiia.men
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47J 
472 1-2 Aynendır 
473 
474 
475 
470 
477 Geçen senenin aynîdir. 
478 
479 1-2 Kadroların tamamlanması ve iaşe fıatiarmın yükselmesi dolayısile iaşeye 41.6 000 

lira ve yem bedeline de 40 f»27 lira znmmedilmiştir. 
m 
482 
483 Umumi tasarrufa. nazaran tenzil edilmiştir. 
484 
485 1-2-3-4 (-iecen senenin aynıdır. 
486 1. Umumî tasarrufa nazaran tenzil edilmiştir. 
486 2 Gecen senenin aynıdır. 
487 Geçen senenin aynıdır. 
488 Azlığı hasebile 800 lira zammedilin iştir. 
489 5 000 lira tenzil edilmiştir. 
490 
491 1-2-8 | 
492 1-2 ) 
493 l>orçlar karşılığı olup tahakkukuna yöre vazedilmişin'. 
494 1 

Avnendir. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ 

1 Vekâletin 1940 malî yılı bütçe teklifi, 1939 malî .yılı bütçesile kabul edilmiş olan muhassa-
sata nazaran (43 900) lira fazlasile (3 604 900) lira olarak teklif edilmiştir. 

Başvekâletin emirleri mucibince Vekâletin 1940 bütçesinden % 10 tenzil edildikten sonra, memur
lar maasatındaki tahsisat noksanını karşılamak üzere (400 000) liranın 502/1 maaş fasbna konulması 
icab etmekte ise de bütçe ile ifası derpiş olunan hizmetlerden bazılarının tenkis veya ihmale mü
tehammil olmaması hasebile Vekâlet için tefrik olunan tahsisat yekûnu dahilinde kalmak şartile 
bahsi geçen (400 000) liradan yalnız (328 545) lirası maaş tahsisatına ilâve olunmuş ve bakiye kalan 
(71 455) lirası muhtelif tertiblere zammedilmiştir. 

2 - Bütçe kanununa merbut (D) cedvelinde elçilik ve konsolosluk müstahdemleri namı altında 
zikredilenler mey anında tercüman, doktor ve kâtiblerin unvan ve vazifeleri itibarile 3656 sayılı ka
nun hükümlerine tâbi tutulması lâzım gelmekte ise de bunların adedi ile beherine verilecek ücret 
mikdai'i cedvelde müfredatile gösterilmemiş olduğundan bahsi geçen kanunun 9 ve muvakkat 3 ncü 
maddelerine tevfikan tanzim olunan eedvele idim' edilebilmeleri icln adcd ve unvanlarile şehri 
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ücretlerinin tayini icab eylemekte olub halbuki büyük ekseriyeti mahallî tebaadan olan bu müstah
demlerin arzolunan şekilde kadrolarının tesbit edilerek teadül kanunu hükümlerine tâbi tutulma
sına imkân ve zaruret görülmemektedir. Bu itibarla mahallî ihtiyaçlara göre unvanlarının da 
aded ve tahsisatta olduğu gibi Vekâletçe veya Vekâletin tensib edeceği makamlarca tayin ve tev
cihi için (D) cedvelin deki unvanlar lamamen kaldırılmış ve kadrodaki meşruhat da ona göre ta
dil edilmiştir. 

3 .— Vekâlette meveud ve adedi binleri geçen kitabların tasnif ve muhafazası için bir kütüphane 
memuruna ihtiyaç bulunduğundan (D) cedveline 140 lira ücretli bir kütüphane memuru ve Vekâlet 
kadrolarında ayniyat ambar memuru meveud olmadığından bu hizmet için de bir aded (70) lira 
ücretli ambar memuru ilâve edilmiştir. 

4 — Mafevk derecede münhal bulunmaması dolayısile terfi edemeyen memurların terfilerim temi-
nen 5 nci dereceden üç ve 10 ncu dereceden beş memur filî kadroya alınmış ve buna mukabil 3 ncü 
dereceden üç ve 14 ncü dereceden dokuz memur (L) cedveline naklolunmuş!ur. 

1940 bütçe teklifi esbabı mucibesi 

Fasıl : 501 - Vekil tahsisatı 
4 800 lira 

19-59 bütçe tahsisat unu aynıdır. 

Fasıl : 502/1 - Maaş 
1 958 816 lira 

Bu günkü filî kadroya göre gerek hariç teşkilâtında, gerek merkez teşkilâtında çalışan memur
ların maaş ve temsil tahsisatlarının bir senelik yekûnu (2 271 788) liraya baliğ olub buna nazaran 
1989 bütçesine mevzu tahsisat (460 376) lira noksandır. Bu noksanın kısmen telâfisi için Başve
kâletçe işbu tertibe (400 000) liranın ilâvesi teklif olunmuş ise de umumî esbabı mucibede arze-
dildiği veçhile bu paradan yalnız (328 545) liranın ilâvesi mümkün olabilmiştir. 

Fasıl : 502/2 - Açık maaşı 
5 002 lira 

Vekâlet emrindeki memurların maaşlarını karşılamak üzere bu tertibin tahsisatı (814) lira faz-
lasile bu mikdar teklif edilmiştir. 

Fasıl : 503 - Tekaüd ikramiyesi 
4 200 lira 

1940 malî senesinde 65 yaşını veya 30 senelik filî hizmetini ikmal ederek tekaüde sevkedilecek 
olan memurların ikramiyeleri hesab edilmek suretile (4 200) lira teklif olunmuştur. 

Fasd : 504/1 - Ücretli memurlar 
33 480 lira 

3656 sayılı kanun hükümlerine tâbi bulunan ücretli memurların istihkakları karşılığı olub kadro
suna göre ücretleri hesab olunarak yeniden açılan bu maddeye (33 480) lira ifraz olunmuştur. 

Fasıl : 504/2 - Daimî müstahdemler 
(D) cedveline dahil müstahdemlerin ücretleri karşılığı olarak yeniden açılan bu maddeye (60 420) 

lira ifraz edilmiştir. 

Fasıl : 504/3 - Muvakkat müstahdemler 
2 160 lira 

1939 tahsisatından (840) lira noksandır. 

Fasıl : 505 - Fi İç, ilik ve konsolosluklar müstahdemleri 
301 704 lira 

1939 tahsisatından (3180) lira noksandır. 
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Fasıl .- 50(j - Muvakkat tazminat 

43 536 l i ra 
.Filî kadroya görü merkezde açılan maaşlı ve ücretli memurlar ın bir senelik muvakkat tazminat

ları: tu ta r ı olub 1939 tahsisatına nazaran (2 (J36) lira. fazlasile ı43 53(i) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 507 - Merkez mefruşat ve demirbaşı 
2 000 l ira 

1939 tahsisat ından (1 000) l ira noksandır . Ancak-.iki maddeye ayrılmış olan bu faslın 2 nci mad
desini teşkil eden motosiklet işletme ve tamir tahsisatı olan. 1 00ı» lira. tatbikattaki müşkülât ve taal
lûk ettiği tert ib dolayrsile 521 ııei fasla i ki ve edilmiştir. 

Fası l : 508/1 - Tenvir 
3 000 l i ra 

1939 tahs isa t ın ın aynidir . 

19 3 9 ta 1 isi s; 11 m m ayni d i r. 

Fası l : 508/2 - Teshin 
3 000 l i ra 

Fası l : 508/3 - Kırtasiye 
4 000 lira 

Hu tert ibin tahsisatı kâfi gelmemekle olduğundan I 000 lira. ilave edilmiştir. 

Fasıl : 508/4 - Defatir ve evrakı matbua 
5 000 lira 

Hu ieriibo konulan tahsisat kâfi gelmemekte olduğundan 1940 senesinde tabına zaruret hasıl olan 
konsolosluk defterleri de nazarı itibare alınarak (1 000) lira fazlasile teklif edilmiştir. 

Fası l : 509 - Merkez melbusafı 
2 442 lira 

1939 tahsisatına' nazaran (1 000) lira noksandır. 

Fası l : 510 - Tosta ve telgraf ücreti 
2 .188 J/ira 

Kanunu mahsusuna, tevfikan P. T. T. İdaresine verilmesi lâzım gelen ücrelin bu ınikdardan ibaret 
olduğu mezkûr idarenin işarından anlaşılmakla 1939 tahsisatına nazaran (1 280) lira noksanile bu 
mik'dar teklif edilmiştir. 

Fasıl : 51 1/1 - hlcncbi memleketlere göderileeek telgraf, mektub ve paket masrafı 
45 000 Lira 

1939 tahsisatının aynıdır . 

Fasıl : 511/2 - Telefon tesis ve mükâleme masrafı 
8 000 Lira 

1939 tahsisatından (4 000) lira noksandır. 

Fas d. : 512/1 - Merkez müteferrikası 
3 000 Lira 

1939 bütçesinde Merkez müteferrikası ve nakli nukud masrafları b i r fasılda eemedilmiş ise de 
lahsisatrn kısmı: azamı müteferrikaya sarfedilmekte ve nakli nukud masrafı karşılıksız kalmakta oldu
ğundan bu tahsisat iki maddeye tefrik edilmiştir. 1939 bütçesinde bu tert ibin tahsisatı (6 000) l ira 
olub bundan (3 000) lira. nakdi nukud masrafı ve (3 000) lira. da müteferr ika .masrafı için. ifraz 
olumnust ur. 
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Fasıl : 5.12/2 - Nakli nııkud 

3 000 I/ıra 
Faslın birinci maddesinde izahat arzedilm iştir. 

Fasıl : 513/1 - Vekâlet otomobili mubayaası 
6 000 Lira 

Vekâlet makamına muhassas otomobilin istimal müddeti bitmiş olduğundan 1940 senesinde yemişi
nin mubayaasını teğmin için yeniden açılan bu maddeye (6 000) lira tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 513/2 - İşletme ve tamir 
4 000 Lira ' 

1939 bütçesinin 511 nci faslını teşkil eden bu tahsisat (1 600) lira noksanile teklif ve yeniden 
açılan bu maddeye (4 000) lira tahsisat vazolunmuştur. 

Fasıl : 5.14/1 - İcar, arsa 
260 000 Lira 

1939 tahsisatına nazaran (20 000) lira noksanile teklif olunmuştur. 

Fasıl : 514/2 - Sigorta, belediye 
120 000 Lira 

Muhabere ve mükâleme ücretlerde mefruşat ve demirbaş bedelleri bu meyan a dahil olduğu halde 
1930 bütçesinde bu tertibin tahsisatı (260 000) liradır. Elçiliklere aid muhabere ve mefruşat tahsi
satının ihtiyaçlarına göre daha iyi tanzim, tevzi vekontrol edebibnek için muhabere tahsisatı olarak 
tahmin edilen (100 000) lira yeniden acılan 3 ncü,mefruşat ve demirbaş tahsisatı olarak tefrik olunan 
(20 000) lira da kezalik yeniden açılan dördüncü maddeye konulmuş ve mecmuu geçen sene bütçe-
sinedvonulan tahsisattan 20 000 lira noksan bulunmuştur. 

Fasd : 514/3-4 - Muhabere, mefruşat ve demirbaş 
120 000 Lira 

İzahatı yuka rıda arzedilmiştir. 

Fasd. : 514/5 - Ziyafet 
25 000 Lira 

1939 bütçesine1 mevzu tahsisattan (5 000) lira noksandır. 

Fasd: 514/6 — iane ve iade 
5 000 Lira 

1939 bütçesine konulmuş olan tahsisattan (2 000) lira noksanile teklif olunmustur. 

Fasıl: 5.14/7 — Fahrî konsoloslukla)' aidatı 
z 10 000 lira 

İ939 tahsisatının aynıdır. 

Fasıl: 515 — Elçilikler için mubayaa olunacak'otomobil bedeli 
15 000 lia 

1939 tahsisatına nazaran (9 000) lira noksanile teklif edilmiştir. 

Fasıl: 516 — Daimî, memuriyet harcırahı 
45 000 lira 

1939 tahsisatından (15 000) lira noksandrr. 

Fasd: 517 — Muvakkat memuriyet ve kurıye harcırahı 
60 000 lira 

Vaziyeti hazıra dolayısile muhaberatın artması künyelerin çoğaltılmasını icab ettirdiğinden bu 
fazla hizmeti karşılamak üzere (15 000) lira l'azlasile (60 000; lira teklif edilmiştir. 
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Fas ı l : 518 —- Tedavi ve yol masrafı 

1 000 l ira 
1.939 tahsisutjjida.il (800) lira noksandır . 

Fas ı l : 519 — Eeynelmilel müessesat ve.... 
100 000 l i ra 

1939 talısisaI ma nazaran 27 000 lira noksanile teklif edilmiştir. 

Fas ı l : 520 — Ecnebi misafirler 
60 000 lira 

1939 bütçesine mevzu tahsisat ın aynıdır . 

Fas ı l : 521. — Nakil vasıtaları işletme ve tamiri 
6 000 l i ra 

1939 bütçesinde iki maddeyi ihtiva eden bu faslın maddeler i kaldır ı lmış ve 507 nei faslın tahsisa t ı 
münasebetilc arzolunduğıı veçhile 507/2 faslın tahsisatı da bvı ter t ibe ilâve edilmek sureti le ve 
1939 tahsisa t ına nazaran (500) lira noksanile teklif edilmiştir. 

Fas ı l : 522/1 — Telif ve tercüme 
500 lira 

1939 tahsisat ının ,*ıynrdır. 

Fas ı l : 522/2 — Gazete, mecmua, kil ab ve risale 
9 000 lira 

1939 bütçesinde k i tab ve risale bedelleri, faslın 3 ncü maddesine konulmuşsa da 2 ve 3 ncü mad
deleri teşkil eden hizmetlerin yekdiğerinin aynı obnasr itibarile her iki madde birleşt ir i lmiş ve 
gazete, mecmua için mevzu tahsisat kifayet e tmemekte olduğundan bu maddenin tahsisat ı 1 000 
lira fazlasile teklif o lunmuştur . 

Fas ı l : 523/1-2-3 —- matbaa masrafı 
950 l ira 

1939 tahsisat ının aynıdır . 

Fas ı l : 524/1 - - Kongre ve konferanslar 
100 000 lira 

1939 bütçesine mevzu tahsisattan (10 000) lira noksandır. 

Fas ı l : 524/2 -• Tercüme ve tabı ücreti 
1 000 l i ra 

1939 1 ahsisatirıın aynıdır . 

Fa s ı l : 525 — Hakem mahkeme ve heyetleri 
1 l ira 

1940 senesinde ifası ieab eden bir hizmet ınevcud olmadığından ihtiyaç halinde münakale sure
tile tahsisat teğmini için 1 lira konulmuştur . 

Fas ı l : 52(5 - - Mutahassıslar ücreti 
1 l ira 

1939 senesinde evrak ve dosya işlerinin tanzimi için kul lanı lacak mutahassıslar ücreti olarak büt
çeye ( 4 800) lira. tahsisat konulmuş ise de bunlar ın ist ihdamına lüzum görülmemiştir . Ancak ve
kâlet te ınevcud binlerce eild ki tabın bir kü tübanede tasnif ve tanzimi için 1940 senesinde mutahass ıs 
ist ihdamına zarure t hissedilmiş o lduğundan bu te r t ib in unvanı değiştir i lmiş ve mutahassıs t eğmin 
edildiği zaman münakale sureti le tahsisat konulmak üzere işbu te r t ibde bir l ira bırakı lmışt ı r . 

http://tahsisutjjida.il
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Fasıl : 527 — Ajans tahsisatı 

150 000 lira 
1939 tahsisatının aynıdır. 

Fasıl: 528 — Geçen yıl borçları 
3 500 lira 

1939 tahsisatının aymdır. 

Fasıl: 529/1-2-3-4 — Eski yıllar borçları 
5 200 lira 

1939 tahsisatının aynıdır. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

8 471 000 liradan ibaret olan 1939 malî yılı bütçemiz, 1940 senesi için 335 576 lira noksanile 
8 135 424 lira olarak tanzim ve teklif edilmiştir. Bu noksanlık günden güne inkişaf halinde olan 
sıhhî hizmetlerimizin mümkün mertebe ayni seyri takib etmesine mâni olmamak için içinde bulunduğu
muz zaman şartları gözönünde bulundurularak ve en dar bir idare tarzı derpiş edilerek tasarrufu 
mümkün tertiblerden tenziller yapılmak suretile telâfi edilmeğe çalışılmıştır. Zaman şartları do-
layısile 1939 tahsisatile ifasmda müşkülât çekilen bazı hizmetlerimizin ]940 yılında daha sıkıntısız 
bir şekilde teğmini için ise alâkalı tertiblere bazı zamlar yapılmıştır. 

Bu zambırm bir kısmı 365G numaralı kanunun tatbikatı neticesi olarak maaş ve muvakkat taz
minat tahsisatını ikmal ile beraber en mühim kısmı hastaneler ve sıhhî müesseseler ihtiyacatına 
tahsis olunmuştur. Yapılan tasarruflarla icra edilen zamlar tertib ve mikdar itibarile aşağıda arz 
ve izah edilmiştir. 

Fasıl : 542 Madde : 1 
Memurlar maaşı Zam : 57 144 lira 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki 3656 numaralı kanuna bağlı vekâ
letimiz kadrolarile Hatay için 3711 numaralı kanunla ilâve edilen kadroların tutarı 2 118 540 lira
dan ibarettir. Bu mikdardan 1939 yılında (L) cedveline alınan kadrolar tutarı olan 67 560 liranın 
tenzili halinde 2 050 980 lira kal ırki 1940 yılında bu mikdarın tahsisat olarak teklifi iktiza ederken 
yeniden 52 560 liralık bir tasarruf daha teğmin edilmek ve bu tahsisat karşılığı hizmetler de (L) 
cedveline alınmak suretile 1 998 420 lira maaş tahsisatı teklif edilmiştir. 

Binaenaleyh bu vaziyet karşısında hakikatta maaş tertibine zam yapılmış değil bilâkis bu ter-
tibden tasarruf teğmin edilmiştir. 

Bu tertibe konulan tahsisatın hesabı şu şekildedir. 

lira 

2 118 540 Vekâletimize aid kadrolar tu tan 
120 120 1940 senesi için (L) cedveline alınan hizmetler tu tan 

7 

1 998 420 1940 senesi için teklif edilen tahsisat 

Fasıl : 544 Merkez ücretleri 
Zam : 76 260 lira 

Bu fasılda zam görünen mikdar evvelce (E) cedveline dahil tertiblerden Vekiller Heyeti kara-
rile alman kadrolann 3656 numaralı kanun hükümlerine göre bu fasla nakledilmiş olmasından-
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dır. Aşağıda arzedilen hesab şekline göre bu fasla zam yapılmamış olub bilakis bu hizmetlerden de 
tasarruf edildiği görülecektir. 

1939 yılında bu fasılda gözüken tahsisat, iki maddeye ayrılmak ve birinci maddesi teşkilât 
kanunlarına bağlanan ücretli memurJar kadroları tutarına, ikinci maddesi de 3 656 numaralı kanu
nun 19 nen maddesine tâbi daimî müstahdemler kadroları tutarına tahsis edilmek suretile ko
nulmuştur. 

Hesab şu şekildedir : 

Birinci madde İkinci madde 
tahsisatı ücretli tahsisatı daimî 

memurlar müstahdemler 
Lira Lira 

Fası 

V 

1 yekûnu 
Lira, 

429 120 
400 080 

275 880 '• 153 240 (L) cedvelinden nakledilenler hariç 1940 kadroları 
— — 1939 tahsisatı 

29 040 — — Fazlası 

46 560 (tö) cedvelinden nakledilenler hariç 1940 da mevkuf tutulan hizmetler karşılığı 
29'040 1939 senesine uyaran fazlası 

17 520 1940 tasarrufu : L cedvelinden nakledilenler hariç 

(K) cedvelinden nakledilen kadrolar : 
yekûn Birinci madde ikinci madde 
Lira Lira Lira 

43 800 42 120 1 680 Sıtma mücadelesinden nakledilen 
26 460 26 460 — Firen gi » » 
42 000 42 000 — Sari ve salgın hastalıklarla mücadeleden nakledilen 

112 260 110 580 1680 Yekûn 
18 480 18 480 — (K) cedvelinden nakledilenlerden mevkuf tutulanlar 

93 780 92 100 1 680 Bakiye 

Umumî icmali : 
429 120 275 880 153 240 Kski kadrolar 
112 260 110 580 1680 (L) cedvelinden nakledilenler 

541 380 386 460 154 920 Kadrolar umumî tutan 
65 040 65 040 • — Mevkuf tutulan hizmetler 

476 340 321 420 154 920 Teklif edilen tahsisat 

Binaenaleyh 1940 tahsisatı olarak bu fasla 541 380 lira teklifi iktiza ederken bazı hizmetlerin 
îrmvkuf tutulması sebebile 541 380 — 65 040' = 476 340 lira leküf edilmiştir ki, bu hesab hu fasla 
"mevzu tahsisatta fazlalık olmadığını gösterir. ; 
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Fasıl : 545 - Ecnebi müstahdemler. 

Noksanı : 68 507 lira -.••:,.• 
1940 malî yılı altıncı ayında mukaveleleri hitam bulacak olan merkez hıfzıssddıa müessesesi 

birinci müdür ve bakteriyoloji tahlil ve kontrol şubesi müdürde biyoloji imalât ve tedkikat şubesi 
müdürünün ve Ankara Numune hastanesi kulak,.-.boğaz ve burun ha.-talıkları mutahassısıuın bütçe 
darlığı sebebile mukaveleleri teedid edilmeyeceği için bunlardan husule gelen beşer aylığın ve 
Ankara Numune hastanesinde istihdamları tasavvur edilen dahiliye, göz, kadın hastalıkları ve do
ğum ve laboratuar mutahassıslarınm ahvali hazıra sebebile 1940 yılında da getirtilmesine mahal ve 
imkân görülemediğinden ve bu dört mutahassrsın senelik istihkakları, tutarının tasarruf, edilmesi 
mümkün bulunduğundan heyeti umumiycsinin baliği olan 68 507 lira bu tertibden .tenzil edilmiştir. 

Fasd : 546 - Vilâyetler ücretleri 
Zam : 1 294 860 lira 

544 ncü merkez müstahdemleri ücretinde arz ve izah edilen vaziyet sebebile bu fasla 1 294 860 
lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. 

ilesab şekli şu suretledir: 

Fasd yekûnu .Birinci madde İkinci madde 
Lira Lira Lira 

758 166 277 260 480 906 (E) cedvelinden nakledilenler hariç 1940 kadro
ları tutarı 

727 026 _ • • _ ]93'9 tahsisatı 

31 140 — — Fazlası 

33 060 (E) cedvelinden nakledilenler hariç. 1940 da mevkuf tutulan hizmetler karşılığı 
31 140 1939 senesine nazaran fazlası 

J 920 1940 tasarrufu (U) cedvelinden nakledilenler hariç 

(FJ) cedvelinden nakledilen kadrolar 

Yekûn Birinci madde İkinci madde 
Lira Lira Lira 

878 880 817 860 61020 Sıtma mücadelesinden 
211 860 199 200 12 660 Firengi » 
38 220 36 060 2 160 Verem '-•' » 

221 700 181 620 40 080 Trahom » 
12 180 9 360 2 820 Sıhhat merkezlerinden 

960 — 960 Cüzzam mücadelesinden 
2 340 — 2 340 Sari ve salgın hastalıklarla mücadeleden 

1 366 140 1 244 100 .122.040 
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lrekftn 
Lira 

57 
•» 
o 8 

69 
„ . _ 

1 366 
69 

600 
120 
640 

360 

140 
360 

(E) cedvelinden nakledilenlerden mevkuf tutuları 
Birinci madde ikinci madde 

Lira Lira 

57 600 
3 120 
8 640 

69 360 

1 244 100 
69 360 

1 296 780 U. icmali.1174 740 

Sıtma mücadelesin den 
Frengi mücadelesinden 
Trahom mücadelesinden 

Mevkuf tutulan hizmetler mukabili tahsisat yekûnu 

122 040 (E) cedvelinden nakledilen kadrolar yekûnu 
— (E) cedvelinden nakledilenlerden mevkuf tutulan

lar 

122 040 Bakiye 

758 166 
1 366 140 

2 124 306 
102 420 

2 021 886 

277 260 
1 244 100 

1 521 360 
102 420 

1 418 940 

480 906 Eski kadrolar 
.122 040 (E) cedvelinden nakil edilenler 

602 946 Kadrolar umumî tutarı 
0 Mevkuf tutulan hizmetler 

602 946 Teklif edilen tahsisat mikdarr 

Binaenaleyh 1940 tahsisatı olarak bu fasla 2 124 306 lira teklifi iktiza ederken bazı hizmet
lerin mevkuf tutulması sebebile 2 124 306 — 102 420 = 2 021. 886 lira teklif edilmiştir ki bu he-
sab bu fasla mevzu tahsisatta fazlalık olmadığım gösterir. 

Fasıl: 547. Muvakkat tazminat 
Fazlası: 36 356 lira 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 3656 numaralı kanun hükümlerine 
tevfikan Ankaradaki ücretli memurlara da muvakkat tazminat verilmesi icab etmekte bulunduğun
dan gerek maaş ve gerekse ücret kadrolarına dahil olup Aııkarada ii'ayi vazife eden memurlardan 
muvakkat tazminata istihkakı olanların adedine göre hilhesab bu mikdar fazlaya lüzum hâsıl olmuş 
bulunduğundan bu zam yapılmıştır. 

.Fasıl : 553. Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
Noksanı : 3 000 lira 

Başlangıçta arzedilen esbaba, binaen behemehal tasarruf mecburiyeti dolayısile bu fasıldan 3 000 
lira indirilmiştir. Bakiye kalan tahsisatla mülhakatın hemen hiç yok denecek derecede fakir olan 
mefruşat ihtiyacından 1940 yılımla pek cüzî bir kısmı karşılanacak ve bir mikdar da yazı makinesi 
tedarik edilecektir. 

Fasıl : 557. Daimî memuriyet hareıraht 
Fazlası : 20 000 lira 

(E) cedveline dahil terfihlerden Vekilleri Heyeti kararile alman kadroların merkez ve vilâyetler 
ücretleri tertiblerine nakilleri dolayısile bu kadrolara dahil memurların ilk tayinlerinde ve bilâ-
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hare vaki olacak nakillerinde daimî memuriyet harcırahlarının bu tertibden tesviyesi iktiza edece
ğinden 3 000 lirası trahom mücadele faslından, 2 000 lirası zührevî hastalıklarla mücadele faslın
dan ve 15 000 lirası da sıtma mücadele tahsisatından tenzil edilmek suretile bu fasla nakledilmiş
tir ki hakikatta bu nakil bir zam ifade etmez. 

Fasıl: 559. Müfettişler harcırahı 
Noksanı: 3 000 lira 

1.939 filî kadrosuna dahil münhal bir müfettişlik 1940 yılında (L) cedveline alınmıştır. Gerek bu 
sebeble ve gerekse tasarruf mecburiyeti dolayısile bu fasıldan 3 000 lira indirilmiştir. 

Fasıl 560. Ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahı 
Noksanı: 1 500 lira 

1940 yılında ancak Devletçe beynelmilel taahhüdlerle iştiraki takarrür etmiş çok mühim ve 
amelî faidesi olan kongre ve konferanslara iştirak halinde geriye kalan 2 500 liralık tahsisatla idare 
edilebileceği düşünülerek bu fasıldan 1 500 lira tenzil edilmiştir. 

Fasıl: 563. Posta ve telgraf ücreti 
Münakalât vekâletince gösterilen lüzuma binaen 1940 yılı için 49 805 lira tahsisat konulmuş ve 

İni suretle 1939 senesine nazaran 4 441 liralık tasarruf husule gelmiştir. 

Fasıl: 564. Sari ve salgın hastalıklarla mücadele masrafı 
Noksanı: 42 000 lira 

95 000 liradan ibaret olan 1939 senesi tahsisatından mücadele memurları kadrolarının tutarı olan 
42 000 lira indirilerek ücret tertibine nakledilmiş ve bakiye kalan 53 000 lira da 1940 yılı mücadele 
tahsisatı olarak aynen teklif edilmiştir ki bu suretle bu fasıl tahsisatında ne zam ve ne de tenzil 
yapmamış bulunmaktayız. 

Fasıl: 566. Trahom mücadelesi 
Noksanı : 192 000 lira 

564 ncü fasla aid mucib sebeblerde izah edildiği veçhile mücadele memurları kadrolarının tutarı 
bu fasıldan indirilerek ücret tertibine naklolunmustur. Naklolunan kadrolar t u t an 221 700 lira 
olup bundan 1940 .vılında mevkuf tutulacak hizmetlere nınkabil 8 640 liranın tenzili halinde 213 060 
lira kalır ki bunun ve harcıraha naklolunan 3 000 liranın 1939 malî yılı trahom mücadele tahsisatı 
olan 270 000 liradan tenzilile 53 940 liranın 1940 yılı mücadele tahsisatı olarak teklif edilmesi ik
tiza ederken 24 060 lira fazlasile 78 000 lira teklif edilmiştir. 

Binaenaleyh bu fasılda noksanlık değil 24 060 liralık bir fazla vardır. Bunun sebebi de kadro
lardaki eyyamı h aliye tasarruf atının masrafa lahsisi imkânsızlığı ile beraber 180 yataktan ibaret 
olan trahom hastane ve dispanserlerinin bu tahsisatla zamanın şartları altında idaresine imkân 
hâsıl olmıyacağr bilhesab anlaşılmasından ileri gelmiştir. 

Fasıl: 567 Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı 
Noksanı: 210 740 lira 

Emrazı sariye ve Trahom mücadelelerine aid izahat veçhile bu fasla tahsisat konulmuştur. He
sabı şu şekildedir : 

Lira 

320 000 1939 tahsisatı 

Lira 

238 320 Naklolunan kadrolar tutarı 
13 440 1940 da mevkuf tutulacak hizmetler karşılığı 

1 
224 880 Ücret tahsisatı olub tenzili lâzımgeleu 
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224 880 

7 

95 120 
2 000 Harcırah faslına naklolunan 

/ 
93 120 Bakiye 

Binaenaleyh bu fasla 93 120 lira tahsisat konulması iktiza ederken 10 140 lira fazla teklif edil
mişti rki bu fazlalık evvelce yapıldığı j^ibi kadro eyyamı hal iye tasarruf atın m masrafa tahsisi 
imkânsızlığının münselib bulunmasından müteveli iddir. Levazım ve ilâç, fiatında »örülen ve görül
mesi muhtemel olan fiat tezayüdü karşılığı olarak ta kabul edilmek lâzmı^clir. 

Fasd : 568 Cüzzam mücadelesi 
Noksanı : 4 000 lira 

Esasen bu tahsisatla Cüzzam mücadelesi namile. yapılan iş tesbit edilen eüzzamlılarm İstanbul 
emrazı akliye ve asabiye hastanesine nakillerinden ve oradaki eüzzamhlarm iaşesinden ibaret idi. 
Mücadele namile mevzu bu tahsisat tamamen kaldırılmış cüzzam hastanesi tertibine mevzu tahsi
satla bu işin yürütülmesi muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 569 Verem mücadele masrafı 
Noksanı : 4G 000 lira 

Verem mücadelesi için şimdilik Ankara, Bursa ve Trabzon dispanserleri açılmış olub bu dispan
serler kadroları tutarı olan 38 220 lira 46 000 liradan indirilerek ücret tertibine nakledilmiş ve 
bakiye kalan 7 780 lira da hastaneler, sıhhî ve içtimaî muavenet müesseseleri namile açılan hususi 
fasla üçüncü maddesini teşkil etmek üzere yeniden açılan veren? ıl.ispanserleri tertibine tahsisat ola
rak konulmuştur' ki bu suretle bu hizmet için de zam ve tenzil yapmamış bulunmaktayız. 

Fasıl : 570 sıtma mücadele masrafı 
Noksanı : 883 000 lira 

Emrazı sariye, trahom ve zührevî hastalıklarla mücadele fasıllarında arzedilen esbab dolayısile: 
Bu fasla konulan tahsisatın hesabı şu şekildedir: 

Lira 

1 383 000 1939 yılı tahsisatı 
Lira 

922 680 Naklolunan kadrolar tutarı 
65 760 1940 da mevkuf tutulacak hizmetler karşılığı 

v > _ _ 

856 920 Ücret tahsisatı olub tenzili lâzımgelen 

856 920 

526 080 Bakrye 
15 000 Hancrah faslına naklolunan 

V 

511 080 Bakiye 

Binaenaleyh bu fasla 511 080 liralık tahsisat konulması icab ederken 500 000 lira teklif edilmiştir 
ki tra suretle bu mücadele masraflarından da tasarruf teğmin edilmiş bulunmaktadır. 
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Fasıl: 571. Madde: 1. Sıhhat müdürlükleri re Hükümet tabiblikleri için alınacak tıbbi 

alât ve levazım bedeli 
Noksanı: 1 000 lira 

Bu sene mevzu 1 000 liralık tahsisat nisbetinde alât ve edevat mubayaa edilecektir. 

Fasıl:: 572. Madde: 1. Propaganda ve neşriyat 
Noksanı: 5 000 lira 

Bu fasıldan yapılan tenzil mecburiyeti sebebiledir. Her sene neşredilmekte bulunan sıhhî propa
ganda afişlerinin halkımız için çok faydalı olduğu görülmekte bulunduğu halde 1940 yılında afiş 
nesri işi yapılanı ryaeak ve bu suretle 5 000 liralık tasarruf teğınin edilecektir. 

Fasıl: 572. Madde: 2. Sıhhî müzeler 
Noksanı: 1 000 lira 

İstanbul sıhhî müzesinin noksanları kısmen ikmal edilmiş ve teklif edilen 5 000 liralık tahsisatın 
kifayet edeceği anlaşılmış bulunduğundan bu tertibden 1 000 lira indirilmiştir. 

Fasıl: 576. İnşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk 
Noksanı: 351 039 lira 

Yeni inşaat işlerine başlanılmaması ancak başlanmış ve taahhüde girişilmiş olanların devamı 
esas kabul edilmiş olmasına binaen başlanmış ve taahhüde dahi bağlanmış bulunan Trabzon numu
ne hastanesinin ikmali inşaatı için 200 000 ve diğer müesseseler için de 25 000 ki bu fasıl için ce
man 225 000 lira tahsisat konulmuş ve mütebakisi tenzil edilmiştir. 

Fasıl: 577. Meremet masrafları 
Noksanı: 1 500 lira 

Tasarruf mecburiyeti dolayısile bu tertibden de 1 500 lira indirilmiş ve maahaza geriye kalan 
6 000 lira ile ihtiyaçların teğmini mümkün görülmekte bulunmuştur. 

Fasıl: 578. Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek doktor ve eczacıların tahsil ve 
tedavi masrafları 

Noksanı: 37 000 lira 
Vekiller Heyetince tasdik edilmiş bulunan döviz bütçesile bu hizmet için ancak Amerikada tah

silde bulunan bir doktorumuzun masrafları karşılığı tahsisat kabul edilmiş bulunmasına binaen 
Avrupaya doktor izamına imkân hâsıl olamıyacaeağı için 37 000 lira indirilmiştir. 

Fasıl: 580. Çok çocuklu ailelere yardım 
Noksanı: 50 000 lira 

Bu tenzil zaruret sebebile yapılmıştır. Müracaat etmiş ve ikramiyeye istihkakları tesbit edilmiş 
bulunan anaların istihkaklarını verebilmek için 1 100 000 liraya ihtiyaç vardır. 

Fasıl: 581. Tekâmül tedrisatı masrafı 
Noksanı: 10 000 lira 

1940 yılında Hıfzıssıhha mektebinde yalnız bir devre için kurs açılacaktır. Konulan 10 000 lira
lık tahsisat ile bu işin teğmini mümkün bulunmasına binaen 10 000 lira indirilmiştir. 

Fasıl : 583 - Kuduz tedavi müesseseleri 
Noksanı : 2 809 lira 

Tasarruf mecburiyeti sebebile 2 809 lira indirilmiştir. Geriye kalan tahsisatla idareye çalışıla
caktır. 

Fasıl : 584 - Merkez uifztssıhha müessesesi ve hıfzıssıhha mektebi 
Noksanı : 15 000 lira 

1939 yılında müessesenin ihtiyaçları kısmen karşılanmış ve 15 000 liranın tasarruf edüebüe,* 
eeği anlaşılmış bulunduğundan bu tenzil yapılmıştır. 
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Fasıl : 585 - İçtimaî muavenet işleri müesseseleri masrafı 

Muvazenei umumiye dahilinde idare edilmekte bulunan tedris müesseselerde hastaneler, sıhhî ve 
içtimaî muavenet müesseselerinin her biri için bütçede ayrı bir madde açmak, müteaddid maddeli 
fasıllar vüeude getirmekte ve nihayet yeniden vüeude getirilen her müessesenin ismile bir tertib meyda
na çıkarmak gibi gayri tabiî bir netice tevlid etmekte1 bulunduğundan bu fasıldaki müesseseler, hizmet 
mevzuJarma göre ayrılarak tedris müesseseleri ve hastaneler, sıhhî ve içtimaî muavenet müesse
seleri masrafları namile açılan, iki faslın maddelerinde toplanmak sui'etile bütçede intizam teğmin i 
düşünülmüş ve bu sebeble 1940 bütçemizin bu kısmı bu şekilde tanzim edilmiştir. 

içtimaî muavenet işleri müesseseleri masrafı tahsisatı 1939 malî yılında 1 549 980 liradan 
ibaret idi. 

1940 yılında ikiye ayrılan bu fasla konulan tahsisat nıikdarı ise : 

Lira 

320 000 Tedris müesseseleri masrafları 
l 287 780 Hastaneler, sıhhî ve içtimaî muavenet müesseseleri masrafları 

1 607 780 Liraya baliğ olmuştuı 

Arada hâsıl olan fark : 

Lira 

1 607 780 1940 teklifi 
1 549 980 1939 tahsisatı 

57 800 Liradan ibarettir. 

İhından maada 585 nci fasla dahil muayene ve tedavi evlerinden 25 630, leylî Tıb talebe yurdun
dan 12 350, Cüzzam hastanesinden de II (KM) lira ki ceman 48 980 liralık bir tasarruf ta teğmin 
edilmiştir. 

Muayene ve tedavi evlerinden yapılan tasarruf buralardaki ilaç ihliyaeınııı teğmin edilmiş bulun
masından, Tıb talebe yurdundan yapılan tasarruf mecburiyet yüzünden ve cüzzam hastanelerinden 
vaki tasarruf da bu hastanenin teçhizatının ve sair ihtiyacının 1939 daki tahsisatile ikmal edilmiş bu
lunmasından dır. 

Bu fasla dahil müesseselere yapılan zamlar şunlardır : 

Lira 

36 000 Numune hastaneleri ne 
20 000 Akliye ve asabiye hastanelerine 
43 000 Antakva ve iskenderun hastanelerine 

99 000 
7 780 Verem dispanserleri 

106 780 Zamlar 
48 980 Tenziller 

\ .,_. 
57 800 Vurulan hakikî zamla t-

Tenzil sebebleri arzedilınistir. 



Lira 

36 000 Numune hastanelerine 
Zaman şartları altında yatak adedine yöre mevzu tahsisatın kifayet edemediği ve çok müşkâlâtla 

idare edilmekte bulunduğu görülen numune hastaneleri ihtiyacatmın teğm'ıui için bu zam zarurî gö
rülmüştür. 

Lira 

20 000 Emrazı akliye ve asabiye hastaneh ri 

Numune hastanelerinde arzedilen sebebler d olay. sile 
Lira, 

43 000 Antakya ve İskenderun hastaneleri 

Hatay vilâyeti hakkındaki kanunla verilen 117 580 liralık munzam tahsisatla bu hastanelerin tesis 
ve teçhizat masrafları yapılmış ohıb bu sene konulan 43 000 lira ile mecmuu 100 yatak üzerinden 
idare edilecek olan bu hastaneler ihtiyacı teğmin edilebilecektir. 

Lira 

7 780 Verem dispanserleri 

Verem mücadele tertibinden naklolunmuşlar. Zam değildir. 

Fasıl : 586 Doğum ve çocuk bakım evleri 
Noksanı : 8 000 lira 

Manisada açılması düşünülen doğum evinin 1940 yılında açılmasına imkân hâsıl olmayacağı anla
şılmış..bulunduğundan bu fasıldan bu tenzil yapılmıştır. 

Fasıl : 589 İskân memurlar maaşı 
Fazla : J820 lira 

3656 numaralı kanun icablarma tevfikan bu zam yapılmıştır. 

Fasıl : 590 İskân muvakkat tazminatı 
• Fazla : 720 lira. 

Ankarada bulunan ve muvakkat tazminat alacak olan memurlar adedine göre bilhesab bu kadar faz
laya lüzum hâsıl olmuştur. 

Lira 

60 000 Yalova kaplıcalarına yardım 

Kaplıcaların vekâletimize devri hakkındaki 36 53 numaralı kanun hükümlerine göre geliri ile ida
re edemeyeceği masraflarını karşılamak üzere Yalova kaplıcaları işletme idaresine yardım olmak 
üzere bu tahsisat teklif edilmiştir. 

1939 yılında Maliye bütçesine bu iş için 100 000 liralık tahsisat konulmuştu. l>u sene 60 000 
lira teklif edilmekle 40 000 lira bir tasarruf t eğni in in e çalışılmıştır. 

Her sene 200 000 liralık inşaat yapılması hakkındaki kanun hükmü bütçe zarureti, dolayısile 
1940 senesinde yerine getirilemeyecektir. 



ADLÎYE VEKÂLETİ 

1940 senesi bütçesinin tertibleri arasında 594 neü merkez ücretli memurla'r ve daimî müstahdem
ler faslınm 1 ve 2 nei maddelerinde gecen seneye nazaran görülen bir mikdar fazlalık kadroları 
teşkilât kanununa bağlanan ücretli memurların 3656 saydı kanunun hükümleri dairesinde yapılan 
derece intibakından ve vekâletin yeni binaya, nakli dolafyısile kadroya birkaç odacı ve gece bekçisinin 
ilâvesine mecburiyet hâsıl olmasından ve 596 nei muvakkati tazminat faslındaki fazlalık da kadroları 
teşkilât kanununa1 bağlanan, ücretli memurların muvakkat tazminantlarnıı karşılamak için mezkûr 
tertibe bilhesab zammına lüzum görülen tahsisattan münba istir. Diğer terfihlerde ise 1939 senesi büt
çesine mevzu tahsisata nazaran noksanlık vardır. 

TAPU VE KAÖASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

h\ M. 

282 1 1939 senesi bütçesinin merkez müstahdemleri ücreti faslına mevzu tahsisata nazaran 
1940 senesi bütçesinin bu tertibinde görülen bir mikdar fazlalık ücretli memurların 
ücretlerinin 3656 saydı kanunda yazılı derecelere intibak ettirilmesinden müte-
v eli iddir. 

297 Posta, telgraf ücreti: 1940 senesi bütçesindeki 697 lira fazlalık Posta, telgraf umum 
müdürlüğünce bu tertibe 1940 senesi için 9 777 lira tahsisat konulması bildirilmiş oldu
ğundan 697 liranın zammına mecburiyet hâsıl olmuştur. 

305 1,2,3,4 Halen tahakkuk etmiş olup 1940 senesinde ödenmesi ieab eden eski yıllar borçlarını 
karşılamak üzere bu faslın maddelerine ceman 2 110 liranın ilâvesi lüzumlu görülmüş
tür. 

MAARİF VEKÂLETİ 

1 ~- 1939 ma'lî yılı bütçesile Maarif vekâleti için kabul edilmiş olan tahsisat yekûnu \iıî 164 400 
liradır. f 

2 — 1940 malî yılı için teklif edilen tahsisat 17 333 329 lira olub geçen, yılıukındaıı 1 168 929 lira 
fazladır. Bu tahsisatın bir kısmı ma'aş açıklarına., bir kısmı da köy enstitüleri masraflarına tahsis 
edilmiştir. Ancak bütçemiz fasıl ve madde itibarile tedkik edilirse gerek ma'aş ve kerekso köy enstitü
sü tertibleri ile diğer bazı terfihlere zarurî olarak yapılan .zamların I 168 929 lirayı aştığı görülür. 
Aşan mikdar, 1939 bütçesile kabul edilen tahsisattan bazı tertiblerdeki rakamlarda yapılan tenzilât 

ile karşılanmıştır. 

3 — Tenzilâta; tâbi tutulan terfihler hariç olmak üzere zam gören tcrtiblerin mucib sebebleri 
aşağıda gösterilmişiİr. 
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Fafcıl : 632 - Madde : 1 
Memurlar maaşı 

Fazla 
Lira , . . ,.' 

86 016 3656 sayılı kanuna bağlı kadrolara göre derece intibakından noksan. 
48 240 2711 sayılı kanunla kabul edilmiş olan Hatay kadrosuna bağlı Maarif müdürü, memur, 

muallim ve müfettişlerinin bir yıllık maaş karşılığı. 
79 200 Orta tedrisat: Yüksek okullardan mezun olacakları yerleştirmek için (L) ccdvelinden filî 

kadroya' alınacak muallimlerin maaş karşılığı. 
32 220 Mleslekî tedrisat : (L) eedvelinin filî kadroya alınacak muallimlerin maaş kar.şrlığı. 

226 360 Köy enstitülerinin kadro karşılığı. 

472 086 

Fasıl : 634 - Madde : 1 — 2 
Merkez ücreti fazla : 26 690 

1940 bütçesinde bu fasrl 2 maddeye ayrılmıştır. 1939 tahsisatına nazaran görülen 26 690 lira faz
lalık 3656 sayılı kanunun 9 ve 19 neu maddelerile muvakkat 3 ncü maddesi mucibince teşkilât ka
nunlarına bağlanması ve (D) eedveline idhali icabeden ve 1939 senesi içinde bütçe kanununun 5 nei 
maddesindeki sarahate istinaden îcra Vekilleri Heyeti kararile tatbik edilen kadrolar karşılığının 
teallûk ettiği masraf tertiblerinden indirilmek suretile bu faslın birinci ve ikinci maddelerine ilâ
vesinden ileri gelmektedir. 

Fasıl : 635.- Madde : 1 - 2 
Vilâyetler ücreti fazla : 224 340 

Bu fasıl da 1940 bütçesinde iki maddeye ayrılmış ve geçen seneki tahsisatına nazaran 224 340 
lira fazla tahsisat konulmuştur. 3656 sayılı kanunun 9 ncu ve 19 ncu maddelerile muvakkat 3 ncü 
maddesi mucibince teşkilât kanunlarına bağlanması ve (D) eedveline idhali icab eden ve 19&9 büt
çe kanununun 5 nei maddesinin verdiği salâhiyete istinaden icra Vekilleri Heyeti kararile tatbik 
edilen ücretli memurlar ve daimî müstahdem kadroları karşılığının taallûk ettiği masraf tertiblerin
den indirilmek suretile bu faslın 1 ve 2 nei maddelerine konulmasılıdandır. 

Fasıl : 636 - Muvakkat tazminat fazla : 9 939 
1939 bütçesile bu fasıl için kabul edilen tahsisat 112 500 liradır. 1940 bütçesile 9 939 lira faz-

lasile 122 439 lira olarak teklif edilmiştir. Bu fasılda görülen zam 3 656 sayılı kanunun 9 ncu ve 
muvakkat 3 ncü maddeleri mucibince teşkilât kanununa bağlanan ve Ankarada çalışmakta olan üc
retli memurlara verilecek tazminat karşılığıdır. 

Fasıl : 646 - Madde : 1 
îcar bedeli fazla : 16 000 

1940 bütçesile bu madde tahsisatı 16 000 lira fazlasile 66 000 lira olarak teklif edilmiştir. Faz
la görülen tahsisat günden güne artmakta olan okul ve şubeleri ile merkez teşkilâtı ihtiyacı için 
kira ile tutulan binaların bir yıllık kira bedeli karşılığıdır. 

Fasıl : 658 Madde : 7 
Kâğıd i'iatleri farklarının karşılanması ve satış fiatlerinin lira 150 000 

Son harb vaziyeti kâğıd piyasası üzerinde büyük bir tesir yapmış ve kâğıd fiatleri hemen bir 
misli artmış olduğu gibi, kâğıd imal eden bir çok memleketlerden de tedarik imkânı kalmamış 
bulunmaktadır. Harb vaziyeti devam ettikçe kâğıd teminindeki zorluğun daha artacağı ve fiatlerin 
yükseleceği şüphesiz görülmektedir. 1940 - 41 ders yılı okul kitabları ihtiyacı için lüzumu olan 
kâğıd mikdarı 1 250 tondur. Bunun 700 tonu tenzilâtlı gümrük tarifesi ile hariçten celbediiecek 
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olan kâğıdlardır. Bunlar için fıatlerdeki lezayüd dolayısile vasati bir lıesabla (.105 000) lira ve 
İstanbul piyasasından temin olunacak 550 ton iein de yine orta bir lıesabla 55 000 lira ki ceman 
1(50 000 liraya ihtiva»; vardır. Devlet kitabları mütedavil sermayesinin kudreti bu farkı teininden 
âciz bulunduğu gibi Devletçe bu güne kadar neşredilen ve satış fiatleri tekarrür etmiş olan okul 
ders kitablarmm fiatlerini de arttırmamak ve ucuz Devlet kitabı prensibine sadık kalmak zaruret i 
vardır. Bu nıaksadla sermayenin takviyesi zaruri görülmüş ve 658- nci fasılda yeniden acılan 7 nci 
maddeye bu ihtiyacı karşılamak üzere asgarî lıesabla 150 000 lira lahsisat konulmuştur. 

Pası! : 600 - Madde : 2 
İdare evrakı Fazla : 20 050 

1939 malî yılı bütçesile bu maddeye 20 lira. konulmuş ve 1940 yılı için. bu madde 20 (570 lira ola
rak teklif edilmiştir. Muallim, talebe ve idare işleri için okullarda, kullanılan formül, fiş, defter ve bu 
gibi basımlar karşılığı bütçemizin muhtelif tertiblerindekî lahsisat meyan m da idi. Bu tahsisatınj.v'ş-
•kaı başka tertiblerde bulunması basım işlerinin müteferrik surette \e muhtelif ellerden idaresini za
rurî kılıyordu. Buna mahal kalmamak ve bir elden idaresi teğmin. edilmiş olmak için 20 650 lira' taal
lûk ettiği terfihlerden tenzili suretile bu maddeye ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 660 - Madde : 3 
Müze eserleri yayın işleri mütedavil sermayesi lira 5 000 

Müzelerde mevcud kıymetli. eserlerin resimlerini veya mulâjlarım elde etmek istiyeulerin arzu
larını tatmin etmek ve müzelerimizle tarihî eserlerimizin kıymetini dünya ilim âlemine tanıtmak 
maksadile bugüne kadar müzeler tahsisatından ayrılabilen para ile yeniden yapılan işlerin maksada 
yetmediği görülmüş ve çok isteklisi bulunan bu kabîl neşriyat, cesimler ve mulâjlar için kendi geliri 
ile senesi içinde birkaç misli iş yapmayı mümkün kılacak bir mütedavil sermaye ihdası lüzumlu gö
rülerek müze ve neşriyat tahsisatlarından tefrik edilen birer ınikdar ile teğmin edilen 5 000 liralık 
mütedavil sermaye teklif olunmuştur. 

Fasıl : 661 
Fcııebi mutahassıs ve öğretmenler ücret ve harcırahları Fazla : 3 640 

1939 malî yılı bütçesi 1 e bu fasıl 187 520 lira olarak kabul edilmişti. 1940 yılı için 3 640 lira fa/,-
Jasile 191 160 lira olarak teklif edilmiştir. Fazk görülen 3 640 lira' 676 ııcı fasıldan tenzil edilmek 
suretile hizmet itibarile taallûk ettiği bu fasla ilâ vt edil meşindendir. 

Fasıl : 667 - Madde : 1 
Köy okulları ve eğitmenleri için vilâyetlere yardım Fazla : 108 000 

Önümüzdeki ders yılı başında köy okullarımızııı eğitmen kadrosuna; 2 000 aded yeni eğitmen 
daha katılarak köy eğitmenleri adedi 6 000 i -bulacaktır. Bunların aylık ücretlerini ve köylerde ye
niden açılacak okulların bayrak, harita, yazı tahtası ve saat gibi eri mühim ihtiyaçlarını teğmin ede
bilmek ve bu suretle kurslarda yetiştirilmiş olan eğitmenleri köylerimize faydalı unsurlar haline 
getirebilmek için bu fasla 108 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 667 — Madde : 2 
' 3238 numaralı kanunun 4 ncü maddesine göre gezici başöğretmenlerine verilecek yol parası 

Fazla : 12 000 lira 
Köy eğitmeni yetiştirme kurslarından mezun eğitmenlerin sayıları arttıkça, eğitmeni bulunan 

köylerden teşkil edilen bölgelerde istihdam edilen gezici başöğretmenlerin sayıları artmaktadır, de
lecek ders yrlı başından itibaren sayıları çoğalacak gezici öğretmenlerin yol paralarına karşılık olmak 
üzere 3238 sayılı kanuna tevfikan İni fasla 12 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 667 —. Madde : 3 
Köy enstitülerinin bilûmum ücret ve masrafları: Lira 1 240 520 

Şimdiye kadar köy öğretmen okuları namile açılan okullar köy enstitülerine kalbedilerek ve ye
ni enstitüler açılarak bu müesseselerin, talebe me\ eudları .1. 000 den 6 000 e çıkarılacaktır. Bu mad-
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dedeki tahsisat, köy o ğretmen evlerile birlikte köye lüzumlu diğer meslekler erbabını da yetiştirmek 
eavesile açılacak ola**- bu kurumların inşaat, tesisat, iaşe ihtiyaçlarına ve buralarda çalıştırılacak
ların ücretlerine karşılık olmak üzere konmuştur. Bu tahsisatla bir taraftan 6 000 talebe okutulur
ken diğer taraftan d a yeni açılacak müesseselerin tesisile ilgili her türlü işleri ikmal edilmeğe çalışı
lacaktır, \ 

\ Fasıl : 667 — Madde : 4 
\Köy enstitüleri mütedavil sermayesi Lira 24 000 

KÖy enstitüleri faaliyetinin esasını ziraat işleri teşkil ettiği için bu kurumlara 3704 numaralı 
kanuna tevfikan mütedavili sermaye verilmesi ve bu suretle her birinde birer ziraat işletmesi meydana 
getirilmesi hem tedrisat heık de müessesenin diğer ihtiyaçları bakımından faydalı olacaktır. Onun 
için enstitülerin mütedavil sermayelerine 24 000 lira konulmuştur. 

\ Fasıl : 670 — Madde : 1 -10 
Gazi öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü Fasla : 22 860 

1939 bütçesile bu fasıl yekûnu 81 070 lira olarak kabul edilmiştir. 1940 bütçesile 22 860 lira 
fazlasile 103 930 lira olarak (teklif edilmiştir. Talebe adedinin artması dolayısile geçen seneki tah
sisat kâfi gelmemiş ve noksan; mikdar münakale ile teğmin edilmiştir. Görülen 22 860 lira fazlalık di
ğer tertiblerden tenzil suretileş ilâve edilmiştir. 

Fasıl: 681 — Madde: 1-4 
Leylî ve yarım leylî ve neharî meslek okulları masrafı fazla : 32 890 

1939 malî yılı bütçesile bu fasıl tahsisatı 447 610 liradır. 1940 yılı için 32 890 lira fazlasile 
480 500 lira olarak teklif edilmiştir. Fazla görülen tahsisat 1939 - 1940 yılı başında açılan Sivas
taki bölge sanat okulu ile îstanbuldaki yatılı inşaat usta okulu ve Afyon, Kayseri, Sivastaki kız 
enstitüsü masrafları karşılığı içindir. 

Fasıl : 693 — Madde: 1 - 7 
istanbul üniversitesi maaş ve ücretler 

1939 bütçesile bu fasıl yekûnu 1 296 112 lira olarak kabul edilmtşir. 1940 yılı için 110 361 lira 
fazlasile 1 406 473 lira teklif edilmiştir. Görülen zammın 608 lirası derece intibakından ve 109 735 
lirası da 3694 sayılı kanuna bağlı kadro tutarı noksanının ilâvesinden ileri gelmektedir. 

Fasıl: 695 — M a d d e : 1 - 7 
Ankara tarih, dil vo, coğrafya fakültesi maaş v ücretleri fazla: 221 538 

1939 bütçesinde bu fasıl 4 maddeden ibarettir. 1940 bütçesinde 7 madde olarak tesbit edilmiştir. 
Geçen sene tahsisatına nazaran 221 538 lira fazla teklif edilmiş, bu fazlanın 40 770 lirası 3703 sa
yılı kanunla kabul edilen doçentlerin maaş karşılığı için 1 nci maddeye ve geri kalan kısmı da 
3656 sayılı kanunun 9 ncu ve muvakkat 8 ncü maddeleri mucibince teşkilât kadrolarına bağlanan 
ücretli memur ve daimî müstahdemler kadrolarının karşılığı olarak diğer maddelere ilâve edilme 
sinden ileri gelmiştir. 

\ Fasıl: 697 
İzmir arsıulusal fuarında yapılacak kültür pavyonu için fuar komitesine yardım 

1940 bütçesile teklif edilen 4 000 lira fuarda inşa edilmiş olan kültür pavyonunun na tamam bu
lunan dahilî aksamının ikmali içindir. 

İnşaat ve esastı tamirat lira 132 000 
Son bir kaç yıl içinde inşasına başlanıb ö a henüz bitmemiş olan mekteblerin ikmali için 1,5 

milyona ve mekteblerin esaslı tamiratı için de l ) u mikdann bir kaç misli tahsisata ihtiyaç vardır. 
Ancak bütçe zarureti dolayısile bu sene için Nafia vekâleti bütçesindeki tahsisatımız olan 605 800 
liraya ilâveten 132 000 lira kadar bir tahsisat ayrılabilmiştir. 
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NAFÎA VEKÂLETt 

/ 

194.0 malî yılı Nai'ia bütçesi (7 424 998) lira oJarak tanzim edilmiştir. Bu tahsisatın 1940 nafia 
hizmetlerine kifayet etmiyeceği tabiî ise de umumî bütçe vaziyeti dolayısile veMâletler bütçelerinde 
tenzilât yapılması Hükümetçe takarrür etmiş bulunmasına binaen Nafia bütçesinin muhtelif tertib-
lerinden de (718 522) lira tenzilât yapılmış ve bundan başka 3939 yılında karşılıkları fevkalâde 
tahsisat meyanmda bulunan hizmetlerden Meriç su işleri ile elektrik etüd idamesine 2819 saydı kanun 
mucibince yapılacak yardım tahsisatının adi bütçeye alınması zarureti karşısında kalındığından 
yine geçen seneki bütçe tahsisat meyanmdnn ayrılmak suretile Meriç su işleri için 23 000 ve 2819 
sayılı kanun mucibince elektrik işleri etüd idaresine verilmek ü^ere yeniden açılan hususî bir fasla 
(120 000) lira tahsisat konulmuş olup bütçenin diğer fasıllarında umumî surette yapılmış olan ten
zilâttan maada zikre şayan bir değişiklik yoktur. 

IKTISAD VEKÂLETt i 

İktısad vekilliğinin 1940 malî yılı teklif bütçesi şimdiye kadar fevkalâde suretile verilmiş ve 
verilmesi iâzımgelen meblâğ hariç olmak üzere yekûn itibarilc 1939 yılı bütçesinden 113 467 lira 
noksanile 1 092 (»05 lira olarak ihzar ve takdim kılınmıştır. 

.1940 malî yjlr teklif bütçesi yekûnuna göre yapılan zam ve tenziller aşağıda göserilmiştir: 

F. M. 

75(i J 1939 yrlı bütçesinde İktısad vekâleti teşkilât kanjımuna bağlı kadroya göre tahsi
satları noksan konulan 2 220 lira ile Hatay vilâyeti teşkiline dair olan 3711 nu
maralı kamınla verilen kadro için 4 920 lira ki ceman 7 140 lira zam ve buna mu
kabil ( D c.ed veline alman memuriyetlere aid 7 9S0 lira tenzil edilmiştir. 

750 2 Bu maddeden bin lira tenzil edilmiştir. 
757 Bu fasıldan 4 500 lira tenzil edilmiştir. 
758 1 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 3656 saydı kanunun mu

vakkat 3 neü maddesi mucibince teşkilât kanunuua bağlanmak üzere teklif edilen 
kadro eedvelme göre 3 940 lira zam edilmiştir. 

758 2 Bir aded i00 liralık daktilo kadrosunun (D) cedre 1 ine ilâvesine lüzum görülmüş 
olduğundan 1 200 lira zammedilmiştir. 

759 i Yine 3656 sayılı kanunun muvakkat 3 ncü uiaddesi mucibince teşkilât kanununa 
bağlanmak üzere' teklif edilen kadro cedvelin-e göre 9 840 lira zammedilmiştir. 

760 3656 sayılı kanunun 15 nci maddesine göre Ankarada bulunan ücretli memurlara 
verilmesi lâzımgelen muvakkat tazminat kar/'şılığı olarak 19 153 lira zammedilmiştir. 
Bu fasıldan 2 000 lira tenzil edilmiştir, } 
Bu maddeden 2 000 lira tenzil edilmiştir. 
Bu fasıldan 500 lira tenzil edilmiştir. 
Bu maddeden 2 000 lira tenzil edilmiştir. 
Bu fasla, görülen lüzuma binaen 500 lira zammedilmiştir. 
Tiu fasıldan 2 000 lira tenzil edilmişti*"-
Bu maddeden 8 000 lira tenzil edilmiştir. 
Bn maddeden 1 000 lira tenzil edilmişti'"-
Bu fasıldau 4 000 lira tenzil edilmiştir-
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771 Mıntaka iktısad müdürlükleri emrindeki sanayi ve iş müfettişlerinin bir kısım vazi
felerinin mıntaka iktısad müdürlüklerince görülmesine ve bazı mıntakalarda sanayi 
ve iş müfettişleri bulunmamasına binaen murakabe ve kontrol işlerinin diğer memurlar 
tarafından ifası için Sanayi ve tş Müfettişleri harcırahı faslından 6 000 lira tenzil 
edilerek bu fasla 5 000 lira zammedilmiştir. 

772 1939 (bütçesine konulan tahsisat Teftiş Heyeti kadrosunda son zamanlara kadar meveud 
münhallere rağmen kifayet etmiyeceği görülmüş ve bugün kadronun tamamlandığı da 
nazara alınarak Teftiş ve Murakabe faaliyetinin aksamadan devam edebilmesi için 3 000 
lira zammedilmiştir. 
Bu fasıldan 6 000 lira tenzil edilmiştir. 
Bu fasıldan 3 999 » » » 
Bu fasıldan 2 000 » » » 
Evvelki senelere göre yapılan mukayese üzerine Münakalât vekilliğinin işar ile bu fasla 
245 lira zammedilmiştir. 
Bu fasıldan 250 lira tenzil edilmiştir. 
Bu fasıldan 7 000 lira tenzil edilmiştir. 
Bu maddeden 2 999 lira 
Bu maddeden 2 499 
Bu maddeden 2 499 
Bu fasıldan 60 000 
Bu fasıldan 2 000 
Bu maddeden 4 000 
Bu maddeden 1 000 
Bu fasıldan 9 
Bu fasıldan 10 000 
Bu fasıldan 17 000 
Bu fasıldan 9 250 
1938 yılı borçları karşılığı olarak 3 000 lira konulmuştur. 
1936 yılı borçlan karşılığı olarak 1939 yılı bütçesine konulan 1200 liradan 500 lira 
tenzil edilmiştir. 

790 5 1934 yılı borçları karşılığı olarak 1939 yılı bütçesine konulan 500 lira tenzil edilmiştir. 
1940 bütçesi yukarıda izah edildiği veçhile 1939 bütçesine nazaran muhtelif fasd ve maddelere 

53 018 lira zam ve buna mukabil yine muhtelif fasıl ve maddelerden 166 485 lira 
tenzil suretile tanzim edilmiştir. 
Bütçenin esbabı mucibesi bundan ibaret bulunduğunu arzederim, 
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MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

Birinci kısım 

Birinci bab 

Bu (bab) da makam, maaş, ücret, tekaüd ikramiyesi ve mesken tazminatı tahsisatları 1939 senesi 
bütçesine nazaran (31 816) lira bir noksanlık arzetmektedir. (3656) sayılı kanun mucibince ücretli 
memurların intibak farkile ücretli memurlara verilen mesken tazminatı farkı ve noksan oları 
31 8U6) lira münakalâtın (L) cedveline alınması suretile telâfi edilmiştir. 
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İkinci bab 

1939 senesine nazaran bu kısım ihtiyaçları için 1940 senesi bütçesine (15 000) lira noksanı ile 
tahsisat vazedilmiştir. Bu noksanlığın (6 000) lirası 1939 bütçesine makam otomobili için kabul 
edilmiş olan tahsisatla ve mütebakisi diğer fasıl ve maddelerdeki tahsisatlardan yapılan tasarruflar
la telâfi edilmiştir. 

üçüncü bab 
1939 bütçesine nazaran bu (bab) daki ihtiyaçlar için 1940 senesi bütçesine (4 460) lira noksan 

tahsisat konmuştur. I>ıı unlular da, ihtiyaçlar asgarî hadde indirilmek suretile yapılan tasarruflar
la telâfi edilmiştir. 

ikinci kısım 

Birinci bab 
Bu (bab) ihtiyaçları için 1939 senesi bütçesine nazaran 1940 senesi bütçesine (9 950) lira uoksa-

ııile tahsisat konmuş ve bu noksan da yapılan tasarruflarla telâfi edilmiştir. 

# ikinci bab 
Bu (bab) ihtiyaçları için 1939 bütçesine nazaran 1940 bütçesine (22 851) lira noksanile tahsisat 

vazedilmiştir. Bu kısım ihtiyaçlarından bütçenin yekûnu umumisinden % 10 tenzilât yapılmış olma
sı hasebile Devlet reisine aid vesait tahsisatı artırılmış ve liman temizleme tahsisatı da bizzarur 
indirilmek suretile bu noksanlık telâfi edilmiştir. 

Üçüncü bab 
Eski seneler borçları gelmiş tahakkukata ve zuhur edecek borçlara karşılık olmak üzere 19:>9 

senesi bütçesile kabul edilmiş olan (8 500) lira 1940 senesi için aynen ibka edilmiştir. 

TİCARET VEKÂLETİ 

Ticaret vekâletinin 1940 malî yılı için ihzar olunan teklif bütçesi 1939 malî yılına nazaran 175 100 
lira noksanile 1 500 320 liradan ibaret bulunmuştur. Noksan ve değişiklikler berveçhi zir arzolunur: 

8,11 — Maaş f asi nida görülen 109 350 lira fazlalık merkez müstahdemin ücretinde dahil olan 
Ticaret ateşelikleri tahsisatından 108 000 liranm bu fasla naklolunmasından ve bakiyesi de Hatay 
teşkilâtı noksanının ikmalinden mütevelliddir. 

832 •-• Bu fasıldan 1 000 lira tenzil edilmiştir. 

833 — Merkez müstahdemleri ücretlerinde vuku bulan tenzilâtın 108 000 lirası yukarıda maaş 
faslında arzolunduğu üzere Ticaret ateşelikleri ücretinin maaş faslına naklinden mümbais olup 
3050 sayılı kanuna intibak dolayısile icab eden tahsisat da ilâve olunmuştur. 

8I-Î4 — Vilâyet müstahdemleri faslına yapılan 3 490 lira. zam m m 3050 sayılı kanuna intibak ve 
Hatay teşkilâtı kadro tahsisatını ikmali hususuna matuftur. 

830 — 3050 sayılı kanun mucibince ücretli memurlara verilecek muvakkat tazminat dolayısile 
ve kısmen de kadroya göre noksan olan tahsisatın ikmali için 43 400 lira zam yapılmıştır. 

Masraf fasılları: 

Bu fasılların mümkün görülebilenlerinden icab eden münasıb tenzilât bilmecburiye yapılmış ol
duğu gibi yardım ve dış sergiler tahsisatları da hemen hemen ilga edilmiş bir vaziyete getirilmiştir 
ve en ziyade arttırılması elzem görülen 3 fasla da ayrıca birer mikdar zam yapılmıştır. Vekâletin 
1939 malî senesi bütçesile teşekkül etmiş bulunması hasebin e 1940 bütçesinde geçen yıl borçları adi-
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le bir fasıl açılarak bu fasla da 3 880 lira. tahsisat konulmuştur. Bu suretle yapılan zam ve tenziller 
sonunda 1940 bütçesi umumî yekunu 1 506 .'320 liraya baliğ olmuş ve cedvellerile birlikte arz ve tak
dim kılınmıştır. 

ZÎRAAT VEÂLETÎ 

Vekâletin 1940 malî yılı bütçesi, 1939 yılı bütçesine nazaran 507 319 lira noksanile tanzim ve 
takdim olunmuştur. 

Bu noksanlık; ahvali hazıra icabı Hükümetim izce bütçelerde yapılması kararlaştırılan tenzilât 
tan mütevelliddir. 

Yekûn itibarile geçen seneden 507 319 lira az olan bütçemizin dikkati celbeden tarafı, fevka
lâde tahsisat ile başlanmış olan ve beş senedir, böylece devam eden nıeyva ıslâhı işlerinin bu 
günkü vaziyette idamesine muktazi tahsisat ile yine fevkalâde tahsisatla idare edilegelmiş olan 
köy kalkınması ve ziraî kombinalar faaliyetini teğmine hadim tahsisatı bünyesi içine almış olmasıdır. 
Bu iki tahsisatın mecmuu 328 000 lira tutmuştur. 

507 319 lira noksanlığın ve yeniden ihdas edilen iki mühim tertibe konulmuş olan 328 000 lira
nın teğmini bittabi bütçenin diğer fasıllarını cebir ile olmuş, fakat orta ziraat mektebleri, fidanlıklar, 
hayvan sağlık memurları mektebi, hayvan hastalıklarile mücadele, Yüksek Ziraat - enstitüsü talebesi
nin iaşesi, melbusat ve teçhizatı ve tahsisatı tcrtibleri gibi indirilmesi mümkün olmayan tertibler 
bundan hariç kalmıştır. 

Maaş ve ücret tertibleri kadroların tam mukabili olarak konulmuş muvakkat tazminat fasılları
na da zarurî İlâveler yapılmıştır. 

Netice itibarile : 

Ziraat vekâletinin 1940 bütçesi; inkişafı değilbaşlanılmış ve devam etmekte bulunmuş işlerin ge
rilememesini, elde edilenlerin muhafazasını teğmin gayesi göz önünde bulundurularak yapılmış bir 
icraat plânıdır. 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (Kara kısmı) 

68 667 000 liradan ibaret olan 1939 yılı Kara bütçesi 1940 senesi için 12 137 000 lira noksanile 
56 530 000 lira olarak tanzim ve teklif edilmiştir. 
3395 numaralı kanuna tevfikan 1939 bütçcsile verilmiş olan 14 000 000 lira 1940 fevkalâde bütçe
sine nakledilmek üzere çıkarılmış ve kadro dolayısile subay, askerî memurlarla gedikli erbaş talebe 
ve erat adedleri artmış olduğundan maaş tahsisatına. 1 863 000 lira zammedilmiştir. 

Bazı fasıllar arasında değişiklik yapılmıştır. ' f?':-'. •,'••'• 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (Hava kremi) 

1940 malî yılı Hava bütçesi geçen senenin ayın olmak üzere 8 302 000 lira olarak tanzim edilmiş
tir. Yalnız her sene alınmakta olan fevkalâde tahsisatlar neticesi sebebi ile artan ve mütemadiyen 
de takviye ve tezyid edilmekte olan hava kuvvetlerinin ihtiyaçları nazarı dikkate alınarak bazı fa-
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suların tahsisatları arasında tadilât yapılmasına zazuret hâsıl olmuş ve bu suretle devamlı hizmetlerin 
karşılığı adi bütçe tahsisatından teğmin edilmiştir. 

Levazımı harbiyi; ve inşaat tertibi erinden geçen seneye nazaran görülen noksanlık esas itibarile bu 
tertiblerdeki tahsisatların aid olduğu ihtiyaçları karşılayamamasına ve kısmen fevkalâde tahsisat 
ile idare edilmekte olmasına binaen bu tenzilât farkının da geçen sene olduğu gibi yeni ihtiyaçlarla 
birlikte fevkalâde bütçeden karşılanması zaruri görülmüş ve 1940 bütçesi bu esasa,' göre hazırlan
mıştır. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (Deniz kısmı) 

1940 yılı bütçesi 6 984 000 lira olarak tesbit edilmiş olduğuna göre yekûn itibarile geçen senenin 
ayni olub aşağıda (A) isaretile müfredatı gösterilen 5 tertibe ilâvesine katği zaruret görülen 160 038 
lira da yine aşağıda (B) isaretile müfredatı irae edilen 8 tertibclen tenzil suretile karşılanmıştır. 

A - İlâveler 

Mikdarı 

102 938 

100 

5 100 

21 900 

30 000 

160 038 

F. M. 

1019 

1021 

1.022 

1024 

1057 

W - Tenziller 

i) 828 
384 

22 056 
100 000 
2 750 

20 
24 535 

1023 
1035 
1048 
1050 1 
1054 
1055 
1056 

Nevi 

Maaşat 

Müstahdemi e r ücreti 

Muvakkat tazminat 

Denizaftıcılık zammı 

(lazdan korunma 

465 1057 

Temsil tahsisatı 
Posta ve telgraf ücreti 
föeııebi rmıtahassıslar 
Staj ve tahsil 
1934 ve 1938 borçları 
Ma zn unl ar masrafı 
Teğmini.istikbal sandığı 
açığı 
Fabrikalar tekaiid sandığı 
aidatı 

İzahat 

Vazifeye alınacak ihtiyat subaylarla deniz mek-
toblerine fazla alınacak talebeler ve terfi fark
ları içindir. 
Hakikî ihtiyaca rağmen bu mikdar ilâve edilebil
mesinden 
Ücretli memurlara da muvakkat tazminat veril
mesi lâzımgeldiğinden ve 1939 daki mikdarıu 
muvazzaflara dahi kâfi gelmemesinden 
Kadroya giren ve girecek olan denizaltı gemileri 
zabitan ve efradı için 
Ve talim masrafı için'bu mikdar konulabilmiştir. 

Y ekûn 

160 038 Yekûn 
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ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1940 malî senesi için Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü namına Hükümetçe kabul ve tefrik 
buyrulan tahsisat 1939 malî yılında verilmiş olan tahsisatın ayni olduğu cihetle bütçemizin fasılları 
arasmda bir değişiklik yapılmamış ve her hizmet için 1939 bütçesine konulan tahsisat kadar 1940 se
nesi hizmetlerine de aynen konuluştur. 

Bu sebeble her faslın mucib sebebleri ayrı ayrı yazılmasına lüzum görülmemiştir. 

HARÎTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Harita Genel Direktörlüğünün 1940 malî senesi geçen seneki bütçeye nazaran 8 000 lira fazlasile 
ve aşağıda yazılı esaslar dairesinde tertib, tanzim ve takdim kılınmıştır. 

1 — Maaşı ücret ve mesken bedeli tazminatları için geçen sene bütçesine konulan mikdarlar kâfi 
gelmediğinden münakale suretile ikmal zarureti hâsıl olmuş ve bu sene Harb okulundan stajlarını 
kıtalarda yaptıktan sonra iltihak edecek 20 asteğmen de nazarı dikkate alınarak maaş, ücret ve mes
ken bedeli fasıllarına birer mikdar zam yapılmıştır. 

2 — Arazi tazminatı faslına konulan tahsisatta lüzum görülen fazla mesai dolayısile geçen sene kâfi 
gelmediğinden bu seneki bütçeye mesainin arttırılması ve kıymetlendirme âletlerinde çalışanlara ve
rilen nısıf tazminat ta hesaba katılarak 4 000 lira ilâve edilmiştir. 

3 —- Mefruşat ve kırtasiye fasıllarına zarurî ihtiyaçlar için cüzî zam yapılmıştır. 

4 — Harita postalarının arazi üzerinde çalıştıkları bölgelerde ikametgâh ihtiyaçlarının teğmininde 
ziyade müşkülât çekildiğinden icar faslına 300 lira zammolunmuştur. 

5 — Muvakkat harcırah faslına geçen sene konulmuş olan 13 000 lira nisbeten yakın mmtakalarda 
çalışılmak lüzumundan dolayı fazla geldiğinden bu seneki Bütçeye 3 000 lira noksanile tahsisat ko
nulmuştur. 

6 — Muvakkat ücretler, müteferrika, evrakı matbua, daimî memuriyet harcırahı, telefon mükâlemesi, 
ücretli muhabere, fasılları geçen senenin aynidir. 

7 — Posta telgraf faslına umum müdürlüğünün işarı üzerine 630 lira konulmuştur. 

8 — Yiyecek ve giyecek maddelerinin şimdiden pahalanması göz önünde tutularak muayyenat fas
lının üç maddesine 20 000 lira ve levazımı askeriye faslının 3 maddesine de 6 700 lira eklenmiştir. 

9 — Gazlara karşı kalınacak Pasif korunma masraflarını karşılamak üzere sıhhiye fslında açılan 
2 maddeye 5 000 lira ve inşaat faslında açılan ikinci maddeye de 5 000 lira tahsisat konulmuştur. Bun
lardan sıhhiye faslındaki 5 000 lira ile korunmada kullanılacak maske ve diğer tıbbî ecza ve malzeme 
almacak, inşaat faslındaki 5 000 lira ile de Pasif korunmaya muktazi en iptidaî ve mübrem. inşaat 
tamirat ve tadilât malzemesi tedarik ve teğmin olunacaktır. 

10 — Sıhhiye ve baytarî ecza tahsisatına da cüzî ilâveler yapılmıştır. 

11 — Nakliyat faslının tahsisatına, mesai artımı dolayısile 6 000 lira zammolunmuştur. 

12 — Makine alât faslındaki 60 000 lira ile de postaların teodolit ve vilt âletleri noksanı ikmal 
edilecek ve hava postalan için iki hava kamarası ve deniz şubesi ihtiyaçlarile foto şubesinin mübrem 
malzemeleri alınacaktır. 

i 13 •— Noksanlaşan hayvan mevcudunun telâfisi için hayvan alımı faslına 1 000 lira konulmuştur. 
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14 — Nakil vasıtaları alımı faslına bir tayyare ve bir kamyon alınması için 40 000 lira konulmuş

tur. Nakil vasıtaları tamiri faslına konulan 6 000 lira ile harita gemisinjkn ve diğer nakil vasıtalarının 
tamiri ikmal edilecektir. 

15 — Nakü vasıtaları işletmesi faslında görülen 16 000 liranın 10 000 lirası Harita Genel Direktör
lüğü emrinde çalıştırılmak üzere tahsis olunacak tayyare masrafı karşılığı olarak Hava Müsteşar
lığına verilecek mütebakisile geminin kömürü ve diğer nakil vasıtalarının benzin ve yağları alına
caktır. 

16 — inşaat faslındaki 25 590 liranın 15 590 lirası arazi üzerinde yapılacak baliz masraflarına 10 000 
lirası da kâğıd deposunun ikmaline sarfolunacaktır. 

17 — 1940 eylülünde Amerikaya tahsile gönderilecek 7 subay ile 4 talebenin masrafları karşılığı 
olarak ecnebi memleketler faslına 12 000 lira konulmuştur. 

18 — Diğer fasıl ve maddelerde ehemmiyetli bir tebeddül olmadığı ve mevadı iptidaiye maddesi 
37 000 lira iken 8 000 lira ilâve edilerek 45 000 liraya iblâğ edilmek suretile 1940 bütçesinin 900 000 
lira olarak tanzim ve takdim kılmdığı arzolunur. 

Hükümetin varidat bütçesi esbabı mucibe lâyihası 

UMtUMÎ MÜLÂHAZAT 

1939 malî yılı içinde Avrupada başlayan harbin haricî ve dahilî ticaret faaliyetleri üzerinde hâ
sıl ettiği menfi tesirlerden memleketimizde bittabi masun kaiamamıştır. Bu cümleden olarak harbin 
ilk günlerinde bazı mevad ve mahsulâtın ihracının meni ve bilâhare ruhsata tâbi tutulması, dış tica
retimizin istikametinde ehemmiyetli tebeddüller husule gelmesi ve milletler arası ticaretinin mü
him sarsıntılara maruz kalması bu hareketlerle sıkı surette alâkadar bulunan gümrük varidatımız 
üzerinde müessir olmakta gecikmemiştir. Her ne kadar ilk günlerin tereddüdlü ve buhranlı dev
releri geçmiş ve vaziyet tavazzuh ederek dış ticaretimiz de tabiî istikametini almış bulunmakta 
ise de gümrük varidatımızda harbin ilânına tekaddüm eden ilk günlerden itibaren müşahede edil
meğe başlanan tenakus, seyrini muhafaza etmekte devam eylemiştir. İçinde bulunduğumuz fev
kalâde şartlar altında beynelmilel mübadele hareketlerinin az çok ağırlaşmış olması tabiî görülmek 
icab ettiğinden bu tenakusun önümüzdeki sene için de de devamına intizar eylemek zarurî bulunmuş
tur. 

Dahilî vergilerimize gelinee, bu güne kadar alınan tahsilat rakamlarına göre, bu vergilerde mühim 
kısmı, damga resmi pasaport ve kançılarya harçlarına taallûk etmek üzere a<z mikdarda tenakuslar 

müşahede edilmekle beraber heyeti umumiyesi itibarile dahilî vergi ve resimlerden mütevellid vari
dat üzerinde, siyasî buhranın tesirleri hissedilmemiş ve hattâ bazı vergilerde Devlet mubayaatının te-
zayüdü ve fiatların yükselmesi gibi sebebi eri e fazlalık görülmüştür. 

8 aylık tahsilat malûmatına nazaran varidat bütçemizdeki noksanlık 14 862 128 lirası gümrükler
de tahsil olunan varidata aid olmak üzere 16 319 637 liraya baliğ olmuştur. Buna mukabil, dahilî 
vergilerimizin tahsilatında, mühim kalemleri kazanç muamele, şeker istihlâk, buhran, muvazene, hava 
kuvvetlerine yardım ve buğdayı koruma vergilerile İnhisarlar hasılatına taallûk etmek üzere 
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10 892 843 lira fazlalık müşahede edilmiştir. Şu suretle ikinci kânun 1940 ayı sonunda, geçen 'sene
nin ayni devresindeki tahsilat mikdarma nazaran 5 427 154 lira mikdarında bir noksanlık hâsıl ol
muştur. 

8 aylık tahsilat vaziyetine göre, Gümrük varid atında her ay vasatî 3 - 3,5 milyon lira raddesinde 
bulunan tenakusun önümüzdeki sene içinde de devamına intizar edilmesi zarurî olduğu ve yeni malî 
yılda bu açığın diğer vergilerle kapatılmaması da melhuz bulunduğu nazarı dikkate alınırsa, 1940 yılı 
varidat bütçesinde takriben 35 - 40 milyon lira raddesinde bir tenakus ile karşılaşılması ihtima
lini gözden kaçırmamak lâzım geleceği bedihidir. 

Kısaca ar/edilen umumî vaziyetin icablarını nazardan. uzakla ştırmıyarak ve her sen eki tahmin
lerimize rehber olan ihtiyattan da ayrılmıyarak 1940 malî yılı varidat bütçesinin tahmini icra 
edilmiştir. 

Bu esaslar dahilinde yapılan hesablara ve önümüzdeki malî yılın icab ettirdiği masarife nazaran 
1940 malî yılı bütçesinin bu gün meveud varidat membalarile karşılanmasına imkân görülemedi
ğinden bir taraftan sivil hizmetlere aid bütçelerde 1939 yılı bütçesine mevzu tahsisat mikdarları 
esas tutularak % 10 nisbetinde tasarruf teğmini ve diğer taraftan kazanç, muamele (banka ve si
gortalardan alınan) istihlâk, nakliyal, hava kuvvetlerine yardım vergilerde damga resmi, tütün 
ve îsportolu içkilerden alınmakta olan müdafaa vergileri ııisbetlerinin arttırılmasına ve bazıların
da mükellefiyet şümulünün tevsiine zaruret hâsıl olmuştur. 

Bu esaslar dairesinde 1940 malî yılı için talimin olunan varidat, umumî muvazene kanunu lâyiha-, 
sının ikinci maddesinde yazıldığı üzere 262 330 000 liradır. 

Varidat nevilerinden her birinin tahmininde istinad olunan esaslar aşağıda arzedlimtşir.: 

BİRİNCİ KISIM 
frad ve servet vergileri 

Fasıl: 1 
Kazanç vergisi 

(Muhammen mikdar 29 360 000 lira) 
Kuhsat tezkeresi ve vergi karnesi harçları: 1939 yılı sekiz aylık tahakkukatı 434 682 liraya ve tahsilatı 

40.1 085 liraya baliğ olmuştur. Geçen senenin son dört ayı zarfında 53 135 lira tahsil olunduğu ve 
1940 malî yılında yeniden mükellefiyete girecek olanlar da nazarı dikkate alınarak 1940 yılı için 
460 000 lira tahmin olunmuştur. 

Ticarî ve sınaî teşebbüsler kazanç, vergisi: 1939 yılı sekiz aylık tahakkukatı 10 969 285 liraya 
ve tahsilatı 9 974 294 liraya baliğ olmuştur. Geçen senenin son dört ayında 2 224 108 lira tahsil olun 
duğu nazarı dikkate alınırsa, sene sonunda tahsilatın takriben 12 198 402 liraya baliğ olacağı an
laşılır. 

Bu vergi nisbetleriııe yapılan zamlar ve şimdiye kadar mükellefiyet haricinde kalan bazı mües
seselerin de vergi mükellefiyetine idhali neticesinde de takriben 3 881 000 lira varidat elde edileceği 
hesab edilmiştir. Bu hesablara göre 1940 yılı için 16 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

Hizmet erbabı kazanç vergisi: 1939 yılı senekiz aylık tahsilatı 9 940 324 liradır. Geçen sene son 
dört ayda 3 024 757 lira tahsil edilmiş olduğu nazarı dikkate alınırsa, sene sonunda tahsilatın 
12 965 081 liraya baliğ olacağı tahmin olunabilir. 1940 yılı bütçesinde bazı vekâletlerin maaş tahsi
satlarına takriben dört milyon liraya yakın bir zam yanıldığı da hesaba katılarak 1940 yılı için 
bu maddeye 12 900 000 lira konulmuştur, 
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Şu suretle kazanç vergisi faslına 1940 yılı için yapılan tahminler 

460 000 Ruhsat tezkeresi ve vergi karnesi harçları 
16 000 000 Sınaî ve ticarî teşebbüsler ve sair işlerden alman kazanç vergisi 
12 900 000 Hizmet erbabından alınan kazanç vergisi olmak üzere ceman 

29 360 000 liraya baliğ olmuştur. 

Fasıl: 2 
Hayvanlar vergisi 

(Muhammen mikdar 15 000 000 lira) 
Davar, develer ve domuzlar: 1939 yılı sekiz aylık haliye tahakkukatı, 12 152 654 ve tahsilatı 

11 487 467 liraya baliğ olmuştur. Her sene bu vergiden % 97 nisbetinde tahsilat yapılmakta olup 
haliye tahakkukuna nazaran sene sonuna kadar daha üç yüz bin lira raddesinde bir tahsilat yapı
larak sene sonunda bu mikdarm 11 788 074 liraya baliğ olması mümkün görülmektedir. Bu se
nenin sekiz aylık sabıka tahsilâtile geçen senenin son dört aylık sabıka tahsilâı da 290 418 liraya 
baliğ olmasına göre sene sonunda tahsilatın 12 078 492 lirayı bulacağı anlaşılmaktadır, j Binaen
aleyh 1940 yılı için 12 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

Diğer hayvanlar : 1939 yılı sekiz aylık haliye tahakkukatı 3 158 416 ve tahsilatı da 2i 7951657 
liraya baliğ olmuştur. Bu vergide % 94 nisbetinde tahsilat yapılmakta olup haliye tahakkukuna 

nazaran sene sonuna kadar daha 175 000 lira raddesinde tahsilat yapılabileceği ve sene i sonunda 
bu mikdarm 2 968 911 liraya baliğ olacağı tahmin edilmektedir. Bu senenin sekiz ayljk sabıka 
tahsilâtile geçen senenin son dört aylık sabıka tahsilatı da 324 926 liraya baliğ olmasına göre şene 
sonunda tahsilatın 3 293 837 liraya varması mümkün görülmektedir. Şu vaziyete nazaran 11940İyili 
için 3 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl: 3 
Veraset ve intikal vergisi 

(Muhammen mikdar 500 000 lira t 
1939 yılı sekiz aylık tahsilat, 298 630 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı da 237 008 

lira olmasına nazaran 1940 yılı için 500 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl: 4 
Madenler rüsumu 

(Muhammen mikdar 770 000 lira) 
1939 yılı altı aylık tahsilat 342 089 lira olup geçen senenin son altı aylık tahsilatı da 434 516 

liraya baliğ olduğu nazara alınarak 1940 yılı için 770 000 lira tahmin olunmuştur 

ÎKÎNCÎ KISIM 
Muamele ve istihlâk vergileri 

Fasıl: 5 
Gümrük vergileri 

(Muhammen mikdar 28 620 000 lira) 
Gümrük resmi : Umumî mülâhazalar kısmında da temas edildiği üzere, son siyasî buhranların 

menfi tesirlerini en fazla hissettirdiği varidat, gümrük resmile gümrüklerde tahsil olunan diğer 
vergi ve resimlerdir. Avrupada zuhur eden harbin ticarî mübadeleleri geniş mikyasta zafa uğrat
ması ve siyasî vaziyette hâsıl olan değişiklikleri, iktisadî değişikliklerin takib etmesi yüzünden id-
halat ve ihracat hareketlerinin yavaşlaması neticesi, ağustos 1939 ayından itibaren bu varidat tahsi
latında başlayan tenakus her ay muntazaman devam etmiş ve sekizinci ayın sonunda geçen sene 
tahsilâtına zaran yalnız gümrük resminde 10 085 779 lirayı bulmuştur. Son aylar zarfında yapıl
mış olan ticaret anlaşmalarına rağmen, tenakus tevlid eden âmiller ortadan kalkmış olmadığından 
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bu tenakusun Önümüzdeki aylarda ve 1940 yılı içinde de devam edeceği tahmin olunmaktadır. 
Bu itibarla gümrük resminin ve gümrüklerde tahsil olunan diğer vergi ve resimlerin 1940 yılı ha
sılatının tahmininde ihtiyatlı hareket etmiş olmak üzere, bu sene tahsilatında müşahede edilen te
nakusun 1940 yılında da devam edeceğini hesaba katmak ve ona göre tahmin yapmak muvafık 
görülmüştür. 

Ağustos 1989 ayındaki vaki tenakus ancak % 6,4 nisbetinde bulunduğu cihetle, bu ayın tahsi
latını da, fazlalık müşahede edilen haziran ve temmuz 1939 tahsilatı ile birlikte hesabdan hariç 
tutarak, hasılatı esaslı surette tenakus göstermiş olan eylül 1939 - ikinci kânun 1940 aylarının tah
silatı, 1940 yılı tahminlerine esas olarak alınmıştır. Bu beş ay içinde gümrük resmi hasılatı 
11 756 907 lira olup ayda vasati 2 351 381 lira tahsilat vaki olmuş bulunmasına nazaran 1940 
yılı için gümrük resmi varidatı 28 300 000 lira tahmin edilmiştir. 

Ardiye resmi: Eylül 1939 — İkinci kânun 1940 ayları tahsilatı 105 354 lira olub ayda vasartî 
21 071 lira tahsilat vaki olmuş bulunmasına nazaran 1940 yılı için, geçen sene olduğu gibi 250 000 
lira tahmin edilmiştir. 

Müdafaa pulu hasılatı : Eylül 1939 — 2 nci kânun 1940 ayları tahsilatı 28 876 lira olub ayda 
vasati 5 775 lira tahsil edilmiş olmasına göre 1940 yılı için 70 000 lira tahmin edilmiştir. 

Şu suretle gümrük vergileri olarak 1940 yılı için : 
28 300 000 Gümrük resmi 

250 000 Ardiye resmi 
70 000 Müdafaa pulu hasılatı olmak üzere ceman 

28 620 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasü : 6 
Muamele vergisi 

(Muhammen mikdar 23 900 000 lira) 
Idhalât muamele vergisi : Gümrük resmi hakkında verilen izahat aynen bu vergi tahsilatı hak

kında da varid bulunmaktadır. Bu itibarla bu verginin 1940 yılı hasılatının tahmininde de aynı esas 
dairesinde hareket edilmiştir. Eylül 1939 - ikinci kânun 1940 ayları zarfında' idhalât muamele ver
gisi tahsilatı 3 272 667 lira olub bir aya vasati 654 533 lira isabet etmektedir. Şu hesaba göre 1940 
yılı için 7 900 000 lira tahmin olunmuştur. 

Sınai müesseseler muamele vergisi : 1939 yılı sekiz aylık tahsilatı 8 923 190 lira ve geçen senenin 
son dört aylık tahsilatı da 3 290 122 lira olmasına göre sene sonunda tahsilatın 12 213 312 lira'yı bu
lacağı ve sekİK aylık sabıka tahsilâtile geçen senenin son dört aylık sabıka tahsilatı olan 502 862 
lira ile birlikte sene nihayetinde 12 716 052 lira tahsil olunabileceği bilhesab görülmektedir. 

Halen meri muamele vergisi kanununun tatbikatta görülen ve vergi hâsılatına ehemmiyetli surette 
menfî tesir icra etmekten hali ka'lmayan eksik taraflarını tamamlamak ve kontrol sistemini takviye 
etmek üzere hazırlanan kanun lâyihasının kabulü ha'lindc bu vergi hasılatında bir buçuk, iki milyon 
lira raddesinde bir tezayüd husulü de ümid edilmekte bulunduğundan 1940 yıb için 14 100 000 lira 
varidat tahmin olunmuştur. 

Bankalar ve sigortalar muamele vergisi : 1939yılı sekiz aylık tahsilatı 658 139 lira ve geçen se
nenin son dört aylık tahsilatı da 310 813 lira olmasına nazaran sone sonunda tahsilatın 968 952 lira
ya varacağı anlaşılmaktadır. 

Bu vergi nisbetine yapılan zam dolayisiie de takriben 943 000 lira hasılat elde edileceği hesab 
edilmiş olduğundan 1940 yılı için 1 900 000 lira tahmin olunmuştur. 
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Yuka'rıki izahata göre 1940 yılı muamele vergisi varidatı olarak: 

7 900 000 Idhalât muamele vergisinden 
14 100 000 Sınaî müesseseler muamele vergisinden 

1 900 000 Bankalar ve sigortalar muamele vergisinden olmak üzere ceman 
23 900 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl: 7 
Dahilî istihlâk vergileri 

(Muhammen ınikdar 29 715 000 lira) 
Şeker ve glikoz istihlâk vergisi : 1939 yılı sekiz aylık şeker satışları, 66 962 890 kiloya baliğ ol

muştur. Sekiz aylık satış seyrine ve geçen sene satışlarına nazaran 1940 yılı satışları yüz bin ton 
olarak tahmin edilebilirse de şeker fiatınm arttırılmış olması istihlâki tahdid edeceği nazarıdikkate 
almarak 1940 yılı satışları 85 000 ton olarak kabul olunmuş ve 1939 kampanyacı mahsulünden yeni 
malî yıla 15 000 ton kadar şeker devrohınacağı ve70 000 tonunun da ycıji sene istihsalde karşılana 
eağı tahmin edilmiştir. Şu vaziyete göre •. 

. 1 192 500 1939 kampanyası: istihlâk vergisi nisbeti 7,95 olmasına göre 15 bin ton şekerden 
alınacak vergi 

3 535 000 .1940 kampanyasında 70 bin ton istihsal olunacağına göre vergi nisbeti 5,05 olaca
ğından 70 bin ton şekerden alınacak vergi olacağından, 1940 yılı içinde şekerden 

4 727 500 lira vergi alınacağı bilhesab tebeyyün etmektedir 

Şeker istihlâk vergisine yapılan zam dolayısile 5 950 000 lira varidat alınabileceği ve glikoz istih
lâk vergisi hasılatının da takriben 140 000 lira tutacağı lıesab edilmiş olduğundan bu maddeye 
1940 yılı için 10 815 000 lira konulmuştur. 

Elektrik ve havagazı istihlâk vergisi: 1939 yılı sekiz aylık tahsilat i 622 855 lira ve geçen senenin 
son dört aylık tahsilatı da 758 380 lira olmasına nazaran sene sonunda 2 381 235 lira tahsilat ya
pılacağı anlaşılmaktadır. Şu hesaba göre 1940 yılı için 2 400 000 lira tahmin edilmiştir. 

Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler istihlâk vergisi: Bu vergi hemen tamamen gümrükler 
de tahsil edilmektedir. Binaenaleyh bu verginin 1940 yılı tahminine de gümrük resminde olduğu 
gibi tenakus gösteren beş ayın varidatı esas ittihaz edilmiştir. 

Eylül 1939 - ikinci kânun 1940 ayları zarfında 728 970 lira tahsilat vuku bulmuş olup bir aya 
vasatı 145 794 lira isabet ettiği nazarı dikkate alınarak 1940 yılı için 1 750 000 lira tahmin edil
miştir. Bu vergiye yapılan zamlar dolayısile, 1 365 000 lira elde edilebileceği lıesab edilmiş ve bu su
retle 1940 yıh bütçesine bu vergi hasılatı olarak 3 000 000 lira konulmuştur. 

Muhtelif maddelerden alınan istihlâk vergisi: Bu verginin mühim bir kısmı gümrüklerde ve 
bakiyesi memleket içinde tahsil edilmektedir. Gümrüklerde tahsil olunan varidatın tahmininde. 
gümrük resini için verilen izahat veçhile tenakus gösteren beş ayın varidalı esas tutulmuştur. 

Eylül 1939 - ikinci kânun 1940 ayları zarfında gümrüklerde bu vergiden 2 482 292 lira tahsilat 
vuku bulmuş olup bir ayda vasati 496 458 lira tahsil edilmiş olmasına nazaran 1940'yık için 5 957 496 
lira tahmin edilmiştir. 

Dahildeki tahsilata gelince, 1939 yılı sekiz aylık mikdarı 3 609 966 lira ve geçen senenin son dört 
aylık tahsilatı da 1 064 939 lira olmasına ınebni sene sonunda tahsilatın 4 674 905 lirayı bulacağı anla
şılmaktadır. Şu vaziyete göre 1940 yılında gümrüklerde ve dahilde bilhesab 10 632 401 lira tahsil olu
nabileceği tahmin edilmektedir. 

Bazı maddelerden alınan istihlâk vergisi nisbetlerinin arttırılması ve yeniden bazı maddelere ver 
gi konulması dolayısile elde edilecek varidatın mikdarr da 3 442 405 lira olarak hesab edilmiştir 
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Bu rakamlara göre 1940 yılı için 13 500 000 lira tahmin olunmuştur. Binaenaleyh bu fasla 1940 

yılı için: 

10 815 000 lirası şeker ve glikoz istihlâk vergisi 
2 400 000 » elektrik ve havagazı vergisi 
3 000 000 » Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler istihlâk vergisi 

13 500 000 » muhtelif maddeler istihlâk vergisi, olmak üzere ceman 

29 715 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl: 8 
Su ve kara av vergileri 

(Muhammen mikdar 500 000 lira) 
1939 yılı sekiz aylık tahsilat 353 678 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı 157 60.̂  

lira olmasına göre sene sonunda tahsilatın 511 286 liraya varacağı anlaşılmaktadır. Bu vaziyete 
göre 1940 yılı için 500 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl; 9 
Nakliyat vergisi 

(Muhammen mikdar 2 450 000 lira) 
1939 yılı sekiz aylık tahsilatı 742 862 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı da 324 754 

lira olmasına nazaran sene sonunda tahsilatın 1 067 616 liraya baliğ olacağı bilhesab tebeyyün 
etmektedir. 

Bu vergi nisbetlerinin arttırılması ve mükellefiyet şümulünün tevsii dolayısile takriben 
1 500 000 lira varidat elde edileceği hesab edilm iş olduğundan 1940 yılı için 2 450 000 lira tahmin 
olunmuştur. 

Fasıl: 10 
Sefineler rüsumu 

(Muhammen mikdar 105 000 liraj 
1939 yılı altı aylık tahsilat 56 084 lira ve geçen senenin son altı aylık tahsilatı da 48 553 lira 

olmasına mebni sene sonunda bu fasıldan 104 637 lira tahsil olunabileceği anlaşılmaktadır. 

Bu vaziyete göre 1940 yılı için 105 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl: 11 
Damga resmi 

i Muhammen mikdar 7 200 000 liraj 
1939 yılı sekiz aylık tahsilatı 4 481 787 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı 2 465 177 

lira olmasına nazaran sene sonunda tahsilatın 6 946 964 liraya baliğ olacağı anlaşılmaktadır. 
Bu resme yapılan zamlarla takriben 500 000 lira varidat elde edilebileceği tahmin edilmiş ol

duğundan bu fasla 1940 yılı için 7 200 000 lira konulmuştur. 

Fasıl: 12 
Tapu harçları ve kaydiyeler 

{Muhammen mikdar 1 350 000 liraı 
1939 yılı sekiz aylık tahsilat 834 613 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı 532 516 li

ra olmasına nazaran sene sonunda bu fasıldan 1 367 129 lira tahsil edileceği bilhesab taayyün 
etmektedir. 

Şu vaziyete göre 1940 yılı için 1 350 000 lira tahmin olunmuştur. 
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Fasıl: 13 

Mahkeme harçları • • 
i Muhammesi mikdar 1 800 000 lira; 

1939 yılı «ekiz aylık tahsilat 1 075 628 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilâı 722 599 
lira olmasına göre sene sonunda 1 798 227 lira tahsilat yapılacağı mümkün görülmektedir. Şu 
esas dairesinde 1940 yılı için 1 800 000 lira tahmin edilmiştir, 

Fasıl: 14 
Pasaport, kançılarya ve ikamet tezkeresi harçları 

(Muhammen mikdar 850 000 lira) 
1939 yılı sekiz aylık tahsilat 512 1.26 lira ve gecen senenin son dört ayındaki tahsilat ta 

333 749 lira olmasına göre sene sonunda tahsilatın 845 875 liraya baliğ olacağı anlaşılmaktadır. Şu 
hesaba göre 1940 yüı için 850 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 15 
Noter harçları 

(Muhammen mikdar 900 000) lira) 
İ939 yılı sekiz aylık tahsilat 567 682 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı da 330 164 lira ol

masına mebni sene sonunda 897 846 lira hasılat elde edilebileceği anlaşılmaktadır Bu hesaba göre 
1940 yılı için bu fasla 900 000 lira konulması müm kün görülmüştür. 

Fasıl : 16 
Diğer harçlar 

(Mukannen mikdar 55000 lira) 
Nüfus harçları : 1939 yılı altı aylık tahsilat 17 318 lira ve geçen senenin son altı aylık tahsilatı da 
23 376 lira olmasına göre 1940 yılı için bu maddeye 40 000 lira konulmuştur. 

Eczane ve ecza depolar, ihtisas vesikaları harçları: 1939 yılı altı aylık tahsilat 3160 lira ve geçen 
senenin son altı aylık tahsilatı da 4 358 lira oldu ğundan 1940 yılı için 7 000 lira tahmin edilmiştir. 

ihtira beratı harçları: 1939 yılı altı aylık tahsilatı 3 946 lira ve ve geçen senenin son altı aylık tahsi-
iâtıdaı 4 773 lira olmasına binaen 1940 yılı için bu maddeye 8 000 lira konulmuştur. 

Fasıl : 17 
Hayvan sağlık zabıtası resmi 

(Muhammen mikdar 55 000 lira) 
Gümrüklerde tahsil olunan bu resmin eylül 1939 - ikinci kânun 1940 beş aylık tahsilatı 24 836 

lira olub bir aya vasatı 4 967 lira isabet etmekte olduzu nazara aJnıarak 1940 yılı için 55 000 lira 
tahmin edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
' ^ İnhisarlar safi hasılatı 

Fasıl : 18 
Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler ve revolver fişenk ve patlayıcı maddeler 

(Muhammen mikdar 38 700 000 lira) 
1939 yılı sekiz ay zarfında 26 407 000 lira Ha zine hissesi tahakkuk etmiş ve bunun 25 684 000 

lirası tahsil edilmiştir. Bu mikdara göre sene sonuna kadar daha 13 023 000 lira Hazine hissesi 
tahakkuk edeceği bilhesab anlaşıldığından sene sonunda inhisarlar safi hasılatından Hazine hissesi
nin 38 707 000 liraya baliğ olacağı anlaşılmaktadır. Bu itibarla 1940 yılı için 38 700 000 lira tah
min olunmuştur. 
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Fasıl : 19 

Tütün ve içkilerden alınan müdafaa vergisi 
(Muhammen mikdar 7 600 000 lira) 

1939 yılı sekiz aylık tahsilatı 2 786 500 lira olub sene sonuna kadar 1 377 000 lira alınabileceği he-
sab edilmiş olmasına mebni sene sonunda bu vergiden 4 163 500 lira tahsil edilebilecekği anlaşılmak
tadır. 

Bu vergiye yapılan zam dolayısile 3 660 000 lira varidat hâsıl olacağı hesablanmış olduğundan 
1940 yılı için bu fasla 7 600 000 lira konulması muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 20 
Kibrit ve çakmak 

(Muhammen mikdan 1 830 000 lira) 
1939 yılı birinci taksit olarak 517 412 ve ikinci taksit olarak 508 336 lira ve satış fazlası olarak 

ta 272 137 lira olmak üzere ceman 1 297 915 lira tahsil edilmiş ve maktu mikdardan da 29 308 lira 
alınmış ve kibrit üzerine vazı derpiş edilen zam dolayısile de takriben 500 000 lira alınabileceği hesab 
edilmiş olduğundan 1940 yılı için 1 830 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasü : 21 
Oyun kâğıdı 

(Muhammen mikdar 50 000 lira) 
1939 yılı altı aylık tahsilat 4 164 lira ve geçen senenin son altı aylık tahsilat da 67 704 lira ol

masma nazaran 1940 yılı için bu fasla 50 000 lira konulması mümkün görülmüştür. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Devlete aid emval ve emlâk hâsılatı 

Fasıl : 22 
Devlet Ormanları hasılatı 

Orman Umum Müdürlüğü mülhak bütçesi vaziyetine göre geçen sene olduğu gibi bu sene de bu 
fasla bir varidat tahmin edilmemiştir. 

Fasıl : 23 
İşletilen emlâk hasılatı 

(Muhammen mikdar 336 000 lira) 
Arazi hâsılatı: 1939 yılı altı aylık hâsılatı 4 649 lira ve geçen senenin son altı aylık hâsılatı 11 801 

lira olmasına mebni 1940 yılı için 16 000 lira tahmin edilmiştir. 

İcar bedeli : 1939 yılı altı aylık hâsılatı 137 048 lira ve geçen senenin son altı aylık hâsılatı da 
183 217 lira olmasına mebni sene sonunda hâsılatın 320 265 lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. Bu vazi
yete göre 1940 yılı için 320 bin lira tahmini mümkün görülmüştür. 

Fasıl : 24 
Emval ve emlâk satış hasılatı 

(Muhammen mikdar 1 730 000 lira) 
Emval satış bedeli: 1939 altı aylık hâsılat 139 493 lira ve geçen senenin son altı aylık hâsılatı da 

160 827 lira olmasına göre sene sonunda 300 320 lira hasılat elde edilebileceği anlaşılmaktadır. Bu he
saba nazaran 1940 yılı için 300 000 lira tahmini mümkün görülmüştür. 

Emlâk satış bedeli: 1939 yılı altı aylık tahsilat 719 089 lira ve geçen senenin son altı aylık tahsi
latı da 712 715 lira olmasma mebni sene sonunda 1 431 804 lira tahsil edilebileceği bilhesab tebeyyün 
etmektedir. Bu hesaba göre 1940 yılı için 1 430 000 lira tahmin edilmiştir. 
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BEŞtNCÎ KISIM 

Devletçe idare edilen müesseseler 

Fasıl : 25 
Devlet demiryolları ve limanlan 

Fasıl : 26 
Posta, Telggraf ve Telefon 

Bu idareler, henüz Hazineye hasılat temin edecek vaziyette bulunmamalarına mebni bu fasıllara 
geçen sene olduğu gibi, bu sene de bir varidat konulmamıştır. 

Fasıl: 27 
Darphane ve damga matbaası hasılatı 

(Muhammen mikdar 60 000 lira) 
1939 yılı altı aylık hasılatı 28 463 lira ve geçen senenin son altı aylık hasılatı da 29 251 lira ol

ması nazar itibare alınarak 1940 yılı için bu fasla 60 000 lira konulmuştur. 

Fasıl: 28 
Resmî matbaalar hasılatı [ 

(Muhammen mikdar 20 000 lira J 
1939 yılı altı aylık hasılat 32 liradan ibaret olup geçen senenin son altı aylık hasılatı 20 540 lira ve 

tam senelik hasılatı da 30 428 İra olduğu nazarı itibare alınarak 1940 yılı için bu fasla 20 000 lira ko
nulmuştur. 

Fasıl: 29 
Umumî mektebler hasılatı, 

(Muhammen mikdar 18 000 lira) 
1939 yılı altı aylık hasılat 6 883 lira ve geçen senenin son altı aylık hasılatı da 11 592 lira olması 

na mebni 1940 yılı için bu fasla 18 000 lira konulmuştur. 

Fasıl: 30 
Diğer müesseseler hasılatı 

(Muhammen mikdar 135 000 lira i 
1939 yılı altı aylık hasılat 262 699 lira olup geçen senenin son altı aylık hasılatı da 223 350 lira 

ise de geçen senelerde bu hasılattan elde edilen mikdarlar nazara alınarak bu fasla, geçen senenin tah
mini olan 135 000 liranın 1940 yılı için de ibkası muvafık görülmüştür. 

Fasıl: 31 
Konya ovasx sulama idaresi hasılatı 

(Muhammen mikdar 40 000 lira) 
1939 yılı altı aylık hasılat 15 544 lira ve geçen senenin son altî aylık hasılatı da 23 842 lira olma

sına göre 1940 yılı için bu fasla 40 000 lira tahmin edilmiştir. 

ALTINCI KISIM 
Umumî müessese ve şirketler hasılatından Devlet hissesi 

Fasıl: 32 
imtiyazlı demiryollarından alınan 

Geçen senelerde olduğu gibi bu sene de bu fasla bir varidat tahminine imkân görülememiştir. 

Fasıl: 33 
Fenerler hasılatı mukabili alınan 
(Muhammen mikdar 650 000 lira) 

. . . . . sayılı kanun mucibince Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden fenerler rüsumu 
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mukabili maktuan G50 000 lira alınmakta olduğundan bu mikdar 1940 yrlı için de aynen ibka olun
muştur. 

Fasıl: 34 
Mükerrer sigorta şirketinden ahnan 
(Muhammen mikdar 220 000 lira) 

Mükerrer sigorta inhisarının işletilmesi mukabilinde şirketten maktuan alman 200 bin lira ile ha
sılattan mütenasiben alınan hisseden terekküb eden bu varidat 1938 yılı tahsilatı nazara alınarak 1940 
yılı için 220 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 35 
Mukavelenamemi mucibince Musul pe#rollarmdan alman 

(Muhammen mikdar 1 200 000 lira) 
Musul petrollarmdan alınmakta olan hissemiz, istihsal ve satışların inkişafı nazara alınarak 1940 

yılı için 1 200 000 lira tahmin edilmiştir. 

YEDÎNCÎ KISIM 
Müteferrik varidat 

Fasıl : 36 
Hazine muamelelerinden mütevellid varidat 

(Muhammen mikdar 1 510 000 lira) 
Hazine portföyü ve iştirakleri geliri : 1939 yılı altı aylık hasılat 290 012 lira ve geçen senenin 

son altı aylık hasılatı da' 438 848 lira olub sene sonuna kadar hasılatın 728 860 liraya baliğ olacağı 
hesaben görülmekte ise de istanbul Emlâk Şirketinin Hazinece mubayaa edilmiş olması nazara alına
rak bu maddeye 1940 yılı için 450 000 lira konulmuştur. 

Faiz : Hazinenin muhtelif bankalarda mevcud mevduatına ve bazı bankalardaki hesablann tas
fiye edilmiş olmasına nazaran 1940 yılı için bu maddeye 1 060 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 37 
Tayyare resmi 

(Muhammen mikdar 1 850 000 lira) 
1939 yılı sekiz eylık tahsilat 1 605 107 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı da 562 899 

lira olmasına göre sene sonunda tahsilatın 2 168 000 lirayı bulacağı hesaben görülmekte ise de, ev
lenme kâğıtlarının tayyare resminden istisnası ve evlenme cüzdanlarından ahmakta olan resmin de 
tenzil edilmiş olması nazarı dikkatte alınarak 1940 yılı için 1 850 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 38 
Askerlik mükellefiyeti 

(Muhammen mikdar 2 000 000 lira) 
1939 yılı sekiz aylık ta'hsilât 1 892 370 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı da 940 894 

lira olmasına nazaran sene sonunda hasılatın 2 833 264 lirayı bulacağı bilhesab görülmekte ise de 
önümüzdeki senenin vaziyeti nazara alınarak 1940 yılı için 2 000 000 lira tahmini muvafık görül
müştür. 

Fasıl : 39 
Kıymetli evrak 

(Muhammen mikdar 245 000 lira) 
1939 yılı altı aylık tahsilat 115 264 ve geçen senenin son altı aylık tahsilatı da 129 132 lira olma

sına mebni sene sonunda tahsilatın 244 396 lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. Geçen sene de 244 894 
lira tahsil edilmiş olduğu nazara alınarak 1940 yılı için 245 bin lira tahmin, edimiştir, 
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Fasıl : 40 

Muayyen masraflar karşılığı varidat. 
(Muhammen mikdar 250 000 lira) 

Kambiyo murakabesi mukabili alınan : Bu işin istilzam ettiği masraf mukabili Türkiye (•ümulm-
riyet Merkez bankasından 1940 yılında 100 000 lira alınacağından bu mikdar aynen konulmuştur. 

Teftiş mukabili şirketlerden ve müteahhidlerden alınan 193') yılı altı aylık hasılat 59 877 lira 
ve geçen senenin son altı aylık hasılatı da 97 802 lira olmasına göre sene sonunda 157 679 lira tah
sil olunabileceği hesaben anlaşinıaktadır. Şu vaziyete göre 1940 ydı için gecen senenin tahmini ay
nen ibka olunmuştur. 

Fasıl: 41 
Eskİ alacaklar 

(Muhammen mikdar 66 000 lira) 
Tavizattan istirdad: 1939 yılı altı aylık tahsilat 9 382 lira, gecen senenin son allı aylık lahsiltâlı da 

16 389 lira olmasına nazaran 1940 yılı için 26 000 lira tahmini muvafık görülmüştür. 

Mülga vergiler bakayası: 1939 yılı altı aylık tahsilatı 9 472 lira ve gecen senenin son altı aylık tah
silatı da 29 608 lira olmasına göre 1940 yılı için 40 000 üra konulması mümkün görülmüştür. 

Fasıl: 42 
Cezalar 

(Muhammen mikdar 2 000 000 lira) 
Para cezaları: 1939 yılı sekiz aylık tahsilat 209 961 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı 

da 173 631 lira olmasına nazaran 1940 yılı için de geçen sene irilimin edilmiş olan 400 000 liratun 
ibkası mümkün görülmüştür. 

Zam cezaları: 1939 yılı sekiz aylık tahsilat 1 079 573 lira, ve geçen senenin son dört aylık tahsi
latı da 552 607 lira olmasına mebni sene sonunda tahsilatın I 632 180 liraya, varabileceği hesaben 
anlaşılmaktadır. Şu vaziyete göre 1940 yık için 1 600 000 lira talimin olunmuştur. 

Fasıl: 43 
la t a n b id iiniver.sU esi hası la t1 

(Muhammen mikdar 90 000 lira) 
1939 yılı altı aylık tahsilat 41 321 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı ila 47 021 lira ol

masına nazaran 1940 yılı için 90 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl: 44 
Müteferrik hasılat 

(Muhammen mikdar 3 000 000 lira') 
1939 yılı sekiz aylık hasılat 2 022 101 lira ve geçen senenin son dört aylık hasılatı 1 524 257 lira, 

olmasına göre sene sonunda hasılatın 3 546 358 liraya baliğ olacağı billıesab tebeyyün etmektedir. 
Bu fasıldan 1938 yılında vaki tahsilat mikdarı da 3 474 773 liradır. Şu vaziyete nazaran 1940 yılı 
için 3 000 000 lira tahmini mümkün görülmüştür. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Fevkalâde varidat 

Fasıl: 45 
İktisadî buhran vergisi 

(Muhammen mikdar 17 500 000 lira) 
Hizmet erbabından alınan 1939 yılı sekiz aylık tahsilat 11 859 745 lira ve geçen senenin son dört 

aylık tahsilatı da 2 642 150 lira olmasına göre sene sonunda tahsilatın 14 501 895 liraya baliğ ola
cağı billıesab taayyün etmektedir, 

http://iiniver.sU
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Diğer tarat'tan 1939 yılı sekiz aylık tahsilattan merkezce toptan irad edilen 6 353 640 İira yık

tıktan sonra kalan 5 506 105 liranın yarısı da bu senenin son dört ayında, tahsil olunacağı nazara 
alınarak yapılan hesab neticesinde de tahsilatın sene sonunda 14 6.12 737 liraya baliğ olacağı gö
rülmektedir. Şu vaziyete göre ve 1940 yılında bazı dairelerin maaş tertiblerine 4 milyon liraya ya
kın zam yapılmış olduğu da nazarı dikkate alınarak 1940 yılı için 14 600 000 lira tahmin edilmiştir. 

Diğer kazanç erbabından alınan : 1939 yılı sekiz aylık tahsilat 2 439 080 lira ve geçen senenin 
son: dört aylık tahsilatı da 515 214 lira olmasına nazaran sene sonunda tahsilatın 2 954 294 lirayı 
bulacağı bilhesab anlaşılmaktadır. Şu vaziyete göre 1940 yılı için 2 900 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl: 46 
Muvazene, vergisi 

(Muhammen mikdar 17 700 000 lira) 
1939 yılı sekiz aylık tahsilat 14 172 361 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı da 

3 373 113 lira olmasına nazaran sene sonunda ta hsilâtın 17 545 474 liraya baliğ olacağı bilhesab te-
beyyün etmektedir. 

Diğer taraftan 1939 yılı sekiz aylık tahsilattan merkezce toptan irad edilen 6 840 263 lira 
çıktıktan donra kalan 7 332 098 liranın yarısı da bu senenin son dört ayında tahsil olunacağı na-
raza alınarak yapılan hesabda da tahsilatın sene sonunda 17 838 409 liraya baliğ olacağı neticesine 
varılmaktadır. Şu vaziyete ve 1940 yılında bazı dairelerin maaş tertiblerine dört milyon liraya ya
kın zam yapılmış olduğu da hesaba katılarak 1940 yılı için 17 700 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl: 47 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 

(Muhammen mikdar 12 400 000 lira) 
1939 yılı sekiz aylık tahsilat 4 988 260 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı da 

1 363 266 lira olmasına göre sene sonunda tahsilatın 6 351 526 liraya baliğ olacağı hesaben anla
şılmaktadır: 

Diğer taralım 1939 yılı sekiz aylık tahsilattan, merkezce toptan irad edilen 2 052 794 lira çık
tıktan sonra kalan mikdarın yarısı da sene sonuna kadar tahsil olunacağı nazarı dikkate alınarak 
yapılan lıesabda da tahsilatın sene sonunda 6 455 996 liraya baliğ olacağı neticesine varılmaktadır. 

Bu vergiye yapılan zam dolayısile de altı milyon liradan fazla bir. varidat elde edilebileceği 
hesab edilmiş olduğundan 1940 yılı için 12 400 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl: 48 
Buğdayı koruma vergisi 

(Muhammen mikdar 8 000 000 lira) 
1939 yılı sekiz aylık tahsilat 5 763 178 1 i ra ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı da 

2 469 267 lira olmasına mebni sene sonunda tahsilatın 8 232 445 liraya baliğ olacağı anlaşılmak
tadır. Şu vaziyete göre 1940 yılı için 8 000 000 lira tahmin edilmiştir. 



fâütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 18-V-1940 
Mazbata No. 81 
Esas No. 1/305 

YÜKSEK REİSLİĞE 

1940 malî yılı muvazene! umumiye kanunu lâyihası ve merbutu cedveller Baş
vekâletin 28 - I I -1940 tarih ve 6/843 sayılı tezkeresile Büyük Meclise sunulmuş ve 
Yüksek Reislikten Encümenimize havale buyuru!muş olmakla Encümenimiz Hü
kümetçe hazırlanan lâyihanın teşkilâtı esasiye kanununun 95 nci maddesi hükmüne 
göre miadında Meclise takdim edildiğini görmüştür. 

Encümen lâyihanın tedkikine girişmeden evvel Maliye vekili tarafından büt
çenin heyeti umumiyesi hakkında verilen ve cari sene vaziyeti maliyesile tanzim 
edilen bütçenin ne gibi mülâhaza ve esaslara istinad ettirilerek hazırlandığına dair 
izahatını dinlemiştir. 

Encümen; dahilî nizamnamenin 22 nci maddesinin Bütçe encümenine taallûk 
eden fıkrasındaki salâhiyete dayanarak bütçenin encümen umumî heyetinde ted-
kik ve müzakeresinden evvel vekâlet ve devair bütçelerini incelemek üzere aza
dan 24 zat hususî mazbata muharriri seçilmiş ve bu aza kendilerine tevdi edi
len bütçeleri aid oldukları vekâlet ve dairelerde cari yıl tatbikatını ve hazırlanan 
bütçelerdeki tenzil veya zam sebeblerini ve gelecek senenin ihtiyaçlarını ve bun
lar içinde âcil ve zarurî olanlarla geri bırakılması mahzurlu olmayan hususları 
tahkik ve tesbit ederek netayicini mütalealarile birlikte her bütçenin encümende 
müzakeresi sırasında tafsil ve izahı kendilerine havale eylemiştir. 

1940 senesi bütçesinin tanzimi, Avrupada başlamış olan harbin bütün dünya 
iktisadiyatı üzerine yaptığı tazyik ve tesirlerin her gün ziyadeleşen ve daha faz
lalaşması ihtimallerini gösteren bir zamana tesadüf etmesi, harb harici olmakla 
beraber memleketimizin de bu müessirattan vareste kalamıyacağı tabiî olduğu na
zarı itibare alınınca, geçmiş yıllar gibi normal ahval ve şerait altında yapılan 
bir bütçe telâkki edilemiyeceğinden, lâyihanın tanziminde Hükümetin ehemmiyetle 
göz önünde bulundurduğu anlaşılan mülâhazaların encümen tedkikatında da ayni 
dikkat ve ehemmiyetle derpiş edildiği bilhassa arz ve işaret olunur. 

Cumhuriyetimizin iftiharla söylenebilecek muvaffakiyetlerinden biri de, bütçe
sinin mütevazin olarak tanzim edilmesi ve bu bütçelerin, her zaman isabetli tah
minlere istinad ettirildiğinden, her vakit denk ve hatta yakın yıllarda varidatının 
muhammen mikdardan fazla ve şükranı mucib tahakkuklarla neticelenmeğidir-

1940 bütçesinde tevazün esasının derpiş edildiği Maliye vekilinin izahında beyan 
edilmiş olduğu gibi encümenimiz de tedkikatında bu prensibi hassasiyetle muhafa
zaya dikkat etmiş ve Hükümetin bütçelerdeki masrafların tesbitinde tasarrufu 
easas tutması keyfiyetini musib görerek bu noktanın değişmemesine itina göster
miştir. ... _ 



Bütçede encümenin derpiş ettiği noktalar; amme hizmetlerinin hiç bir veçhile 
haleldar olmasına mahal kalmamak kay dile masraflarda tasarrufu göz Önünde bu
lundurmak ve yurd müdafaası için lâzımgelen masrafları her türlü fedakârlığı 
göze alarak mümkün olabileni âdi bütçede kabul ve ihtiyar eylemek ve ihtiyacın 
icablarına göre daha fazlasını fevkalâde tahsisatla teğmin etmek ve feyizli netice
leri, her günkü inkişafile görülen sanayileşme programını hali hazır vaziyetinin 
imkânları dairesinde devam ettirmek ve malî itibarnnızm idamesi için iktiza 
eden takayyüdatı muhafaza ile beraber millî paramızın ihraz ettiği kıymeti korumak 
ve tehirinde zarar görülmeyen bazı teşebbüsler için masraf ihtiyarından çekinmek 
gibi hususlardan ibaret olduğu suretinde hulâsa olunabilir. 

Encümenimiz bütçe lâyihasının müzakere ve tedkikı netayicini arzetmeden Ön
ce 1939 malî yılının umumî vaziyeti hakkında mütalea olunan istatistiklerden ve 
istihsal ettiği malûmattan mütehassıl müşahedelerini mücmelen arzetmeyi lüzum
lu görmüştür: 

Lâyihanın encümenimize tevdii sırasında varidatın mühim bir açık verdiği gö
rülüyordu. Bu açığın malî yılın dokuz aylık vaziyetine göre gümrük varidatında 16 
milyon lirayı geçen bir mikdar irae ettiği anlaşılmış ve tenakusun 1939 ağustos 20 
sinden başladığı ve her ay noksanın geçmiş aylara nisbetle arttığı teşrinievvel ve 
şubat gibi aylarda da 1938 e nisbetle bir fazlalık ve şubat ayı içinde de hariçten şe
ker idhali dolayısile bir tezayüd olmuşsa da netice itibarile yukarıda söylendiği 
gibi 16 milyon lirayı geçen bir noksan husule gelmiştir. 

Malî yıl sonuna kadar gümrüklerde tahsil edilen muamele, istihlâk ve hayvan 
sağlık vergisi gibi bazı varidat da dahil olduğu takdirde noksanın 27 - 28 milyon 
liraya çıkacağı anlaşılmıştır. 

Buna karşı diğer varidatımızda tezayüd görülmekle gümrük resminden husule ge
len bu açık bütçe tedkikatımızın nihayet bulduğu 1939 malî yılının son ayının ilk 
yarısındaki vaziyete göre yarısından fazlasını telâfi edeceği anlaşılmıştır. 

Cari yılın bu açığı, malî vaziyetimizde şükranla kaydedilir ki, hiç bir tediyenin 
vaktinde yapılamaması gibi bir arıza tevlidetmemiş ve malî itibarımız, bütün salâbe-
tile haiz olduğu mevkii muhafaza ve idameye muvaffak olmuştur. Maliye Hazine
mizin nakdî vaziyetinin cari bütçe yılma girerken yerinde bulunması ve Hazine 
muhasibliği ile mal sandıkları vezne mevcudunun ve banka mevduatının ehemmiyet
li bir yekûna baliğ olması muhtemel bir arızayı önleyen en mühim bir âmil olduğu 
tahakkuk etmiştir. 

Haricî ticaretimiz, bu sene malî yılın dördüncü ayı olan eylülde Avrupa harbi
nin zuhuru sebebile birçok müşkiller doğurmuştur. Bu sebeble tehaddüs eden yeni 
vaziyetler karşısında eski halin devamına imkân olmaması yüzünden dış ticareti 
muamelemize yeni istikametler verilmesi lüzumu Hükümetçe süratle derpiş edilmiş 
ve müessir müdahale tedbirleri ittihaz olunduğu görülmüştür. 

Hükümetin ihraç mallarımızı değer kıymetlerile harice satmak hususunda en 
faydalı tedbirleri vaktinde ittihaz etmiş ve muhtelif mevad üzerinde ihracat birlik
leri tesis ederek bir zarar husulüne meydan vermeksizin satışını teğmin ve umumî 
vaziyeti heran takib ederek bu yoldaki mesaisine devam etmekte olduğu anlaşıl-
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iniştir. Hükümetin emri.1 o başta Ziraat bankası olduğu halde Millî bankalarımız 
müstahsillerin acil .ihtiyaçlarını en müsaid şerait altında, açdan kredilerle karşıladı
ğı gibi acele inalım satmak mecburiyetinde .bulunan zürra vesair müstahsillerin 
mallarını piyasaya arzetmeleri karşısında fiatJarm düşerek mutazarrır olmalarına 
meydan verilmemesi esbabına Hükümetçe vaktinde tevessül olunmuştur. 

Harbin tevlid ettiği fevkalâdelikler günü gününe takib edilerek millî korunma 
kanunun Hükümete' verdiği salâhiyete istinaden bazı hususlar hakkında lüzum gö
rülen her türlü tedbirler icra Vekilleri Heyetince kararnameler ısdar edilmek su
re tile ittihaz edilmiştir. Bugüne kadar intişar etmiş olan kararnamelerin her biri 
hakikî ihtiyaçları karşılayıcı faydalı tedbirler olduğu tatbikat sahasındaki tecelli
lerde görülmekte bulunmuştur. 

Memleket ihtiyacının icabından olarak hariçten idhale mecbur olduğumuz mal
lar hakkında da Hükümetin, umumî iktisadî vaziyeti göz Önünde tutarak, bu işi de 
mümkün olabilecek intizamla tedvire ve ihtikâra meydan vermemeğe gayret eyle
diği müşahede olunmuştur. 

Bu fevkalâde vaziyet karşısında haricî ticaretimiz hakkında geçen senelerde
ki vaziyetlerle mukayese edilerek normal sayılacak ilısaî bir netice araştırmanın 
mümkün ve müfid olamıyacağı izaha değmez bir hakikattir. 

Döviz vaziyetimize gelince : Hükümetin serbest dövizle yaptığı tediyeler meri 
usulümüze göre takvim yılı itibarile tanzim ve döviz varidat ve masarifatmı 
ihtiva eden cedvellere müsteniden icra edilmektedir. Bu cedveller İcra Ve
killeri Heyetinin tasvib kararma iktiran etmektedir. 

Cedvellere dair masraflar mukannen ve katği bir takım masarifle Devlet 
devair ve müessesatınm serbest dövizle mubayaası kabil olabilen zarurî ve fev
kalâde ihtiyaçlarından ibaret bulunduğu ve döviz cedvellerinin tanziminde azamî 
tasarruf fikrile hareket edildiği ve yapılan mubayaatm tamamına yakın bir kıs
mını memleketin müdafaasına aid ihtiyaçlar teşkil eylemekte olduğu Hükümet
çe verilen izahattan anlaşılmıştır. Ahvalin günden güne karışık bir hal aldığı bu 
zamanlarda döviz vaziyetimizde geçen yıldan daha gayri müsaid denilecek bir vazi
yete girmemiş olduğumuzu da aldığımız malûmata istinaden memnuniyetle beyan 
edebiliriz. 

Müttefiklerimizle akdedilen istikrazın malî ve iktisadî vaziyetimiz üzerindeki 
iyi tesirleri ve bilhassa memleket müdafaası için ihtiyacımız olan mühim harb 
malzemesinin bu sayede tedarikine muvaffak olmamız ve sınaî kalkınma mesai
mizin gecikmesi caiz olmayan kısımlarile ziraî istihsalâtm arttırılması emrinde 
lüzumlu olan bir takım vesait ve makinelerin tedarikini teğmin etmemiz hususla
rındaki istifadelerimiz pek bariz bulunmaktadır. 

İktisadî ve malî vaziyet hakkındaki umumî görüşlerimizin yukarıda icmalen arz 
ve izahından sonra encümenimizin bütçe tedkikatı üzerindeki mesaisi şu suretle 
tafsil olunur. 

Her vekâlet ve dairelerin bütçeleri Maliye vekili ile mensub oldukları Vekillerin 
ye birlikte gelen müdürlerin huzurile tedkik ve hemen her fasıldaki masraflar 
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hakkında istizahlar yapılarak malûmat alındıktan ve hususî mazbata muharrirleri
nin de tedkikleri netayicine dair mütalaaları dinlendikten ve memleket ihtiyacına 
taallûk eden hususlar hakkında her vekâlette alâkalı idarelerin muamelâtına dair 
azanın mülâhazaları münakaşa ve tezekkür edildikten sonra varılan neticelere gö
re bütçede semere verecek hususlarda Hükümetin mutabakatile bazı fasıllara zam
lar yapıldığı gibi encümence prensib olarak kabul edildiği yukarıda arzedilen esas
lara, başta amme hizmetlerini müteessir etmemek kaydile tasarruf mülâhazası ol
mak üzere riayet edilerek Yüksek Meclise sunulan lâyiha tadilen tanzim edilmiştir. 

Masraf bütçesi 

Hükümetin hazırladığı lâyihaya göre 1940 malî yılının masrafları için bağlı (A) 
cedvelinde (262 312 140) lira tahsisat konulmuştur. 

Lâyihanın müzakeresi ikmal ve intaç edildikten sonra varidat bütçesinin tedki-
kine girişilmiş ve o sırada elde bulunan 11 aylık tahsilat rakamlarına göre yapılan 
hesablar neticesinde 1940 varidatının vereceği samimiyet ve isabetine kani oldu
ğumuz neticelerine göre masraf kısmı Hükümetin de mutabakatile 268 476 321 
liraya iblâğ edilmiştir. Bu tezyidin hangi bütçelerde ve ne gibi masrafı karşılamak 
üzere verildiğini ve mucib sebeblerile her vekâlet ve dairedeki tedkikatımızı ayrı 
ayrı gösteren izahlarımızla arzeyleyeceğiz : 

Büyük Millet Meclisi ; 

Lâyihada görülen (4 435 484) liraya karşı Meclis idare amirliklerince müfre
datlı olarak verilen cedvele göre 72 423 lira zam kabulile Büyük Millet Meclisi 
tahsisatı 4 507 907 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu zamlar; Hataym iltihakı dolayisile intihab edilen mebusların tahsisatı ile 
tahsisatı Meclis bütçesine nakledilen Muhafız kıtasının masrafları başlıcalarrnı teş
kil etmekte olub. bundan başka Matbaa için lüzumlu olan yedek aksamın muba-
yaasile kâğıd fiatlarımn yükselmesindenmütevellid masraflarla bazı tertiblere ya
pılması lüzumlu görülen zamlardan ileri gelmiştir. 

Riyaseti Cumhur •• 

Bu bütçede lâyihada görülen mikdara 3236 lira zammedilerek 432 536 lira tah
sisat kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat : 

Lâyihada görülen mikdardan az olarak idare amirliklerince verilen müfredatı 
natık bütçede kanunu âhire göre Divanı muhasebat Reisliğine tahsis edilen otomo
bilin işletme ve tamir masrafı idhal olunarak yekûnu 1691 lira noksanile 748 757 
lira olarak tesbit olunmuştur. 
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Başvekâlet : 

Bu bütçede tabib ücreti ücretli memur kadrosuna alınmak üzere 1.40 liraya ve 
otomobillerin işletme ve tamiri masrafı 14 bin liraya çıkarılmış ve muhtelif fasıl
lardan da 17 000 lira tenzil yapılmış ve tahsisatı mesture de 890 396 liraya indiril
miştir. Geçmiş yıllar borcu için yeni bir fasıl açılarak 310 lira konmuştur. Bu zam 
ve tenzillerden, sonra umumî yekûn 1 155 120 lira olarak kabul olunmuştur. 

Devlet şûrası : 

Bu bütçede münhal bulunan iki azalıkla bir başmuavinlik ve iki ikinci sınıf 
muavinliklerin tasarruf maksadile mevkuf tutularak (L) cedveline alındığı görül
müş ise de Devlet şûrası teşkilâtında Şûranın münkasem bulunduğu dairelerin ve bil
hassa idarî davalara bakan 4 ncü ve 5 nci dairelerin her gün işleri artmakta olma
sına göre iki aza noksanının işleri müteessir edeceği anlaşılmakla bu azalıklarla 
muavinlik tahsisatının ilâvesi encümence tensib edilmiş ve tekaüdü icra edümiş bu
lunan bir azanın istihkakı olan (6 000) lira da tekaüd ikramiyeside taallûk ettiği 
fasla zammolunmuştur. 

Devlet şûrası riyasetine tahsis edilen otomobil için işletme ve tamir masrafı ile 
şoför ücreti dahi zammolunarak Hükümet teklifi 27 718 lira fazlasile 349 930 lira 
olarak kabul edilmiştir. 

İstatistik Umum Müdürlüğü : 

Bu bütçe tahsisatı teklif veçhile aynen kabul olunmuştur. 

Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü : 

Bu Umum müdürlük için Hükümetçe teklif edilen tahsisatın ayrıldığı fasılların 
formüllerinde bazı değişiklikler yapılmış ve kamyon, kamyonet ve romörk muba
yaası için konulan 91 912 lira tahsisattan 29 000 lirası çıkarılarak nakil vasıtaları 
hakkındaki kanun hükümlerine ü:'6re umumî muvazeneye dahil dairelerin kullana
cakları motorlu vesaitin Maliye vekâleti tarafından satın alınmasına dair hük
müne tevfikan bu kesilen tahsisat Maliye bütçesine konmuş ve diğer vekâlet ve 
daireler bütçelerinde de bu kabîl motorlu vasıtaların satın alınması için konulan 
tahsisatlar hakkında da ayni muamele yapılmıştır. 

Kullanılacak nakil vasıtalarının tamir ve işletme masrafları kendi bütçelerinde 
ve ayrı terfihlerde gösterilmesi esası da encümence kabul edildiğinden bu bütçe
deki tamir ve işletme masrafı ayrılmış ve tahsisat yekûnu 576 490 lira. olarak kabul 
edilmiştir, 
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Diyanet İşleri Beisliği : 

Bu bütçenin maaş faslmdaki tahsisat devairin % 10 tasarruf yaparak bütçe
lerinin hazırlanması hakkındaki Hükümetin kararma tevfikan bazı müftülerin 
açıkta bırakılması suretile 578 658 lira olarak gösterilmişse de tasarrufun maaş 
eshabmm açıkta bırakılmak suretile yapılması maksud olmadığından Başvekâlet 
bütçesinden elde edilmiş olan tasarruf karşılık tutulmak üzere maaş faslına 
12 594 lira zam icra edilerek bu fasıl 591 152 lira olarak tesbit edilmiştir- Muvak
kat tazminata aid fasıl da bu esasa göre 6890 liraya çıkarılmış ve müstehikkini 
ilmiye maaş ve tahsisatı fevkalâdesi de ayni sebeble 21 616 liraya iblâğ olun : 
muştur. 

Bu zamlarla Diyanet işleri reisliği bütçesinin umumî yekûnu 672 518 lira 
olarak kabul edilmiştir. 

Maliye vekâleti : 

Teklif lâyihasında konulmuş olan tahsisattan maaş faslının birinci maddesi 
teşkilât kadrolarına göre maaş faslına zam yapılması lâzım gelen mikdar ile 5 832 980 
lira ve merkez ücretleri faslının birinci maddesi ayni sebeble 199 200 lira olarak ka
bul ve vilâyetler ücretleri faslının birinci maddesinde yapılan değişiklik üzerine 
811 380 lira ve 3 ncü maddesi de arazi tevzi komisyonları ücreti karşılığı olarak 
yapılan zam ile 32 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Mukannen masraflar faslının nisbeti kanunla muayyen aidat ve ikramiyeler 
maddesine P . T. T. Umum müdürlüğünden alâkası kesilerek Başvekâlete bağlı Mat
buat umum müdürlüğüne bağlanan Radyo idaresinin abonman bedellerinin bu sene 
için bersabık P . T. T. îdaresi tarafından istifası kararlaştırılması hasebile % 10 he-
sabile verilecek aidat için 70 000 liranın zammı kabul edilmiştir. Muamelâtı nakdiye 
faslında kambivo islerinin mahiyeti itibarile muvakkat olduğu nazarı itibar o alı
narak eskisi gibi E cedvelinde ibkası muvafık görülmüş ve böylece faslın 3 ncü 
maddesi yapılan zam ile 100 000 lira olarak kabul olunmuştur. 

İstimlâkten gayri suretlerle tefevvuz edilmiş ve edilecek gayri menkullerin be
dellerinin tesviyesi için bu fasla konan tahsisatın 37 000 liraya çıkarılması teklifi 
encümence de muamelenin şekline göre hak sahihlerinin alacaklarının ödenmesini 
teğmin bakımından lüzumlu görülerek kabul edilmiştir. 

3827 sayılı kanun mucibince satın alınacak otomobiller için vekâlet bütçesinde 
yeni bir fasıl açılarak 38 400 lira tahsisat konmuştur. î r ad getirmeyen millî emlâk 
masrafı faslına bu emlâkin tamir edilerek harabiden korunması için 200 00v lira 
zammolunarak bu tahsisat 400 000 liraya çıkarılmıştır. 

Millî emval müşterek masrafları faslının 3 ncü ferağ masrafları maddesine 
zam yapılarak 9 000 lira tahsisat vazedilmiştir. İstisnaî masraflara müteallik kı
sımda encümenin varid gördüğü esbab ve izahata göre gayri melhuuz masraf
lar 100 000, Barüşşafakaya yardım faslına 10 000 lira zammolunarak 60 000 ve Ço
cuk esirgeme kurumuna 18 000 ve Halkevlerine yardım faslı da 1 250 000 ve Bal
kan Birliği cemiyetine yardım faslı 20 000 lira olarak tesbit olunmuştur, 
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243 ncü fasılda mukataa bedeli olarak 70 000 lira tahsisat kabul edilmiştir. 

Ağaç koruma cemiyetine 500 lira zam ile 3 000 lira yardım kabul olunmuş ve 
yeni açılan iki fasla Ankara belediyesine ve Ankara mezarlığına yardım olarak 
250 şer bin lira tahsisat konmuştur. 

Bu suretle yapılan değişikliklerle Maliye vekâleti bütçesi 21 821 393 lira olarak 
kabul edilmiştir. 

Düyunu umumiye "bütçesi : 

Bu bütçenin Cumhuriyet Merkez Bankası hesabı faslının birinci evrakı nakdiye 
itfa karşılığı maddesi bütçe yekûnunda vukubulan tezayüdden dolayı kanunu 
mahsusu hükmüne tevfikan yapılması lâzımgelen zamla 2 645 087 olarak kabul 
olunmuştur. 

Ziraat Bankasına 3202 sayılı kanun mucibince verilecek sermaye karşılığı da 
(1 322 543) liraya iblâğ olunmuştur- Zatî maaşlar ve tahsisatlar kısmının vatanî 
hizmet mukabili maaşlar faslı ahiren neşrolunan kanun mucibince % 25 zara dola
yısile 30 267 liraya çıkarılmıştır. 

Mütekaid, dul, yetim maaşları ve tahsisatı da yeni kabul olunan kanun muci
bince 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanunundan evvelki kanunlara göre 
tekaüd edilenlerle o kanunlara tevfikan mütekaid olub ta vefatları hasebile maaş 
tahsis olunan dul ve yetimlerinin tahsisatlarile beraber aldıkları maaş mikdarla-
rma % 25 zammedilmesi dolayısile 19 000 000 liraya iblâğ olunan tahsisat aynen 
kabul olunmuştur. 

Bu bütçedeki tadilâtla tahsisat yekûnu (67 336 747) lira olarak tesbit edilmiş
tir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti : 

Bu vekâlet bütçesinin tedkikı sırasında vaki olan istizahlar üzerine Gümrük ve 
inhisarlar vekilinin verdiği izahatta gümrük işlerinin daha salim ve seri yürümesi 
için vekâletçe gümrük muamelât kanunile tarife ve repertuvarın mutahassıs ve tec
rübeli zevatın dahi dahil bulunduğu komisyonca hazırlanmakta olduğunu ve gümrük
lere gelen eşyanın şimdiye kadar ambarcılığını gümrük idareleri yapmakta iseler de 
bu işin başka memleketlerde vesaiti nakliye idareleri tarafından yapıldığını ve güm
rük idarelerinin yalnız kontrol altında bulundurduğunu ve gümrüğün emir ve müsa
adesi olmadıkça ambarlardan, malların çıkarılan uyacağı suretinde gümrüğü a r k a 
landıran bir iş olduğu cihetle gümrük idarelerimizin ambarcılık işlerini Devlet 
limanları işletme umum müdürlüğüne devrettiğini izah etmiş ve bahsedilen kanun 
lâyihalarının ihzar ve ikmalinden sonra kammiyct iktisab edib tatbikatına geçilin
ce gümrük işlerimizin beklenilen intizam ve mükemmeliyette tedvir edileceğini be
yan eylemiş ve encümence de bu mesai tasvib edilmiştir. 

Fasıllar üzerinde yapılan tedkik neticesinde maaş faslının birinci maddesi 
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1 496 140 ve ikinci açık maaşı maddesi de8 000 lira olarak kabul edilmiştir. Teka-
üd ikramiyesine dair olan fasıl 86 880 liraya iblâğ edilmiştir. Muvakkat tazmi
nat faslı dahi maaşata yapılan zamaim dolayısile 45 156 liraya çıkarılmıştır. Mer
kez mefruşat faslı da yapılan tenzil üzerine 4 000 olarak tesbit olunmuştur. 

290 ncı fasıldan 3827 sayılı kanun mucibince çıkarılması lâzımgelen hizmet oto
mobilinin işletme ve tamir masarfı ve şoför ücreti buraya konan tahsisattan indi
rilmiş ve yalnız motörsiklet işletme ve tamiıierile yeniden satın alınacak iki bisik
let bedeli olarak 1100 lira tahsisat konmuştur. 

304 ncü faslın birinci maddesindeki reddiyat için konulmuş olan 960 lira hakikî 
mikdardaıı çok dun olduğundan ve 1939 bütçesinde de bu madde için 254 000 lira 
sarfedilmiş bulunduğundan bütçe samimiyetinin muhafazası için bu maddeye 
200 000 lira tahsisat konması encümence tasvib edilmiştir. Bu vesile ile cereyan 
eden müzakerede senesi içinde reddiyat icrası lâzımgelirse ayrı bir tahsisatın büt
çede mevzu bulunmasına lüzum yoksa da malî yılın geçmesi halinde reddi lâzım
gelen ve kanuna uygun olmayarak alındığı tebeyyün eden bir resmin hak sahiblerı-
ne hemen geri verilmesi icab edeceği beyan olunmakla bu mütalea varid görülmek
le beraber vekâlet müsteşarının verdiği izahta reddi icabeden muamelenin tarife 
kanununun tatbikında yapılan yanlışlıktan daha ziyade teşviki sanayi kanununa 
istinaden muaf en gümrükten geçirilmek istenilen bir malın Iktısad vekâleti müfet
tişlerince muafiyetten istifade edemeyecekleri yolundaki mütaleaları üzerine güm
rüklerce resim istifa olunduğu ve sonra alâkalıların dava açarak Devlet şûrasın
dan ilâm istihsali suretile alman resmin reddine mecburiyet hâsıl olduğu anlaşıl
mıştır. Bu izaha göre ilâma bağlanan bukabîl reddiyatm gümrük vekâleti bütçesi
ne konacak tahsisattan verilmesi yerine Hazine tarafından tesviyesi daha muvafık 
olacağı yolunda mütalealar dahi serdedilmiş ise de muamelenin tesrii noktasından ek 
seriyetle verilen kararda 200 000 lira tahsisatın Gümrük bütçesine konması tensib 
edilmiştir. 

308 nci faslın formülü maksadı teğınm eder surette konulan kayidlarla encümen
ce değiştirilmiştir. 

Gümrük muhafaza Genel komutanlığı maaş faslının birinci maddesindeki tah
sisat 1 897 045 ve açık maaşı maddesi de 4 170 lira olarak tesbit olunmuş ve 316 
ncı faslın birinci maddesi, kanunla kadrosu tesbit edilmeden 25 ücretli memurun 
maaşa nakli caiz olamıyacağmdan bu memurların tekrar ücrete alınması lüzumuna 
binaen 127 560 liraya iblâğ edilerek tashih olunmuştur. 323 ncü fasıldaki daimî 
memuriyet harcırahına zam yapılarak 12 220 lira kabul edilmiştir. 

Daimî masraflara mütedair 3 ncü babın ilk dört faslı formüllerinin ihtiva et
tiği hizmetlere göre yeniden tertib ve tasnif olunarak ayni tahsisatla yedi fasla 
ayrılmıştır. 

İnşaat ve tamirat hakkındaki 339 ncu faslın formülü değiştirilmiştir. 

Diğer fasıllar aynen kabul edilmiş ve Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçesiniu 
umumî yekûnu 5 543 565 lira olarak kabul olunmuştur. 



Dahiliye vekâleti : 

Bu vekâlet bütçesine 577 700 lira zammedilerek 5 427 524 Ura olmak üzere tes
bit edilmiştir. 

Bu vekâlet bütçesinde % 10 tasarruf esası üzerinden lâyihada tenzilât yapıl
dığı görülmüş ise de encümenin yaptığı tedkikatta vekâlete mevdu olan işlerin 
başarılabilmesi için herhangi bir mülâhaza ile bütçeden tenzilât yapılması 
hizmeti müteessir edeceği kanaati hâsıl olduğundan Hükümetle hâsıl olan 
mutabakat üzerine bahsedilen mikdarda zam yapılması tensib edilmiş ve yapılan 
zammın 400 000 lirası Tahrirat kâtibi ve nüfus memurlarının maaşlarına tahsis 
edilmiş ve kalanı da bu vekâletin muhtelif hizmetleri için verilmiştir. 

Emniyet Umum Müdürlüğü : 

Orta mekteb mezunlarından polisliğe alınacaklar için verilecek maaş karşılığı 
olarak 50 000 lira zammedilmiş ve bazı fasıllarda umumî yekûn içinde tenzil ve 
zamlar yapılarak bu bütçe 7 487 310 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı : 

Komutanlık bütçesinde 360 liralık bir tahsisat tenzil edilerek umumî yekûn 
12 178 640 lira olarak lâyihadaki teklif aynen kabul olunmuştur. 

Hariciye vekâleti : 

Bu vekâlet bütçesindeki 150 000 lira ajans tahsisatı ahiren Başvekâlete bağlı ola
rak teşkil olunan Matbuat umum müdürlüğü bütçesine nakli dolayısile bu bütçeden 
çıkarılmış ve vekâlet bütçesinin umumî yekûnu 3 454 900 lira olarak tesbit edil
miştir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti : 

Bu vekâlet bütçesinin muhtelif fasıllarının 8 madde olarak bütçeye bağlı for
mülleri taallûk ettiği fasıllarda ayrı ayrı gösterilmek suretile lâyihadaki şekil de
ğiştirilmiş ve 3656 sayılı kanuna tevfik edilmek dolayısile geçen yıl bütçesindeki 
(E) cedveline dahil olan hizmetlerden daimî mahiyeti haiz olanlar buna dahil olan 
fasla alınmış ve çok çocuklu ailelere yardım faslına 50 000 lira zam yapılarak 
1939 bütçesindeki tahsisat mikdarma iblâğ edilmiş ve nakil vasıtaları mubayaası 
için 6 000 lira da 3827 numaralı kanun mucibince bu vekâlet bütçesinden alınarak 
Maliye vekâleti bütçesine konmuş ve umumî yekfm 8 179 424 lira olarak tesbit 
ve kabul edilmiştir. 
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Adliye vekaleti * 

Bu vekâlet bütçesi lâyihadaki teklif veçhile aynen kabul edilmekle beraber 32 
kazada Adliye teşkilâtı olmadığı anlaşılmış ve böyle vaziyetin bütçenin istitaatı 
olmadığı yolundaki bir sebeble idamesi tecviz olunamıyacağmdan asgarî bir teşki-
lâtın her halde bütün kazalarda bulunması lüzumuna kani olan encümen Hüküme
tin de mutabakatile bu teşkilâta mahsus olmak üzere 166 000 lira tahsisat konma
sı kararlaştırılmış ve 10 lira aylıklı mahkeme kâtiblerinden bazılarının aylıkları 
tezyid edilmek ve bir mikdar da mahkemelere yeniden kâtib alınabilmek için 19 980 
liralık bir tahsisat kabul olunmuştur. 

Ankara Hukuk fakültesinin Maarif vekâletine raptı geçen senelerde encümen
ce temenni edilmiş ve Hükümetçe bu babda bir lâyiha hazırlandığı ve Büyük Mec
lise takdim olunmak üzere olduğu öğrenilmiş olmakla beraber henüz ortada bir 
kanun olmadığından Fakülte profesörlerinin şimdiye kadar aldıkları ücretin takar
rür edecek vaziyete göre maaşa tahvili ve maaşlı doçentlerin almmaâı ve Adliye 
vekâleti emrinde muayyen seneler için mecburî hizmet taalıhüdüe halen mevcud 
pansiyonun devam ettirilmesi için zammına ihtiyaç hâsıl olan 100 000 lira ile mev
kuf tutulan ve hizmete alınması icab eden 2 040 liralık bir doçent tahsisatile birlik
te 102 040 liranın dahi bu vekâlet bütçesine zammedilmesi tensib edilmiştir. 

Bu zamlarla Adliye vekâleti bütçesinin umumî yekûnu 9 506 134 lira olarak 
tesbit olunmuştur. 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü : 

Bu umum müdürlük bütçesinin 614 ncü faslının dördüncü belediye ve köy mü
messilleri tarafından intihab olunacak komisyon azaları ve vukuf erbabile amele 
ve muvakkat jaloncu yevmiyesi maddesine 10 000 lira ilâvesi suretile lâyihadaki 
teklif aynen kabul edilmiş ve umumî yekûn 1 669 463 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Maarif vekâleti: 

Bu vekâlet bütçesinde encümenin tedkikatı sırasında lâyihada teklif edilen 
mikdar üzerinde fasıllarda bazı tebdiller yapılmış ve esaslı olarak Ankara kon-
servatuvarmda okutturulacak askerî talebe için Millî Müdafaa vekâleti bütçe
sinden bu bütçeye 5 000 lira zam icra edilmiş ve inşaat ve tamirat faslından 
126 000 lira Nafia vekâleti bütçesine naklolunmuş ve terfi şartlarını ifa ederek 
terfi haklarını ihraz ettikleri kendilerine tebliğ olunduğu halde bütçede tahsi
sat bulunmadığından maaşları henüz verilemiyen öğretmenler için 250 000 lira 
tahsisat konmuştur. 

Bu değişiklikler neticesinde teklif edilen mikdara 222 506 lira zam icrasile 
vekâlet bütçesi umumî yekûnu 17 555 835 lira olarak tesbit ve kabul olunmuştur. 



— m — 

Nafıa vekâleti: 

NiiCİM vekâletinin demiryolu, büyük ve küçük sn işleri, şose ve köprüler, 
yapı işleri, travers fabrikasının işletilmesi gibi. ifa ettiği muhtelit hizmetler kıs
men fevkalâde tahsisatla tedvir edilmekte olııb tertib edilen program dairesinde 
halen bu işler yapılmaktadır. Bu sene Nafia vekâletinin murakabesi altına ve
rilen elektrik işleri etüd dairesi de yardım için konulan tahsisatla tedkikatma 
devam etmektedir. 

1940 yılı bütçesinde teklif edilen 7 milyon küsur liranın ayrıldığı muhtelif 
fasıllar üzerinde encümenin tedkikleri üzerine bazı değişiklikler yapılmıştır. 
Ezcümle sular için ödenecek poliçeler bedelinin mahiyeti itibarile fevkalâdeye 
alınması Hükümetin de mutabakatile daha uygun görülmüş ve şoseler için bu 
bütçeye bir buçuk milyon lira yendi en tahsisat konmuştur. 

İnşaat için Maarif vekâletinden 126 000 lira bu bütçeye nakledilmiş ve Mete
oroloji umum müdürlüğüne aid inşaat tahsisatından 3 000 lira da tenzil edil
mişi tr. 

Demiryollar inşaat dairesi ile Derince travers fabrikası fevkalâdeden çıka
rılarak bu vekâlet bütçesine üçüncü kısım olarak alınmış ve tahsisat] muhtelif fa
sıl ve maddelerde gösterilmiştir. 

Bu değişikliklerle Nafia bütçesine teklif edilen mikdara 1 623 000 lira zamme
dilerek umumî yekûnu 9 047 998 lira olmak üzere tesbit ve kabul olunmuştur. 

İktisad vekâleti: 

Bu vekâletin bütçesinin fasıllar üzerinde tedkikına başlamadan evvel encü
mende vııkubulan istizahlar üzerine İktisad vekili tarafından verilen cevabların 
hulâsatan mazbataya derci faydalı görülmüştür: 

1 - Ereğli kömür havzası istihsalâtının bu günkü şartlar dahilinde varabildiği 
yekûn 1 800 000 ton lâve kömürden ibarettir. Millî korunma kanununun teğmin 
ettiği salâhiyetle elde edilecek iş kuvvetile bu mikdarı memleketin her gün art
makta olan ihtiyacı haddine çıkarmak için çalışılmaktadır. Şu kadar ki havza is
tihsalâtının arttırılması birbirine bağlı bir takım şerait ve vesaitin vücude geti
rilmesine vabestedir. Bu da evvelâ istihsal ve nakil vasıtalarını harekete ge
çirmek için muktazi kuvvei muharrikeyi kifayet derecesinde tesis etmek ve çı
kan kömürleri yıkamak için lâvuvarları yapmak, nakil vasıta ve tesislerini kur
mak, tahmil ve tahliye tertibatını ikmal etmek lâzımdır. Bunların da fevkalâ
de haller olmadığı takdirde muntazam bir plân altında dört, beş senede intacı 
lâzım ve kabildir. Bu suretledir ki havzadan tam ve kâmil olarak istifade edile
ceği ve böylece her gün artan kömür ihtiyacı karşılanabilecek ve ihracatın 
icrası da mümkün olabilecektir. Bütün bu tedbirlerin başında gelen istihsalin 
tek elden yani Devlet idaresinde toplanması keyfiyeti Hükümetçe kararlaştırıl
mış olduğundan buna dair olan lâyihanın alâkalı encümenlerle encümenimiz-
ce de tedkıkatı ikmal edilerek Umumî Heyete takdim edildiğinden bu lâyihanın 
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kamıniyet iktisab ettiği takdirde kömür istihsali faaliyetinin intizam ve tekâ
müle gireceği anlaşılmıştır. Ihrakiye meselesi de intizama sokulmuş ve Zon
guldak limanında tahmil ve irkâb vasıtalarının ikmali ve tanzimi katği olarak 
kararlaştırıldığı gibi kömür meselesine de ehemmiyetli faydası olan Ereğli limanı
nın inşası da Nafia vekâletince icra edilecek işler arasında bulunmakta olduğu izah 
olunmuştur. 

Linyit hakkında verilen izaha göre garb linyitlerinin Devlet tarafından işi et
tirildiği ve istihsalin iki misli arttırılacağı ve böylece kömür sıkıntısının tehvinine 
yardım edileceği, küçük işlerde ise Devlet teşebbüsünün tatbik edilmeyerek ancak 
kolaylıklar göstermek suretile işletilmesinin hususî teşebbüslere verilmesi düşünül
düğünü ve işletme izni verilmek suretile mekşuf madenler hakkında şirket yapmak 
mecburiyetine mütedair kanunî mecburiyetin kaldırılması da derpiş olunduğu ve 
bunu teğminen bir kanun lâyihasının hazırlanmakta olduğu da anlaşıldı. 

Petrol araştırmaları mesaisi hakkında malûmat verilmiş ve Raman dağında 
yapılan sondajda görülen asar ümid verici mahiyette olduğu anlaşılmış ve Ada-
nadaki sondaj makinesile yeniden mubayaasına teşebbüs edilecek daha bir iki 
makine ile orada sondaj faaliyetinin teksif edilmesi kararlaştırılmış olduğu öğ
renilmiştir. 

Başka yerlerde tesadüf edilen bazı eser ve alâmetlere göre M. T. A. tara
fından muntazam bir program dahilinde tedkikler yapılması ve bu meyanda Erzu 
rumda Palandökendeki vaziyetin de etüd mevzuu olabilecek mahiyette olduğu 
söylenmiştir. 

Şeker istihsalâtınm mevcud şirket tarafından idare edilen malûum fabrika
larla yapıldığı ve 1939 istihsalinin geçen senelere nazaran fevkalâde denilebilecek 
derecede çok olduğu ve bunda sarf edilen faaliyetlere ziraî şartların müsaadesinin 
de inzimam etmesinin âmil bulunduğu ve önümüzdeki sene için yine fazla mik-
darda pancar zeriyatı esbabına tevessül edilmekle beraber diğer taraftan pancar 
fiatlarınm 50 paraya kadar arttırılmasına lüzum ve ihtiyaç görüldüğü izah edil
miştir. 

Demir ihtiyacının bu gün için düşünülecek mesele olduğunu ve mübrem ihtiyacı 
karşılamak için Hükümetçe Amerikadan idhaline teşebbüs olunduğu gibi Karabük 
fabrikasından da bir kısım ihtiyacın teğminine çok gayret edildiği söylenmiştir. 

Çimento hakkında sorulan suallere karşı da elde 30 000 ton kadar stok bulun
duğu ve bu gün için sıkıntı mevzubahs olmıyacağı bildirilmiştir. 

Yerli mallarının ecnebi malı diye satılması ve bazı damga ve işaretler vurul
ması hakkındaki istizahlara karşı vekil yerli mamulâtınm yerli malı olarak dam
galanması için nizamname yapıldığını söyledi. 

Memleketin jeolojik vaziyetinin tanzimine M. T. A. nın çalıştığı ve bunun 
muayyen bir çalışma plânı dahilinde ilerlemekte olduğu bu hususta mutahassıslar-
dan istifade edildiği anlaşılmıştır. 

Fasıllar üzerinde yapılan tedkiklerde lâyihada teklif olunan tahsisat hemen ay
nen kabul edilmiş, 785 nci fasıldaki tahsisata 2818 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin 
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muayyen bendlerine göre ruhsat tezkeresi sahihlerine tesisat bedeli olarak verile
cek tazminata 47 836 lira zam yapılmıştır. 

786 ncı fasıla da ev sanayiinin tanzim ve teşviki için bilhassa köylere el tezgâhı 
ve buna mümasil şeyler verilmesi için 30U 000 lira bir tahsisat kabul edilerek bu 
fasıl yekûnu da 310 000 liraya iblâğ edilmiş ve formülü de maksadı tavzih sade 
dinde değiştirilmiştir. 

Bu hale göre îktısad vekâletinin 1940 bütçesi (1 440 441) lira olarak tesbit ve 
kabul edilmiştir. 

Münakalât vekâleti : 

Bu vekâlete aid Hükümet lâyihasında teklif edilen ve fasıllarında yazılı bulu
nan 1 397 058 liralık tahsisat aynen kabul edilmiş ve bazı formüllerde düzeltmeler 
yapılmıştır. 

Ticaret vekâleti : 

Bu vekâlet bütçesinde yalnız iki fasılda turizm masraflarile turizm teşekkülle
rine yardım tahsisatı olan 10 000 lira ile bu inin görülmesi için konulmuş olan me
murlar ücretinden 15 000 lira ki ceman 25 000 lira indirilerek Başvekâlete bağla
nan Matbuat umum müdürlüğünün yeni teşkilâtına alınmış olan Turizm için bu 
bütçeye nakledilmiştir. Bundan başka İzmir fuarına yardım ve yabancı sergilere 
iştirak için 825 nci fasla 150 000 lira zammedilerek bir değişiklik yapılmış bu su
retle Ticaret vekâleti bütçesi 1 631 320 lira olarak kabul edilmiştir. 

Ziraat vekâleti • - , , . ' 

Bütçenin fasılları üzerinde todkike baslanmazdan evvel Ziraat vekâletinin mem
leket umumî ziraî vaziveti hakkında -verdiği izahatla azadan bazı zevatın ziraat 
işleri hakkındaki sorgularına karşı vekilin cevabı dinlendi, öğrenilen, hususlar ara
sında ezcümle ziraî istihsalin çoğaltılmasına eldeki vesaitin ve her türlü imkânların 
azamî müsaadesi dairesinde çalışıldığını ve her sene zeriyat sahasının genişledi
ğini ve bilhassa buğdayın dahilî ihtiyacımızı tamamen teğmin ve ieab eden mik-
darda ihtiyat stoklan bulundurulduktan başka yabancı memleketlere de ihracat 
yapıldığı ve yurd ihtiyacının ihtiyat tedbirleri de nazarı dikkate alındığı halde 
teğmin edilmiş olduğu beyan edildi. 

Ziraat usullerimizin verimli istihsali teğmin zımnında fennî usuller dairesinde 
yapılmasına itina edildiği ve bu cümleden olarak tohum ıslah istasyonlarının ye
tiştirdiği tohumlanıl çiftçilerimize dağıldığı ve bunların tamimi teşvik olunduğu 
ziraatta makine kullanılmasının vekâlet elinde bulunan vasıtalarla halka örenk 
gösterilmek için onların arazisi üzerinde de traktörlerin çalıştırıldığı ve harman, 
biçer bağlar ve döver makinelerinin köylüye gösterilib alıştırıldığı ve makine ile 
ziraat isinde bunlardan esaslı faydalar istihsal edilebilecek yerlerin tayini emrinde 
de vekâletin lâzımgelen dikkatte bulunduğu vekil tarafından beyan ve izah olundu. 

Imndan başka hayvancılığın memleketteki inkişaf vaziyeti izah edilmiş ve hay
van sağlığı hakkındaki mesaiye dair tafsilât verilmişi ir, Bu arada Merinos ko-
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yunlan hakkında da sorulmuş suallere verilen cevablarda bu işe ilk teşbebüs olun
duğu sırada halk tarafından soğuk bir karşılamaya tesadüf edilmiş ise de vekâ
letçe işletilen çiftliklerde yetiştirilen bu koyunların yünlerinin para etmesi ve ge
tirilen yeni bir cinsin etine dahi rağbet olunabileceği halkımıza anlatılmış ve şim
di kuzuların fazla para etmesi yüzünden buna tamah edildiği de görülmekte oldu
ğu ve vekâletin teşvik hususundaki mesaisinin gittikçe halk tarafından memnu
niyetle karşılandığı ifade olunmuştur. 

Zelzele mıntakasma tohumluk hububat tevzi edildiği gibi felâketzede halkın 
ehemmiyetle istekleri olan çift hayvanlarının tedarikine tevessül edilmiş ve bu
lunabilen yerlerden alınan hayvanlar dağıtılmıştır. Her ne kadar bu hal ihti
yacı tamamile karşılamamış ise de imkânın müsaadesi nisbetinde hayvan tedari-
kile tevziine gayret edildiği beyan olunmuştur. Meyvelerimizin ıslahı ve yabani 
ağaçların aşılanması işlerinde de vekâletin giriştiği teşebbüs ve faaliyete devam 
edilmekte bulunduğu öğrenilmiştir. 

Ziraat vekâleti bütçesinin ihtiva ettiği hizmetler itibarile formüllerinin ayrı
larak fasıllarda gösterilmesi encümenin esas kararı olarak kabul ettiği usule gö
re tadillere uğramış, tarla ziraati ıslah, deneme, üretme ve temizlemeğe dair 
olan 897 nci fasla yapılan ilâvelerle umumî yekûn 6 931 131 lira olarak tesbit ve 
kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti: 

Kara kısmı : Vekâletin bu kısım bütçesinde müfettişler harcırahına aid olan 
944 ncü faslına vekâletin hava, deniz ve askerî fabrikalar kısmındaki müfet
tişler tahsisatı alınarak toplu halde konulmuş ve Maarif vekâleti bütçesinde gös
terildiği üzere bu vekâletin 961 nci faslından 5 000 lira Konservatuvarda tahsil
de bulunanlara sarf edilmek üzere bu fasıldan tenzil edilmiştir. 

Diğer bazı fasıllarda da bütçe yekûnu umumisi üzerinden bir kaç değişik
lik yapılmış ve bazı formüller de düzeltilmiş ve umumî yekûnu (56 539 000) 
lira olarak tesbit edilmiştir . 

Hava kısmı : Müfettişler tahsisatmdaki nakil dolayısile bu bütçe yekûnundan 
8 000 lira tayyolunduktan sonra bu kısma aid tahsisat 8 294 000 lira olarak ka
bul edilmiştir. 

Beniz kısmı = Bu kısımda da müfettişlik tahsisatının nakli sebebile 5 000 li
ra tenzil edilmiş ve 1022 sayılı fasılda umumî yekûndan yapılan nakillerle iki 
madde halinde müstahdemler ücreti tezyid olunmuştur. Netice itibarile deniz kıs
mının umumî bütçe yekûnu 6 979 000 lira olarak kabul edilmiştir. 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü: 

Bu bütçede müfettişler harcırahı olan 1 000 lira 1068 nci faslın 3 ncü mad
desinden tayyolunmuş ve 1081 nci fasıldaki 200 liralık tahsisat 1082 nci faslın ikin
ci amele ücreti maddesine nakledilmiş ve bu suretle teklif lâyihasmdaki mikdar 
5 283 000 lira olarak tesbit olunmuştur, 
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Harita umum müdürlüğü: 

Bu kısım bütçenin 1106 ncı faslının 3 ncü maddesindeki t ahs i sa t ! 000 lira
ya indirilmiş ve 1108 nci fasılda 28 000 lira zamla 88 000 liraya çıkarılmış ve 
1110 neu faslın birinci maddesindeki tahsisat 17 000 lira olarak kabul ve müte-
akib fasıllarda da değişiklikler yapılarak umumî yekûn iti bari le teklif edildi
ği gibi umum müdürlüğün 900 000 lira tahsisatı kabul olunmuştur. 

Matbuat umum müdürlüğü: 
Matbuat umum müdürlüğü teşkilâtı, Muvazene i umumiye kanunu lâyihası-

nin teklifinden sonra Başvekâlete bağlanmış ve teşkilâtı arasına Radyodifizyon 
postaları ile Turizm idaresi ilâve edilerek Hükümetçe yeni bir bütçe tanzim edil
miştir. Bu müdüriyetin eski şekline göre konmuş olan tahsisat aynen ipka edil
miş ve Ticaret vekâleti bütçesindeki turizm teşkilâtı bu bütçeye nakledilmiştir. 
Radyodifizyon postasının bu müdüriyete raptı sebebile P . T. T. idaresindeki 
radyo abone bedeli olan 700 000 lira, varidat bütçesine naklolunmuştur. Bun
dan başka Hariciye bütçesindeki ajans tahsisatı olan 150 000 lira da yine ayni 
işe sarf ve tahsis edilmek üzere bu müdüriyet bütçesine alınmıştır. Bu bütçe 
Hükümet teklifi veçhile 974 200 lira olarak kabul edilmiştir. 

Varidat bütçesi 

Hükümet, 1940 malî yılı varidatını, 1939 malî yılının sekiz aylık filî tahsi
lat mikdarma geçen senenin son dört aylık tahsilat mikdarını ilâve etmek sıı-
retile elde ettiği tahsilat yekûnlarına istinad etmek ve geçenlerde Büyük Mec
lisçe kabul buyrırulan 3828 sayılı fevkalâde ahvalin devamınca alınacak vergi 
ve zamlara müteallik kanunun getireceği varidat mikdarlarını da nazarı itibare 
almak suretile 262 330 000 lira tahmin eylemiştir. 

Varidat bütçesinin encümenimizde tedkiki sırasında, on bir aylık tahsilat 
rakamları toplanmış ve bu suretle hitama ermek üzere bulunan 1939 malî yılının 
tahsilat vaziyeti daha vazıh ve açık olarak müşahede etmek imkânı hâsıl olmuş 
bulunduğundan encümenimiz varidat tahminatınm tesbitinde on bir aylık filî 
tahsilat rakamlarını ele almış ve buna geçen malî yılın son ayı içinde yapılmış 
olan tahsilata nazaran mayıs ayı içinde tahsili umulan mikdarları eklemiş ve 
fevkalâde ahvalin devamı müddetince alınacak olan zam ve vergilerden elde edil
mesi tahmin olunan varidatı da derpiş eylemiş ve bu esaslar dairesinde yaptı
ğı tedkikat neticesinde varidat bütçesi yekûnunun Hükümet tahminatma naza
ran 6 151 000 lira fazlasile 268 481 000 lira olarak tesbit etmiştir. 

Hükümetin varidat bütçesinde encümenim izce yapılan zam ve tenzillere esas 
teşkil eden on bir aylık tahsilat mikdarile geçen senenin 12 nci ayında tahsil olu
nan mikdarlar ve eneümenîmizee kabul olunan varidat mikdarları aşağıda gös
terilmiştir; 



Varidatın nevi 
1939 yüı 
tahminatı 

Birinci kısım 

Kazanç vergisi 

Ruhsat tezkeresi ve vergi karnesi harçları 
Ticarî ve sınaî işlerle sair işlerden 
Hizmet erbabından 

460 000 
11 000 000 
13 100 000 

Hayvanlar vergisi 

Davar, develer ve domuzlar 
Diğer hayvanlar 
Veraset ve intikal vergisi 
Madenler rüsumu 

12 200 000 
3 400 000 

450 000 
800 000 

İkinci kısım 

İstihlâk ve muamele vergileri 

Gümrük resmi 
Ardiye resmi 
Gümrüklerde alman müdafaa pulu hasılatı 

Muamele vergisi 

îdhalât muamele vergisi 
Sınaî müesseseler muamele vergisi 
JSanka ve sigortalar muamele vergisi | ; 

51 500 000 
250 000 
125 000 

15 200 000 
11 300 000 

960 000 

1939 yılı 11 aylık tahsilat 3828 
mikdanna göre son ayda sayılı kan 
tahsil olunacağı tahmin edi- elde edile 
len mikdarın ilâvesi suretile tahmin o 

bulunan yekûn nan var 

454 935 
12 723 960 
13 290 703 

12 066 832 
3 263 205 
576 262 
748 540 

6 00 
3 800 00 

—*-

— 
— 
__ 

31 883 492 
245 569 
79 477 

9 923 198 
13 099 008 

948 447 
1 500 00 

948 44 



Varidatın nevi 

Dahilî istihlâk vergileri 

Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 
Elektrik ve havagazi istihlâk vergisi 
Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler 
İs. V. 
Muhtelif maddelerden alman istihlâk vergisi 
Su ve kara av vergileri 
Nakliyat vergisi 
Sefineler rüsumu 
Damga resmi 
Tapu harçları ve kaydiyeler 
Mahkeme harçları 
Pasaport ve kançılarya ve ikamet tezke
resi harçları 
Noter harçları 

1939 yılı 
tahminatı 

3 000 000 
2 300 000 

2 000 000 
14 150 000 

400 000 
1 250 000 

120 000 
7 250 000 
1 250 000 
1 650 000 

1 000 000 
650 000 

Diğer harçlar 

Nüfus harçları 65 000 
Eczane, ecza depoları ihtisas vesikaları harç
ları 5 000 
İhtira beratı harçları 6 000 
Hayvan sağlık zabıtası resmi 65 000 

Üçüncü kısım 

İnhisarlar safi hasılatı 

Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler, ro-
velver, fişek ve mevaddı infilâkiye 37 000 000 

1939 yılı 11 aylık tahsilat 3828 
mikdarına göre son ayda sayılı kanu 
tahsil olunacağı tahmin edi- elde edilec 
len mikdarın ilâvesi suretile tahmin ol 

bulunan yekûn nan varid 

4 896 311 
2 763 131 

5 950 000 

1 832 054 
12 492 315 

597 712 
1 053 520 
101 509 

6 515 070 
1 405 360 
1 869 820 

1 300 000 
3 000 000 

1 300 000 
["] -

500 000 

640 982 
865 853 

40 040 [**] — 

7 518 [**] 
8 541 [*•] 
66 630 [**] 

38 298 077 



Varidatın nevi 

Tütün ve içkilerden alınan müdafaa vergisi 

Kibrit ve çakmak 

Kibrit ve çakmak hasılatı 
Maktu mikdar 
Oyun kâğıdı 

1939 yılı 
tahminatı 

3 985 000 

1 325 000 
35 000 
30 000 

Dördüncü kısım 

Devlete aid emlâk ve emval hasılatı 

İşletilen emlâk hasılatı 

Arazi hasriatı 20 000 
İcar bedeli 300 000 

Emval ve emlâk satış hasılatı 

Emval satış bedeli 300 000 
Emlâk satış bedeli 1 000 000 

Beşinci kısım 

Devletçe idare edilen müesseseler 

Darphane ve damga matbaası hasılatı 10 000 
Eesmî matbaalar hasılatı 54 000 
Umumî mektebler hasılatı 27 000 
Diğer müesseseler hasılatı 135 000 

1939 yüı 11 aylık tahsilat 3828 
mikdarına göre son ayda 
tahsil olunacağı tahmin edi
len mikdarm ilâvesi suretile 

bulunan yekûn 

4 161 564 

1 332 352 
29 327 
51 866 [**] 

sayılı kanu 
elde edilec 
tahmin olu 
nan varid 

6 831 730 

527 00 
— 
— 

11 109 [**] 
292 430 [**] 

302 179 
1 462 131 

52 903 [**] 
13 415 [**] 
19 887 [**] 
297 401 [**] 



1939 yılı 
Varidatın nevi tahminatı 

Konya ovası sulama idaresi hasılatı 55 000 
Radiyo hasılatı 

Altıncı kısım 

Umunu müesseseler ve şirketler hasılatın
dan Devlet hissesi 

Fenerler hasılatı mukabili Denİ2yollan ida
resinden alınan 
Mükerrer sigorta şirketinden alınan 
Mukavelesi mucibince Musul petrollerinden 
alman 

Yedinci kısım 

Müteferrik varidat 

Hnziııe portföyü ve iştirakleri geliri 
Faiz 
Tayyare resmi 
A sk erlik mükellefiyeti 
Kıymetli evrak 

Muayyen masraflar karşılığı varidat 

'Kambiyo murakabesi mukabili Merkez 
bankasından 100 000 
Teftiş mukabili şirketlerden ve müteah-
hidlerden alınan 150 000 

650 000 
233 000 

1 100 000 

500 000 
1 380 000 
2 000 000 
1 900 000 

200 000 

1939 yılı 11 aylık tahsilat 3828 
mikdarına göre son ayda sayılı kan 
tahsil olunacağı tahmin edi- elde edile 
len mikdarm ilâvesi suretile tahmin o 

bulunan yekûn nan vari 

41 984 [**] — 

250 000 
220 638 [**] 

919 807 

631 141 
1 259 311 [**] 
2 130 757 
1 970>229 
219 107 r**l 

100 000 

142 068 [**] 



Varidatın nevi 
1939 yılı 
tahminatı 

1939 yılı 11 aylık tahsilat 3828 
mikdarma göre son ayda sayılı kanım 
tahsil olunacağı tahmin edi- elde edilece 
len mikdarm ilâvesi suretile tahmin olu 

bulunan yekûn nan varid 

Eski alacaklar 

Tavizattan istirdad 
Mülga vergiler bakayası 

Cezalar 

Para cezaları 
Zam cezaları 
İstanbul Üniversitesi hasılatı 
Müteferrik hasılat 

80 000 
10 000 

400 000 
1 450 000 

75 000 
2 600 000 

1 

3 

48 511 [** 
27 637 [** 

418 331 
604 345 
87 205 [** 
123 650 

] -

Sekizinci kısım 

Fevkalâde varidat 

îktısad ve buhran vergisi 

Hizmet erbabından alman 
Sair kazanç erbabından alınan 
Muvazene vergisi 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 
K-uğdayı koruma karşılığı vergisi 

UMUMÎ YEKÛN 

14 600 000 
2 200 000 

17 500 000 
6 250 000 
7 500 000 

261 110 000 

14 863 461 
2 898 050 

17 913 063 
6 430 775 
8 509 448 

244 594 133 

6 430 000 

32 093 177 

[*] Teni muamele vergisi kanun lâyihasile verginin ıslahı ve kontrol sisteminin takviyesi dolay 
fazlalık 

[**] 9 aylık filî tahsilat ile üç ayda tahsili tahmin olunan mikdarlara göre 
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Bu cedvelin tedkikinden de anlaşılacağı üzere encümenimizce, kazanç, buhran, 

muvazene, hava kuvvetlerine yardım, muamele vergilerile elektrik ve havagazı, 
ham petrol ve müştakkatı, muhtelif maddeler istihlâk vergilerine yapılan zam
lar on bir aylık filî tahsilat mikdarlarma göre ihtiyatlı bir tahmin ifade etmekte
dir. Tütün ve müskirattan alman müdafaa vergisine yapılan ilâve, fevkalâde ah
valin devamı müddetince alınmak üzere 3828 sayılı kanıma göre yapılan zam nö
betlerinin, Hükümet teklifine nazaran kanun lâyihasının encümenimizde müzake
resi sırasında arttırılmış olmasından ileri gelmiştir. Bu kanunla tütün ve müskirat
tan alman müdafaa vergisile meveud istihlâk vergilerine yapılan zamlarla yeniden 
bazımaddelerekonulan vergilerin, bu maddelerin istihlâkini tahdid edebileceği de 
nazara alınarak tahminlerimizde, Hükümetçe yapılmış olduğu gibi, bu tahdidin ha
sılata inikas edebilecek tesirleri de hesaba katılmış bulunmaktadır. Hükümetin va
ridat bütçesinde meveud olamayan bir varidat da encümenimizce tesbit olunan büt
çede yer almıştır. Bu varidat, radyo abo noman ücretleri hasılatıdır. 

Matbuat umum müdürlüğü ile Radyodifizyon istasyonunun Başvekâlete bağlan
masına dair Hükümetçe teklif edilmiş olub Yüksek Heyetinizce Muhtelit bir encü
mende müzakeresi kabul buyuruları kanun lâyihası dolayısile, şimdiye kadar P. T. 
T. mülhak bütçesinde yer almakta olan bu varidatın da, Radyo idaresi masrafının 
umumî bütçeye alınması neticesi, umumî bütçeye idhalı lâzımgelmiş ve bu itibarla 
(700 000) lira olarak tahmin edilmiş olan bu ücretlerin hasılatı da umumî bütçeye 
nakledilmiştir. 

Bu zamlara mukabil madenler hasılâtiie nakliyat vergisi, pasaport ve kançilarya 
harçları, inhisarlar safi hasılatı ve Musul petrolları hasılâtiie diğer bazı varidat ka
lemlerinde de yine on bir aylık tahsilatın seyri esas tutularak, birer mikdar tenzil
ler yapılması zarurî görülmüştür. 

Varidat bütçesinin tedkiki sırasında encümenimiz bilhassa, Beynelmilel vaziyetin 
arzettiği istikrarsızlık ile sıkı surette alâkadar bulunan gümrük resmi ile gümrük
lerde tahsil olunan muamele, istihlâk ve hayvan sağlık vergilerinin tahminleri üze
rinde ehemmiyetle tevakkuf etmiştir. Yapılan tedkik neticesinde, Hükümetçe bu 
varidatın tahminine, gümrüklerde tenakusun başladığı eylül 1939 ayından itibaren 
yapılmış olan filî tahsilatın esas tutulduğu ve malî yılın ilk iki ayında görülen faz
lalıkla üçüncü aydaki cüzî noksanlığın hesaba katılmadığı ve binaenaleyh, bu ka
lemlerin tahmininde azamî derecede ihtiyatkâr davran ildiği ve 11 aylık tahsilat ra
kamları da bu neticeyi teyid etmiş olduğu görülmüştür. 

Heyeti umumiyesi itibarile beynelmilel vaziyetin göstermesi muhtemel buluuan 
fevkalâdelikleri de, görülebilen nisbette derpiş eden ihtiyatlı bir tahmine müstenid 
olduğunu ümid ettiğimiz varidat yekûnu, kabul edilen tahsisatı karşılayabilecek 
haleledir. 

Muvazenei umumiye kanunu 

Lâyihanın birinci maddesi 1940 malî yılında sarfına mezuniyet verilen tahsi
satın, ikinci maddesi de malî yıl içinde elde edileceği tahmin olunan varidatın umu
mî yekûnlarını göstermekte olup encümence yapılan tedkikat neticesinde tesbit 
edilmiş olan rakamlara göre tadil edilmiştir. 
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Üçüncü maddenin birinci fıkrası, bütçenin bir senelik tatbik devresi içinde 

yapılacak tahsilat ve tediyatm mikdar ve zaman itibarile daima birbirine teva
fuk etmemesi dolayısile Hazinenin nakid muamelâtını tanzim edebilmek ve ih
tiyaç halinde istimal edilmek üzere kısa vadeli avans akdi ve hesabı cari açtırıl
ması ve bono çıkarılması hususunda Maliye vekiline verilmesi lüzumlu ve öte-
denberi mutad olan salâhiyeti ihtiva eylemektedir. Azamî haddi vevelce beş mil
yon liradan ibaret olan bu salâhiyet 1934 senesinde 10 000 000 liraya çıkarılmış 
ve o zamandanberi bu mikdar değişememiştir. Malî itibarımıza karşı gösterilen 
itimad eseri olarak Hazine bonolarına olan rağbetin son zamanlarda artmış ol
ması dolayısile 10 milyonluk haddin 40 milyona çıkarılması muvafık görülmüş ve 
fıkra ona göre tadil edilmiştir. 

İkinci fıkra, uzun vadeli Devlet tahvilleri mubayaası, muhtelif şirketlerdeki 
Hazine iştirak hisselerinin ödenmesi ve bu kabîl hisse senedlerinin satın alınması 
hususunda her sene Maliye vekiline verilegelmekte olan salâhiyete mütealliktir. 

Dördüncü madde, dairelerin teşkilât kanunlarına bağlı maaşlı ve daimî ücretli 
memur kadroları dışında kalan müstahdemlerle muvakkat memurlara müteallik 
hükümleri ihtiva eylemektedir. Maddeye bağlı (D) cedveli, 3656 sayılı teadül ka
nununun 9 ncu maddesine tevfikan bu sene yalnız mezkûr kanunun 19 ncu madde
sinde yazılı barem harici müstahdemlere ve nakil vasıtalarına inhisar eylemekte
dir. Esas itibarile geçen senelerdekinin ayni olan maddeye, masraf tertiblerinden 
idare ve kadroları icra Vekilleri Heyetince tasdik olunan hizmetler arasındaki ih
tisas mevkilerinin yine bu heyet tarafından tesbiti için bu sene bir hüküm ilâve 
edilmiştir. Madde Hükümetçe teklif edilen şekilde aynen kabul edilmiştir. 

5 nci madde, istisnaî ahvalde tahkimat işlerinde çalıştırılacak erlere verilecek 
yevmiyeyi; 6 ncı madde muhasebei umumiye kanununa göre her sene bütçeye 
bağlanması icabeden muhtelif cedvelleri göstermektedir. 

6 ncı madde Maarif vekâleti tarafından idare edilen mekteb pansiyonlarında 
alınacak ücretleri, yedinci madde pansiyonu bulunan mekteblere alınacak leylî mec
cani talebeye aid hükümleri, 8 nci madde pansiyonlarda kullanılacak ücretli me
mur ve müstahdemler kadrosunu, 10 ncu madde varidatı müsaid olmayan pansi
yonların açığını kapatmağa pansiyon gelirlerinden tefrik edilebilecek mikdar-
ları tesbit eylemekte olub geçen senelerde de muvazenei umumiye kanunlarına ko
nulmuş olan bu maddeler aynen kabul edilmiştir-

11, 12 ve 13 ncü maddeler 1939 da kabul edilen hükümlerin ayni olub geçen 
ve eski yıllar borçları için bütçelere konulan tahsisatın kifayetsizliği halinde yapı
lacak muameleyi ve muhtelif kanunlara tâbi hususî mahiyeti haiz bazı borçların 
tediye şekillerini göstermektedir. 

14 ncü madde tahsisatsız borçların sureti tediyesine mütealliktir 1939 mu
vazenei umumiye kanununda yalnız 1936 malî yılı nihayetine kadar olan zamana 
aid tahsisatsız borçların tesviyesini mümkün kılacak umumî mahiyette bir hüküm 
mevcud bulunmaktadır. Bundan sonraki yıllarda tahsisat fevkinde girişilmiş ta-
ahhüdler ve ifa edilmiş hizmetler karşılığının tediyesi için hususî kanunlarla ay
rıca tahsisat almak icabetmekte ve bu sebeble hak sahihlerinin alacakları uzun 
müddet tediye edilememekte idi. Esasen tahsisat fevkinde taahhüd ve tediye mu-
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hasebei umumiye kanunu ile menedilmiş ve bu hususta ayrıca bazı mecburiyetler 
ve müeyyideler vazeyleyen 2518 sayılı kanun, mesul olanlar hakkında Divanı mu
hasebatça tazmin hükmü verilmesi esasını da koymuştur. Divanca icabeden ted-
kikatm derhal ifasını ve kanun hükümleri dairesinde bir karar verilmesini teğmi-
nen tahsisatsız borçlara aid bütün ita emirlerinin kablessarf Divanı muhasebatça 
vize ('dilmesi kay dile tahsisatsız borçların tediyesi salâhiyetini 1939 nihayetine ka
dar teşmil eden madde hem istihkak sahiblerinin zarar görmesine mâni olmak, hem 
mesuller hakkında kanun ieablarınm süratle tatbikini teğmin edecek tedabiri muh
tevi bulunmak itibarile Hükümetçe teklif edilen maddenin aynen kabulü muvafık 
görülmüştür. 15 - 23 ncü maddeler 1939 da esasen kabul edilmiş olub 1940 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununda da ipkaları lüzumlu ve muvafık görülmüştür. 

24 ncü madde, 3525 sayılı kanunla tasdik edilen kredi anlaşmasına müsteniden 
Devlet demiryolları idaresince doğrudan doğruya eelbedilccek malzemenin güm
rük resminden istisnasını mutazammm olub ayni. mahiyette olarak Millî Müdafaa 
vekâleti tarafından celbedilecek levazım için hususî bir kanımla kabul edilmiş olan 
muafiyete mümasil bulunmuş ve kabulü muvafık görülmüştür. 

25, 26 ve 27 nci maddeler, esasen bir taraftan varidat diğer taraftan masraf 
kaydedilmek icab eden bazı muamelelerin, bütçeye ayrıca talisi sat konulmasına 
mahal kalmadan mahsub suretile tasfiyesini teğminen ve Hükümetçe yapılan tek
life müsteniden kabul ve lâyihaya ilâve edilmiştir. 

28 nci madde, 3634 sayılı Millî Müdafaa mükellefiyeti kanununun 36 ve 38 nci 
maddeleri mucibince her sene bütçesinde gösterilmesi icab eden hayvan ve motor
lu vasıtalar fiatının 1940 malî yılma aid mikdarlarmı tayin ve tesbit eylemekte
dir. Bu madde ilk defa olarak bu sene muvazenei umumiye kanununa konulmak
tadır. 

29 ncu madde, nakil vasıtaları kanunu ile emirlerine yeniden binek otomobili 
tahsis edilen devairin hariçten mubayaada bulunmalarına mahal kalmamak üzere 
mezkûr kanuna müsteniden Maliyeye devredilecek miadını doldurmamış otomobil
lerden bu hususta istifade edilmesini teğminen tanzim edilmiştir. 

Bütçenin encümende müzakeresi sırasında serdedilen mütalealara karşı aşağı
da yazılı hususların alâkalı vekaletlerce nazarı itibare alınarak tahakkuku teğ-
min edilmek üzere temenni şeklinde mazbatamızda kayid ve işaret edilmesi ten-
sib edilmiştir: 

I — Bütçenin ihzarında Hükümetin de prensib ittihaz ettiği tasarruf key
fiyeti encümenimizin tedkikatmda da esas ittihaz edildiğinden bu mülâhaza ile 
tasarruf imkânları aranırken kırtasiye masraflarında israfın önüne geçildiği 
takdirde mühim bir tenzilât yapılabileceği neticesine varılmış ve bu meyanda de-
vairde kullanılan kâğıdlarm gerek cinsleri ve gerek üzerlerine yazılacak yazı
lara göre hacimleri büyük olduğu gibi kalem ucu ve sapı ile üzerlerindeki dam
ganın Hükümete aid olduğu yazılı bulunan kurşun kalem ve dolma kalemlerin 
memurlar tarafından çocuklarına kullandırdıkları beyan edildiğinden gerek bun
ların kullanılmasında israftan tevakki olunması ve gerek suiistimal demek olan 
bir tarzda resmî muamele haricinde kullanılmasının menine itina gösterilmesi, 
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İ l — Millî emlâkin sigorta edilmeni esi muhatara vukuunda zarar tevlid ede
ceğinden Devlete aid gayrimenkullerle gemilerin Devlet tarafından hususî tarz
da sigortalarının faydalı olacağı encümence görüşülmüş ve Hükümetin bu hu
susu ehemmiyetle nazara alarak lâznnge len tedkikleri yaptıktan sonra büyük hu
susî müesseselerde buna benzer tatbik edilen usuller dairesinde bahsedilen em
lâk ve gemilerin her nevi tehlikeye karşı sigorta ettirilmesi, 

I I I — Vekâlet ve devair bütçelerini n pek çoğunda icar bedeli olarak yekû
nu mühim bir mikdara baliğ olan tahsisat görülmektedir. Bu vesile ile resmî 
dairelerin idareli bir şekilde Hükümete aid binalara yerleşmeleri ve ayrı bina
ya çıkmak zarureti katğiyesi olmadıkça kira vererek binalara çıkılmaması mu
vafık olacağından bu cihetin Hükümet çe ehemmiyetle nazarı dikkate alınarak 
fuzulî kira bedeli vermenin önüne geçilmesi, 

IV — Memleketimizde yetişen muhtelif mevaddan ispirto istihsal edildiğine 
göre her gün resmî, hususî motorlu vasıtalarla ve fabrikalarda sarf edilen ve 
memlekette bulunmaması itibarile döviz vererek hariçten tedariki mecburiye
tinde bulunduğumuz benzine ispirto katmak suretile bir kısım paramızın memle
kette kalması teğmin edilebileceğinden evvelce de muhtelif vesilelerle bahis mev
zuu edilib bir neticeye iktiran ettirilmeyen bu husus hakkında Hükümetimizin aci
len tedkikatta bulunarak bu imkânın tahakkuk sahasına isali, 

V - Köy salmaları hakkında halkın çok haklı şikâyetleri bu sene bütçe müza
keresinde de görüşülmüş ve her ne kadar Dahiliye vekilimiz salma olarak köylü
den alınacak paranın mikdarının ilân edilmesi ve toplanan paraların ihtiyar 
heyetleri elinde bulunması, defterlerin kaymakam ve nahiye müdürlerile müfet
tişlerin tedkikma açık bulundurulması ve takdir hakkı köylüye aid olmak üzere 
salma mikdarının azamî haddinin tesbit ettirilmesi suretile bir kanun mevcud 
ise de mükemmeliyeti iddia olunamıyacağmı beyan etmiş ve matrahı tayin edil
meyen bir paranın ne maksadla olursa olsun köylüden alınması doğru olamıyacağı, 
mikdarının takdiri hususunun köylüde olması ve toplanan paranın ihtiyar heyet
lerinde bulunması suiistimale müsaid bulunan bu halin bu günkü vaziyette deva
mına göz yumulamıyacağı cihetle köylünün çok yerinde olan bu iş hakkındaki 
şikâyetini önlemek üzere Dahiliye vekâletinin ciddî tedbir almağa müsaraat 
eylemesi, 

VI - Ankarada tesis edilen ve uzun zamandanberi ikmal edilemeyen asrı me
zarlık için Hükümetin teklif ile 250 000 lira yardımda bulunulması için 1940 
bütçesine tahsisat konmasını kabul eden encümen Ankara için pek mühim bir ih
tiyaç manzarası arzeden mezarlık işinin Ankara belediyesince süratle ikmal etti
rilmesinin Hükümet tarafından alâka ve ehemmiyetle takib edilmesi, tamamile 
ikmal edilemese bile bir iki ay içerisinde ölü defnine müsaade edilmesi ve isteyen
lere aile makberesi ittihaz etmek üzere yerler verilmesi, 

VI I - Ankaranm ihmali caiz olmayan mühim bir ihtiyacının kanalizasyon ol
duğunu bütçe müzakeresi sırasmda bilvesile tebarüz ettiren encümen bu hususu 



Dahiliye ve Nafıa vekilleri huzurile de müzakere etmiş ise de haddi zatinde işin 
ehemmiyeti bakımından herhangi şekilde ileri sürülen sebebler bunun geri bırakıl
masını tecviz ettiremiyeceğinden sıhhî mazeretine inzimam eden bir hayli 
fedakârlık ve para sarfile vüeude getirilen bu şehirdeki binaların tehlikeye girecek 
maddî zararları da derpiş olunarak emlâk sahiplerinin memnuniyetle bu masraf
lara iştirak edeceği tabiî olmakla evvelce yapılan tedkikler üzerine hazırlandığı be
yan edilen plânlar dairesinde Ankara kanalizasyon tesisatının biran evvel vüeude 
getirilmesine Hükümetin atfi ehemmiyet eylemesi, 

V I I I — Belediyeler bankasının bilhassa küçük belediyelerin sıhhî ve bu derece 
ehemmiyetteki ihtiyaçları karşısında ikrazatta bulunarak vaki olan müracaat
larının isaf edilmesi için Dahiliye vekâletmin alâkadar olması, bu meyanda beledi
yelerce girişilen teşebbüslerin malî kudretlerde mütenasib en mübrem işlerden 
başlaması için mahallî idare âmirlerinin murakabe haklarını dikkat ve ehemmi
yetle kullanmaları, 

I X — Memleketin en basit ve en mübrem ihtiyaçlarını karşılamak için beledi
yelerin bu günkü varidatlarının kifayetsizliği meydanda olup bir de bu günkü 
harb sebebile gümrük varidatının azalması yüzünden okturva resminden beledi
yelere taksim edilen hisselerin tenezzülü de hesaba katılarak belediye vergi ve 
resimlerinin hem lüzum ve ihtiyacı karşılayacak ve hem de halkı tazyik etmeyecek 
surette tezjddi çarelerini aramak üzere ciddî tedkikler yapılarak bir kanun lâyi
hası hazırlanması, 

X — Veraset ve intikal vergisi hasılatı ötedenberi varidat bütçelerimizde ya
rım milyon lirayı aşmamakta olup memleketimizin serveti umumiyesine nazaran 
bu vergi hasılatının daha fazla olması icab edeceği ve bu noksanlığın vergi kanu
nunda gerek tarh ve tahakkuk usullerine gerek kontrolüne aid hükümlerin ıslah 
ve tensiki ve nisbetlerin tezyidi suretile izalesi mümkün bulunduğu ve bu itibarla 
Hükümetçe bu hususta muktazi tedkikatm icrasile merî kanunda icab eden deği
şikliklerin yapılması, 

Hükümetimizin ve alâkalı vekâletlerin himmeti erin dert beklendiğini arzeyleriz. 

Encümenimizin bu mazbata ile arz ve izah eylediği mülâhaza ve mütalealarına 
nihayet verirken 1939 malî yılı içinde zuhur eden ve cihanşümul tesiratı tabiatile 

memleketimizde de hissedilen bu günkü harbin tevlid ettiği ahval ve şerait içinde 
malî kudretimizi sarsmadan vaktinde icabeden tedbirleri ittihaz eden Hükümeti
mizin meşkûr mesaisini takdirle karşılarve başta Millî Müdafaamızın icabettirdiği 
masraflar olduğu halde amme hizmetlerinin halkımızın emniyet ve refahını kâfil 
bir tarzda ifasını ve memleket iktisadiyatının ziraat ve sanayi sahalarındaki kalkın
ma faaliyetlerine devam suretile terakki ve inkişafını teğmin edecek masrafları 
karşılayacak dakik ve samimî tahminlere dayanan varidatımızı tesbit ile Cumhuri
yetimizin şiarmdan olan denk bir bütçenin tanzimine muvaffak olan Dr. Refik Say
dam Hükümetini tebrik etmeyi bir vazife sayar ve kıymetli mesailerile muvaffaki
yetlerinin devamını candan temenni eyler. 

v Encümenimizce, ittifakla kabul edilen 1940 senesi muvazenei umumiye kanunu 
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! 940 malî yılı muvazene» 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE i — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1940 malî yılı masrafları iyin 
bağlı (A) işaretli cedvelde gösterildiği 
üzere (262 312 140) lira tahsisat veril-
miştri. 

MADDE 2 — Devlet bütçesine da
hil dairelerin 1940 malî yılı masraf
larına karşılık olan varidat bağlı (B) 
işaretli cedvelde gösterildiği üzere 
(262 330 000) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE' 3 — 1940 malî yılı içinde 
Osmanlı bankası le olan Hazine hesabı 
carisinden maada kısa vadeli avans ve 
hesabı cariler akid ve küşadına ve aza
mî bir yıl vadeli Hazine bonoları ih
racına Maliye vekili mezundur. An
cak hususî kanunların verdiği salâ
hiyetler hariç olmak üzere tedavülde 
bulunacak Hazine bonaları hiç bir za
man (10 000 000) lirayı tecavüz ede
mez. 

Hazinede meveud millî esham ve 
tahvilât karşılık gösterilmek suretile 
teğmin olunacak krediler veya bunla
rın satış bedellerde uzun vadeli Devlet 
tahvilleri mubayaasına veya bu bedel
lerle Hazinenin ortaklığı bulunan şir
ketlerdeki iştirak hisselerini ödemeğe 
ve icra Yekilleri Heyeti kararile bu 
kabil şirketlere aid hisse senedlerini 
satın almağa Maliye vekili mezundur. 

MADDE 4 — Dairelerin, Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanunun 19 
ucu maddesine dahil müteferrik müs
tahdemleri ile mezkûr kanunun mevzuu 
haricinde kalan memurları ve nakil 
vasıtaları, bağlı (D) işaretli cedvelde 
gösterilmiştir. 

Muvakkat veya senenin bir mevsi
mine mahsus hizmetlerle müstesna ve 
zarurî haller dolayısile kadro dahilin-
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umumıye kânunu lâyihası 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİKİŞİ 

MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1940 malî yılı masrafları için 

I bağlı (A) işaretli cedvelde gösterildiği 
üzere (268 476 321) lira tahsisat veril-

I mistir. 

| MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil 
| dairelerin 1940 malî ydı masraflarma 
I karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli 
| cedvelde gösterildiği üzere (268 481 000) 
! lira tahmin edilmiştir. 
i 

i MADDE 3 — 1940 malî yılı içinde 
; Osmanlı ban kas il e olan Hazine hesabı 
| carisinden maada kısa vadeli avans ve 
| hesabı cariler akid ve küşadına ve aza-
| mî bir yıl vadeli Hazine bonoları ilıra-
I ema Maliye vekili mezundur. Ancak 
| hususî kanunların verdiği salâhiyetlere 
i aid olmak üzere tedavülde buluna-
| cak Hazine bonoları hiç bir zaman 
! (40 000 000) lirayı tecavüz edemez. 
j Hazinede mevcud millî esham ve tah-
i vilât karşılık gösterilmek suretile teğ-
I min olunacak krediler veya bunların 

satış bedelleri] e uzun vadeli Devlet tah
villeri mubayaasına veya bu bedeller
le Hazineni o ortaklığı bulunan şirket-

I lerdeki iştirak hisselerini ödemeğe ve 
I İcra Vekilleri Heyeti kararile bu ka-
! bîl şirketlere aid hisse senedlerini satın 
j almağa Maliye vekili mezundur. 

! MADDE 4 — Dairelerin, Devlet me-
| murları aylıklarının tevhid ve teadülü-
! ne dair olan 3656 sayılı kanunun 19 
I ncu maddesine dahil müteferrik müs

tahdemleri ile mezkûr kanunun mevzuu 
haricinde kalan memurları ve nakil va
sıtaları, bağlı (D) işaretli cedvelde gös
terilmiştir. 

Muvakkat veya senenin bir mevsi
mine mahsus hizmetlerle müstesna ve 
zarurî haller dolayısile kadro dahilin-
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deki memur ve müstahdemlerle ifası 
mümkün olmayan hizmetler için kadro
ya dahil olmaksızın aylık ücretli veya 
yevmiyeli müstahdemler kullanmak ca
izdir. 

Bu kabil müstahdemlerin ücret ve 
yevmiyeleri münhasıran aid oldukları 
daire bütçelerindeki muvakkat müstah
demler tertibinden verilir. 

Fasıl numaralarile unvanları bağlı 
(E) işaretli cedvelde yazılı masraf ter-
tiblerinden idaresi zarurî görülen hiz
metler için kezalik aylık ücretli veya 
yevmiyeli müstahdemler kullanılabilir. 
Bunların kadrolarile 3656 sayılı kanu
nun 13 ncü maddesi hükümlerine tâbi 
ihtisas mevkileri İcra Vekilleri Heye
ti kararile tesbit ve müteakib yıl büt-
çesile Büyük Millet Meclisine tevdi olu
nur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden 
müstesnadır. 

Masraf terfihlerinden idare oluna
cak hizmetlerin, kadrolarının bütçede 
mevcud diğer bir hizmetin ifasına mü
teallik kadrolara ilâve mahiyetinde bu
lunmaması şarttır. 

MADDE 5 — Mahremiyeti veya ame
le yokluğu gibi hususî ve zarurî haller
de tahkimat işlerinde çalıştırılacak er
lere (20) kuruşu geçmemek üzere yev
miye verilebilir. Verilecek yevmiyeler
den hiç bir suretle tevkifat yapılmaz. 

MADDE 6 — Muhasebei umumiye 
kanununun 29 ncu maddesi mucibince: 

1) Varidat nevilerinden her birinin 
müstenid oldukları hükümleri gösteren 
(C) cedveli; 

2) Hidematı vataniye tertibinden 
kanunla muhassas maaşların müfreda
tını havi (Ç) cedveli; 

3.) Gelecek yıllara geçici mukavele
ler akdine mezuniyet veren kanunları 
gösteren (G) cedveli; 

4) Maliye bütçesine konulmuş olan 
ihtiyat tahsisatından nakli caiz tertib 
leri gösteren (F) cedveli; 

5) Gümrük tarife kanununun 14 n-
cü maddesi mucibince kabulü muvak-

deki memur ve müstahdemlerle ifası 
mümkün olmıyan hizmetler için kadro
ya dahil olmaksızın aylık ücretli veya 
yevmiyeli müstahdemler kullanmak ca
izdir. 

Bu kabîl müstahdemlerin ücret ve 
yevmiyeleri münhasıran aid oldukları 
daire bütçelerindeki muvakkat müstah
demler tertibinden verilir. 

Fasıl numaraları ile unvanları bağlı 
(E) işaretli cedvelde yazılı masraf ter
fihlerinden idaresi zarurî görülen mu
vakkat mahiyetteki hizmetler için keza
lik aylık ücretli veya yevmiyeli müstah
demler kullanılabilir. Bunların kadrola
rile 3656 sayılı kanunun 13 ncü mad
desi hükümlerine tâbi ihtisas mevkileri 
îcra Vekilleri Heyeti kararile tesbit ve 
müteakib yıl bütçesile Büyük Mîllet 
Meclisine tevdi olunur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden 
müstesnadır. 

Masraf terfihlerinden idare oluna
cak hizmetlerin, kadrolarının bütçede 
mevcud diğer bir hizmetin ifasına mü
teallik kadrolara ilâve mahiyetinde bu
lunmaması şarttır. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6 — Muhaseoei umumiye 
kanununun 29 ncu maddesi mucibince: 

1) Varidat nevilerinden her birinin 
müstenid oldukları hükümleri gösteren 

(C) cedveli; 
2) Hidematı vataniye tertibinden 

kanunla muhassas maaşların müfreda
tını havi (Ç) cedveli; 

3) Gelecek yıllara geçici mukavele
ler akdine mezuniyet veren kanunları 
gösteren (G) cedveli; 

4) Maliye bütçesine konulmuş olan 
ihtiyat tahsisatından nakli caiz tertible-
ri gösteren (F) cedveli; 

5) Gümrük tarife kanununun 14 ncü 
| maddesi mucibince kabulü muvakkat 
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kat usulünden istifade edecek eşyaya 
a id (L) cedveli; 

Hu kanuna bağlıdır. 

MADDE 7 — Maarif vekâleti tara
fından idare edilecek mekteb pansiyon
ları hakkındaki 1838 sayılı kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 2005 sayı
lı kanunun 2 nci maddesi mucibince 
pansiyoner talebeden alınacak ücretler 
bağlı (M) işaretli cedvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 8 — 1940 - 1941 ders yılı 
içinde ücret ve masrafları Devlet tara
fından verilmeli üzere pansiyonu bulu
nan mekteblerde leylî meccani okut
turulacak talebenin adedi 1500 olarak 
tesbit olunmuştur. Bu mekteblerde o-
kutturulmak üzere ders yılı zarfında 
Devlet hesabına ve 915 sayılı kanunun 
2 nci maddesi hükümlerine tevfikan 
alınacak leylî meccani talebenin Maarif 
vekâletince tensib edilecek bir kısmı 
umumî müsabaka ile, bir kısmı da li
se olmayan vilâyetlerde imtihana talib 
olan ve kanunu mahsusunun tayin ey
lediği şartları haiz bulunan talebelerden 
müsabaka imtihanında ayni vilâyet ta
lebeleri arasında en çok muvaffak olan
lardan tefrikile bu vilâyetlere de tale
be isabet edecek şekilde alınır. 

MADDE 9 — 2005 sayılı kanunun 
3 ncü maddesi mucibince her yıl Mu-
vazenei umumiye kanununa bağlan
ması lâzımgelen kadrolar ilişik (N) 
işaretli cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10 — 2005 sayılı kanım ge
reğince açılmış olan pansiyonlar gelir
lerinden (40) bin lira alınarak varida
tı müsaid olmayan pansiyonların açı
ğını kapatmıya tahsis olunur. 

MADDE 11 — Bütçelerde geçen yıl 
borçları tertibine mevzu tahsisat kifa
yet etmediği takdirde işbu borçlar ta-

usulünden istifade edecek eşyaya aid 
(I) cedveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
Halı imalinde kullanılacak kaskam 

ipliklerinin kabulü muvakkat usulün 
den istifade müddeti, ilk gümrük mua
melesi tarihinden itibaren iki senedir. 

MADDE 7 — Avuen kabul edilmiş
tir. 

MADDE î.) - Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 11 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

i MADDE 8 - Aynen kabul edilmiş 
i tir. 
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allûk ettikleri hizmetlere tekabül etmek 
üzere cari yıl bütçelerine mevzu tahsi
sattan mezkûr tertibe Maliye vekâleti
nin muvafakatile naklen tesviye olunur. 

Muhtelif dairelerin 1928 - 1938 yıl
larına aid olub da Muhasebei umumiye 
kanununun 93 ncü maddesi mucibin
ce müruru zamana uğramıyan ve kar
şılıkları taallûk ettiği yıl bütçelerin
de mevcud borçlar, dairelerin 1940 yılı 
bütçelerinin masraf tertibleri tasarruf
larından borç fasıllarına Maliye vekâ
letinin muvafakatile naklen tesviye 
olunur. 

MADDE 12 — 1513, 2248, 2354, 
2701, 2808 sayılı kanunlara tâbi borç
lardan tediyesi tahakkuk edecek olan
larla 1938 malî yılı nihayetine kadar 
tahakkuk ettiği halde henüz tahvile 
ballanmamış bulunanlar nakden öde
nir. 

MADDE 13 — 459 sayılı Mahsubu 
umumî kanununa tâbi borçlar muka
bilinde verilecek olan tahvillerin, istih
kak sahiblerine tevdiinden evvel mü
ruru zamana uğramış kupon bedelle
rde bunlardan (100) liraya kadar olan 
borçların tamamı ve bundan fazla 
olanların (100) liradan aşağı kesirle
ri ve 3523 sayılı kanuna tâbi istihkak
ların da (10) liradan noksan olanları
nın tamamı ve (10) liradan fazla olan
larının (10) liradan aşağı kesirleri nak
den ödenir. 

459 sayılı Mahsubu umumî kanunu
na tevfikan verilen tahviller, Hazi
nenin 1927 malî yılı nihayetine kadar 
eşhası hakikiye zimmetinde tahakkuk 
eden alaeaklarile mahsub edilebilir. Bu 
mahşubat nâzım varidat ve masraf he
sabi arında açılacak maddelerde göste
rilir. 

MADDE 14 — 2518 sayılı kanun 
hükümleri mahfuz kalmak üzere daire
lerin 1928 - 1939 malî yıllarına aid 
karşılıksız borçlarım, her dairenin 
1940 malî yılı bütçesi umumî tasarruf
larından karşılık teğmini suretile o 

MADDE 12 — Av nen kabul edilmiş
tir, 

tir. 
MADDE 13 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 14 — Avnen kabul edilmiş
tir 
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daire bütçesinde açılacak rakanışız bir 
fasla tahsisat kaydederek ödenıiye Ma
liye vekili salahiyetlidir. Bu madde1 

mucibince yapılacak tediyata aid ita 
emirleri evvelemirde Divanı muhase
batın vizesine tâbidir. Divanın vizesi
ne iktiran etmedikçe bu evrakın muh
teviyatı muhasibler tarafından tediye 
olunamaz. 

MADDE 15 — I )evlet memurları ay
lıklarının tevhid ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kamınla zeyillerine 
bağlı cedvellerde yazılı memuriyetler
den işbu kanuna bağlı (L) işaretli ced-
velde derece, aded ve maaşları gösteri
len memuriyetler 1940 malî yılı için
de mevkuf tutulmuştur. Kadroları bu 
suretle mevkuf tutulan müstahdemler 
hakkında memurin kanununun muad
del 85 nci maddesi hükmü tatbik olu
nur. 

MADDE 16 — Gerek Devlet daire
leri, gerek kambiyo kararnamelerinin 
hükümleri dairesinde tahakkuk edecek 
ihtiyaçlar için verilecek serbest döviz
lere aid olmak üzere, takvim yılı iti-
barile tanzim olunacak cedveller İc
ra Vekilleri Heyetinin tasvibine arzo-
lıınur. 

Bu cedvelleriıı fasılları üzerinde ta
dilât ve münakalât icrası yine icra Ve
killeri Heyetinin kararına bağlıdır. 
Kambiyo teşkilâtının mesaisi ve kam
biyo muamelâtı Başvekâletin yakın 
murakabesi altında bulunur. 

MADDE 17 — Millî ve metruk em
lâk ve arazi satış taksit bedellerini 
vaktinde vermeyenlerin, bu borçları 
tahsili emval kanunu hükümleri dai
resinde tahsil olunur. 

MADDE 18 — Ankara Yüksek zi
raat enstitüsüne 2005 sayılı kanunun 
2 nci maddesi hükmüne tevfikan yerli 
ve yabancı pansiyoner talebe dahi alı
nır. 

MADDE 19 — 788 sayılı Memurin 
kanununun 20, H9 ve 88 nci maddeleri-

MADDE 15 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE İh' — Gerek Devlet daire
leri, .«iverek kambiyo kararnamelerinin 
hükümleri dairesinde tahakkuk edecek 
ihtiyaçlar için verilecek serbest döviz
lere aid olmak üzere, takvim yılı itiba-
rile tanzim olunacak cedveller İcra Ve
killeri Heyetinin tasvibine arzolumır. 

Bu eedvellerin fasılları üzerinde ta
dilât ve münakalât icrası yine îcra Ve
killeri Heyetinin kararma bağlıdır. 
Kambiyo teşkilâtının mesaisi ve kam
biyo muamelâtı Başvekilin yakın mura
kabesi altında bulunur. 

MADDE 1.7 — Avnen kabul edilmiş
tir. 

MA DDF] 18 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 19 — Aynen kabul edilmiş
tir. 
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le 912 sayılı ordu, bahriye ve jandar
ma zabitan ve memurini hakkındaki 
kanunun 1 nci maddesinin, Memurin 
kanununun 88 nci maddesine matuf 
hükmü ve 2, 9 ncu maddeleri ahkâmı 
1940 malî yılında tatbik edilmez. 

MADDE 20 — Gümrük idhalât ta
rifesinin (328/A) pozisyonuna dahil 
matbaa kâğıdlarmdan gazete ve mec
mua tabında kullanılmak üzere 2465 
tonu ile okul ders kitablarıııın ve öğ
retmeni er için Maarif vekilliğince neş
redilen kitab ve dergilerin basımında 
kullanılmak üzere (328/A, D) pozis
yonlarına dahil her nevi matbaa kâ
ğıdlarmdan 700 tonundan 1940 malî yı
lı içinde aLıııacak gümrük resmi, kâ-
ğıdlarda beşer santimetre fasılalı fili
gran çizgileri bulunmak şartile 100 ki
loda 50 ve istihlâk vergisi de 100 kilo
da 80 kuruşa indirilmiştir. 

Bu suretle memlekete girecek kâ-
ğıdlardan Maarif vekilliğine aid olan
ları bu vekillik emrine verilir. Gaze
telere ve mecmualara aid olanların tev
zi sureti İcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılır. 

MADDE 21 — Devletin tasarrufu 
altındaki mukataalı ve icareteynli gay-
rimenkuller için 2762 sayılı kanunun 
27 ve 28 nci maddeleri mucibince ica-
re veya mukataalarm yirmi misli ola
rak tahakkuk ettirilecek taviz bedel
lerini her sene Maliye bütçesinin so
nunda açılacak bir fasla tahsisat kay
detmek suretile azamî dört senede öde-
miye Maliye vekili mezundur. 

Bu suretle tahsisat kaydedilib öde
necek mikdar hesabı katğide ayrıca 
gösterilir. 

MADDE 22 — Türkiye Cumhuriye
ti Merkez hıfzıssıhha müessesesinin mu-
hassasat ve masarifi 1940 malî yılı için
de Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle
ti bütçemden verilir. 

MADDE 23 — 1980 sayılı Muvaze
ne vergisi kanununun 10 ncu madde
sinde vazıh müddet 1 haziran 1940 ta-

MADDE 20 — Aynen kabul edilmiş
tir, 

MADDE 21 — Avnen kabul edilmiş
tir. 

tir, 
MADDE 22 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 23 — Avnen kabul edilmiş 
tir. 
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Tİhinden itibaren bir sene daha uzatıl
mıştır. 

MADDE 24 — 3525 sayılı kanunla 
tasdik olunan anlaşma ile teğmin edi
len krediden Devlet demiryolları umum 
müdürlüğüne tahsis edilen kısımlara 
mahsuben mezkûr umum müdürlükçe 
1940 malî yılında doğrudan doğruya 
celbolunaeak her türlü malzeme ve 
vesait ve muharrik ve müetharrik alât 
ve edevatı gümrük resminden ve güm
rükte alman diğer vergi ve resimler
den ve rıhtım resmile ardiye ücretinden 
istisna etmiye İcra Vekilleri Heyeti 
salahiyetlidir. 

Bu suretle gümrüklerden geçirilecek 
eşyanın bir listesi Devlet demiryolları 
umum müdürlüğünce Gümrük ve inhi
sarlar vekâletine tevdi olunur. 

tir. 
MADDE 24 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 25 — Devlet alacağına mu
kabil geçen ve eski senelerde tefevvüz 
edilmiş olan emval bedellerinden Hazi
ne alacğama tekabül eden kısımların 
aid oldukları fasıllara irad ve Maliye 
bütçesi sonunda açılacak hususî bir fas
la tahsisat kay di suretile mahsubuna 
Maliye vekili mezundur. 

MADDE 26 — Askerî fabrikaların 
1055 sayılı kanunun muaddel 9 ucu 
maddesine tevfikan geçen ve eski sene
lerde hariçten getirdiği ibtidaî madde
ler gümrük resmi ile muamele vergisin
den ödenmemiş olan mikdarları nâzım 
varidat ve masraf fasıllarına kayid ve 
mahsub olunur. 

MADDE 27 — Hali tasfiyede bulu
nan istanbul liman şirketinden tasfiye 
neticesinde tahakkuk edecek Hazine ala
caklarını 1940 malî yılı varidat bütçe
sinde açılacak hususî bir fasla irad kay
detmeğe ve Hazine borçlarını Maliye 
bütçesinde açılacak rakamsız bir fasla 
tahsisat kaydederek ödemeğe Maliye 
vekili mezundur. 

Bu suretle ödenecek paralar hesabı 
katğide ayrıca gösterilir. 

MADDE 28 — 3634 sayılı millî mü
dafaa mükellefiyeti kanununun 36 ncı 



85 — 

MADDE 25 — Bu kanun 1 haziran 
1940 tarihinden muteberdir. 

MADDE 26 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye vekili memurdur. 

Başvekil Ad. V. M. M. V. 
Dr. B. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 

Da. Y. Ha. V. Mal. V. 
Fa/yık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 

Mf. V. Na. V. îk . V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. ve iç . Mu. V 
Dr. H. Alatas 

Zv. V. 
Muhli* Erkmen 

G. ve lıı. V. 
R. Karadeniz 

Mü. V. 
A. (Jetinkaya 

maddesi mucibince, millî müdafaa mü
kellefiyeti yolu ile alınacak hayvanla
rın 1940 malî yılı fiatı bağlı (O) işaretli 
cedvelde ve 38 nci maddesi mucibince 
alınacak motorlu vasıtaların fiatı bağlı 
(P) işaretli cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 29 — Nakil vasıtaları hak
kındaki kanunun 11 nci maddesi muci
bince Maliye vekâletince satılacak va
sıtalardan asgarî miadını doldurma
mış olanların, mezkûr kanunla emirleri
ne yeniden binek otomobili tahsis edi
len makamlara devrine Maliye vekili 
mezundur. 

MADDE 30 — Hükümetin 25 nci 
maddesi aynen 

MADDE 31 — Hükümetin 26 nci 
maddesi aynen 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 
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vvU V viı 
Sıra 
No. Dairelerin isimlerin Lira 

1 Büyük Millet Meclisi 4 507 907 
2 Riyaseti Cumhur 432 596 
3 Divanı muhasebat 748 757 
4 Başvekâlet I 155 120 
5 Devlet şûrası reisliği 349 930 
6 İstatistik umum müdürlüğü 454 920 
7 Devlet meteoroloi işleri U. Müdürlüğü 576 490 
8 Diyanet işleri reisliği 672 518 
9 Maliye vekâleti 21 821 393 

10 Düyunu umumiye 67 336 747 
11 G-ümrük ve inhisarlar vekâleti 5 543 565 
12 Dahiliye vekâleti 5 427 524 
0 Matbuat umum müdürlüğü 0 

14 Emniyet umum müdürlüğü 7 487 310 
15 Jandarma genel komutanlığı 12 178 640 
16 Hariciye vekâleti 3 454 900 
17 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 8 179 424 
18 Adliye vekâleti 9 506 134 
19 Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1 669 463 
20 Maarif vekâleti 17 555 835 
21 Nafia » 9 047 998 
22 İktısad » 1 440 441 
23 Münakalât » 1 397 058 
24 Ticaret » 1 631 320 
25 Ziraat » 6 931 131 
26 Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 56 539 000 
27 » » » (Hava kısmı) 8 294 000 
28 » » » (Deniz kısmı) 6 979 000 
29 Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 5 283 000 
30 Harita umum müdürlüğü 900 000 

Matbuat umum müdürlüğü 974 200 

UMUMÎ YEKÛN 268 476 321 
» ^ » t 



B - Cedveli 
F . Varidatın nevi Lira 

BİRİNCİ KISIM — ÎRAD VE SERVET VERGİLERİ 

1 Kazanç vergisi 29 960 000 
2 Havanlar vergisi 15 000 000 
3 Veraset ve intikal vergisi 500 000 
4 Madenler rüsumu 745 000 

Birinci kısım yekûnu 46 205 000 

İKİNCİ KISIM — İSTİHLÂK VE MUAMELE VERGİLERİ 

5 Gümrük vergileri 
6 Muamele vergisi 
7 Dahilî istihlâk vergileri 
8 Su ve kara av vergileri 
9 Nakliyat vergisi 

10 Sefineler rüsumu 
11 Damga resmi 
12 Tapu harçları ve kaydiyeler 
13 Mahkeme harçları 
14 Pasaport, kançılarya ve ikamet te/k 
15 Noter harçları 
16 Diğer harçlar 
17 Hayvan sağlık zabıtası resmi 

er esi harçları 

İkinci kısım yekûn 

28 600 000 
24 280 000 
31 615 000 

500 000 
2 350 000 

100 000 
7 000 000 
1 400 000 
1 800 000 

640 000 
850 000 
55 000 
60 000 

LU 99 250 000 
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F. Varidatın nevi Lira 

ÜÇÜNCÜ KISIM — İNHİSARLAR SAFİ HASILATI 

18 Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler, revolver, fişek ve pat
layıcı maddeler ' 38 300 000 

19 Tütün ve içkilerden alınan müdafaa vergisi hasılatı 9 500 000 
20 Kibrit ve çakmak 1 830 000 
21 Oyun kâğıdı 50 000 

Üçüncü kısım yekûnu 49 680 000 

DÖRDÜNCÜ KISIM — DEVLETE AİD EMVAL VE EMLÂK 
HASILATI 

22 Devlet ormanları hasılatı — 
23 işletilen emlâk hasılatı 300 000 
24 Emval ve emlâk satışı hasılatı 1 730 000 

Dördüncü kısım yekûnu 2 030 000 

BEŞİNCİ KISIM — DEVLETÇE İDARE EDİLEN MÜESSESELER 

25 Devlet demiryolları ve limanları 
26 Posta, telgraf ve telefon 
27 Darphane ve damga matbaası hasılatı 
28 Resmî matbaalar hasılatı 
29 Umumî mektebler hasılatı 
30 Diğer müesseseler hasılatı 
31 Konya ovası sulama idaresi hasılatı 
32 Radyo hasılatı 

Beşinci kısım yekûnu 971 000 

50 000 
13 
18 

000 
000 

150 000 
40 000 
700 000 



P. Varidatın nevi Lira, 

ALTINCI KISIM — UMUMÎ MÜESSESELER VE ŞİRKETLER 
HASILATINDAN DEVLET HİSSESİ 

33 İmtiyazlı demiryollarından alınan — 
34 Fenerler hasılatı mukabili alınan 650 000 
35 Mükerrer sigorta şirketinden alınan. 220 000 
36 Mukavelenamesi mucibince Musul petroUanndan alman 1 000 000 

Altıncı kısım yekûnu 1 870 000 

YEDİNCİ KISIM — MÜTEFERRİK VARİDAT 

37 Hazine muamelelerinden mütevellid varidat 
38 Tayyare resmi 
39 Askerlik mükellefiyeti p 

40 Kıymetli evrak 
41 Muayyen masraflar karşılığı varidat 
42 Eski alacaklar 
43 Cezalar 
44 İstanbul üniversitesi hasılatı \l î \-i-' 
45 Müteferrik hasılat > ; 

Yedinci kısım yekûnu 

SEKİZİNCİ KISIM - FEVKALÂDE VARİDAT 

46 İktisadî buhran vergisi : t 17 900 000 
47 Muvazene vergisi * :*t ]i f > 18 000 000 
48 Hava kuvvetlerine yardım vergisi Ji& •„ 12 900 000 
49 Buğdayı koruma vergisi 8 400 000 

1 660 Û00 
2 000 000 
2 000 000 
215 000 
240 000 
70 000 

2 000 000 
90 000 

3 000 000 

11 275 000 

Sekizinci kısım yekûnu 57 200 000 

49 Nâzım varidat " mw — 

UMUMİ YEKÛN 268 481 000 





MASRAF BÜTÇELERİ 
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1 - BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Riyaset Diva- Encümence 
tahsisatı nmın teklifi kabul edilen 

Muhassasatm nev'i J-h-a i'ha , j i ı a 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

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] 

) Murakıb ücreti huzuru 

8 400 
1 776 700 

21 600 

507 600 

1 800 

2 316 100 

8 400 
1 797 600 

21 600 

513 600 

1 800 

2 343 000 

8 400 
1 797 600 

21 600 

513 600 

1 800 

2 343 000 

Harcırah 
Aza harcırahı 424 000 429 000 429 000 
Beynelmilel Parlamanolar î t 
ti ha di konferansına iştirak 
edecek olan murahhaslar har
cırahı 6 000 6 000 6 000 

3 Beynelmilel Parlamentolar 
Türk grupunun masarifi mü
teferrikası 1 700 1 700 1 700 
[Bu para grup reisinin enirine veri
lir] 

Fasıl yekûnu 431 700 436 700 436 700 

Birinci bab yekûnu 2 747 800 2 779 700 2 779 700 

İkinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
Memurlar maaşı 149 196 166 200 165 180 
Acık maaşı ' 509 509 509 

Fasıl yekûnu 149 705 166 709 165 689 
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i1. M. Muhassasatm nev'i 

4 Ücret 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

5 Muvakkat tazminat 

İkinci hal) yekûnu 

Üçüncü bah - Masraf 
6 Mefruşat 
7 Levazım 

1 Tenvir 
2 Teshin 
3 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

8 Muhtelif masraflar 
1 Müteferrika ve gayri melhuza 
2 Ziyafet ve merasim masrafı 
3 Bahçeler daimî masrafı ve mu

vakkat amele ücreti 

Fasıl yekûnu 

9 Millî saraylar masrafı 
1 Masarifi umumiye 
2 Tenvir, merasim ve fevkalâde 

masraflar 
3 Sarayların tamir ve boya mas

rafı 

Fasıl yekûnu 

10 Riyaset otomobili masrafları 
1 İşletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Riyaset Diva- Encümence 
tahsisatı nmın teklifi kabul edilen 

Lira Lira Lira 

0 24 840 21 420 
180 420 156 480 160 500 

180 420 181 320 181 920 

23 280 25 836 25 116 

353 405 373 865 372 725 

7 000 7 000 5 000 

5 680 5 680 5 680 
10 000 10 000 10 000 
2 000 2 500 2 500 

17 680 18 180 18 180 

30 000 30 000 30 000 
2 500 2 500 2 500 

31 000 31 000 31 000 

63 500 63 500 63 500 

70 000 70 000 70 000 

28 800 28 800 28 800 

35 000 55 000 55-000 

133 800 153 800 153 800 

4 500 4 500 0 
0 0 3 500 
0 0 1 000 

0 0 4 §00 



— 4 

Muhassasatın nev'i 

Mütenevvi masraflar 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 
Sigorta 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

2 000 
6 000 
1 700 

9 700 

1 000 
3 000 

1940 malî 
Riyaset Diva
nının teklifi 

Lira 

2 000 
6 000 
1 700 

9 700 

1 000 
3 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 000 
6 000 
1 700 

9 700 

1 000 
3 000 

Resmî telefon tesis ve mtikâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-

3 550 3 550 3 550 

me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bab yokunu 

Birinci kısım yekûnu 

300 
425 

2 500 

246 95f> 

3 348 160 

300 
252 

2 500 

267 282 

3 420 847 

300 
252 

2 500 

265 282 

3 417 707 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
Matbaa işletme masrafı 
Kütüphane masrafı 
Beynelmilel Parlamentolar İt
tihadına iştirak hissesi 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

İnşaat ve tamirat 

12 000 
6 000 

1 700 

19 700 

19 000 
6 000 

1 700 

26 700 

19 000 
6 000 

1 700 

26 700 

30 000 30 000 30 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

22 3090 sayılı kanuna müsteniden 
yeni yapılacak Meclis binası
nın inşaat masrafları ve istim
lâk bedeli 

23 Tesisat ve demirbaş 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 000 000 
6 000 

1940 malî 
Eiyaset Diva
nının teklifi 

Lira 

1 400 000 
6 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

900 000 
6 000 

Üçüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

24 Geçen yıl borçları 
25 Eski yıllar borçları 
26 1934 ve daha sonraki senelere 

aid tahakkuk edecek aza har
cırahı karşılığı 

0 1938 yılına aid tahsisatsız borç
lar 

Üçüncü kısım yekûnu 

İkinci bab yekûnu 1 036 000 1 436 000 936 000 

ikinci kısım yekûnu 1055 700 1462 700 962 700 

12 000 
1 000 

15 000 

28 000 

1 500 
1 000 

10 000 

2 514 

15 014 

1 500 
1 000 

5 000 

0 

7 500 

27 
28 
29 

Dördüncü kısım - Meclis Mu
hafız kıtası 

Maaş 
Muvakkat tazminat 
Umumî masraflar 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

0 
0 
0 

0 

4 431 860 

0 
0 
0 

0 

4 898 561 

11 328 
1 464 

107 208 

120 000 

4 507 907 
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F- M. Muhassasatm nev'i 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nınm teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

31 

32 
33 
34 
35 
36 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Reisicumhur tahsisatı 
1 Asıl tahsisat 
2 Fevkalâde tahsisat 
3 Tazminat 

Fasıl yekûnu 

Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Yaverler ve baştabib tahsisatı 
Muvakkat tazminat 
Müstahdemler ücreti [1] 

Birinci kısım yekûnu 

60 000 
84 000 
29 760 

173 760 

50 440 
0 

9 600 
6 120 

49 440 

289 360 

60 000 
84 000 
29 760 

173 760 

49 560 
1 560 
9 600 
5 616 

52 500 

292 596 

60 000 
84 000 
29 760 

173 760 

49 560 
1 560 
9 600 
5 616 

52 500 

292 596 

İkinci kısım - Masraf 

37 Masarifi umumiye, memur ve 
müstahdemler iaşesi 125 000 140 000 140 000 

0 Riyaseti Cumhur memurları
nın geçmiş yıllara aid harcı
rahları karşılığı 15 000 0 0 

UMUMÎ YEKÛN 429 360 432 596 432 596 

[1] Riyaset Divanınca tasdik olunacak kadroya göre sarf olunur. 
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1939 

Maiî yılı 
t ahs i sat r 

Lira 

1940 malî 
Kiyaset D i va
rını E n teklifi 

Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira M- Muhassasatın nev'i 

Birinci insini - Cüzlerde »niş
te re/ı mtthassasat 

.Birinci bal) - Maaş, ücret, 
tahsisat 

41 Maaş 
.1 Memurlar maaşı. 579 792 579 792 579 792 
2 Acık maaşı 6 6 1 

44 Muvakkat tazminat 

Fasıl yekûnu 579 798 579 798 579 793 

42 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 2 520 7 080 7 080 

13 Ücret 
1 Memurlar 

ı lülemle r 

Fasıl yekûnu 

lat 

i. bab yokunu 

0 
19 980 

0 
" -

81 648 

68:5 946 

0 
20 820 

0 

81 648 

689 346 

1 680 
19 800 

21 480 
. 

81 648 

690 001 

İkinci bab - M as rai.' 
45 Mefruşat ve demirbaş 4 800 4 800 4 800 
4fi Levazım 

1 Tenvir 
2 Teshin 
3 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 

1 Masarifi muhakeme 
2 .De fa tir ve evrak tabı ve teclid 

masrafı 

2 880 
5 410 
8 160 

16 450 

5 000 

190 

10 5(50 

2 880 
5 410 
8 160 

16 450 

5 000 

190 

10 560 

2 880 
5 410 
8 160 

16 450 

5 000 

190 

10 560. 
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Muhassasatm nev'i 

Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Riyaset otomobili masrafı 
Mubayaa 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
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 

İkinci bab yekunu 

Birinci kısım yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 730 

12 480 

4 000 
3 000 

0 

7 000 

2 000 

1 880 

1 530 

50 
874 

2 000 

54 064 

738 010 

1940 malî 
Riyaset Diva
nının teklifi 

Lira 

1 730 

12 480 

0 
0 
0 

0 

2 000 

1 880 

1 530 

50 
942 

2 000 

47 132 

736 478 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 

= = 

Lira 

1 730 

12 480 

0 
1 500 

500 

2 000 

2 000 

1 880 

1 530 

50 
942 

2 000 

49 132 

739 133 

İkinci kisnrı - Cüze mahsus 
muhassasat 

Kitab 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 

1 000 

3 300 

1 000 

3 300 

1 000 

3 300 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Riyaset Diva- Encümence 
tahsisatı nının teklifi kabul edilen 

Muhassasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Küçük tamirler 

İkinci kısım yekûnu 

1938 yılı borçları 

5 270 

9 570 

0 

5 270 

9 570 

54 

5 270 

9 570 

54 

UMUMÎ YEKÛN 747 580 746 102 748 757 



4 - BAŞVEKÂLET 

v 
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Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
! Lükûmetçe Encümence 

ta leb edilen kaimi edilen 
Lira Lira 

Başvekil tahsisatı 8 400 8 400 8 400 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Ücret 
Memurlar 

78 640 
500 

79 140 

10 
19 620 

0 

80 760 
500 

81 260 

10 
21 180 

0 

80 760 
500 

81 260 

10 
0 

1 680 
Müteferrik müstahdemler 0 0 20 840 

Muvakkal 

İkin 
Mefruşat 
Levazım 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

t tazminat 

Birinci bab yekûnu 

c.i. bab - Masraf 
ve demirbaş 

Fasıl yskûnu 

0 

10 140 

117 310 

2 500 

200 
150 

1 700 

2 050 

0 

10 140 

120 990 

1 000 

200 
150 

1 700 

2 050 

22 020 

10 404 

122 094 

1 000 

200 
150 

1 700 

2 050 

Müteferrika 3 000 2 500 2 500 
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F. 

69 

M. Muhassasatm nev'i 

Başvekâlet otomobili masraf
ları 

1 İşletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

9 500 
0 
0 

0 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

9 500 
0 
0 

0 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

0 
10 000 
4 000 

14 000 

70 Mütenevvi masraflar 
1 Defatir ve evrakı matbua 
2 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

71 Daimî memuriyet harcırahı 
72 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
73 Resmî telefon tesis ve mükâle-

me masrafı 
74 Ücretli muhabere ve mükâle-

me masrafı 
75 Posta ve telgraf ücreti 
76 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 

İkinei bab yekunu 

Birinci kısım yekûnu 

500 
2 000 

2 500 

500 

3 000 

4 000 

600 
6 046 

500 

34 196 

500 
2 000 

2 500 

500 

1 000 

4 000 

600 
4 506 

500 

28 656 

500 
2 000 

2 500 

500 

1 000 

4 000 

600 
4 506 

500 

33 156 

151 506 149 646 155 250 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

77 Matbaa masrafı 
1 Yevmiye ve işletme masrafı 
2 Demirbaş mubayaa ve tamir 
3 Mevaddı iptidaiye 
4 Pul, posta ve sevk masrafı 

Fasıl yekûnu 

35 000 
5 000 
35 000 
1 000 

76 000 

35 000 
4 000 
35 000 
1 000 

75 000 

33 000 
4 000 
30 000 
1 000 

68 000 
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Muhassasatın nev'i 

Hizmet kamyoneti masrafı 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Tahsisatı mesture 

1939 
Malî yrlı 
tahsisatı 

Lira 

4 000 
0 
0 

0 

1 018 400 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

2 000 
0 
0 

0 

900 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

0 
1 500 

500 

2 000 

890 396 
Muhtelif evrak hazinelerinin 
tasnif ve tevhidi, yevmiye ve 
umumî masrafları 35 000 34 420 34 110 

ikinci kısım yekûnu 1 133 400 1 011 420 994 506 

Geçen yıl borçları 94 54 54 
Eski yıllar borcu 0 0 310 
3558 numaralı kanun mucibin
ce yaptırılacak Devlet matbaa
sı bina projesinin ihzarı mas
rafları 15 000 9 000 5 000 
Pasif hava korunması masrafı 0 2 000 0 

UMUMÎ YEKÛN 1 300 000 1 172 120 1 155 120 
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1939 1940 malî yılı için 

M.ili yılı Jlükıimelye Kneünıenoe 
lahsisfitî t M leh edilen kal nü ediltnı 

Muhassasat ın nev ' i !ji,,<> h]rn L'™ 

Birinci kışım - Cüzlerde nıitş 
tefek uitihassasat 

Birinci hah -- Maaş, ücret, 
tahsisat 

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 
Levazım 
Tenvir 
[Asansör nıolörü sarfiyatı dahildii'l 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
Def at ir ve evrakı matbua 
Melbvısat 

Fasıl yekûnu 

Riyaset otomobili masrafı 
Mubayaa bedeli 
1 ş] etme 

276 

278 

108 
10 

118 

4 800 
12 
39 

332 

2 

t. 
1 

3 

1 

1 

240 
756 

91.4 

300 

400 

700 
800 

900 

300 

900 

632 

4 000 
• » 000 

260 i00 
10 

260 110 

10 
12 180 
37 572 

:Î09 872 

700 

1 000 

1 600 
1 700 

4 300 

1 200 

800 
730 

1 530 

0 
0 

276 900 
10 

276 910 

6 000 
12 780 
39 900 

335 590 

700 

1 000 

L (300 
1 700 

4 300 

1 200 

800 
730 

1 530 

0 
1 500 
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Muhassasatın nev'i 

Tamir 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Posta, telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 

İkinci bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 

7 000 

400 

200 

350 
2 502 

300 

19 884 

352 798 

1940 malı 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

0 

0 

100 

200 

300 
2 994 

200 

11 524 

321 396 

yılı ıçm 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

500 

2 000 

100 

200 

300 
2 994 

200 

13 524 

349 114 

ikinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Kitab ve risale masrafı 
Kitab ve risale mubayaa bedeli 
Kararlar mecmuası tabı ve ne
şir masrafı 

Fasıl yekûnu 

1936 senesi borçları karşılığı 
Geçen yıl borçları karşılığı 

İkinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 380 

800 

2 180 

22 
0 

2 202 

355 000 

200 

400 

600 

0 
216 

816 

322 212 

200 

400 

600 

0 
218 

816 

349 930 
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101 

102 

103 

104 

M. Muhassasatın nev'i 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî 
Hükümetçe 

talcb edilen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

100 Maaş 
1 
o 

1 
2 

Memurlar maaşı 
Acık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

99 960 
10 

99 970 

10 

44 520 
0 

102 

102 

33 
11 

360 
10 

370 

10 

360 
400 

102 360 
10 

102 370 

10 

33 360 
11 400 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
1. Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

44 520 

23 220 
0 

23 220 

12 380 

180 100 

44 760 

17 460 
1 440 

18 900 

21 396 

187 436 

44 760 

17 4(50 
1 440 

18 900 

21 396 

187 436 

İkinci bab - Masraf 
105 Demirbaş ve makine alım be 

deli 
1 Merkez mefruşat ve demirbaşı 2 000 1 000 1 000 
2 Makine nıubavaa bedeli 3 500 10 10 

Fasıl yekûnu 5 500 1 010 1 010 
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F. 

106 

107 

108 

109 

110 

M. 

1 
2 
o 

4 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 
Makine fişi mubayaa bedeli 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

193S ) 
Malî yi İr 
tahsisatı 

Lira 

l 
1 
2 
7 

11 

2 

1 

1 

000 
000 
000 
500 

500 

500 

070 

500 
750 

2 250 

23 

500 

320 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

750 
500 

1 200 
10 

2 460 

1 236 

500 

800 
500 

1 300 

400 

6 906 

: yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

750 
500 

1 200 
10 

2 460 

1 236 

500 

800 
500 

1 300 

400 

6 906 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

111 

112 
113 

114 

115 

116 

Mü 
1 
2 
3 

tenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Dcfatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Eesmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Posta ve telgraf ücreti 

1 000 
1 000 

630 

2 630 

500 

2 000 

200 

350 
2 380 

600 
500 
630 

1 730 

350 

1 270 

200 

350 
2 628 

600 
500 
630 

1 730 

350 

1 270 

200 

350 
2 628 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı ta leb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatin nev'İ bira Lira Lira 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 600 200 200 

Üçüncü bab yekûnu 8 660 6 728 6 728 

Birinci kısım yekûnu 212 080 201 070 201 070 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Kitab ve risale masrafları 
Kitab ve risale mubayaa ve 
abone bedeli 300 150 150 
Tercüme ve telif masrafları 1 000 1 000 1 000 
Tersim, tabı, neşir masrafı 25 180 25 000 25 000 
Makineler tahriki masrafı 350 150 150 

Fasıl yekûnu 26 830 26 300 26 300 

Beynelmilel istatistik enstitü
süne yardım 860 710 710 
Beynelmilel kongrelere iştirak 
masrafı 2 000 10 10 
Umumî nüfus sayımı 
Ücret 10 2 720 2 720 
Mütenevvi masraflar' 10 224 000 224 000 

Fasıl yekûnu 20 226 720 226 720 

ikinci kısım yekûnu 29 710 253 740 253 740 

Üçüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 200 100 100 

Eski yıllar borçları 10 10 10 

Üçüncü kısım yekûnu 210 110 110 

UMUMİ YEKÛN 242 000 454 920 454 920 
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Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

1939 
Malî yılı 
tahsisatr 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

236 370 
1 200 

237 570 

247 360 
200 

247 560 

247 360 
200 

247 560 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 10 10 10 
Merkez ücretleri 
Memurlar 
Mütef erri k müstahdem lor 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

33 720 J 

33 720 

73 800 j 

73 800 

14 520 

359 620 

12 420 
20 940 

33 360 

22 800 
57 240 

80 040 

14 520 

375 490 

12 420 
20 940 

33 360 

22 800 
57 240 

80 040 

14 520 

375 490 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

3 000 

4 000 
3 000 

7 000 

1 500 

3 530 
2 500 

6 030 

1 500 

3 530 
2 500 

6 030 

Merkez müteferrikası 2 500 2 000 2 000 
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1939 1940 malî yılı içirt. 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Nakil vasıtaları 
Mubayaa 6 000 500 500 
İşletme 4 000 3 750 2 750 
Tamir 0 0 1 000 
[Vesait işe kâfi gelmediği takdirde 
hariçten tutulacak nakil vasıtalarının 
kira bedelleri de bu tertibden ve
rilir.! 

Fasıl yekûnu 10 000 4 250 4 250 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 3 000 2 500 2 500 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
Defatir ve evrakı matbua 
İcar bedeli 
Melbıısat 
[Merkez ve taşra bademe, bekçi ve 
diğer müstahdemlerine alınacak el
bise ve ayakkabıları bedelleri ile 
teknik memur ve atelye müstahdem
lerinin dahilî mesai gömlekleri be
delleri.] 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat 'memuriyet harcı
rahı 

5 000 
2 500 

7 500 

2 500 

35 500 

3 000 
25 000 
1 200 

29 200 

4 000 

5 500 

4 700 
2 000 

6 700 

2 000 

24 980 

1 705 
25 000 
1 200 

27 905 

3 500 

4 500 

4 700 
2 000 

6 700 

2 000 

24 980 

1 705 
25 000 
1 200 

27 905 

3 500 

4 500 
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1939 

Malî yılı 
tahsisatı 

Tara 

1940 malî yılı için 
I lükînnetçe Encümence 

talel) edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1 400 
59 410 

1 000 
6 060 

200 
59 410 

273 
4 000 

200 
59 410 

273 
4 000 

Muhassasatm nev'i 

Resmî telefon tesis ve mtikâ-
leme masrafı 3 500 2 760 2 760 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
Tesis ve tamir 
[Merkez ve taşrada yapılacak ve ku
rulacak sabit, muvakkat ve seyyar 
istasyonların her türlü tesisat mas
rafı olup yapılacak tesisata aid ma
rangoz ve diğer işçi ücretlerde her 
türlü malzeme ve bu işlere aid âlât 
mubayaa, nakliye, ambalaj, tamir 
ve her türlü kimyevî ve sıhhî ecza 
ve ilâçlar ve arazi mubayaa ve is
timlâk bedellerde yapılacak her nevi 
telefon tesisat] masrafları ve diğer 
harç, pul, proje ve mukavele mas
rafları ve merkez ve taşrada yapı
lacak bilûmum tamirat masrafları 
ve tesisata memuren gönderilecek 
müstahdemlerin yol masrafları ile 
bunlara bir günlük asıl ücretle
rinin yarısını geçmemek üzere veri
lecek yevmiyeler bu tertibden ve
rilir.] 

TToündi bab yekunu 110 070 102 548 102 548 

Birinci kısım yekûnu 505 190 SOiî 018 508 018 

J'hiuci kısmı - Cüze m ah sun 
•muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
Neşriyat, tabı, risale ve abone 
masrafları 5 500 2 500 2 500 
[Her türlü kitab, risale, gazete, mec
mua mubayaa ve abone bedellerde 



1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

la leb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

— 29 

Muhassasatm nev'i 

bastırılacak olan bütün broşür, ki-
tab, risale, harita, levha, grafik, 
talimatname, kalmanı e, günlük, haf
talık ve aylık ve yıllık bülten ve 
müteferrik bütün neşriyat ile defter, 
cedvel ve sairenin tabı ve neşir mas-
raflarile telif, tercüme, tersim ve 
istinsah masrafları.] 

Beynelmilel meteoroloji mas
rafları 
Beynelmilel meteoroloji kong
re, toplantı ve sergilerine gön
derileceklerin harcırah ve mas
rafları 1 500 20 20 
Beynelmilel meteoroloji teşek
küllerine verilecek aidat ve iş
tirak masrafları ve beynelmi
lel meteoroloji neşriyatının 
abone ve mübadele ve posta 
masrafları 2 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 3 500 1 020 1 020 

Kurs masrafları 5 000 4 110 4 110 
[Meteoroloji teşkilâtı iyin merkez 
ve taşrada açılacak kursların idare 
ve imtihan masrafları, kursa getiri
lecek memurların azimet ve avdet 
zatî harcırahları ile kursta bulun
dukları müddetçe kendilerine yev
miye 150 kuruşu geçmemek üzere 
maktu olarak verilecek ücret, kurs
ta muallim olarak ders verecekle
rin okutma ücretlerile harcırahları, 
kursa açıktan alınacakların harcı-
rahlarile iaşe ve ibate masrafları ve 
iaşe edilmedikleri takdirde kurs 
müddet ince kendilerine günde 150 
kuruşu geçmemek üzere verilecek 
yevmiye, kursa aid idare işlerinde 
hariçten istihdam edileceklerin üc
retleri ve kursa iştirak edeceklere 
verilecek kitab ve diğer tedris leva
zımı masrafları ve kurs için kitab 



— âo 

Muhassasatm nev'i 

yazdırma ve bastırma ücret ve mas
rafları, kurs için alınacak âlât ve 
her türlü numunelerin mubayaa, 
nakliye, tamir ve muhafaza mas
rafları.] 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Staj ve ihtisas ve meslekî ted-
kikler 
[Ecnebi memleketlere gönderilecek 
memurların harcırahı ve meslekî 
tedkikier için gönderileceklerin staj 
ve tedkik masraflarile tahsisat ve 
harcırahları.] 

Telsiz ve her türlü muhabere 
ve dinleme âlât ve eçhizesile 
âlât ve levazımı rasadiye mu
bayaa, tesis, tecrübe ve işlet
me masrafları 
Merkez ve taşra için alınacak 
telsiz ve her türlü muhabere 
ve dinleme ve işaretleşme «Hel-
yosta, projöktör ve emsali âlet
ler» âlât ve eçhizesinin muba
yaa, tesis, nakliye, montaj, ens-
tallasyon, tecrübe, işletme, ta
mir, tamirhane âlât ve levazı
mı ve masrafları ile telsiz ci
hazları, rasat parkları ve is
tasyonları için lâzım olan ba
rakaların ve siperlerin yaptı
rılması veya satın alınmasına 
aid masraflarla diğer her tür
lü âlât ve levazımı rasadiye; ve 
fenniye mubayaa, tesis, tecrü
be, kontrol, tamir ve nakliye 
masraflarile bu islerde kulla-

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı . taleb edilen kabul edilen 

l i r a Lira Lira 

14 000 7 630 7 680 

21 100 1 780 1 780 

120 000 91 912 0 
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Muhassasatın nev'i 

nılan bilûmum edevat, malze
me ve ecza bedelleri 
Telsiz eihazlarile rasad istas
yonlarının ve âlâtı rasadiye ve 
fenniyenin tesis, montaj ve 
enstellâsyon, işletme, kontrol 
ve tecrübelerile tamirleri işleri 
için istihdam ve izam oluna
cakların ve seyyar meteorolo
ji istasyonlarına memur edile-

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

0 o 48 912 

çeklerin ücret ve harcırahları 
Seyyar istasyonların nakil va
sıtalarının işletmesi 
Seyyar istasyonların nakil • va
sıtalarının tamiri 

Fasıl yekûnu 

ikinci bab yekûnu 

tkinci kısım yekûnu 

G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1.938 yılı borçları karşılığı 
1937 » >> >> 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

141 

155 

0 

0 

0 

0 

100 

100 

0 

510 
0 

510 

660 800 

93 

101 

0 

0 

0 

0 

692 

322 

750 

150 
250 

400 

605 490 

7 000 

5 000 

2 000 

62 912 

64 692 

72 322 

750 

150 
250 

400 

576 490 
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Muhassasatın nev'i 

1939 
Malî yi İr 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
1! ükûrnetee ft ne ilmelice 

laleli edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memnular maaşı 525 984 578 658 591 152 
Acık maaşı i 500 250 250 

Fasıl yekûnu 527 484 578 908 591 402 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 7 000 6 000 6 000 
Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferri k müstahd emler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrik müstah
demleri ücreti 
Muvakkat tazminat 

4 980 

4 980 

22 920 
6 890 

ö()0 

4 380 

4 980 

23 220 
6 000 

1)00 

4 380 

4 980 

23 220 
6 890 

Müstehikkini ilmiye maaş ve 
tahsisatı fevkalâdesi 22 756 18 000 21 616 

Birinci bab yekûnu 592 030 637 108 654 #108 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

500 

500 
300 

800 

200 

400 
200 

600 

200 

400 
200 

600 

Merkez müteferrikası 500 200 200 



166 

167 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yıh için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

164 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 1 200 600 600 

165 Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

3 000 
600 

3 600 

960 

1 250 
200 

1 450 

900 

1 250 
200 

1 450 

900 

İkinci bah vokfımı 7 560 3 950 3 950 

Üçüncü, bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
1 icar bedeli 
2 Defatir ve evrakı matbua 
3 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

7 400 
500 
700 

8 600 

.1 100 

300 

100 
750 

4 500 
300 
400 

5 200 

800 

200 

100 
860 

4 500 
300 
400 

5 200 

800 

200 

100 
860 

168 
169 

170 

171 
172 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 400 350 350 

Üçüncü bab yekûnu 11 250 7 510 7 510 

Birinci kısım yekûnu 610 840 648 568 665 568 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Ura 

1940 malî yılı için 
H ükûmetçe E ncünıo ı ıce 

taleb edilen kabul edilen 
Lira l i r a 

ikinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

173 Dinî eserlerin telif, tercüme, 
tab ve neşir masrafları 11 000 6 000 6 000 

Üçüncü kısmı - Borçlar 

174 
175 

1 
2 
3 
4 
0 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1938 yılı borçları karşılığı 
1937 *» >> »' 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

0 

2 700 
400 
300 
150 
150 

3 700 

3 700 

625 540 

400 

200 
150 
100 
100 

0 

550 

950 

655 518 

400 

200 
150 
100 
100 

0 

550 

950 

672 518 
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Muhassasatm nev'i 

Birinci kıtam - Cüzlerde müş
terek mııhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lir.ı 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Mazuliyet maaşı 

Fasıl yekûnu 

4 800 

5 436 288 
40 000 

0 

5 476 288 

4 800 

5 720 117 
39 900 

1.00 

5 760 117 

4 800 

5 832 980 
39 900 

100 

5 872 980 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 35 000 35 000 35 000 
Merkez ücretleri 
Memurlar 0 152 640 199 200 
Müteferrik müstahdemler 345 900 174 780 176 220 
Muvakkat müstahdemler 3 000 0 0 
3670 numaralı Millî piyango 
kanunu mucibince Maliye1 mıı-
rakıb ve azası ücreti huzuru 0 3 600 3 600 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Daimî müstahdemler 
Mnvakkat müstahdemler 
[En az 10 000 lirası arazi tevzi ko
misyonlarına aiddir.] 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

'Birinci bab yekûnu 

348 900 

0 
1 792 620 

22 000 

1 814 620 

205 538 

7 885 146 

1 

2 

8 

331 020 

822 780 
520 640 

22 000 

365 420 

271 932 

768 289 

379 020 

811 380 
1 520 640 

32 000 

2 364 020 

271 932 

8 927 752 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 20 420 18 000 18 000 
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F. 

188 

189 
190 

A l . 

1 
2 
3 

1 
2 

Muhassasatın nev'i 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

10 000 
11 000 
18 920 

39 920 

10 000 
4 000 

0 
0 

0 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

9 000 
10 000 
18 000 

37 000 

9 000 
4 000 

0 
0 

0 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

9 000 
10 000 
18 000 

37 000 

9 000 
0 

2 000 
560 

2 560 

191 

192 

193 

194 

195 
196 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 80 000 
Vilâyetler levazımı 

1 Tenvir ve teshin 65 000 
2 Kırtasiye 75 000 

70 000 

60 000 
70 000 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

100 000 90 000 

197 Müfettişler harcırahı 

70 000 

60 000 
70 000 

1 

3 
4 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci hah yekûnu 

Üçün(iü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Def ati r ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

140 000 

30 000 

324 340 

64 270 
235 000 
330 000 

6 000 

635 270 

130 000 

30 000 

298 000 

64 270 
187 000 
330 000 

6 000 

587 270 

130 000 

30 000 

296 560 

64 270 
187 000 
330 000 

6 000 

587 270 

90 000 

60 000 
125 000 

54 000 
120 000 

54 000 
120 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

198 Devir ve teftiş harcırahı 
1 Merkez kontrolörleri harcırahı 
2 Vergi kanunlarının tatbiki için 

köylere gönderilecek memur
lar harcırah ile, hayvanlar ver
gisi yoklamasına ve kaçak hay
van takibine gönderilecek ça
vuş ve onbaşı ve erlerin her 
nevi nakil masrafları 

3 Defterdar, varidat müdürleri, 
kontrol ve malmemurlarının 
teftiş ve devir harcırahı 

Fasıl yekûnu 

199 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 

200 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 

201 Posta ve telgraf ücreti 
202 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

203 Mukannen masraflar 
1 Mukennen aidatı beyiye 
2 Nisbeti kanunla muayyen ai

dat ve ikramiyeler 
3 Reddiyat 
4 Mahkeme harçları 
5 Devlete aid bina ve arazi ver

gileri 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

23 500 21 000 21 000 

30 000 32 400 32 400 

110 000 100 000 100 000 

169 500 153 400 153 400 

19 000 29 000 29 000 

11 000 3 000 3 000 
547 113 500 000 500 000 

15 000 13 500 13 500 

350 000 315 000 315 000 

350 000 315 000 385 000 
310 000 279 000 279 000 
25 800 23> 220 23 220 

35 800 32 220 32 220 

1 071 600 964 440 1 034 440 

2 753 483 2 514 010 2 584 010 

10 962 969 11 580 899 11 808 922 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yrlı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

P. M. MuhaSSasatlî l nev'İ I^n-a Lira L'ira 

İkinci kısmı - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
204 Vergi ve tasfiye işlerile işti

gal eden komisyonlar masrafı 
1 Komisyonlara memur gayri -

muvazzaf aza huzur ücretle ı-ile 
ehlivukuf ücretleri 

0 Temyiz komisyonları 
0 Kazanç ve muamele vergileri 

lıesab mutahassısı ve eksperler 
2 Malî müşavere encümeni 

Fasıl yekûnu 

205 Cibayet masrafı 
1 Kıymetli evrak ve levazım be-

delile tabı masrafı 
2 Vazifelen' haricinde cibayet iş

lerinde istihdam edilecek güm
rük memurları aidatile tatil 
günlerinde ve mesai saatleri 
haricine!e çalıştırılacak maliye 
memurlarının yevmiyesi 

3 Menkul ve gayrimenkul malla
rın haciz ve satış ve ilân ve 
menkul malların nakil masrafı 

4 Tahsilat komisyonlarile 2490 
sayılı kanun mucibince teşek
kül edecek komisyonlarda bu
lunacak gayrimuvazzaf beledi
ye azaları hakkı huzuru 

5 Buğdayı koruma vergisi ciba
yet teşkilâtı ve masrafı 

Fasıl yekûnu 

206 Muamelâtı nakdiye 
1 Faiz ve aciyo 
2 Para nakliye ve bendiyesi 

163 140 68 400 68 400 
61 000 0 0 
110 000 0 0 
10 000 9 000 9 000 
344 140 77 400 77 400 

54 700 47 000 47 000 

12 000 10 000 10 000 

6 000 6 000 6 000 

0 10 000 10 000 

370 000 40 000 40 000 

442 700 113 000 113 000 

1 150 000 1 000 000 1 000 000 
8 000 10 000 10 000 
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M. Muhassasatın nev'i 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı .Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

3 1567 numaralı kamımın tatbiki 
masrafı 

4 2999 numaralı kanunun tatbi
ki masrafı 

100 000 

4 000 

12 370 

3 600 

100 000 

3 600 

Fasıl yekûnu 1 262 000 1 025 970 1 113 600 

207 Atlı tahsildarlara verilecek 
hayvan yem bedeli 154 200 154 200 154 200 

Birinci bab yekûnu 2 203 040 1 370 570 1 458 200 

208 

209 

210 

211 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

1 İstimlâkin gayri surette tefev-
vüz edilmiş ve edilecek olan 
emvalin nakden tediyeyi miLs-
telzim kısmile icra, vergi ve 
sair masrafları 

2 İstimlâk edilmiş ve edilecek 
gayri m enkutl er bedeli 

Ecnebi mutahassıslar ve malî 
tedkik heyeti masrafı 

1 Ecnebi mutalıassıs ve tercü
manlar 

2 Malî tedkik heyeti masrafı 

Fasıl yekûnu 

Avrupaya gönderilecek müfet
tişler harcırahı 
Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek maliye memurla
rının tahsisat ve harcırahları 

5 000 

110 000 

Fasıl yekûnu 115 000 

16 750 
2 500 

19 250 

35 000 

4 200 

5 000 

70 000 

75 000 

6 000 
2 250 
8 250 

31 000 

200 

37 000 

70 000 

107 000 

6 000 
2 250 

8 250 

31 000 

200 



F. Af. 

- 4â 

Muhassasatm nev'i 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

212 Kavanin ve nizamat ve mukar-
reratı maliye telfik ve tertib 

213 

214 
1 
o 
.-i 

3 

4 

5 

masrafı 
Kitab, mecmua bedeli ve ma
liye mecmuası masrafı 
Mekteb ve kurs masrafı 
Muallim ücreti 
Masarifi idare ve imtihan mas
rafı 
Mektebe eelbolunacak memur
ların yevmiyesi 
İstanbul memurları kursunun 
tedris ücreti 
Mekteb kitablarımn tahrir ve 
tabı masrafı 

Fasıl yekûnu 

6 000 

16 500 

16 440 

2 000 

14 000 

2 520 

760 

35 720 

6 000 

16 500 

16 440 

2 000 

14 000 

2 520 

760 

35 720 

6 000 

16 500 

16 440 

2 000 

14 000 

2 520 

760 

35 720 

215 

216 

3827 sayılı kanun mucibince 
mubayaa olunacak otomobiller 
Meteoroloji umum müdürlüğü 
Sıhhat ve içtimaî muavenet ve-

0 29 000 

kâleti 
3 Ziraat vekâleti 

Fasıl yekûnu 

İkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Millî emval 
masrafı 

îr ad getiren millî emval mas
rafı 

1 Tamir masrafı 

0 
0 

0 

231 670 

9 000 

0 
0 

0 

172 670 

8 000 

6 000 
3 400 

38 400 

243 070 

8 000 
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V. 

217 

218 

M. 

2 

Muhassasatın nev'i 

Ambar icarları ve nakliye mas
rafları ve sair masraflar 

Fasıl yekûnu 

İrad getirmeyen millî emlâk 
masrafı 
Millî emval müşterek masraf -

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 000 

10 000 

212 370 

1940 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

1 000 

9 000 

200 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

1 000 

9 000 

400 000 

lan 
1 Masarifi idare ve ilânat 11 000 10 000 10 000 
2 Talimin, satış ve tesbit komis

yonları gayri muvazzaf azası 
hakkı huzuru ve masarifi za-, 
ruriyeleri 

3 Ferağ masrafları 
4 KSigorta ücretleri ve 1924 -1940 

yılları belediye resimleri 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bab yekunu. 

20 000 
2 500 

4 000 

37 500 

259 870 

2 694 580 

18 000 
2 500 

4 000 

34 500 

243 500 

1 780 740 

18 000 
9 000 

4 000 

41 000 

450 000 

2 151 270 

Üçüncü kısım - Mllessesat 

219 Damga matbaası 
1 işletme masrafı ve amele üc

reti 60 000 60 000 60 000 
2 Demirbaş eşya bedelile tamir 

220 

masrafı 
Mevaddı iptidaiye 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım. - Borçlar 

Geçen yıl borçları 

10 000 
18 000 

88 000 

0 

10 000 
18 000 

88 000 

85 000 

10 000 
18 000 

88 000 

85 000 
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M. 

1 
2 
3 
4 
0 

Muhassasatın nev'i 

Eski yıllar borçları 
1938 yılı borçları karşılığı 
1937 » » » 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

85 000 
48 000 
3 000 
3 000 
3 000 

142 000 

142 000 

194Ö malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

48 000 
3 000 
3 000 
3 000 

0 

57 000 

142 000 

yılı içm 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

48 000 
3 000 
3 000 
3 000 

0 

57 000 

142 000 

Beşinci İnsim - İstisnaî mas
raflar 

222 Masarifi gayrimelhuza 
223 Darüşşafakaya yardım 
224 Çocuk esirgeme kurumuna 

yardım 
225 Kızılay kurumuna yardım 
226 Beden terbiyesi genel direk

törlüğü bütçesine yardım 
227 Halkevlerine yardım 
228 1351 numaralı kanun mucibin

ce sarf olunacak Ankara şehri 
imar masrafı 

229 Ford mukavelenamesi muci
bince verilecek prim karşılığı 

230 İhtiyat tahsisatı 
231 istihbarat masrafı ve telgraf 

ücreti için Anadolu ajansına 
yardım 

232 Millî iktısad ve tasarruf cemi
yetine yardım 

233 Evkafa muavenet 
234 2777 numaralı kanun mucibin

ce yapılacak Siyasal bilgiler 
okulu masrafları karşılığı 

75 000 
60 000 

18 000 
15 000 

636 000 
741 000 

75 000 
50 000 

16 000 
15 000 

572 400 
700 000 

100 000 
60 000 

18 000 
15 000 

572 400 
1 250 000 

146 870 

100 
46 500 

120 000 

10 000 
93 000 

125 000 

135 000 

100 
40 000 

100 000 

9 000 
80 000 

125 000 

135 000 

100 
40 000 

100 000 

9 000 
80 000 

125 000 
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235 

236 

237 

Muhassasatın nev'i 

Türk tarihi tedkik heyetine 
yardım 
Türk dili tedkik heyetine yar
dım 
2814 sayılı kanunun 13 ncü 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

132 000 

130 000 

1940 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

118 000 

115 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

118 000 

115 000 

maddesi mucibince Ziraat ban
kasına verilecek fevkalâde ih
tiyat akçesi 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

0 3491 sayılı kanunun muvakkat 
4 ncü maddesi mucibince Zi
raat bankasına verilecek olan 1 000 000 0 0 

238 Balkan birliği cemiyetine yar
dım 20 000 18 000 20 000 

239 2871 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi mucibince hususî ida
relere yapılacak tediyeler kar
şılığı 1 208 670 1 200 000 1 200 000 

240 Havayolları Devlet işletme 
idaresi bütçesine yardım 450 000 405 000 405 000 

241 Orman bütçesine yardım 1 143 100 1 000 000 1 000 000 
242 Türk Maarif cemiyetine yar

dım 30 000 25 000 25 000 
243 1935 - 1938 nihayetine kadar 

2762 numaralı kanun mucibin
ce verilecek mukataa bedelleri 70 948 0 70 000 

244 Ankara kambiyo borsası büt
çesine yardım 27 701 27 701 27 701 

0 Konya ovası sulama idaresince 
Ziraat bankasından yapılmış 
olan doksan bin lira istikrazın 

245 
246 

247 

itfa karşılığı taksiti 
Tiftik cemiyetine yardım 
Ağaç koruma cemiyetine yar
dım 
Yarış ve ıslah encümenine 
yardım 

42 828 
10 000 

3 000 

37 000 

0 
10 000 

2 500 

33 000 

0 
10 000 

3 000 

33 000 
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0 îstanbulda toplanacak olan 
Beynelmilel antrepoloji ve 
preistorik arkeoloji kongresi
nin her türlü masrafı ve neşri-
yatile bu kongre mensubları-
nm memleket içinde yapacak
ları tedkik seyahatlerinin her 
türlü masraf ve harcırahları 

248 Atatürk anıtının istimlâk ve 
proje masrafı 

0 Yalova kaplıcalarına yardım 
0 Adlî tebligat icrası için yapı

lacak teşkilât masrafları kar
şılığı olarak P. T. T. İdaresine 
yardım 

249 Askerî fabrikaların hariçten 
getireceği iptidaî maddelerin 
2261 sayılı kanuna tevfikan 
gümrük resmile muamele ver
gisi karşılığı 

250 Ankara mezarlığı için yardım 
251 Ankara belediyesine yardım 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

70 000 

250 000 

0 0 

250 000 
100 000 

250 000 
0 

250 000 
0 

0 

350 000 
0 
0 

350 000 
0 
0 

350 000 
250 000 
250 000 

Beşinci kısım yekûnu 8 411 717 6 471 701 7 631 201 

UMUMÎ YEKÛN 22 299 266 20 069 340 21 821 393 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı !lükfııuıı1<;e Kııcimıoıiec 
lahsîsalr laleb edilen kabul edilen 

Muhassasatın nev'i ı^'a Lira Lira 

Birinci kısım - Dahilî borçlar 

Birinci bab - İstikrazlar 
3322 numaralı kanun mucibin
ce çıkarılan 1938 ikramiyeli 
dahilî istikrazının faiz ve itfa 
bedellerile, komisyon, sigorta 
ve sair bilûmum masrafları 
karşılığı 788 000 788 000 788 000 
2094 numaralı kanun mucibin
ce çıkarılan ikramiyeli dahilî 
istikrazın faiz ve itfa bedelle
rile komisyon, sigorta ve sair 
bilûmum masrafları karşılığı 1 144 843 1 144 843 1 144 843 
2463 numaralı kanun mucibin
ce çıkarılan tahvillerin faiz ve 
itfa bedellerile komisyon, si
gorta ve sair bilûmum masraf
ları karşılığı 
İkramiyeli Donanma piyan-

?osu 
kramiye ve amorti bedeli 

Komisyon 

Fasıl yekûnu 30 075 0 0 

Birinci bab yekûnu 3 85(> 918 4 252 843 4 252 843 

894 000 

30 000 
75 

2 320 000 

0 
0 

2 320 000 

0 
0 

tkiııci. bab - Dalgalı borçlar 
1885 numaralı kanun mucibin
ce İstanbul mecburî istimlâk 
bedeli 30 000 30 000 30 000 
Mahsubu umumî kanunu mu
cibince verilecek tasfiyei dü
yun tahvillerinin 1932 - 1940 
seneleri faiz ve amortismanla-
rile nakden verilecek tahvil 
kesirleri, komisyon, sigorta ve 
sair masrafları karşılığı 80 000 80 000 80 000 
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1939 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira Muhassasatm nev'i 

1513, 2248, 2354, 2701 ve 2808 
numaralı kanunlara tâbi olup 
nakden ödenecek borçlarla 
3523 sayılı kanun mucibince 
verilecek tahvillerin ve elyevm 
tedavülde bulunan Hazine tah
villerinin faiz ve amortisman-
larile keza nakden ödenecek 
tahvil kesirleri, komisyon, si
gorta, muhafaza ve sair bilû
mum masrafları karşılığı 949 610 1 235 507 1 235 507 
Cumhuriyet Merkez bankası 
hesabı 
Evrakı nakdiye itfa karşılığı 2 572 061 2 584 357 2 645 087 
Evrakı nakdiye mukabili ve
rilmiş olan bonoların faizi 1 420 000 1 410 000 1 410 000 

Fasıl yekûnu 3 992 061 3 994 357 . 4 055 087 

Ziraat bankası hesabı 
3202 numaralı kanun mucibin
ce verilecek sermaye karşılığı 1 286 030 1 292 179 J 322 543 
3491 sayılı kanunun muvakkat 
4 ncii maddesi mucibince veri
lecek olan 0 1 000 000 1 000 000 

Fasıl yekûnu 1286 030 2 292 179 2 322 343 

İkinci bab yekûnu 6 337 701 7 632 043 7 723 137 

Birinci kısım vekûnıı 10 194 619 11 884 886 11 975 980 

İkinci hısım - Haricî borçlar 

Birinci bab - Sakıt İmpara
torluk borçları 

Düyunu umumiye senelik mü
rettebatı ve meclisi idare ma
sarifi olarak isabet eden 4 050 000 4 255 500 4 255 500 
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2670 ve 3022 numaralı kanun
lar mucibince Amerika Birle
şik Devletleri Hükümetine ve
rilecek taksit bedeli 129 330 135 500 135 500 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci bab yekûna 4 179 330 4 391 000 4 391 000 

ikinci bab - Haricî istikrazlar 
1722 numaralı kanun mucibin
ce kibrit istikrazı faiz ve itfa 
mürettebatı 1 034 550 1 083 500 1 083 500 
3525 ve numaralı kanun
lar mucibince yapılan kredi ve 
istikrazlar karşılığı 
10 milyon sterlinlik kredinin 
faiz ve itfa mürettebatı 
25 milyon sterlinlik kredinin 
faiz ve itfa mürettebatı 
15 milyon sterlinlik istikrazın 
faiz ve itfa mürettebatı 
2 milyan sterlinlik istikrazın 
faiz ve itfa mürettebatı 
264 küsur milyon franklık is
tikrazın faiz ve itfa mürette
batı O 499 651 499 651 

0 

0 

0 

0 

1 000 000 

5 764 614 

5 054 768 

680 967 

1 000 000 

5 764 614 

5 054 768 

680 967 

Fasıl yekûnu O 13 000 000 13 000 000 

ikinci bab yekûnu 1 034 550 14 083 500 14 083 500 

Üçüncü bab - Mütenevvi 
borçlar 

664, 1013, 1177, 1244, 1550 ve 
2425 numaralı kanunlar muci
bince çıkarılan bonolar ve bu 
mahiyetteki borçlar 6 876 000 6 876 000 6 876 000 
Fevkalâde tahsisat karşılıkla
rından ve Hazine bonolarından 
doğan borçların faiz ve amor
tismanları 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
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Muhassasatm nev'i 

2434 numaralı kanun mucibin
ce teğmin olunan kredi taksiti 
Mahkûmünbih borçlar 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

800 000 
50 000 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

800 000 
100 000 

800 000 
100 000 

üçüncü bab yekûnu 17 726 000 17 776 000 17 776 000 

İkinci kısım yekûnu 22 939 880 36 250 500 36 250 500 

Üçüncü kısım - Zatî maaşlar 
ve tahsisatlar 

Vatanî hizmet mukabili maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeler 25 100 24 213 30 267 
Mütekaid, dul, yetim maaşları 
ve tahsisatları 16 500 000 19 000 000 19 000 000 
551 numaralı kanun mucibince 
harb malûllerine verilecek ara
zi bedeli 80 000 80 000 80 000 

Üçüncü kısım yekûnu 16 605 100 19 104 213 19 110 267 

UMUMÎ YEKÛN 49 739 599 67 239 599 67 336 747 





* 
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280 
281 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

töneümenee 
kabul edilen 

Lira 

Birinci kısım - Vekâlet 

Birinci hah Maaş, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 

1 Mamurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

Fasıl 

ücret, 

yekûnu 

4 800 

1 484 «50 
18 000 

1 502 650 

4 800 

1 498 260 
18 000 

1 516 260 

4 800 

1 441 346 
8 000 

1 449 346 

282 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 10 000 21 110 86 880 

283 Merkez ücretleri 
1 Memurlar q 7 Qm f 8 220 8 220 
2 Müteferrik müstahdemler I 29 880 81 320 

Fasıl yekûnu 37 980 38 100 39 540 

284 

285 

Vilâyet ücretleri 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Biri ııel bab yekûmı 

20 760 J 

20 760 

43 030 

1 619 220 

1 200 
23 040 

24 240 

42 012 

1 646 522 

1 200 
23 040 

24 240 

45 156 

.1 649 962 

.Tkiııeı bab - Masraf 
286 Merkez mefruşat ve demirbaşı 7 630 6 000 4 000 
287 Merkez levazımı 

1 Tenvir 3 000 8 000 3 000 
[Muhafaza «jeııel komutanlığı kişim
le beraber binanın tenvir ve asan
sörler ve su motörlerinin ceryan sar
fiyatı masrafları da dahildir.] 
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288 

289 

O 

290 

291 

292 

M. 

1939 1940 malî yılı için 

Muhassasatm nev'i 

Teshin 
[Muhafaza genel komutanlığı kısmi-
le beraber binanın teshini ve odacı
larla karargâh erlerinin yıkanma ve 
temizliği için sarfolunacak mahrukat 
ve havagazı masrafları.] 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

8 100 

3 160 

14 260 

Hükümetçe 
laleb edilen 

Lira 

6 750 

2 000 

11 750 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 750 

2 000 

11 750 

Merkez müteferrikası 
[Vekâlet binasındaki Muhafaza genel 
komutanlığının şehir suyu ile donan
ma masrafları da dahildir.] 

Vekâlet otomobili masrafı 
1 İşletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

Hizmet otomobili ile nakil va
sıtaları mubayaa, işletme, ta
mir ve sair masrafları 
[Vekâlet hizmet otomobilinin şoför 
ücreti de dahildir.] 

6 000 

3 500 
5 500 

9 000 

4 750 

6 000 

3 000 
500 

3 500 

4 000 

6 000 

1 560 
500 

2 060 

0 

1 
2 
•> o 

1 
2 

Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

0 
0 
0 

0 

37 000 

23 
11 

500 
000 

0 
0 
0 

0 

25 000 

24 500 
.12 000 

100 
600 
400 

1 100 

25 000 

24 500 
12 000 

Fasıl yekûnu 34 500 36 500 36 500 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Küçümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Üçüncü, bab - Müşterek 
masraflar 

Müfettişler harcırahı 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek müfettiş ve mua
vinlerinin harcırahı 5 000 
Yüksek tahsilini bitirmiş, ec
nebi diline sahib olan ve güm
rük muamelelerini bilenlerden 
yabancı memleket gümrükleri
ne staj için gönderileceklerin 
harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayıll kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
Mukannen masraflar 
Reddiyat 

Vilâyetler müteferrikası 14 500 14 500 14 500 

ikinci bab yekûnu 127 640 107 250 100 910 

Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Defatir ve ov rakı matbua 
Melbusat 
[Gümrük kolcularının melbusatı da
hildir.] 

Fasıl yekûnu 

:n ooo 
18 810 
15 100 

64 910 

27 500 
18 810 
14 000 

60 310 

27 500 
18 810 
14 000 

60 310 

Daimî memuriyet harcırahı 46 000 25 000 25 000 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 25 555 

46 500 
15 000 
36 760 

15 000 
36 760 

5 550 

8 100 

500 
45 277 

4 000 

960 

1 

8 100 

600 
44 174 

10 000 

960 

1 

8 100 

600 
44 174 

10 000 

200 000 
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Muhassasatın nev'i 

Nisbeti kamınla muayyen ik
ramiyeler 
[1918 sayılı kanunim 3777 sayılı ka
mınla değişen 60 ncı maddesi.] 
2550 sayılı kanunun 3 ncii 
maddesi mucibince yerilecek 
tazminat 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bab yekûnu 

Dördüncü bab - Daimî 
masraflar 

Gümrük ambarlarında zayi 
elan eşya tazminatı 
Mütenevvi masraflar 
Kimyahaneler makine, âlât ve 
levazımı bedeli ve tamirleri 
masrafı ve hariçten yaptırıla
cak tahlil ve kimyager ücreti 
11 nisan 1934 tarihli gümrük 
kanununun 9 ncu maddesi mu
cibince satın alınacak eşya be-
cıeli 
Nümunehaneler için alınacak 
numune bedeli 
Nakliye, bendij^e, iaşe, bakım 
ve koruma masrafı 
[Grümrük idaresine aid olanlarla tah
tı muhafazasında bulunan ve kaçak 
olarak yakalanıp gümrük idaresine 
şavk ve teslim olunan bilûmum eşya 
\ e emvalin nakliye ve bendiyesi ve 
kaçak olarak yakalanan hayvanların 
i;işe, bakım ve koruma masrafı.] 
Kaçak eşya satış masrafı 
[1918 numaralı kanunun 21 nci mad-
cesi mucibince kaçak eşya müzayede 
satışında hazır bulunacak azaya ve 
eşyanın mahiyet ve kıymetini tayin 
\ e takdir için davet olunacak ehli 
libreye ticaret ve sanavi odaları ni-

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı. taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

2 820 2 820 2 820 

300 300 300 

4 080 4 080 203 120 

255 472 204 026 403 066 

300 300 300 

7 700 1 000 1 000 

100 . 1 1 

500 300 300 

12 000 8 000 8 000 

400 100 100 

300 
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Muhassasatın nev'i 

zamnamesi mucibince ve ticaret oda
sı buhranı ayan yerlerde belediyece 
takdir olunacak nisbet ve mikdar 
üzerinden verilecek ücretler.] 
Tercüme ücreti ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Muharreratı umumiye ve sair 
matbuaların tabı, teclid, kâğıd 
ve sair levazımı masrafı 
Tarife rapertuvarı ve nomank-
lâtürü ve izahnamesinin ikmal 
ve ihzarı masrafları 
[Komisyonun ücret ve zarurî masraf
ları buraya dahildir.] 

Dördüncü bab yekûnu 

Beşinci bab - Muvakkat 
masraflar 

Tartı âletleri mubayaa ve ta
mir masrafları 
İnşaat ve tamirat 
[1 000 lira ve aşağı inşaat, tesisat ve 
tamirat ve satın alınacak veya istim
lâk edilecek arsa veya binaların mu
bayaa, istimlâk ve harç masrafları 
dahildir.] 

Gümrük kursları masrafı 
Merkez kursu muallim ücreti 
Merkez kursuna getirilecek 
memurlara 1615 sayılı kanu
nun 4 ncü maddesi mucibince 
verilecek yevmiye 
Taşra gümrükleri kursları mu
allim ücreti 
Kurs kitablarımn ve bültenin 
her türlü neşir masraf il e kurs
larda talim ve tedrise aid fi-

1939 1940 malî yılı için 
Malî yık Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talcb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

750 300 300 

21 450 9 701 9 701 

4 630 4 000 4 000 

9 500 9 000 9 000 

35 880 23 001 23 001 

5 600 2 500 2 500 
15 000 15 000 15 000 

10 200 10 800 10 800 

10 230 10 230 10 230 
720 0 0 
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lim ve diğer her türlü levazı
mın mubayaa bedeli ve sair 
masrafları 
[Tahrir ve tercüme ücretleri de da
hildir.] 

4 Kursların idare ve imtihan 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Beşinci bab vekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

laich edilen £abul edilen 
Lira Lira 

9 030 

10 

30 190 

50 790 

9 030 

30 061 

47 561 

9 030 

30 061 

47 56.1 

Altıncı bab - Borçlar 
312 Geçen yıl borçları 
313 Eski yıllar borçları 

1 1938 yılı borçları karşılığı 
2 1937 '» >> >> 
3 1936 » » » 
4 1935 » » » 
0 1934 » » » 

Fasıl yekûnu 

Altıncı bab yekûnu 

Birinci kısım vekûnu 

0 12 000 12 000 

10 000 
2 000 
1 000 
1 000 

498 

14 498 

14 498 

2 103 500 

1 000 
500 
250 
250 

0 

2 000 

14 000 

2 042 360 

1 000 
500 
250 
250 

0 

2 000 

14 000 

2 238 500 

ikinci kısım - Güm ruh: muha
faza genel komutanlığı 

314 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
1 Maaşatı umumiye 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1 750 635 
8 210 

1 758 845 

1 934 025 
2 170 

1 936 195 

1 897 045 
4 170 

1 901 215 



_ 6 â -

Muhassasatm nev'i 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Ücret 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

1939 
Malı yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 000 

381 780 

1940 malî 
Ilükü metçe 

taleb edilen 
Lira 

1 000 

94 800 
238 140 

yılı için 
Wne.um.ewe 

kabul edilen 
Lira 

1 000 

127 560 
238 140 

Fasıl yekûnu 381 780 

1107 sayılı kanun mucibince 
erbaşlara verilecek aile zammı 
3779 sayılı kanun mucibince 
erbaşlara verilecek nakdî mü
kâfat 
Muvakkat tazminat 

1 200 

300 
8 060 

332 940 

0 

300 
17 508 

365 700 

0 

300 
17 508 

Birinci bab vekûııu 2 151 185 2 287 943 2 285 723 

İkinci bab - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
icar bedeli 
Def at ir ve matbu evrak 
[Tabı ve teclid malzemesi, alât ve 
edevat ve müstehlek mevad muba
yaa ve tamir bedeli, kütüb ve resail 
ve harita mubayaası, teclid ve kornej 
masrafları dahildir.] 
Odacı, şoför ve bekçi meJbusatı 

8 500 
4 230 
7 000 

43 000 
5 680 

1 000 
3 450 
6 000 

50 000 
3 000 

1 000 
3 450 
6 000 

50 000 
3 000 

250 0 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 

48 930 

38 000 

12 000 
4 000 

53 000 

10 000 

7 000 
2 000 

53 000 

12 220 

7 000 
2 000 

http://Wne.um.ewe
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Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafları 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

ikinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Daimî mas
raflar 

Kara ve deniz vasıtalarile hiz
met ve nakil vasıtaları mas
rafları 
Mubayaa, tamirat ve levazımı 
müteferrika bedeli 
[Alelûmum nakliye vasıtaları pırıldak, 
ışıldak, teelfon, dürbün, paratoner ve 
saire ile 2449 sayılı kanun mucibin
ce alınacak binek hayvanları ve ka
ra, deniz kuvvetlerinin her nevi leva
zım.], esliha ve mühimmatı harbiye 
ve bunların muayene masrafları, 
atelyeler için yeniden alınacak ala t 
ve edevat masrafları, tamirat bedeli 
ve tamirhane masarifi umumiyesi 
tüfek ve muhabere atelyelerile kara 
ve deniz vasıtaları ve atelyeler hari
cinde tamir ettirilecek kara ve de
niz vasıtalarile esliha tamir ve tathir 
masrafları dahildir. Tamiratın fazla 
olduğu ve tamirat atelyelerindeki 
ustaların kâfi gelmediği günlerde 
hariçten tutulacak ustaların yevmi
yeleri dahi bu tertibden verilir. Ve
saitin mukannen ve bilûmum müte
ferrik levazımı ile mefruşat ve demir
başa müteallik masraflar, binek, mek-
kâri, koşum ve saka hayvanlarile 
köpek mubayaası, eyer takımları, tev-
hid semerleri, koşum takımı muba
yaa ve tamiratı bu tertibden verilir.] 

1939 1940 malî yılı için 
[alî yılı Hükümetçe Encümence 
ıhsisatı taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 290 2 500 2 500 

440 100 100 

1 400 1 400 1 400 

127 790 86 450 88 670 

50 000 50 000 0 
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O Tamirat bedeli 
O "Vesaitin işletme, tahlisiye ve 

nakliyesi 
[İşletme malzemesinin muhafazası 
için satın alınacak ljyter duba ve bi
donların masrafı bu tertibden veri
lip.] 

O Vesaitin mukannen ve bilû
mum müteferrik levazımı 

Fasıl yekûnu 

0 Muayyenat 
O 1615 sayılı kanunun ikinci 

maddesi mucibince verilecek 
yemeklik bedeli 

O i-3303 sayılı kanun mucibince 
verilecek yem bedeli 

Fasıl yekûnu 

O Tamir ve tazmin masrafı 
O Takibde kullanılmak için .ha

riçten tutulacak vesaiti nakli
yenin kira, tamir ve tazmin 
masrafı 

O 1841 sayılı kanuna göre subay
ların ve atlı muhafaza memur
larının vazife dolayı sil e ölen 
ve sakatlanan hayvanlarının 
tazmin bedeli 

Fasıl yekûnu 

0 Umumî masraflar 
O Harbiye ve lise talebesi, erat 

ve muhafaza memurlarile de
niz vesaiti müstahdemlerinin 
ve odacı, şoför ve bekçi mcl-
busatı 
[Yoklama komisyonlarının yoklama 
tahlil masraflarile yoklama alât ve 
edevat eeza masrafları, spor elbisesi 
ve vapurların yoklamasında memur-

1939 1940 mali yılı için 
Mali yılı .Hükümetçe. rnıeümeııee 
tahsisatı taleh edilen kabul edilen 

I .i ira Lira Lira 

49 000 0 0 
90 000 (it) 000 0 

51 000 0 0 
240 000 110 000 0 

14 320 10 000 0 
120 280 92 400 0 
134 600 102 400 0 

500 100 0 

500 500 () 
1 000 600 0 

150 000 140 000 0 



— 65 
1939 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî 
JLakûmoiçe 

taleb edilen 
IJİI'J.1 

yılı için 
Rncümcne 

kakül edik 
Lira Muhassasatm nev'i 

lara verilecek tulum elbise ve çizme 
dahildir. Gizli hizmetlerde kullaıııla-
lacak muhafaza memurlarının sivil 
elbiseleri ve kadın memurlar melbu-
satı bu tertibden verilir.]. 
Harbiye ve lise talebesile kara 
ve deniz eratının ve muhafaza 
memurlarının teçhizatı spor 
teçhizatı, baskül, kantar muba
yaası ve tamirat 68 080 40 000 
(Hayvan teçhizatı ve muytabiyesi 
dahildir.] 
iaşe, tenvir, teshin ve mahru
kat masrafları 411 900 450 000 
[Harbiye ve lise talebesinin ve eratın 
iaşelerde fırınlarda kullanılan alât 
edevat ve levazım bedeli, amele 
yevmiyesi, fırın kiraları, zahire üğüt-
me masrafları, değirmen ve fırın mu
bayaa ve tesis masrafları, levazım 
yoklama komisyonlarının yoklama 
ve tahlil masrafları, yoklama alâtile, 
edevat ve ecza masrafları, hastane ve 
revirlerde bulunacak erat için her 
nevi yiyecek, yakacak, sabun mas
rafları, ikinci kaptan yerinde deniz 
gediklisi kullanıldığı takdirde bunla
rın er zam tayin bedelleri, arpa kır
ma makinaları mubayaası, arpa kır
ma masrafları, yem tevzi ölçeği, so
ba, mangal ve teferruatının satın 
alınması, tamirleri ve kurdurma mas-
raflarile kurdurma için satın alına
cak malzeme bedeli ve 3310 sayılı ka
nun mucibince askerî hizmetlerde 
kullanılacak köpeklerle bunların 
yetiştirilecek yavrularının iaşesi bu 
tertibe dahildir.] 
Muhafaza memurlarının esli-
ha ve cephane ve kılıflarının 
mubayaa, tamir ve temizleme 
masrafları 1 880 100 
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Erat, muhafaza memurı 
deniz kaptan ve mürettebatın m 
ecza ve malzemei sıhhiyesi 
[Etüv makinesile etüv sandığı bu 
tertibden alınır.] 
Kıtaat hayvanatının veteriner 
ecza, alât ve malzemesile ecza 
ve malzeme konacak mevzuat 
ve teferruatı 
Hasta subay, talebe, eratın te
davi ve iaşeleri için Millî mü 
dafaa emrine 
Ölen eratın cenaze masraf laril e 
müsademede şehıd düşen su
bay, erbaş, er ve muhafaza me
murlarının ve deniz müstah
demlerinin teçhiz, tekfin ve 
kabir inşa masrafları 
Talim ve terbiyede kullanıla
cak malzeme ve mühimmatı 
harbiye mubayaa ve tamir be
deli 

Fasıl yekûnu 

Levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye masrafları 
|Pırıldak, ışıldak, telefon, santral, 
telsiz, muhabere şebekelerinin biltı-
nmm masrafları, dürbün, paratoner, 
demirbaş ve miadlı talim ve terbiye 
malzemesi, kara ve deniz kuvvetleri
nin bilûmum silâh ve mühimmat ve 
teçhizatı harbiye ve fenniyesinin 
mubayaa, tamir, tathir ve saire mas
rafları.] 

Kara nakil ve deniz muhafaza 
vasıtalarının masrafları 
Mubayaa 
Tamir ve tamirata aid malzeme 
ile yedek malzeme ve vesaitin 
mukannen ve bilûmum müte
ferrik ve demirbaşa müteallik 
masrafları 
| Atelyeleı- için lüzumunda alınacak 

1939 
Malî yrlı 
t. n hsisatı 

I zira, 

1940 malî yılı için 
11 ükûmetçc Encümence 

laJcb edilen kabul edileı: 
L i r a liii;ı 

600 3 000 

;>:JÜ 

960 

500 

960 

000 

480 

500 

400 
639 900 636 460 

0 7 500 

2 500 

0 40 000 
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alât, edevat ve takımlarile atelyeler 
haricinde tamir ettirilecek kara na
kil ve deniz muhafaza vasıtalarının 
tamirat bedeli, atelyeler için hariç
ten tutulacak ustaların yevmiyeleri 
bu tertibden verilir.] 
Vesaitin işletme, tahlisiye ve 
nakliyesi 
[işletme malzemesinin muhafazası 
için satm alınacak lâyter, duba ve 
bidonların mubayaası bu tertibe da
hildir.] 
Kaçak takibinde kullanılmak 
için hariçten tutulacak nakil 
vasıtalarının kira, tamir ve 
tazmin masrafları 

Fasıl yekûnu 

Hayvan mubayaa ve tazmin 
masrafları 
[2449 ve 3310 sayılı kanunlara göre 
bilûmum binek, cer ve tahmil hay-
vanlarile hizmet köpeklerinin satın 
alınması ve 1841 sayılı kanuna göre 
subaylarla m intaka ve muhafaza me
murlarının vazifeden mütevellid ölen 
ve sakatlanan zatî hayvanlarının 
tazmin bedeli.] 

Muayyenat 
Tayinat 
[Kara ve deniz eratile harbiye ve li
se talebelerinin iaşesi, subayların za
tî ve alelûmum mirî hayvanların ia
şesi ile fırınlarda kullanılacak alât 
ve edevat ve levazım bedeli ve fırın 
kirası ve mahrukatı, amele yevmi
yesi, zahire öğütme masrafları ekmek 
pişirme ücreti ve bunların muayene 
ve tahlil masrafları, iaşe maddeleri
nin soğuk hava masrafları, seyyar 
fırın ve mutbak mubayaa ve tamiri, 
zephiye alât ve edevatı, hastane ve 
revirlerde bulunacak hasta eratın hor 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

0 60 000 

0 100 

o 102 600 

0 0 1 000 

0 o 410 000 
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1939 1940 malî yılı için 

.Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı faleb edilen kaimi edilen 

Muhassasatın nev'i l j ir : l L i r a T^ra 

nevi yiyecek ve yakacak ve sabun 
masraflar ı , ikinci kap tan yer inde de
niz gediklisi kul lanı ldığı t akd i rde 
bunlar ın 1010 sayılı k a n u n a güre 
verilecek er zam tayin bedelleri , ar
pa kırma, makina la r ı mubayaası ve 
k ı rma masrafları , yem tevzi ölçeği, 
o.'UO sayılı: kanun mucibince askerî 
hizmetlerde kul lanı lacak köpeklerle 
bun la r ın yetişt ir i lecek yavru la r ın ın 
iaşesi bu ter t ibe dahildir . ] 
Mahrukat, tenvir ve teshin 
masrafları 0 0 40 000 
[Hnrbiye ve lise taleberi le eratın ka
nunî m a h r u k a t is t ihkaklar ı , subay, 
memur ve muhafaza memur la r ı oda
larının t.eviıvir ve teshini ve soba,, 
inanım ve teferruatının satın alınma
sı, tamirleri ve kurdurma, masraflarile 
kurdurma için satın alınacak malzeme 
masrafları bu tertibe dahildir .] 

i 015 sayılı kanunun, ikinci 
maddesi mucibince verilecek 
yemeklik bedeli 0 0 10 000 
;>;>0o sayılı kanun mucibince 
-verilecek yem bedeli 0 0 92 400 

Fasıl yekûnu 0 0 552 400 

Levazımı askeriye 
McUmsat 0 0 140 000 
| Harbiye ve lise talebesi, e ra t ve mu
hafaza, memurlar i le deniz vesaiti 
müstahdemlerinin ve odacı, şoför ve 
bekei melbusatı , gr/Al hizmetlerde 
kul lanı lacak muhafaza memurlar ının 
sivil elbiselerde kad ın memurlar ın 
melbusatı ve •vapurların muayene
sinde memurlara, verilecek tulum el
bise ve (üzme ve bunların muayene 
ve tahlil masraflar ı ve muayene İçin 
satın al ınacak ahit ve edevat ve ecza 
masraflar ı ve spor elbisesi.] 
Teçhizat 0 0 :îf> 000 
I Harbîye ve Jise talebesile k a r a ve 
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1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira Muhassasatm nev'i 

deniz eratının ve muhafaza memur
larının teçhizatı, spor teçhizatı, pek
simet torbası, arka çantası, kilim, 
battaniye kar gözlüğü, gemici fe
neri, palaska takımı, tüfek kayışı, 
yatak takımları ve karyolalar, boru, • , •.• 
matra ve trampet, yangın söndürme ,: .-... 
alet ve malzemesi, mutbak ve sofra 
takımlarile yemek ve su kabları, di
kiş, kunduracı ve saraç makinalarile 
yedek edevatı ve bunlara aid malze
me, çadırlar, hamam ve traş, kun
duracı ve saraç takımları ve heybe
si, alelûmum tartı aletleri, işbu teç
hizatın ve malzemesinin mubayaa ve 
tamirlerile muayene ve tahlil mas
rafları bu tertibden verilir.] 
Muytabiye 0 0 5 001! 
[Yem torbası, yular ve sapı, kaşağı, 
gebre, fırça, sünger, kolan, paybent, 
köstek, nal ve mıh, tavla halatı, 
belleme, çul, nalband takımı ve hey
besi ve ocakları, mekkâri yük semer
leri ve urganları, sıcak nal tatbiki 
için lüzum görülecek kömür muba
yaası ve sair malzemesinin mubayaa 
ve tamir bedelleri bu tertibden ve
rilir.! 

Taşıl yekûnu 0 0 180 000 

Ecza ve malzemei sıhhiye 
Harbiye ve lise talebesile erat 
ve muhafaza memurları, deniz 
kaptan ve mürettebatının ecza 
ve malzemei sıhhiyesi, ecza ve 
malzeme konacak mevzuat ve 
teferruatı 0 0 3 000 
Hasta subay, talebe ve eratın 
tedavi ve iaşeleri için Millî 
Müdafaa vekâleti emrine 0 0 1)60 
Kıtaat hayvanatının veteriner 
ecza, âl ât ve malzemesile ecza' 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsis',ti taleb edilen kabul edilen 

Muhassasatm nev'i ı ^ ı^ra Lira 

ve malzeme konacak mevzuat 
ve teferruatı 0 0 1 500 

Fasıl yekûnu 0 0 5 460 

ölen eratın cenaze masraflari-
le müsademede şehid düşen su
bay, erbaş, er ve muhafaza me
murlarının ve deniz müstah
demlerinin teçhiz, tekfin ve 
kabir inşa masrafları 0 0 500 
İstihbarat masrafı 72 000 40 000 40 000 
Nakliyat 32 000 30 000 30 000 
[Esliha, mühimmat, e.şya, malzeme, 
erzak, mahrukat ve bilcümle meyad
dın nakliye, tahmil ve, tahliye mas
rafları, süel talebe, erat ve hayvanatın 
her nevi vesitle nakliye masrafları, 
tedavi, yoklama ve tebdilhava 
zımnında bir yere gidecek subay 
lar, süel memur ve talebe ile eratın 
yol masraflarile memleket dahilinde 
ücretli müesseselerde tedavi masraf
ları ve yürüyüş halindeki kıtaatın 
subayları ve süel memurlarile eratın 
ibate ve bunların hayvanlarının ahır 
masrafları, ardiye, bendiye, istalya 
ve ambalaj masraflarile üst subaylar 
ve subayların binmelerin mahsus hay
vanat hakkındaki 24 mart 1330 tarih
li nizamnamenin 13 neü maddesine 
göre verilecek hayvan nakliye ücreti 
ve süel mahkemelere celbolunacak 
subay, erbaş, er, memur ve müstah
demlerin yol masrafları bu tertibe 
dahildir.] 

Tercüme masrafı 960 50 50 
İnşaat ve tamirat 9 800 9 800 9 800 
[1 000 liradan aşağı inşaat, tesisat ve 
tamirat, kuyu açtırılması ve temiz-
lettirilmesi ve satın alınacak veya is
timlâk edilecek arsa ve binaların mu-
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bayaa, istimlâk ve harç masrafları 
dahildir.] 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü bab yekûnu 1 130 260 929 310 929 310 

Dördüncü bab - Borçlar 
Geçen yıl borçları 0 1 200 1 200 
Eski yıllar borçlan 
1938 yi 
1937 » 
1936 » 
1935 » 
1934 » 

Lı. borçlaı 
» 
» 
» 
» 

Dördüne 

İkinci 

UMI 

?ı karşılığı 
» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

ü bab yekûnu 

kısım yekûnu 

JMÎ YEKÛN 

800 
1 400 

60 
3 
2 

2 265 

2 265 

3 411 500 

5 515 000 

1 

3 305 

5 347 

142 
10 
5 
5 
0 

162 

362 

065 

425 

1 

3 305 

142 
10 
5 
5 
0 

162 

362 

065 

5 543 565 





12-DAHİLİYE VEKÂLETİ 
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Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhasmsat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tali s i sat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî yıl t 
tahsisatı 

Lira 

4 800 

3 750 630 
22 000 

3 778 636 

1940 malî 
.1 lükûınetçe 

talcb edilen 
Lira 

4 800 

3 9.16 200 
2 000 

3 918 200 

yılı için 
LnoüüietH'O 

kabul edilen 
Lira 

4 800 

4 316 200 
2 000 

4 318 200 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi ve 1700 nu
maralı kanunun 3 ncü maddesi 
mucibince verilecek ikramiye 10 000 2 000 2 000 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler "** , w I 48 540 49 740 
Memurlar 4 9 7 4 Q I 1 200 1 200 

Fasıl yekûnu 49 740 49 740 50 940 

Vilâyetler müteferrik müstah
demleri ücretleri 190 500 194 460 194 460 
Muvakkat tazminat 62 318 63 540 63 540 
1437 numaralı kanun mucibin
ce verilecek avans 500 10 10 

Birinci bab yekûnu 4 096 494 4 232 750 4 633 950 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı . 108 000 1 000 1 000 
[Vilâyetler evinin tesisatile meydanın 
tanzim ve tesviyesi masrafları dahil
dir.] 
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F. 

353 

354 
355 

M. 

1 
2 
3 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Merkez levazımı 
Tenvir ve kuvvei muharrike 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsişatr 

Lira, 

10 000 
10 000 
5 000 

25 000 

6 000 
4 000 

0 
0 

0 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edîJeji 
. I Anı Lira 

4 000 
10 000 
2 000 

16 000 

1 000 
4 000 

0 
0 

0 

8 000 
10 000 
2 000 

20 000 

1 000 
0 

2 000 
500 

2 500 

356 

357 

358 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 20 000 
Vilâyetler levazımı 

1 Tenvir ve teshin 40 000 
2 Kırtasiye 30 000 

5 000 

10 000 
5 000 

20 000 

40 000 
30 000 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

70 000 

10 000 

243 000 

15 000 

3 000 

45 000 

70 000 

8 000 

122 500 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

359 Mütenevvi masraflar 
1 İcar bedeli 
2 Defatir ve evrakı matbua 
3 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

360 Daimî memuriyet harcırahı 
361 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
362 Müfettişler harcırahı 

50 000 
15 000 
3 100 

68 100 

79 000 

50 000 
10 000 
1 000 

61 000 

30 000 

50 000 
10 000 
1 000 

61 000 

55 000 

38 000 
50 000 

14 000 
30 000 

26 000 
45 000 
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Muhassasatm nev'i 

2850 numaralı kanun mucibin
ce köy ve mahallelerde yapıla
cak askerî yoklamalarda bu
lunacak nüfus memurları har
cırahı 
Kongre ve staj masrafları 
Dahilde ve hariçte olacak idarî 
kongreler masrafları ve gön
derilecek memurlar harcırahı 
ve hususî idare bütçeleri ted-
kik komisyonundaki mümessil
lere verilecek ücret 
1700 numaralı kanunun ikinci 
maddesi mucibince Avrupaya 
staj için gönderilecek memur
ların harcırah ve tahsil mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-

1939 
Malî yrlı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Rncümoîjce 

taleb edilen kabili edfilmı 
Lira Lira i 

5 000 

2 000 

10 000 

12 500 

8 000 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

540 380 

10 

800 

10 

810 

1 929 

294 759 

10 

800 

10 010 

10 810 

3 929 

me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 

2 750 
270 030 

7 000 

10 
150 000 

7 000 

10 
150 000 

7 000 

358 759 

4 879 874 4 572 509 5 115 209 

ikinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Devir harcırahı ve yem bedeli 
Valiler 
Kaymakamlar 

12 000 
30 000 

6 000 
15 000 

9 000 
25 060 
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M. Muhassasatın nev'i 

3 3635 sayılı kanun mucibince 
nahiye müdürlerine verilecek 
devir ve teftiş masrafı 

Fasıl yekûnu 

2510 ve 2848 sayılı kanunlar 
mucibince kültür, idare, emni
yet ve dahilde ahar mahallere 
nakil masrafları ve bu husus
lar için istihdam edilecek mu
vakkat memurlar ücretile har
cırahları ve diğer bilcümle 
masraflar 
Nüfus masrafı 

1 Nüfus defterlerinin ve evrakı
nın mubayaa, tabı, tamir ve 
teclidi masrafları 

2 Nüfus tahriri 

Fasıl yekûnu 

Mecmua masrafı 
1 Tabı ve klişe ücreti 
2 Kâğıd tahrir ücreti, nakliye ve 

müteferrika masrafı 

Fasıl yekûnu 

Motosiklet masrafı 
1 İşletme 

2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümenee 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

65 016 109 920' 109 920 

107 016 130 920 143 920 

10 000 10 10 

10 000 5 000 5 000 
2 500 2 500 2 500 

12 500 7 500 7 500 

3 000 10 2 510 

3 500 10 2 510 

6 500 20 5 020 

1 000 500 0 
0 0 400 
0 0 100 

0 0 500 

137 016 138 950 156 950 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Rncümenee 
tahsisatı laleb edilen kabul edilen 

l<\ M. MuhaSSasatin nev'İ kira Lira Lira 

Üçüncü kısmı - Umumî 
müfettişlikler 

374 Umumî müfettişlikler ücretleri 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler UA "v"' I 15 960 15 960 
1 Memurlar g l ^ I 66 900 6(y 900 

375 
376 
377 

1 
2 

Fasıl 

İdare masrafları 
Harcırah 

yekûnu 

Otomobil ve nakil vasıtaları 
masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

81 500 

15 000 
18 

31 

145 

000 

000 
0 
0 

0 

500 

82 860 

6 000 
6 000 

8 000 
0 
0 

0 

102 860 

82 860 

13 000 
6 000 

0 
14 000 
4 000 

18 000 

119 860 

Dördüncü kısım - Borçlar 

378 Geçen yıl borçları 0 18 000 18 000 
379 Eski yıllar borçları 

1 1988 yılı borçları karşılığı 18 000 9 860 9 860 
2 1937 '» » » 10 730 3 455 3 455 
3 1936 » » :» 4 551 2 117 2 117 
4 1935 » » » 2 549 2 073 2 073 
0 1934 » » » 2 780 0 0 

Fasıl yekûnu 38 610 

38 610 

17 505 

35 505 

17 505 

35 505 Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 5 201 000 4 849 824 5 427 524 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

M u h a s s a s a t m nev'İ Lira Lira Lira 

Birinci bab - Maaş, ücret 
tahsisat 

Memurlar maaşı 11 520 20 820 
Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler ' , u ^UVJ l 6 180 
Memurlar 0Q ™ S 50 520 

Fasıl yekûnu 38 280 56 700 

Muvakkat tazminat 1 800 3 144 , 

Birinci, bab yekûnu 51 600 80 664 

İkinci bab - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye ve matbu evrak 
Müteferrika 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Posta ve telgraf ücreti 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Yabancı memleketler harcıra
hı 
Motosiklet masrafı 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Kongre ve konferanslar mas
rafı 
[Memleket içinde ve dışında yapılacak 

1 020 
2 740 
1 000 

2 500 
1 050 

500 

1 500 

4 500 
1 000 

0 
0 

0 

5 000 

1 020 
2 740 
1 000 

2 500 
978 
500 

1 500 

4 500 
300 

0 
0 

0 

5 000 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MllhaSSasatin nev'İ L i r a Lira Lira 

kongre ve konferanslara memur edile
ceklerle propaganda için seyahat etti
rilecek olanlara verilecek harcırah ve 
sair masraflar.] 

Mütenevvi masraflar 
Neşriyat, propaganda, tolif, 
tercüme, filim, kâgıd. klişe tabı 
iivret Âe masrafı ve radiyo mu
bayaa bedeli eril e geceleri 
radiyoda çalıştırılacaklara ve
rilecek ücret 

İcar bedeli 

t 
itab bedeli 

Fasıl yekûnu 

İkinci bab yekûnu 

111 390 
4 200 

115 590 

136 400 

63 298 
4 200 
1 000 

68 498 

88 536 

U M U M YEKÛN 188 000 169 200 
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M. Muhassasatm nev'i 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetle Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

400 Maaş 
1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

f> 609 850 5 844 220 
2 000 2 000 

401 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 7 000 7 000 

5 844 220 
2 000 

Fasıl yekûnu 5 611 850 5 846 220 5 846 220 

7 000 

402 

403 

404 

405 
406 

407 
408 

1 
2 

1 
2 

Merkez ücreti 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücreti 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Kırtasiye 

Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 

93 400 

93 400 

71 540 

71 540 

180 000 

5 963 790 

10 000 
9 850 

6 000 

20 000 

| 23 640 
| 61 800 

85 440 

I 1 320 
I 78 180 

79 500 

180 000 

6 198 160 

3 000 
7 000 

4 000 

20 000 

23 640 
61 800 

85 440 

1 320 
78 180 

79 500 

180 000 

6 198 160 

3 000 
7 000 

4 000 

20 000 
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Muhassasatm nev'i 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî ydı 
tahsisatı 

Lira 

43 000 
15 000 

58 000 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

43 000 
15 000 

58 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

43 000 
15 000 

58 000 

Vilâyetler müteferrikası 15 000 
3201 sayılı kanunun 86 ncı 
maddesi mucibince verilecek 
para mükâfatı 2 000 

Resmî telefon tesis ve mükale
me masrafı, ücretli muhabere 
ve mükaleme masrafı, polis te
lefonlarının mubayaa, tesis, ta
mir, levazım ve işletme masraf
ları 
Ücretli muhabere ve mükaleme 
masrafı 
Posta ve telgraf ücreti 

9 000 

9 300 

1 000 

16 700 

9 300 

1 000 

ikinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Dcfatir ve evrakı matbua. 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Emniyet müfettişleri ve emni
yet polis müfettişleri harcırahı 

120 850 

m ooo 
25 000 
1 360 

86 360 

105 000 

41 000 

8 000 

102 300 

60 000 
25 000 

1 360 

86 360 

85 000 

21 000 

8 000 

102 300 

73 000 
20 490 

1 360 

94 850 

84 300 

19 000 

10 700 

11 700 

2 700 
175 160 

0 
150 000 

0 
150 000 



1939 1940 malî yılı için 
M;ılî yılı I lükfııtHîlce Mucüıncnce 
tahsisatı ta leb edilen kabul edilen 

Muhassasatm nev'i bim Mvu Lira 

3335 sayılı kanun mucibince 
teşkilât mensublarmm hususî 
müesseselerde yapılacak ücret
li tedavi, yol ve saire masraf
ları 3 900 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa 
İsletme' 
Tami r 

Fasıl yekûnu 

10 000 

10 000 
15 000 
3 000 

28 000 

Üçüncü bal) yekunu 431 120 370 060 373 550 

Birinci kısım yekûnu 0 515 700 0 (570 520 6 674 010 

İkinci kışım - Cüze m alı su* 
muhatisamt 

Levazım 
Zabıta moınur]arıuııı molbusat 
masrafı 270 000 270 000 270 000 
Silâlı ve cephane, maske ve mu
habere1 vasıtakırilc bunlara aid 
teferruatın mubayaa masrafı 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 280 000 280 000 280 000 

Mütenevvi masraflar 
Vazife esnasında yaralanan ve 
hastalanan memurların tedavi 
ve kazazedelerle mecruhların 
nıüdavatı evveliye masrafı 5 000 5 000 5 000 
Tahtı nezarette bulunan ve hu~ 
< hu l harici ne çıkarılanların. 
sevk ve iaşe masrafları 5 000 2 000 2 000 

7 000 7 000 

15 
0 

000 
000 

12 
3 

0 
000 
000 

18 000 15 000 

Polis telefonlarının tesis, tamir 
ve işletme masrafları 7 000 0 0 



— 87 

*'• M. Muhassasatm nev'i 

422 Polis karakollarının tamir mas
rafı 
[5 000 liraya kadar emniyet teşki
latına aid polis karakolları, mekteb-
leri, polis âmir ve müdüriyet biııa-
larr ile diğer müesseselerin kü(;ük ya
pılarla bina ve arsa istimlak ve muba
yaa ve tapu harçları ve sair masrafları 
ve tamirleri, bn tertibdeıı verilir.] 

423 İstihbarat masrafı 
424 Polis mecmuası, gazete ve em

niyet bültenleri ve meslekî 
eserler gibi polis neşriyatı tabı 
ve mevaddı ibtidaiye, telif, 
tercüme, makale ve mütefer
rik masraflar 

425 1474 sayılı kanun mucibince 
verilecek tazminat 

426 Beynelmilel müessesata iştirak 
masrafı 

427 Polis mektebleri masrafı 
1 Ecnebi mutalıassıslar ve mas

rafları ve konferans için celbe-
dilecek rautahassıslar ücret ve 
masrafları 

2 Polis memur ve namzedleri ve 
talebeleri iaşe, ibate ve ilbas 
masrafı, harçlıkları ve harcı
rahları 

3 Masarifi idare, imtihan ve di
ğer masraflar 

4 Hukuk fakültesinde okutula
cak iki talebe masrafı 

5 Vilâyetlerde açılacak polis 
kursları öğretmenlerine ders 
saati başına verilecek ücret ve 
idare masrafı 

Fasıl yekûnu 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

58 000 58 000 58 000 

196 900 196 900 196 900 

11 000 5 000 5 000 

2 400 2 400 2 400 

600 600 600 

27 500 10 000 , 10 000 

80 000 86 000 126 000 
32 000 32 000 42 000 

3 600 1 100 1 100 

37 500 500 10 
186 600 129 600 179 110 



_ 88 — 
1939 1940 malı yılı için 

.\hılî yılı lli.ikûıııel<;e Küçümence 
lahsisfilı talcl) edilen k.ıbııl edilen 

M. M u h a s s a s a t i n nev'İ bira Lira Lira 

428 Pravantoryom ve sanatoryom 
masrafları 50 000 30 500 30 500 
[ 1 - Memur ve müstahdemler ücret 
ve harcırahları amele yevmiyesi in
se, fennî tesisat, alât ve edevat mu
bayaa ve tamiri, ilâç masrafı, idare 
ve vesaiti nakliye, melbusat, teçhi
zat, tamirat ve sair bilûmum mas
raflar. 
2 - Umum müdürlükçe hastaların 
resmî ve hususî sanatoryom ve pra
vantoryom] arda tedavileri tensib 
edildiği takdirde bu işler için ihti
yarı zarurî olan bilûmum masraflar 
dahi bu müesseselerle yapılacak mu
kavele esaslarına göre bu tertibden 
müesseselere tesviye olunur.] 

429 3201 sayılı kanunun 34 neti 
maddesi mucibince staj ve bey
nelmilel zabıta kongre ve kon
feranslarına iştirak ve zabıta 
işleri ilmî tedkikleri için ecne
bi memleketlere gönderilecek 
memurların, harcırah, yevmiye 
ve tahsil masrafları 12 000 2 000 2 000 

430 Süvari polis hayvanları muba
yaa, levazım ve takım masraf
ları 

1 Mubayaa 500 500 500 
2 Yom bedeli ve tedavi ve mua-

lece ücreti ve muytabiye ve 
nal, mıh ve sair levazım masa
rifi 20 000 20 000 20 000 

lî "Polis köpekleri mubayaa, iaşe, 
tedavi ve yol masraflarile bun
lar için tahsis edilen memurla
rın ecnebi memleketlere gidiş 
ve geliş yol masrafları ve ora
da kaldıkları müddetçe kendi
lerine verilecek iaşe masrafları 5 000 50 50 

Fasıl yekûnu 25 500 20 550 20 550 

îkinci kısım yekûnu 868 000 750 550 797 060 
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Muhassasatm nev'i 

Üçüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1938 yılı borçları karşılığı 
1937 '» >> » 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

yılı için 
Eııeüı nence 

kabul edilen 
Lira 

0 

5 640 
2 580 
1 860 
4 520 
1 640 

16 240 

16 240 

7 400 000 

5 640 

2 380 
3 060 
3 560 
1 600 

0 

10 600 

16 240 

7 437 310 

5 640 

2 380 
3 060 
3 560 
1 600 

0 

10 600 

16 240 

7 487 310 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı üıleb edilen kainil edilen 

M. Muhassasatm nev'i ı̂ ™ ı̂ ™ kira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek mııhassasat 

BiriıKM hah - Maaş, ücret, 
tahsisat 

435 
436 

437 
1 
2 

Maaşatı umumiye 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Ücret 
Memurlar 
M üte ferri k müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

3 316 521 

10 000 

71 790 

71 796 

4 066 521 

10 000 

| 27 540 
| 51 210 

78 756 

4 066 521 

10 000 

27 540 
52 056 

79 596 

438 Muvakkat tazminat 29 000 32 000 32 000 

439 
440 
441 
442 

443 

444 

0 
0 
1 
2 

1 

Birinci bab yekunu 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Kırtasiye 
Merkez müteferrikası 
Komutanlık otomobil masrafı 
Mubayaa 
İşletme ve tamir 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 

;; 427 

1 
2 

4 
1 

:-H7 

500 
200 
000 

500 
800 

0 
0 

6 300 

5 000 

141 000 

4 187 277 

500 
1 200 
2 000 

0 
1 800 

0 
0 

1 800 

5 000 

141 000 

4 188 .117 

500 
1 200 
2 000 

0 
0 

400 
200 

600 

5 000 

141 000 
[Tenvir ve teshin ihtiyacı ve ocak, 
fırın ve soba ve boru tedariki ve ta-
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F. M. Muhassasatm nev'i 

mirat masraflarile 2 000 liraya ka
dar elektrik tesisat ve tamiratı mas
rafları bu tertibden verilir.] 

2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

445 Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yokunu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

15 000 

156 000 

15 000 

186 000 

15 000 

156 000 

15 000 

181 500 

15 000 

156 000 

15 000 

180 300 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

446 Mütenevvi masraflar 
1 îcar bedeli 
2 Defatir ve matbu evrak 

[Teclid malzemesi, her türlü kıtal) 
ve risale harita mubayaası ve malze
me masrafı, matbaa ve mücellidha-
nede fevkalâde olarak çalıştırılacak 
işçilerin ücreti.] 

67 000 
20 000 

67 000 
20 000 

67 000 
20 000 

447 
448 
449 
450 

451 

452 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

87 000 

80 000 
50 000 
5 000 

3 500 

10 
97 800 

87 000 

80 000 
50 000 
5 000 

3 500 

10 
97 800 

87 000 

80 000 
50 000 
5 000 

3 500 

10 
97 800 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yokunu 

323 310 323 310 323 310 

3 936 627 4 692 087 4 691 727 
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Muhassasatm nev'i 

1939 
M'aü yrlr 
lahsisatr 

i; İra 

1940 malî yılı için 
ITük fim etçe En eümeı ıce 

ta leb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Tayinat 
îaşe bedeli 
[Eratın ve mekteb talebelerinin ia
şe masrafı, aşçı masrafları, fırınlar
da kullanılacak alât, edevat ve leva
zım bedeli ve hamıırkâr ve pişirici 
ve saire gibi işçi yevmiyeleri, fırın 
ve değirmen kiraları ve işletme ve 
zahire öğütme masrafları, fırın ve 
ocak mubayaa ve tesis masrafları, 
levazım ve muayene komisyonları
nın muayene ve tahlil masrafları ve 
muayene alâtile edevat ve ecza mas
rafları, 2615 sayılı kanuna göre 
arınma masrafları, hastane ve revir
lerin eezanelerile kimyahane labo
ratuarı ve diğer sıhhî teşkiller için 
muktazi her nevi yiyecek ve arınma 
masrafları, köpeklerin iaşesi.] 
Hay vatı yem bedeli 
[Bütün hayvanatın iaşe masraflarile 
arpa kırma masrafları ve arpa kır
ma ve ezme makinesi mubayaa mas
rafları bu tertibe dahildir.] 

4 246 840 

405 240 

4 662 840 4 662 840 

445 871 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
[Dikim evi işçi yevmiyeleri ve oda
cıların melbusatı ve matbaa işçileri
nin iş elbiseleri bu tertibden verilir.] 
Teçhizat 
Muy tabiye 
[Subay hayvanlarından maada hay
vanların nal, mıh ve mubayaa bede
li ve nallama masrafı bu tertibden 
verilir.] 

1 1.91 600 

165 593 
25 000 

445 871 

Fasıl yekûnu 4 652 080 5 108 711 5 108 711 

1 392 864 1 392 864 

292 030 292 030 
25 000 25 000 

Fasıl yekûnu 1 382 193 1 709 894 1 709 894 
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Levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye 
[Hayvan mubayaası ve her#nevi eyer 
takımları yük ve binek araba, se
mer, koşum mubayaa ve tamiratı ve 
levazımatı mevcud olan veya yeni
den tesis edilecek olan telefon, hel-
yosta, pırıldak ve telsiz malzemele
rinin mubayaa, tesis ve işletme, ta
mir masrafları, boru, trampet ve 

musiki alât ve levazımatı alım ve ta
miri, atış levazımatı mubayaası, tü
fek kayışı, palaska takımı, balta, kü
rek ve saire kılıfı alım ve tamiratı 
ve fişek tecrübe masrafları gibi lıarb 
teçhizatı.] 

Nakliyat 
[Er ve hayvan nakliyesi silâh ve mü
himmat, 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 askeriyenin ve hayvanla
rının ibate masrafları.] 

Sıhhî ve baytarî ilâç levazımı 
[Hastalanan erlerle müsademede ya
ralanan jandarma subaylarının as
kerî hastane ve revirlerinden gayri 
yerlerdeki tedavi ve iaşe masraf! a-
rile sıhhî levazım ve reçete bedelle
ri ve askerî hayvan hastane ve revir 
bulunmayan yerlerdeki hasta hay
vanlar için mülkiye veterinerlerince 
verilecek reçete üzerine lüzum gös
terilecek ecza ve nıalzemei baytariye 
masrafları bu tertibden verilir.] 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

200 000 87 308 87 308 

355 000 275 000 275 000 

28 000 11 000 11 000 
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460 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

ta leb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

458 Timart ve inşaat masrafı 275 000 150 000 150 000 
| 5 000 liraya kadar karakol ve buna 
benzer küçük yapılarla bina ve arsa 
istimlâk ve mubayaası ve tapu harç
ları ve sair masraflar ve tamirler hu 
tertibden verilir.] 

459 İkramiye ve tazminat 
1 186L savılı kanun mucibince 

2 

4 

0 
0 

1 
2 

e ra ta veri lecek i k ra mi ye 
1475 savılı kanun mucibince 
verilecek tazminat 
1471 sayılı kamın tnuc.ibii.ice 
verilecek lıavvan tazminatı 
1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikrarı li ye 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları 
Mubayaa 
İsletme, tamir ve yedek mal
zeme 
isletme 
Tamir 

10 000 

10 000 

7 000 

9 000 

36 000 

27 500 

11 000 
0 
0 

10 000 

10 000 

7 000 

4 000 

31 000 

0 

11 000 
0 
0 

10 000 

10 000 

7 000 

4 000 

31 000 

0 

0 
8 000 
3 000 

461 Memleket dahil ve haricinde 
ücretli sıhhî müesseselerde te-

462 
463 

Fasıl yekûnu 38 500 11 000 11 000 

davi ettirileceklerin masrafı 
Spor masrafı 
Subaylara verilecek hayvan 
tavizi 

900 
200 

7 000 

900 
1 000 

2 000 

900 
1 000 

2 000 

İkinci kısım vekfınu « 974 873 7 387 813 7 387 813 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

464 Jandarma mektebleri masrafı 55 000 55 000 55 000 
[Mekteblerin tenvir, teshin, mütefer
rika ve mefruşat ihtiyaçları, ocak, 

http://tnuc.ibii.ice
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soba, fırın, boru tedarik ve tamiratı, 
2 000 liraya kadar elektrik tesisatı 
ve tamiratı bu tertibden verilir.] 

1939 
Malî ydı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
i lükûmetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Matbaa masrafı 
Demirbaş mubayaa xc tamir 
masrafı 
İşletme 
İdare mesrafı 
[Müteferrika, mefruşat masrafı bu 
tertibden verilir.] 

Fasıl yekûnu 

500 
1 500 
1 400 

3 400 

500 
1 500 
1 400 

3 400 

500 
1 500 
1 400 

3 400 

Satmalına komisyonları, dikim 
evi, jandarma ambarlan, mua
yene heyeti masrafları 
Demirbaş malzeme mubayaa ve 
tamir masrafı 300 300 300 
İdare masrafı 10 000 10 000 10 000 
[Tenvir, teshin, müteferrika, mefru
şat ve sigorta ücretleri bu tertibden 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 10 300 10 300 10 300 

Üçüncü kısım yekûnu 68 700 68 700 68 700 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 0 25 000 • 25 000 
Eski yıllar borçları 
1938 
1937 
1936 
1935 
1934 

vılı borcu 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

karşılığı 
» 
» 
» 

» » » 

Fasıl 

Dördüncü kısım 

yekûnu 

yekûnu 

25 000 
5 000 
2 000 

500 
300 

32 800 

32 800 

4 000 
1 000 

300 
100 

0 

5 400 

30 400 

4 000 
1 000 

300 
100 

0 

5 400 

30 400 

UMUMÎ YEKÛN 11 013 000 12 179 000 12 178 640 
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Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Biriııei bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1939 
Malî yılı 
taJısisatı 

I j ıra 

1940 malî 
Hükümetçe 

tnlel» edilen 
Lira 

yılı için 
"Küçümence 

kabul edilen 
Lira 

471 
472 

1 

2 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Elçilik ve konsolosluk memur
ları le merkez memurla nmn 
maaş ve temsil tahsisatları ve 
akçe farkı 
Açık maaşı 

4 800 

1 81.1 412 
4 188 

4 800 

1 958 816 
5 002 

4 800 

1 958 816 
5 002 

Fasıl yekûnu 1 815 600 1 963 818 1 963 818 

473 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 2 000 4 200 4 200 

474 Merkez ücretleri 
1 Memurlar 0 33 480 33 480 
2 Müteferrik müstahdemler 90 720 60 420 61 620 
3 Muvakkat müstahdemler 3 000 2 160 2 160 

Fasıl yekûnu 93 720 96 060 97 260 

475 Elçilik ve konsolosluklar müs
tahdemler ücreti ve akçe farkı 309 120 301 704 301 704 

476 Muvakkat tazminat 39 000 43 536 43 536 

Birine! bab yekûnu 2 264 240 2 414 118 2 415 318 

İkinci bab - Merkez masraf
ları 

477 
478 

1 
2 
o O 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

4 000 

3 000 
3 000 
3 500 

2 000 

3 000 
3 000 
4 000 

2 000 

3 000 
3 000 
4 000 
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4 Defatir ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

479 Merkez melbusatı 

480 Posta ve telgraf ücreti 

481 Posta, telgraf ve telefon ücreti 
1 Ecnebi memleketlere çekilecek 

telgraf ve gönderilecek mektub 
ve paket masrafı 

0 Merkezde resmî telefon tesis 
ve mükâleme masraf larilo ec
nebi memleketlere yapılacak 
telefon muhabere masrafları 

2 Resmî telefon tesis ve mükâle-
ma masrafı 

3 Ecnebi memleketlerle yapıla
cak telefon muhabere mas »-af
ları 

1939 
Mali yi ir 
tahsisatı 

Lira 

4 000 

13 500 

3 442 

3 468 

1940 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

5 000 

15 000 

2 442 

2 188 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

5 000 

15 000 

2 442 

2 188 

45 000 

12 000 

0 

0 

45 000 

8 000 

0 

0 

53 000 

0 

3 000 

3 000 

482 

483 

1 
2 

0 
1 
2 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası ve nakli 
nukud masrafı 
Müteferrika 
Nakli nukud 

Fasıl yekûnu 

Vekâlet otomobili masrafları 
Mubayaa 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

57 000 

6 000 

6 000 

0 
5 600 

0 

5 600 

53 000 

f 3 000 
1 3 000 

6 000 

6 000 
4 000 

0 

10 000 

59 000 

3 000 
3 000 

6 000 

0 
2 000 

800 

2 800 

İkinci bab yekûnu 93 010 90 630 89 430 
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Üçüncü, bab - Elc.il.ik ve kon
solosluklar masrafl a rı 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî 
Hükümetçe 

ta leb edilen 
1 ji ra 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

1 

2 

3 

4 
5 
6 
7 

Elçilik ve konsolosluklar mas
rafları 
İcar, arsa, bina satmalına ve in
şa bedelleri 
Sigorta, belediye vergi ve re
simleri, küçük tamir, mukave
lenameleri mucibince iearlı bi
naların küçük tamir ve tamir
leri, mel bu sat bedeli ve idare 
masrafı 
Muhabere ve mükâleme ücreti 
ve telefon tesis masrafı 
Mefruşat ve demirbaş 
Ziyafet 
İane ve iade 
Fahrî konsolosluklar aidatı 

Fasıl yekûnu 

Elçilik otomobilleri mubayaa 
bedeli 

Üçüncü bab yekûnu 

280 000 

0 

260 000 
0 

30 000 
10 000 
10 000 

590 000 

24 000 

614 000 

260 000 

120 000 

100 000 
20 000 
25 000 
8 000 

10 000 

543 000 

15 000 

558 000 

260 000 

. 

120 000 

100 000 
20 000 
25 000 
8 000 

10 000 

543 000 

15 000 

558 000 

Dördüncü bab - Müşterek mas
raflar 

486 

487 

488 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 800 1 000 1 000 

Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet ve kur
ye harcırahı 

60 000 

45 000 

45 000 

60 000 

45 000 

60 000 

Dördüncü bab yekûnu 106 800 106 000 106 000 

Birinci kısım yekûnu 3 078 050 3 168 748 3 168 748 

http://Elc.il.ik
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1939 
Malî yılı 
tahsisatr 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe E neümei'i c e 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

tkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
489 Beynelmilel müessesata ve Mil

letler Cemiyetine iştirak his-
sesile murahhaslık masrafları 
ve Milletler Cemiyeti müzahe
ret cemiyetine yardım 127 000 100 000 

490 Ecnebi elçilerle misafirlerin 
ibate, izaz, ziyafet ve mihman
darlarının harcırah ve masraf -
larile bahçe ve tamir masraf
ları 60 000 60 000 

491 Nakil vasıtaları masrafları 10 000 6 000 
1 İsletme 0 0 
2 Tamir O O 

Fasıl yekûnu O 

492 Telifat ve neşriyat 
1 Bülten ve saire asarın telif ve 

tercüme ücretlerde tabı ve ne
şir masrafları 500 

2 G-azcte ve mecmua, kitab, risa
le, albüm ve klişe bedelleri 8 000 

Fasıl yekûnu 8 500 

493 Matbaa masrafı 
1 Demirbaş eşya mubayaa ve ta

mir masrafı 500 
2 Mevaddı ibtidaive 200 
3 İsletme 250 

O 

500 

9 000 

9 500 

500 
200 
250 

950 Fasıl yekûnu 950 

Birinci bab yekûnu 206 450 176 450 

100 000 

60 000 
O 

4 000 
2 000 

6 000 

500 

9 000 

9 500 

500 
200 
250 

950 

176 450 
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1939 
Malî yjlı 
t'.alısisnlj 

Lirsı 

1940 mali yılı için 
U ükfııııe1(.;c haıcünıotıc* 

la leb edilen kabul edileı 
Lira Lira 

1.kinci bab - Muvakkat mas
raflar 

494 Kongre ve konferans ve ko
misyonlar masrafı 

1 HükûmetJerlo ııuıaLede ve mu
kavele akdine memur edilecek
lerin harcırahlar ile kongre, 
konferans ve komisyonların 
masrafları 

2 Beynelmilel teınessükâtm ter
cüme ve tabı masrafı 

1.10 000 

1 000 

Fasıl yekunu 111 000 

00 000 

1 000 

101 000 

100 000 

1 000 

101 000 

495 Hakem mahkeme ve heyetleri-
le uzlaşma komisyonları 

496 Vekâlet kütüpanesinin tanzim 
ve ıslahı için istihdam edile
cek mutahassıslar ücreti 

0 Ajans tahsisatı 

İkinci bab yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

2 000 

4 800 
150 000 

207 800 

474 250 

1 
150 000 

251 002 

427 452 

1 
0 

101 002 

377 452 

lumncü kısım - Borçlar 

497 Geçen yıllar borçları 
498 Eski yıllar borçları 

1 1938 yılı borçları karşılığı 
2 1937 \> >> >> 
3 1936 » » » 
4 1935 » » » 
0 1934 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

0 

2 000 
2 200 
500 
500 

8 700 

S ',ıMJ 

3 500 

2 000 
2 200 
500 
500 
0 

5 200 

8 700 

3 500 

2 000 
2 200 
500 
500 
0 

5 200 

8 700 

UMUMÎ YEKÛN 3 561 000 3 604 900 3 454 900 
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1939 
Malî ydı 
tahsisatı 

Lira 

1940 ma 
Hükümetçe 

lalel) edileiı 
I/ıra 

lî yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira, 

Birinci kısmı - Cüzlerde müş
terek iiıuhassasat 

.•Jınnn bal) - Maaş, ücret, 
tahsisat 

501 
502 

Vekil tahsisatı 
Maaş 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

4 800 

1 941 27(i 
3 000 

1 944 276 

4 800 

i 998 420 
3 ooo 

2 001 420 

4 800 

1 998 420 
3 000 

2 001 420 

503 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaiid ikramiyesi 

504 Merkez ücretleri 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

505 Ecnebi müstahdemler 
[Ecnebi müstahdemlerin ücretleri]e 
mukavelenamelerine müsteniden te
diye edilecek zat ve aile harcırah
ları ve eşya nakil masrafları. | 

506 Vilâyetler ücreti 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

3 000 

400 080 

3 000 

:-521 420 
154 920 

400 080 

185 274 

476 340 

116 767 

727 026 

507 Muvakkat tazminat 38 800 
508 1437 numaralı kanunun tatbi

ki masrafı 24 400 

Birinci bab yekunu 3 327 656 

75 156 

3 000 

321 420 
156 120 

477 540 

116 767 

418 940 1 418 940 
602 946 602 946 

Fasıl yekûnu 727 026 2 021 886 2 021 886 

75 156 

24 400 24 400 

4 723 769 4 724 969 
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1 
2 
3 
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İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

1939 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

3 000 

480 
3 360 
3 000 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

516 

480 480 
3 360 3 360 
3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 

ikası 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

6 840 

1 750 
3 580 

0 
0 

0 

6 840 

1 750 
3 580 

0 
0 

0 

6 840 

1 750 
0 

2 000 
380 

2 380 

511 Merkez müteferrikası 
512 Vekâlet otomc 

1 tşletme 
2 Tamir 

513 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı " 18 000 15 000 17 000 

514 Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 20 000 20 000 20 000 
2 Kırtasiye 9 000 9 000 9 000 

515 

1 
2 
3 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - AjLüşterek mas 
raflar 

Mütenevvi masraflar 
icar bedeli 
Defterler ve matbu evrak 
Melbusat 

29 000 

5 000 

67 170 

18 000 
10 000 

1 500 

29 000 

5 000 

64 170 

18 000 
10 000 

1 500 

29 000 

5 000 

62 970 

18 000 
10 000 
1 500 

Fasıl yekûnu 29 500 29 500 29 500 

517 Daimî memuriyet harcırahı 40 000 80 000 60 000 
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518 Muvakkat memuriyet harcırahı 
519 Müfettişler harcırahı 
520 Ecnebi memleketlere gönderile 

çeklerin harcırahları 
521 Resmî telefon tesis ve mtikâ-

leme masrafı 
522 Ücretli muhabere ve mükaleme 

bedeli 
523 Posta ve telgraf ücreti 
524 3335 numaralı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

tîçüncü bab yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

10 000 
18 000 

4 000 

2 500 

700 
54 246 

1 318 

160 264 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 
15 000 

2 500 

2 500 

700 
49 805 

1 318 

171 323 

10 000 
15 000 

2 500 

2 500 

700 
49 805 

1 318 

171 323 

Birinci kısım yekûnu 3 555 090 4 959 262 4 959 262 

î kinci kısım - Cüze m alı sus 
muhassasat 

.Birinci bab - Daimî masraflar 
525 Sari ve salgın hastalıklarla 

mücadele masrafı 95 000 53 000 0 
1 Muvakkat memuriyet harcı

rahı ' 0 0 20 000 
2 Diğer bilûmum masraflar 0 0 33 000 

Fasıl yekûnu 0 0 53 000 

526 Trahom mücadele masrafı 270 000 78 000 0 
1 Nakil vasıtaları tamir masrafı 0 0 500 
2 Nakil vasıtaları işletme mas

rafı ' 0 0 3 500 
3 Muvakkat memuriyet harcı

rahı •" 0 0 5 000 
4 Diğer bilûmum masraflar 0 0 69 000 

Fasıl yekûnu 0 0 78 000 
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527 Zührevî hastalıklarla mücade
le masrafı 

1 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

2 Diğer bilûmum masraflar 

Fasıl yekûnu 

0 öüzzam mücadele masrafı 
0 Verem mücadele masrafı 

528 Sıtma mücadele masrafı 
1 Nakil vasıtaları tamir masrafı 
2 Nakil vasıtaları işletme mas

rafı 
3 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
4 Diğer bilûmum masraflar 

[Sari ve salgın hastalıklar : Trahom, 
zührevî hastalıklar ve sıtma müca
dele masrafları faslına mevzu tahsi
sat ile; amele yevmiyesi, hasta ve, 
müstahdemler iaşesi, fennî tesisat, 
demirbaş, makine, alât ve edevat, 
malzeme, ilâç, idare, nakliye, küçük 
tamir masrafları ve bu hizmetlerden 
madud olmak üzere telif ve tercüme 
ve tabettirilecek veya mubayaa olu
nacak kitab ve risale bedelleri ve sa
ir bilûmum masraflar tesviye olu
nur.] 

Fasıl yekûnu 

529 Mütenevvi masraflar 
1 Sıhhat müdürlükleri ve Hükü

met tabiblikleri için alınacak 
tıbbî alât ve levazım mubayaa 
ve tamir ve tesisatı iptidaiye 
masrafları 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lir'a 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

320 000 

0 

o 

o 
4 000 

46 000 
1 383 000 

0 

o 

o 
i) 

o 

109 260 

O 

o 

o 
o 
o 

500 000 

O 

o 

o 
o 

o 

9 260 
100 000 

109 260 

O 

O 

O 
3 500 

15 000 

25 000 
450 500 

494 000 

2 000 000 1 000 
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1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira, 

1940 malî yılı için 
II ükûmetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

2 Yüksek sıhhat şûrası ve husu
sî kanunlarile teşekkül eden 
komisyonların azaları hakkı 
huzuru 
[ A : Aza huzur hakları vekâletçe ta
yin ve takdir olunacak şekilde, 
B : Yüksek sıhhat şûrası zabıtlarını 
tutmak için muvakkaten çalıştırıla
cak isteno ücreti keza vekâletçe tes-
bi.t edilecek şekilde verilir.] 

Fasıl yekûnu 

530 Sağlık propagandası ve alelû-
mum neşriyat masrafları 

1 Propaganda ve neşriyat 
[Mubayaa edilecek kitab ve risale be-
dellerile telif ve tercüme ücretleri, 
kanun, nizamname ve talimatname, 
sıhhî vesaya, afiş tab ve neşri ve 
alelûmum sıhhî propaganda masraf
ları, sinema makineleri ve sıhhî fi
lim bedelleri, tersim malzemesi ve 
bunlara müteallik sair bilûmum mas
raflar.] 

2 Sıhhî müzeler 

Fasıl yekûnu 

531 Millî Türk tıb kongresi mas
rafı 

532 Seyyar küçük sıhhat memurla
rına 1754 numaralı kanun mu
cibince verilecek yem bedeli 

533 Nakil vasıtaları işletme ve ta
mir masrafları 

1 îşletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

6 500 

8 500 

20 000 

6 000 

26 000 

64 000 

1 300 
0 
0 

o 
Birinci bab yekûnu 2 217 801 

(J 500 

7 500 

15 000 

5 000 

20 000 

64 000 

1 300 
0 

o 

o 
833 06! 

6 500 

7 500 

15 000 

5 000 

20 000 

64 000 

0 
300 

1 000 

1 300 

827 061 
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534 

535 
536 

M. Muhassasatm nev'i 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

İnşaat, tesisat, tamirat ve is
timlâk 

Küçük tamir masrafları 
Staj için ecnebi memleketlere 

1939 
Malî yılı 
tahsisatr 

.Lira 

576 039 
7 500 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

225 000 
6 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

225 000 
6 000 

gönderilecek doktor ve eczacı
ların harcırahları, tahsil ve te
davi masrafları 40 000 3 000 3 000 

537 Hususî müessese ve cemiyet
lerle eşhasa aid yardımlar 1 000 1 000 1 000 

538 Çok çocuklu ailelere yardım 75 000 25 000 75 000 
539 Tekâmül tedrisatı masrafı 20 000 10 000 10 000 

[Hıfzıssıhha mektebinde tekâmül ted
risatı görecek tababet ve şuabatı sa
natları mensublarmın harcırahlarile 
tedris zamanına aid ikamet yevmiye
leri bu fasıldan verilir.] 

540 Zehirli ve boğucu gazlardan 
korunma levazımı mubayaa be
deli 1 500 1 500 1 500 

İkinci bab yekûnu 721 039 271 500 321 500 

İkinci kısım yekûnu 2 938 840 1 104 561 1 148 561 

Üçüncü kısım - Müessesat 

541 Umumî sıhhat işleri müessese
leri masrafı 

1 Kuduz tedavi müessesesi 35 000 32 191 32 191 
2 Sıhhat merkezleri 20 000 20 000 20 000 

[Kuduz tedavi müesseselerile sıhhat 
merkezlerinin amele yevmiyesi, has
ta ve müstahdemler iaşesi, fennî te
sisat, demirbaş, makine, alât ve ede
vat, nakil vasıtaları masrafları, küçük 
tamir masrafları, ilâç ve malzeme, 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Iliikûmetee Fmcümeııee 
lahsisalı taleb edilen kabul edilen 

Muhassasatın nev'i ijiı-.-ı. \Avn Lira 

idare masrafları, vazifelen şehir da
hilinde dolaşacakların zarına mas
rafları, kitab, risale ve mecmua mu

bayaa bedelleri ve sair bilûmum mas
raflar kendi maddelerine mevzu tah
sisattan tesviye olunur.] 

Fasıl yekûnu 55 000 52 191 52 191 

Merkez hıfzıssıhha müessesesi 
ve hıfzıssıhha mektebi 170 000 155 000 155 000 
[Amele yevmiyesi, fennî tesisat, de
mirbaş, makine, al ât ve edeval, kim
yevî maddeler ve diğer levazım, ida
re masrafları, küçük tamir masrafları, 
vazifelen şehir dahilinde dolaşacak
ların zarurî masrafları, kitab, risale 
ve mecmua mubayaa bedelleri ve 
t ab ücreti, hayvan mubayaa ve iaşe
si, sair bilûmum masraflar.] 

İçtimaî muavenet işleri mües
seseleri masrafı 
Çocuk hastanesi 
Numune hastane!.eri 
7ı onguld a k h as tanesi 
Akliye ve asabiye hastaneleri 
Yereni sanatoıyomu 
Emrazı sariye ve istilaiye has
taneleri 
Muayene ve tedavi evleri 
Sağır, dilsiz ve körler müesse
sesi 
Leylî tıb talebe yurdu 
Küçük sıhhat memurları mek
tebi er i 
Cüzzam hastanesi 

Fasıl yekûnu 

Tedris müesseseleri masrafları 
Sağır, dilsiz ve körler müesse
sesi — :ÎO ooo :ÎO ooo 
Küçük sıhhat memurları mek-
tebleri — 15 000 15 000 

85 
425 
:i8 

;i70 
125 

70 
55 

' :ÎO 
2<S7 

15 
40 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
(M) 

000 
:m 
000 
000 

1 549 980 

— 
— 
— 
— 
— 

_ 
— 

_ 
— 

__ 
— 

— 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
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Leylî tıb talebe yurdu 
| Amele yevmiyesi, talebe ve müstah
demler iaşesi, fennî tesisat, demir
baş, makine, alât ve edevat ve diğer 
levazım, ilâç ve malzeme, kira, idare 
masrafları, nakil vasıtaları masraf
ları, küçük tamir masrafları, vazifeten 
şehir dahilinde dolaşacaklarla tedris 
için müessesata gidecek talebenin yol 
masrafları, askerlik dersi verecekle
rin ücretleri, Çorum küçük sıhhat 
memurları mektebinin îstanbula nak
li masrafı, kitab, risale ve mecmua 
mubayaa bedelleri, yurd ve mekteb 
idare heyetlerince fakri hali ve muh
taçlığı tasdik edilen talebeye senede 
beş bin lirayı geçmemek üzere veri
lecek şehrî ücret ve bunlardan hasta 
ve malûl olanların memleketlerine 
iadesi, talebenin tedavi ve ölenlerin 
cenaze masrafları ve sair bilûmum 
masraflar.] 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

275 000 275 000 

— 320 000 320 000 

Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri masraf
ları 
Devlet hastaneleri 
Muayene ve tedavi evleri 
Verem dispanserleri 
[Amele yevmiyesi, hasta ve.müstah
demi er iaşesi, fennî tesisat, demir
baş, makine, alât ve edevat, ilâç, 
malzeme, idare masrafları, nakil va
sıtaları masrafları, küçük tamir mas
rafları, vazifeten şehir dahilinde dola
şacakların zarurî masrafları, kitab, 
risale ve mecmua mubayaa bedelle
ri, ecnebi hemşirelere iaşelerine mu
kabil. her ay maktuan verilecek 
para, cüzamların nakil masrafları, fa
kir veremlilere verilecek gıda ıııad-
deîerile muayene ve tedavi evlerine 
müracaat edecek diğer fakir hasta-

1 250 000 
30 000 
7 780 

1 250 000 
30 000 
7 780 
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lara verilecek ilâçlar ve sair bilû
mum masraflar.] 

Fasıl yekûnu 

Doğum ve çocuk bakım evleri 
[Amele yevmiyesi, hasta ve müstah
demler iaşesi, fennî tesisat, demir
baş, makine, alât ve edevat, ilâç, 
malzeme, idare masrafları, nakil va
sıtaları masrafları, küçük tamir mas
rafları, vazifelen şehir dahilinde dola
şacakların zarurî masrafları, kitab. 
risale ve mecmua mubayaa bedelleri, 
köy ebe mektebi erine getirilecek 
köylü talebenin iaşe, ibate, ilbas 
masrafları ve ayda (75) kuruşu geç
memek üzere verilecek aylık ve sair 
bilûmum masraflar. 1 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

105 000 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen . kabul edilen 
Lira Lira 

97 000 

1 287 780 1 287 780 

97 000 

Üçüncü kısım yekûnu 1 879 980 1 911 971 1 911 971 

Dördüncü kışımı - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1938 yılı borçları karşılığı 
1937 '» » » 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısıra yokunu 

5 000 5 000 

5 000 
646 
250 
200 
90 

6 186 
6 186 

1 
6 

646 
250 
200 
90 
0 

186 
186 

646 
250 
200 
90 
0 

1 186 
6 186 

Beşinci kısmı - iskân işleri 

Memurlar maaşı 85 300 87 120 87 120 
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Muvakkat tazminat 

Beşinci kısım yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

5 604 

90 904 

1940 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

6 324 

93 444 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 324 

93 444 

Altıncı kısım - Yar dun 

Yalova kaplıcalarına yardım — 60 000 60 000 

UMUMÎ YEKÛN 8 471 000 8 135 424 8 179 424 
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1939 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira, 

1940 malî 
Hükümetçe 

talcb edilen 
Lira 

yılı için. 
Encümence 

kabul edilen 
Tii ra Muhassasatm nev'i 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 4 800 4 800 4 800 
Maaş 
Memurlar maaşı 6 485 031 6 43i) 500 6 566 520 
Açık maaşı 51760 31760 31760 

Fasıl yekûnu 6 536 791 6 471 260 6 598 280 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 32 000 32 000 32 000 
Merkez ücretleri 
Memurlar 17R 4 4 n J 118 380 115 500 
Müteferrik müstahdemler l 73 500 75 660 
Muvakkat müstahdemler 1 200 ' 0 0 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

179 640 

806 386 

806 386 

159 480 

7 719 097 

191 880 

| 46 440 
1 694 674 

741 114 

174 036 

7 615 090 

191 160 

51 360 
709 074 

7Ö0 434 

174 036 

7 760 710 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 30 000 5 000 5 000 
Merkez levazımı 
Tenvir 2 800 2 520 2 520 
Teshin 9 520 8 568 8 568 
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563 

564 

M. 

3 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

1939 
Af alî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 800 

17 120 

2 400 

3 500 
0 
0 

0 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

4 320 

15 408 

2 160 

3 500 
0 
0 

0 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

4 320 

15 408 

2 160 

0 
1 800 

500 

2 300 

565 Temyiz mahkemesi riyaset ve 
başmüddeiumumilik ototmobil-
leri masrafı 

0 Mubayaa 
1 işletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

8 000 
6 000 

0 

14 000 

0 
4 000 

0 

4 000 

0 
3 000 
1 000 

4 000 

566 

567 

568 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

80 000 20 000 24 800 

Fasıl yekûnu 

srrikası 

i bab yekûnu 

51 500 
67 500 

119 000 

12 500 

278 520 

46 350 
60 750 

107 100 

11 250 

168 418 

54 350 
70 350 

124 700 

13 650 

192 018 

569 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
1 icar bedeli 
2 Defatir ve evrakı matbua 

49 000 
63 000 

44 100 
56 700 

50 500 
66 100 
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1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe, Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Melbusat 3 000 2 700 2 700 
[Ankara mahkeme ve daireleri müs
tahdemleri dahil. 1 

Meşhud suçlar kanunu muci
bince mesai saatleri haricinde 
dairelerinde nöbet beklentiye 
mecbur olan hâkim, müddeiu
mumi ve kâtiblere verilecek 
ücret 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

Fasıl yekûnu 115 000 103 500 119 300 

Daimî memuriyet harcırahı 85 000 70 000 73 000 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 43 000 43 000 43 000 
[Hukuku âmme para cezalarını takib 
edeceklerin harcırahları dahil.} 

Müfettişler harcırahı 55 000 30 000 30 000 
Staj harcırahı 
Maaş ve yevmiye verilmemek 
ve yalnız azimet ve avdet mas
rafları verilmek suretile ecnebi 
memleketlere gönderilecek hâ
kim ve müddeiumumiler harcı
rahı 1 000 0 1 
Maaşları verilmek ve başkaca 
yevmiye verilmemek suretile 
ecnebi memleketlere gönderi
lecek hâkim ve müddeiumumi
ler harcırahı 2 000 500 500 

Fasıl yekûnu 3 000 500 501 

2 000 

4000 

310 
213 673 

0 

3 600 

279 
178 173 

r-l 

3 600 

279 
178 173 
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3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

7 140 

528 123 

cS 525 740 

1940 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

6 426 

435 478 

8 218 986 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

6 426 

454 280 

8 407 008 

t kinci kısım - Cüze mahsus 
mııhassasat 

579 

580 

581 

Mütenevvi masraflar 
Cürmü meşhuda gidecek adlî 
memurların ve tabiblerin har
cırahı, ehli vukuf ve ehli hibre 
ve şahidlerin yol masrafları ve 
ücretleri ve müdavatı evveliye 
ve otopsi masrafları ve eür-
mün zahire ihracı için ihtiyarı 
lâzımgelen sair masraflarla ilı-
zarlı maznunların bir mahalden 
diğer bir mahalle sevk masraf-

2 

0 
1 
2 

l an 
Hukuk usulü muhakemeleri 
kanunu mucibince sarfolıma-
cak müzahereti adliye masrafı 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları 
Mubayaa 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

142 000 

2 000 

144 000 

7 500 
7 750 

0 

15 250 

127 800 

1 800 

129 600 

0 
6 975 

0 

6 975 

127 800 

1 800 

129 600 

0 
4 475 
2 500 

6 975 

Telif, tercüme, adliye ceridesi 
1 Telif, tercüme, cem ve tabı ka-

vanin masrafı ve hukukî eser
ler mubayaa bette! i 18 000 16 000 9 000 
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2 Adliye ceridesi ve Temyiz ka
rarları tabı masrafları ve ma
kaleler ücreti 

Fasıl yekûnu 

Süvari mübaşirlerine maktuan 
ayda 4 lira 45 kuruş hesabile 
verilecek yem bedeli 

ikinci kihiiıı vekilim 

Üçüncü kısım - Müessesat 

Adlî tıb işleri müessesesi mas
rafı 

1 Müşahedehane iaşe masrafı 
2 Demirbaş alât ve edevat muba

yaa bedeli ve tamir masrafı 
3 idare masrafı ve eczayı kim

yeviye ve malzeme ve tamirat 
4 Otopsi sandıkları ve adlî vazi

fe gören tabiblere muktazi alât 
ve deevat ve laboratuar tesisi 
ve malzeme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ceza ve tevkif evleri masrafı 
1 Tayinat 
2 Tabib ve tedavi ücretleri ve 

ilâç bedeli 
3 İdare masrafı 
4 Mahkûm, mücrim ve mevkuf

ların sevk masrafları ile şevke 
m enıu ı • ol ani arı n h arcırh al arı 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yıh Hükümetle Lııei'mıetıcı: 
tahsisatı talob edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

10 000 9 000 î) 000 

28 000 25 000 18 000 

31 010 0 0 

218 260 161 575 154 575 

5 000 4 500 4 500 

5 000 3 000 3 000 

10 000 9 000 9 000 

3 900 1 000 1 000 

23 900 17 500 17 500 

675 000 507 500 507 500 

20 000 18 000 18 000 
152 000 136 800 136 800 

21 300 1.9 170 19 170 

Fasıl yekûnu 868 300 681 470 681 470 
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584 Ceza ve tevkif evlerinin inşaat 
ve esaslı tamiratı 
[Ihaleten veya emaneten yapılacak 
inşaat ve esaslı tamirat bedel ve mas
rafları inşaat ve esaslı tamiratın 
kontrolü için lüzumu halinde merkez
de veya inşaat veya tamirat mahal
linde çalıştırılmak üzere hariçten alı
nacak murakib, mimar, mühendis, 
ressam, sürveyyan ve sairenin harci-
rah, ücret, yevmiye ve masrafları ve 
bu işler için icab eden levazımı ter-
simiye ve kırtasiye ile tabı masraf
ları.] 

585 Mahkûm çocuk ıslah evleri 
umumî masrafları 
[Islâh evlerinin iaşe ve masarifi ida
resi ve müdavat ve masarifi sevkiyesi 
bu tertibden verileceği gibi beher 
çocuk için maktu bir ücret verilmek 
suretile bu işin belediye çocuk Islah
hanelerine veya sair münasib görüle
cek kurumlara da gördürülmesi ca
izdir.] 

586 Ankara leylî hukuk fakültesi 
masrafı 

1 îaşe masrafı 
2 îdare masrafı 
3 Geliri müsaid olmayan neharî 

talebenin iaşe masrafları 
4 Fakültelerin diğer masrafları 

Fasıl yekûnu 

587 Ceza ve tevkif evleri mütedavil 
sermayesi 
[Mahkûm ve mevkufların ziraî, sı-

• naî ve inşaat işlerinde çalıştırma le
vazım ve masrafları.] 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

140 670 

1940 mali yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tale.b edilen kabul edilen 
Lira Lira 

30 000 19 000 19 000 

17 000 
31 000 

17 600 
0 

15 300 
27 900 

0 
0 

65 600 43 200 

90 000 40 000 

15 300 
27 900 
7 000 

100 000 

150 200 

40 000 

Üçüncü kısım yekûnu 1 218 470 801 171 908 171 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatin nev'İ kira Lira Lira 

Dördüncü kîsım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 0 23 800 23 800 
Eski yıllar borçları 
1938 yılı borçları karşılığı 
1937 '» >> » 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

28 000 
5 000 
3 500 
3 600 
2 700 

42 800 

42 800 
::—: - =zz:~ 

10 005 270 

4 250 
2 975 
3 060 
2 295 

0 
12 580 

36 380 
=z==rr~:rrzz:r:=z: 

9 218 112 

4 250 
2 975 
3 060 
2 295 

0 
12 580 

36 380 
zz=zz^:=:=~z=: 

9 506 134 
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1939 1940 mali yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

M- MühaSSasatm nev'İ l^ra Lira Linı 

596 

597 

598 

599 

Birinci kısım - Cüzlerde 'müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

595 Maaş 
1 Memurlar maaşı 1 322 297 1 362 900 1 362 900 
2 Açık maaşı 5 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 1 327 297 1 363 900 1 363 900 

1 
2 
o o 

1 
2 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Mu vakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyet müstahdemler ücreti 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

9 000 

18 840 | 
2 340 

21 180 

55 980 
1 200 

57 180 

32 000 

6 000 

7 920 
16 800 

500 

25 220 

55 980 
1 

55 981 

25 631 

6 000 

7 920 
16 800 

500 

25 220 

55 980 
1 

55 981 

25 631 

Birinci bab yekûnu 1 446 657 1 476 732 1 476 732 

600 
601 

. - • . 

îkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

4 00Ö 

250 
3 000 

3 250 

1 000 

250 
2 500 

2 750 

1 000 

250 
2 500 

2 750 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. M l l h a s s a s a t m nev'İ Lira Lira Lira 

602 
603 

604 

. _ 

605 

606 

607 
608 

609 
610 

611 

612 
613 

Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

îkinci bab yokunu 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
1 Kira bedeli 
2 Matbu defterler ve evrak 
3 Defter teclidi 

4 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî mamuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
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 
masrafları 

Üçüncü bab yekûnu 

1 500 

26 800 

10 000 
6 000 

16 000 

3 500 

55 050 

14 600 
16 000 
4 510 

900 

36 010 

25 000 

20 000 
24 000 

1 220 

1 
9 080 

2 000 

117 311 

1 200 

2 000 

7 000 
5 000 

12 000 

2 500 

21 400 

- . . - , 

14 600 
9 000 

500 
900 

25 000 

17 000 

9 000 
12 000 

1 220 

1 
9 777 

1 000 

74 998 

1 200 

2 000 

7 000 
5 000 

12 000 

2 500 

21 450 

14 600 
9 000 

500 
900 

25 000 

17 000 

9 000 
12 000 

1 220 

1 
9 777 

1 000 

74 998 

Birinci kısım yekûnu 1 619 018 1 573 180 1 573 180 
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1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

thınci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

614 Kadastro ve tapu tahrir heyet
leri masrafı 

1 Ücret 
2 Masarifi idare vo teçhizat 
3 A1 ât ve levazımı fenniye bedeli 

ve tamir masrafı 
4 Belediye ve köy ı nüme s s ili o.r i 

tarafından intihab olunacak ko
misyon azaları ve vukuf erba-
bile amele ve muvakkat jalon-
cu yevmiyesi 

Fasıl yekûnu 

615 Tapu işlerine yardım etmek 
için istihdam edilecek muvak
kat memurlar ve daktilolar 
ücreti 

616 İskândan müdevver muamelâ
tın tescili için istihdam oluna
cak muvakkat memur ve dakti
lolar ücret ve harcırahı ile sair 
masraflar 

617 Tapu ve kadastro tatbikat 
kursu 

1 İdare heyeti ve muallim ücreti 
2 idare ve imtihan masrafı 
3 Mektebe getirilecek memurlar 

ile talebe yevmiyesi 

Fasıl yekûnu 

618 Staj, tahsil ve kongre masrafı 
1 Staj için müsabaka ile Avrupa-

ya gönderilecek ecnebi diline 
vâkıf ve yüksek mektebde.ii 
mezun müfettişler harcırahı ve 
yevmiyeleri 

25 860 
18 500 

25 860 
10 000 

25 860 
10 000 

10 000 

25 000 

79 360 

6 000 

10 500 

21 720 
5 500 

12 000 

39 220 

1 000 

14 310 

51 170 

1 880 

500 

21 720 
3 000 

5 000 

29 720 

1 000 

24 310 

61 170 

1 880 

500 

21 720 
3 000 

5 000 

29 720 

http://mektebde.ii
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1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

Staj ve tahsil için müsabaka ile 
Avrupaya gönderilecek ecnebi 
diline vâkıf ve yüksek mekteb-
den mezun memurlar harcırah-
larile yevmiyeleri 1 
Beynelmilel fotogrametri ve 
kadastro kongrelerine iştirak 
masrafı ve azalık iane hakkı 1 500 

Fasıl yekûnu 1 502 

ikinci Kısım yekûnu 136 582 83 273 93 273 

Üçüncü kısım - Borçlar 

619 Geçen yıl borçlan 0 500 500 
620 Eski yıllar borçları 

1 1938 yılı borçları karşılığı 1 000 1 010 1 010 
2 1937 » » » 100 500 500 
3 1936 » » » 100 500 500 
4 1935 » » » 100 500 500 
0 1934 » » » 100 0 0 

Fasıl yekûnu 1 400 2 510 2 510 

tîçüncü kısım yekûnu 1 400 3 010 3 010 

UMUMÎ YEKÛN 1 757 000 1 659 463 1 669 463 
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Birinci kışım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

625 
626 

1 
2 

Birinci bab - Maaş, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl 

ücret, 

yekûnu 

4 800 

6 097 524 
32 088 

6 129 612 

4 800 

6 569 560 
32 088 

6 601 648 

4 800 

6 834 740 
15 228 

6 849 968 

627 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 19 000 19 000 19 000 

628 

629 

1 
2 

1 
2 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

32 510 

32 510 

999 276 

999 276 

I 14 280 
i 44 920 

59 200 

I 606 360 
I 618 456 

1 224 816 

14 280 
46 120 

60 400 

617 160 
633 306 

1 250 466 

630 Muvakkat tazminat 112 500 121 239 121 239 
631 2517, 3299 ve 3413 numaralı 

kanunlar mucibince verilecek 
ü PT*P 11 PT* 

1 Müdür ve muavin ücretleri 284 160 284 160 284 160 
2 Muallim ders ücretleri 480 000 480 000 480 000 
3 Meslekî ve teknik öğretim okul

ları öğretmenlerinin ders, ek-
zersiz ve şeflik ücretleri 91 250 91 250 91 250 

Fasıl yekûnu 855 410 855 410 855 410 
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1939 
.Malî yilı 
tahsisatı 

Lira 

1940 mali 
Hükümetçe 

ta leb edilen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri öğretmen
lerine verilecek ücretler 1,30 680 130 680 130 680 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

8 283 788 

10 000 

1 500 
2 280 
1 820 

5 600 

3 090 
3 360 

0 
0 

0 

9 016 793 

5 000 

1 500 
2 280 
1 820 

5 600 

3 090 
3 360 

0 
0 

0 

9 291 963 

5 000 

1 500 
2 280 
1 820 

5 600 

3 090 
0 

1 700 
460 

2 160 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 6 000 4 000 4 000 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fas^l yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
icar bedeli 
Matbu evrak ve def ati r 

5 380 
3 420 

8 800 

3 400 

40 250 

50 000 
3 640 

5 380 
3 420 

8 800 

3 400 

33 250 

m ooo 
3 640 

5 380 
3 420 

8 800 

3 400 

32 050 

66 000 
3 640 
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Melbusat 

Fasıl yekûnu 

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 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısmı yekûnu 

Ikiiu'i kısım - Cüze mahsus 
ımüuıssasat 

Sanayii nefise sergilerinin kü-
şad masraflarına yardım ile 
mükâfat ve mubbayaa oluna
cak eser bedeli 
Tedkik, program, kılavuz, tali
matname, kitab, dergi ve sair 
kütüpane masrafları 
Tedkik mas rafları 
[Müsabaka imtihanları mümeyyiz üc-
retlerile hususî idare bütçeleri tedkik 
komisyonundaki Maarif mümessiline 
verilecek ücret, mutahassıslarma ted
kik ettirilecek yazma ve basma eser-

1939 1940 malî yılı için 
Malî yıh Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1 300 1 300 1 300 

54 940 70 940 70 940 

45 000 30 000 30 000 

31 920 20 000 20 000 
76 000 73 000 "73 000 

1 940 1 940 1 940 

2 070 1 070 1 070 
47 150 44 908 44 908 

10 320 7 320 7 320 

269 340 249 178 249 178 

8 593 378 9 299 221 9 573 191 

2 680 2 000 2 000 

• 4 000 2 500 2 5(X) 
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1939 
Malî yılr 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

lerle bu gibi neşriyatın tedkik masraf-
lan.] [*1 

Satın alınacak veya abone olu
nacak kitab, dergi, gazete ve 
diğer basmalar bedeli, cilcöve 
sair kütüpane ve tesisat mas
rafları 3 000 3 000 3 000 
Muallimler için ders ve prog
ram kılavuzları 10 000 4 000 3 000 
[Telif, tercüme ve neşir masraflarile 
vekillikçe tercüme ettirilecek program, 
kanım, talimat ve raporların tercüme 
ücreti, program ve talimatnamelerin 
basım ve netir masrafı.] 
Tercüme ve çocuk neşriyatı bü
roları ummî masrafları ile ki
tab tedkik ücretleri [•] 0 0 5 000 

Fasıl yekûnu 17 000 9 500 13 500 

650 Maarif matbaası makine, tesi
sat ve levazımile matbaada ya
pılacak genişletme, değiştirme 
ve yeniden kurma işlerinin is
tilzam ettiği her türlü yapı ve 
tesis masrafları 35 000 25 000 25 000 

651 Derleme masrafları 3 200 1 200 1 200 
[2527 numaralı kanun hükümleri da
iresinde yapılacak her türlü derleme, 
toplama, dağıtma, yollama, neşir iş
leri ve yabancı memleketlerle neşri
yat mübadelesi masrafları, bu işleri 
yapmakla mükellef teşkilâtın bütün 
tesisat, masraf ve hareırahlarile müs
tahdemleri elbisesi.] 

652 Neşir masrafları 
1 Hususî neşriyata yardım 
0 Neşir, propaganda ve sergi 
2 Neşir işleri 

[Vekillikçe halka, müesseselere ve 
muallimlere parasız dağıtılmak üze-

50 000 
60 000 

0 

30 000 
45 000 

0 

27 500 
0 

36 000 

licş liradan elli liraya kadar olan ücretler doğrudan doğruya Maarif vekilliğince verilir 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yüı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Linı Lira Lira 

re telif veya tercüme ettirilecek ki- . 
tab, mecmua ve diğer bu nevi basma
ların basım, telif, tercüme ve her 
türlü neşir ve tevzi masrafları.J 
Propaganda işleri 0 0 5 000 
[Propaganda hizmetleri ve neşriyatı, 
yabancı memleketlerle • kütü re l müna
sebetlerin istilzam ettirdiği her türlü 
masraflar ve bu işlerde muvakkaten 
çalıştırılacak mutahassıslarm ve me
murların ücret ve harcırahları; mem
leketimiz maarifi hakkında tedkik-
lerde bulunacak ecnebilerle bunların 
refakatlerine memur edilecekler için 
sarfı iktiza eden her nevi masraf ve 
harcırahlar ile bunların ibate ve izaz 
masrafı.] 
Sergi işleri 0 0 :i 000 
[Sabit veya seyyar olarak tesis edile
cek neşriyat sergilerinin hazırlık, 
kurma, sevk, nakil, teşhir ve tanzimi 
için icab eden her türlü tesisat, kitab, 
mecmua ve eşya masraf laril e sergiler
de muvakkaten istihdam edilecek me
mur, müstahdem, işçi ve mutahassıs
larm yevmiye ve ücretleri..], 
Müellif, mütercim ve tabiiere 
verilecek para mükâfatı 5 000 1 500 1 500 
Türk kültürünün neşir ve ta
mimi için yapılacak her türlü 
masraflar " :> 000 :>, 000 . :î 000 
Yazına eserleri çoğaltma ve 
mübadele işleri için çalıştırı
lacak işçi ücretlerde her nevi 
fotoğraf, atelye tesis ve daimî 
masrafları " 2 500 1 200 i 200 
Yazma eserleri fotoğrafla ço
ğaltma atelyesi mütedavil ser
mayesi * ... 1 500 1. 500 ! 500 
2133 sayılı kamınla ihdas edil
miş olan Devlet kitabları mü
tedavil sermayesine, kâğıd fi-
atleri farklarının karşılanması 
ve astış fiatlerinin muhafazası 
için yapılacak yardım 0 150 000 150 000 
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1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 

0 
0 

122 000 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

0 

0 
0 

232 200 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

700 

250 
50 

229 700 

10 Nakil vasıtaları mubayaası 
11 Nakil vasıtaları işletme mas

rafı 
12 Nakil vasıtaları tamir masrafı 

Fasıl yekûnu 

653 Ulusal dil ve tarihimize aid 
eserlerin neşri masrafları 30 000 20 000 20 000 
[Bu nevi kitablarm veya eski yazma
ların, tabloların, estamp ve gravürle
rin, metin ve vesikaların satın alın
ması, el veya fotoğrafla kopye etti
rilmesi, çoğaltılması için lüzumu bu
lunan her türlü tesisat ve masraflar
la bunların telif veya tercüme etti
rilmesi, bastırılması, çoğaltılması için 
lâzımgelen her türlü masraflar ve bu 
işlerde çalıştırılacak mutahassıslnrm 
ve muvakkat memurların ücret ve 
harcırahları.] 

654 Okullar için bastırılacak ders 
ve terbiye vasıtalarile idare 
evrakı ve müze yayınları 

1 Harita, ders ve telkin levhaları 12 000 8 000 0 500 
[Hazırlama, orijinal yaptırma veya 
satın alma, çizdirme, bastırma ve 
yayma masrafları ile bu işlerde çalış
tırılacak mutahassıs ve müstahdem
lerin ücret ve harcırahları.] 

2 İdare evrakı 20 20 670 20 670 
[Muallim, talebe ve idare işleri için 
okullarda kullanılan formül, fiş, def- ' . . . . . . . 
ter ve bu gibi basmalar, bunların sevk 
ve tevzii masrafları ve bu işlerde ça
lıştırılan muvakkat memur ve müs
tahdemlerin ücret ve harcırahları.] 

3 Müze eserleri yaym işleri mii-
tedavil sermayesi ' 0 5 000 5 000 
[Müzelerimize ve tarihî.eserlerimize 
aid resim ve fotoğraflarla her çeşid 
mulâj ve kopyelerin yaptırılması mas
rafları ile albüm, katalog, monografi, 
kılavuz, broşür, dergi ve korpüs gibi 
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her türlü yayınlanıl telif ve tercüme 
hakları, tabı ve neşir masrafları.] 

Fasıl yekûnu 

655 Ecnebi mutahassıs ve öğret
menler ücret ve harcırahları 

656 Beynelmilel kongre, sergi ve 
müsabakalara iştirak ve ilmî 
tedkik için gönderileceklerin 
harcırahı, beynelmilel meslekî 
tedrisat cemiyetine iştirak his
sesi 
[Cenevrede milletler arası terbiye bü
rosuna azalık aidatı ve ayni şehirdeki 
daimî maarif sergisinin Türkiye1 kıs
mı için ieab eden vesait, malzeme ve eş
yanın imali, tedarik \ e sevkı m asra Ha
rı ve sergiye gidecek memur ve muta
hassıs harcırahları ve yevmiyeleri. | 

657 îlk ve orta öğretim, eğitmen 
ve öğretmenlerile ilk öğretim 
müfettişleri kursları masraf ve 
harcırah ve ücretleri 

658 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek talebenin tahsil ve yol 
masrafları 

1 Maarif yokaleti (Hars ve mes
lek) 

2 Nafia vekâleti 
8 İktisad vekâleti 
4 Millî müdafaa vekâleti (De

niz kısmı) 
5 Askerî fabrikalar umum mü

dürlüğü 
6 Harita umum müdürlüğü 
7 Adliye vekâleti 
8 Ziraat vekâleti 
9 Maliye vekâleti 

1.0 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek yabancı dil öğretmenliği 
kursu mezunlarının tahsil, yol 
ve sair masrafları 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

12 020 

187 520 

15 680 

528 080 

3 870 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
liira Lira 

33 670 

191 160 

1 680 

221 280 

8 088 

32 170 

191 160 

1 680 

221 280 

288 140 
32 520 
7 137 

100 000 
29 268 
6 424 

160 000 
29 268 
6 424 

033 

8 200 
11 670 
31 690 
19 960 
74 100 

7 380 
10 503 
28 521 
17 964 
66 690 

7 380 
10 503 
28 521 
17 964 
Q6 690 

50 000 



— İâ9 — 

M. Muhassasatın nev'i 

11 Münakalât vekâleti 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî yılı 
La 11.s isal ı 

Lira 

9 513 

536 300 

1940 malî yılı için 
JI ükûmrl ç,e F>ıoünıenoe 

ta leb edilen kalıul edilen 
Lira Lira 

8 562 

338 346 

Halkı tenvir hizmetleri masrafı 
1 Seyyar sinema mubayaa ve da

imî masrafları 
2 Millet mektebleri için vilâyet

lere yardım 

Fasıl yekûnu 

Köy okulları ile enstitüleri ve 
eğitmenleri ve öğretmenleri 
masrafları 

1 Köy okulları ve eğitmenleri 
için vilâyetlere yardım 

2 3238 numaralı kanunun 4 ncü 
maddesine göre gezici başöğ
retmenlerine verilecek yol pa
raları 

3 Köy enstitülerinin bilûmum üc
ret ve masrafları 

4 Köy enstitülerinin mütcdavil 
sermayesi 

Fasıl yekûnu 

Prevantoryom ve sanatoryom 
masrafları 

1 îaşe ve melbusat 
2 Demirbaş alât, malzeme ve ede

vat mubayaa ve tamir bedelleri 
idare masrafı 

10 

10 010 

10 

8 010 

10 020 8 020 

622 000 730 000 

78 000 90 000 

— 1 240 520 

— 24 000 

45 300 41 510 

8 562 

338 346 

1 
2 
3 

Ecnebi memleketlerdeki talebe 
müfettişliği masrafı 
Harcırah. 
îdare masrafı 
Muhabere 

Fasıl yekûnu 

4 020 
4 010 
1 330 

9 360 

3 520 
3 510 
1 330 

8 360 

3 520 
3 510 
1 330 

8 360 

10 

8 010 

8 020 

730 000 

90 000 

1 240 520 

24 000 

700 000 2 084 520 2 084 520 

41 510 

10 890 
6 000 

10 890 
6 000 

10 890 
6 000 
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1939 
Malî yılı 
talısisatr 

Lira. 

1940 malî yılı için 
f i ükûn ıctçe \') rıcümeı ı ce 

lalob edilen kabul edilen 
Lira Lira 

4 Nakil vasıtaları 4 950 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 67 140 60 400 60 400 

ikinci kısım yekûnu 2 276 000 3 237 336 3 237 336 

Üçüncü kısmı - Okullar ve 
müesseseler 

Yüksek öğretmen okulu mas
rafları 

1 Mekûlât, tatil aylarında yemek 
ücreti, mahrukat, tenvir, tat-
bir, mualece masrafları 31 010 31 010 37 010 

2 idare masrafı, parasız yatılı 
talebenin kitab, laboratuar, 
defter ve sair ders levazımı 2 630 2 630 2 630 

3 Melbusat 7 000 7 000 7 000 
4 Hamam, traş, parasız yatılı ta

lebe için harçlık ve yol parası, 
tedkik masrafı, telefon tesisa
tı ve mükâleme bedeli 4 000 4 000 4 000 

5 Dershane, yatakhane, mutbak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat ve demirbaş, ders aletleri 3 000 3 000 3 000 

6 Elektrik, havagazı ve su tesi
satı 1 000 1 000 1 000 

7 Kitab, mecmua bedelleri ve 
bunlara aid teclid ve sair mas
rafları 1 000 1 000 1 000 

8 Tamir masrafı 480 480 480 

Fasıl yekûnu 50 120 50 120 56 120 

Gazi öğretmen okulu ve eğitim 
enstitüsü 

1 Mekûlât, tatil aylarında yemek 
ücreti, mahrukat, tenvir, tat-
hir, mualece, makine yağı, ben
zin, lâstik bedeli ve sair mas
rafları 58 240 75 263 75 263 
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1939 
Malî yılı 
tahsis;) ti 

Lira 

194Û malî 
Elükûınetçc 

taleb edilen 
Lira 

yılı içiri 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 İdare masrafı, laboratuar ve 
atölye masrafı, parasız yatılı 
talebenin kitab, defter ve sair 
ders levazımı ve canlı modeller 
masrafı, neşriyat 

3 Melbusat 
4 Hamam, traş, talebe harçlığı ve 

yol masrafı, telefon tesisat ve 
miikâleme bedeli ve talebe ted-
kik masrafı 

5 Dershane, yatakhane, nıutbak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat, demirbaş ve ders aletleri 
bedelleri 

6 Elektrik, havagazı ve su tesi
satı 

7 NTakil vasıtaları 
8 Kitab, mecmua bedeli 

lara aid teclid 
9 Tamir masrafı 

10 Ders ücretleri 

665 Siyasal bilgiler okulu 
1 Mekfılât, tatil aylarında yemek 

ücreti, tathir, hayvan yemi, 
benzin, makine yağı ve lâstik 
bedeli 

2 Mahrukat ve tenvir 
3 İlâç ve tedavi bedeli ve hasta 

talebenin nakil masrafı 
4 İdare masrafı, laboratuar, atöl

ye, parasız yatılı talebenin ki
tab, defter ve sair ders levazı
mı ve hademelerin iş elbisesi 
masrafı 

5 Melbusat 
6 Hamam, traş, parasız yatılı ta

lebenin harçlığı ve yol parası, 
telefon tesisat ve miikâleme be
deli ve talebe tedkik masrafı 

5 100 
10 010 

5 340 
16 489 

5 340 
16 489 

2 150 

3 650 

330 

1 890 
4 470 

4 340 

1 835 

3 585 

297 

1 701 
4 023 

3 906 

1 835 

3 585 

e del i ve bun-
saire masrafı 

Fasıl yekûnu 

500 
500 

460 
460 

— 

81 070 103 

450 
350 

314 
294 

10 

930 

450 
350 

314 
294 

10 

103 930 

14 960 
5 420 

6 364 
4 878 

6 364 
4 878 

297 

1 701 
4 023 

3 906 
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7 Dershane, yatakhane, mutbak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat ve demirbaş ve ders aletleri 
bedeli 

8 Elektrik, havagazı ve su tesi
satı 

9 Nakil vasıtaları, hayvan ve le-
vaznn bedeli 

10 Kitab, mecmua bedeli, cild mas
rafı ve talebeye lüuzmlu kitab-
ların basım masrafı 

11 Tamir masrafı 
12 Konferans ücreti 

•Fasıl yekûnu 

İstanbul Kandilli rasadhanesi 
masrafı 
[İdare masrafı, fennî al ât ve edevat 
mubayaa, tesis ve tamir masrafları, 
telefon tesis ve mükâleme ücretleri, 
hayvan yem bedeli, rasathane neşri
yat masrafı ve ilmî tedkik seyahati 
masrafı, kitab, mecmua bedeli, atelye 
masrafı, küçük tamirler ve saire.] 

Güzel sanatlar akademisi 
1 Mahrukat, tenvir ve tathir 
2 İdare masrafı, laboratuar, atel

ye ve canlı modeller masrafı, 
talebenin müsabaka mükâfatı 
ve mimarî kısmında Hükümet 
hesabına okumak üzere alına
cak talebeye verilecek harçlık 

3 Telefon tesisatı ve mükâleme 
bedeli ve talebe tedkik masraf
ları 

4 Dershane levazımı ve bilûmum 
ders âletleri, 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 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Eneürneııce 
tahsisatı faleb edibin kabul edilen 

Lira Lira Lira 

4 470 4 023 4 023 

190 171 171 

190 171 171 

3 450 3 105 3 105 
690 621 621 

1 020 20 20 

41 420 29 280 29 280 

21 700 20 200 20 200 

(> 250 6 250 (> 250 

22 500 22 500 22 500 

1 200 1 200 1 200 

20 000 20 000 20 000 

1 500 1 500 1 500 

2 500 2 500 2 500 
1 500 3 000 3 000 
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8 Neşriyat 
9 Mimarî tatbikat bölümü umum 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

668 Müzik öğretmen okulu ve An
kara Konservatuvarı 

1 Mekûlât, tatil aylarında yemek 
ücreti, mahrukat, tenvir, tat-
lıir mualece 

2 İdare ve laboratuar masrafı, 
parasız yatılı talebenin kitab, 
defter ve sair ders levazımı 

3 Melbusat 
4 Hamam, traş, parasız yatılı ta

lebenin harçlığı ve yol parası, 
telefon tesisat ve mükâleme 
bedeli 

5 Dershane, yatakhane, mutbak 
ve sair tesisat, mefruşat, de
mirbaş ve ders âletleri bedeli 

6 Elektrik, havagazi ve su tesi
satı 

7 Müzik notları, kitab ve mec
mua bedeli ve bunların teclid 
ve sair masrafı 

8 Tamir masrafları 
9 Türk halk şarkılarının derle

me ve armonizasyonu ile ma
hallî kıyafet ve rakıslarm fili
me alınması ve bu hususta lü
zumlu her türlü vesait ve mal
zemenin teğmini ile yol masraf
ları ve batı koro, şarkı, opera 
ve sahne müzik ve metinleri
nin ve müzik ile tiyatroya aid 
ders kitablarından lüzumlu gö
rülenlerin dilimize adaptasyon, 
telif, tercüme, tedkik ve her 
türlü neşir masrafları 

10 Ankara konservatuar tatbikat 
sahnesinin bilûmum masrafları 
ile konservatuvar talebesinin 
yaz temrinleri kampı masraf-

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

2 000 

8 000 

65 450 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 

0 

58 950 

30 000 

2 000 
3 220 

5 000 

30 000 

1 500 
3 000 

4 000 

13 500 9 758 

2 000 

1 

58 951 

32 500 

2 000 
3 800 

5 200 

20 310 

930 

5 000 
1 460 

2 000 

930 

2 000 
2 000 

2 000 

930 

2 000 
2 000 

9 758 
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lan ve kampta çalışacak me
mur ve muallimlerin ücreti, 
yol paraları 

11 Konservatuvar tatbikat sahne
sinde bir sene staj yapacak 
olan talebeye verilecek burs 
karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Cumhur Başkanlığı filârmonik 
orkestrası 

1 Mahrukat, tenvir 
2 İdare masrafı 
3 Telefon tesisat ve mükâleme 

bedeli 
4 Tamirat masrafı 
5 Melbusat 
6 Müzik aletleri mubayaası ve 

tamir masrafları 
7 Nota, nota kâğıdı ve notaya 

müteallik sair masraflar 

Fasıl yekûnu 

Cumhur Başkanlığı filârmonik 
orkestrası ve müzik öğretmen 
okulu, konservatuvar, tiyatro 
ve opera bölümleri yabancı uz
manları ile muvakkaten davet 
edilecek yabancı orkestra şefi 
ve virtüozlara verilecek ücret 
ve yol paraları 
Lise ve orta okullar, öğretmen 
okulları masrafı 

1 Leylî teşkilâtına aid olmayan 
okulların mahrukat, tenvir, 
yem bedeli ve benzin masrafı 

2 tdare ve laboratuar masrafı, te
lefon tesisatı ve mükâleme4 be
deli 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı tul el) edilen. kabul edilen 

Lira Lira Lira 

40 000 20 500 20 500 

0 0 9 180 

121 420 75 688 89 868 

930 
380 
130 
230 
800 

11 590 

3 660 

17 720 

930 
1 000 

345 
1 640 
5 000 

4 400 

2 700 

16 015 

930 
1 000 

345 
1 640 
5 000 

4 400 

2 700 

16 015 

132 910 115 084 115 084 

93 450 84 105 84 105 

90 710 60 710 60 710 
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10 Nakil vasıtaları mubayaası 
11 Nakil vasıtaları işletme mas

rafı 
12 Nakil vasıtaları tamir masrafı 

Ulusal dil ve tarihimize aid 
eserlerin neşri masrafları 
[Bu nevi kitablarm veya eski yazma
ların, tabloların, estamp ve gravürle
rin, metin ve vesikaların satın alın
ması, el veya fotoğrafla kopye etti
rilmesi, çoğaltılması için lüzumu bu
lunan her türlü tesisat ve masraflar
la bunların telif veya tercüme etti
rilmesi, bastırılması, çoğaltılması için 
lâzımgelen her türlü masraflar ve bu 
işlerde çalıştırılacak mutahassıslarm 
ve muvakkat memurların ücret ve 
harcırahları.] 

Okullar için bastırılacak ders 
ve terbiye vasıtalarile idare 
evrakı ve müze yayınları 
Harita, ders ve telkin levhaları 
[Hazırlama, orijinal yaptırma veya 
satın alma, çizdirme, bastırma ve 
yayma masrafları ile bu işlerde çalış
tırılacak mutahassıs ve müstahdem
lerin ücret ve harcırahları.] 
îdare evrakı 
[Muallim, talebe ve idare işleri için 
okullarda kullanılan formül, fiş, def
ter ve bu gibi basmalar, bunların sevk 
ve tevzii masrafları ve bu işlerde ça
lıştırılan muvakkat memur ve müs
tahdemlerin ücret ve harcırahları.] 
Müze eserleri yayın işleri mü-
tedavil sermayesi 
[Müzelerimize ve tarihî > eserlerimize 
aid resim ve fotoğraflarla her çeşid 
mulâj ve kopyelerin yaptırılması, mas
rafları ile albüm, katalog, monografi, 
kılavuz, broşür, dergi ve korpüs gibi 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

700 

250 
50 

Fasıl yekûnu 122 000 

30 000 

232 200 

20 000 

229 700 

20 000 

12 000 000 6 500 

20 20 670 20 670 

5 000 5 000 
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her türlü yayınların telif ve tercüme 
hakları, tabı ve neşir masrafları.] 

Fasıl yekûnu 

655 Ecnebi mutahassıs ve öğret
menler ücret ve harcırahları 

656 Beynelmilel kongre, sergi ve 
müsabakalara iştirak ve ilmî 
tedkik için gönderileceklerin 
harcırahı, beynelmilel meslekî 
tedrisat cemiyetine iştirak his
sesi 
fCenevrede milletler arası terbiye bü
rosuna azalık aidatı ve ayni sel lirdeki 
daimî maarif sergisinin Türkiye kıs
mı için icab eden vesait, malzeme ve eş
yanın imali, tedarik ve sevkı masrafla
rı ve sergiye gidecek memur ve muta
hassıs harcırahları ve yevmiyeleri. | 

657 î lk ve orta öğretim, eğitmen 
ve öğretmenlerile ilk öğretim 
müfettişleri kursları masraf ve 
harcırah ve ücretleri 

658 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek talebenin tahsil ve yol 
masrafları 

1 Maarif vekâleti (Hars ve mcs-
' lek) 

2 Nafia vekaleti 
3 İktisad vekâleti 

Millî müdafaa vekâleti (De
niz kısmı) 
Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğü 
Harita umum müdürlüğü 
Adliye vekâleti 
Ziraat vekâleti 
Maliye "vekâleti 
Ecnebi memleketlere gönderi-
leeek yabancı dil öğretmenliği 
kursu mezunlarının tahsil, yol 
ve sair masrafları 

4 

6 
7 
8 
9 

10 

1939 
Mali yıl t 
tahsisatı 

Lira 

12 020 

187 520 

15 680 

528 080 

370 

1940 malî yılı için 
I lüluımetec lOncümenee 

taleh edilen kabul edilen 
Lira Lira 

33 670 

191 160 

1 680 

221 280 

033 

32 170 

191 160 

1 680 

221 280 

288 110 
32 520 
7 137 

160 000 
29 268 
6 424 

160 000 
29 268 
6 424 

3 033 

8 200 
11 670 
31 690 
19 960 
74 100 

7 380 
10 503 
28 521 
17 964 
66 690 

7 380 
10 503 
28 521 
17 964 
66 690 

50 000 
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659 

660 

M. 

11 

1 
2 
3 

1 
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Münakalât vekâleti 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlerdeki talebe 
müfettişliği masrafı 
Harcırah 
îdare masrafı 
Muhabere 

Fasıl yekûnu 

Halkı tenvir hizmetleri masrafı 
Seyyar sinema mubayaa ve da
imî masrafları 
Millet mektebleri için vilâyet
lere yardım 

Fasıl yekûnu 

1939 
Mal î VIjT 
tahsisatı 

Lira 

9 513 

536 300 

4 020 
4 010 
1 330 

9 360 

10 

10 010 

10 020 

1940 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

8 562 

338 346 

3 520 
3 510 
1 330 

8 360 

10 

8 010 

8 020 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

8 562 

338 346 

3 520 
3 510 
1 330 

8 360 

10 

8 010 

8 020 

661 Köy okulları ile enstitüleri ve 
eğitmenleri ve öğretmenleri 
masrafları 

1 Köy okulları ve eğitmenleri 
için vilâyetlere yardım 622 000 730 000 730 000 

2 3238 numaralı kanunun 4 ncü 
maddesine göre gezici başöğ
retmenlerine verilecek vol pa
raları ' 78 000 90 000 90 000 

3 Köy enstitülerinin bilûmum üc
ret ve masrafları — 1 240 520 1 240 520 

4 Köy enstitülerinin mütedavil 
sermayesi — 24 000 24 000 

Fasıl yekûnu 700 000 2 084 520 2 084 520 

662 Prevantoryom ve sanatoryom 
masrafları 

1 iaşe ve melbusat 45 300 41 510 41 510 
2 Demirbaş alât, malzeme ve ede

vat mubayaa ve tamir bedelleri 
3 İdare masrafı 

0 890 
6 000 

10 890 
6 000 

10 890 
6 000 
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4 Nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hışmı - Okullar ve 
müesseseler 

Yüksek öğretmen okulu mas
rafları 

1 Mekûlât, tatil aylarında yemek 
"ücreti, mahrukat, tenvir, tat-
lıir, mualece masrafları 

2 idare masrafı, parasız yatılı 
talebenin kitab, laboratuar, 
defter ve sair ders levazımı 

3 Melbusat 
4 Hamam, traş, parasız yatılı ta

lebe için harçlık ve yol parası, 
tedkik masrafı, telefon tesisa
tı ve mükâleme bedeli 

5 Dershane, yatakhane, mutbak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat ve demirbaş, ders aletleri 

6 Elektrik, havagazı ve su tesi
satı 

7 Kitab, mecmua bedelleri ve 
bunlara aid teclid ve sair mas
rafları 

8 Tamir masrafı 

Fasıl yekûnu 

Gazi öğretmen okulu ve eğitim 
enstitüsü 

1 Mekûlât, tatil aylarında yemek 
ücreti, mahrukat, tenvir, tat-
hir, mualece, makine yağı, ben
zin, lâstik bedeli ve sair mas
rafları 

1939 1940 mali yılı için 
Malî yılı 'Hükümetçe Encümence 
lalısisaiı ta.leh edilen kabul, edilen 

Lira Lira Lira 

4 950 2 000 2 000 

67 140 60 400 60 400 

2 276 000 3 237 336 3 237 336 

31 010 31 010 37 010 

2 630 2 630 2 630 
7 000 7 000 7 000 

4 000 4 000 4 000 

3 000 3 000 3 000 

1 000 1 000 1 000 

1 000 1 000 1 000 
480 480 480 

50 120 50 120 56 120 

58 240 75 263 75 263 
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2 îdare masrafı, laboratuar ve 
atölye masrafı, parasız yatılı 
talebenin kitab, defter ve sair 
ders levazımı ve canlı modeller 
masrafı, neşriyat 

3 Melbusat 
4 Hamam, traş, talebe harçlığı ve 

yol masrafı, telefon tesisat ve 
mükâleme bedeli ve talebe ted-
kik masrafı 

5 Dershane, yatakhane, mutbak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat, demirbaş ve ders aletleri 
bedelleri 

6 Elektrik, havagazı ve su tesi
satı 

7 Nakil vasıtaları 
8 Kitab, mecmua bedeli ve bun

lara aid teclid ve saire masrafı 
9 Tamir masrafı 

10 Ders ücretleri 

Fasıl yekûnu 

Siyasal bilgiler okulu 
1 Mekûlat, tatil aylarında yemek 

ücreti, tathir, hayvan yemi, 
benzin, makine yağı ve lâstik 
bedeli 

2 Mahrukat ve tenvir 
3 İlâç ve tedavi bedeli ve hasta 

talebenin nakil masrafı 
4 idare masrafı, laboratuar, atöl

ye, parasız yatılı talebenin ki
tab, defter ve sair ders levazı
mı ve hademelerin iş elbisesi 
masrafı 

5 Melbusat 
6 Hamam, traş, parasız yatılı ta

lebenin harçlığı ve yol parası, 
telefon tesisat ve mükâleme be
deli ve talebe tedkik masrafı 

1939 1940 mali yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

5 100 5 340 5 340 
10 010 16 489 16 489 

2 150 1 835 1 835 

3 650 

500 
500 
460 
460 
— 

1 070 

3 585 

450 
350 
314 
294 
10 

103 930 

3 585 

450 
350 
314 
294 
10 

103 930 

14 960 6 364 6 364 
5 420 4 878 4 878 

330 297 297 

1 890 1 701 1 701 
4 470 4 023 4 023 

4 340 3 906 3 906 
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8 

9 

10 

11 
12 
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7 Dershane, yatakhane, mutbak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat ve demirbaş ve ders aletleri 
bedeli 
Elektrik, havagazı ve su tesi
satı 
Nakil vasıtaları, hayvan ve le
vazım bedeli 
Kitab, mecmua bedeli, cild mas
rafı ve talebeye lüuzmlu kitab-
larm basım masrafı 
Tamir masrafı 
Konferans ücreti 

Fasıl yekûnu 

666 İstanbul Kandilli rasadhanesi 
masrafı 
[İdare masrafı, fennî al ât ve edevat 
mubayaa, tesis ve tamir masrafları, 
telefon tesis ve mükâleme ücretleri, 
hayvan yem bedeli, rasathane neşri
yat masrafı ve ilmî tedkik seyahati 
masrafı, kitab, mecmua, bedeli, atelye 
masrafı, küçük tamirler ve saire.] 

667 Güzel sanatlar akademisi 
1 Mahrukat, tenvir ve tathir 
2 İdare masrafı, laboratuar, atel

ye ve canlı modeller masrafı, 
talebenin müsabaka mükâfatı 
ve mimarî kısmında Hükümet 
hesabına okumak üzere alına
cak talebeye verilecek harçlık 

3 Telefon tesisatı ve mükâleme 
bedeli ve talebe tedkik masraf
ları 

4 Dershane levazımı ve bilûmum 
ders âletleri, 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 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

l/ıra, 

4 470 

190 

190 

3 450 
690 

1 020 

41 420 

21 700 

() 250 

22 500 

1 200 

1940 mali yılı için 
II ükûmetee 10 ucu mence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

4 023 

171 

171 

3 105 
621 
20 

29 280 

20 200 

(> 250 

22 500 

1 200 

4 023 

171 

171 

3 105 
621 
20 

29 280 

20 200 

fi 250 

22 500 

1 200 

20 000 

1 500 

2 500 
1 500 

20 000 

1 500 

2 500 
3 000 

20 000 

1 500 

2 500 
3 000 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

M. MuhaSSasat in nev'İ Lira Lira Lira 

8 Neşriyat 2 000 2 000 2 000 
9 Mimarî tatbikat bölümü umum 

masrafları 8 000 0 1 

Fasıl yekûnu 65 450 58 950 58 951 

Müzik öğretmen okulu ve An
kara Konservatuvarı 

1 Mekûlât, tatil aylarında yemek 
ücreti, mahrukat, tenvir, tat-
hir mualece 30 000 30 000 32 500 

2 idare ve laboratuar masrafı, 
parasız yatılı talebenin kitab, 
defter ve sair ders levazımı 2 000 1 500 2 000 

3 Melbusat 3 220 3 000 3 800 
4 Hamam, traş, parasız yatılı ta

lebenin harçlığı ve yol parası, 
telefon tesisat ve mükâleme 
bedeli 5 000 4 000 5 200 

5 Dershane, yatakhane, mutbak 
ve sair tesisat, mefruşat, de
mirbaş ve ders âletleri bedeli 

6 Elektrik, havagazi ve su tesi
satı 

7 Müzik notları, kitab ve mec
mua bedeli ve bunların teclid 
ve sair masrafı 

8 Tamir masrafları 
9 Türk halk şarkılarının derle

me ve armonizasyonu ile ma
hallî kıyafet ve rakıslarm fili
me alınması ve bu hususta lü
zumlu her türlü vesait ve mal
zemenin teğmini ile yol masraf
ları ve batı koro, şarkı, opera 
ve sahne müzik ve metinleri
nin ve müzik ile tiyatroya aid 
ders kitablarından lüzumlu gö
rülenlerin dilimize adaptasyon, 
telif, tercüme, tedkik ve her 
türlü neşir masrafları 13 500 9 758 9 758 

10 Ankara konservatuar tatbikat 
sahnesinin bilûmum masrafları 
ile konservatuvar talebesinin 
yaz temrinleri kampı masraf-

20 310 

930 

5 000 
1 460 

2 000 

930 

2 000 
2 000 

2 000 

930 

2 000 
2 000 
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1939 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira M. Muhassasatm nev'i 

lan ve kampta çalışacak me
mur ve muallimlerin ücreti, 
yol paraları 40 000 20 500 20 500 

11 Konservatuvar tatbikat salın e -
sinde bir sene staj yapacak 
olan talebeye verilecek burs 
karşılığı 0 0 9 180 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 

Fasıl yekûnu 

Cumhur Başkanlığı filârmonik 
orkestrası 
Mahrukat, tenvir 
îdare masrafı 
Telefon tesisat ve makaleme 
bedeli 
Tamirat masrafı 
Melbusat 
Müzik aletleri mubayaası ve 
tamir masrafları 
Nota, nota kâğıdı ve notaya 
müteallik sair masraflar 

Fasıl yekûnu 

121 420 

930 
380 

130 
230 
800 

11 590 

3 660 

17 720 
• —,-mr ••' 

75 688 

930 
1 000 

345 
1 640 
5 000 

4 400 

2 700 

16 015 

89 868 

930 
1 000 

345 
1 640 
5 000 

4 400 

2 700 

16 015 

Cumhur Başkanlığı filârmonik 
orkestrası ve müzik öğretmen 
okulu, konservatuvar, tiyatro 
ve opera bölümleri yabancı uz
manları ile muvakkaten davet 
edilecek yabancı orkestra şefi 
ve virtüozlara verilecek ücret 
ve yol paraları 132 910 115 084 115 084 

Lise ve orta okullar, öğretmen 
okulları masrafı 
Leylî teşkilâtına aid olmayan 
okulların mahrukat, tenvir, 
yem bedeli ve benzin masrafı 93 450 84 105 84 105 
îdare ve laboratuar masrafı, te
lefon tesisatı ve mükâleme be
deli 90 710 (Î0 710 60 710 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhanaanat 

Birinci bab - M.aaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

4 800 

1 053 760 
3 00u 

1 656 766 

4 800 4 800 

1 535 520 1 535 520 
l 000 1 000 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
MütefÇITI k müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 1 500 

243 840 

1 536 520 1 536 520 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 5 000 3 000 3 000 

179 940 
71 040 

500 

231 060 
77 700 

500 

Fasıl yekûnu 245 340 251 480 309 260 

2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri muallimle
rine verilecek ücret 720 720 720 
Vilâyet ücretleri 
Memurlar 
Mü tefe ITİ k mi istahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

.1.29 900 

129 960 

66 048 

2 108 634 

| 100 800 
I :^ 900 

137 700 

78 444 

2 012 664 2 

295 860 
93 780 

389 640 

81 408 

325 348 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 0 0 5 600 
Vekâlet binasının tefrişi ve de
mirbaş masarifi umumiyesi, 
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&• M- Muhassasatm nev'i 

703 

705 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

yeni yapılacak resimhaneler 
demirbaşı ve mahzenlerde ya
pılacak demir evrak dol abla vı 

0 

.1 
2 
3 

inşa ve mubayaası 
Mefruşat ve demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yenûnu 

4 500 
4 000 

8 500 

4 030 
7 680 
4 000 

15 710 

4 000 
3 600 

7 600 

4 000 
7 600 
4 000 

15 600 

0 
0 

0 

4 000 
7 600 
4 000 

15 600 

704 Merkez müteferrikası 
1 Müteferrika 5 600 5 000 5 000 

[Müvezzi ve muakkiblerin şehir dahi
lindeki yol masrafları dahildir.] 

2 Resmî ziyafetler 2 000 1000 1.000 
3 Asansör, işaret ve telefon tesi

satı motörlerinin ceryan, tamir 
ve işletme masrafları 1 150 1 000 1 000 

Fasıl yenûnu 

Vekâlet otomobili masrafları 
1 İşletme 
2 Tamir 

Fasıl yenûnu 

8 750 

3 600 
0 
0 

0 

7 000 

3 600' 
0 
0 

0 

7 000 

0 
1 680 

600 

2 280 

0 Motosiklet tamir ve işletme 
masrafı 

706 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 

707 Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

100 

6 000 

3 500 
5.000 

0 

5 400 

3 500 
5 000 

0 

5 400 

3 500 
5 000 

Fasıl yenûnu 8 500 8 500 8 500 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Muhassasatın nev'i Ijira l>i™ Lira 

Vilâyetler müteferrikası 7 000 6 000 6 000 

İkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yenûnu 

58 160 

3 500 
5 000 
4 000 

12 500 

53 700 

3 000 
5 000 
4 000 

12 000 

50 380 

3 000 
5 000 
4 000 

12 000 

Daimî memuriyet harcırahı 31 000 25 000 25 000 
Muvakkat memuriyet harcırahı 31 000 30 000 30 000 
Müfettişler harcırahı 11 380 10 000 10 000 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 4 000 4 000 4 000 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 960 900 900 
Posta ve telgraf ücreti 12 108 13 000 16 198 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 2 420 2 400 2 400 

Üçüncü bab yekunu 105 368 97 300 100 498 

Birinci kısım yekûnu 2 272 162 2 163 664 2 476 226 

ÎJdnci kısım - Cüze mahsus 
mııhassasai 

Birinci bab - Daimî masraflar 
Yollar ve büyük köprüler in
şaat ve tamirat m.wafı 
Müstahdemler ücreti 32 328 32 328 32 328 
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Ihaleteıı veya eıvıaııeten yapı
lacak etiid ve aplikasyon bedel 
ve masrafları, istimlâk bedel 
ve masrafları, tabı ve ilân üc
retleri, inşaat siirveyyanları 
ücret ve yevmiyeleri ve hususî 
idareler bütçeleri tedkik ko
misyonunda Nafia mümessili
ne verilecek fazla mesai ücreti, 
resmiküşad masrafları, inşaat 
mahallerine konacak telefon te
sis ve işletme masrafları ve 
mükâleme bedelleri 
Millî şose ve köprülerin müte
madi tamirleri için inşaat mal
zemesi ve alât ve edevat, maki
ne ve her türlü levazım ve ça
dır mubayaa, tamir ve nakil 
masrafları, amele, usta, maki
nist, şoför ve çavuş ve araba, 
kamyon yevmiye ve ücretleri, 
millî şose ve köprüler mütema
di tamirat ve inşaatı, kontrol 
memurlarının yevmiye ve yol
ların ağaçlanma masrafları 
Silindir ve sair yol inşaat ma
kineleri ve bunların yedek alât 
ve edevatı mubayaa, tamir ve 
işletme ve nekliya ve garaj 
masrafları ve tamirhaneler te
sis ve işletme masrafları 
Elli aded yol silindiri taksit 
bedelleri karşılığı 
Trabzon - î r an transit yolu in
şaatı karşılığı 
(E) cedveline dahil müstah
demlerin ve kontrol memurla
rının harcırahı 
Nakil vasıtaları işletme ve ga
raj masrafları 
Nakil vasıtala: 
Yol inşaatı karşılığı 

1939 
Malî yıh 
tahsisat! 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

22 500 

250 000 

10 

44 442 

551 258 

0 

22 500 

250 000 

0 

7 500 

225 000 

0 0 

0 0 

300 000 300 000 

25 000 

:amir masrafı 
lığı 

Fasıl yenûnu 

0 
0 
0 

900 538 

0 
0 
0 

604 828 

10 000 
5 000 

1 500 000 

2 104 828 
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1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Sular 
0 ödenecek su poliçeleri ve iade 

edilecek teminat paraları kar
şılığı 

1 3132 sayılı büyük su işleri ka
nunu haricinde evvelce yapıl
mış ve yapılmakta olan su iş
lerine aid istimlâk bedelleri!e 
bilûmum masrafları 

2 3132 sayılı büyük su işleri ka
nunu haricinde evvelce yapıl
mış ve yapılmakta bulunan ba
rajlar, kanallar, şeddeler ve 
imalâtı sınai yenin işletmesile 
mütemadi tamir masrafları 
hüsnü muhafaza ve işletmeleri 
için istihdam edilecek mühen
dis, fen memuru, ambar, fidan
lık, savak, laboratuar ve elek
trik memurlarile makinist ve 
muavinleri, makine yağcıları, 
şoför, bekçiler, bahçıvan ve 
muavinleri, odacı, usta, amele 
ve saire gibi müstahdemlere 
aid ücretler, fidanlıkların tesisi 
için yapılacak bilcümle masraf
larla bu işlerde kullanılacak 
amele yevmiyeleri ve bilûmum 
nakliye masrafları, işletmeye 
müteallik tenvir, kuvvei mu
harrike için sarfedilecek elek
trik ecryani ile müştail madde
ler masrafı, elektrik tesisatı 
bedelleri, teshin ve telefon te
sis ve mükâleme masrafları 

3 Küçük su işleri etüd ve inşaatı 
için yapılacak bilûmum mas
raflarla halkın yapacağı su iş
lerine yardım ve masrafları 

4 Meriç su işleri masrafları (Yu
nanlılarla yapılan itilâfname 
mucibince) 

5 Küçük su işlerile halkın yapa
cağı su işleri etüd ve kontrolle
ri için verilecek harcırah 

690 000 710 000 0 

40 000 15 000 15 000 

150 000 

50 000 

0 

0 

100 000 

15 000 

23 000 

0 

98 000 

14 000 

23 000 

1 000 
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Nakil vasıtaları işletme mas
rafları 
Nakil vasıtaları tamir masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

Levazım ve alâta mütenevvia 
Resim, alât ve edevatı fenniye 
levazımı 
Resim, hendese ve fotoğraf 
makinaları 

Fasıl yenûnu 

Kitab ve fennî risaleler bedeli-
le fennî eserlerin ve haritala
rın tabı ve teclid masrafları, 
alelûmum telif ve tercüme ve 
nafia eserleri modelleri için 
verilecek ücret ve mükâfat ve 
filim mubayaa bedelile mukta-
zi masraflar ve mühendisler 
birliğine nakden yapılacak yar
dım 
Beynelmilel müessese ve cemi
yetlere iştirak hissesi ve mas
rafları 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Ecnebi mutahassıs ve mühen
dis ve tercümanları 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek memurlar harcırahı 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

0 0 1 500 

0 0 500 

930 000 863 000 153 000 

3 500 3 000 3 000 

3 000 2 500 2 500 

6 500 5 500 5 500 

25 000 25 000 25 000 

100 100 100 

862 138 1 498 428 2 288 428 

38 400 34 500 34 500 

9 000 8 000 8 000 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Muhassasatm nev'i Lira Lira Lira 

Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek memurlar harcı
rahı ve masrafları 10 800 5 800 5 800 

İkinci bab yekûnu 58 200 48 -500 48 300 

İkinci kısım yekûnu 1 920 338 1 540 728 2 336 728 

Üçüncü kısım 

Birinci bab - Demiryoİlar ve 
limanlar 

İdare masrafları 
İnşaatı ikmal ve heyeti ıımıı-
miyesi işletmeye devrolunaıı 
hatların istimlâk bedelleri ve 
istimlâk işlerinde çalıştırıla
cak amele yevmiyeleri ve ehli
vukuf ücret ve masraflar ile bu 
işlere aid bilcümle masraflar 0 0 47 000 
Bakımı işletmeye devredilmiş 
hatlardaki nevakıs bedellerine 
mahsuben Devlet demiryolları 
işletme idaresine verilecek me-
baliğ 0 0 125 000 
İnşası mutasavver demiryollar 
ve limanlar için ihale ten veya 
emaneten yapılacak istikşaf, 
etiid ve aplikasyon masraf lan 0 0 75 000 
Nakliyat, tahmil ve tahliye 
masraflaıile 2256 numaralı ka
nun mucibince gümrüklerce 
tahsil edilen belediye hisseleri 
karşdıo'] " 0 0 8 000 
İş yüzünden malûl kalan inşa
at memur ve müstahdem ve 
amelesi ve bunlardan vefat 
edenlerin varislerine verilecek 
tazminat, alelûmum nıimlece, 
tedavi, hastane, teçhiz ve tek
fin masrafları, t ab ve ilân üc
retleri, kırtasiye masrafları ve 
ray f erşiyatı kilometre ikraıni-
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1939 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatın nev'i 

yesi ve merkezde otomobil iş
letme masraflarile telefon mü-
kâlemesi ve muhabere ücretle
ri ve alâtı hendesiye mubayaa
tı ve sair müteferrik masraflar 0 0 65 220 
Harcırah 0 0 38 000 

Fasıl yenûnu 0 0 358 220 

ikinci bab - Derince travers 
Fabrikası 

İdare masrafları 
Traverslerin enj ekte masrafla
rile müstehlik malzeme ve kö
mür bedelleri 0 0 81 000 
Fabrika ve traverslerin sigor
ta bedelleri, fabrika ve müşte
milâtının tenvir ve teshin mas
rafları, vagon kirası, alelû-
mum mııalece, tedavi, hastane 
ve teçhiz ve tekfin masrafları, 
iş yüzünden malûl kalan me
mur, müstahdem ve amelenin 
ve bunlardan ölenlerin varisle
rine verilecek tazminat, alât ve 
edevat tamiri, yedek malzeme 
mubayaatı, tank kiraları ve 
ferşiyat kilometre ikramiyesi 
ve sair müteferrik masraflar 
Harcırah 

Fasıl yenûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Teknik okulu 

Teknik okulu masrafları 155 000 175 000 175 000 
[îaşe, melbusat, alelûmum idare, ki-
tab, ders levazımı bedel ve masrafları, 
tab, teclid. ücretleri ve nakliye mas
rafları, mükâfat ve fakir talebeye mu-

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

14 000 
1 000 

96 000 

454 220 
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avenet, fennî seyahat, ameliyat ve tat
bikatı dersiye, talebe notu basım bedel 
vo masrafları, kütüpane, dersane, ya-
takane, atelye ve laboratuar, mutbak 
ve diğer mekteb müştemilâtı ve leva
zımı, mefruşat ve demirbaşı, nakliye 
masrafları ve levazımı işletmesi ve her 
türlü tamirat ve inşaatla icar bedel
leri ve elektrik, havagazi ve su tesisat 
ve bedelleri vesair bilûmum mekteb 
masrafları. 1 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1938 yi 
1937 » 
1936 » 
1935 » 
1934 » 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

20 000 20 000 

borçlan karşılığı 
» » 
» ;» 
» » 
» » 

Pasıl yenûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

38 910 
3 000 
1 000 
1 440 

960 

45 310 

45 310 

2 000 
500 
500 
500 

0 

3 500 

23 500 

2 000 
500 
500 
500 

0 

3 500 

23 500 

Altıncı kısım - Yapı işleri 

inşaat ve esaslı tamirat mas
rafları 
| İhaleten veya emaneten yapılacak in
şaat ve esaslı tamirat bedel ve mas

rafları, yapı ve imar işleri reisliği kad
rosunda bulunan memur ve müs
tahdemlerin inşaat ve tamiratın keşif 
ve murakabe, kabul vesairesi için vu
ku bulacak seyahatlerine aid harcı
rahlar, inşaat veya, esaslı tamiratın 
kontrolü için yapı ve* imar işleri reis
liği kadrosu haricinde olmak üzere 
lüzumu halinde mürakib, mimar ve 
sürveyyan ve emanet inşaatında veya 
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esaslı tamiratında kullanılacak mühen
dis veya mimar, fen memuru, sürvey-
yan ve sairenin ücret, yevmiye ve mas
rafları, her yapıya aid levazımı tersi-
miye ve kırtasiye ile tabına lüzum gö
rülecek evrakın kabul masrafı.] 

1 Devlet meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü 

2 Maliye vekâleti 
3 Gümrük ve inhisarlar vekâle-

ti [1] 
4 Emniyet işleri umum müdür-

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
J iükûnıetçe Encümence 
talob edilen knbıil edilen 

Lira Lira 

30 250 
1 527 220 

72 700 

27 225 
1 374 498 

65 430 

Hafriyat masrafları 
I Türk Tarih kurumunun lüzum gös
tereceği yerlerdeki hafriyatın icrası 
ve çıkan eserlerin mahallinde tanzim 
ve müzelere nakli ve mubayaa edile
cek alât ve edevat ve malzeme bedeli 
ve müstahdemlerin ücret, yevmiye ve 
harcırahları ve sair bilûmum masraf
ları. 1 

18 570 15 000 

Yedinci kısım - Yüksek mü-
hendis mektebi 

24 225 
1 374 498 

65 430 

5 
6 
7 
8 
9 

lüğü 
Jandarma genel komutanlığı 
Maarif vekâleti 
Münakalât vekâleti 
Ziraat vekâleti 
Kafia vekâleti 

Fasıl yenûnu 

10 920 
305 840 
605 800 
150 000 
101 600 
155 000 

2 959 330 

9 828 
275 256 
545 220 
135 000 
91 440 
82 103 

2 606 000 

9 828 
275 256 
671 220 
135 000 
91 440 
54 417 

2 701 314 

15 000 

Alt ınc ı k ı s ım y e k û n u 2 977 900 2 621 000 2 716 314 

732 Maaş ve ücretler 
1 îdare ve talim heyetleri maaşı 
2 Açık maaşı 

247 380 
1 000 

283 200 
1 000 

283 200 
000 

[1] Bu tertibe konan tahsisatın 27 000 lirası 3096 sayılı kanuna tevfikan İslâhiye, Milrşid pınar, 
Derhesiye, Karkamış, Çohanhey, Akçekoyunlu ve Aynıdelfide gümrük ve muhafaza memurlarile 
subayları için yaptırılacak evler inşaatına aiddir, 
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3 Memurlar ücreti 
4 Müteferrik müstahdemler üc

reti 

6 

9 

10 
11 

12 
13 

îdare masrafları 
İaşe masrafı 
Talebe, hademe ve müstahdem
ler melbusatı 
Tenvir ve teshin 
Levazımı tersimiye ve kırta
siye 
Defatir ve evrakı matbua ve 
teclidiye 
Laboratuarlar ve atelye iş
letmesi 
(İşletme ve bakım, muharrik ve müte
harrik edevatın tamir, tathir ve ta
lebenin. sanayi mektebi atelyesi ve di
ğer atelyelerde staj yapmalarına aid 
bilûmum masraflarile bu hususa aid 
muharrik kuvvetler masrafları.] 
Müteferrika ve çamaşır yıka
ma masrafları 
Ilânat 
Telefon mükâleme ve posta üc
retleri 
Kamp masarifi umumiyesi 
Mualece ve revir ve sair teda
vi masrafları 
[Talebe, hademe ve müstahdemler.] 
Su sarfiyatı 
Tesisat masrafı 
A — [Laboratuarlar, atelyeler için 
al ât ve edevat mubayaası ve bunlara 
aid tesis masrafları.] 
B — [Mutbak, yemekhane, yatak
hane gibi pansiyonu teşkil eden tek
mil aksama aid levazım masrafları.] 
C — [Kütüpane için kitab ve mee-
mua mubavaası ve bunların teclidi-
yesı. 
D -
ruşat.] 

[Her nevi demirbaş eşya, mef-

1939 
Malî yılı 
tahsisatı. 

Lira 

117 340 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

73 320 

43 440 

73 320 

43 440 

Fasıl yenûnu 365 720 

70 000 

2 500 

400 960 

70 000 

2 000 

400 960 

70 000 

27 600 
25 000 

5 000 

500 

4 500 

30 650 
25 000 

5 000 

500 

4 500 

30 650 
25 000 

5 000 

500 

4 500 

7 900 
1 500 

300 
3 500 

8 500 
1 500 

300 
3 000 

8 500 
1 500 

300 
3 000 

2 000 

5 500 
45 000 

2 500 
74 096 

2 500 
45 000 
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E — [Su, elektrik, telefon, havagazı 
tesisleri.] 
F — [Dershane eşyası ve alâtı tersi-
miye bedelleri.] 
G — [Mektebden mezun olacak tale
beye hediye edilecek olan kullanıl
mış edevatı tersimiye bedellerinin 
mahsubu.] 
Müderris, muallim, muavin ve 
asistanlarla 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 
Müderris ve muallim muavin
leri ve asistanlar ve mezunla
rın ecnebi memleketlerde, mek
teb, laboratuar, enstitü ve şan
tiyelerde tedkik, tetebbu ve ik
mali tahsil masrafları 
Spor masrafları 

Fasıl yenûnu 

Kitab, mecmua, tercüme, telif 
ve tabiye masrafları 
Kitab, telif, tercüme ücreti 
Tabiye, işletme, yevmiye, de
mirbaş eşya mubayaa ve tamir
leri, mevaddı ibtidaiye ve tecli-
diye, taba müteallik levazım 
masrafları 

Fasıl yenûnu 

Ecnebi muallimler ve su labo
ratuarları şef dö travo ücret 
ve harcırahları 
2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri muallimle
rine verilecek ücret 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yıİi Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

3 000 3 000 3 000 

5 000 4 000 4 000 
500 500 500 

Î 
_ _ _ _ _ ^ — — — — — — . 
207 300 235 046 205 950 
_ _ _ _ _ j . , 

/ 

7 000 7 000 7 000 

6 500 6 500 6 500 
\ 

13 500 ' 13 500 13 500 

75 000 ! 72 500 72 500 

500 1 500 | 500 



1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı ILükfııneteo Kn<*iimon<'<! 
IfihsisHİı lalob edilen kabul edilen 

Muhassasatın nev'i ı̂ h» J'i™ Li,; ı 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve sair 
masrafları 200 200 200 
Geçen yıl borçları 500 500 500 
Eski yıllar borçları 1 000 1 000 1 000 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 4 910 0 0 

Yedinci kısım yekûnu 

Sekizinci hısım - Konya ovası 
sulama idaresi 

Ücretler 
Memurlar 
M ütef'e rH k 111Ustalı dem 1er 

Fasıl yenûnu 

îdare masrafları 
Harcırah 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Demirbaş 
Tenvir ve teshin 
Nakil vasıtaları masrafı 
Müteferrika 
Tedavi ve yardım 

Fasıl yenûnu 

668 630 

36 840 

36 840 

3 000 
250 
500 
300 
500 
•150 
500 

5 200 

724 206 

I 20 280 
1 16 920 

37 200 

2 000 
250 
500 
300 
500 
150 
500 

4 200 

695 110 

20 280 
16 920 

37 200 

2 000 
250 
500 
300 
500 
150 
500 

4 200 

Mütemadi tamirat 
Tamirhaneler için her türlü 
malzeme, al ât ve edevat ve te- -"" i ' 
lef on makine ve levazımı alın
ması ve telefon şebekesinin ba
kım masrafları 2 000 2 000 2 000 
İdarenin yaptıracağı her türlü 
tamirat ve kanal tathiratı le
vazımı ve tamiratta kullanıla-, 
cak usta ve amele yevmiyeleri 
ve fidanlıkların idare ve tevsii 5 830 5 200 5 200 
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3 Hizmet kamyoneti ile levazı
mının mubayaa ve işletme ve 
tamir masrafları 

Fasıl yenûnu 

743 G-eçen ve eski yıllar borçları 
karşılığı 

Sekizinci kısım yekûnu 

0 Ankara şehri kanalizasyon iş
lerinin etüd, aplikasyon mas
rafları ile bu işlerde istihdam 
edilecek mutahassıs, mühen
dis, fen memuru, ressam, sür-
veyyanların ücret, yevmiye ve 
harcırahlarile usta ve amele 
yevmiyeleri, alınacak alât ve 
edevat ve malzeme bedelleri ile 
nakliyeleri, kırtasiye, matbu 
evrak ve tabiye ve bilûmum 
masrafları 

744 2819 numaralı kanun mucibin
ce elektrik işleri etüd idaresi
ne yapılacak yardım 

— 167 — 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe ' Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

3 800 

11 630 

500 

54 170 

1 800 

9 000 

500 

50 900 

1 800 

9 000 

500 

50 900 

50 000 

0 

0 

120 000 120 000 

UMUMÎ YEKÛN 8 143 510 7 424 998 9 047 998 



\ 

p 
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1939 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira Muhassasatm nev'i 

Birinci hısım - Güzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, Ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 4 800 4 800 4 800 

Maaş 
Memurlar maaşı 
Acık maaşı 

Fasıl yenûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstah d emler 
Muvakkat mü stalıdemler 

249 480 
2 000 

251 480 

6 000 

307 460 
3 000 

248 640 
1 000 

249 640 

1 500 

1 253 800 
1 58 800 

3 000 

248 640 
1 000 

249 640 

1 500 

253 800 
59 160 
3 000 

Fasıl yenûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemi e ?• 

Fasıl yenûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

310 460 

251 220 

251 220 

28 152 

852 112 

315 600 

i 231 720 
I 29 340 

261 060 

47 305 

879 905 

315 960 

231 720 
29 340 

261 060 

47 305 

880 265 

İkinci bab - Masraf 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 10 000 8 000 8 000 
Merkez levazımı 
Tenvir 3 000 3 000 3 000 
Teshin 6 000 4 000 4 000 
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Kırtasiye 

Fasıl yenûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yenûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 000 

13 000 

6 000 

3 500 
0 
0 

0 
-r 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

4 000 

11 000 

6 000 

3 500 
0 
0 

0 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

4 000 

11 000 

6 000 

0 
1 680 

500 

2 180 

Vekâlet hizmet otomobilinin 
ve iki motosikletin tamir ve iş
letmesi 2 500 2 000 
Motosiklet masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yenûnu 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yenûnu 

Vilâyetler müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 

İkinci bab yekûnu 

0 
0 

0 

6 000 
3 000 

9 000 

2 500 

6 000 

52 500 

0 
0 

0 

4 000 
3 000 

7 000 

3 000 

4 000 

44 500 

750 
250 

1 000 

4 000 
3 000 

7 000 

3 000 

4 000 

42 180 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
tcar bedeli 
Defatir ve matbu evrak 

27 000 
6 500 

19 000 
5 500 

19 000 
5 500 
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Melbusat 

Fasıl yenûnu 

1939 
Mali yıJı 
tahsisatı 

Lira 

3 000 

36 500 

1940 malî 
.llükûmutçc 

taleb edilen 
I .lira 

3 000 

27 500 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

3 000 

27 500 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
İş müfettişleri harcırahı 
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 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

12 000 

6 000 

2 500 
6 000 

1 250 

11.0 250 

8 000 

6 000 

500 
6 245 

1 000 

93 24(i 

8 000 

15 000 
12 000 
15 000 
4 000 

20 000 
15 000 
9 000 

1 

20 000 
15 000 
9 000 

1 

6 000 

500 
6 245 

1 000 

93 24() 

1 014 862 i 017 651 1 015 (>91. 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
•muhassasat 

'Birinci bab - Daimî masraflar 
Telifat, neşriyat ve propagan
da 
| İktisadî ve meslekî mecmualar, kı
tal), haritalar telif ve tercüme ücret
leri, tabı, neşir bedeli ve masrafları, 
filim ve i'ilim makimi mubayaası, ih
zar ve kira bedelleri, istihbarat ve 

propaganda masraflariie luı maksad-
kıra müteferri yardımlar.] 

15 000 8 000 8 000 
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Kongreler ve beynelmilel mü-
essesat masrafları 
Beynelmilel miiessesata iştirak 
hissesi 
Dış kongrelere gönderilecekle
rin harcırahları ve masrafları 
Tç kongreler masrafları 

Fasıl yenûnu 

Birinci bab vokûnıı 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı içiıi 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

3 000 

2 500 
2 500 

8 000 

23 000 8 003 8 003 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Ecnebi mutahassıslar, tercü
manlar ve kâtibleri 80 000 

İkinci kısım yekûnu 103 000 

20 000 

28 003 

20 000 

28 003 

Üçüncü hısım - Müesseseler 

Birinci bab - Maden işleri 
Tahlilhane masrafı 4 000 

Teşviki sanayi kanunu muci
bince verilecek prim karşılığı 
Krom madenleri ve Ereğli hav
zası ocakları ve diğer madenle
rin ruhsat tezkeresi ve imtiyaz 
hesabına 2818 numaralı kanu
nun 6 ncı maddesinin A, B, C 
bendleri mucibince verilecek 
tazminat ile ayni madenlerdeki 

10 

2 000 2 000 

Havsai fahmiye ve diğer ma
denler 
Ereğli kömür havzası 
Diğer madenler 
Hademe ve kolcu elbisesi 

Fasıl yenûnu 

8 000 
2 000 
1 000 

11 000 

4 000 
1 000 
1 000 

6 000 

4 000 
1 000 
1 000 

6 000 
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tesisat karşılığı olarak ruhsat 
tezkeresi veya imtiyaz sahih
lerine verilecek tazminat 
Sanat modelleri mubayaa, tev
zi, teşhir, neşir ve propaganda 
masrafları 
|El tezgahlan, çıkrık, dirik gibi alât 
ve edevatın mubayaa ve tevzii ve 
bunların işletilmesi için kullanılacak 
seyyar sanatkârlarrn ücret ve harcı
rahları ve bilûmum masraflar.) 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab 
tşçi sigorta idaresi masrafı ve 
3008 sayılı kanunun 89 ncu 
maddesinin tatbiki masrafı 

cii kısım yekûnu 

1939 
Malî ydı 
tahsisatı 

Lira 

16 000 

10 000 

41 01(1 

29 000 

70 010 

İ940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

6 000 

10 000 

24 00 

12 000 

36 001 

55 796 

310 000 

•>7-> 7u rJ 

12 000 

387 797 

Dördüncü insim - Müteferrik 
masraflar 

788 Tamirat masrafı 
789 G-eçen yıl borçları 
790 Eski yıllar borçları 

1 1938 yılı borçları karşılığı 
2 1937 '» » » 
3 1936 » » » 
4 1935 » » » 
0 1934 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 500 
0 

13 000 
1 500 
1 200 
500 
500 

16 700 

18 200 

1 206 072 

1 500 
3 750 

3 000 
1 500 
700 
500 
0 

5 700 

10 950 

1 092 605 

1 500 
3 750 

3 000 
1 500 
700 
500 
0 

5 700 

10 950 

1 440 441 
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1939 
Malî ynı 
tahsisatı 

Lira. 

1940 m; 
J Fük ûnu^ye, 

l:a,!o!> od i! 07i 

Lira 

alî yılı için 
lOtıeiitiiOiico 

kabi l i (HİİİO)I 

Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek mufoassasat 

795 
796 

Birinci bab - Maaş, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 

1 Memurlar maaş 
2 Acık maaşı 

I 

Fasıl 

ücret, 

yenûnu 

4 800 

442 804 
2 500 

445 304 

4 800 

4-1:5 540 
1 500 

415 040 

4 800 

420 740 
1 500 

422 240 

797 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

798 Merkez ücretleri 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 
3 Mu va kka t mü stah demi er 

Fasıl yenûnu 

799 Vilâyet ücretleri 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

5 000 

74 520 
5 000 

79 520 

152 «40 

152 640 

3 000 

83 760 

1.09 640 
40 980 

150 620 

3 000 

37 «80 
44 580 

1 500 

37 680 
45 780 
1 500 

84 960 

109 640 
40 980 

150 620 

800 Muvakkat tazminat 
801 2233 numaralı kanun mucibin

ce askerlik dersi muallimlerine 
verilecek ücret 

42 416 

900 

Birinci bab yekûnu 730 580 

40 644 

900 

698 764 

40 644 

900 

707 164 

İkinci bab - Masraf 
802 Vekâlet binasının tefrişi ve de

mirbaşı ve masarifi umumiyesi 30 000 21 000 21 000 
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p . 

803 

M. 

1 
2 
3 

Muhassasatm 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

nev'i 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 000 
6 000 
4 000 

13 000 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

3 000 
6 000 
4 000 

13 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

3 000 
6 000 
4 000 

13 000 

804 

805 

806 

807 

808 

809 

Merkez müteferrikası 
Müteferrika 
[Müvezzi ve nıuakkiblerin soh.ii 
hilindeki .yol masrafları dahildir. 

6 000 
da-

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
1 İcar bedeli 

5 000 

88 250 

26 000 

6 000 

5 000 

73 250 

32 000 

6 000 

2 
3 

0 
1 
2 

1 
2 

Resmî ziyafetler 
Asansör, işaret ve telefon tesi
satı motörlerinin cereyan, ta
mir ve işletme masrafları 

Fasıl yenûnu 

Vekâlet otomobili masrafı 
Mubayaa 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yenûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yenûnu 

1 000 

750 

7 750 

6 000 
3 500 

0 

9 500 

13 000 

ti 000 
4 000 

10 000 

1 000 

750 

7 750 

0 
3 500 

0 

3 500 

13 000 

6 000 
4 000 

10 000 

1 000 

750 

7 750 

0 
1 800 

500 

2 300 

13 000 

6 000 
4 000 

10 000 

5 000 

72 050 

32 000 

http://soh.ii
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1939 1940 malî yılı için 

"Malî yth Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

b\ M. Muhassasatm nev'i Mı-ı Li™ ı^a 

2 Defatir ve evrakı matbua 6 000 (> 000 (i 000 
8 Melbusat 7 200 7 740 7 740 

| Liman memurlarile meraki).) müstah
demlerine demirbaş olarak verilecek 
muşamba, çizme, ayakkabı ve melbu
sat ile merkez ve taşra odacılarının 
avakkaln ve melbusatı.l 

Fasıl yenûnu 39 200 45 740 45 740 

810 Daimî memuriyet harcırahı 10 000 8 000 8 000 
811 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
812 Müfettişler harcırahı 
813 Resmî telefon tesis ve mükâle 

me masraflarile ücretli muha
bere ve mükâteme bedeli 

814 Posta ve telgraf ücreti 
815 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 2 000 2 000 2 000 

15 000 
10 000 

6 000 
12 000 

12 000 
10 000 

6 000 
6 000 

12 000 
10 000 

6 000 
6 000 

Üçüncü bab vokûıuı 94 200 89 740 89 740 

Birinci kısım yekûnu 913 030 801 754 868 954 

ikinci kısım- - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Müteferrik 
masraflar 

816 Resim alât ve edevatı fenniye 
levazımı ve fotoğraf makine ve 
malzemesi, mubayaa ve tamir 
masrafları 5 000 4 000 4 000 

817 Meslekî mecmualar, kitab, ha
ritalar telif ve tercüme ücret 
ve mükâfatları, tabı, teclid, ne
şir bedeli ve masrafları, filim 
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ve filim makine mubayaası, 
ihzarı bedelleri, istihbarat ve 
propaganda masraflarile bu 
maksadlara müteferri yardım
lar 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira. 

1940 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

20 000 15 000 15 000 
818 

819 

820 

1 
2 

Hizmet otomobili masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi mutahassıs, tercüman 
ve kâtibleri 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek memurlar harcırahı 

Birinci bab yekûnu 

3 500 
0 
0 

0 

39 050 

10 000 

77 550 

2 000 
0 
0 

0 

36 600 

10 000 

67 600 

0 
1 600 

400 

2 000 

29 400 

10 000 

60 400 

821 

822 

İkinci bab - Deniz ticareti 
Yüksek deniz ticareti mektebi 
masrafları 
Umumî masraflar 
Laboratuarlar, atelyeler için 
alât, edevat ve malzeme muba
yaası ve bunlara aid bilcümle 
tesis masrafları, kütüphane 
için kitab ve mecmua muba
yaası ve bunların teclidiyesi, 
kitab telif ve tercüme ve tabı 
ücretleri 
Deniz vesaiti mubayaası 

Liman ve sahil hizmetleri 
Mayn imha masrafları 
Limanları temizleme, tarama 
işleri ve şamandıra imal ve te
sis, tamir, idame, idare ve bi
lûmum masrafları 
Limanlarda, sahilde verilecek 
beynelmilel işaret malzeme ve 

100 000 

Fasıl yenûnu 118 000 

6 055 

1.00 000 

100 000 

115 000 

6 000 

51 804 

100 000 

15 000 10 000 10 000 
3 000 5 000 5 000 

115 000 

6 000 

51 804 
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1939 1940 malî yılı için 

Mali yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı ta leb edilen kabul edilen 

ir. M. Muhassasatın nev'i [A^ ^ira Lira 

823 Liman idaresinin deniz nakil 
vasıtaları masrafları 

1 Liman idarelerinin nakil vası
talarının işletme, tamir, idame 
mubayaa ve s* 

2 Vesait kirası 

Fasıl yekûnu 8 500 

tTçüncü bab yekunu 8 500 

İkinci kısım yekûnu 5G8 105 

3 

8 

535 

500 

500 

304 

vesaitinin tesisi, mubayaa, ta
mir' ve umumî masraflar 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 108 055 59 804 59 804 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

27 000 
6 000 

33 000 

27 000 
6 000 

33 000 

27 000 
6 000 

33 000 

824 Devlet reisine aid deniz vasıta
larının bilûmum işletme, mu
bayaa, inşaat ve müteferrik 
masrafları ve sigorta ücretleri 
için Denizyolları idaresine ve
rilecek mebaliğ 216 000 244 400 244 400 

825 G-eceleri vazife gören liman 
memurlarına verilecek ücret 4 000 4 000 4 000 

826 Tamir ve inşaat masrafı 3 000 3 000 3 000 

İkinci bab vekilim 482 055 459 204 459 204 

827 
828 

1 
2 
o 
4 
0 

üçüncü bab - E 
Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar 
1938 yılı be 
1937 » 
1936 » 
1935 » 
1934 » 

borçları 

lorçlar 

•rol arı karşılığı 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

0 

5 000 
1 500 
1 000 

500 
500 

5 000 

2 000 
500 
500 
500 

0 

5 000 

2 000 
500 
500 
500 

0 

3 500 

8 500 

528 104 

UMUMÎ YEKÛN 1 481 135 1 397 058 1 397 058 
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M. 

182 

Muhaösâsâtın nev'i 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılr Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek mtihassasat 

830 
831 

1 
2 

Birinci bab - Maaş, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memu i'la r maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl 

ücret, 

yekûnu 

4 800 

247 000 
1 500 

248 500 

4 800 

360 300 
1. 000 

361 300 

4 800 

360 300 
1 000 

361 300 

832 

833 

834 

835 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekatid ikramiyesi 
Merkez ücretleri 

2 000 1 000 1 000 

1 
2 
»» 
t) 

1 
2 
o 
ö 

Memurlar 
Mütef e rrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Miitefenik müstahdemler 
Mıı vakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekunu 

522 000 
2 000 

524 000 

337 000 
1 000 

338 000 

21 000 

1 138 1300 

I 339 960 
| 78 540 

1 000 

419 500 

| 317 880 
| 28 2(50 

500 

346 640 

64 400 

1 197 640 

324 960 
78 660 
1 000 

404 620 

317 880 
28 260 

500 

346 640 

64 400 

1 182 760 

836 
837 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 

1 Tenvir 
2 Teshin 

8 000 

3 500 
5 000 

5 000 

3 000 
4 500 

5 000 

3 000 
3 000 
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Muhassasatın nev'i 

Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yenûnu 

Vilâyetler müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 

ikinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
îear bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yenûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

6 000 5 500 5 500 

14 500 13 000 11 500 

4 000 3 500 3 500 
3 500 3 500 0 

0 0 1 800 
0 0 500 

0 0 2 300 

4 000 4 000 4 000 
4 000 4 000 4 000 

8 000 8 000 8 000 

4 000 3 500 3 500 

12 000 8 000 5 000 

54 000 44 500 38 800 

20 000 30 000 30 000 
6 000 5 000 5 000 
2 500 2 500 2 500 

28 500 37 500 37 500 

15 000 12 000 12 000 

20 000 20 000 22 500 
21 000 25 000 27 000 
5 000 1 000 1 000 

5 000 8 300 10 300 
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1939 1940 malî yılı için 

V. M. 

849 

850 
851 

Muhassasatm nev'i 

Ücretli muhabere ve mükâle 
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 

Malî yılı 
tahsisatr 

Lira 

10 000 
5 000 

Hükümetçe 
la leh edilen 

Lira 

8 000 
5 000 

K ucun ı ence 
kabul edilen 

Lira 

6 000 
5 000 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

tîçüneii bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

2 000 

111 500 

803 800 

1 500 

118 :u)o 

;>>()0 4 4 0 

1 500 

122 800 

844 860 

İkinci hısım - Cüze mahsus 
mııhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
852 Dahilî ve haricî sergiler ve nu

mune meşherleri masrafları 
1 İzmir sergisine yardım 50 000 
2 'Hükümetçe iştirakine karar 

verilecek dış sergiler masrafı 50 000 
3 Lç sergi ve iç ve dış numune 

meşherleri 10 000 

Fasıl yenûnu 110 000 

853 Telifat, neşriyat, propaganda 
ve yardımlar 

t iktisadî ve meslekî mecmualar, 
kitab, haritalar, telif ve tercü
me ücretleri, tabı ve neşir be
deli ve masrafları, filim ve fi
lim makine mubayaası, ihzar 
ve kira bedelleri ve istihbarat 
ve propaganda masraf laıile bu 
maksadl ara mü tefeni vardım-
lar ' 80 000 

2 Ticarî istihbarat 10 000 

1 000 

1 000 

500 

57 000 

101 000 

500 

2 500 

25 000 
10 000 

158 500 

25 000 
10 000 

Fasıl yenûnu 40 000 35 000 35 000 



r. M. 

854 

1 

2 

3 

4 

— 1S5 

Muhassasatm nev'i 

Kongreler ve beynelmilel mü-
essesat masrafları 
Beynelmilel ınüessesata iştirak 
hissesi 
Dış kongrelere gönderilecekle
rin harcırah ve masrafları 
t e kongrelerin tesis ve idare 
ve sair masrafları 
Ecnebi misafirlerin izaz mas
rafı 

— 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

20 000 

2 000 

5 000 

4 000 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

8 000 

1 000 

3 000 

2 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 000 

1 000 

3 000 

2 000 

0 

858 

Fasıl yenûnu 31 000 14 000 14 000 

0 Turizm umumî masrafları ve 
turizm teşekküllerine yardım 20 000 10 000 0 

855 2834 sayılı kanunla 3018 sayılı 
kanunun 7 nci maddesine göre 
kurulu teşekküllerin idare 
masraflarına yardım 40 000 2 000 2 000 

856 Tahlil ve ölçüler laboratuarla
rı için makine alât, edevat ve 
ecza mubayaa ve tamir mas
rafları 15 000 10 000 10 000 

857 Ticaret ataşelikleri masrafları 
1 
2 

1 
2 

Umumî masraflar 
Daimî ve muvakkat memuri
yet harcırahları 

Fasıl yekûnu 

Hizmet otomobili ve motosik
let işletme ve tamir masrafları 
Motosiklet masrafları 
işletme 
Tamir 

Fasıl yenûnu 

Birinci bab yekûnu 

35 000 

15 000 

50 000 

8 000 

0 
0 

0 

314 000 

35 000 

15 000 

50 000 

3 500 

0 
0 

0 

127 000 

39 080 

15 000 

54 080 

0 

400 
100 

500 

274 080 
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1939 1940 mali yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm liev'İ ^ r a Lira Lira 

ikinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Ecnebi mutahassıslar, tercü
manlar ve kâtibler 50 000 15 000 9 000 

Üçüncü bab - Borçlar 
Geçen yıl borçları 0 3 880 3 880 

ikinci kısım yekûnu 364 000 145 880 286 9«0 

UMUMÎ YEKÛN 1 667 800 1 506 320 1 631 320 
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M. Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek mııhassasat 

- m — 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe E ne üme n o e 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

865 
866 

1 

1 
2 

Birinci bab - Maaş, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaş 
Açık maaşı 

1 

Fasıl 

ücret, 

yenûnu 

4 800 

1 846 740 
2 500 

1 849 240 

4 800 

J. 870 920 
2 500 

1 873 420 

4 800 

1 903 920 
2 500 

1 906 420 

867 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 8 000 3 840 3 840 

868 Merkez ücretleri 
1 Memurlar ™ 7 0 n ! 33 480 33 480 
2 Müteferrik müstahdemler I 32 400 33 660 
3 Muvakkat müstahdemler 2 500 1 000 1. 000 

869 Vilâyet ücretleri 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müst; 

870 Muvakkat tazminat 60 000 65 000 65 000 
871 Vekâlete merbut âli mekteb 

mezunlarına 1437 numaralı ka
nun mucibince verilecek avans 14 000 10 000 10 000 

872 2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri muallimle
rine verilecek ücret 1 720 1 720 1 720 

Fasıl yenûnu 

ahdemler 

Fasıl yenûnu 

71 200 

676 010 

676 010 

66 940 

| 23,7 060 
| 536 892 

773 952 

68 140 

23,7 060 
540 192 

777 252 

Birinci bab yekiımı 2 684 970 2 799 672 2 837 172 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yrlı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

873 
874 

875 
876 

1 
2 
• » 

1 
2 

İkinci bab -
Merkez mefruşat 

- Masraf 
ve demirbaşı 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yenûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
işletme 
Tamir 

Fasıl yenûnu 

10 000 

6 000 
5 000 
4 500 

15 500 

10 000 
3 500 

0 
0 

0 

3 000 

3 000 
4 000 
4 000 

11 000 

10 000 
3 500 

0 
0 

0 

3 000 

3 000 
4 000 
4 000 

11 000 

10 000 
0 

1 800 
500 

2 300 

877 Vilâyetler mefruşat ve demir 
başı 22 500 20 000 20 000 

878 Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 10 000 10 000 J.O 000 
2 Kırtasiye 5 000 5 000 5 000 

879 

880 

Fasıl yenûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

ikinci bab yekûnu. 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
1 îcar bedeli 
2 Def ati r ve evrakı matbua 
3 Melbusat 

Fasıl yenûnu 

15 000 

3 000 

79 500 

21 000 
7 000 
3 200 

31 200 

15 000 

3 000 

65 500 

25 000 
7 000 
3 200 

35 200 

15 000 

3 000 

64 300 

25 000 
7 000 
3 200 

35 200 

881 Daimî memuriyet harcırahı 20 000 20 000 20 000 



m 

F. M. Muhassasatm nev'i 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

882 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 27 000 22 000 22 000 

883 Tedkik ve mubayaa için dış 
memleketlere gönderileceklerin 

884 
885 

886 

887 Posta ve telgraf ücreti 
888 3335 numaralı kanun mucibin

ce yapılacak tedavi, yol ve sa
ire masrafları 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yokûım 

harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 

3 010 
20 000 

8 000 

1 450 

10 
15 000 

6 000 

1 450 

10 
15 000 

6 000 

1 450 

10 000 

167 703 

2 932 173 

5 000 

151 703 

3 01.6 875 

5 000 

151 703 

3 053 175 

t kinci hısım - Güze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
889 Telifat, neşriyat ve propagan

da 20 000 10 000 10 000 
| T Lor nevi neşriyat mubayaası, tercü
me ve telif hakları ve her türlü neş
riyat ve istihbarat tabı, istihsal ve 
tevzi masrafları ve bu kabil işlere 
yardım, öğretici filimler mubayaası, 
isticarı ve bu fil imleri çekmek ve 
göstermek ve yaymak için sabit ve 
otomobilli vesait ve tesisat mubayaası 
ve bu kabil işlere yardım.] 

890 Levazım ve alâtı fenniye 10 10 10 
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Muhassasatm nev'i 

Kongre ve teknik toplantılar 
ve beynelmilel teşekküllere iş
tirak ve yardım 
Beynelmilel teşekküllere işti
rak ve yardım 
Tç ve dış kongre ve tednik top
lantılara iştirak, i e kongre ve 
teknik toplantılar tertib ve bu 
kabil toplantılara yardım umu
mî masrafları 
| Dahildeki toplanacak kongre ve tek
nik toplanl ılarm vekâletçe takdir olu
nacak bütün "masrafları İm tertibleu 
verilir.] 

Fasıl yenûnu 

Hayvan ıslahı sağlık zabıtası 
encümenleri hakkı huzuru 

Birinci bab yokunu 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Yerli, ecnebi tekniker, ustaba
şı ve mutahassıslar ve tercüme 
büroları müstahdemleri 
Staj ve ihtisas masrafları 
Staj ve ihtisas için harice gön
derilecek olan memurların har
cırahı 
Çay ve sunî sıfacl ihtisası yap
mak için harice gönderilecek 
memurlara yardım 

Fasıl yenûnu 

İkinci bab yekûnu 

tkinci kısım yekûnu 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetle Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

7 500 7 500 7 500 

5 000 10 .10 

12 500 7 510 7 510 

10 10 10 

32 520 17 530 17 53)0 

120 000 24 240 24 240 

10 10 10 

5 000 10 10 

5 010 20 20 

125 010 24 260 24 260 

157 530 41 790 41 790 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî y:lr Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

J:'. M. MuhaSSasatm liev'İ Lira Lira Lira 

896 Mücadele 
1 Muzu- hayvan ve lıastahklarla 

mücadele masrafı 
2 Merkez mücadele 

ı rıiica d el e i stasyonları 
3 Mersin, fümu 

masrafları 

Üçüncü İnsini - Müesseseler 

Birinci bab - Ziraat işleri 
895 Mektebler ve kurslar 

1 Orta ziraat mektebleri 130 000 130 000 124 437 
2 Makinist mektebleri 0 000 30 000 30 000 
3 Zirai kurslar ve köy eğitmen

leri ve su işleri ve seyyar ar-
teziyen teşkilâtı malzeme ve 
umumî masrafları 

4 Harcırah 
.'1 

Fasıl yenûnu 

100 000 
0 

236 000 

00 000 
0 

229 000 

43 000 
5 850 

212 287 

L 
enstitüsü ve 

darı 
ıvarı umumi 

Fasıl yekûnu 

300 000 

02 000 

8 000 

370 000 

280 000 

40 000 

8 000 

328 000 

250 500 

40 000 

8 000 

307 500 

897 Tarla ziraati, ıslah, deneme, 
üretme ve temizleme müesse
sesi 

1 Islah istasyonları, deneme tar
laları, tohum üretme çiftlikle
ri, yonca tohumu temizleme evi Kil 887 81 887 155 087 

2 Müfkl nebatlar tohumlarının 
tedarik ve tecrübe masrafları 500 500 500 

3 Tohum temizleme evleri 130 000 98 150 125 000 
[Bu. fasla dahil tertiblerden 2654 sa
yılı kamınım bükümleri dairesinde 
idnre olunmak üzeı-e Ziraat vekâletin
ce tensib olunan unlularda mütedavil 
isletme sermnvesi verilebilir. | 

4 Harcırah ' 0 0 7 000 

Fasıl yekûnu 292 387 180 537 288 187 
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Muhassasatın nev'i 

Bağ ve bahçe ziraati ve mües
seseleri 
istasyonlar, fidanlıklar ve ör
nek bahçeleri 
Zeytin bakım teşkilâtı ve zey
tin istasyon ve fidanlıkları 
Zeytin müstahsillerine ve bu
dama ustalarına verilecek bu
dama ve aşı takımı ve levazı
mı bedeli ve nakdî mükâfat 
karşıılğı 
Harcırah 

1939 
Malî yılı 
tahsisatr 

Jjira 

83 000 

85 000 

10 
0 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

83 000 

75 000 

10 
0 

yılı ıçm 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

78 100 

52 000 

10 
25 400 

Fasıl yekûnu 168 010 158 010 155 510 

Böcekçilik, tavukçuluk mües
seseleri 
ipek böcekçilik enstitüsü ve 
istasyonları ve kışlakları, boğ
ma ve fışkırtma ve tohum ye
tiştirme evleri 
Tavukçuluk enstitüsü ve istas
yonları 
Harcırah 

Fasil yekûnu 

Meyve ve çay ziraati işleri ve 
ıslahı müesseseleri umumî 
masrafları 

22 000 

18 000 
0 

40 000 

20 000 

15 000 
0 

35 000 

217 200 

14 978 

12 768 
5 000 

32 746 

Meyve ve çay ziraati umumî 
masrafları 
Meyve ve çay ziraati işleri ve 
müesseseleri umumî masrafları 
Harcırah 

Fasıl yekûnu 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

207 200 
10 000 

217 200 

3437 numaralı tütün inhisarı 
kanununun tatbiki masrafı 0 3 000 3 000 



— 194 — 
1939 1940 malî yılı için 

Mali yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

M. MuhaSSasatm nev'İ I^ra Lira Lira 

3039 numaralı çeltik ekimi ka
nununun tatbiki masrafı 0 1 000 1 

Birinci bab yekûnu 1 106 397 1 151 747 1 217 430 

ikinci bab - Yeterine]' ve 
zootekni işleri 

Mektebler, kurslar 
1 Hayran sağlık memurları ve 

nalband mektebleri 
2 Kurslar 
3 Harcırah 

>ri 

Fasıl yekûnu 

25 000 
0 000 

0 

31 000 

25 000 
2 000 

0 

27 000 

24 250 
500 

2 250 
27 000 

Mücadele 
1 Hayvan hastalıkları le mücade

le ve tahaffuzhaneler tesis ve 
idaresi 150 000 150 000 150 000 

2 Bakteriyolojihaııe ve; serom 
darülistihzarları ve laboratu
arlar 80 000 72 000 69 000 

3 ttlâf edilen hayvan tazminatı 25 000 20 000 20 000 
4 Harcırah ' 0 0 3 000 

Fasıl yekûnu 255 000 242 000 242 000 

2342 numaralı kanun mucibin
ce hayvan sağlığı memurlarına 
verilecek yem bedeli 30 000 22 000 22 000 
Islah, teksir ve tedkikat 

1 Haralar masrafı 408 850 306 850 300 850 
[Haralar açığını kapamak için m ak
tıran dahi verilebilir.] 

2 Aygır depoları 125 000 110 000 107 000 
[Seyis ve çobanların iaşeleri de bu 
tertibden teğmin olunur. 1 

3 Koyun ve kürk hayvanları da
mızlıkları mubayaa bedellerile 
numune ağılları 

4 Karasığır damızlıkhaneleri 
| Seyis ve çobanların iaşeleri de bu 
tertibden teğmin olunur.] 

27 600 
125 000 

20 000 
102 300 

10 500 
100 300 



F. M. Muhassasatın nev'i 

5 Ihsa ve organizasyon masraf
ları 

6 Şeriri lor ve teşvik ikramiyeleri 
7 Harcırah 

Fasıl yekûnu 

İkinci bab yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1939 İ94Ö malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

20 000 
40 000 

0 

746 450 

1 062 450 

15 000 
30 000 

0 

644 210 

935 210 

10 000 
30 000 
10 500 

644 210 

935 210 

2 168 847 2 086 957 2 152 640 

909 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

907 
908 

1 
2 
3 
4 
0 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1938 yılı borçları karşılığı 
1937 \> » » 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 

6 000 

2582 sayılı kanun mucibince 
merinos koyunlarının muba
yaa, ıslah ve yetiştirilmesile 
tevzi işleri umumî masarifi ve 
bu kabîl işlere yardım 
Merinos işleri 

1 2582 sayılı kamın mucibince 
merinos koyunlarının muba
yaa, ıslah ve yetiştirilmesile 
tevzi işleri umumî masarifi ve 
bu kabîl işlere yardım 

2 Harcırah 

340 000 260 000 

6 000 

karşılığı 
» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

20 000 
1 000 
1 000 
1 000 
611 

23 611 

9 000 
500 
500 
260 
0 

10 260 

9 000 
500 
500 
260 
0 

10 260 

0 

223 600 
25 000 

Fasıl yekûnu 0 248 600 
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910 

0 

911 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

0 2582 sayılı kanun mucibince 
pamuk ıslahı ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumu mubayaa, üre
tim ve tevzi işleri umumî ma
sarifi ve bu kabil işlere yar
dım 300 000 200 000 

1 

2 

1 
2 

Pamuk işleri 
2582 sayılı kanun mucibince 
pamuk ıslahı ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumu mubayaa, üre
tim ve tevzi işleri umumî ma
sarifi ve bu kabîl işlere yar
dım 
Harcırah 

Fasıl yekûnu 

Motosiklet mubayaa, işletme 
ve tamir masrafı 

Nakil vasıtaları masrafları 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

0 
0 

0 

300 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

300 

0 
0 

0 

177 000 
15 000 

192 000 

0 

22 955 
11 712 

34 667 

912 Sergi ve fuarlara yardım 
1 îç beynelmilel fuarlara yardım 10 000 5 000 5 000 
2 Ziraî sergi ve meşherleri ve 

müsabakalar tertib umumî 
masrafları ve bu kabîl işlere 
yardım 10 10 10 

Fasıl yekûnu 10 010 5 010 5 010 

0 Köy kalkınma ve ziraî kombi
nalar 

1 Umuı 
., 2 Harcı 

nî masraflar 
rah 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekunu 

0 
0 
0 

0 

673 921 

110 960 
0 
0 

592 

0 

530 

0 
105 960 ,J 

2 500 

108 460 

604 997 



F. M. Muhassasatın nev'i 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

194Û malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Ankara Yük 
sek ziraat enstitüsü 

913 

914 

915 
916 

917 

Enstitü ve laboratuarlar ve le
vazım ve işletmeleri umumî 
masrafları 
Yüksek ziraat enstitüsü idare 
levazımı 

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 mükâle

me bdeeli 
8 Defatir ve evrakı matbua 

200 000 

20 000 
20 000 
40 000 
3 500 

22 000 

1 500 

2 000 
2 000 

120 000 

5 000 
15 000 
35 000 
3 000 

10 000 

1 500 

2 000 
2 000 

1 
2 
0 
0 
3 

4 

1 
2 
• > 

Maaşlar ve ücretler 
Tedris heyeti maaşları 
id*ire memurları maaşı 
Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 
2233 numaralı kanun mucibin
ce askerî ders muallimlerine 
verilecek ücret 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar 
Müteferri k müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

220 839 
27 OGO 

210 120 
3 000 

1 000 
500 

462 519 

0 
0 
0 

0 

35 000 

241 200 
27 420 

0 
0 

1 000 
10 

269 630 

139 200 
76 200 

2 000 

217 400 

50 000 

241 200 
27 420 

0 
0 

1 000 
10 

269 630 

139 200 
76 200 

2 000 

217 400 

50 000 

120 000 

5 000 
15 000 
35 000 
3 000 

10 000 

1 500 

2 000 
2 000 
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9 Vazife başında kazaya uğra
yanların tedavi masraflarile 
çahşamıyaeak hale gelenlere 
vekâletin takdiri ile verilecek 
tazminat 

10 Mefruşat ve demirbaş 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî yıl i 
tahsisatı 

Lira 

İ940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

10 
o 

111 010 

10 
o 

73 510 

10 
4 500 
78 010 

918 Talebe ve stajiyer talebe mas
rafları 

1 Talebe ve müstahdemlerle gece 
gündüz vazife başında kalacak 
memurların iaşe masrafları 

2 Talebe ve stajiyer talebe mel-
busat, yatak, yorgan, komudin 
ve elbise dolabı, karyola ve 
emsali masrafları 

3 Muhtaç talebeye taviz 
4 Talebe ve stajiyer talebe tah

sisatı 

129 500 

Fasıl yekûnu 181 600 

129 500 

181 600 

129 500 

:n. ()00 
4 000 

K; 500 

:u GOO 
4 000 

İG 500 

31 600 
4 000 

16 500 

181 600 

919 Ecnebi mutahassıslar ve ter
cümanları 
|Mukavele ile memlekete geliş ve dö
nüş harcırahları da buradadır.] 

920 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 

319 000 93 820 87 820 

921 
922 

923 

masrafları 
Umumî masraflar karşılığı 
Tamirat ve su tesisatı masraf
ları 
Nakil vasıtaları masrafları 

1 İşletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

1 000 
74 000 

6 000 

0 
0 

0 

1 000 
67 469 

7 000 

0 
0 

0 

1 000 
58 119 

7 000 

3 850 
1 000 

4 850 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatl l l liev'İ Lira Lira Lira 

924 
925 

1 
2 
3 
4 
0 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1938 yılı borçları karşılığı 
1937 "» >> »' 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 .» » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısmı yekûını 

0 

2 000 
1 500 
3 000 

800 
100 

7 400 

1 397 529 

2 000 

500 
300 
200 
100 

0 

1 100 

1 084 529 

2 000 

500 
300 
200 
100 

0 

1 100 

1 078 529 

UMUMÎ YEKÛN 7 330 000 6 822 681 6 931 131 

Fasıl : 895, 896, 897, 898, 899, 900 

1 — Leylî talebenin ve vazifeten nuktebde kaldıkları müddetler ivin mimi Hm, memur re müs
tahdemlerin ve imtihanlarda bulunacak mümeyyizlerin iaşe ve ibate masrafları. 

2 — Talebenin ders kitabları ve levazımı ve melbusatı. 
3 — Fakir talebeye yardım, her nevi merasim masrafları, mükâfat bedelleri. 
4 — Muallim ve talebenin tedkik seyahatleri ve kamp masrafları, leylî talebenin mektebelen 

mektebe nakil masrafları. 
5 — Talebenin tedavi, yol, eczane masrafları. Hekim, diş hekimi ve veteriner vizite ücretleri. 
6 — Umuma açılacak kurslara iştirak edenlerin yol masrafı ve vekâletçe takdir olunacak yev

miyeleri. 
7 — Kurslara devam edenlere verilecek kitab ve levazım bedelleri. 
8 — Kursları muvaffakiyetle idare ve ikmal edeceklere verilecek aynî, nakdî mükâfat. 
9 — Nebatat ve mahsullere ziyan yapan muzır hayvan, böcek ve hastalıklarla mücadele ve 

bunların imhası, itlafı tedavi ve tedkiki, hastalıklı ve böcekli nebat ve parçalarile mahsullerin kont
rol, muayene, temizlenmesi uğrunda harcırahlar da dahil olduğu halele yapılması lâzım gelen bütün 
masraflar. 

10 — Muzır böcek ve hastalıkların bulaşmaması için kal, imha ve ihrak olunacak nebat ve parça
larile mahsuller için verilecek tazminat ve bu işler için yapılacak bütün masraflar. 

11 — Domuz öldürenlere verilecek para mükâfatı. 
12 -— Muzır hayvanlar ile mücadele esnasında ölenlerin ailelerine ve muzır hayvanlarla müca

dele mükellefiyetini ifa sırasında malul kalanlara İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek mikdarda 
verilecek tazminatlar ile yaralananların tedavi masrafları. 

13 — Domuz ve diğer hayvanların etlerile derilerinden ve sairelerinden istifade maksadile mü
esseseler kurma masrafları ve bunların işletilmesi için verilecek mütedavil sermayeler, 

14 — Koy eğitmenleri yetiştirme müesseselerinin bilumum masrafları. 
15 — îdarei hususiye fidanlıklarına nakdî yardım. 
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16 —• Yabani ağaçların aşılanması hakkındaki kanun mucibince verilecek alât ve edevat be

delleri. 
17 — Makine, alât ve edevat ve alelûmum teçhizat ile fenni levazım ve itlaf edevat ve levazımı 

ve alelûmum eczayı kimyeviye. 
18 — Motorsuz nakil vasıtaları ve teferruatı ve yedek edevatı ve hayvanat mubayaası ve tamir 

masrafları ve hayvan teçhizatı. 
19 — Sigorta, vergi ve resimler. 
20 — Arazi, bina mubayaa, istimlâk bedel ve masrafları. Tesisat ve 250 liraya kadar tamirat. 
21 — Çiftlik, tarla ve bağ, bahçe ziraatı müessese ve lâboratuvarlarının İslah, tecrübe, üretme, 

yetiştirme ve her nevi tatbikat masrafları. 
22 — Telefon tesis ve mükâleme ve tamir bedelleri. 
23 — Usta, işçi ve amele yevmiyeleri ile ecnebi mulahassıs ve ustahaşılarvn yol masrafları ve üc

retleri. 
24 — Nakliyat, müteferrika, kırtasiye, mefruşat ve demirbaş, defatir ve evrakı matbua, icar 

kitab ve faideli eserler mubayaası, telif hakkı mubayaası tabı ve tercüme bedelleri tenvir ve teshin 
masrafları. 

25 — Rize ve havalisinde halk tarafından yetiştirilen çayların yaş veya kuru olarak vekâletçe 
takdir edilecek fiyat üzerinden mubayaa bedelleri. 

Hizmetlerin taallûk ettiği tertiblerden verilir. 

Fasıl ; 917 

1 — Eczayı tıbbiye ve baytariye. 
2 — Talebe tedkik ve tetebbüü, resim ve sergiler masrafları 
3 — Usta, çırak ve amele yevmiyeleri. 
4 — Bîei'asim ve müze masrafları. 
5 — Bahçe, ilân masrafları ve kira bedelleri. 
6 —• Talebeye aid kitab, kırtasiye, kamp masrafları. 
7 — Su bedeli. 
8 — Hayvan mubayaa, iaşe ve bakım masrafları motorsuz nakil vasıtaları mubayaa, tamir mas

rafları. 
9 — İmtihanlarda bulunacak mümeyyizlerin masrafları. 
10 — Talebenin tedavi, yol, teçhiz ve tekfin masrafları. 



26 - M. M. V. (Kara kısmı) 

4 
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1939 1940 malî yılı için 
Malî yriı Hükümetçe Fjiıeümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Birinci kınım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 4 800 4 800 4 800 
Maaşatı umumiye 22 704 210 24 567 210 24 567 210 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 255 000 255 000 255 000 
3779 sayılı kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri mucibince gedik
li erbaşlara verilecek ikrami
yeler ve mükâfat 0 0 10 000 
648 numaralı kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince gedikli er
baş ikramiye ve 1059 numaralı 
kanunun 5 nci maddesi muci
bince verilecek erbaşlar mü
kâfatı 10 000 10 000 0 
Ücret 
Memurlar 
Mii tef e TTİ k müstah demler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

800 000 
0 
0 

0 

270 000 
135 000 

800 000 
0 
0 

0 

270 000 
135 000 

0 
SS 000 

712 900 

800 960 

270 000 
135 000 

1107 sayılı kanun mucibince 
gedikli erbaşlara verilecek aile 
zammı 40 000 40 000 

Birinci bab yekûnu 24 219 010 26 082 010 26 042 970 

İkinci bab - Masraf 
Mefruşat 130 000 100 000 100 000 
Kırtasiye 
Kırtasiye malzemesi 38 030 68 170 68 170 
171.3 numaralı kanuna göre Maliye 



20â 
1939 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira M. Muhassasatm nev'i 

vekâleti kırtasiye depolarında mev-
cud muhaberata müteallik lıer nevi 
malzemei kırtasiye tedariki. | 
Tersim malzemesi 3 030 10 000 10 000 
[Bütçeye mevzu fasılların mahiyeti 
itibari 1 e hangisi ile alâkadar olursa 
olsun alelitlâk tersim malzemesi ile bu 
işe aid kırtasiyeye müteallik her ne
vi mevaddm hariçten tedariki.] 

939 
940 

0 

941 

1 
2 

0 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Vekâlet otomobili masrafları 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 
Bedeli icar 
Defatir ve evrakı matbua 

41 060 

133 400 
3 500 

0 
0 

0 

233 720 
93 000 

78 170 

133 400 
2 900 

0 
0 

0 

233 720 
93 000 

78 170 

133 400 
0 

1 500 
440 

1 940 

0 
93 000 

| Tabı i ve teclid malzemesi, alât ve 
edevat ve mevaddı müstehlike mu
bayaa ve tamir bedeli, kütüb ve re-
sail ve harita mubayaa tabı masraf
ları ve matbaalarda ve mücellidha-
nelerde icabında kadrodan fazla ça
lıştırılacak isçilerin ücretleri.] 

Fasıl yekûnu 326 720 326 720 0 

942 Daimî memuriyet harcırahı 421 680 421 680 421 680 

943 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 260 000 260 000 260 000 

944 Müfettişler harcırahı 50 100 50 100 64 100 

945 Besmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 16 090 16 090 16 090 

946 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 10 090 13 000 13 000 
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Muhassasatın nev'i 

Posta ve telgraf ücreti 

ikinci bab vekfimı 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 
1 

25 

204 050 

596 690 
--JZ zızızzzz:--. -j^r. 

815 700 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

204 000 

1 606 060 

204 000 

1 385 380 

27 688 070 27 428 350 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
Muayyenat 
Tayinat 
| taşe ve sabun m as raf] avı, alay ve 
müstakil taburlar için birer aşçı mas
rafı, mevaddı gıdaiye fabrikaların
da, ve f uranlarda müstahdem işçi 
yevmiyesi ve bu fabrikalarda müsta
mel alât, edevat ve levazım bedelleri, 
fırın kiralar], erzak ambarı inşa, ta
mir masrafJarile. kirası, mevaddı ia
şe muhafazasına mahsus soğuk hava 
dolabı ve malzemesi bedellerde ta
mirleri masrafı, mevaddı iaşe fabri
kaları tesis, tamir işletme masrafJa
rile kiraları ve zahire öğütme mas
rafı, mevaddı iaşe temizleme ve ha
valandırma masrafları, zebhiye alât 
ve edevatı mubayaa ve tamiri seyyar 
mutfak ve fırın mubayaa, ve tamir 
masrafı, etlik hayvanların, çoban, 
ağıl, ve ahır masrafları levazım ay
niyatının muayene ve tahlil masraf -
larile levazım muayene komisyonları 
ve kimyahanelerinin alât ve edevat 
ve ecza mubayaa ve tamir masrafla-
rile bunların muhafaza masrafları, 
mevaddı iaşe ambalaj masrafları, 
mutbak ve yemek takımlarının kalay
lama masrafları, hastahanelerin ve 
revirlerin eczanelerinde ve kimyaha-
ne ve laboratuarlarında muayene ve 
tahlil islerinde sarf ve istihlâk edile

li 260 400 11 260 400 Jl 260 400 
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Muhassasatm nev'i 

cek yağ, şeker tuz, sabun gibi muay-
yenat faslının tayin maddesine aid 
mevad bedelleri, erzak ve sabun na
kil masrafları, su tasfiyesi için alât 
ve edevat bedellerile tamir masraf
lar], mevad di iaşe temizleme makine
leri mubayaa, tamir ve tesis masraf
ları, mutfaklara muktazi erzak do-
labları, 2615 sayılı kanuna, tevfikan 
hastahane ve revirlerin arıtmaları 
iein muktazi soda ve sabun masraf-
larile revirlerin çamaşırcı ücretleri 
bu tertibe dahildir.] 

2 Hayvan yem bedeli 
| Hayvan besleme masrafları, arpa 

ve yulaf kırma, ezme, temizleme ma
kineleri mubayaa, tamir ve tesis mas-
raflarile arpa, yulaf kırma ve ezme 
ücret;]eri, yem nakil masrafları, ot, 
saman, balye makineleri ve balye 
yapmağa muktazi 'işçi ve malzeme 
masrafları bu tertibe dalı ildir.] 

3 Mahrukat, tenvir» ve teshin 
masrafları 
[Askerî binaların tenvir ve teshini, 
soba ve teferruatının mubayaa tamir 
ve vaziye masrafları 1000 liraya ka
dar fırın mutfak, çamaşırhane, bu-
laşıkhane, hamam ve ocak tamir mas
rafları, 2000 liraya kadar elektrik 
tesis ve tamir masrafları, ampul lüks 
vesair lâmba ve teferruatının muba
yaa ve tamir masrafları, hastane ve 
revirlerin eczanelerile kimyahaııe ve 
laboratuarlarına ve fırınlarda ekmek 
pişirmek için kullanılacak her nevi 
mahrukat masrafları, soba, kömür, 
gaz ve odun nakil masrafları, tenvir 
işlerini idare ve mevaddı gıdaiye fab
rikaları işletmesinde kullanılacak elek
trikçi ve teshin işlerinde kaloriferci 
masrafları, sıcak nal tatbiki için 
muktazi mahrukat masrafı. 2615 sa
yılı kanuna tevfikan hastane ve re 
verilen arıtmaları için muktazi mah-

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

2 604 000 2 604 000 2 604 000 

2 121 020 2 121 020 2 121 020 
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1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

1 jira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edibin 
Lira Lira 

rukat masrafları bu tertibe defnidir.] 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
l Umumiyetle erat ve okulların ve 
askerî birlik müessese kadrolarında 
bulunan odacıların giyecekleriie bun
ların imalinde kullanılacak malzeme 
bedelleri ve mezkûr eşyanın imal, ta
mir, ve ambalaj masrafları ve bu hiz
metin ifasında kullanılacak işçilerin 
ücretleri ve dikim evlerinin elbise 
imal kısınılarile eşya ve teçhizat am
barlarında çalışan müstahdemlerin 
muayyen ücret ve yevmiyeleri bu ter
tibe dahildir.] 
Teçhizat 
[Peksimet torbası, arka çantası, ki
lim, kargözlüğü, gemici feneri, palas
ka takımı, tüfek kayışı, yatak takım
ları, ve karyolalar müzik a takım
ları, boru fifre ve tırampet, yangın 
söndürme malzemesi, mutfak, sofra 
takımlarile yemek ve su kapları, dikiş 
ve saraç makinelerile yedek edevatı, 
çadırlar, hamam takımları, dikim evle
ri inşaat, tamir, tesis ve tenvir ve buna 
benzer sair müteferrik masrafları, le
vazım kiler ve ambarlarında kullanı
lan tartı aletleri, işbu teçhizatın ve 
malzemesinin mubayaası, tamir ve am
balaj masraf lan ve işçi ücretleri, di
kim evlerinin teçhizat kısımlarında 
çalışan müstahdemi erin muayyen üc
ret ve yevmiyeleri, işbu levazımı as
keriye faslına aid ambarların inşa ve 
tamir masrafları bu tertibe dahildir.] 
Muy tabiye 
[YVJII torbası, .yular ve sapı, kaşağı, 
gebre, fırça, kolan, sünger, paybend 
köstek, nal ve mili, tavla halatı, belle
me, çul, nalbad takımı ve heybesi, 

186 000 186 000 

Fasıl yekûnu 15 985 420 15 985 420 15 985 420 

;.J 996 760 :•* 996 760 3 996 760 

1 450 300 1 450 800 1 450 300 

186 000 
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seyyar yalaklar, mekâri tevhid ve yük 
semerleri ve urganlar] bedeli eril e 
bunların imal tamir ve ambalaj mas
rafları bu tertibe dahildir. 1 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

Levazım ve teçhizatı harbiye, 
fenniye ve tahkimat masrafları 
Demirbaş, talim ve terbiye mal
zemesi masrafları 
Miadlı talim ve terbiye malze
mesi ve levazımı harbiye ve 
fenniye ve tahkimatta çalışa
cak erlerin yevmiyesi ve buna 
muktazi nakil işlerini yapmak 
için nakil vasıtaları mubayaa 
ve bunların işletme masrafları 
ve askerî fabrikalara verilecek 
sipariş masr a fi arı, gi zl eme 
malzemesi 
Cephanelik ve depoların 250 li
rayı geçmemek üzere yaptırı
lacak tamirat ve vekâlet cepha
nelik ve depo yollarının inşa 
ve tamir masrafları 

80 000 100 000 

2 014 500 

10 000 99 000 

Fasıl yekûnu 5 633 060 5 633 060 5 633 060 

100 000 

2 014 500 2 014 500 

99 000 

Fasıl yekûnu 2 104 600 2 213 500 2 213 500 

951 Levazımı sıhhiye 
1 Ecza ve raalzemei sıhhiye 

| Ordu ve jandarma sıhhî ihtiyacında 
kullanılacak al el umum ecza, a I ât ci
hazları ve teçhizat ile sıhhî evrakı 
matbua ve fennî kitablar, ambalaj ve 
sair malzeme mubayaa ve muhafaza 
masrafları, levazım kimyahanelermin 
tahlilata aid her nevi alât ve edevat 
ve ecza bedeli, askerî tababet ve ecza
cılık. dişçilik, daimî ofis aidatı, bu
lunduğu mahalde askerî hastane ve 
revir olmıyan askerlik şube erlerine 
mahallî sivil eczane ve müesseselerden 
alınacak mualece bedeli, sıhhî imalât-

248 800 243 800 243 800 
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1939 1940 malî yılı için 
Malî yi İr Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

M u h a s s a s a t m nev'İ h h a Lira Lira 

hanelerin kuvvei muharrike ve saire 
ücretleri, doğrudan doğruya Avrupa-
dan getirilecek ecza ve malzeme ve 
sıhhî eşyanın gümrük, dizbarko ve 
saire /masrafı ile hu işe müteallik bil
ûmum masraflar bu tertibden ve
ril ir. 1 
Tedavi masrafları 14 000 14 000 14 000 
| Avrupada tedavilerine Sıhhat işleri 
dairesince lüzum gösterilecek ve gö
rülen lüzuma binaen mülkî ve ücretli 
hastaneler ve sanatoryumlarla emsali 
müesseselerde tedavi edilen er, talebe 
memur ve askerî ıuensublarla subay
ların tedavi masrafları.] 
Askerî hastanesi ve sanator
yum ve prevantoryum, neka-
hathane ve revir ve emsali mü-
essesatı sıhhiyede yatan hasta
larla buralarda ve sıhhî labora
tuarla rla sıhhiye depolarında 
çalışan hemşire, hastabakıcı 
ve ücretli hademelerin raelbu-
satı ve bu mahallerde çalışan 
sıhhî subay ve sair memurla
rın gömlek, önlük ve benzer
leri, sıhhî işlerde kullanılan 
eşyalar, sıhhiye deposu, hasta
ne, sanatoryom, prevantoryom, 
nekahathaııe ve revirlerde 
müstamel teçhizat ve mefru
şat ile al el umum teçhiz ve tek
fin masrafları, sıhhî teçhizat 
nakline mahsus semer, koşum 
ve benzerleri maddeleri 1 e sıh
hiye araba ve otomobilleri, ce
naze arabaları, brııet ve em
sali hasta ve yaralı nakline 
mahsus vasıtalar imal, muba
yaa, tamir ve tamire aid ye
dek malzeme mubayaa mas
rafları ve bilûmum buna mü-
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı tâleb edilen kabul edilen 

M. MuhaSSasat in neV'İ Lira Lira Lira 

teallik masraflar bu tertibden 
verilir 170 000 170 000 170 000 

Fasıl yekûnu 427 800 427 800 427 800 

Beynelmilel askerî tababet ve 
eczacılık ve gazdan korunma 
kongrelerine iştirak edecekle
rin yol ve sair masrafları 7 000 0 0 
G-az ve maske masrafları 
Koruyucu malzeme masrafı 200 000 200 000 200 000 
[Bilûmum insan ve hayvan gazdan 
koruyucu malzeme, cihaz, elbise ve 
ecza teferruatları, Mamak gazdan ko
runma evi ve gaz komutanlığı em
rindeki kimya birlikleri, gaz mektebi 
kursları, komutanlık kuruluşundaki 
depolar için yapılacak ve komutanlık 
tarafından yaptırılacak bilûmum in
şaat, tamirat ilâveler tesisat tamirha
neler, istimlâkler, Ankara, İstanbul 
depolarının teshini, yakıcı gazlara 
karşı ilk tedavi vasıtaları koymağa 
mahsus ve erler nezdinde kullanıla
cak kutular.] 
Talim ve terbiye malzemesi 
masrafı ' 77 000 77 000 77 000 
[Kimya birlikleri, gaz mektebi, gaz 
kurslarında ve talim ve terbiyede kul
lanılmak üzere bilûmum gaz, sis at
maya mahsus cihaz ve silâhlar, alev 
cihazları ve bunların teferruatı ye
dek aksamı mermileri yangın bomba
ları, sis ve gaz kutusu ve mumları, 
gaz temizleyici arozözle arabalar ve 
saire, talim ve terbiye malzemesile 
umum ordu gaz talim ve terbiyesine 
yarayan bilûmum alet, ecza edevat, 
cihaz, levha, kitab ve benzerleri, gaz
dan korunma evine, gaz kurslarına, 
gaz mektebine, gaz komutanlığına aid 
fennî alât ve edevat, ecza, kitab, ri
sale ile mefruşat, tenvirat malzemesi, 
tamirat alât ve edevat, tedrisata aid 
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sinema, makinesi ve filimleri, tecrübe 
hayvanları bunlar ın ia<şe ve masraf
ları, Mamak gazdan korunma evinde 
ea.Ilışan, amele ile komutanlık depola
r ında çalışan mutahass;* amele ve 
ustabaştiarıınn yevmiyeleri gaz komu
tanlığı evinin, gaz mektebinin ve ko
ni ulan hırın hizmet kamyon ve kamyo
netleri, otomobilleri, arazi kamyonla
rı, arazözler, motosikletler ve yedek 
parçaları , (amir ve işletme masrafları, 
komutanlık ile emrindeki tesisler ve 
tevekküller arasındaki muhabere irti
batı masrafları, Avrupadan getirile
cek malzemenin nakhyesi, dizbarko, 
sigorta., gümrük ve saire rüsumlarile 
alınan malzemenin komutanlık em
rindeki Maçka ve Ankara gaz depo
larına kadar nakil masrafları komu
tanlık taraf ından neşredilecek kitab 
masrafları. I 

Fasıl yekûnu 

Türkiye dahilinde tedarikine 
imkân görülmeyen malzemenin 
mubayaası için ecnebi memle
ketlere gidecek olan heyetler
le tedkik ve tetebbu maksadi-
le gidecek heyetlerin ve Avru 
pada komutanlık namına gas 
stajı yapan talebelerin harcı
rah ve lüzumlu tesisat, inşa 
masrafları 
Hava korunma masrafları 
| Pasif müdafaa bakımından talim ve 
terbiye, tatbikat, manevra, propagan
da, neşriyat için her tü r lü masraflar. ] 

Levazımı baytariye 
Ecza V(' malzemei baytarive 

1939 
Mali yılı 
tahsisatı 

277 OOö 

300 
5 000 

1940 malî yılı için 
! 1 ükttmetçe Fmcüme n ce 

fal el.) edilen kabul edilen 
Lira Lira 

277 000 277 000 

1 000 
5 000 

1 000 
5 000 

f>7 200 57 200 57 200 
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Tecrii be hayvanatı 
bedeli 

mubavaa 

Fasıl yekûnu 

Hayvan mubayaa ve tazmini 
| Ordu kadrosuna dahil bilûmum hiz
met hayvanlarının, konkur, at ve kıs
raklarının, ordu için yetiştirilecek 
remont ve tayların, hizmet köpek
lerinin satın, alınması ve teşkili ha
linde tay çiftliğinin satın alınma 
bedeli ve çiftliğin işletilmesine muk-
tazi mtidevver sermaye, alâtı zür-
raiye ile sair malzeme ve eşyanın 
tedariki, subayların talimat dahilin 
de temlik edilmiş zatî hayvanların
dan ve ordu hizmetine alınan ahali 
hayvanlarından kanunen muayyen 
olan ahvalde ölen, sakat ve zıyaa 
uğrayanların kanunu mahsusuna tev
fikan ve atlı sınıf subaylarına ve
rilen hizmet hayvanlarının ayni ka
nundaki raevad dahilinde tazmini, 
3563 sayılı kanunun tatbiki ile, 
meslekî neşriyat ve askerî veteriner 
mektebi ile meslek gedikli mekte
binden fevkalâde derece ile neşet 
edenlere şeref ve tergib mükâfatı.] 
Nakliyat 
[Kara ordusuna aid ve mensnb bil
cümle esliha, mühimmat, eşya ve 
malzeme ile alelûmum. askerî mad
deler nakliyatı ve bunların tahmil 
ve tahliye masrafları, erat ile as
kerî talebelerin ve hayvanların her 
nevi vesait ile nakil masrafları, te
davi, muayene ve tebdilhava için 
tabib veya sıhhî heyetlerce her han
gi bir yere gönderilmesine sıhhî lü
zum görülen subay, askerî memur
lar ile maaşlı sivil memurlar. - Üc
retli veya sivil olarak müstahdem 
olanlar istifade edemezler - ve aske-

1959 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

930 070 1 070 

58 130 53 270 

205 0C0 205 000 

58 270 

205 000 

1 580 320 1 580 320 1 580 320 
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rî okullar talebesile gedikli erbaş 
ve erata verilecek yol masrafları, 
yürüyüş halindeki kıta subay, aske
rî memur, okullar talebesi ile era
tın yatacakları yerlerin konak üc
retleri ve bunların hayvanlarının 
ahır masrafları, - subay, askerî me
mur ve gedikli erbaşlar, harcırah 
almadıkları takdirde - kara ordusu 
kadrosunda bulunan, karada ve de
nizde kullanılan ve levazıma aid olan 
levazım vesaiti nakliyesini muba
yaa, işletme, tamir ve bunların her 
nevi malzemesinin mubayaa bedeli 
ve bunları işletenlerin ücretleri. 
amele yevmiyeleri, ardiye, tatili 
edevat, istayla ve dizbarko mas
rafları, tahmil ve tahliyede kimse
nin kusuru olmaksızın husule gele
cek hasarların bedelleri, askerî 
mahkemelere celb ve sevkolunacak-
lar ile askerî mahkemelerce verile
cek ceza hükümlerinin infazı için 
bir mahalle gönderilecek erat ve as
kerî okullar talebesi ile bunların 
muhafazalarının her nevi vesaitle 
geliş, gidiş yol masrafları, 1111 sa
yılı kanunun 34 ncü maddesi mu
cibince orduya alınacakların ken
dilerinin ve hayvanlarının yol mas
rafları ve askerlik kanunu muci
bince çifte hekimler tarafından ya
pılan ilk muayenede mutahassıs 
sıhhî heyetlerce muayenesine lüzum 
gösterilen eratın en yakın mutahas
sıs heyete gönderilmek şartile bun
ların geliş ve gidiş yol masrafları 
bu tertibe dehildir.] [İlk muayene
de çifte hekimlerce mutahassıs mu
ayenesine lüzum gösterilmemiş olup 
ta bu muayeneye itiraz ederek ikin
ci muayene isteyenlere yol masraf
ları verilmez.] 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 
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Yabancı memleketler fabrika
larına gideceklerin harcırah 
masrafları 
Manevra masrafları 
[Kadro ve kurmay seyahat masraf-
larile bütçenin diğer tertiblerine 
taallûk eden masraflardan mancvra-
nrn istilzam eylediği sarfiyat.] 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

48 250 
310 000 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

ta leb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

40 000 
285 000 

40 000 
285 000 

1 
2 

3 

Nakil vasıtaları masrafları 
Mubayaa 
Tamir ve tamire aid yedek 
malzeme mubayaası 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

53 000 

10 000 
50 000 

113 000 

20 000 

25 000 
60 000 

105 000 

20 000 

25 000 
60 000 

105 000 

Birinci bah vekilim 26 754 880 26 816 370 26 816 370 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Staj ve tahsil masrafları 162 500 
[Staj için ecnebi memleketlere gön
derilecek subay ve memurların 1ah-
sisatlarile dahilde lisan tahsil etti
rileceklerin yol ve tedavi masrafla
rı, dahilde ilim ve fen tahsil etti
rilecek subay ve memurların ve 
askerî talebelerin kaydiye ve tedris 
ücretleri, askerî mühendis ve fen me
muru yetiştirilmek üzere ecnebi 
memleketlere gönderilecek talebele
rin aylık tahsisatlar ile gidiş ve ge
liş maktu yol masrafları ve mekteb 
ve laboratuarlar, tedavi masrafları, 
tahsil programı mucibince yapacak
ları zarurî ve hakikî masrafları bu 
tertibe dahildir.] 

Memleket iç ve dışındaki Türk 
şehidlerinin tezkir ve ipkayı 
namı için yapılmış ve yapıla
cak şehidi iklerin bilûmum le
vazım ve inşa masraf ve bekçi 
ücretleri 35 000 

135 000 130 000 

10 000 10 000 
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înşaat ve tamirat ve sabit te
sisat masrafları 
İnşaat 
| Mimar ve marangoz alât ve edeva
tı ile inşaat için lüzumlu olan tek
mil malzenıei tersimiye, inşaata aid 
çıkan türkçe ve yabancı dil kitab, 
mecmua })edelleri ve istimlâk ve 
teffiz muamelâtı ve bu muamelât
ta pul ve muhammin ücretleri, etüd, 
proje ve keşif, tanzim, teksir ve 
istinsah, daktilo işleri için tutula
cak memurlarla yeni yapılacak ve
ya tamir ettirilecek yapı işlerine ne
zaret etmek, vekâletçe tayin edile
cek yüksek mühendis, yüksek mi
mar, mühendis, sürveyyan ücretleri. 
bilûmum malzemei inşaiyenin na
kil masraf]arile inşaat alât ve mal
zemelerinin bedelleri ve hava koru
malarına karşı garnizon etrafları
nın ağaçlanması ve bunlara mukta-
zi alât ve edevat ve tohum, fidan 
mubayaası ile su ve sulama vasıta
larının teğmini masrafları ve muta-
hassıs ücretleri ve mebanii askeri
yenin maskelenmesi masrafları, mü
teharrik barakalar inşası, bunlara 
muktazi malzeme mubayaası, sökü
lüp takılma ve nakilleri masrafları.] 
İcar bedeli 

Fasıl yekûnu 

Tahdidi hudud komisyonu üc 
reti ve harcırahile idare ve 
kule masrafları 
Ecnebi mutahassıslar 
Memuriyeti mahsusa ile ecnebi 
memleketlere gönderilecek su
baylar ve memurlar harcırahı 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

ı. (>:*7 OOO 

0 

4 000 
100 000 

20 000 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

(07 000 1 637 000 

273 720 

0 1 910 720 

4 000 4 000 
100 000 100 000 

20 000 20 000 
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1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

5 000 

L 963 500 

0 

1 906 000 

0 

2 174 720 

0 Oenub hudud kıtaatının çadır 
mubayaası, mesken icar bede
li, nakil ve muhabere vesaiti 
mubayaa ve nakliye masrafları 

İkinci bab yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 28 718 380 28 722 370 28 991 090 

Üçüncü kısım, - Müessesat 

967 Askerî mektebler masrafı 27 900 35 000 35 000 
[Mekteblerin tedrisatına ve sanat 
aletlerine, spora müteallik alât ve 
edevat, dolab, sıra, anıiteatr, demir
baş, malzeme bedeli.] 

968 Askerî müze masrafı 1 860 2 000 2 000 
[Eşya, asar, ateh/elerin malzemesi, 
mubayaa bedeli, fotoğraf ve tasnif 
işleri, tenvir masrafı.] 

989 1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 18 600 18 600 18 600 

Üçüncü kısım yekûnu 48 360 55 600 55 600 

Dördüncü kışını - Müteferrik 
masraflar 

970 Geçen yıl borçları 0 2 000 2 000 
971 Eski yıllar borçları 

1 1938 yılı borcl 
2 1937 » » 
3 1936 » » 
4 1935 » » 
0 1934 » » 

972 Memnu mıntakalar istimlâk 
bedeli 30 000 30 000 30 000 

karşılığı 
» 
» 
» 
» 

••asıl yekûnu 

2 000 
2 000 
1 000 
1 000 

660 

6 660 

2 000 
1 000 
1 000 

«60 
0 

4 660 

2 000 
1 000 
1 000 

660 
0 

4 660 
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1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî 
J Lükûmetçe 

taleb edilen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabuL edilen 
Lira 

Fen ve sanat umum müdürlü
ğü tecrübe ve muayene mas
rafları 18 G00 18 000 18 000 
[Fen ve sanat umum müdürlüğü 
ve müessesatın tecrübe ve muayene 
hizmetlerine müteallik bilûmum si
lâh, mühimmat, alât ve edevat ve 
muhafaza ve lüzum görülecek nu
munelerin tedarik ve mezkûr umum 
müdürlüğe merbut resimhane, labo
ratuarlara mahsus ecza, yağ, pil ve 
saire gibi malzeme mubayaası ve 
yerli, ecnebi asar tedariki ve poli
gon ve kimya evinde vücude geti
rilecek bilûmum tesisat ve vesaiti, 
poligon namına tedarik ve muba
yaa edilen malzemenin mahalline 
kadar şevki ve bunlara mümasil 
masraflar bu tertibdeıı verilir.] 

Maznun olarak askerî mahke
melere celboluııacaklara şa
sin ve ehlivukuf olarak davet 
edileceklerin masrafları 9 300 9 300 
Konkur ipiklere iştirak mas
rafları 20 000 0 

Dördüncü kısım yekûnu 84 560 63 960 

3395 numaralı kanun mucibin
ce yapılacak masraflar 14 000 000 

9 300 

0 

63 900 

UMUMÎ YEKÛN 68 667 000 56 530 000 56 539 000 

i 
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Malî yılı Hükümetçe Encümence, 
tahsisatı l;Ueb edilen. kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaşatı umumiye 1 368 339 2 016 951 2 016 951 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 3 000 3 000 3 000 
3779 numaralı kanunun 10 ve 
11 nci ve 1059 numaralı kanu
nun 5 nci maddeleri mucibince 
verilecek mükâfat 300 300 300 
Daimî müstahdemler ücreti 553 318 834 720 0 
Ücret 
Memurlar 0 0 370 440 
Müteferrik müstahdemler 0 0 464 280 

Fasıl yekûnu 0 0 834 720 

Muvakkat tazminat 13 230 20 000 20 000 
3485 numaralı kanun mucibin
ce verilecek zamaim ve tazmi

nat 495 000 622 188 622 188 
1107 numaralı kanun mucibin
ce gedikli erbaş aile zammı 10 848 0 0 
2853 numaralı kanun mucibin
ce verilecek ihtisas yevmiyesi 11 340 17 250 17 250 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 7 290 7 665 7 665 

Birinci bab yekûnu 2 462 665 3 522 074 3 522 074 

ikinci bab - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 10 000 10 000 10 000 
Kırtasiye 4 000 6 000 6 000 
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1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümene^ 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

990 Müteferrika 6 000 8 000 8 000 
[Müvezzi ve muakkiblerin şehir da
hilindeki yol masrafları dahildir.] 

991 Mütenevvi masraflar 
1 icar bedeli 15 000 15 000 15 000 
2 Defatir ve evrakı matbua 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 25 000 25 000 25 000 

992 
993 

0 
994 

995 

996 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

İkinci bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

15 000 

50 000 
5 000 

6 000 

6 340 
5 478 

132 818 

2 595 483 

15 000 

50 000 
8 000 

6 000 

3 000 
4 172 

135 172 

3 657 246 

15 000 

50 000 
0 

6 000 

3 000 
4 172 

127 172 

3 649 246 

İkinci kısmı - Cüse mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
997 Muayyenat 

1 Tayinat 395 700 616 868 616 868 
[Erat ve mekteb talebesinin iaşe mas
rafı, aşçı masraflar, mevaddı gıdaiye 

fabrikaları ile fırınlarda kullanılan alât 
i ve edevat ve levazım bedeli, amele yev

miyesi ve fırın kiralan, değirmen 
kiralama ve işletme ve zahire öğüt
me masrafları, sayyar değirmen ve 
seyyar fırın mubayaa ve tesis mas
rafları, zephiye alâtı ve edevatı 
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mubayaası, levazımı muayene ko
misyonlarının muayene, tamir mas
rafı ve muayene alât ile edevat ve 
muayene usullerine aid kitab ve 
risale mubayaası ye ecza masrafla
rı, hastanelerin 2615 numaralı ka
nuna göre iyi su arıtma masrafları, 
hastane ve revirlerin eczanelerde 
kimyahane ve laboratuar ve diğer 
sıhhî teşekküller için her nevi yiye
cek ve yakacak ve sabun 'masraf
ları.] 
Hayvan yeni bedeli 
[Arpa kırma masrafları ve arpa, 
kırma ve ezme makinesi mubayaa 
bedeli bu tertibe dahildir.] 
Mahrukat ve tenvir ve teshin 
[Soba, ocak ve teferruatı mubayaa. 
tamir ve vazrye masrafları, 1 000 
liraya kadar ocak ve fırın tamiri 
ve 2 000 liraya kadar elektrik te
sisatı masrafları, hastane ve revir
lerin eczanelerde kimyahane ve la
boratuarlarında ve diğer sıhhî te
şekküller ve fırınlarda ekmek pişir
mek hususunda kullanılacak her ne
vi mahrukat.] 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî ydı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

ta leb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

500 

99 880 

500 

1 18 773 

500 

148 773 

496 080 766 141 766 141 

Levazımı askeriye 
Melbusat 201 620 311 531 311 531 
[Umumiyetle erat ve okulların her 
türlü giyecek ve yiyecekleri için kul
lanılacak her çeşid malzeme, ma
kine ile alât ve edevatı ve bunların 
imal, tamir, ambalaj masrafları ve 
işçi yevmiyeleri.] 
Askerî teçhizat 120 000 177 494 177 494 
[Alelûmum erat ve okullarca kulla
nılacak her çeşid eşya ve malzeme 
ve makine ile alât re edevatı ve 
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bunların imal, tamir, ambalaj mas
rafları ve işçi yevmiyeleri.] 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Fasıl yekûnu 321 620 489 025 489 025 

Levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye 2 588 502 1 153 462 1 153 462 
Ecza ve malzemei tıbbiye ve 
teçhizatı sıhhiye 33 850 50 000 50 000 
Nakliyat 250 000 282 000 282 000 
[Esliha, mühimmat, eşya, malzeme 
ve bilcümle erzak, mahrukat ve me-
vaddı askeriye nakliyat ücretleri, 
tahmil ve tahliye masrafları, erat 
ve askerî talebe ve hayvanatın her 
nevi vesaitle nakil masrafları, teda
vi, muayene ve hava tebdili zım
nında tabib veya heyeti sıhhiyeler-
ce bir yere gönderilecek subay ve 
askerî memur ve sivil makinistler, 
gedikli erbaş ve askerî okul talebe-
lerile eratın yol masrafları, yürü
yüş halindeki subay, askerî memur, 
erat, askerî okul talebesinin ve har-
cırahsız gönderileceklerin nakil, ko
nak ve hayvanlarının ahır masrafla
rı, amele yevmiyeleri, ardiye tadili, 
edevat ve istalya, dizbarko masraf
ları, tahmil ve tahliyede kimsenin 
kusuru olmaksızın husule gelen ha
sarların bedeli, askerî mahkemeler
ce celb ve sevkolunacaklarla askerî 
mahkemelerce verilecek ceza hüküm
lerinin infazı için bir mahalle gön
derilecek erat ve talebenin yol mas
rafları, muhafaza altında sevkoluna-
cak erat ve askerî okul talebesile 
muhafızlarının geliş ve gidiş yol ve 
konak masrafları, 1111 numaralı ka
nunun 34 ncü maddesi mucibince 
orduya alınacakların kendilerinin ve 
hayvanlarının geliş ve gidiş yol mas
rafları bu tertibe dahildir.] 
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1004 

1005 
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1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 

1939 
Mal î y ı l ı 
hılısisal ı 

1 jii'.'i 

1 000 

1940 malî 
H ü k ü m e t ç e , 

(«ilci> cdilcıı 
.Lİl'U 

1 000 

yılı için 
Fmeunıenee 

kabul cdilcıı 
Lira. 

1 00C 
Atış, bombardıman, uçuş, tel
siz, fotoğraf, malzemei siyanet, 
tamirhanelerde yüksek mesai, 
ihtira, tamir ve prototib inşaat 
ve buna mümasil işler için ik 
ramiye ve mesai ikramiyesi 
Tayyarecilik eserleri, tercü
me ve neşriyat ve tabı masraf
ları ve Avrupadan fennî ve 
meslekî kitablar celbi 
Manevra masrafı 
[Bütçenin el iğe v tertiblerine taallûk 
eden masraflardan manevranın is
tilzam eylediği bilcümle sarfiyat.] 

.Birinci, bab yokunu 

000 

10 075 
60 000 

762 

1 000 

20 000 
60 000 

2 822 628 

1 000 

20 000 
60 000 

2 822 628 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

1006 İnşaat, tamirat, istimlâk 589 320 489 320 489 320 
[Mimar ve marangoz alât ve ede
vat bedelleri, istimlâk ve telifiz mu
amelâtında pıü ve muhammin üc
retleri, etüd, proje ve aplikasyon 
masrafları ile meydan inşaatında kul
lanılacak silindir tamir ve mubayaa 
masrafları.] 

1007 Yabancı mutahassıa ve tercü
manları ücret ve harcırahları 190 000 227 736 227 736 

1008 Staj, tedkik ve lisan tahsili 
tahsisat ve yabancı memleket 
ler harcırahı ve askerî mühen
dis ve fen memuru yetiştiril
mek üzere yabancı memleket
lere gönderilecek subay ve ta
lebenin tahsillerile yol, tedavi 
ve tahsil masrafları 150 000 75 000 75 000 
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1009 Memleket dahil ve haricinde 
ücretli müessesatı sıhhiyede 
tedavi ettirilecek hasta ve ma-
lûlinin tedavi masrafları 

İkinci bab yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

6 000 

935 320 

6 000 

798 056 

6 000 

798 056 

4 697 447 3 620 684 3 620 684 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

1010 Askerî mektebler masrafı 
[Mekteblerin tedrisatına ve sanat 
âletlerine ve spora müteallik alât 
ve edevat, dolab, sıra, anfiteatr, de
mirbaş eşya ve malzeme bedeli.] 

1011 Amele yevmiyesi 
1012 3575 sayılı kanun mucibince 

askerî fabrikalar tekaüd ve 
muavenet sandığı aidatı 

5 000 

952 000 

47 600 

20 000 

952 000 

47 600 

20 000 

952 000 

47 600 

Üçüncü kısım yekûnu 1 004 600 1 019 600 1 019 600 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

1013 
1014 

1 
2 
3 
4 
0 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1938 yılı borçları karşılığı 
1937 
1936 
1935 
1934 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Fasıl 

Dördüncü kısım 

yekûnu 

yekûnu 

0 

3 760 
500 
150 
50 
10 

4 470 

4 470 

3 760 

500 
150 
50 
10 
0 

710 

4 470 

3 760 

500 
150 
50 
10 
0 

710 

4 470 

UMUMÎ YEKÛN 8 302 000 8 302 000 8 294 000 





28 - M. M. V. (Deniz kısmı) 
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Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1020 
1021 

0 
1022 

1023 
1024 

Maaşatı umumiye 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
Ücret 

1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

2 145 422 

30 340 
170 000 

0 
0 

0 

10 460 
23 260 

2 248 360 

30 340 
170 100 

0 
0 

0 

15 560 
13 432 

2 248 360 

30 340 
0 

34 296 
192 972 

227 268 

15 560 
13 432 

1025 3486 ve 1144 sayılı kanunlar 
mucibince verilecek denizaltıcı 
ve dalgıç tahsisatı 

1026 2853 sayılı kanun mucibince 
verilecek ihtisas yevmiyesi 

90 460 

7 200 

112 360 

7 200 

112 360 

7 200 

1027 
1028 
1029 

1030 
1 
2 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Masraf 
Mefruşat 
Kırtasiye 
Müteferrika 
[Müvezzi ve muakkiblerin şehir da
hilindeki yol masrafları.] 

Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

2 477 142 

8 610 
8 000 
8 000 

2 590 
6 000 

8 590 

2 597 352 

8 610 
8 000 
8 000 

2 590 
6 000 

8 590 

2 654 520 

8 610 
8 000 
8 000 

2 590 
6 000 

8 590 
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1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Bncümeneö 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1031 
1032 

0 
1033 

1034 

1035 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

15 000 

25 000 
5 000 

4 000 

2 500 
4 888 

15 000 

25 000 
5 000 

4 000 

2 500 
4 504 

15 000 

25 000 
0 

4 000 

2 500 
4 504 

ikinci bab yekûnu 89 588 89 204 84 204 

Birinci kısım yekûnu 2 566 730 2 686 556 2 738 724 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
1036 Muayyenat 

1 Tayinat 900 186 900 186 892 726 
[Deniz mükellef ve gedikli erat ve 
erbaşlarile mekteb talebeleri, hemşi
re ve hastabakıcıların iaşe masraf
ları, mevaddı gıdâiye fabrikalarile 
fırınlarda kullanılacak alât, edevat 

- ve levazımın mubayaa, tamir ve te
sis masrafları, fırın ve değirmen 
kiralama, mubayaa, tamir, işletme 
ve tesis masrafları, zahire öğütme 

, masrafları, amele ve işçi yevmiyesi, 
ücreti, mevaddı gıdaiye koymağa 
ve muhafazasına mahsus çuval, tor
ba, buranda, örtü, sandık, fıçı, şişe, 
küfe ve buna mümasil kablarm mu
bayaa ve tamir masrafları ile böl
me, raf yaptırılması masrafı, erzak 
depo ve ambarlarının kiralanma, mu
bayaa, tamir, tesis, tevsi masrafla-
rile depo ve ambarların muzır hay
vanlardan tathiri için lüzumlu ec-
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za ve malzeme masrafları, deniz le
vazım muayene heyetlerile kimyana -
ne ve laboratuar ve diğer teşekkül
lerin gıda maddelerine aid muaye
ne ve tahlil masraflarile muayene
ye lüzumlu alât ve edevat ve ecza
nın bedelleri bu tertibden teğmin ve 
tesviye olunur.] 
2852 numaralı kanun mucibin
ce verilecek yemek bedeli 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 
[Bilûmum deniz müesseselerinin ve 
kıçtan kara veya karaya aborda ol
muş harb ve muavin gemilerinin ve 
merakibi bahriyenin ekeltrik cer-
yan masrafları ve bu ceryanı teğ
min için lüzum görülecek tesisat 
masrafları ve bilcümle tenvir ve 
teshine aid eşya ve malzemenin mu
bayaa, imal, tamir masrafları ve 
bunlara aid amele yevmiyeleri, fı
rınlarda ekmek pişirmek hususunda 
kullanılacak her nevi mahrukat mas
rafları bu madde tahsisatile teğmin 
ve tesviye olunur.] 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı ıçiA 
Hükümetçe Encümence 

ta leb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

70 000 
2 400 

50 781 

70 000 
2 400 

50 781 

70 000 
2 400 

50 781 

Fasıl yekûnu 1 023 367 1 023 367 1 015 907 

Levazımı askeriye 
Melbusat 277 769 277 769 257 769 
[Deniz mükellef ve gedikli erat ve 
erbaşlarile mekteb talebeleri, hem
şire ve hastabakıcılar, odacı ve ha
demelerin bilcümle giyecek istihkak
ları ve mekteb talebelerinin ilk du
hullerinde verilen fevkalâde eşya 
istihkakları ve 2962 sayılı kanun 
mucibince subaylara verilecek giye
cek masrafları ve bilcümle giyecek
lerin imalleri için lüzumlu her çe-
şid malzeme, dikim evlerinde kulla
nılacak makine, alât, edevat ve leva
zımın mubayaa, tamir ve tesis mas
rafları, amele, işçi yevmiyeleri ve 
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Malî yılı 
tahsisatı 

Muhassasatm nev'i Lira 

ücretleri, giyecek eşya koymıya ve 
muhafazasına mahsus çuval, torba, 
buranda, örtü, sandık ve buna mü
masil kablarm mubayaa ve tamir 
masraflarile bölme, raf yaptırılma
sı, giyecek depo ve ambarlarının ki
ralanma, mubayaa, tamir, tesis, tev
si masraflarile depo ve ambarların 
muzır hayvanlardan tathiri için lü
zumlu ecza ve malzeme masrafları, 
deniz levazım muayene heyetlerile 
kimyahane ve diğer teşekküllerin 
giyecek maddelerine aid muayene 
ve tahlil masraflarile muayeneye 
lüzumlu olan alât ve edevat ve ec
zanın bedelleri bu tertibden teğmin 
ve tesviye olunur.] 

Teçhizat 150 î)37 150 937 141 229 
[Deniz mükellef ve gedikli erat ve 
erbaşlarile mekteb talebeleri ve se-
fain ve mevakiin bilcümle teçhizat 
eşyasının mubayaa ve tamiri mas
rafları ve teçhizatı askeriye için 
dikim evlerine lüzumlu olan alât, 
edevat ve malzemenin mubayaa, ta
mir ve tesis masrafları, amele ve 
işçi yevmiyeleri, ücretleri, 2893 sa
yılı kanun mucibince verilecek teç
hizat bedelleri, teçhizat eşyasını 
koymağa ve muhafazasına mahsus 
çuval, torba, buranda örtü, sandık 
ve buna mümasil kablarm mubayaa 
ve tamir masraflarile bölme, raf yap
tırılması masrafı, teçhizat depo ve 
ambarlarının kiralanma, mubayaa, 
tesis, tevsi masraflarile depo ve am
barların muzır hayvanlardan tat
hiri için lüzumlu ecza ve malzeme 
masrafları, buz dolabı, su soğutma 
dolabı, karyola, yemek sırası, yemek 
masası, çamaşır dolabı, lokanta eş
yası, çamaşır makinesi, bulaşık ma
kinesi, motopomp mubayaa, tamir ve 
idame masrafları, deniz levazım 
muayene heyetlerile kimyahane ve 

1Ö4Ö malî yılı içiıi 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 



1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira M. Muhassâsatın nev'i 

laboratuarlar ve diğer teşekküllerin 
teçhizat maddelerine aid muayene 
ve tahlil masrafları ve muayeneye 
lüzumlu olan alât, edevat ve ecza
nın bedelleri bu tertibden teğmin ve 
tesviye olunur.] 

3 Muytabiye 200 200 200 

Fasıl yekûnu 428 906 428 906 399 198 

79 000 
90 000 

180 000 
140 000 
000 000 

79 000 
90 000 

180 000 
140 000 

1 000 000 

79 000 
90 000 

180 000 
140 000 

1 000 000 

Levazım ve teçhizatı harbiye 
1 Torpito paravan ve sis cihaz

ları 
2 Mayii ve ağ işleri 
3 Mühimmat 
4 Tahkimat ve top işleri 
5 Gemi tamir ve inşası 
6 Telsiz, elektrik ve seyre aid 

işler 50 000 50 000 50 000 
[Esliha atelyesinin işletme masrafla
rı, amele yevmiyeleri, müstahkem 
mevkiin bilûmum ihtiyaçları, gerek 
inşa, gerekse tamir olunan gemi ve 
merakibin teçhize ve tamirine muk-
tazi bilcümle eşya, malzeme, mefru
şat ve teçhizatı ile fabrika ve atel-
yelerin işletme, tesis masrafları, kö
mür, yağ, mayi mahrukat, bilcüm
le levazım bedelleri, amele yevmiye
leri, telsiz ve seyre aid fennî alât 
ve edevatın malzeme masrafları ve 
top ve torpito ve mühimmata lü
zumu olan her nevi malzeme bedel-
lerile askerî fabrikalara sipariş 
edilecek malzeme bedelleri, taallûk 
ettiği maddelerden verilir.] 

Fasıl yekûnu 1 539 000 1 539 000 1 539 000 

Sefain ve mevaki levazımı 
Müteferrik levazım 323 000 323 000 323 000 
[Gemi ve mevakiin ve silâhların te
mizlik malzemesi ve bakımı bu ter
tibden verilir.l 
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Devriçark 550 000 550 000 550 000 
[Harb ve muavin gemilerde ve me-
rakibi bahriyede ve karadaki bilû
mum deniz müesseselerinde ve her 
nevi nakil ve binek vasıtalarında, 
her ne maksadla olursa olsun kul
lanılan her cins kömür, benzin, gaz, 
mazot, motorin ve bilûmum maden 
ve yağlama yağlarile su, odun, cıra 
ve sair sulp ve mayi mahrukatın 
bedelleri ve bu malzemenin muaye
nesine lüzumu olan alât ve makine
lerin satın alınması ve tamir mas
rafları ve bu malzemenin her hangi 
bir yerden diğer bir yere veya ge
miye tahmil ve tahliyesi masrafile 
keza bu malzemenin nakli için ki
ralanacak vapur, motor ve diğer 
vesaitin ücretleri ve bunların mu-
hafasma muktazi iskele, tank, ten-
ker, depo, şilep, kamyon satın alın
ması, inşası, kiralanması, tamirleri 
ve bu vesaite lüzumu olan ve tefer
ruatından bulunan malzemenin mu-
bayaasile keza devriçark malzeme
sinin muhafazası için depo inşa, 
tevsi ve tadili ve tamiri ve su isalesi 
için tesisat yapılması ve bu tesisa
tın idamesi masraflarile kömür, ma
zot, benzin, motorin, maden ve yağ
lama yağlan ile diğer bilcümle dev
riçark malzemesinin gümrük ve is
tihlâk resimleri bu tertibden öde
nir.] 

Levazımı sıhhiye 
Ecza, teçhizat 
hiye 
Ecza ve malze 
[Hekimlikte ve ameliyatta kullanı
lan her nevi alât ve edevat ile pa
muk ve sargılık bezler, alelûmum 
eczayi tıbbiye, harb paketi, tıbbî 

Fasıl yekûnu 

malzemei sili

si baytariye 

873 000 

41 800 
500 

873 000 

41 800 
500 

873 000 

41 800 
500 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

malzeme, muşamba, harir, rontken 
alât ve edevatı, rontken makinele
ri, teferruatı ile buna aid malzeme 
mubayaa, montaj, enstalâsyon ve 
tamir ücretleri, rontken filmi ve ec
zası, fotoğraf cam ve kâğıdı muba
yaası, bakteriyoloji âletleri ve bun
ların tamir masrafı, aşı ve serom 
istihzarı için alât, edevat ve ecza, 
malzeme mubayaası, bakteriyoloji 
tecrübe hayvanları mubayaası, ve 
bunların bakım ücretleri, her nevi 
dişçi alât ve edevatı ile proteze aid 
alât ve edevatın mubayaa, tamir ve 
bunlara aid gümrük rüsumları, 
etüv makineleri ve alât ve süzgeç
lerinin mubayaası ve tamirlerile 
etüv makine ve tebhir kazanlarının 
mubayaa ve tamirleri, askerî sefe
ri teçhizat ve malzemei sıhhiye ve 
tamir bedellerile gümrük rüsum, 
ambalaj masrafları, askerî hastane 
bulunmayan yerlerde hastalanan su
bay ve erlerin hususî tedavi icab et
tiren hastalıklarla malûl olan ve 
âcil vaziyette sair sivil hastanelere 
yatırılanların bakım ücretlerile ha
riçte yaptırılan ilâç ücretleri, has
tane laboratuarları ile sair birlik
lerdeki alât, edevat ve eczayi tıbbi
yeyi ve hastalara aid bakım eşyası 
koymağa mahsus her nevi dolab-
ların ve bunların telvin masrafları, 
hastalara mahsus her nevi ecza ile 
terlik, pijama, hasta arabaları ve 
entari teçhizatı sıhhiyenin muba
yaa ve tamir bedelleri, teçhizatı 
sıhhiyeden ad ve kabul edilen her 
nevi eşya ile gemi ve kışlaların fa
relerden ve muzır böceklerden - de-
raizasyon, dezenfektizasyon - tathi-
rinde kullanılan gaz maddelerin ve 
gazdan korunma vesait ve malzeme
sinin ve maskelerinin, gaz elbisele
ri ve bunlara aid teferruatın mu-
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bayaa ve tamir ücretleri, tatbikatı 
sıhhiye için levha, mulâj ve ede
vatı sıhhiye mubayaası - sinema ma
kineleri ve projeksiyon cihazları gi
bi - su tulumbaları ve su tasfiye 
cihazları ve buz dolabları muba
yaa ve bunların tamir masrafları, 
eczane, laboratuar ve ameliyatha
nelerde hususatı sıhhiye için sarfe-
dileeek petrol, benzin, vakum, zey-
tinyağ, mazot ve kömürün muba
yaası, malzemei sıhhiye ve alâtın 
şevki için muktazi ambalaj masraf
ları, sandık imali için tahta, çivi, 
demir tel, balya çemberi, kaneviçe, 
ip, iplik, muşamba ve saire muba
yaa ve imal ücretleri, sıhhiye ar
ka çantaları, portatif ecza sandık
ları ve bunların muhteviyatına a id 
alât, malzeme ve ilâçların mubayaa
sı, lâmba ve çadır fenerleri muba
yaa ve tamirleri, alelûmum matbu 
evrak - cedveller ve defterler da
hil - basım masrafları, hastane ec-
zahane ve kütüphanesi için türkçe 
ve yabancı dillerde yazılmış tıbbî 
ve cerrahî ve ispençiyari kitab, 
mecmua ve risalelerin mubayaa ve 
aboneleri, ameliyathane ve labora
tuarların zemini ve masaları için li-
nelyum, kalın muşamba, mukavva, 
çivi ve sairenin mubayaa ve imal 
ücretleri, eczane ilâç şişeleri, has
tane çamaşır, yatak ve malzeme
nin dikim ve tamiri için iğne ve 
iplik, kumaş ve saire, işçi yevmiye
leri, masrafları, sıhhati koruma ah
kâmı dahilindeki her türlü fennî 
korunma ve vesaiti ve bunların 
montaj ve tamiri, lüzumlu görülen 
hastaların fotoğrafları çektirilmesi 
masrafları, gaz elbiseleri, eldiven ve 
başlıkları, gazlanmışlara yardım ve
saiti, gaz, merhem ve ilâçları, gaz
lanmaların ve gazlanmış eşyanın te-

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Hncünumee 
tahsisatı taleb edilen kaimi edilen 

MuhaSSasatm nev'İ ^ r a Lira Lira 

mizlenmesine yarayan alât, malzeme 
ve ilâçlar ve âletlerin mubayaa ve 
tamiri masrafları, gazdan korunma 
teçhizatının muhafaza ve temizlen
mesi - dezenfeksiyonu - için alât ve 
malzeme ve ilâçlar, gazlanmışlara 
kullanılacak tedavi cihazlar], - sunî 
teneffüs cihazları, oksijen inşakı ci
hazları - gazdan korunma malzeme 
ve ilâçlarının ve gazlıların tedavisin
de kullanılacak ilâç ve malzemenin 
muhafazası için depo, dolab inşa ve 
mubayaası bu tertibden teğmin ve 
tesviye olunur.] 

Fasıl yekûnu 42 300 42 300 42 300 

Nakliyat 39 000 39 000 39 000 
[Deniz ordusuna maledilmiş olan es-
liha ve mühimmat, eşya ve malze
me ve erzak, kömür ve bilcümle 
mevaddı askeriyenin nakliyatı ve 
tahmil ve tahliye ve ambalaj mas
rafları, erat ve askerî talebe ile hay
vanatın her nevi nakil masrafları, 
tedavi ve tebdilhava zımnında bir 
yere gidecek subay ve askerî me
murların, tedavi, muayene ve tebdil-
havaya gidecek erbaşlar ile okur ve 
eratın yol masrafları, kıta halinde 
gelen ve giden subay ve askerî me
murlar ile erbaş ve eratın yol ve iba
te masrafları ve her nevi kara na
kil ve binek masraflarının muba
yaa ve tamir bedelleri ve bu tami
ratı yapacak amelenin yevmiyeleri 
ve tahmil ve tahliye ve ambalaj ve 
sevk işlerinde kullanılan amelenin 
keza yevmiyeleri, askerî mahkeme
lerce verilecek ceza hükümlerinin 
infazı için bir mahalle sevkoluna-
cak eratın yol masrafları bu tertib
den teğmin ve tesviye olunur.] 
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1042 

1043 

M. 

1 

Muhassasatın nev'i 

Kitab, mecmua 
rafları 

ve risale mas-

Nakil vasıtaları masrafı 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

2 000 

500 
1 000 

1 500 

1940 mali yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira 

2 000 

500 
1 000 

1 500 

Lira 

2 000 

500 
1 000 

1 500 

1044 1493 numaralı kanun mucibin
ce verilecek ikramiye ve fev
kalâde mesai ikramiyesi 

1045 Memleket dahil ve haricinde 
ücretli müessesatı sıhhiyede 
tedavi ettirileceklerin masrafı 

1046 3779 sayılı kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri mucibince ge
dikli erbaşlara verilecek ikra
miye ve mükâfat 

6 000 

3 000 

1 500 

6 000 

3 000 

1 500 

6 000 

3 000 

1 500 

Birinci hab yekunu 3 959 573 3 959 573 3 922 405 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

1047 Bina inşa, mubayaa ve tamiri 
ve istimlâk bedeli 
[Mimar ve marangoz alat ve ede
vatı, istimlâk ve teffiz bedelleri, pııl 
ve muhammin ücret ve masraf]arr, 
proje aplikasyon masrafları.] 

1048 Ecnebi mutahassıslar 
[Bunların mukaveleleri mucibince 
ücretleri ve her nevi harcırah ve 
masrafları bu tertibden verilir.] 

50 000 

57 050 

50 000 

34 994 

50 000 

34 994 

1049 Ecnebi memleketler harcırahı 50 000 50 000 50 000 
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1050 Staj, tahsil ve tedavi masraf
ları 

1 Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek subay ve memur
ların tahsisatları ile dahilde 
lisan tahsil ettirileceklerin yol 
ve tedavi masrafları 
[Dahilde ilim ve fen tahsil ettirile
cek subay ve memurların masraflarr 
ve askerî talebenin kaydiye ve ted
ris ücretleri.] 

2 Askerî mühendis ve fen memu
ru yetiştirmek üzere ecnebi 
memleketlere gönderilecek ta
lebe masrafı 
[Azimet ve avdet maktu yol masraf
tan, aylık tahsisatları, mekteb ve 
laboratuar, tedavi masrafları, tah
sil programı mucibince yapılacak 
zarurî ve hakikî masraflar.] 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

174 080 

32 747 

Fasıl yekûnu 206 827 

İkinci bab yekûnu 363 877 

îkinci kısım yekûnu 4 323 450 

74 080 •4 080 

32 747 32 747 

106 827 

241 821 

106 827 

241 821 

4 201 394 4 164 226 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

1051 Deniz matbaası işletme masra
fı, işçi ve amele yevmiye ve 
ücreti 
[Mevaddı iptidaiye ve demirbaş da
hil.] 

1052 Deniz mektebleri masrafı 
[Laboratuar tesis ve fennî âletler, 
kitab, defter, ders levazımı ve spor 
birlikleri masrafı ve talebeye veri
lecek nakdî mükâfat bu tertibden 
teğmin ve tesviye olunur.] 

24 300 

15 000 

24 300 

15 000 

4 300 

15 000 

Üçüncü kısım yekûnu 39 300 39 300 19 300 
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Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

. karşılığı 
» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

500 
3 000 

250 
150 
100 

4 000 

250 
250 
150 
100 

0 

750 

250 
250 
150 
100 

0 

750 

1053 Geçen yıl borçları 0 500 500 
1054 Eski yıllar borçları 

1 1938 yılı borç] 
2 1937 » » 
3 1936 » » 
4 1935 » » 
0 1934 » » 

1055 Maznun olarak askerî mahke
melere celbolunacaklarla şahid 
ve ehlivukuf olarak davet edi
leceklerin masrafları 520 500 500 

0 3575 sayılı kanun mucibince 
tasfiye edilecek teğmini istik
bal sandığı noksanı karşılığı 24 535 0 0 

1056 3575 sayılı kanun mucibince 
Askerî fabrikalar tekaüd ve 
muavenet sandığı aidatı 25 465 25 000 25 000 

1057 Gazdan korunma talim malze
mesi 0 30 000 30 000 
[Oksijen cihazları, telefon ve tele-

fonsuz maskeler, kalevi kartuş gaz 
elbisesi, lozantin kutusu ve buna 
mümasil malzeme ile bilûmum talim 
ve terbiye malzemesi bu tertibdeıı-
dir.] 

Dördüncü kısım yekûnu 54 520 56 750 56 750 

UMUMÎ YEKÛN 6 984 000 6 984 000 6 979 000 
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1064 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1939 
Malî ytlı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümen ee 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1060 Maaşatı umumiye ve tazminat 
1 Maaşatı umumiye 459 000 459 000 459 000 

[Kodrasunda fen memuru olarak 
gösterilen yerlerde bu yerler için 
mevzu aslî maaşların tutarım geç
memek şartile ücretli sivil fen adanı
lan dahi istihdamı caizdir.] 

2 Muvakkat tazminat 13 720 13 720 13 720 

1063 thtisas yevmiyeleri 
1 2204 sayılı kanun mucibince 

Fasıl yekûnu 472 720 472 720 472 720 

1061 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekatid ikramiyesi 7 920 7 920 7 920 

1062 Müstahdemler ücreti ve tazmi
nat 

1 Müteferrik müstahdemler 
2 Muvakkat müstahdemler üc

reti 

Fasıl yekûnu 

383 880 

2 000 

385 880 

383 880 

2 000 

385 880 

383 880 

2 000 

385 880 

yerilecek ihtisas ücreti 
2853 sayılı kanun mucibince 
verilecek ihtisas yevmiyesi 

Fasıl yekûnu 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Masraf 

Mefruşat, demirbaş ve alâtı 
musikiye 

10 

18 000 

18 010 

884 530 

1 900 

10 

18 000 

18 010 

884 530 

1 900 

10 

18 000 

18 010 

884 530 

1 900 
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1066 

1067 
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1 
'••'2 

3 

Muhassasatm nev'i 

Kırtasiye 
Müteferrika ve muhafız kö
pekleri iaşesi 
Mütenevvi masraflar 
icar bedeli 
Defatir ve verakı matbua 
Hademe melbusatı 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

2 500 

4 500 

1 200 
2 500 
2 000 

5 700 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe E ncümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

2 500 

4 500 

1 200 
2 500 
2 000 

5 700 

2 500 

4 500 

1 200 
2 500 
2 000 

5 700 

1068 Harcırahlar 
1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
0 Müfettişler harcırahı 
3 Yabancı memleketlere gönde

rilecek komisyonlar harcırahı 
4 Maznun olarak askerî mahke

melere celbedileceklerin mas
rafı 

Fasıl yekûnu 

1069 Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme masrafı 
[Şehirler için ve şehirler arasında 
resmî telefon tesis ve mükâleme be
delleri.] 

1070 Ücretli muhabere masrafı 
[Resmî müesseselerden gayri memle
ket dahil ve haricinde yapılacak 
posta ve telgraf muhaberatı.] 

1071 Posta ve telgraf ücreti 

ikinci bab yekûnu 

2 000 

23 200 

1 200 

1 350 

1 491 

41 841 

Birinci kısım yekûnu 926 371 

2 000 

23 200 

1 200 

1 350 

1 491 

41 841 

926 371 

2 000 

15 000 
1 000 

5 000 

200 

15 000 
1 000 

5 000 

200 

15 000 
0 

5 000 

200 

22 200 

1 200 

1 350 

1 491 

40 841 

925 371 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

V. M. MuhaSSasatlIl liev'İ Lira Lira Lira 

1 hinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab 
1072 Muayyenat 

1 Erat ve staj iye v okurlar için 
iaşe masrafı 73 655 Tl 655 Tl 655 
[Askerin ve staj iye r okurların iaşe 
masrafları ve müfrez olarak aske
rin bir mahalde bulundurulması ha
linde ayda 30 lirayı geçmemek üze
re aşçı masrafları, değirmen ve 
fırrn icar bedelleri ve öğütme mas
rafları ve tayinat, yem kanununda 
asker istihkakı olarak gösterilen 
bilûmum nıevaddın mubayaa bedel
leri.] 

2 'Hayvan vera bedeli 6 300 6 300 (i 300 
3 Mahrukat 8 710 8 710 8 710 

[Taam, çamaşır, hamam ve teshin 
için erat istihkakr olan mahrukat 
mubayaa bedelleri.] 

Fasıl yekûnu 88 665 88 665 88 665 

1073 Levazımı askeriye 
1 Erat ve staj iver okurları mel-

busatı " 41 772 41 772 41 772 
2 Teçhizat 14 150 14 150 14 150 
3 Muytabive 400 400 400 

Fasıl yekûnu 56 322 56 322 56 322 

1074 Levazımı sıhhiye ve baytariye 440 440 440 
[Ecza ve malzemei sıhhiye ve bayta
riye.] 

1075 Sevkiyat 6 500 6 500 6 500 
[Erat ve stajiyer okurların sevk 
masrafları 1 e bunlara aid her nevi 
yiyecek, giyecek, yakacak ve sair 
teçhizatlarının bir mahalden diğer 
mahallere sevk ve nakil masrafları.] 
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i\ 

1076 

M. 

1077 

1078 

4 
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Fennî kitab ve risalelerle her 
nevi mecmua, gazete ve kitab 
mubayaa ve abonman bedelleri 
[Yabancı memleketlerden abone olu
nacak risale ve gazetelerin abone be
delleri, abone tarihinden itibaren bir 
senelik olmak üzere verilecektir.] 

1493 sayılı kanun 
verilecek ikramiye 

mucibince 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Muvakkat 
masraflar 

İnşaat, tamirat ve tesisat mas
rafları 
inşaat ve tamirat 
Tesisatı fenniye ve tesisatı ce
dide ve tevsiat ve tamirat 
[Yeniden fabrika tesis ve inşası 
veya meveud fabrika ve tamirhane* 
lerin tevsii veyahud imalâtın istil
zam ettirdiği surette fabrikaların 
kendi vasıtalarile yapabilecekleri ta
mirat ve tesisat ve tevsiat için lâ
zım olan her nevi malzeme muba
yaa ve bedelleri ve anî tamir ve tev-
siler için lüzumlu olacak malzeme
lerin her vakit ve her mikdarda ye
dek olarak alınması ve yeniden ya
pılacak demiryolları ile adi ve as
falt yollar ile mevcudlarının tamir
lerine muktazi her nevi malzeme be
delleri.] 
Amele beden terbiyesi için ya
pılacak tesisat ve spor malze
mesi masrafları 
Pasif korunma tesisatı ve mas
rafları için yapılacak tesisat ve 
bunlar için lüzumu olan her ne
vi korunma malzemesi masrafı 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 mali yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

900 900 900 

2 000 2 000 2 000 

154 827 154 827 154 827 

42 500 

82 500 

42 500 

82 500 

42 500 

82 500 

1 000 

25 000 

1 000 

25 000 

1 000 

25 000 

Fasıl yekûnu 151 000 151 000 151 000 
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1079 Ecnebi mutahassıslar 
1080 Staj 

1 Staj için ecnebi memleketle ı e 
gönderileceklerin tahsisat, har
cırah, masarifi zaruriye ve okul 
ücretleri, muayene ve tedavi 
masrafları ve memleket dahi
linde staj, ilim ve lisan tahsili 
ve mekteb ücretler ile tedris 
masrafları ve mekteb kaydiye 
ücretleri ve muayene ve tedavi 
masrafları 

2 Staj iyer okurların teftişi için 
harcırah ve masarifi mütefer
rika 

Fasıl yekûnu 

0 Millî cemiyetlere muavenet 

İkinci hah yekunu 

ikinci kısım yekûnu 

1939 
Malî yrh 
tahsisatı 

Lira 

34 500 

122 600 

200 

122 800 

200 

308 500 

463 327 

1940 malî yılı için 
Hük û m e İçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira ıra 

34 500 

122 600 

200 

122 800 

200 

308 500 

463 327 

34 500 

122 600 

200 

122 800 

0 

308 300 

463 127 

Üçüncü kısmı - Müessesat 

1081 Fabrikalar umumî masrafları 
1 Mevad ve malzeme! ibtidaiye 

ve müstehlike (mamul ve gayri 
mu mi) ve işletme masrafları' 1 749 370 1 749 370 1 749 370 

2 Amele ücretleri i 504 532 I 504 532 1 504 732 
3 Demirbaş 170 000 170 000 170 000 

[Her nevi makine, tezgâh, alât, 
edevat, eşya ve levazım ile bilûmum 
buharlı, motorlu ve motorsuz vesa
iti nakliye ve koşum hayvanatı ve 
bilûmum dahilî vesaiti muhabere ve 

w mubayaa bedellerde bunların tamir 
,• ve yedek ve tecdid masrafları.] 

4 Nakil ücretleri 300 000 300 000 300 000 
i [Yalnız ücreti nakiye olarak sar-

fedilir. Demirbaş eşya ve sair me-



— â4S — 

F. M. 

1082 

Muhassasatm nev'i 

vad mubayaa edilemez. 273 sayılı 
kanunun şümulü haricinde kalan us
ta ve amelenin bir taraftan diğer 
tarafa izam ve nakillerinde yalnız 
yol masrafları verilir.] 
3284 numaralı kanım mucibin
ce satın almacak hurdalar be
deli 

3575 sayılı kanun mucibince as
kerî fabrikalar tekaüd ve mu
avenet sandığı aidatı 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

İ94Ö malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

50 000 

Fasıl yekûnu 3 773 902 

108 600 

Üçüncü kısım yekûnu 3 882 502 

50 000 

3 773 902 

108 600 

3 882 502 

50 000 

3 774 102 

108 600 

3 882 702 

Dördüncü kısım 

1083 Geçen yıl borçları 
1084 Eski jnllar borçları 
1085 2441 sayılı kanunun muvak

kat ikinci maddesi mucibince 
inhisarlar umum müdürlüğü
ne ödenecek eşya ve malzeme
nin 6 ncı taksiti 

Dördüncü kısım ^yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

2 000 
500 

9 300 

11 800 

2 000 
500 

9 300 

11 800 

2 000 
500 

9 300 

11 800 

5 284 000 5 284 000 5 283 000 





30 -HARİTA U. M. 

t 



248 

M. Muhassasatın nev'i 

1939 
Malî yTİı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî 
Hükümetçe: 

taleb edilen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabnl edilen 
Lira' 

Birinci kısım - Güzlerde müş
terek muhassasat 

1091 
1092 

1093 

1094 
1095 

Birinci bab - Maaş 
tahsisat 

ücret, 

Maaşatı umumiye 320 000 330 000 330 000 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 9 240 9 360 9 360 
Müstahdemler ücreti 

1 Müteferrik, mi 
2 Muvakkat mü 

Muvakkat tazminat 
657, 2047, 2022 numaralı ka
nunlar mucibince verilecek 
tazminat, uçuş ücreti ve taa-
miye 

Birinci bab yekûnu 

ahdernler ..s 
hdemler . ; 

Fasıl yekûnu 

ıat 

61 000 
.'••••',. 1 4 0 0 

6 2 4 0 0 

3 6 0 0 0 

63 000 
; 1 400 

64 400 

40 000 

68 000 
1 400 

64 400 

40 000 

56 000 

483 640 

68 000 

511 760 

68 000 

511 760 

İkinci bab - Masraf 
1096 
1097 
1098 
1099 

1 
2 
3 

Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Odacılar melbusatı 
Evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

1 720 
2 000 
3 000 

500 
250 
500 

1 250 

3 000 
3 000 
3 000 

800 
300 
500 

1 600 

3 000 
3 000 
3 000 

800 
300 
500 

1 600 

1100 Harcırah 
1 Daimî memuriyet harcırahı 500 500 500 
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F- M- Muhassasatın nev'i 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen. 
Lira Lira 

2 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

Fasıl yekûnu 

1101 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me bedeli 

1102 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 

1103 Posta ve telgraf ücreti 

İkinci, bab yekûnu 

Birinci kısım vokûnu 

13 •()()() 

13 500 

500 

0 000 

10 500 

500 

10 000 

10 500 

500 

100 
490 

22 560 

506 200 

100 
630 

22 330 

534 090 

100 
630 

22 330 

534 090 

1104 

1105 

İkinci kısım - Güze mahsus 
mııkassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 

Muayyenat 
1 Era t yiyecek masrafı 
2 Yem bedeli 
3 Yakacak, tenvir ve teshin 

45 000 
11 000 
8 000 

60 000 
15 000 
9 500 

Fasıl yekûnu 

11C6 Levazımı sıhhiye 
1 Ecza ve malzeme i sıhhiye ve 

tedavi masrafları 

25 000 31 700 

400 800 

(JO 000 
15 000 
9 500 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 
1 Melbıısat 
2 Teçhizat 
3 Muytabiye 

64 000 

17 000 
7 000 
1 000 

84 500 

22 000 
8 000 
1 700 

84 500 

22 000 
8 000 
1 700 

31 700 

800 
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I '1 . 

1107 

1108 

1109 
1110 

M . 

<> 

3 

1 
2 
3 

Muhassasatm nev'i 

Ecza ve malzemei baytariye 
Gazdan korunma eczası ve mas
ke 

Fasıl yekûnu 

Nakliyat 
[Eşya, erzak, malzeme, alât, nakli
yat, erat nakliye masrafları ve tat
bikattaki erat ve hayvanatın iskân 
ve ibate masrafları.] 

Makine, alât, edevat ve demir
baş eşya ve levazımının mu
bayaa ve tamirat masrafları 
Hayvan alımı 
Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

50 

0 

450 

21 000 

107 000 
500 

42 500 
4 500 

14 000 

61 000 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

100 

5 000 

5 900 

27 000 

oO 000 
1 000 

40 000 
6 000 

16 000 

62 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

100 

1 000 

1 900 

27 000 

87 000 
2 000 

17 000 
6 000 

16 000 

39 000 

1111 1493 numaralı kanun mucibin
ce verilecek ikramiye 

Birinci bab yekûnu 

1 950 

280 900 

2 000 

274 100 

4 000 

277 100 

1112 
1 

2 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

İnşaat ve tamirat 
İnşaat, tamirat ve bilcümle ba
lız tesisatı masrafları 
Pasif korunma inşaatı ve mal
zemesi 

Fasıl yekûnu 

31 680 

0 

31 680 

25 590 

5 000 

30 590 

25 590 

2 000 

27 590 

1İİ3 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek subaylar ile staj ve tah
sil için gidecek subaylar ve ta
lebelerin harcırah ve mekteb 
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M. Muhassasatın nev'i 

masraflarile tahsil ücretleri 
ve memleket dahilinde mekteb 
ve kurs masraflarile yevmiye
ler 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

ikinci bab yekûnu 

iinci kısım yekûnu 

37 000 

68 680 

349 580 

12 000 

42 590 

316 690 

12 000 

39 590 

316 690 

üçüncü kısım - Mücssesat 

1114 Matbaa masrafları 
1 Demirbaş eşya alımı ve tamiri 2 500 2 500 2 500 
2 Mevaddı'iptidaiye 32 000 45 000 45 000 
3 İsletme ' 1 710 1 700 1 700 

Fasıl yekûnu 36 210 49 200 49 200 

Dördüncü kısım - Borçlar 

1115 Geçen yıl borçları 

1116 Eski yıllar borçları 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

5 
5 

10 
— - ı—=rr:^==z 

892 000 

10 
10 

20 
— - - — = — = 

900 000 

10 
10 

20 
:^r — =z-szr-

900 000 





MATBUAT U. M 



254 — 

M. Mulıassasatm nev'i 

1940 malî yılı için 
i ! iikfnnetç< Klnciinıeiıc*' 

talcb edilen kaimi edilen 
Lira Lira. 

1120 
1121 

1122 

î > i i • i ı H - i hah - Maaş, iierd, 
tali si sat 

Memurlar maaşı 
Merkez ücretleri 

.1 MemuL-lar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

73 740 73 740 

ÖO 740 
51 000 

107 740 

15 024 
~^^^-^r=.z 

196 504 

65 140 
51 (K)() 

116 140 

15 024 
- . .ı^-r^-"—:-~^ 

204 904 

İkinci bal) - Masraf 
1123 Mefruşat ve demirbaş 
1124 Kırtasiye ve matbu evrak 
1125 Müteferrika 
1126 Hesmî telefon tesis ve mükâle 

me masrafı 
1127 Posta ve telgraf ücreti 
1128 Daimî memuriyet harcırahı 
1129 Muvakkat memuriyet harcı 

rahı 
1130 Yabancı memleketler harcırahı 
1131 Motosiklet işletme masrafı 
1132 Kongre ve konferanslar mas

rafı 
| JVlemiekcl içinde \ e dışında yapıla-
cak mat İmal kongre ve konferanslara 
memur edileceklerle propaganda irin 
seyahat eti irilecek olanlara, verilecek 
harcırah ve sair masraflar. | 

1 500 
3 500 
1 500 

3 000 
2 000 
1 000 

2 00ü 
•i L:ÖÖ 
500 

1 500 
3 500 
1 500 

3 000 
2 000 
1 000 

2 000 
4 500 
500 
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M. Muhassasatın nev'i 

1133 Mütenevvi masraflar 
1 Neşı i,vat, propaganda, telif, 

torcünıe, filim, kâğıd, klişe ta
bı ücret ve masrafları ve tu
rizm teşekküllerine yardım 

2 Abone ve kitab bedeli 
3 İcar bedeli 

Fasıl yekûnu 

1134 Radyodiftiziyon istasyonlarile 
stüdyoların idare ve işletme 
masrafları 

1 Radyodifüzyoıı istasyonlarile 
stüdyoların her nevi işletme 
masraflarile tamiri, malzeme, 
elektrik ceryan bedelleri ve 
tenvir, teshin masrafları, ses 
ve söz artistlerde konferansçı
ların yevmiyeleri ve bilûmum 
alât ve eşyayı fenniye ve mıı-
sikiyenin mubayaa, tamir, na
kil ve kiralama ve saire mas-
"•"«fları 

2 Müteferrika, mefruşat, kırta
siye, defatir ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

1135 Radyodifüzyon tesisatını tev
si ve ıslah masrafları 

tkinci bab yekûnu 

1138 Ajans tahsisatı 

UMUMÎ YEKÛN 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

90 000 
4 500 
10 000 

104 500 

90 000 
4 500 
10 000 

104 500 

330 000 

20 000 
350 000 

148 696 

627 696 

0 

330 000 

20 000 

350 000 

140 296 

619 296 

150 000 

824 200 974 200 
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1939 194ü mali yılı için 

.Mali yılı llükûnu'lye Encümtuıce 
ıııuhamımmal tahmin edilen tahmin cdiJeıı 

Varidatın nev'i Lü"> I/ll'a [ j h a 

BÎRÎNCİ KISIM 

İRAD VE SERVET VER 
CrlEERt 

Kazanç vergisi 
Ruhsat ve unvan tezkereleri 
ve vergi karneleri 400 000 400 000 400 000 
Ticarî ve sınaî teşebbüslerle sa
ir işlerden ' 11 000 000 10 000 000 10 300 000 
Hizmet erbabından 13 100 000 12 900 000 13 200 000 

Fasıl yekûnu 24 560 000 29 360 000 29 960 000 

Hayvanlar vergisi 
Davar, develer ve domuzlar 12 200 000 12 000 000 12 000 000 
Diğer havvanlar 3 400 000 3 000 000 3 000 000 

Fasıl yekûnu 15 600 000 15 000 000 15 000 000 

Veraset ve intikal vergisi 450 000 500 000 500 000 

Madenler rüsumu 800 000 770 000 745 000 

Birinci kısım yekûnu 41 410 000 45 (İ30 000 40 205 000 

ÎKÎNCÎ KISIM 

MUAMELE VE İSTİHLAK 
VERGİLERİ 

Gümrük vergileri 
Gümrük resmi 51 500 000 28 300 000 28 300 000 
Ardiye resmi ve 3023 numaralı 
kanunla İstanbul ve İzmir li
man idarelerinden alınacak 
maktu ücret 250 000 250 000 250 000 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenat tahmin edilen tahmin edilen 

F. M. Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

3 2456 ve 2672 numaralı kanunlar 
mucibince gümrüklerde kulla
nılan bazı evraka yapıştırıla
cak müdafaa pulu liasılatı 125 000 70 000 50 000 

Fasıl yekûnu 51 875 000 28 620 000 28 600 000 

Muamele vergisi 
1 îdlıalât muamele vergisi 15 200 000 7 900 000 7 900 000 
2 Sınaî müesseseler muamele 

vergisi 11 300 000 14 100 000 14 500 000 
3 Bankalar ve sigorta şirketleri 

muamele vergisi 960 000 1 900 000 1 880 000 

Fasıl yekûnu 27 460 000 23 900 000 24 280 000 

Dahilî istihlâk vergileri 
1 geker ve glikoz istihlâk vergisi 3 000 000 10 815 000 10 815 000 
2 Elektrik ve havagazı istihlâk 

vergisi 2 300 000 2 400 000 2 600 000 
3 Ham petrol ve ondan çıkarılan 

maddeler istihlâk vergisi 2 000 000 3 000 000 3 000 000 
4 2731 numaralı kanun mucibin

ce alman istihlâk vergisi 14 150 000 13 500 000 15 200 000 

Fasıl yekûnu 21 450 000 29 715 000 31 615 000 

8 Su ve kara av vergileri 400 000 500 000 500 000 

9 Nakliyat vergisi 1 250 000 2 450 000 2 350 000 

10 Sefineler rüsumu 120 000 105 000 100 000 

11 Damga resmi 7 250 000 7 200 000 7 000 000 

12 Tapu harçları ve kaydiyeler 1 250 000 1 350 000 1 400 000 

13 Mahkeme harçları 1 650 000 1 800 000 1 800 000 

14 Pasaport, kançılarya ve ika
met tezkeresi harçları 1 000 000 850 000 640 000 
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Varidatın nev'i 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 

muhammenat tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

Noter harçları 650 000 900 000 850 000 

Diğer harçlar 
Nüfus harçları 
Eczane ve ecza depoları ve ih
tisas vesika harçları 
ihtira beratı harçları 

Fasıl yekûnu 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

ikinci kısım yekûnu 

65 000 

5 000 
6 000 
76 000 

65 000 

114 496 000 

40 000 

7 000 
8 000 
55 000 

55 000 

97 500 000 

40 000 

7 000 
8 000 
55 000 

60 000 

99 250 000 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

İNHİSARLAR SAFI HA
SILATI 

Tütün, tuz, ispirto ve ispirto
lu içkiler ve revolver, fişek ve 
patlayıcı maddeler 

Tütün ve içkilerden alman 
müdafaa vergisi 

Kibrit ve çakmak 
Kibrit ve çakmak hasılatı 
Maktu mikdar 

37 000 000 

3 958 000 

1 325 000 
35 000 

38 700 000 

7 600 000 

1 800 000 
30 000 

38 300 000 

9 500 000 

1 800 000 
30 000 

Fasıl yekûnu 1 360 000 1 830 000 1 830 000 

Oyun kâğıdı 30 000 50 000 50 000 

Üçüncü kısım yekûnu 42 375 000 48 180 000 49 680 000 
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M. Varidatın nev'i 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yıh Hükümetçe Encümence 

muhammenat tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

DEVLETE AÎD EMVAL VE 
EMLÂK HASILATI 

22 

23 

24 

1 
2 

1 
2 

Devlet ormanları hasılatı 

İşletilen emlâk hasılatı 
Arazi hasılatı 
icar bedelleri 

Fasıl yekûnu 

Emval ve emlâk satış hasılatı 
Emval, satış bedeli 
Emlâk satış bedeli 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

20 000 
300 000 

320 000 

300 000 
1 000 000 

1 300 000 

1 620 000 

1 

1 

2 

16 000 
320 000 

336 000 

300 000 
430 000 

730 000 

066 000 

10 000 
290 000 

300 000 

300 000 
1 430 000 

1 730 000 

2 030 000 

BEŞÎNCÎ KISIM 

DEVLETÇE İDARE EDİ
LEN MÜESSESELER 

25 Devlet demiryolları ve liman
ları 

26 Posta, telgraf ve telefon 

27 Darbhane ve damga matbaası 
hasılatı 

28 Resmî matbaalar hasılatı 

29 Umumî mektebler hasılatı 

30 Diğer müesseseler hasılatı 

10 000 

54 000 

57 000 

135 000 

60 000 

20 000 

18 000 

135 000 

50 000 

13 000 

18 00) 

150 000 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe, Encümence 
muhammenat tahmin edilen tahmin edilen 

L. M. 

31 

32 

Varidatın nev'i 

Konya ovası sulama idaresi 
hasılatı 

Radyo hasılatı 

Beşinci kısıra yekûnu 

Jjira 

55 000 

0 

281 000 

liira 

40 000 

0 

273 000 

Lira 

40 000 

700 000 

971 000 

ALTINCI KISIM 

UMUMİ MÜESSESELER 
VE ŞİRKETLER 'HASI

LATINDAN DEVLET 
H İ S S E S İ 

33 İmtiyazlı demiryollarından alı
nan 

34 Fenerler hasılatı mukabili alı
nan 

35 Mükerrer sigorta şirketinden 
alınan 

36 Mukavelenamesi mucibince 
Musul petrollerinden alman 

650 000 

233 000 

1 100 000 

650 000 

220 000 

1 200 000 

Altıncı kısıra vekûıtıı 1 983 000 2 070 000 

650 000 

220 000 

1 000 000 

1 870 000 

YEDİNCİ KISIM 

M Ü T E F E R R İ K VARİDAT 

37 Hazine muamelelerinden mü-
tevellid varidat 

1 Hazine portföyü ve iştirakleri. 
geliri 

2 Faiz 
500 000 

1 380 000 
450 000 

1 060 000 
600 000 

1 060 000 

Fasıl yekûnu 1 880 000 1 510 000 1 660 000 



F. M. Varidatın nev'i 

38 Tayyare resmi 

39 Askerlik mükellefiyeti 

40 Kıymetli evrak 

41 Muayyen masraflar karşılığı 
varidat 

1 Jvarabiyo murakabesi mukabili 
Cumhuriyet Merkez bankasın
dan alman 

2 Teftiş mukabili şirketlerden 
ye müteahlıidlerden alman 

0 Teberruat 

Fasıl yekûnu 

42 Eski alacaklar 
1 Tavi zattan istirdad 
2 Mülga vergiler bakayası 

Fasıl yekûnu 

43 Cezalar 
1 Para cezaları 
2 Zam cezaları 

Fasıl yekûnu 

44 İstanbul Üniversitesi hasılatı 
45 Müteferrik hasılat 

Yedinci kısım yekûnu 

SEKİZİNCİ KISIM 

FEVKALÂDE VARtDAT 

46 İktisadî buhran vergisi 
1 Hizmet erbabından 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 

muhammenat tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

2 000 000 1 850 000 2 000 000 

1 900 000 2 000 000 2 000 000 

200 000 245 000 215 000 

100 000 100 000 100 000 

150 000 150 000 140 000 

250 000 250 000 240 000 

80 000 26 000 45 000 
10 000 40 000 25 000 

90 000 66 000 70 000 

400 000 400 000 400 000 
1 450 000 1 600 000 1 600 000 

1 850 000 2 000 000 2 000 000 

75 000 90 000 90 000 
2 600 000 3 000 000 3 000 000 

10 845 000 11 011 000 11 275 000 

14 600 000 14 600 000 14 900 000 
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1939 1940 mali yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammeııat tahmin edilen tahmin edilen 

V a r İ d a t m nev'İ Lira Lira Lira 

Sair kazanç erbabından 

Fasıl yekûnu 

Muvazene vergisi 

Hava kuvvetlerine yardım ver
gisi 

Buğdayı koruma vergisi 

Sekizinci kısmı yokunu 

Nâzım varidat 

UMUMÎ YEKÛN 261 110 000 262 330 000 268 481 000 

2 200 000 

16 800 000 

17 550 000 

6 250 000 

7 500 000 

48 100 000 

2 900 000 

17 500 000 

17 700 000 

12 400 000 

8 000 000 

55 600 000 

3 000 000 

17 90p 000 

18 OOd 000 

12 900 000 
8 400 000 

57 200 000 



D - Cedveli 
Muvazenei umumive kanunu : Madde — 4 

Dairelerin barem harici müteferrik müstahdemleri ile nakil vasıtaları kadroları 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Daktilo 
» 

Bütçe encümeni bürosu daktilosu 
Ser hademe 

» muavini 
1 nci sınıf hademe 
2 » » » 
3 ncü » » 
4 » » » 
Şoför 

» 
Mutahassıs bahçivan 
Bahçivan 

» 
Daimî amele 
Telefoncu 
Kaloriferci 

» 
Makinist 
Elektrikçi 
Marangoz 
Motosikletçi 

Matbaa 

Sermürettib 
» muavini 

1 nci sınıf operatör 
2 » » » 
1 nci sınıf mürettib 

1 
3 
1 
1 
2 
6 

26 
9 

17 
1 
1 
1 
2 
2 

' 9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
4 
2 
2 

100 
90 
90 
70 
65 
60 
50 
45 
40 

100 
90 

250 
100 
60 
40 
50 
65 
60 

110 
95 

110 
70 

150 
120 

90 
80 
75 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

70 

Sermakinist 
» muavini 

Makinist 
» çırağı 

Motorcu ve elektrikçi 

Sermücellid 
Mücellid 

» muavini 

» çırağı 

Kaloriferci 

Millî saraylar müdürlüğü 

Ayniyat memuru 
Malzemei tefrişiye depocusu 
Elektrikçi ve elektrik levazımı 
depocusu 
Muhafaza memuru 
Elektrikçi 

» refiki 
Mefruşat marangozu 
Malzemei inşaiye ambarcısı 
Dülger 

» 
Doğramacı 
Kurşuncu 
Tenekeci 
Su yolcusu 
Garaj hademesi 

» » 
Yorgancı 

Bekçibaşı 

110 
100 
70 
40 

100 
110 
80 
60 
50 
40 

65 

50 
60 

55 
65 
65 
60 
80 
50 
65 
55 
65 
65 
65 
35 

40 
30 
70 
55 
60 
55 



Memuriyetin nevi 

Bekçi 
» 
» 

Kapıcı 
» 
» 

Bahçivanbaşı 
Bahçivan 

» 
» 

Kaloriferci, motorcu ve 
Kaloriferci ve itfaiyeci 

» » 
y> » 

itfaiyeci 

Nakliyat kamyon şoförü 
Otomobil şoförü 
Telefoncu 

» 
» 

Cilâcı 
Kayıkhane bekçisi 
Saatçi 
Sofracıbaşr 
Sofracı 
Rençber 

» 
Boyacı 
Kumaş dokumacısı 

» » 
Dökümhane ambar ve 
muru 

hesab me-

Divanı muhasebat 

Daire müdürü 
Şoför 
Kütüphaneci 
Müvezzi 
Kaloriferci, telefoncu i 
tamircisi 

ê elektrik 

Kaloriferci, elektrikçi ve telefoncu 
Kapıcı 

» 
Odacı 

» 
» 

Aded 

6 
23 
26 
1 
1 
4 
1 
2 
3 

29 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

30 

— D/2 — 
Ücret 

45 
40 
35 
45 
40 
35 
60 
50 
40 
35 
80 
50 
45 
40 
50 
60 
55 
50 
40 
40 
40 
40 
75 
50 
35 
30 
55 
50 
60 

50 

120 
80 
60 
40 

100 
60 
45 
40 
50 
35 
30 

Memuriyetin nevi 

Gece bekçisi 
Mahzen hamalı 

Başvekâlet 

Matbaa idare memuru 
Abone ve sevk memuru 
Müvezzi 

> 
» 

Başodacı 
Odacı 

> 
» 
» 

Kapıcı 
Hazinei evrak odacısı 
Şoför1 

Hizmet kamyoneti şoförü 
Motosikletçi 
Evrak sevk memuru 
Meydancı 

Devlet şûrası 
Daktilo 
Müvezzi 
Odacıbaşı 
Kapıcı 
Hademe 

» 
Şoför 

Aded 

2 
3 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
5 
2 
4 
2 
3 
1 
1 
2 

5 
2 
1 
1 
3 

11 
1 

İstatistik umum müdürlüğü 

MERKEZ 

Mütercim (ecnebi muhabere me
muru ) 
Makinist 

> 
Kaloriferci, tamir atçı 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

40 
30 

150 
75 
60 
50 
40 
60 
45 
40 
35 
30 
40 
30 

100 
80 
60 
70 
40 

75 
45 
45 
40 
35 
30 

:80 

150 
110 
90 

100 



— D/3 
Memuriyetin nevi 

Kaloriferci yamağı 
Müvezzi 
Başodaeı 
Odacı 

» 
» 

Gece bekçisi 

(yalnız 6 aylık) 

TAŞRA 

1, 2, 3 ve 4 ncü Umumî müfettişlik 
daimî müstahdemle ri 

Devlet meteoroloji işleri 
müdürlüğü 

MERKEZ 

Yazıcı âletler işletme ustası 
Motorcu baş ustası 
Makinist 
Bülten nıüstahzm 
Motorcu 
Şoför 
Müvezzi 
Bekçi 
Hademe 
Kaloriferci ve rüzg< 
Bahçıvan 
Baş hademe 
Daktilo 
Alet sevkiyatçısı 
Marangoz 

Motorcu bar;, ustası 
Motorcu 
Hademe 
Hademe ve bekçi 
Rasadçı 

» 
» 
^ 
» 

Aded 

1 
2 
1 
1 
3 
5 
1 

4 

umura 

1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
2 

11 
ir aletleri bakıcısı 1 

1 

•TAŞRA 

1 
4 
1 
2 

3 
6 

26 
12 

2 
12 
23 
41 
74 

Ücret 

30 
50 
50 
40 
35 
30 
40 

30 

L 

120 
120 
.100 
100 

90 
75 
35 
30 
30 
40 
40 
40 
75 
75 
65 

100 
75 
20 
25 
50 
40 
30 
20 
15 

Meınuri} retiıı nevi 

Matbuat umum 

Atölye mutahassısı 
Başmakinist 
Makinist 

» 
» 

Daktilo 
> 

Ateşçi 
Şoför 
Spiker 
Fotoğrafçı 
Spiker 
Kaloriferci (Radyo için) 
Bahçivan 
Başodaeı 
Kapıcı 
Radyo gece bekçisi 
Odacı 

» 
Başmusahhih 
Musahhih 
Müvezzi 
Laborant 
Motosikletçi 

Diya 

Müvezzi 
Gece bekçisi 
Başodaeı 
Odacı 

Vaiz 
» 
» 

, | 
[1] 

[1] 1940 yılı 

met işleri 

Aded 

müdürlüğü 

1 
2 
3 
4 
8 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
8 
7 
1 
3 
1 
1 
1 

reisliği 

MERKEZ 

1 
1 
1 
8 

VİLÂYETLER 

1 
1 
8 

• 
nda mevkuf 

52 
122 
51 

tutulo çaktır. 

ücret 

- -

150 
150 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
75 

200 
200 
150 
75 
60 
45 
40 
40 
35 
30 
90 
60 
30 

175 
40 

. - -f 

45 
40 
40 
30 

Maaş 
10 
8 
6 



Memuriyetin nevi 

Dersiam 
» 
» 
» 
» 

Kuran öğreticileri 
» 
» 

•» 
» 

Müftülükler hademesi 
» 
» 

Daktilo 

» 
» 

Maliye vekâleti 
MERKEZ 

Hususî kalem 

Umumî evrak daktilosu 
» 
» 

Daktilo 
şarttır) 

Daktilo 
> 

Daktilo 
» 
» 
> 

Muakkib 
» 
» 
» 

i?ü£çe 
Daktilo 

» 

» » 
» » 

MaZî Tedkik Heyeti 

(Ecnebi lisan bilmesi 

Teftiş Heyeti 

Hukuk Müşavirliği 

Aded 

6 
17 
51 

183 
12 

11 
10 
7 
4 
6 

50 

1 
2 
2 
6 

1 

1 
1 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

- D/4 -
Ücret 

Maaş 
20 
15 
12 
10 
8 

Ücret 
40 
30 
25 
30 
25 
15 

80 
80 
70 
60 

150 

80 
70 

90 
80 
75 
70 
80 
70 
60 
50 

ve malî kontrol umum müdürlüğü 
3 
2 

70 
60 

Memuriyetin nevi 

Muhasebat umum 

Daktilo 
» 
> 

Aded t 

müdürlüğü 

1 
3 
5 

Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri 

Daktilo 

Nakid işleri umum 

Daktilo 
» 

16 

müdürlüğü 

Bankalar murakibliği daktilosu 
Kambiyo müvezzii 

» odacısı 

Muntazam borçlar umum 

Daktilo 

» 
Fiş memuru 

» » 

1 
2 
1 
1 
2 

müdürlüğü 

2 
2 
1 
2 
3 

Levazım ve kıymetli evrak rnüdürlnğü 

Daire müdürü 
Daktilo 

» 
Evrak müvezzii 

> > 
Marangoz 

» 
» 

Marangozhane makinisti 
Doğram a «T 

\\ 
Marangoz çırağı 

» işlisi 
Kaloriferci ve tanıirateı 

» » muavini 
Makine tamircisi 

» » 
» » 
» » muavini 

Şoför 
Otomatik telefon memuru 

» » » 

1 
1 
1 
2 

20 
1 
1 
2 
1 
1 
ı 
1 
1 
l 
2 
l 
1 
1 
1 
l 
1 

muavini 1 

îcret 

75 
70 
60 

60 

70 
60 
60 
45 
40 

70 
60 
50 
70 
60 

150 
70 
60 
50 
40 

130 
100 
90 
90 
SO 
Ti) 
40 
45 

100 
35 

125 
90 
75 
50 

120 
80 
40 



— D/5 — 
Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Bah civan 
» muavini 
.» » 

Bahçe amelesi 
Başodacı 

» 
Odacı 

» 
» 

Kapıcı 
(lece bekçisi 
Tast'iyei hesabat odacısı 

» » kapıcısı 
» » hamalı 

Muhassasatr zatiye odacısı 
Yatakhane ve tathirat için kadın 
İŞÇİ 
istanbul Sultanahmed mahzeni ev
rak odacısı 
Hamal 

» 

İstanbul evrakı matbua ambar 
bant al i 
İstanbul evrakı matbua ambar 
odacısı 
İstanbul evrakı matbua ambar 
daktilosu 

Zat işleri müdürlüğü 

Daktilo 
» 
» 
» 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

67 
5 
(i 
9 

Darphone ve damga matbaacı 

Daktilo 1 
Kapıcı 2 

» 1 
O ece bekçisi 2 
Odacı 4 

Varidat umum müdürlüğü 

Daktilo 
» 
» 

100 
80 
50 
35 
50 
45 
45 
40 
30 
35 
50 
30 
30 
30 
30 

30 

30 
50 
40 
30 

40 

30 

50 

70 
60 
50 
45 
40 

60 
40 
35 
35 
30 

90 
80 
70 

Memuriyetin nevi 

Buğdayı koruma şubesi odacısı 
» » » » 

Temyiz komisyonları daktilosu 
» » » 
» » » 
» » » 
» » odacısı 

Aded 

1 
1 
5 
4 
3 
1 
4 

Ücret 

45 
30 

' 85 
75 
60 
50 
30 

Millî Emlâk müdürlüğü 

Daktilo 
Bina tamircisi 
Elektrikçi 

Daktilo 

Daktilo 

Tahsilat müdürlüğü 

Nafia inşaat muhasebesi 

VİLÂYETLER 

Hukuk müşavirliği 

Muakkib 

3 
1 
1 

85 
100 
100 

Umumî müfettişlikler 

Maliye müşavirliği odacısı 4 

Varidat 

Kolcu ve kantarcı 

» » 
» » 

Daktilo 
» 
» 

Tahakkuk tebliğ memuru 

Buğdayı koruma bekçisi 

60 

80 

1 
3 
28 
30 
15 

120 
60 
50 
40 
30 

30 

5 
15 
20 
2 
37 
56 
11 
30 
51 
67 
20 
24 

75 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
60 
50 
40 
50 
40 



Memuriyetin nevi 
- D/6 

Aded Ücret 

Buğdayı koruma bekçisi 16 
» » » 222 

Tedkiki itiraz komisyonları daktilo
su 1 
Tedkiki itiraz komisyonları dak
tilosu 5 
Tedkiki itiraz komisyonları dak
tilosu 6 
Tedkiki itiraz komisyonları oda
cısı 8 

Istcmbul av vergileri 

Odacı 
(rece bekçisi 

35 
30 

1)0 

75 

60 

30 

30 
35 

Tahsilat 

Tahsil tebliğ memuru 
» » » 

Yaya tahsildar 
> » 

Atlı tahsildar 
» » 
» » 

Şube tahsildarı 
> » 

Harç ve para cezaları atlı tahsil
darı 
Harç ve para cezaları yaya 
sildarı 
Hece bekçisi 
Daktilo 

tah-

Vilâyet ve kaza odacıları 

İstanbul defterdarlığı evrak 
vezzii 

» » » 
Ba^odaeı 
Vilâyet odacıları 

» » 
Kaza odacıları 

Kambiyo müştaka 

Daktilo 
» 

mü-

lemleri 

41 
80 

123 
66 

250 
334 
665 
10 
10 

50 

50 
51 

1 

4 
4 
1 

181 
216 
375 

1 
2 

50 
40 
50 
40 
60 
50 
40 
60 
50 

50 

50 
30 
40 

40 
30 
40 
30 
25 
20 

60 
40 

Daire müdürü 
Elektrik ve telefoncu 
Telefon santralci ve temircisi 
Müvezzi 
Kalori fere i (makin ist) 

» (yardımcısı) 
» (ateşçisi) «6 

Asansörcü 
» 

Başodacı 
Odacı 

•» 
(.'{ece bekçisi 
Kapıcı 
Meydancı 
Dikici 
Hamal 

» 
Marangoz 
Bahçıvan 
Bahçe amelesi 
Şoför 

aylık» 

VİLÂYETLER 

Odacı 

Kaloriferci 

Kalorifer ateşçisi 
Telefoncu ve elektrikçi 
Elektrikçi ve santralci 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1. 
1 
1 

35 
4 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

33 
23 

Memuriyetin nevi 

Müvezzi 
» 

Odacı 
» 
» 

Aded 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

MERKEZ 

Levazım müdürlüğü 



Memuriyetin nevi 

— D/7 — 
Aded Ücret 

Gümrük kursları 

Merkez kursu [1] 

Muallim [2] 

Merkez ve taşranın nakil vasıtaları 
kadrosu 

Birinci makinist 
Birinci makinist (1939 yılında birin
ci çarkçı) 
İkinci makinist (1939 yılında bir 
ikinci çarkçı, beş makinist, on bir 
ikinci makinist olarak gösterilenler) 
Makinist 

» 
» 
> 

Motorcu 
Lostromo 
Yağcı 
Ateşçi 

» 
Tayfa 

Sandalcı 
Ustabaşı 
Kızakçı 
Tornacı 

» 
Tesviyeci 

» 
Marangoz kala fa t 

» » 
Demirci ve kazancı 
Bekçi 
Ambar memuru 
Dökümcü 
Borucu 

11 

1 

17 
4 
3 

13 
5 

12 
4 

13 
2 
2 

21 
49 

127 
1 
1 
1. 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
i 
1 
1 

100 

120 

110 

90 
85 
65 
60 
55 
60 
50 
45 
45 
40 
45 
40 
30 
75 
70 
70 
60 
70 
60 
70 
60 
55 
30 
80 
60 
60 

[1] Tahsisat içinde kalmak şartile aded ve üc
retler ihtiyaca göre Vekillikçe arttırılır, veya ek-
siltilebilir. Bu kadro dahilindeki Muallimlikler
den icabında taşra gümrük kursları mualimlikle-
rinde de kullanılabilir. 

[3] Bunlardan birisi müdürlük ve diğer biri 
kâtiblik vazifesini de görür. 

Memuriyetin nevi 

Elektrikçi 
Amele 
Silâh depo memuru (1939 kadro
sunda tüfekçi olarak gösterilen) 
Muhabere makinisti 
Şoför 

Başmakinist 
Atelye makinisti 
Telsiz muhabere makinisti 
Amele 
Levazım depo memuru 
Başodaeı 
Odacı 

Kapıcı 
Aşçı 
Hamal 

Aded 

1 
2 

1 
6 
1 
1 
45 
1 
2 
14 
1 
1 
1 
12 
8 
1 
2 
5 

Ücret 

70 
40 

100 
110 
100 
60 
45 
150 
100 
100 
30 
100 
40 
30 
25 
35 
30 
30 

Dahiliye veka'.eti 

Mütercim 
üaire müdürü 
Daktilograf 

» 
Müvezzi 
Muhasebe müvezzi i 
Başodaeı 
Odacı 

» 
Kaloriferci 

» muavini 
Bahçıvan 

» muavini 
Bahçe amelesi 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Telefoncu 

» muavini 
Elektrikçi 
Tamirci 
Asansörcü 
Boyacı 
Şoför 

1 
1 
5 
5 
10 
o o 
1 
1 
48 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

125 
175 
70 
60 
40 
40 
50 
40 
30 
100 
50 
75 
50 
25 
50 
35 
80 
40 
100 
100 
40 
50 
100 



Memuriyetin nevi Aded 

— D/8 
Ücret ! 

VİLÂYETLER 

V ilâyt'11 e ı • m. ii ve// ileri 
» » 
» » 
» odacıları 
» » 

Kuza odacıları 

Nahiye » 

6 
59 
23 

J16 
3 

116 
280 
847 

Umumî müfettişlikler 

Birinci umumi müfettişin,: 

Kalori l!er makinisti 
Kaloriferci muavini 
Telefon memuru 
Bahçıvan 

» yamağı 
Evrak dağıtma meni anı 
Başodacı 
Odacı 

» 

Trakya Umumi müfettişliği 

Odacı 

Üçüncü umumî müfettişlik 

Odacı 6 

Dördüncü umumî müfettişlik 

Odacı 10 

Emniyet umum müdürlüğü 

MERKEZ 

Daire müdürü 
Müvezzi 
Odacı başı 

» 
(lece bekçisi 

40 
30 
25 
30 
25 
25 
20 

100 
35 
75 
60 
30 
35 
40 
30 
20 

30 
25 

30 

30 

150 
40 
50 
40 
40 

Memuriyetin nevi 

Asansöreü 
Kapıcı 
Odacı 

» 
Makinist ve silâhçı 
Hademe 

Enstitü kapıcısı 
Kaloriferci 
Lisan muallimi 
Daktilograf 
(Jamaşii'cı 
ütücü 
İfademe 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Bulaşıkçı 
Daktilograf 
Başşoför 
Şoför 

» 

VİLÂYETLER 

Daktilograf 

Hademe ve odacı 
Polis nezarethane memuru 

» » » 
Sandalcı 
Odacı 
Hademe 

» 
Şoför 

» 
Makinist. 
Gece nöbeti yapan polis memuru 
Atlı polis binicilik t ali. incisi 
Hademe 

Makinist muavini 
Tayfa 
Odacı 

Aded 

20 
5 
1 
2 
6 

11 
1 
:ı 

ıo 

ı 
2 

14 

p 

3 
114 

2 
1 
a 

55 
•1 
f"> 

3 
9 
1 
3 
8 



Memuriyetin nevi 

— B/9 — 
Aded Ücret 

Vilâyetlerde açrlateak kurs öğret
menleri (427 nci faslın beşinci 
maddesinden verilir.) 200 — 

Jandarma genel komutanlığı 

Matbaa ambar memuru 
Matbaa ressamı 
Matbaa mücellidi 
Matbaa makinisti 
Matbaa mürettıibi 
Matbaa işçisi 
Çamaşırcı 

» 
Başodacş 

» mavini 
Odacı 
Çamaşırcı 
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Terzi ustası 
Makine ustası 
Makine ve elektrik usta muavini 
Kundura ustası 

» makine ustası 
» ambar memuru 

Melbusat ambar memuru 
Teçhizat ve harb teçhizatı ambar 
memuru 
Yapı ustası 
Şoför 

» 
Hamal 
Telsiz ustası 

Hariciye vekâleti 

MERKEZ 

Daktilograf [1] 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 

25 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
2 
4 

11 
1 

105 
110 
105 
105 
105 
75 
35 
25 
45 
40 
30 
30 

100 
70 

130 
140 
100 
130 
130 
120 
120 

120 
150 
100 
30 
45 
68 

13 1500 

[1] Azami (175) lirayı tecavüz etmemek üzere 
aded ve tahsisatı dahilinde beherinin ücretlerinin 
tayini vekâlete aiddir. 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Şoför 

Telefoncu 
Başodacı 
Odacı 

» 
Başmüvezzi 
Müvezzi 
Motosikletli müvezzi 
Hazinei evrak muhafızı 
Gece bekçisi 
Bahçivan 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Kütübane memuru 
Ambar memuru 

Matbaa 

Başmürettib 
Makinist 
Mürettib 
Mürettib yamağı 
Musahhih 
Mücellid 

Hariciye köşkü 

idare memuru 
Aşçı 

» yamağı 
Bahçivan 

» yamağı 
Sofracı 

» yamağı 
Kapıcı 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Elçilik ve konsolosluklar müstah
demleri [1] 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
38 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
90 
70 
40 
45 
40 
30 
40 
35 
60 
30 
50 
60 
80 
40 
140 
70 

1.10 
80 
60 
30 
75 
80 

110 
100 
40 
80 
40 
80 
40 
50 
100 
40 

410 2440 
[1] Hariç teşkilâtında ücretle istihdam edilip 

istihkakları hu tahsisattan verilecek olanların 
aded ve unvanı memuriyetlerinin tesbiti ve hu 
müstahdemlerin tayinlerile teşkilât itibarile veri
lecek tahsisat dairesinde ücretlerinin tayin ve 
tevzii vekâlete veya vekâletin tensib edeceği ma
kamlara bırakılmıştır. 410 aded vergi tahakkuku
na esastır. 



Memuriyetin ııe\ 
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Adecl Ücret 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

MERKEZ 

Başmakinist ve âletler tamir mü
tehassısı 
Santıralcı 
Makinist 
Makinist muavini 
Marangoz 
Bahçıvan 
Mlüvezzi 
Başodaeı 
Odacı 

Kapıcı 
Gece bekçsi 
Hamal 
Ambalajcı 
Tşci 
Şoför 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 

22 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Ankara Numune hastanesi 

Müracaat memuru 
Müracaat memur muavini 
Makinist ve etüvcü 
Makinist ve etüv muavini 
Kaloriferci 
Şoför 

» 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Çamaşırcı 

Başterzi 
Terzi 
Boyacı 
Marangoz 
Berber 
Laborant 
Masajcı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Eczacı kalfası 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
2 
10 
1 

300 
90 
125 
70 
60 
50 
50 
50 
45 
30 
50 
35 
30 
30 
50 
100 

65 
50 
125 
50 
100 
80 
60 
60 
40 
m) 
50 
30 
50 
45 
40 
45 
40 
50 
60 
40 
50 
60 
50 
40 

Memuriyetin nevi 

Başhademe 
Hastabakıcı ve müteferrik müstah
demler 

K a | »içi 
Namzed hademe 

üstal 

» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

1 
1-

20 
20 
20 
30 
30 
20 
•> 

Ücret 

60 

40 
35 
30 
20 
15 
10 
40 

2iı 

Merkez hifzi.ssi.hha müessesesi 

Daktilo 
Başlâborant 
Birinci sınıl' laborant. 
İkinci sınıf laborant 
Sevk memuru 
Ambalâjcı 
Marangoz 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Kapıcı 

» 
Gece bekçisi 
Başhadenıe 
Hademe 
Müvezzi 
Boyacı ve sn. acı 
Çamaşırcı ve ütücü 

Serimi ve ası şubesi 

Aşı danaları hademesi 
Kuduz tavşanları hademesi 

Kimya tahlil şubesi 

Daktilo 

tfıhhî tıkırlar ve ımonoloji şubesi 

Yem memuru 1 
Başseyis 1 
Seyis 10 
Nalband 1 

Makine ve âletler tamirat kısmı 

m 
1 
5 
11 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
46 
1 
1 
1 

!>0 
75 
60 
80 
60 
«0 
70 
35 
40 
35 
35 
40 
30 
40 
60 
30 

Elektrikçi 
Kaloriferci 

40 
50 

60 

60 
50 
30 
35 

150 
125 

http://ifzi.ssi.hh


İViı -
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Kaloriferci muavini 
Makinist muavini 
Canı aletler tamircisi 

60 
80 
G0 

Ilıfzıssıhha mektebi 

Müstahzır 
Uaktil o 
Kapıcı 
Hademe 

Mc •kez sıtma 

Sıtma müfettişlik şoförü 

mücadelesi 

3 
1 
1 

10 

1 

60 
80 
35 
30 

80 

Kinin komprime ve ampulleri imalâthanesi 

Hademe 

Ecnebi müstahdemler 

Merkez hıfzıssıhha müessesesi 
\ 

BiıVinei müdür ve bakteriyoloji tah
lil' vte kontrol şube müdürü (yedi 
ayiıKü 
Serunjı ve aşı şubesi müdürü (mu-
tahassVs) 
Biyoloji imalât tedkikat şubesi 
müdürü (mutahassıs) (yedi aylık) 

30 

Ankara numune hastanesi 

Ankara pıümune hastanesi opera
törü S 
Ankara \ numune hastanesi kulak, 
boğaz, bıirun hastalıkları mutahas-
sısı (yedi; aylık) 
Ankara numune hastanesi fiziyote-

. rapi mütehassısı 
Ankara numune hastanesi çocuk 
hastalıkları mutahassrsı 
Ankara numune hastanesi deri ve 
tenasül hastalıkları mutahassısı 
Atnkara Numune hastanesi başhem
şiresi. [1] 
Ankara Numune hastanesi diyet 
mutbahı hemşiresi fi] 
Ankara Numune hastanesi hemşi-
r e l e r i {!] 

1 1551,50 

1 1303 

1 1220 

1 1150 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1150 

1150 

1150 

1150 

125 

110 

110 

Memuriyetin nevi 

Ajnkara Numune hastanesi şef ma
kinist ve aletler tamir mütehassısı 
İstanbul Çocuk hastanesi başhem
şiresi [1] 
istanbul Çocuk hastanesi röntgen 
hemşiresi [1] 
Heybeliada Verem sanatoryumu 
başhemşiresi [1] 
Haydarpaşa Emrazı sariye has
tanesi başhemşiresi [1] 
İzmir Emrazı sariye hastanesi 
başhemşiresi [1] 

Aded 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ücrel 

300 

110 

125 

110 

110 

110 

İstanbul muayene ve tesellüm komisyonu 

Daktilo 50 

İstanbul sıhhat müdürlüğü 

Kapıcı 
Şoför 
istimbot kaptanı 
Tayfa 

Vilâyet ve kazalar 

Odacı 
» 

> 

1 
1 
1 
2 

8 
70 

215 
1 
6 

35 
60 
75 
40 

30 
20 
15 
25 
15 

Htfzıssikha müzesi 

Sinema operatörü 
Kapıcı 
Odacı ve hizmetçi 

Kuduz tedavi müessesesi 

Makanist 
Bahçivan 
Hizmetçi ve saire 

» » 
» » 

1 
1 
7 

1 
1 
1 

23 
1 

75 
35 
30 

75 
40 
30 
25 
20 

[1] Kızılay hastabakıcı hemşire mektebini ik
mal edenlerden, ecnebi memleketlerde tahsil gören 
Türk hemşireler de istihdam edilebilir, 



Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Küçük sıhhat memurları mektebi 

Hizmetçi 2 
Hizmetçi ve saire 1 

» » 1 
» 5 
» » 3 

İstanbul çocuk hastanesi 

Şoför (kaloriferci) 
Başbahçivan 
Bahçivan 
Boyacı 
Aşçı 

» yamağı 
Terzi 
Aarabaeı 
Marangoz 
Kapıcı 
Hizmetçi ve saire 

Staj iyer hademe 

Numune hastaneleri 

Makinist ve elektrikçi 
Makinist ve etüvcü 
Makinist ve etüvcü muavini 
Kaloriferci 
Şoför 
Terzi 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» 
» yamağı 

Marangoz 
Bahçivan 

Çamaşırcı 

Laborant 
Berber 

1 
l. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
18 
10 
11 
10 
11 
20 

30 
30 
25 
20 
15 

50 
50 
35 
50 
60 
30 
15 
35 
30 
45 
35 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 

100 
75 
40 
60 
55 
30 
45 
40 
50 
15 
50 
50 
35 
30 
40 
25 
50 
30 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

İmam ve gassal 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

» » » 
» » •» 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Stajiyer hademe 

Zonguldak hastanesi 

Şoför 
Aşçı (yamağı iie beraber) 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

Stajiyer hademe 

fi 
5 

27 
49 
73 
25 
30 
20 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
4 

10 

45 
40 
35 
30 
25 
20 
18 
15 
5 

50 
45 
30 
35 
30 
25 
30 
% 

^0 
'15 

İstanbul emrazı akliye ve asabiye hastanesi 

Dahilî inzibat memuru 
Başmüstahzır 
Makinist ve etüvcü 
Şoför 
Mubassır 

» 
Aşçıbaşı 
Bahçivan 
Hizmetçi ve saire 

s> » 
» » 

Stajiyer hademe 

Manisa ve Elâzığ emrazı akliye ve asabiye 
hastaneleri 

Başmubassır 
Mubassır 
Elektrik, telefon ve motorcu 
Bahçıvan 
Hizmetçi ve saire 

2 
1 
-i 

1 
2 
2 

50 
40 

1 40 
40 
35 
30 

/ 



ib/iâ 
Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Hizmetçi ve saire 
» » 
» » 
» » 

Stajiyer hademe 

19 
8 

11 
2ü 

Hsybeliada Verem sanatoryomu 

Santralci 
Makinist ve etüvcü 
Kalorili ıci 
Aşçı 

> 
» yamağı 

Bahçıvan 
» yamağı 

Marangoz 
Boyacı 
Arabacı 
Berber 
Terzi 
Çamaşırcı 
Kapıcı 
Hizmetçi ve saire 

» 
» » 

» » 
» » 

Stajiyer hademe 

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

12 
26 
13 
İÜ 

Muayene ve tedavi evleri 

Hademe 179 

Sağır, dilsiz ve körler müessesesi 

Başmürebbiye 
Mürebbiye 
Usta 

Terzi kalfası 
Bahçıvan 
Çamaşırcı 
Aşçı 

» yamağı 
Kapıcı 
Hizmetçi ve saire 

25 
20 
17,5 
15 
5 

50 
100 
50 
60 
35 
15 
40 
25 
50 
40 
40 
40 
40 
30 
35 
35 
30 
25 
20 
15 
5 

17,5 

75 
45 
75 
40 
30 
30 
35 
45 
15 
25 
30 
25 
20 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Leylî tıb talebe yurdu 

Daktilo 
Şoför 
Şoför muavini 
Çamaşır'muhafTzı 
Berber 
Ütücü 
Bahçıvan 
Külhancı 
Aşçı 

Hizmetçi ve saire 
» » 
» » 
» » 

» » 

1 
2 
^ 
1 
12 
12 
1 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
5 
11 
40 
50 

30 
oü 
25 
60 
25 
20 

50 
40 
30 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

1 
1 
1 
1 
1 
12 
23 

50 
50 
35 
50 
40 
35 
30 

Haydarpaşa Emrazı sariye ve istüâiye hastanesi 

Makinist ve etüvcü 
Şoför 
Eczacı kalfası 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Hastabakıcı 
Hizmetçi ve saire 

İzmir Emrazı sariye ve istüâiye hastanesi 

Makinist ve etüvcü 
Terzi 
Şoför 
Aşçı 
Hastabakıcı 
Hizmetçi ve saire 
Hademe 

1 
1 
1 
1 
6 
15 
5 

50 
40 
50 
40 
35 
30 
20 

Elâzığ Cüzam hastanesi 

Makinist ve tephirci 
Kaloriferci 
Çamaşırcı 
Kapıcı 
Aşçı 

» yamağı 
Bahçıvan 

75 
50 
40 
35 
40 
15 
35 



Ö/İ4 
Memuriyetin 

Hastabakıcı hizmetçi 
> » 
» » 

A.ntah 

Makinist ve etüveü 
Şoför 
Aşçı 

» yamağı 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Hastabakıcı, hizmetçi 

» » 
» » 
» » 

Stajiyer hademe 

nevi 

vesaire 
» 
•» 

ya 

ve 

hastanesi 

saire 
» 
» 
» 

'Aded 

5 * 
5 
5 

1 

1 
t 
1 
ı 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
4 
8 

Ücret 

30 
25 
20 

50 
50 
35 
15 
30 
25 
20 
25 
30 
25 
20 
15 
5 

Memı 

Sıt 

Müstahzır 
Şoför 

» 
Şoför 
Hademe 

» 
» 

Hastabakıcı 
Aşçı 
Hademe 

» 
Şoför 

> 

ıriyetin 

ma mü< 

nevî 

"Atdele 

Aded 

mınt akaları 

Trahom m ücadelesi 

13 
2 
1 

13 
9 

119 
1 

48 
13 
52 
3G 
1 
1 

Üeret 

50 
80 
75 
60 
30 
25 
20 

30 
30 
20 
10 
60 
50 

I skenderon hastanesi 

Aşçı 1 
» yamağı 1 

Kapıcı 1 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 1 

» » » 1 
» » » 3 
» » » 3 

Stajiyer hademe 2 

Doğum ve çocuk hakim evleri 

30 
10 
25 
30 
25 
20 
15 
5 

Makinist ve kaloriferci 
Hastabakıcı 

Aşçı 
Çamaşırcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve 

» » 
» » 
» • » 

saire 
» 
» 
» 

9 

23 
10 

1 
11 
22 
13 
21 

50 
30 
40 
30 
25 
20 
16 
15 

Sıtma mücadelesi 

Adana sıtma enstitüsü 

Müstahzır 
Bahçıvan 
Hademe 

1 
1 
3 

50 
30 
25 

Cüzzam mücadelesi 

Hademe 

flari vı- sahfrn hastahktarleı mücadele 

Şoför 1 

Afyon Karahisar tebhirhanesi 

Makinist 
Hademe 

Ankara emrazı zühreviye hastanesi 

Hastabakıcı 
Hademe 
Çamaşırcı 

31 

Ankara deri ve tenasül hastalıkları 
muayene ve tedavi evi 

Hademe 2 

20 

80 

90 
35 

2 
2 
1 
1 

30 
30 
35 
40 

30 

hmir deri ve tenasül hastahMart muayene ve 
tedavi evi 

Hademe 2 

Frengi mûcadeU mtntakaları 

Müstahzır 0 

30 



Memuriyetin nevi 

— D/15 
Aded Ücret 

Hademe 

Verem dispanserleri 

Ankara dispanseri hademesi 
Bursa dispanseri hademesi 
Trabzon dispanseri hademesi 

Etimesgut sıhhat merkezi 

Şoför ve kaloriferci 
Arabacı 
Aşçı 
Hademe 

Adliye vekâleti 

22 

MERKEZ 

Ltvacim ve daire müdürlüğü 

Müvezzi 

Motosikletli- müvezzi 
Başodacı 
Odacı 

Gece bekyisi ve kapıcı 
Meydancı 
Kaloriferci 
Kaloriferci muavini 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Şoför 

1 
4 
1. 
1 
o 
O 

8 
27 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

20 

2 
2 
2 

30 
30 
30 

50 
40 
60 
45 
40 
35 
30 
80 
30 

110 
35 

110 
75 

100 

2556 numaralı kanun mucibince kurulan 
merkez bürosu 

Daktilo 

Temyiz mahkemesi 

Müvezzi 
Odacı 

12 
40 

100 
60 

40 
30 

Memuriyetin nevi 

Gece bekçisi ve kapıcı 
Kaloriferci 

» muavini 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Şoför 

Adlî hb isleri umum müdürlüğü 

Aded 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

30 
80 
50 
80 
60 
90 
80 

1 
1 
1 
1 
3 

70 
40 
35 
30 
20 

Kaloriferci 
Müvezzi 
Aşçı 
Kapıet 
Gardiyan 

» 
Odacı 
Şoför 
Tıbbı adlî odacıları 

1 
1 
1 
1 
o O 
2 
6 
1 
7 

50 
30 
30 
30 
40 
30 
30 
70 
25 

Ankara leylî hukuk fakültesi 

Leylî talebe 
Hademe 

» 
Aşçı 
» yamağı 

Kaloriferci 
Askerî ders 
lik) [1] 

180 
1 
5 
1 

18 
1 
2 
1 

40 
30 
25 
20 
50 
30 
60 

muallimleri (seııe-

Vilâyet müteferrik müstahdemleri 

1200 

Mübaşir 
Kaloriferci 

» 
Telefoncu 
Kapıcı ve gece bekçisi 
Meydancı 
Odacı 

» 

Gece bekçisi 

11] 2233 numaralı kanun mucibince tediye 
olunacaktır. 

428 
1 
1 
1 
1 
1 

(İ0 
59 

439 
6 

40 
60 
40 
40 
80 
30 
30 
25 
20 
35 



Memuriyetin nevi 
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Aded ücret 

Ceza tevkif evleri 

Başgardiyan 

Birinci sınıf gardiyan 
İkinci » » 
Gardiyan 

» 
Arabacı 
Şoför 

Elektrikçi 
Elektrikçi 
Makinist 
Hademe 
Memurini ruhaniye 
Nisa £>'ardiya.nı 

Aşçı, çamaşırcı ve hamamcı 
Haricî hastane hademesi 

îmam 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

MERKEZ 

Müeellid 
» refiki 
» » 

Daktilo 
Başodaeı 
Odacı 
Müvezzi (Biri bisikletlidir) 
Potosta memuru (Fotoğrafçı) 

» » refiki 
Kapıcı 

Tapu've kudasfro mektebi 

Müdür 
Kâtib 

1 
1 
1 
7 
1 

13 
4 
1 
1 
1 

100 
60 
40 
60 
40 
30 
35 

120 
60 
30 

150 
70 

Memuriyetin tıev 

Muallim 

(i 
11 
72 

110 
19 
61 

692 
1 
2 
3 
I 
1 
1 
1 
3 

16 
88 

153 
:< 

11 
S 
1 
3 

50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
30 
80 
60 
50 
40 
70 
30 

1 
25 
20 
18 
30 
25 
20 
45 

1 

» 
Hademe 

Jaloncu 
Daktilo 

» 
» 
» 

Daktilo 
» 

Müvezzi 
Gece bekçisi 
Müeellid 
Defterci 
Odacı 

» 
» 
» 

Başodaeı 
Kapıcı 

Kada 

VİLÂYET LEH 

Aded 

11 
2 
3 
5 

3 
2 
3 
1 
9 

18 
4 
4 
2 
1 
3 

15 
59 
19 
80 

1 

Kadastro ve tapu tahrir heyetleri 

Daktilo 1 
» 4 
» 1 
» 3 

Jaloncu 

Müvezzi 
Mübaşir 
Odacı 

» 

b 
15 
28 
1 
1 
1 

15 

Maarif vekâleti 

MMBKEZ 

Memaliki ecnebiyedeki talebe mü
fettişliği kâtibleri [1] 

[lj Ecnebi olabilir. 



Memuriyetin nevi 

— D/17 
Adecl Ücret 

Mcmaliki ccnebiyedeki talebe mü
fettişliği kâtibleri [1] 
Telefoncu 

Tamirat ustası 
Müvezzi 

» 
Ba^odacı 
Odacı 

» 
Gece bek '̂̂ si 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Takibçi 
Şoför 

Neşriyat müdürlüğü 

Pedalcı 
Mürettib ve mücellid 
Çırak 
Türk tarih kütübahanesi yardımcısı 
Kütübhane fiş memuru 
Sevk memuru 
Tevzi memuru 
Takib memuru 
Mecmua musahhihi ve idare memuru 
Paketçi 
Fotoğrafçı 
Fotoğrafçı çırağı 
Araştırıcı 

» 
Musahhih 

» 
Daktilo 

» 
Odacı 
Müvezzi 

VİLÂYETLER 

Müşavirlik odacıları 
Maarif idareleri odacıları 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

34 
1 
1 
1 
1 
1 

4 
4 

62 

Yüksek öğretmen okulu 

Aşçı (yamağile beraber) 1 

14 
60 
50 
50 
45 
60 
40 
30 
60 
35 
75 
35 
100 

80 
80 
30 
50 
60 
60 
60 
60 
75 
40 
100 
40 
75 
60 
100 
75 
75 
60 
30 
40 

20 
30 
20 

60 

[1] Ecnebi olabilir. 

Memuriyetin nevi Aded ücret 

Kaloriferci 
Hademe 

Siyasal bilgiler okulu 

Aşçıbaşı (5 yamağile beraber) 
Hademe 

» 
» 

Daktilo 
Kaloriferci ve elektrikçi 
Bahçıvan 
Tamirci 
Not teksir memuru 
» » » 

7 
26 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

75 
40 
20 
19 
18 

17,5 
14 

12,5 

140 
30 
20 
15 
10 
60 

100 
50 
75 
75 
40 

Gazi öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü 

Kâtib ve daktilo 
Aşçıbaşı (ecnebi olabilir) 
Aşçı 
Fennî tesisatçı (ecnebi olabilir) 

» » muavini 
Demir işleri ustası 
Tahta işleri ustası 
Hademe 

Şoför 
Bahçıvan 
Hastabakıcı 
Daktilo 
Aşçı 

Güzel sanatlar Akademisi 

Laboratuar ve ders âletleri muhafaza 
memuru 
Resim galerisi hademesi 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
25 
15 

80 
120 
75 
150 
75 
100 
100 
40 
35 
30 
20 
15 
90 
60 
60 
T-

60 
25 



D/18 
Memuriyetin neyi 

Hademe ve 
» 
» 
» 

Kaloriferci 

Hesabcı 
» 

Teknisyen 
» 

Kaloriferci 
Bahçivan 
Bekçi 
Hademe 

» 

kapıcı 
» 
» 
» 

Uasadhane 

çırağı 
t> 

Cumhur başkanlığı 

Hademe 
» 

Daktilo 
Elektrikçi 
Enstrüman 

3 
5 
2 
9 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 

filârmonik orkestrası 

Ankara konservatuarı 

tamircisi 

3 
1 

1 
1 
1 

îdare memuru 
» > 

Daktilo 
Makyaj staj iy er i 
Hademe 
Daktilo (Dokuz aylık) 
Bilet satıcısı (Ayni zamanda dak
tilo olarak çalışacaktır) (9 aylık) 
Malzeme ( Ayni zamanda daktilo 
olarak çalışacaktır) (9 ylık) 
Erkek frizör (Ayni zamanda dak
tilo olarak çalışacaktır) (9 aylık) 
Kadın frizör (Ayni zamanda dak
tilo olarak çalışacaktır) (9 aylık) 
Erkek terzi (Ayni zamanda sanat
kârların giydiricisi) (9 aylık) 

» » » 
Kadın terzi (Ayni zamanda sanat
kârların giydiricisi) (9 aylık) 

Aded tîcre 

40 
30 
25 
20 
50 

60 
55 
55 
50 
50 
40 
30 
30 
25 

35 
25 

75 
75 
75 
60 
50 
40 
40 
40 
20 
100 

100 

120 

75 

75 

100 
75 

100 

Memuriyetin nevi 

Elektrikçi (Enstalletör) 
Bilet kontrolörü (9 aylık) 
Uarderopçu (9 aylık) 
Sahne garderopçusu (9 aylık) 
Sahne ve atölye işçileri (9 aylık) 
Hademe (9 aylık) 

Lise, orta, öğretmen okulan ve müzik öğretmen 
okulları 

Aded 

1 
6 
4 
2 
4 
8 

Ücret. 

75 
25 
25 
.40 
75 
25 

Elektrikçi ve kaloriferci 
> 

Müteferrik 
> 

müstahdemler 
Aşçı (Yamağile beraber) 

» » 
» » 
» » 

Hademe 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kapıcı 

» 
» 
» 

Maarif matbaası 

Gece bekçisi 
Hademe ve odacı 

4 
6 

17 
1 
4 
3 
9 

27 
30 

245 
150 
475 
124 
85 

2 
2 
1 

75 
60 
50 
90 
75 
60 
50 
40 
30 
20 
18 
15 
12 
10 

30 
40 
30 

Kitdb ve matbua toplama müdürlüğü 

Hademe 1 30 

Prevantoryom ve sanatoryom 

Eczacı kalfası 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Tamirci 
.Daktilo 
Şoför 

» muavini 
Aşçıbaşı 
Aşçı kalfası 

» yamağı 
Arabacı 

50 
80 
60 
50 
60 
so 
40 
80 
30 
20 
50 



Memuriyetin nevi 

— D/19 
Aded Ücret 

Bahçıvan 
» yamağı 

Hademe 
> 

Kütüphaneler 

Mücellid 
» 

Hademe 
» ve bekçi 

İstanbul Arkeoloji müzesi 

Eski eserlerin muhafazası encü
meni liu/Air hakkı [1] 
Bilet nıemurlarile salon ve kütüp
hane hademeleri 
"Mski eserlerin tamircisi 
Hademe ve bekçi 

» » 
Kimya laboratuarı hademesi 
Fotoğraf ve laboratuar hademesi 

Topkapı sarayı müzesi 

Bahçıvan 

Odacı 
Mücellid 
Marangoz 
Kurşuncu 
Duvarcı ve sıvacı 

1 
3 
1 
5 

30 
7 

2 
3 
6 

49 

5 
1 

36 
18 

1 
1 

Türk ve islâm asarı müzesi 

Fotoğraf ve duhuliye memuru 
Hademe 
Hademe ve gece bekçisi 
Başhademe 

Ankara etnografya müzesi 

Gece bekçisi 
Başbekçi 

60 
-15 
40 
20 
15 
10 

60 
50 
30 
20 

28 

40 
50 
30 
25 
30 
30 

40 
30 
25 
70 
60 
60 
60 

1 
4 
5 
1 

1 
1 

40 
30 
25 
35 

40 
35 

[1] Ayda sekiz içtimaî geçmemek üzere her iç
tima için maMuan üç buçuk lira verilir, 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Hademe 

Müzeler 

Hademe ve bekçi 
» » 

Hafriyat ve harabe bekçisi 

Ankara Arkeoloji müzesi 

Başhademe 
Hademe 

Tamirci 
Hademe 

Başhademe 
Hademe 

izmir müzesi 

Konya müzesi 

Anıtları koruma heyeti 

Fotoğrafçı (Ecnebi olabilir) 
» yardımcısı 

Odacı 

Ay/asofya müzesi 

Bilet ve fotoğraf satış memuru 
Hademe 
Bahçivan 

Hatay müzesi 

Daktilo ve kâtib 
Hademe 
Bekçi 

Eöleve bürosu 

30 

1 
8 
4 
44 
20 
3 
2 
6 

40 
30 
30 
25 
20 
15 
10 
5 

35 
30 

50 
30 

35 
30 

140 
50 
30 

50 
30 
40 

1 
1 
2 

75 
30 
30 

Hademe 35 
30 



— D/20 — 
Memuriyet in t)evi Aded Ücret 

Ticaret, kız sanat okulları ve enstit 'ileri, bölge 
sanat okulları, meslek ve bilmnum, akşam 

okulları 

1da i'e nı em uru 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Has ta bakıcı 
» » 
» » 

Usta 
Şoför 
Aşçı (yamağile beraber) 

» » » 
» » » 
» » » 

Kaloriferci 
» 
s> 

Bahçıvan 
Hademe 

» 
» 
» 
•» 

İstanbul üniversitesi 

İdare heyeti 

M ut ah assıs müstahdemler 

Camcı ustası 
E lek t r ik makinisti 
Kariograf desinatörü 
Elektrik makinisti 
Marangoz ve tamirci 
Radyoloji enst i tüsü yardımcı mo-
kanisiyeııi 
Dişçi okulu teknisiyeıı yardımcısı 
Laborant 

» 

2 
8 
6 

12 
10 

19 
24 
4 
4 
rr / 
1 
1 
2 

1 
2 

(i 
1 
1 
1 
J 

26 
80 

182 
26 
18 

1 
1 
1 

1 
1 

4 
1 
6 

10 

100 
90 
80 
75 
70 
65 
60 
50 
40 
30 
25 

110 
75 
80 
65 
60 
50 
60 
50 
40 
50 

10 
15 
20 
30 
40 

120 
100 
100 
80 
50 1 

50 
90 
60 
40 

T< 

E 

'knisiyen 
> 
» 

ektrikçi 
Başhemşire 

Hademe 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

> 

> 

Ankara, dil, tarih 

İnzibat memuru 
KÎ loriferci 
Tamirci 
Ba 
No 
El< 

lıçivan 
t teksii' memuru 
•ktrikçi 

Müslahzır 
Mutalıassıs müstahdem 

Memurivet in nevi Ado.d île ret 

') 
3 
1 
1 
3 

5 
9 

33 
10 

1 
1 

33 
1 
2 
3 
1 

24 
11 
1 
8 
2 

62 
2 

10 
17 
10 
34 

4 
9 

16 
122 

3 
25 

1 
1 

31 
3 

60 
50 
40 
50 
50 

60 
55 
50 
45 
43 

42,5 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
• > • > 

32,5 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
22,5 
22 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
10 

•) 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
120 
100 
100 
85 
80 
75 
75 



Memuriyetin nevi 

— D/21 
Aded Ücret 

Kütüpane yardımcısı 
Cildci 

Daktilo 

Müteferrik müstahden 

Uzmanlar 

fotoğrafçı 
DesinatÖr 
Kartograf çr 
Hademe 

> 

Leylî talebe 

Siyasal bilgiler okulu 
Yüksek öğretmen okulu 
Gazi öğretmen okulu ve eğitim 
enstitüsü 
öğretmen okulları 
Köy enstitüleri 
Müzik öğretmen okulu ve konser
vatuar 
inşaat usta okulu 
Kız ertik öğretmen okulu 
Erkek ertik öğretmen okulu 
Bölge sanat okulan 
Elâzığ yatılı akşam kız sanat okulu 

1 
1 
1 
1 
4 

10 
19 

Aded 
420 
170 

400 
1700 
6000 

170 
220 

90 
75 

1780 
50 

Nafia vekâleti 

Hususî kalem müdürlüğü 

Daktilo 

Şose ve köprüler reisliği 

Daktilo 1 

50 
100 
60 
100 
80 
75 
50 

150 
L50 
150 
60 
50 
40 
35 
30 

100 
90 
80 

75 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Başmakinist 260 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği 

Malzeme sevk memuru 
Daktilo 

> 
> 
» 

Mavici 
> 

Bekçi 

Hukuk müşavirliği 

Daktilo 

Zat işleri müdürlüğü 

Daktilo 
Kayid memuru 
Sevk memuru 
Fiş memuru 

Malzeme müdürlüğü 

Daire müdürü 
Müracaat memuru 
Daktilo 

Elektrikçi 
Santralci 
Asansörcü 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Bahçıvan 
Bahçıvan muavini 
Bahçe amelesi 
Başhakeme 
Hademe 

Tevzi memuru 
» » 
» » 

Marangoz 

Gece bekçisi 
Şoför 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

75 
105 
90 
80 
70 
75 
60 
40 

90 

1 
1 
1 
1 

90 
90 
90 
90 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1. 
1 
1 
2 
1 
10 
6 
47 
1 
5 
2 
1 
1 
4 
1 

150 
90 
90 
75 
70 
50 
30 
90 
60 
80 
40 
30 
60 
40 
35 
30 
70 
60 
50 
80 
50 
40 
110 



D/22 
Memuriyetin nevi. Adet] UCIT:! 

Neşriyat m ddürlüğü 

Fotoğrafçı 
Desiuatür 
Daktilo 

» 
Mavici 
Mıavicl 

Vekâlet muhasebe müdürlüğü 

Daktilo i 

VİLAYETLER 

Demiryollar ve limanlar 

Tesellüm ve sevk memuru 
» » » 

Gümrük memuru 
» takib memuru 

Travers tesellüm memuru 
> > » 
> > » 

Ambar memuru 
> » 
» » 
> » 

Ambar ve sev memuru 
Sevk memuru 

Mutemed 
» 

Daktilo 
Mavici 
Tevzi memuru 
Sıhhiye hademeleri 
Bekçi 

> 
Odacı 

Travers fabrikası 

Başmakinist 
Ambar memuru 
Muayene memuru 

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

20 
1 

19 

200 
120 
140 
80 

120 
80 

90 

200 
130 
135 
100 
115 
110 
100 
140 
115 
110 
100 
85 

110 
80 
70 
65 

100 
85 
85 
50 
45 
42 
40 
35 
30 

150 
140 
110 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Bekçi 
Postacı 
Odacı 

7 40 
1 35 
3 30 

Teknik okulu 

Makine aıtelye ve lâboratur ustaları 
Modelci 
Daktilo 
Kaloriferci 
Marangoz 
Şoför 
Demirci 
Hastabakıcı 
Aşçı (yamagıle beraber) 
Bahçıvan 

» yamağı 
Berber (çırak ve kalfasile) 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Başhndeme 
Hademe 

3 
1 
2 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
0 

150 
L20 
60 
50 
60 
60 
60 
45 
120 
40 
20 
60 
35 
40 
40 
30 

Şose ve köprüler 

Taşra odaeıla n 16 30 

Transit, yolu Erzurum mtntaka müdürlüğü 

Mutemed ve an; bar meni uru 1 60 
Odacı 1 30 

Transit yolu Trabzon mini ak a müdürlüğü 

Mutemed ve ambar memuru 
Odacı 

Yüksek mühendis mektebi 

Tedrisat 

Dakik âletler tamircisi 
Makine ve demir âletleri ustaba-
şısı 
Makine ve demir âleti eri ustaları 
Marangoz 
Montör (telefon ve telgraf labora
tuarları için) 
Daktilo (kütüphane için) 
Matbaacı 

60 
30 

125 

125 
110 
75 

100 
60 
70 



Memuriyetin nevi A 

İdare 

Daktilo (pansiyon amirliği için) 
» (muamelât kalemi için) 
» (muhasebe için) 
» (ayniyat muhasibliği için) 

» (mekteb ve pansiyon am
barları için) 
Aşçı (kalfa ve yamaklar! le bera
ber) [1] 
Hastabakıcı 

» 
Kaloriferci 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Başhademe 
Hademe 

» 
» 
» 
» 
» 

ded 

1 
1 
1 
1 

2 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

10 
5 
5 

12 
16 
1.7 

Konya ovası sulama, idaresi teşkilâtı h 
işleri heyeti 

Tahsildar [2] 

Su tevzi müstahdemleri 

Kanal kolcusu [2] 
Savakçı 

» 
Baraka bekçisi 

4 

6 
1 
5 
4 

- D / 
Ücret 

60 
, 60 

60 
60 

60 

200 
45 
30 

100 
40 
45 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

esab 

50 

60 
50 
30 
25 

"23 — 
Memuriyetin nevi 

Bah civan 
Şoför 
Fidanci 

Daire memuru 
Şapiroğraf 
Daktilo 

» 
» 

îktısad vekâleti 

MERKEZ 

Telefon makinisti 
Elektrikçi 
Santralci 
Muakkib 
Müvezzi 
Marangoz 
Kaloriferci 
Bahçivan 
Asansörcü 
Başodacı 
Odacı 

> 

Şoför 
Gece bekçisi 
Motosiklet şof< 5rü 

VİLÂYETLER 

Aded 

1 
1 
1 

1 
1 
7 

10 
10 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

18 
27 

1 
2 
1 

Ücret 

25 
60 
50 

120 
80 

100 
80 
65 

100 
80 
50 
75 
60 
60 
60 
60 
50 
50 
45 
40 
35 
30 

110 
40 
60 

İdare müstahdemleri 

Telefon makinisti 
Marangoz ustası 
Demirci 

» 
Santral memuru 
Telgraf hat çavuşu [2] 
Odacı 
Gece bekçisi 

70 
80 
75 
25 
30 
40 
25 
30 

!_1 j Tayini mekteb müdürüne aiddir. 
[2] At mubayaa ve besleme masrafları ken

dilerine aid olmak üzere süvari olacaklardır. 

Zonguldak mıntaka iktısad müdürlüğü 
Daktilo 1 80 

» ' 2 65 
Telefoncu 1 70 

» 1 60 
Tezkere memuru 1 40 
Kantarcı 1 35 

Mıntaka iktısad, müdürlükleri 

Daktilo 
Odacı 

6 
9 

19 
16 

65 
35 
30 
25 



— B/24 
Memuriyetin nevi 

Seyyar kolcu 

Aded 

5 
6 

Ücret 

35 
30 

Daktilo 

Daktilo 

Münakalât vekâleti 
MERKEZ 

Hususî kalem, 

Teftiş heyeti 

1 75 

1 75 

Kara nakliyat dairesi reisliği 

Daktilo J 75 

Deniz nakliyat dairesi reisliği fen şubesi 

Daktilo 1 75 

Kabotaj işleri şubeni 

Daktilo 
» 

Daktilo 

Beynelmilel deniz işleri şubesi 

90 
70 

300 
70 

Liman hizmetleri dairesi reisliğ-i 

Liman kontrol hizmetleri şubeli 

Memuriyet in nevi Aded Ccre 

Tarife ve T icar e, t reisliği 

Daktilo 1 90 

Zat işleri sicil müdürlüğü 

Daktilo 3 

Levazım müdûrlüaü 

Daire müdürü 
Müvezzi 
Başhademe 
Hademe 

» 
Şoför 
Asansör e ü 
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Kalorifer ateşçisi 
Marangoz 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Şoför 

1 
6 
1 

10 
10 
15 

fotoğrafçı 

Nasriyat m üdürlüğü 

vlL AYETLER 

Daktilo 2 70 

Liman ve iskeleler ve kıyı emniyeti 
hizmetleri subesi 

Daktilo 

Deniz mahsulleri ve ürettiği şubesi 
müdürlüğü 

Daktilo 

2 70 

75 

İstanbul mınlaka liman reisliği 

Daktilo 
» 

Motor makinisti 
» » 

Serdümen 
Telefoncu 
Tayfa 
Odacı 

İstanbul gemi muayene mesaha ve 
tasnif fen heyeti 

Daktilo 
Odacı 

(i) 

120 
50 
50 
40 
35 
30 
1)0 
30 
75 
75 
40 
75 
40 
40 
100 

1 200 

1 
2 
3 
,'î 
2 
1 
0 
4 

50 
45 
80 
75 
45 
50 
:î5 
30 

50 
30 



Memuriyetin nevi 
- D 

Aded Ücret 

25 — 

İstanbul mıntakasına bağlı tâli liman reislİı 

Motor makinisti 
T^ayfa 

1 ' 75 
2 * 30 

İzmir mmtaka liman reisliği 

Daktilo 
Motor makinisti 
iF&yfa 
Odacı 

Mersin mmtaka liman reisliği 

Tayfa 
Odacı 

1 
1 
3 
1 

2 
1 

40 
75 
-30 
•30 

30 
20 

Mersin mıntakasına bağlı tâli liman reislikleri 

Tayfa 
Odacr 

3 30 
1 30 

Samsun mmtaka liman reisliği 

Motor makinisti 
Tayfa ...''.... 

Trabzon mmtaka liman reisliği 

Tayfa 
Odacı 

Zonguldak mmtaka Uman reisliği 

Daktilo 1 
Tayfa 3 
Odacı 1 

Yüksek deniz ticaret mektebi 

Hademe 11 
Aşçı 1 
Kapıcı 1 

Nakil vasıtaları müstahdemleri 

Güverte lostromosu 
Makine » 
Ateşçi 
Tayfa 
Deniz şoförü 

75 
30 

30 
20 

40 
30 
30 

30 
50 
35 

1 
2 
6 
6 
1 

40 
40 
30 
30 
60 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Güverte lostromosu 
(Hademe 

Komiserlikler 

Odacı 

Ticaret vekâleti 
MERKEZ 

Dış ticaret 

Ataşelik daktilosu 

Muhtelif memurlar 

Daktilo 

Şoför 

4 
10 

6 
14 
15 
1 

Zat işleri levazım müdürlüğü 

Daire müdürü 
Telefon makinisti 
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Başodacı 
Başodacı 
Odacı 

Gece bekçisi 
Kapıcı 
Evrak tevzi memuru 
Motosiklet şoförü , 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

20 
20 
a 
2 
2 
1 

VİLÂYETLER 

Mmtaka ticaret müdürlükleri 

Daktilo 

35 
30 

20 

150 
100 

100 
80 
65 

SÖ0 

120 
îâo 

80 
60 
50 
60 
35 
W 
40 
35 
60 
60 

2 
5 
5 
4 
1 

100 
80 
60 
50 
40 



- D/26 
Memuriyetin nevi Aeled Ücret 

Odacı 
» 
» 

Ziraat vekâleti 

MERKEZ 

Daire müdürü 
Elektrikçi ve santralci 

» muavini 
Makinist 
Kaloriferci 
Evrak takib memuru fi 
Muakkib |2'| 
Müvezzi 

» 
Bahçıvan 

» yamağı 
Odacıbasj 
Odacı 

Şoför 

Merkez laboratuarları 

Makinist 
Bahçivan 
Arabacı 
Başhademe 
Hademe 

VİLÂYETLER 

Ziraat servisleri 

Mutahassıs ustabaşı 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

[İJ Muhasebe evrakı için 
[2] Biri muhasebe evrakı için 

'i 

9 
20 
10 

l 
1 
1 
1 
o 

20 
16 
5 
1 

35 
30 
25 
20 

120 
.110 
50 
80 

110 
70 
50 
50 
40 
80 
35 
60 
40 
35 
30 
25 

100 

100 
60 
40 
35 
30 

175 
150 
100 
80 
60 

Memurivet in nev 

Seyyar öğretici 
» » 

Odacı 
» 

Ad od 

1 
1 
6 

40 
43 

Ziraî mücadele 

Makinist 
Odacı 

Mücadele enstitüsü ve istasyonları ve 
fümigatuvar 

Fümigatuvar makinisti 1 
Bahçıvan 3 

» 1. 
Odacı 1 

» 7 

Islâh ve deneme istasyonları, deneme 
tarlaları, üretme ve örnek çiftlikleri, 

yonca tohumu temizleme evleri 

M ak inişi 

muavini 

Cifteibası 

» 
» 

Demirci 
» 

Korucu 
» 

Daimi işçi 
» 

Hademe 

/ 
1 
1 
8 
1 
6 
2 

58 
5 
3 
7 



D/27 
Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Bağ ve bahçe enstitüsü, istasyon ve 
laboratuarları örnek tohum, yetiştir

me bahçeleri ve fidanlıklar 

Memuriyetin nevi 

Bağcı veya bahçıvan 
» 
» 
» 

Daimi 
» 

» 
» 
» 

İŞÇİ 

» 
» 
» 

yamağı 
» 

/<) 
70 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 

Zeytin bakım teşkilâtı 

Mutahassıslık muakkibi 6 40 

İpekböcekçİlik enstitüsü ve kışlakları, boğma ve 
fışkırtma evleri 

Makinist 
Hademe 

75 
30 

İpekböcekçİlik istasyonları ve tohum yetiştirme 
evleri 

Hademe, 30 

Makinist mektebleri 

Motor döküm ustası 
Demirci 
Marangoz 
Tesviyeci 
Hademe 

1 

r-f 

1 
1 
1 

60 
50 
50 
50 
25 

Tohum temizleme evleri 

Makinist 

Orta ziraat mektebleri 

Bahçıvan 
Bağcı 
Eşcar bahçivam 
Çiftçibaşı 
Aşçı 
Demirci 

15 
185 

84 
30 

50 
60 
60 
60 
50 
50 

Marangoz 
Makinist ve şoför 
Hademe 

Aded 

5 
5 

11 
4 
5 

42 
13 

ücret 

50 
70 
40 
35 
30 
20 
15 

Tavukçuluk enstitüsü 

Tavukçu başı 
Balı civan 
Korucu 
Tavukçu 
Hademe 

» 
Şoför 

Odacı 
» 
» 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

40 
35 
35 
35 
30 
25 
75 

V eterin rr servisleri 

eı 
14 
75 

30 
25 
20 

Bakteriyoloji, serotoji rr hıfzıssıhka müesseseleri 

Makinist 
» 

Makinist ve elektrikçi 
Balı civan 
Arabacı 
Başhadeıne 
Hademe ve gece bekçisi 
Marangoz 

» yamağı 
Daktilo 
Başhademe 
Hademe 

» 

Distofajin müessesesi 

; Sev kiyatçı 
Hademe 

1-
r> 

1 
1 
1 
1 
fi 
2 
1 
1 
6 
8 

11 
14 
5 

22 
1 

.1 
2 

100 
80 
60 
60 
40 
35 
30 
50 
40 
65 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

40 
25 



Memur i velin nevi 

D 28 
Aded Ücret 

Zootekni müessesi ley 

Hademe 

Aygır depoları 

Seyis 

Nalba'nd 
Başa h irer 
Seyis 

» 

Mürebbi vamaîn 

15 
32 

8 
4 
o 

37 
36 
15 

9 

İripkh.aue ve namıma ağılları 

Kaiı ya 
f-obnıı 

» 

.) 
10 
10 
20 
20 

JJayi'an sağlık memurla.!') ne neılhand 
meklehleyi 

NYlbandbaşr 
» 

Nalband 
Başhademe 
Hademe 

» 
» 
» 

Hayvan hastalıklarile mücadele 

Süvari «jardiyanr 
» » 

Piyade gardiyam 

iüei lHUTVTİ m, ||(>y l Aded ücret 

4 
2 
2 
7 
7 
3 

40 
35 
30 
25 
20 
15 

40 
35 
30 
25 
20 
50 
50 
30 
20 
15 
60 

50 
30 
25 
20 
15 

l'mAimî nıiif ti fişlik m iışm-ir tikleri 

Odfjct " S 

I'amuk isleri 

Makinist 
Makinist muavini 
Şoför 
Çırçır ustası 
Çiftçi başı 

» » 
İşçi başı 
Daimî işçi 
İşçi yamağı 
Korucu 

(Tece bekçisi 
Hademe 
Arabac ı 
Seyis 
Demirci 
Bahçıvan 
Ambar hademesi 
Odacı 

1 
1 ... 
1 
o 
1 
5 
1 

80 
80 
40 
35 
30 
25 
20 

7 
44 
İ0 

40 
35 
25 

Merinos işleri 

Şoför (8 avlık'ı 

Yüksek ziraa-t enstitüsü 

Kütübane daktilosu 
Mu 11 ase be d ak ti I os ı1 
Muhasebe ınü\ ezzii 
Rektörlük daktilosu 

» » 
lioto makinisti 
Evrak postacısı 
Daire müdür lüğü dakt i losu 
Talebe işleri amirliği dakti losu 
Ayniyat muhasebe daktilosu 
Müşavirl ik dakti losu 
El işleri ustabaşısı 
Elektr ikçi 

Fizik enstitüsü makanizyem 
Sütçülük ııs1 a basısı 
Ustabaşı 
Usta 

30 

6 
19 
6 
ti 
2 
5 
20 
15 
3 
2 
2 
4 
9 
2 
4 
1 
1 
1 
1 

100 
6G 
66 
(ili 
50 
40 
30 
25 
20 
30 
25 
30 

. 25 
25 
25 
50 
35 
40 
35 

75 

1 
1 
1 
1 
b 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 

j 
1 

9 

70 
70 
60 
90 
70 
70 
60 
70 
70 
70 
80 
100 
100 
130 
60 
50 
30 

http://ripkh.au


Memuriyetin nevi 

Orman fakülte daktilosu 
Orman fidanlık ııstabaşısı 
Çamaşır depo memuru 
ÇamaşTreıbaşı 

» 
» 
» 

Şoför 
» 

Gece bekçisi 
Nalbaııd 
Orman faküilesi 
Hasta bakıcı 
Hademe 

•» 

aşeısT 

Âded 

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

10 
13 

- fi/29 -
Ücret 

70 
150 
50 
70 
40 
25 
20 
75 
60 
40 
50 
60 
65 
40 
35 

> 
» 
» 
•» 

Taleb 

Aded 

130 
130 
130 
130 
60 
90 

Memuriyetin nevi Aded 

23 
27 
55 
12 

750 

Ücret 

30 
25 
20 
15 

Mcktebler talebe kadrosu 

130 İstanbul orta ziraat mektebi 
Bursa » » » 
İzmir » » » 
Sevban » » » 
Seyhan makinist mektebi 
Hayvan sağlık memurları mektebi 

- * • * » 



' I 



Nakil vasıtaları kadrulan 



D/32 — 

Büyük Mil 

Nevi 

73 Motosiklet 
2234 Kamyonet 

Markası 

N. S. ü. 
Chevrolet 

Motor No. 

217030 
33597S 

Otobüs 

2188 

2464 

2487 

2488 

Kamyonet 

» 
» 

Kamyon 

» 
» 
» 
» 

Ford 

Devlet meteoroloji iş 

18/4870136 

0. 157899 

18/4414144 

18/4288422 
99. T. 80500 
99. T. 80498 

18/5200141 
18/5200124 

81. T. 5157738 
81. T. 5157627 

Kamyon 

149 Motosiklet 
» 
» 
» 
» 

llarley 
N. 8. U. 
N. S. [I. 
Zimdapp 

» 

38.AVLD.2626 
T. S. 601 
T. S. 601 
315899 
315830 



— D/ââ 

(et Meclisi 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

Evi'ak tevzii için 
İnşaat komisvonu enirinde 

Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

550 
1 S75 

28- 4-1937 
11 - 3-1937 

leri umum müdürlüğü 
Merkez ve civarı meteoroloji istasyonlarındaki 
işlerin takib ve kontrolü ile ilmî tedkik ve müşa
hedelerde kullanılır. 
(15- V- 1940 tarih ve 3827 numaralı kanunun 
muvakkat maddesinin son fıkrasına göre halen 
elde meveud bir aded 93 numaralı ve 77 - 6050 A. 
motor numaralı ve 2 270 lira bedel mukabilinde 
2 9 - I X - 1937 tarihinde mubayaa edilmiş olan oto
mobil yeni otobüs alınıncaya kadar otobüs plâ
kası taşımak saetile kullanılmakta devam edile
cektir. 
Eşya, alât, malzeme ve müstahdemin nakliyatı ile 
her türlü tevziat, tatbikat işlerinde kullanılır. 

» » » 
Seyyar meteoroloji istasyonları işlerinde kulla
nılır. 
(Mubayaa karşılığı tahsisat bütçeye konulmuştur) 
Seyyar meteoroloji istasyonları işlerinde kuJbını.-
iır. 

>> » 
» •» 

Seyyar meteoroloji istasyonları işlerinde kullanı
lır. 
(Mubayaa karşılığı tahsisat bütçeye konulmuş
tur.) 

>• 

2 (i()o 

750 

17- 5-1939 

19- 12-1938 

;.i 70o 

3 700 
3 900 
3 900 
4 400 
4 400 
4 650 
4 650 

f>-

6-
29-
29-
22-
22 -
3-
•» 
f) -

8 • 

8-
9 
9-
3-
3-
5-
5 -

-1939 

- 1939 
-1.939 
-1939 
- 1940 
-1940 
• 1940 
1940 

940 
750 
750 
473 
473 

8-
18-
31-
9-
9-

11-
7-
1-
2 
2-

-1938 
-1938 
-1938 
-1940 
-1940 



— B/M 
ed 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
!8 

2 

8 

Numarası Nevi 

Motosiklet 
» 
» 
» 
» 
» 

Bisiklet 

Sandal 

Sandal 

Markası Motor No. 

Zündapp 

N. S. U. 

314849 
315248 
315838 
315146 
315833 
315829 
406050 

Matbuat umum 

20108 Motosiklet Ardi 370 

Sepetli motosiklet 

Maliye 

Gümrük ve inhi 

1 

120 Motosiklet 

172 Bisiklet 

Triyumf 

Elfa 

Tiriyumf 

S3867/627S5 

416991 

1 428 Motosiklet Tiriyumf 100630 
1 425 » » 100880 
3 Bisiklet 1940 malî yılında mubayaa edilecektir. 1 — İskenderun Başmüdürlüğünde. 

2 - - Edirne müdürlüğünde. 
(Hudud gümrüklerinde vazife gören 
memurların nakli ve sair hizmet lere 
mahsus). 



— D/36 — 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

Seyyar ve sabit meteoroloji istasyonlarının rasad 
ve irtibat işlerinde kullanılır. 

473 
473 
473. 
473 
473 
473 
784 

53 

Devi 
50 

9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-

22-
6-

•eıı 
8-

2 -1940 
2 -1940 
2 -1940 
2 -1940 
2 -1940 
2 -1940 
2 -1940 

2 -1940 
5 -1940 

5-1939 

Meteoroloji istasyonlarının rasad ve irtibat işleri 
nde kullanılır. 
Deniz, göl, nehir meteoroloji rasad işlerinde kul
lanılır. 
Deniz, göl, nehir meteoroloji rasad işlerinde kul
lanılır. 
(Mubayaa karşılığı tahsisat bütçeye konulmuş
tur.) 

mudurluğu 

Evrak ve bülten tevziatı ve sair müstacel isler. 775 haziran 1939 

vekâleti 

Evrak tevziinde (Yeniden satın alınacaktır) 

şarlar vekâleti 

Merkezde : 
Evrak gönderilmesi ve sair acele hizmetlerin ya
pılması 695 28- 9-1937 

» » » » » 105 10- 6-1937 
İstanbul başmüdürlüğü: 

» » » » » 498 5- 7-1938 
» » » » » 690 26- 4-1938 



Numarası 

%m-
Nevi Markası Motor No. 

Dahiliye 

193 Motosiklet Triyomf 
Ştayip 

100637 
20425 

Emniyet umum 

911375 
1920546/2568 

1707 
500840 
500841 
500842 
500843 
500844 
500834 
500838 
500836 
500835 
500837 
500833 
500839 
255011 ^ 
255012 
255013 
255014 
255015 
255016 
255017 
255018 
255019 
255020 
255021 
255022 
255023 
255024 
255025 

l 

1044456 1 
1044461 
1326819 

3tomobil 
•» 

» 

Motosiklet 

, 

Motosiklet 

Motosiklet 

Motosiklet sepetli 
» » 
» sepetsiz 
» » 
» » 

Buik 
Şevrole 
Ford 

Züıuiap 

N. S. U. 

Norton 
» 

N. S. U. 
» 
» 
> 

VVaııderer 

66819 



— D/37 —. 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti , Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

vekâleti 

müdürlüğü 

Ankara takib 
» » 

Emniyet, umum müdürlüğü hizmetinde 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Konya 

Evrak tevziine 5 750 28 - 6 -1938 
» » 5 725 27-12-1939 

2827 sayılı kanunun 6 ncı maddesi 3 200 10-11-1937 
mucibince 2 325 2 - 5-193<i 
Emnivet islerinde 2 000 1 -10 -1929 

Ankara takib 950 25 5 - ] 939 

Emniyet müdürlüğü 740 22- o-1937 

765 
765 
740 
740 
210 
210 
210 
210 
210 
210 

25- 5-
» 

2 5 - 5 -
» 

2 5 - 5 
» 
» 
» 
» 
:» 

-1935 

-1937 

• 1939 



D/38 
Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 -

3 -

12 

Numarası Nevi 

17025 Motosiklet sepetli 
17027 

255025 
255018 
255020 

1044466 
1025332 
1044453 
1044451 

2353 1 
2354 | 
2355 
2356 
2357 
2358 1 
2359 
2360 
2361 
2362 
2363 
2364 

f 255027 , 

|: 236178 
[ 255010 

255029 : 
f 61506 
| 61514 
| 61520 
| 61506 
1 61521 
{ 61517 
| 61502 
1 61518 
1 61528 
j 60650 
j 61500 
l 61511 

6601 
601 

» » 
» •» 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Motosik let 

Motosiklet 

Motosiklet sepetli 

Motosiklet Sepetli 

» » 
» » 

Markası 

N. S. U. 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Norton 

Hatay 

N, S. U. 

Norton 

N. S. U. 
Doyç 

Motor No. 



— D 39 — 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

Bursa 740 25- 5-1937 
» 740 » 

Çanakkale 740 » 
» 740 » 
» 740 » 

Er/urum 740 » 
740 
740 
740 

istanbul 765 5 - 2-1936 

N. 8. ü. 740 5- 2-1937 

Hatay 

Enstitü 765 5- 2-1.936 

490 5- 2-1936 
260 5- 2-1936 



Âded Numarası Nevi 
D/40 

Mar Motor No. 

Hariciye 

! 
L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

469 
29 

220 
518 

1710 
406 

1930 
790 

38140 
38153 

667 
564 

35393 
6689 

Sepetli motosiklet 
Bisiklet 

» 
> 
» 
» 
» 
s» 
'» 
» 
y> 

> 
» 
> 

Horex 
Koyul împeriu 
Adler 
Cicle 
Kombini 
N. V. S. 
Trismph 
Hercııls 
Kato 
Kato 
Temmeut 
Van Hauaret 
Exeleut 
Bionchl 

23! 8 

Sıhhat ve İçtimaî 
6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

2201 

9 

0 

9 

279 
280 

177 
303 

1230 

Kamyonet |-*| 

Hasta nakliye 

» » 

» » 

» » 

Kamyonet 

» 
» 

• » 

» 
» 
» 

otomobil 

» 

» 

• » 

li Fort 

» 

» 

» 

Fortson 
Deseto 

Fort 

» 
•» 
2-

Y. 4807633 

Okunamıyor. 

3408926 

5289529 

B. B.. T. 88645 
T. 4T. 30988 

\ 406049 A. 
I 406050 A. 

2210131 
18.4807647 

5119831 

[*] Henüz mubayaa edilmemiştir. Bunları evvelce mevcud binek hizmet otomobilleri kanunun 
lann kanuna tevfikan hazırlanan cedveli İlişiktir). 

[1] Henüz mubayaa edilmemiştir. 



6/4İ — 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

vekâleti 
Evrak posta servisi için 
Sefaret evrak tevziatı 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » > 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Vekâlet evrak tevziatı 

3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

75ü 
21 
25,29 
20 
32 
35 
28 
30 
32 
32 
18 
40 
45 
61,75 

26- 7-1938 
20- 5-1938 
28 - 4 -1938 
4 -12 -1933 

20- 3-1936 
16- 7-1937 
1 1 - 1-1937 
2 - 3-1937 

30- 5-1938 
30- 5-1938 
1- 7-1938 

18 -10 -1938 
30 -11 -1939 
17- 7-1939 

Muavenet vekâleti 

Ankara numune hastanesinin hastaların nakille
rinde 
Etimesgut sıhhat merkezi mıntakasına dahil köy
lerdeki hastaların nakillerinde 
4 ncü umumî müfettişlik mıntakasmda salgın has
talıkların musablarmm nakillerinde ve diğer sıh
hî hizmetlerde 
Gazianteb Trahom mücadelesi emrinde köylerin 
göz tedavi işlerinde 
Haydarpaşa Numune hastanesi hasta nakilleri 
için [1] 
istanbul Akliye hastanesi nakliye işlerinde 
istanbul Akliye hastanesi nakliye işlerinde 
Zonguldak hastanesi nakliye işlerinde 

İstanbul leylî tıb talebe yurdu nakliye işlerinde 
istanbul sıhhat müdürlüğü emrazı sariye işlerinde 
Ankara sıtma mücadelesi nakliye işlerinde 

3 200 2 1 - 6-1939 

2 300 30 -11 -1936 

2 400 16- 5-1940 

1 800 17- 7-1935 

2 450 
3 600 

1416 

2 100 
3 070 
1 942 

10-
27-
27-

14-

10-

12-
10-
7-

7-

8-

-1933 
•1938 
-1934 

-1934 
-1938 
• 1933 

un muvakkat maddesinin li, bendinin son fıkrası mucibince kullanılmağa devam edilecektir. (Bun-



r>/4â — 
Aded Numarası Nevi i\l arkası Motor No. 

1 
1 
1 
1 

1 
.1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

2220 

176 

2112 
294 

Kamyon 
» 
» 

» 
Cenaze otomobili 

» » 
» » 

Motörbot 

Motosiklet 
» 
» 

» 

» 
^ ev rol e 

Bozu iğ 

lııdiyan 
» 

B. M. W. 

B. B. 18. 3201810 

5268078 

18. 445130;") 
838710 

70761 

T. W. N. 200486 

2 
2 

2 

2 

11 

Bisiklet 
Fayton 

Çift atlı cenaze arabası 

Hasta binek arabası 

Çift atlı yük arabası 

16 
10 
1 

1 

i 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 

87 

212 

88 

3 

öküz 
Merkeb 
Otomobil 

•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ford 5078063 

18.2797078 

A.406050 
18.4127001 
18.505442 

2017801 
4126820 
2354949 
5265401 

18.4424481 

[1] Henüz mubayaa edilmemiştir. 
[2] Müstamel olarak mubayaa edilmiştir, 



fi/44 
Talisi s ecîıleıı hizmetin mahiyeti 

Haydarpaşa Numune hastanesi nakil işlerinde [1] 
Ankara Numune hastanesi nakil işlerinde 
İstanbul Çocuk hastanesi nakil işlerinde [1] 
İstanbul Leylî tıb talebe yurdu şubeleri arasında 
nakil işlerinde 
İstanbul Akliye hastanesi [1] 
İstanbul Akliye hastanesi [1] 
Ankara Numune hastanesi eezane nakillerinde 
Haydarpaşa Emrazı sariye hastanesi cenaze na
killerinde 
İstanbul Sıhhat müdürlüğü emrazı sariye hastala
rının nakillerinde [2] 
Merkezde evrak, tevziatı işlerinde 
Merkez emrazı sariye işlerinde 
Bursa Sıtma mücadelesi şubelerinin nııııtaka kon
trollerinde [2] 
İstanbul Sıtma mücadelesi şubelerinin nııııtaka 
kontrollerinde 
Merkezde müvezziler için 
İstanbul Akliye hastanesi!e Heybeliada Verem sa-
ııatoryomunda 
Haydarpaşa Numune ve İstanbul Çocuk hastane
lerinde 
Etimesğud Sıhhat merkezinde ve Manisa Akliye 
hastanesinde 
Erzurum, Diyarbakır, Sivas Numune, hastanele
rinde, İstanbul Çocuk, İstanbul Akliye, İzmir 
Emrazı sariye, Antakya ve İskenderun hastane-
lerile Heybeliada Verem sanatoryomunda ve Eti
mesğud Sıhhat merkezinde (İstanbul Akliye has
tanesinde iki araba vardır) 
İstanbul Akliye hastanesinde \ 

Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarılıi 

2 100 10- 12-1936 

2 450 18- 8-.1934 

2 500 
1 900 

2 700 

1938 
22- 5-1938 

1939 

995 
950 
200 

625 

7 -
7-

7-

6-1937 
6 -1937 

1932 

7 -1938 

Sıtma mücadele müfettişliği mıntakalarındaki mer
kez ve şubelerinin teftişinde 
İstanbul sıtma mücadelesi şubelerine bağlı köyle-
lerin teftişinde 

2 500 1939 

Ankara 
Antalya 
Aydın 
Bursa 
Balıkesir 
Eskişehir 
Kocaeli 
Konya 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 925 

2 135 
2 195 
2 700 
1840 

2 280 
1 885 
1 745 
3 000 

9-

20-

20-
23-
16-

22-

• 7 -

• 1 0 -

• 1 0 -
• 1 0 -

3 

• 9 

-1936 

1936 
-1937 
1939 

-1935 
-1937 
-1936 
1934 

-1938 
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Numarası Nevi Markası Motor No. 

A. 104 » Opel 38.18578 

40 » Ford 18.4126694 
B. 14 » Opel 18.18520 

» Şevrole 6353473 
(.117264591) » Ford 3259594 

9310 » Opel 16708 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine bağlı Yalova kaplıcalarının 

42 Kamyon Fort 18.4315141 

27 Otobüs » 18.4942734 

Adliye 

367 

302 
704 

K anıyönet 

* 
^ 
» 

Üpelbelitz 39 BR - 4/125 

Şevrole 98 
Ford B. B. 5.275.542 
Sevrolc E. 4495769 

314 Motörsiklet tndioıı B. (1. (i 715 
938 Bisiklet N. S. II. 

Araba 

98 Motosiklet (sepetli) 

2523 K amyoıı 

Kamyonet 
8 Erzak otomobili 

Motosiklet 
Motorlu kavık 

Arda 

Fargo 

Opel 
Ford 

Tiriyunf 
Dİ2Cİ 

Adliye vekâletine bağlı mütedavil sermaye ile ida 

2607 

19494/76 

2539576/14. C. 39 
6050/40 



D/45 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

Kayseri sıtma mücadelesi şubelerine bağlı köyle
rin teftişinde 
Manisa » » » » 
Samsun » » » » 
Trakya » » » » 
İçel » » » » 
Maraş » » » » 

Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

2 030 

2 100 
2 030 
1 703 
1 718,75 
2 030 

29 -12 -1938 

22 -10 -1937 
16 -12 -1938 
15 -10 -1936 
15- 7-1935 
30 -11 -1938 

1940 bütçesine bağlanacak nakil vasıtaları kadrosudur. 

Yalova kaplıcalarına lâzım olan evzak ve malzeme
nin nakillerinde 
Banyo müşterilerinin otellere götürülmesinde ve 
srezi servislerinde 

2400 3 - 5-1938 

2900 3 - 6-1939 

vekâleti 
Îstanbulda Adlî tıb işleri umum müdürlüğünde 
ölü ve deli nakline mahsus 
Ankara Cezaevi mahpus ve mevkuf naklinde 
Îstanbulda mahpus ve mevkuf naklinde 
İzmirde mahpus ve mevkuf naklinde 
İstanbul Ceza ve tevkif evinin 2 nci bir mahpus 
ve mevkuf nakline mahsus kamyonetile Bursa 
Cezaevine aid mahpus ve mevkuf nakline mahsus 
(Yeniden mubayaa edilecek) 
Vekâlet daireleri evrak tevziatında 

İstanbul Cezaevi tevkif evlerinde erzak taşımağa 
mahsus 

2 900 Şubat 1940 

1 999,90 Şubat 1935 
2 600 I. Teşrin 1934 
2 350 I. Teşrin 1934 

950 II. Teşrin 1937 
65 II. Teşrin 1938 

Mubayaa tarihi 
tesbit edileme
miştir. 

re edilen müesseselere aid 1940 senesi nakil vasıtaları cedveli 

Ankara yeni ceza evi matbaa işlerinde kırtasiye ve 
saire taşımak 
Ankara yeni inşaat ceza evi inşaat işlerinde mal
zeme ve saire taşımak 

» » » » » 
Zonguldak maden ocaklarındaki mahkûmlara er
zak ve saire taşımak 
Posta işlerinde (İmralıda) 
İmralı muvasalasını teğmin ve mahkûm nakli 

1 000 

3 280 

1 350 
1 461 

600 
10 000 

15 - 4 

13-10 
22-4-

-1939 

1939 

-1939 
-1939 

1938 
1938 
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Aded 

l 
3 
1 
G 

3S 

1 

N ımıanıSL Nevi 

Motorlu kayık 
Balıkçı kayığı (4 ton) 

» » (2 ton) [I] 
» » (.1. ton) 

Yük arabası |2] 
Saka arabası 
tki tekerlekli erzak arabası 

Markası Motor No 

2005 Bisiklet Adler 

Tapu ve kadastro 

21(>2 Otübüs FOL-

Maarif 
W. \',. IS - 281)9402 

19(i Kaınvon Foı \H/4mnm. 

2202 » 

2355 » 

199 » 

Fofl 

Fort 

Mack 

4.833.854 

2135 

199 (İMO. 

Sevrolet 

272657 

5.949.502 

11] îmralı aeleisilı muhalefeti hava dolay ısilc muhabere i eğ mini ve eeveıb alınması mümkün ola 
[2 | Yük ve- erzak re saka arabtdarı mahedlerinde inşa edilmişi ir. 
[3] Arabalar ada dahilinde bulunduğundan belediye numaralan yoklar. 



Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

Nakil ve balıkçılık işlerinde 
îğrip ve gırgır ağlarında 
Manyat ağında 
Tufana ve İstakoz ağlarında 
Ziraat işlerinde 

D/tf r ^ 

Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

2 000 1936 
900 1938 
2d0 1937 
600 1936 

umum müdürlüğü 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü daireleri evrak 
tevziatıfida 

60 4 - 7-1939 

vekâleti 
Gazi terbiye enstitüsündeki muallimleri mektebe 
getirmek, hasta talebeleri hastaneye, tatbikat içitı 
talebeleri tatbikat mahalline götürüb getirmek için. 
Prevantoryum ve sanatoryum şehire uzak olduğu 
için doktorların müesseseye gidib gelmeleri ve lü
zumu halinde hastaların diğer hastahanelere na
killeri ve müesseseye müstacel alınması ieab eden 
ihtiyaçların teğmini için. 
înşaat usta okulu civarındaki malzemeyi inşaat 
yerine taşımak için. 
Şehir haricinde bulunan inşaat usta okuluna talebe 
ve öğretmen taşımak için. 
Maarif mtabaasına kâğıd ve malzeme ile Devlet 
kitablarınin. kâğıd, malzeme ve kitablarını ve Ma
liye ve Gümrük vekâletleri adına basılan işlerin 
kâğıd ve malzemesini getirme ve basılmışlarını yer
lerine götürme işinde. (Mütedavil sermayeden). 
Posta paketlerinin nakli ve matbaanın şehir dahili 
perakende tevzi işlerinde. (Müetdavil sermayeden). 
Köy enstitüleri nakliyatında. (Mütedavil serma
yeden). 

6 sene 

o sene 

3 000 11 -1936 

2 150 24-10-1938 

6 sene 

2 950 1931 

2 900 17 -12 -1937 

4 000 21 -10 - 1939 

1 sene (Tamiri 
halinde) 2 074,56 25-12-1928 

2 450 15 - 7 -1936 

madtğîndan motor numaralan ve arabaların maliyet fiatlan teshil edilememİşir, 
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Numarası Nevi Markası Motor No. 

Motosiklet 
Opelbilitz 
Orijinal «Phönnix» 

1.457.857 

39 BR. 9842 

Nafıa 

54 
ı . ; ; •; 

127 
12 

14 
9 

2 
10 
1 
8 
3 
3 
1 

749 
11 
7 

3 
11 
7 
9 
10 
12 
13 
4 
3 
5 
6 
6 
2 
1 
1 

Kamyonet 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kamyonet 
» 

• » 1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

•. » 

» paten ti 
» 
» 

» j 

• [*) 

> [•] 

PJ 

• [*] 

Huctegn 

Bens mersedes 
Fort 

» 
» 

Şevrole 
> 

Fort 
Şevrole 

» 
» • . •• 

» 
» 
» 
»....; 

Fort 
» 

, » 
» 
» 
> 

Şevrole 
» 
» 
> 
» 
» 
» :' 

Fort 

Demiryollar ve 

128570 
1103125 

1674721 
614475 

791727 
603104 
406040 
93209 

919070 
8/838101 

838710 
838101 
811398 

14459253 

838101 
18/830586 
18/482228 
18/1142801 

40/6049 
16/447721 
18/919067 

317533 
1454572 
4476771 
1487404 
720629 

2139245 
2117829 

18/918952 
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Tahsis edilen hizmetin mahiyeti Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

Köy enstitüleri inşaat ve nakliyat işlerinde. (Mü-
tedavil sermayeden). 

» » » » » 
İstasyonla vekâlet, vekâletle kırtasiye deposu ve 5 sene (Tahmin) 
Devlet matbaası, diğer vekâletler arasında kitab, 
mecmua Ve kâğıd işleri, 

2 200 12- 7-1939 

2 042 10- 3-1939 
700 Yeni satın alı

nacaktır. 

vekâleti 
limanlar inşaat dairesi 

Merkez etüd ve aplikasyon işlerinde kullanılmak 
üzere 

» » » » » 
Sivas - Erzurum hattında (Erzurum - Sarıkamış 
arasında kullanılmak üzere) 

. . , > » » » » 
Elâzığ - Van hattında kontrol teşkilâtında kulla
nılmak üzere 

» 
> » * » » 

Diyarbakır - Cizre hattında kontrol teşkilâtında 
kullanılmak üzere 

» » » » > 
» » » » » 
» » » » » 
> » •» » » 

» » » ' » » 
» » » » » 
» » » » > 
» » » » » 
» » » » » 

Aydın tevsiat işlerinde kullanılmak üzere 
.Zonguldak inşaat Baş Md. emrinde kullanılmak 
üzere 

o sene 

4 » 
2 » 

4 » 
2 » 

2 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 Ay 
3 sene 
4 
1 
5 
4 
5 
5 
1 

1 000.00 

1 000.00 
2 196.00 

2 196.00 
2 196.00 

2 050.00 
2 050.00 
2 180.00 
2 050.00 
2 050.00 
2 270.00 
2 250.00 
2 250.00 

50.00 
2 195.00 

2 250.00 
2 196.00 
2 281.00 
2 196.00 
2 250.00 
2 281.00 
2 250.00 
2 270.00 

350.00 
650.00 
350.00 
200.00 
325.00 
325.00 
196.00 

1939 

1937 
1935 

1937 
1935 

1935 
1937 
1936 
1936 
1937 
1937 
1937 
1937 
1934 
1934 

1934 
1934 
1934 
1934 
1934 
1935 
1932 
1936 
1938 
1934 
1939 
1937 
1939 
1939 
1934 
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4 # d * 

< . . 

fupara^i; Nevi 

70 Kamyonet [•] 

> 

Kamyonet 

» [•] 

» 

Fort 

Şevrole 
Fort 

Fort 

» 

» 

Makası Motor No. 

Su işleri 

99,4 - 68754 

2861/445725 
3845954 

13-3832960 

18/4.88,5.517 

18/3811067 

> 
Şevrole 
Fort 

838101 
18/3832954 

B.B.18.1392362 

in 

H 

Şevrole 

Fort 

18/3380892 

3832946 

7/454772 

133810846 

18/4979182 

A/6049-B.6050 

3831761 

18/4979227 

18/4979194 

n 
3841065 

18/5-056301 
16-3231952 

18/4725190 



D/51 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

dairesi 

Ankara havalisi su etüdleri ve Çubuk barajı işlet
mesi hizmetlerinde 
Bursa ovası İslâhatı ve işletmesi hizmetlerinde 
Kemalpaşa ve Karacabey etüd ve inşaat kontrolü 
ile Manyas ve Susurluk etüd ve inşaat kontro
lünde 
Bergama ovasında Bakırçay İslâhatı etüd ve inşa
atı kontrolünde 
Marmara gölü civarındaki kanallar ve toprak ba
rajın ve Avale, Ahmedli regülâtörlerinin inşaat 
kontrolünde. 

Salihli, Turgutlu ve Manisa ovalarının sulama ka
nallarının ve sınaî imalâtın inşaatı kontrolü ile 
Gediz havzasında derelerde ve kum çayı İslâhatı 
etüdlerinde. 
Küçük menderes İslâhatı ve işletmesi hizmetlerinde. 
îşıklı gölü, Sarayköy ovası sulaması inşaat kont
rolünde. 
Burhaniye, Horsunlu kanallarile barajların ve Ay
dına kadar olan etüdlerle Aydından denize kadar 
olan yan dereler ve Söke ovası etüdlerinde. 
Antalyada sahil bataklıklarının kurutulması ve 
sulama yapılması etüdlerinde. 
Mersinde Tarsus inşaat ve işletmesi hizmetlerinde. 
A danada Seyhan sağ taraf sulama şebekesi inşaatı 
kontrolünde. 
Adanada Seyhan sol taraf sulama şebekesi inşaatı 
kontrolünde!. 
Malatya Derme, Sürgü ve Sultan suyu inşaat ve 
etüdlerinde. 
Tokadda Kaz ovası sulama inşaatının kontrolü ve 
Amasya havalisindeki etüd. 
Çarşamba, Bafra bataklıklarile Kızılırmak ve Ye
şil ırmak membalarının etüd. 
İğdır ovası islâln etüd ve Serdarabad barajındaki 
inşaatın kontrolünde. 
Eskişehirde Porsuk suyu ile Eskişehir ovasının 
sulanması etüdleri. 
Sakarya membalarmda etüdlerde. 
Sakarya membaında Akhisar ve Adapazarı ovala
rının islâh ve sulama etüd. 
Çamımda Kızılırmak havzasının etüdlerinde. 
Diyarbakır, Elâzığ ovalarının sulanması etüdle
rinde. 
Meriç etüdlerinde (Yunanlılarla münakid itilâf -
name mucibince). 

5 » 3 100.00 1939 

5 » 
5 » 

5 sene 

5 » 

2 290.00 
2 175.00 

2 175.00 

2 100.00 

1937 
1937 

1937 

1939 

5 » 2 175.00 

2 175.00 

1937 

5 » 
5 » 

5 » 

5 » 

5 » 
5 » 

5. » 

5 » 

5 » 

5 » 

5 » 

5 » 

2 290.00 
2 175.00 

1 936.28 

2 175.00 

2 175.00 
2 290.00 

2 175.00 

2 850.00 

2 200.00 

2 175.00 

2 850.00 

2 850.00 

1937 
1937 

1935 

1937 

1937 
1937 

1937 

1939 

1939 

1937 

1939 

1939 

1937 

5 
5 

5 

» 
» 

» 

2 500.00 
2 175.00 

2.500.00 

1939 
1937 

1938 
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: Aded Numarası Nevi 

f ] 

2518 Kamyon 
Kamyonet 

Markası 

Şevrole 

Fort 

> 

Opel Belit./ 

Motor No. 

325987 

3810716 

18/3810854 

18.381089 
B.B.185171018 

39 Br 4-132 

» 

> 
Kamyonet 

» 
> 
» 

Kamyon 

Kamyon 

» 

[*] 

[•] 
Kamyonet [•] 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

> 

[*] 
[*] 

[#] 

[#] 
[*] 

Şevrole 

Fort. 
Şevrole 

» 
» 

Fort 
» 

Şevrole 

> 
Ford 

» 
Merkuri 
Ford 
Tempo (Arazi oto) 

Bantam 
» 

Opel 

Ford 

Şose ve kop 

1.534.226 

2.037.126 
838.101 
837.591 
837.591 

2.104.461 
18/3.647.147 

1.534.259 

838.101 
18/1.566.352 

18/1.499.037 
84 908 

18/4.305.416 
138117/138113 

65255 
65271 

4128 

9934/197 Kanıvonet Şevrole 
Teknik 

777789 
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Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

Antakyada Amik ovası kurutma ve sulama etüd-
lerinde. 
Niğdede Baraj inşaatı kontrolünde, ve Kayseri 
civarı İslâhatı etüd. 
Konya, Ereğli, Ilğm, Akşehir gibi bataklıklann 
kurutulması ve sulama etüd. 
Konya Çumra sulama işletmesi hizmetlerinde. 
Konya Çumra sulama işletmesi hizmetlerinde. 
Çubuk barajı fidanlık ve parkında. 
Menemen ovası ve Emiralem regolâtör İnşaat 
kontrolünde. 
Mersinde Silifke ve Anamur sulamaları etüdle-
rinde. 

Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

5 

5 

5 

5 
5 
5 

» 

» 

» 

» 
* » 
» 

2 290.00 

2 175.00 

2 175.00 

2 175.00 
2 587.00 
2 400.00 

Mubayaa edilecektir. 

1937 

1937 

1937 

1937 
1939 
1940 

rüler dairesi 

Trabzon - İran transit yolu Erzurum mmtakası 
dahilinde ve vol inşaatında kullanılmaktadır. 

» •» » » 
Trabzon - İran transit yolu Trabzon mmtakası 
dahilinde ve yol inşaatında kullanılmaktadır. 
Trabzon - İran transit yolu Trabzon nııntakası 
dahilinde ve yol inşaatında kullanılmaktadır. 

» » » 
İstanbul - Edirne asfalt yolu inşaatında ve müte
madi tamirat işlerinde kullanılmaktadır. 

» •» » 
» » » 
» » » 

İstanbul Saray yolu ve Hadım köy - Çerkesköy yol
lan inşaatında kullanılmaktadır. 

» » » 
Tekirdağ - Gelibolu - Poyralı yolları inşaatında 
kullanılmaktadır. 
Çanakkale - Balye yolu inşaatında kullanılmak
tadır. 
Hopa - Borçka yolu inşaat ve tamiratında kulla
nılmaktadır. 

okulu 
Mubayaatta levazım naklinde, muallimlerin derse 
yetişmeleri için Beşiktaş - Yıldız servisinde tatbikat 
maksadile muhtelif mıntakalara talebe naklinde 

1 » 

0 » 
1 » 
0 
0 
3 » 
0 » 

2 950.00 

425.00 
275.00 
300.00 
300.00 

3 600.00 
3 425.00 

2 950.00 
2 275.00 

2 050.00 
2 050.00 
3 100.00 
2 900.00 

2 975.00 
1 400.00 

1 400.00 

2 400.00 

3 600.00 

2 130.00 

1937 

1936 
1937 
1935 
1935 
1939 
1936 

1937 
1937 

1935 
1935 
1939 
1938 

1939 
1939 

1939 

1939 

1939 

1937 
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Aded iNTuimarası 

20Ö5 

Nevi Markası 

Ford 

MotÖr No. 

18-4465812 

2339 18 - 4477226 

(*3 Bunlar halen mevcud olmayıb yeniden satın alınacağından bunların yerine hizalarındaki sü 
vakfeiit maddesi mucibince iniadlarmın hitamına kadar kullanılacaktır. 

İktısad 

101 Motosiklet (hususî ka- Gölyat 
roserlidir) 

102 » » » 

87187 

87157 

M. T. A. Traktör 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

M. 

M. 

» 
» 
» 

» 
» 
2434 
2435 

T. A. 

T. A. 
» 
» 
» 
» 
» 
2013 
2015 
2331 
2221 
2298 

Römork ağaç 
Remork demir 
Kamyon 

Kamyon 
» 
» 
» 

vinçli 

Motosiklet sepetli 
Motosiklet [1] 
Küçük otobüs 

» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Martin Speeial 
Martin 
VVhite Model 618 

Ford 
» 
» 1937 
» 1937 

NSU 601 T. S. 

Ford 
Ford 8 V. 
Buik 
Ford 
Doyç 
Ford 
Fort 1939 

» » 
» 1937 

Şevrole 1936 
Ford 1936 

M. T. A. enstitüsü merkez ve kamplarında mevcud 
Katerpiller 4722 

» 4752 

182848 

4781216 
84940640 

18/4092397 
18/3608065 

236576 

Silinmiş 
2493680 
3243772 
4665725 
665029 

18/2493680 
494221 

4941233 
18/4005862 

886010 
18/1256698 

[1] Mubayaa edilecektir. 
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Tahsis edilen hizmetin mahiyeti Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

Alacahöyük hafriyatında mutahassısların, amelenin 
hafriyat mahalline naklinde ve hafriyat vasıtaları
nın şevkinde 10 3 000.00 1938 
Karaoğlan hafriyatında mutahassısların, amelenin 
hafriyat mahalline naklinde ve hafriyat vasıtaları-
mnsevkin de 10 2 950.00 1939 
tunlarda evsafları gösterilen ve halen kullanılmakta bulunan otomobiller 3827 sayılı kanunun mu-

vekâlati 
Evrak, posta, levazım ve diğer nakil işlerinde kul
lanılmaktadır. 

1 000 

1 000 

Mart 1938 

Mart 1938 

bulunan motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları kadrosu 

Kampla kasaba arasındaki çetin yollarda kamp 
ihtiyaçlarının naklinde 

» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 

Kampla kasaba arasında kamp ihtiyaçlarının nak
linde 

» » » » » 
» » » » » 

Alât ve malzeme nakliyatında 
» » '» 

Kampla kasaba arasında kamp ihtiyaçlarının nak
linde 

4 500.- 1934 

» 

Malzeme, ekib eşyası ve ekib nakliyatında 
» » » » 

Seyyar ekiplerin arazideki hizmetlerinde 
» » » » 

Keban kampile Elâzığ arasında nakliyat ve irtibatı 
teğmin için 

10 
5 
6 
8 

4 
4 
2 
2 
4 

5 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
1 
1 
5 

4 500.— 
. 1 559,46 
2 395,34 
6 439.— 

2 525.— 
2 450.— 
1 360,65 
1 360,65 
800.— 

1 800.— 
1 720.— 
400.— 

1 550.— 
1 575.— 
2 616.— 
2475.— 
2475.— 
1680.— 
400.— 

1900.— 

1934 
1936 
1936 
1934 

1939 
1939 
1940 
1940 
1938 

1935 
1936 
1936 
1937 
1937 
1939 
1939 
1939 
1938 
1939 
1938 



ed Numarası 

1 

l 

Nevi 

M. T. A. Motosiklet, sepetli 

Küçük otobüs 111 

D 56 
Markası Motor No. 

NSU 1601 327691 

» [1] 

» [i\ 

2949 Bisiklet 

1629 » 

Küçük otobüs 

Türkiye Şeker fabrikaları A. Ş. Ankara merkezin 

AVandcrer 1287315 

Adler 
Brennabor 
Adler 
Estrello 

1106487 

799212 

Alpullu şeker fabrikası ve Sannısaklı ve Alpullu 
motorsuz nakil 

[1] Yeniden mubayaa olunacaktır. 



— D/57 — 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

Turhal ve civarında, mevcud iki kanıp arasında 4 800. ]938 
irtibat teğmini için 
(Kampla Kasaba arasında kanıp ihtiyaçlarının 
naklinde) 
«Halen enstitünün elinde bulunan 214649 motor 
numaralı, 2 sene miadlı 1939 tarihinde 400.— lira
ya mubayaa edilmiş bulunan Ford markalı binek 
otomobili 3827 numaralı kanunun muvakkat mad
desinin «B» bendi mucibince miadının hitamına 
kadar kullanılacaktır» 
(Kampla Kasaba arasında kamp ihtiyaçlarının 
naklinde) 
«Ford Rus modeli 125130 motor numaralı 5 sene 
miadlı binek otomobili 3827 numaralı kanun muci
bince miadının hitamına kadar kullanılacak» 
(Kampla Kasaba arasında kamp ihtiyaçlarının 
naklinde) 
«Ford Rus markalı A - 2510 numaralı 125131 mo
tor numaralı ve 5 sene miadlı 1939 tarihinde 
1350.— liraya mubayaa edilmiş olan binek otomo
bili 3827 numaralı kanun mucibince miadın hita
mına kadar kullanılacaktır» 
(Kamplar arasında irtibatı teğmin için) 
«Minerva markalı M. T. A. plâkalı A - 2394 numa
ralı, 55925 motor numaralı 4 sene miadlı 1938 ta
rihinde 550 liraya mubayaa edilmiş olan binek 
otomobili 3827 numaralı kanun mucibince miadın 
hitamına kadar kullanılacaktır» 

de mevcud motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları 

Posta işleri ve diğer muhtelif hizmetlerde 
» » » 
» » » 
» > > 
» » » 
» » » 

tohum üretme çiftliklerinde mevcud motorlu ve 
vasıtaları 

Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 6 numaralı, 9.8-
31079 motor numaralı 25-2-1939 tarihinde 3.100,— 
liraya mubayaa edilmiş bir aded 1939 modeli Pli-
mut marka binek otomobili 3827 sayılı kanunun 
muvakkat maddesinin B bendinin 2 nei fıkrası mu
cibince miadının hitamına kadar kullanılacaktır.) 

60 
70 
60 
55 
55 
40 

9-
19-
26-
25-
25-
7-

2-
2-
3-
8-
8-
7-

• 1940 
• 1940 
• 1938 
-1938 
• 1938 
• 1937 



Aded Numarası 
D/58 

Nevi 

Küçük otobüs 

Markası Mator No. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

20 
30 

7 
2 
2 
2 
2 
4 

48 
10 
14 

Kamyon 3 
» 2 
» 3 

Traktör 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 

4 tekerlekli 
» 

tonluk 
» 
» 

öküz ara> 
» 

bası 

1939 
1938 
1937 

IAm'1 
Şevrole 

» 
939 Hoffer Sehraııtz 
936 Lanz 

» 
» 

931 
» 

930 
931 
» 

934 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çift atlı araba 
Çift atlı binek 
Tek atlı binek (brik) 
Çift atlı kapalı binek 
Tek atlı kapalı binek 
Traktör arabası 

18-5168447 
8393183 

646932 
6666 

135871 
135872 
135844 
78766 
79207 
78340 
79949 
78367 
83008 

Not: 
/Upullu fabrikamızda ayrıca iki lokomotif mevcuddur, 



— B/59 — 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 7 numaralı, 
4300342 motor numaralı 31 - 8 - 1938 tarihinde 
2.600,— liraya mubayaa edilmiş bir aded 1938 mo
deli Ford marka binek otomoboili 3827 sayılı ka
nunun muvakkat maddesinin B bendinin 2 nci 
fıkrası mucibince miadının hitamına kadar kulla
nılacaktır.) 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan İst. 939 numaralı, 
11 X 179694 motor numaralı 29 - 2 - 1940 tarihin
de 3 500,— liraya mubayaa edilmiş bir 'aded 939 
modeli Doyç marka binek otomobili 3827 sayılı ka
nunun muvakkat maddesinin B bendinin 2 nci fık
rası mucibince miadının hitamına kadar kullan ı-
lacaktır.) 
Yeniden mubayaa Edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 28 numaralı, 713-
545 motor numaralı 800,— liraya mubayaa edilmiş 
bir aded 937 modeli şevrole marka binek otomo
bili 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesinin 
B bendinin 2 nci fıkrası mucibince miadının hita
mına kadar kullanılacaktır.) 
Fabrika malzeme ve şeker naklinde 3 

» » » . 2 
» » » 2 

Sarmışaklı çiftliği ziraat işlerinde 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
•» » » 

» » » 
» » » 
» » » 

Ziraat işlerinde 
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 

255,— 
400,— 
528,— 
3 600 
1 200 
.1 200 
1 200 
1 200 
1 200 
1 200 
1 200 
1 200 
1 200 
160 
600 

1 200 
350 
160 
80 
140 
60 
600 

30 
30 
30 

1935 ( 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

- 4-
- 6-
-11-

ien ı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1940 
1938 
1937 
1940 
evvel 



— Ö/6Ö — 
Âdccİ. Numarası Nevi Markası Motor No. 

Küçük otobüs 

» » 

» » 

» > 

» » 

» » 

Eskişehir fabrikasında Çatma ve Eskişehir to 
motorsuz na 



— D/61 — 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

hum üretme çiftliklerinde mevcud motorlu ve 
kil vasıtaları 

Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 36 numaralı, 
786050 motor numaralı 1937 yılında 2 100,— lira
ya mubayaa edilmiş bir aded 1937 modeli Ford 
marka binek otomobili 3827 sayılı kanunun muvak
kat maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası mucibince 
miadının hitamına kadar kullanılacaktır). 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 28 numaralı, 

% 3053898 motor numaralı 1937 yılmda 1 500,— li
raya mubayaa edilmiş bir aded 1932 modeli Şev-
role marka binek otomobili 3827 sayılı kanunun 
muvakkat maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası mu
cibince miadmm hitamma kadar kullanılacaktır.) 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 23 numaralı, 
5529941 motor numaralı 1938 yılında 1 904,27 li
raya mubayaa edilmiş bir aded 1936 modeli Şev-
role marka binek otomobili 3827 sayılı kanunun 
muvakkat maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası mu
cibince miadmm hitamına kadar kullanılacaktır.) 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 81 numaralı, 
1432400 motor numaralı, 1938 yılında 2 500,— li
raya mubayaa edilmiş bir aded 1938 modeli Şevro-
le marka binek otomobili 3827 sayılı kanunun mu
vakkat madescinin B bendinin 2 nci fıkrası mu-

* cibince miadının hitamına kadar kullanılacaktır.) 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 20 numaralı, 

431556 motor numaralı, 1939 yılmda 3 500,— lira
ya mubayaa edilmiş bir aded 1938 modeli Mercedes 

,Benz marka binek otomobili 3827 sayılı kanunun 
muvakkat maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası mu
cibince miadmm hitamına kadar kullanılacaktır.) 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 22 numaralı, 
18/5079454 motor numaralı 1940 yılında 2 750,— 
liraya mubayaa edilmiş bir aded 1939 modeli Ford 
marka binek otomobili 3827 sayılı kanunun mu
vakkat maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası muci
bince miadmm hitamına kadar kullanılacaktır.) 



D/62 
Aded Numarası Nevi Markası 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

2 
1 
1 
1 

15 
9 
2 

1 

2 
5 

10 
35 
24 

528 

175 

Küçük otobüs 
Otobüs 
Kamyon 
Bisiklet 
N. S. ü . 
Traktör 

» lâstik tekeri. 
» » » 
» » » 
» » » 

Traktör arabası lâstik 
tekerlikli 

» » demir 
Tek atlıaraba 4 tekeri. 

» su » 2 » 
» sn » 2 » 

Öküz arabası 4. tekeri. 
Çift beygir araba. 4 tekeı 
Çift beygir arabası yaylı 
4 tekerlekli 
Tek beygir arabası yaylı 
4 tekerlekli 
Tek. öküz arabası 2 teker. 
Öküz arabası 4 teker. 
Çift beygir araba 4 tekeı-. 
Tek » » 4 » 
Fayton 

Şevrole 1938 
» 1938 

Ford 1939 
Miele 
N. S. İT. 
Lans 

» Btıldog 
» » 
» » 
» » 

Matör No. 

1434990 
1433393 

18 - 5157605 

144542 
79544 
78764 

126435 
83009 

Turhal seker fabrikası ve Turhal tohum ve üretme 

Küçük otobüs 

Eskişehir fabrikamızda ayrıca 18 tank vagonu ve iki lokomotif mevcuddur. 



— D/63 — 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

Memurin ve müstahdemin nakil işlerinde 
» » » » 

Muhtelif malzeme ve şeker nakliyatında 
Posta işlerinde 

» » 
Çiftlik ziraat işlerinde 

» » » 
» > » 
» » » 
» > » 
» » » 

» -» » 
Fabrika muhtelif hizmetlerinde 

Çiftlikler ziraat işlerinde 

2 678,— 
4 543,14 
5 255,— 

65 — 
30 — 

3 315 — 
3 500 — 
3 500— 
2 458— 
4 076,34 
2 668,10 

300,— 
7 5 -
1 0 -
26,70 

1 050— 
630,— 
160 — 

1937 
1939 
1940 
1940 
1939 
1940 
1935 den 

» 
» 
» 
» 

» 

evvel 
» 
» 
» 
» 

» 
1937 
» 

1939 
1938 
» 
» 

» » » 50,— 

» » » 120,— 
» » » 350,— 
» » » 70,— 
» » » 80,— 
» » » 600,— 

çiftliğinde mevcud motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları 

Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 6549773 motor nu
maralı 31 - 12 - 1936 tarihinde 2 935,— liraya mu
bayaa edilmiş bir aded Şevrole marka binek oto
mobili 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesinin B 
bendinin 2 nci fıkrası mucibince miadının hitamı
na kadar kullanılacaktır.) 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 1028345 motor nu
maralı 16 - 11 - 1935 tarihinde 2 225,— liraya mu
bayaa edilmiş bir aded Şevrole marka binek oto
mobili 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesinin B 
bendinin 2 nci fıkrası mucibince miadının hitamı
na kadar kullanılacaktır.) 



— D/64 — 
Adı d Numarası Nevi Markası Matör No. 

X Küçük otobüs 

1 Kamyon Reıu Mereedes 305920318 
1 » Ford 526530') 
1 » tnteruatiomd 184431 
1 Traktör La uz 136778 
1 » » 78591 
1 >> » 78598 
1 » » 82731 
l » » 85598 
1 At arabası 4 tekerlekli 
I » » 4 » 
I » » 4 » 
l » » 4 » 
I öküz » 4 » 
1 » » 4 » 
1 » » 4 » 
1. » » 4 » 
Not : 
Turhal fabrikamızda ayrıca iki lokomotif me\ «-uddur. 

Uşak Şeker fabrikasında mevcud m 
1 Küçük otobüs 

1 » » 



Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 
î)/65 — 

Miadı 

Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 5082062 motor nu
maralı 30 - 9 - .1938 tarihinde 2 671,68 liraya mu
bayaa edilmiş bir aded Ford marka binek otomobili 
3827 sayılı kanunun muvakkat maddesinin B ben
dinin 2 nci fıkrası mucibince miadının hitamına 
kadar kullanılacaktır.) 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 18/5078188 mo
tor numaralı 13 - 3 - 1940 tarihinde 2 750,— lira
ya mubayaa edilmiş bir aded Ford marka binek 
otomobili 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesi
nin B bendinin 2 nci fıkrası mucibince miadınm hi
tamına kadar kullanılacaktır.) 
Muhtelif malzeme ve şeker nakil işlerinde 
Hasta nakil arabası 
İtfaiye işlerinde 
Ziraat işlerinde 

» 
» 
•» 

Ziraat 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

işlerinde 
• » 

» 
» 
» 

Mubavaa bedeli • Mubavaa tarihi 

4 025,— 
2 250,— 
1 130 — 
2 632,— 
4 076,50 
3 651,42 
3 651,43 
3 450— 

7 5 , -
7 5 -
95,— 
9 5 , -
55,— 
55,— 
55 — 
55,— 

3 1 -
16-
2 -

24-
24-
24-
24-

8-
24-
24-
25-
25-
25-
25-
25-
25-

12 -1936 
10 -1934 
12 -1933 

1 -1938 
1 -1936 
1 -1938 
1 -1938 
2 -1940 
1-1938 
1-1938 
9 -1938 
9 -1938 
9 -1939 
9 -1939 
9 -1939 
9 -1939 

otorlü ve motorsuz nakil vasıtaları 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Hâlen Şirketin elinde bulunan 5057351 motor 
numaralı 2 855,83 liraya mubayaa edilmiş bir aded 
1940 modeli Fort marka binek otomobili 3827 sa
yılı kanunun muvakkat maddesinin B bendinin 
2 nci fıkrası mucibince miadının hitamına kadar 
kullanılacaktır.) 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Hâlen Şirketin elinde bulunan 4299905 motor 
numaralı 2 621,36 liraya mubayaa edilmiş bir aded 
1938 modeli Fort marka binek otomobili 3827 sa
yılı kanunun muvakkat maddesinin B bendinin 
2 nci fıkrası mucibince miadının hitamına kadar 
kullanılacaktır.) 



Nê  
t)/66 

Markası Mator No. 

Küçük otobüs 

Bisiklet 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Otobüs 30 kişilik 

» 14 » 
» 14 » 
» 14 » 

Kamyon 2 tonluk 
» 1,5 » 

Traktör 
» 
» 

öküz arabası 

Atlantik 
» 

Nauman 
» 
» 
» 
» 

Apollo 
Dizel Mercedes 1937 

» » » 
» » » 

Şevrole 1933 
Ford'1940 
Şevrole 1928 
Hanoman 1925 
Fordson 1925 
Erste 'Brünner dizel mo
torlu Tib. T. J. D. 

305922137 

103807/118 
103807/172 

36866t(î 
5119135 

14492148 
1009 

480125 
150 

At 
» (Tek) 



- t>m ~~ 
îahsis edilen hizmetin mahiyeti Miadı Mubavaa hedeli Mubayaa tarihi 

Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Hâlen Şirketin elinde bulunan 4302334 motor 
numaralı 2 643,05 liraya mubayaa edilmiş bir aded 
1938 modeli Fort marka binek otomobili 3827 sa
yılı kanunun muvakkat maddesinin B bendinin 
2 nci fıkrası mucibince miadının hitamına kadar 
kullanılacaktır.) 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Hâlen Şirketin elinde bulunan 945637 motor nu
maralı 2 214,50 liraya mubayaa edilmiş bir aded 
1937 modeli Şevrole marka binek otomobili 3827 
sayılı kanunun muvakkat maddesinin B bendinin 
2 nci fıkrası mucibince miadının hitamına kadar 
kullanılacaktır.) 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Hâlen Şirketin elinde bulunan 137989 motor nu
maralı 1 300,— liraya mubayaa edilmiş bir aded 
1928 modeli Fort marka binek otomobili 3827 sa
yılı kanunun muvakkat maddesinin B bendinin 
2 nci fıkrası mucibince miadının hitamına kadar 
kullanılacaktır.) 
Muhtelif hizmetlerde 41,75 

» » 41,75 
» » 49,— 
» > 49,— 
* » 49,— 
» » 49,— 
> » 49 — 
» » 35 — 

Fabrika ile Uşak şehri arasında daimî işçi, usta 5 054,83 
ve müstahdemin ile memur nakliyatında ve muh
telif malzeme ve şeker nakil işlerinde 

» » » 3 175,— 
» » » 3 175,— 
» » » 2 253,50 
» » » 3 402,87 
» » » 1 593,— 

Ziraat işlerinde 5 120,— 
» » 191,99 
» » 7 449,80 

*•*••• '» 52,01 
» » 83,— 
» » 83,— 
» » 62,68 
» » 18,68 
'*••••' >> 18,68 



ed Numarası Nevi Markası Motor No. 

Kanı 7ü M 

ITsak fabrikamızda aifrıca bir aded dizel lokomotifi rıuvcuddur. 

Adana, Bandırma ve Balıkesir sahaları etüd ve Karacabey sahası tohum 

—- Küçük otobüs — —| 

1 — Traktör Lana 78595 
1 » > 7920:$ 
j . ~_ » » 135870 
1 _ . » » 79198 
1 __ » » 79388 
1 — » » 127170 
1 _ » > 136781 
1 __ » » 78596 
1. — Beygir arabası 
1 » » 
1 •— öküz » 
1 * » 

Küçük otobüs 

tzmir Kayas tohum çiftliğinde mevcud 

1 Traktör .1939 Latız 144451 
1 » 1938 » 136780 
1 » 1938 » 136779 
1 » 1938 » 135869 
1 » 1931 » 78597 
1 • 1931 » 79381 



D 69 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti Miadı Mubayaa bedeli Muba3raa tarihi 

İdare meclisimizce mubayaasına karar verilmiş 
olub piyasada bulunmadığından mubayaası intaç 
edilememiştir, 

üretme işlerinde mevcud motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları 

Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 1429566 ıııotör nu
maralı 1 - 6 - 1938 tarihinde 2 400,— liraya mu
bayaa edilmiş bir aded 1938 modeli şevrole marka 
binek otomobili 3827 sayılı kanunun muvakkat 
maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası mucibince 
miadının hitamına kadar kullanılacaktır). 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 184331038 motor 
numaralı 2 600,— liraya mubayaa edilmiş bir aded 
fort marka binek otomobili 2827 sayılı kanunun 
muvakkat maddesinin B bendinin 2 ııci fıkrası mu
cibince miadının hitamına kadar kullanılacaktır). 
Ziraat işlerinde 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

.1 917,57 
2 458,— 
2 495,24 
1 200,— 
1 597,76 
2 410,— 
2 619,84 
1 915,03 

60,— 
60,— 
50,-
100,— 

31-
31-
14-
31-
31-
31-
31-
5-
30-
6-
30-
6-

12-
12 • 
3-
12-
12-
12 
• 12-
• 1 

• 4 -

- 5 
- 4-
- 5 

1938 
• 1938 
• 1938 
• 1938 
-1938 
-1938 
-1938 
-1938 
-1940 
-1940 
-1940 
-1940 

motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları 

Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 6-1-1938 tarihin
de 2,075,— liraya mubayaa edilmiş bir aded 1935 
modeli Şevrole marka binek otomobili 3827 sayılı 
kanunun muvakkat maddesinin B bendinin 2 nci 
fıkrası mucibince miadının hitamına kadar kulla
nılacaktır.) 
Çiftlik ziraat islerinde 

» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» . 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

2 619,84 
2 619,84 
2 495,24 
4 076,50 
1 200 — 

8- 6-1938 
> 

28- 2-1938 
5 - 1-1938 



Nevi 

Traktör 
» 
» 

öküz arabası 

— D/70 — 
Markası 

1931 Lanz 
1931 » 
1938 » 

» » 2 tekerlekli 
Beygir arabası 
Kapalı araba 
Brik 4 tekerlekli 

» 2 » 

Motor No. 

T 
81593 

135870 

Şevki idaresi Sümer banka aid müessese, fab 
(Mayıs 

12 Kamyon 

2 Küçük otobüs 
3 » » 

7 
8 
9 

10 
11 
13 
16 
17 
18 

» » 

» » 

Ford 

Şevrole 

Ford 

Opel Blits 

Türkiye 

B.B. 

B. B. 
B . B . 

39 
39. 

<Zewir ve çeKfc 

18/4.323.530 

342.539 
342.482 

1.462.137 
18/4.465.818 

4.465.823 
18/4.497.811 
18/4.473.978 

3.339.200 
. B. R. 3.793 
B. R. 10.986 

39. B. R. 3.424 

5 Hastane otomobili 
— At 
— Araba 

Ford 3.859.821 



Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

D/71 — 
Miadı 

Hurdaya ayrılanlar 
» •» 

Çiftlik ziraat islerinde 
» 
» 
»: » » 
» >; » 
» » » 
» » » 

rika ve şirketlerde mevcud nakil vasıtaları listesi 
194(0 

fabrikaları müessesesi 

Fabrika dahili ve istasyon ve Yenişehir arasında 
malzeme ve eşya nakliyatında 
İnşaat M. emrinde 
Müdüriyet, fabrika ve Yenişehir arasında memur 
ve mukavelelerin 11 nci maddesi mucibince İngiliz 
mutabassıslarmm nakillerinde 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s-
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mubayaa edilecektir. 
(Halen müessesenin elinde bulunan 1 numaralı 
18/4.834.030 motor numaralı 5 sene miadh 
19 - l|-1939 tarihinde 2 095,78 liraya mubayaa edil
miş bir aded Ford marka binek otomobili 3827 sa
yılı luıımnun muvakkat maddesinin B. bendinin 2 
nci f krası mucibince miadının hitamına kadar 
kullanılacaktır.) 
Hastane ve imdadı sıhhî emrinde 
Su ve tanzifat arabalarında 
Su vfî tanzifat işlerinde 

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

4 076,34 
3 279,84 
2 495,24 
800,— 

10 
240 — 
50,-

137 — 
50,— 

5-

23-
5-
3-
5-
31-
3-
31-

1 -1938 
» 
2 -1938 
1 -1938 
1 -1938 
1-1938 
8 -1938 
1 -1938 
8 -1938 

>> 

1 
1 

9 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 

sene 

» 
;» 

» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 575,38 

1 625,— 
1 624,— 

3 250,— 
3 107,02 
3 107,02 
4 256,25 
4 256,25 
1 425 — 
2 647,27 
3 666,29 
2 647,27 

22 

14 
14-

12-
19-
19-
19 -
19-
30-
20-
21-
20-

6 -1938 

7 -1937 
7 -1937 

8 -1938 
2 -1939 
2 -1939 
2 -1939 
2 -1939 
11 -1937 
11 -1939 
12 -1939 
11 -1939 

3 sene 
5 sene 
0 sene 

1 812,88 
200,— 
900,— 

7 -10 -1937 
30- 7-1937 
30- 7-1937 



Numarası Nevi 
D/72 — 

Markası Matör No. 

-— Küçük otobüs 

8. B. Birleşik yün ipliği 

Bursa merinos 

Atlı araba 

14 Kamyon Ford 

Bünyan mensü 

36.178 

Hereke 

At 

Kısrak 
Araba 

» 

13 Kamyon 
— Küçük otobüs 
17 Otobüs 

— Bisiklet 
— Küçük otobüs 

Ford 

Tralli 

8. B. Birleşik pamuk ipliği 

Kayseri bez 

1.467.478 

B. M. 18/4.192.651 

178.485 



Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

— D/73 — 
Miadı 

ve dokuma fab. müessesesi 

fabrikası, 

Mubayaa edilecektir. 
(Halen fabrikanın elinde bulunan 54 numaralı 
293.348 motor numaralı, 1937 senesinde 2127.40 
liraya mubayaa edilmiş bir aded ford marka binek 
otomobili 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesi
nin B. bendinin 2 nci fıkrası mucibince eskiyinceve 
kadar kullanılacaktır.) 
Nakil işlerinde kullanılmak üzere 

cai fabrikası 

Yapağı, kumaş, kömür ve 'sair malzemelerin nak
linde '• 

fabrikası 

Nakliye ve temizlik işlerinde 

Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

2 sene 

200,— Mubayaa edilecektir 

2631,28 7- 7-1937 

— 
— 
— 

1 sene 
2 sene 
2 sene 

65,— 
70,-
70,-
46,15 
70,-
7 0 -

1936 
1940 
1939 
1937 
1938 
1938 

ve dokuma fab. müessesesi 

fabrikası 

Şehirle fabrika ve istasyon arasında eşya naklinde 
Kullanılamayacak bir haldedir. 
Çocukları mektebe ve işçileri de şehre nakil işle
rinde 
Posta işlerinde 
Mubayaa edilecektir. 
(Halen fabrikanın elinde bulunan 10 numaralı 
18/4.34.246 motor numaralı 3 sene 4 ay miadlı 
8 - 7 - 1938 tarihinde 2280,94 liraya mubayaa edil
miş bir aded Ford marka binek otomobili 3827 
sayılı kanunun muvakkat maddesinin B. bendinin 
2 nci fıkrası mucibince miadının hitamına kadar 
kullanılacaktır.) 

3 sene 4 ay 

3 sene 4 ay 

3 175,86 1934 
— 1934 

3 132,08 20 - 7 -1938 

75,- 4 - 9-1937 



Numarası Nevi 
D/74 

Markası Motor No. 

Kamyon 
3971 » 

Spa 
Ford 

Bakırköy 

29.1930 
18/4.916.740 

28 Küçük otobüs 

Nazilli 

B.B.18/4.304134 

29 Kamyon 

Bisiklet 
Dizel lokomotif 

Wandorer 
Koopel 

P.A.T.1.583959 

20603 

Küçük otobüs 

3 Küçük otobüs 
2 Kamyonet 

Şev role 
Ford 

Ereğli 

837.309 

22 Otobüs 
— Küçük otobüs 

Ford 

Sellüloz sanayii 

18/4.340.212 



Tahsis edilen hizmetin mahiyeti Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

Bez fabrikası 

Kullanılmıyor (muhtacı tamirdir.) 
Fabrika emtiasını ve satılan mamulâtı Bakırköyle 
şehir arasında nakil için kullanılmaktadır. 

1945-1946 
1 700, 
2 300, 

1934 
1939 

fabrikası 

Gerenez maden ocaklarının memur ve işçileri ile 2 sene 
fabrika, memur çocuklarının mektebe nakil iş
lerinde. 
Malzeme ve ham madde ve mamul emtia nakliyat 6 ay 
işlerinde. 
İdare emrinde, müteferrik işlerde. — 
Gece ve gündüz işçilerinin fabrikaya ve şehire mü- 5 sene 
tekabilen nakillerinde, iltisak hattı üzerinde istas
yondan kömür ve diğer suretle yüklü ve boş va
gonların cer işlerinde. 
Mubayaa edilecektir. — 
(Hâlen fabrikanın elinde bulunan 43 numaralı 
116.997 motor numaralı 2 sene miadlı 18 - 6 - 1936 
tarihinde 1890 liraya mubayaa edilmiş bir aded 
Fort marka binek otomobili 3827 sayılı kanunun 
muvakkat maddesinin B. bendinin 2 nci fıkrası 
mucibince miadının hitamına kadar kullanıla
caktır,) 

1 875.08 15 -12 -1937 

2 200. 10 -11 -1936 

100.— 27- 2-1940 
5 938.17 31-12-1936 

Bez fabrikası 

Devair işlerinde İv tize işçi taşımakta. 5 sene 
İstasyonla fabrika arasında eşya naklinde ve İvrize 5 » 
malzeme naklinde. 

2 516.25 
2 328.52 

1935 
1936 

müessesesi 
İşçi ve memur ve malzeme naklinde 
Mubayaa edilecektir. 
(Halen müessenin elinde bulunan 21 numaralı 
18/4.318.836 motor numaralı beş sene miadlı kânu
nuevvel 1938 tarihinde 2 590.92 liraya mubayaa 
edilmiş bir aded fort marka binek otomobili 3827 
sayılı kanunun muvakkat maddesinin B. bendinin 
ikinci fıkrası mucibince miadının hitamına kadar 
kullanılacaktır), 

3 sene 2 631,68 Mayıs 1938 



— D/76 — 
Aded Numarası Nevi Markası Motor No. 

1 — Küçük otobüs 

Deri ve kundura 

— Atlı araba — — 

Gemlik Suni 

27 Otobüs Ford 18/3.630.468 

Süngercilik 

420.388 
208.856 

15.722 
15.727 
19.143 
19.152 
19.146 
19.151 

1 
1 
] 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

179 
191 
177 
183 
208 
209 
210 
211 

418 
202 

206 
207 
159 

Motorlu tekneler: 
Sünger 1 

» 11 
» 111 
» IV 
» V 
» VI 
» VII 
» VIII 

Sandallar 
Motorsuz tekneler: 
Depo sünger A. 
Depo sünger B. 
Motorlu küçük tekneler: 
Sünger taş I 
Sünger taş I I 
Kontrol motoru 

Doç 
Peters 
Jüngers 

•» 
» 
» 
> 
» 

Baeeo sendliıi! 
» » 

Trensehel 

47.663 
46.710 
14.659 

Malatya bez ve iplik 

1 Küçük otobüs 



— D/77 — 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

Mubayaa edilecektir. «! 

(Halen müessesenin elinde bulunan 1 numaralı 
18/177.002 motor numaralı kânunuevvel 1936 da 
1 000 liraya mubayaa edilmiş ve halen kabili isti
mal olmayan fort marka bir binek otomobili mev-
cud olub tamiri müteakib ihtiyacı olan bir mües
sesemize gönderilecektir. 3827 sayılı kanunun mu
vakkat maddesinin B. bendinin 2 nci fıkrası muci
bince eskiyinceye kadar kullanılacaktır). 

sanayii müessesesi 

İskele ile fabrika arasında memur naklinde 

Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

ipek fabrikası 

Memur, işçi ve eşya naklinde 2 sene 2 583,45 28- 4-1937 

T. A. §irketi 

Sünger avlamağa mahsustur 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Bu motörlere mülhaktır 

Avlanan süngerleri depo etmeğe mahsustur 

Sünger mmtakalarında taş aramağa mahsustur 
» » » 

Sünger avlama faaliyetini kontrole mahsustur. 
1939 sonuna kadar 3 950,88 lira sarf olunmuştur. 
derdesti ikmal ve tescildir. 

10 sene 
10 » 
10 » 
10 » 
10 » 
10 » 
10 » 
10 » 
10 » 

10 » 
10 » 

10 » 
10 » 

2 537,63 
3 117,29 
2 436,20 
2 362,36 
2 577,57 
2 577,57 
2 577,57 
2 577,56 

415,17 

1 957,08 
1 033,68 

980,68 
980,68 

1937 
1937 
1938 
1938 
1939 
1939 
1939 
1939 

Muhtelif 

1939 
1939 

1939 
1939 

fabrikası T. A. şirketi 

Mu bay aa ed il eeekt ir. 
(Halen fabrikanın elinde bulunan 39/1394 motor nu
maralı, ağustos 1930 da 1 700 liraya mubayaa edil
miş bir aded Oppel marka binek otomobili 3827 
sayılı kanunun muvakkat maddesinin B. bendinin 
2 nci fıkrası mucibince eskiyinceye kadar kulla
nılacaktır.) 



Numarası Nevi 

Kamyon 

— D/78 — 

Oppel 

Markası Motor No. 

39/7826 

İki atlı araba 

1 Kamyon 
At 
» 

Ocak arabası 
Yavh araba 

Bağlı müessese, fabrika ve işletmelerle sevk ve 
ve motorsuz 

Ford 1939 

Etibank Balkar dağı 

T. 81 /604i) 

1 Kamyon 
2 » 

Küçük otobüs 

Ford 1937 
» 1937 

Keriburlu kükürtleri 

İS - 4.139.217 
18 - 4.177.707 

Küçük ijtobüü 

Etibank K-uvarshan ha. 

22 Kamyon Chevrolet 1938 898.710 

Küçük otobüs 

Er<ja)ii Bakır T. 



— D/79 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

Adana çırçır fabrikası pamuk ve balye nakliye-
sile Adana mensucat fabrikasının sevkiyat ve mu-
bayaat naklinde 
Sevk ve mubayaat memıırlarile veznedarın şehir 
ve istasyonla olan münasebatma tahsis edilmiştir. 

idaresi bankaya aid şirketlerde mevcud motorlu 
nakil vasıtaları 

İşletmesi - Çiftehan 

Çiftehan - Maden nakliyatı 
Mağrada 

Gayri müstamel 

T. A. Ş - Keçiburlu 

Ocaklardan fabrikaya kükürt cevheri nakli 
» » » » 

Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen şirketin 
elinde bulunan 1 No. 18 - 454.825 motor numaralı 
3 - 12 - 1940 rniadlı 1 - 11 - 1937 tarihinde 2252 
liraya mubayaa edilmiş bir aded 1937 modeli Ford 
marka binek otomobili 3827 sayılı kanunun mu
vakkat maddesinin (B) bendinin 2 ııci fıkrası mu
cibince miadının hitamına kadar kullanılacaktır.) 

Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

2 240.— 

250.— 

Eylül 1939 

Eylül 1939 

31-
31 

• 12 - 1940 
- 12 - 1940 

2 

1 
1 

182,— 
50,— 
95 — 
264,— 
115,— 

528 — 
528,— 

15- 6-1939 
13- 7-1939 
18- 3-1940 

1939 
16- 5-1939 

31 -12 - 1937 
31 -12 - 1937 

kır işletmesi - Kuvarshan 

Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen işletmenin 
elinde bulunan 14 numaralı 935.890 motor numa
ralı 2 sene rniadlı teşrinievvel 1937 tarihinde 2087 
liraya mubayaa edilmiş bir aded 1937 modeli 
Şevrole marka binek otomobili 3827 sayılı kanu
nun muvakkat maddesinin (B) bendinin 2 nci fık
rası mucibince miadının hitamına kadar kullanı
lacaktır.) 
Malzeme nakliyat işlerinde 3 sene 8 225,— haziran 1938 

A. Ş. - Maden 

Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen şirketin 
elinde bulunan 1 numaralı 838397 motor numaralı 

rniadlı temmuz 1937 tarihinde 2 514,23 
liraya mubayaa edilmiş bir aded 1937 modeli 
Şevrolet marka binek otomobili 3827 sayılı kanu
nun muvakkat maddesinin (B) bendinin 2 nci 
fıkrası mucibince miadının hitamına kadar kulla
nılacaktır, 



D 80 — 
Aded Numarası Nevi Markası Motor No. 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

4 

Kamyon 
» 
» 
» 
» 
» 

İmdadı sıhhî 
Küçük otobüs 

Ford 1938 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

1939 

4.252.385 • 
4.252.380 
4.261.413 
4.253.842 
4.252.378 
4.252.348 
5.041.929 

Traktör 1-Tarna.ıuae 

Küçük otobüs 

Ergani bakı 

1 38 

1 107 
1 37 
i 1 

Kamyon 
» 
» 
» 
» 
» 

Ford 
» 

Sev rol e 
Ford 

» 
» 

1938 
1939 
1937 
1938 
1939 

1939 

Kesker müteahhidinin şirkete 

430.379 
7.815 

838 
715.409 
504.972 
70.250 

Küçük otobüs 

Eti bank İHvriki demir ma 



D/81 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti M'in di Mubayaa bedeli Mu havas tarihi 

Bunlardan üçü hurdadır. Diğerleri fabrikadan ma
den üstüne ve inşaata mlazeme naklinde kullanıl
maktadır. 

Kazazede ve hastaların hastaneye naklinde 
Yeniden alınacaktır. (Halen şirketin elinde bulu
nan 2 numaralı 30298 motor numaralı tama mile 
hurda bir binek otomabili vardır. Markası Benz-
dir.) 

8 422,18 Teşriııistttii 1938 

2 648,27 Kâ. Ev. .1.939" 

n T. A. Ş. 

Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen şirketin 
elinde bulunan 3 numaralı 4.367.037 motor numaralı 

rniadlı T. sani 1938 tarihinde 1 460,50 li
raya mubayaa edilmiş bir aded 1938 modeli Ford 
marka kaptıkaçtı 3827 numaralı kanunun muvak
kat maddesinin (B) bendinin 2 nci fıkrası muci
bince miadı hitamına kadar kullanılacaktır.) 
Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen şirketin 
elinde bulunan 5 numaralı, 5.029.001 motor numa
ralı miadlı K. sani 1940 tarihinde 3 197,17 
liraya mubayaa edilmiş bir aded 1939 modeli Ford 
markalı kaptıkaçtı 3827 numaralı kanunun muvak
kat maddesinin (B) bendinin 2 nci fıkrası muci
bince miadı hitamına kadar kullanılacaktır.) 

merhun nakil vasıtaları 

Kesker ve kalker nakliyatında 

15 000, 

derileri işletmesi — Divriki 

Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen işletmenin 
elinden bulunan numaralı motor 
numaralı miadlı 12 - 9 - 1939 tarihinde 
1 795,25 liraya mubayaa edilmiş 1 aded 1937 mo
deli Ford marka binek otomibili 3827 numaralı 
kanunun muvakkat maddesinin (B) bendinin 2 nci 
fıkrası mucibince miadı hitamma kadar kullanı
lacaktır.) 



D 82 
Aded Numarası Nevi Markası Motor İSfö. 

Küçük otobüs 

Küçük otobüs 

1 
1 
1 

56 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

İmdadı sıhhî 
Kamyon 

» 
Vagonet 
At 
Kısrak 
At 
Katır 
Merkeb 
Araba (çift atlı) 
Araba (tek atlı) 
Kamyon 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kamyon 

» 
» 
» 

Ford 
Ford 

1938 
1938 

Mersedes 1938 

Ford 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Opel 

» 
» 
» 

1938 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

1939 

» 
» 
» 



Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen işletmenin 
elinde bulunan numaralı motor 
numaralı miadlı 13-7-1939 tarihinde 
1 455,66 liraya mubayaa edilmiş bir aded 1938 mo
deli Ford marka kaptıkaçtı 3827 numaralı kanu
nun muvakkat maddesinin (B) bendinin (2) nci 
fıkrası mucibince miadı hitamma kadar kullanı
lacaktır.) 
Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen işletmenin 
elinde bulunan numaralı motor 
numaralı miadlı 1 - 8 - 1938 tarihinde 
2 961,20 liraya mubayaa edilmiş 1 aded 1938 mo
deli Şevrole marka kaptıkaçtı 3827 numaralı ka
nunun muvakkat maddesinin (B) bendinin 2 nci 
fıkrası mucibince miadı hitamına kadar kullanı
lacaktır. 
Kazazede ve hastaların naklinde 
Malzeme nakliyatında 
Malzeme nakliyatında 
Cevher nakliyatında 
Binek 
Binek 
Araba için 

Yük nakliyatı 
Yük ve yolcu nakliyatı 
Müteahhidlere devredilmiştir. Cevher nakliyatında 

» » » » 
» » » » 

Müteahhidlere devredilmiştir. (Cevher nakliya
tında) 

Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa târihi 

2 663,44 
3 327,40 
4.061,86 
3 222,86 

300,— 
100,— 
185,— 
200,— 

50,— 
50,— 

123,76 

22 150,-

7 200, 

10 -10 -1938 
15 -11 -1938 
5 - 8-1939 
1938 -1939 

1938 
17-10-1939 

7 - 7-1938 
30- 6-1938 
12- 8-1938 
7 - 7-1938 
6 -11 -1939 

26- 5-1939 

1- 7-1939 



- D 84 
Aded Numarası Nevi Markası Motor No. 

Kamyon 
Küçük otobüs 

Ford 1939 

Etibank Garh linyitleri 

54-547.762 

Kamyon 
» 
> 
» 
» 
» 

Küçük otobüs 

» 
» 
» 
» 

1936 
1936 
1937 
1939 

Mersedes 1938 
Ford 1936 

78-24-3049 
78-24-1192 
78-24-1037 

5.173.379 
65.011.502 

(Okunamamaktadır). 

Kamyon Ford 1939 
» > » 
» Mersedes» 
» Ford. 

Araba (4 tekerlek tek at) 
Araba (4 tekerlek çift at' 

BB. 16x5.168.458 
5.157.555 

35.923.742 
8 - 5.170.815 

Etibank Şark kromları 

Küçük otobüs 

Küçük otobüs 



— D/85 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

işletmesi - Balıkesir 

Somada 
Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen işletmenin 
elinde bulunan numaralı 18/5.199.635 nıotör 
numaralı, 3 sene miadlı, 2 - I I -1940 tarihinde 
2 100 liraya mubayaa edilmiş 1 aded 1938 mo
deli ford marka kaptıkaçtı 3827 numaralı kanu
nun muvakkat maddesinin (B) bendinin 2 nci fık
rası mucibince miadı hitamına kadar kullanıla
caktır.) 
Tavşanlıda 

» 

> 
Değirmisazda 
Yeniden mubayaa edilecektir. (Halen işletmenin 
elinde bulunan numaralı 2.823.915 motor 
numaralı, miadlı mart 1939 tarihinde 400 li
raya mubayaa edilmiş 1 aded 1931 modeli Chev
rolet marka binek otomobili 3827 numaralı ka
nunun muvakkat maddesinin (B) bendinin 2 nci 
fıkrası mucibince miadı hitamına kadar kullanı
lacaktır.) 
Somada 
Değirmisazda 
Tavşanlıda 
Somada 
Somada (nakliye) 
Değirmisazda (nakliye) 

2 sene 

Çok 

Cok 

3 550, 15- 1-1940 

eskidir 
» 
» 
» 

2 sene 
eskidir 

1 000 — 
1 425 — 
1 406 — 
2 675 — 
4 091,— 
1 425 — 

30- 1-1939 
9- 2-1939 

24- 2-1939 
19 -12 -1939 
23 -11 -1939 
19- 2-1939 

2 sene 
2 » 
2 » 
2 » 

2 925,— 
3 644,88 
3 961,65 
2 925,— 

87,50 
200 — 

1 1 - 4-1940 
1 1 - 4-1940 
29- 2-1940 
27- 4-1940 

işletmesi - Guleman maden 

Yeniden mubayaa edilecektir. (Halen işletmenin 
elinde bulunan 5 numaralı, 3.180.968 motor nu
maralı miadlı 1937 tarihinde 2 158,47 liraya 
mubayaa edilmiş 1 aded modeli ford mar
ka binek otomobili 3827 numaralı kanunun mu
vakkat maddesinin (B) bendinin 2 nci fıkrası mu
cibince miadı hitamına kadar kullanılacaktır.) 
Yeniden mubayaa oluncaktır. (Halen işletmenin 
elinde bulunan 6 numaralı, 18/4.824.518 motor 
numaralı miadlı 1939 tarihinde 2 522,37 lira
ya mubayaa edilmiş 1 aded modeli ford 
marka binek otomobili 3827 numaralı kanunun 
muvakkat maddesinin (B) bendinin 2 nci fıkrası 
mucibince miadı hitamına kadar kullanılacaktır.) 



D/86 — 
Aded Numarası Nevi Markası Motor No. 

8 Kamyon Ford 18 - 4.252.321 

1 
1 
1 
5 ve 3 tay 

9 » 
11 » 
10 İmdadı sıhhî 

18 - 3.388,090 
18 - 452,320 

18 - 4.381.100 

Etibank Murgul bakır 

Küçük otobüs 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

7 
8 
1 

14 
14 

Kamyon 
» 
» 
» 

Traktör 
At 

Küçük otobüs 

1938 Ford 
1938 » 
Thorngeraft 
1939 Ford 
Fordson 

4.486.042 
4.486.016 

Lw. 42.503 
5.157.427 

Yoktur. 

Etibank Ereğli kömürleri 

» > 



P/87 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

Hurda. (Nakliyatta kullanılmaktadır. 

Hasta ve kazazedelerin naklinde 
(Binek) 

Miadı 

Amorti •: 
mistir 

! » 
1 

» 

edil-

Mubayaa bedeli Mubayaa 

1 856,1.1 

4 187,79 

2 814,95 
345 — 

tarihi 

1937 

1937 

1939 
1937 

işletmesi - Borçka 

Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen işletmenin 
elinde bulunan 6 numaralı 4.320.867 motor numa
ralı 3 sehemmiyatlı 1939 tarihinde 2679,78 liraya 
mubayaa edilmiş 1 aded 1938 modeli Ford marka 
binek otomobili 3827 sayılı kanunun muvakkat 
maddesinin (B) bendinin 2 nci fıkrası mucibince 
miadı hitamına kadar kullanılacaktır.) 
Yeniden mubayaa edilecektir. (Halen işletmenin 
elinde bulunan 11 numaralı 5.072.603 motor nu
maralı 3 sene miadlı 1939 tarihinde 2.644,73 liraya 
mubayaa edilmiş 1 aded 1938 modeli Ford marka 
kaptıkaçtı 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesi
nin (B) bendinin 2 nci fıkrası mucibince miadı hi
tamına kadar kullanılacaktır.) 
Malzeme nakliyatı 

» » 
» » 

Binek 

3 sene 
» 

5 sene 
3 sene 
Amorti 

2 484,90 
2 484.02 

12 500,— 
3 000,— 

446,70 
130,— 

1939 
» 
» 

1940 

1939 

işletmesi - Zonguldak 

Yeniden mubayaa edilecektir. (Halen işletmenin 
elinde bulunan nomaralı 18/392.620 
motor numaralı miadlı 1 - 6 - 1937 tari
hinde 200,— liraya mubayaa edilmiş 1 aded 1937 
mod,eli Ford marka binek otomobili 3827 sayılı ka
nunun muvakkat maddesinin (B) bendinin 2 nci 
fıkrası mucibince miadı hitamına kadar kullanı
lacaktır.) 
Yeniden mubayaa olunacaktır. (Haden işletmenin 
elinde bulunan numaralı 5.026.663y mo
tor numaralı miadlı 6 - 3 -1940 tarihinde 2910 
liraya mubayaa edilmiş 1 aded 1939 modeli Ford 
marka kaptıkaçtı 3827 sayılı kanunun muvakkat 
maddesinin (B) bendinin (2) nci fıkrası mucibince 
miadı hitamına kadar kullanılacaktır. 
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A^ed Nvunaraşt Nevi J^rk^gı M°tyP $ ö -

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 

20 

13 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
38 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
,60 
61 
63 
64 
66 
69 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
84 
86 

. . ...... — - -
Araba ( Lâstik 
tek at ) 
Kayık 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kayık 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Piyade 
Sandal 

» 
Muş 

teker. 
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Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

i 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
:ı 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
i 

1 
1 
1 
1 

Numarası 

3 
2 
1 
4 
5 
6 

28 

31 

66 
67 
68 
69 

19 
7,8,9 

34 
12 

14 
15 
16 
35 
17 
20 
21 
22 

24,25,26 

136 
137 
138 
80 
33 
80 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Nevi 

Römorkör 
» 
» 
» 
» 

Tarak makinesi 
» » 

30 Çamur luharı 
» » 

Macuna 
Dalgıç. sandalı 
Kılavuz sandalı 

» » 
» » 

Binek sandalı 
Saka sandalı 
Duba 
Mavuna 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mavna 
» 

» 
Kayık 

» 
» 
» 
>> 
» 
» 
s> 
» 

Römorkör 

Kayık 
» 
» 
» 
» 
» 

Ü/90 — 
Markası Mat ör No! 



D/91 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

Zonguldak limanında yedeğinde mavıına çekmek. 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
> » » » 
» » Hortumlu kum tarama için. 
» » Kovalı kum tarama için 
» » Çamur taşımak için. 

» » Ağır eşya kaldırmak için. 
» » Dalgıç makinesi nakli için. 
» » Kılavuz taşımak için. 
» » » » 

» » Binek için. 
» »Su taşımak için. 
» » Kömür nakli için. 

Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

mu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ıda 

» » 
» » 
» > 
» » 
» » 
» » 
» » 

kömür nakli 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» > 
» » 
» » 
» » 

» yedeğinde kömür kayığı çekmek 
» » •» » 
» » » » 

Kozlu.'.mevkiinde kömür nakliyatında 
* » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
^ » » » 

15 » 
15 » 
15 » 
15 » 
15 » 
15 » 
15 » 
15 » 
15 » 
15 » 

5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » . 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 sene 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

15 sene 
» 
» 

5 sene 
3» 

•» 
» 
» 
» 

: 38 960,— 
7 000,— 

10 500 — 
5 000 — 

10 000,— 
60 000— 

6 000— 
2 000 — 
2 000,— 

10 000 — 
7 0 , -
7 5 , -
60 — 
7 0 -
90,80 

1 350,— 
4 200 — 
1 800— 
1 800— 

700,— 
1 400,— 
1 400,— 
1 100— 
1 550,— 
1 200 — 
1 400,— 
1 350,— 
1 350 — 
2 800,— 

100,— 
100,— 
900,— 
800,— 
900,— 
900,— 
900,— 
900 — 
900,— 

4 135,43 
2 669,71 
5 000,— 

625,— 
570,— 
650,— 
425,— 
550,— 
450,— 

7- 2-1938 
18- 1-1926 
31 -12 -1940 
22 -12 -1923 
16- 7-1313 
28- 7-1926 

1910 
1910 
1910 

20 -12 -1340 
1922 
1924 
1920 
1921 
1939 

28- 8-1934 
26- 4-1934 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

26- 4-1934 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1940 
1939 
1939 
1938 

» 
» 
• » 

» 
» 



Atieâ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J . 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 

1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

46 
66* 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ntüriaırası 

7' 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
15' 
19 
21 
31 
36 
37 
39' 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
40 
47 
48' 
49! 

62 ; 

6§ 
72 : 

73 
85' 
16' 
17 
18: 

67 

7$ 
7İ 
83 

Kayık 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kayık 

» 
» 

At 
Katır 

Nevi 

y 
m 

Dizel motor 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• 

— Ö/S» — 

'" 

i 

• • < 

Douts 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

M&rkiabı MbtÖi' tfd. 

11.8X7 
13.763 
18.759 
21.474 
10.799 

357.179 
21.475 
35.718 

173.993 



Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

Kozlu mevkiinde kömür nakliyatında 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
:•> 

Kilimli mevkiinde kömür nakliyatı 
» » » » 

Kilimli mevkiinde kömür nakliyatı 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
> 
> 

Binek ve nakliyatta kullanılmaktadır 
Kömür 
Ocaktan 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

nakliyatında 
L dışarı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

araba, ( 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

jıkarma 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

D/93 — 
Mi» 

5 

W? 

'!v 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

,'*7 ' 

• ^ „ « - . , . - -

di 

sene 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
> 
sene 
» 
» 
» 
> 
» 

Mubayaa bedeli 

650,— 
400,— 
550,— 
500,— 
550 — 
700,— 
5,70,— 
m-
400,— 
700,— 
65P — 
550 — 
400,— 
650 — 
650,— 
550,— 
6*0,— 
6H0,— 

. 500,— 
500,— 
700 — 
500,— 
450,— 
470,— 
400,— 
450,— 
425,— 
460,— 
462,— 
400 — 
375,— 
400 — 
425,— 
375,— 
500,— 
550,— 
500,— 

3 967,50 
5 125,— 

Mubayaa 

10-
10-
10-

7-
7-
7 -
7 -
7 -
7-

tarihi 

1938 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 

Muhtelif 

4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

» 
-1938 
-1938 
-1938 
-1935 
-1935 
- 1935 
-1935 
-1935 
-1935 



Aded 

1 
1 
1 
2 
>> 
2 
3 
2 

295 
64 
3 

110 
11 
2 

36 
5 
3 
1 

19 
2 
6 
3 

Numarası 

6 
8-9 

10-11 
12-13 

14-15-16 
17-18 

1 - 2 - 3 

1-2 

2 - 3 - 4 
5 

Nevi , 

Dizel motor 
» » 

Lokomotif 
» 
» 
» 
» 

» 
Vagon 
Triko 
Lokomotif 
Vagon 
Triko 
Lokomotif 
Vagon 
Triko 

Lokomotif 
» 

Vagon 
Triko 

» 
Yolcu vagonu 

— D/94 — 

Douts 
» 

* 

Markası Motor No. 

357.176 
307.988 

tleridc tahakkuk edecek İhtiyacı karşılamak ve şimdilik 

5 
5 

3 - 4 tonluk kamyon Ford 
3 - 4 tonluk kamyon C. M, C. 



- D/95 — 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

Ocaktan dışarı araba çıkarma 2 -11 - 1934 
» » » > 2-11-1934 

Merkez deposunda kömür nakliyatı için 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 

Kozlu, deposunda. Kömür nakliyat için 
» » » » » 
» » » » » 

Kilimli deposunda, kömür nakliyatı için 
» » » » » 
» » » » » 

Çatalağzı deposunda kömür nakliyatı için 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
» » » . » » 
» » » » » 

mağazaı/a malcdihnek üzere siparişi yapılmış nakil vesaiti 

5 sene 2 500,— Türk lirası 
5 sene 3 300,— » » 



Aded Numarası 

Gemi 

» 
Motor 
Kotra 
Motor 

D/96 

Nevi Markası Matör No. 

Münakalât 

Motor , 
» 

Sandal 

» 

» 

Bu sene ikmal 
edilecek 

Sandal 

Küçük otobüs 



Tahsis edilen hizmetin mahiyeti Miadı 
İnşa tarihi 

Mubayaa bedeli ve ismi 

vekâleti 
Yüksek Deniz 
Mekteb gemisi 

» >;• 
» >;• 

Ticaret mektebinde 

» 
» 

* 
» tal im için 

» >; » » » 
İstanbul mıntaka liman reisliği emrinde liman 
inzibatını teğmin ve kontrol hizmetleri için 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çanakkale liman reisliği emrinde liman inzibatını 
teğmin ve kontrol hizmetleri için 
izmir mıntaka liman reisliği emrinde liman inzi
batım teğmin ve kontrol hizmetleri için 

» » » » » 
» » •» y> •» 

» » » » •» 
Trabzon M. L. Ks. Emrinde inzibat ve kontrol için 
Samsun 
Zonguldak 
Antalya 
Giresun 
Tirebolu 
Vakfıkebir 
Akçaabad 
Sürmene ' 
Of 
Rize 
Pazar 
Hopa 
K. Ereğlisi 
Bandırma 

» 
» 
:> 
;> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 

liman inzibat ve 
» 
•» 
•» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 

kontrolü için 
•» 
» 
» 
» 
•» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dağınık bulunan vekâlete aid hizmetlerin muraka
besi (Yeniden mubayaa olunacaktır). 
[3827 sayılı kanunun muvakkat maddesinin B fık
rası mucibince halen vekâlet elinde bulunan Roayal 
ehvesler markalı 128 plâka nmaralı 5 sene miadlı 
3 300 lira mubayaa kıymetinde ve 27 - VII -1939 ta
rihinde satın alınmış bir otomobilin kullanılmasına 
devam olunacaktır,] 

1915 Balık 

1904 Süğütlü 
Büyük 

1938 Mazot 

1938 Kuş 
1938 Geçer 
1938 Deniz 
Hale 
1926 Altay 
1928 İnci 
Kurd 
Hizmet 
1928 Taka 
1925 Altıntaş 

Şule 

1934 Trabzon 

1930 Ayyıldız 
1323 Antalya 
1937 Tepeköy 
1936 Tan 
1938 Doğan 
1935 
1937 
1928 
1939 
1933 
1938 
1930 

Mezgit 
Ankara 
L. Hûda 
Altın 
Kefal 
Arhava 



— D/98 — 

Aded Numarası Nevi Markası 

2179 Kamyon Fort 

Motor No. 

Ziraat 

Ziraat umum müdür 

B.B.18. 139499.8 

321 » 478247Ü/AA 

27 » 

28 » 

Doç, S. 

» S. 

10322 Kamyonet (Kullanılmış Fort 
olarak mubayaa edilmiş
tir.) 

12 Kamyonet Doç 

42431 

76229 

3379262/A 

8074420 

724 Fort 9235990 

4 

2007 

7 

(Plâkada fıstık 
istasyonu) diye 
yazılıdır. 

38 

» 

» 

» 

» 

Kamyonet 

» 

Şevrole 1938 model 

Fort 1939 modeli 

» • » 

Ford '\ 

4664655 

838397 

18.4492960 

4506077 

18.4142928 

77/6050 

4092006 

30 

741 

18.430965 

4456224 



D m 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

ve bulunduğu müessesenin ismi ve yeri Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

vekâleti 
lüğii teşkilâtında 

Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy tedkik 
işlerinde ve vazife icabı memur naklinde (An
kara tohum İslah istasyonu.) 
Mektebiıı bilûmum hizmetlerinde vazife icabı 
memur ve talebe naklinde (İstanbul ziraat mek
tebi) 
Bilûmum mücadele hizmetlerinde (Seyhan ziraat 
Mc. baş tekni.) 
Bilûmum mücadele hizmetlerinde (Seyhan ziraat 
Mc. baş tekni.) 
Mektebin bilûmum hizmetlerinde ve vazife icabı 
muallim, memur ve talebenin naklinde (İstanbul 
ziraat mektebi) 
Mektebin bilûmum hizmetlerinde ve vazife icabı 
muallim, memur ve talebenin naklinde (Bursa zi
raat mektebi.) 
Mektebin bilûmum hizmetlerinde ve vazife icabı 
muallim, memur ve talebenin naklinde (İzmir zi
raat mektebi.) 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife icabı 
memur ve talebe naklinde (Adana ziraat mektebi.) 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife icabı 
memur ve talebe naklinde (Tavukçuluk enstitüsü.) 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife icabı 
memur ve talebe naklinde (Bursa ipekböcekçilik 
enstitüsü.) 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife ica
bı memur naklinde (Giresun fındık istasyonu) 
* ' -
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife ica
bı memur naklinde (Antalya Narenciye istasyonu) 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife ica
bı Memur naklinde (Rize çay fidanlığı) 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife ica
bı methûr naklinde (Kastamonu meyve ağaçları 
fidanlığı) 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife ica
bı memur naklinde (Aydın incir istasyonu) 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife ica
bı memur naklinde (İzmir bağcılık istasyonu) 

2 800 

2 795 

2 000 

1935 

1932 

5 

5 

5 

5 

5 650 

5 650 

495 

2 450 28-

1931 

1931 

1936 

5 -1937 

1931 

2 025 1939 

1 800 28- 5-1939 

2 480 29 - 5 -1939 

2 575 Mayıs 1938 

2 030 2. Kânun 1938 

2 450 Mayıs 1938 

2 500 1. Teşrin 1937 

2 200 Nisan 1938 

1 765,35 3932 



Ö/iöö — 

Aded Numarası Nevi 

26 Silivri Kamyonet 

Markası 

Ford 

Motor No. 

18.5048/12 

39 * 18.412974 

18.4336339 

13 Sevrole 15.10331 

Ford 18.541854 

2411 » 18.4665725 

19 Kamyonet 

20 » 
40 » 

Yok » 

29 y> 

» A. 

» A. B. 
••» A. A. 

•» A. A. 

269 

26 

58 

17 

124 

264 

477 

» 

» 

Otomobil 

» 

•» 

Motosiklet 

» 

» A. A. 

Laymant 

Desote 

Ford A. A 

> A. A. 

N. S. U. 

N. S. U. 

152019 

1594286 
1994300 

1594155 
1550884 

1594534 

1551005 

8621755 

S. N.1'7758 • 

1333925 

295518 

255560 

255565 



— D/101 ^ 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

ve bulunduğu müessesenin ismi ve yeri Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazife ica- 5 2 550 18 -10 -1939 
bı memur naklinde (Yeşilköy tohum ıslah istas
yonu) 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy tedkik 5 2 030,50 3 -12 -1939 
işlerinde ve vazife icabı memur naklinde (Antal
ya) 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy tedkik 5 2 435 7 - 2-1938 
işlerinde ve vazife icabı memur naklinde (Eskişe
hir drayfarming istasyonu) 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy tedkik 5 2 480 1933 
işlerinde ve, vazife icabı memur naklinde (Eskişe
hir tohum ıslah istasyonu) 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy tedkik 5 % 650 1939 
işlerinde ve vazife icabı memur naklinde (Adapa
zarı tohum ıslah istasyonu) 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy tedkik 5 2 500 1939 
işlerinde ve vazife icabı memur naklinde (Anka
ra tohum ıslah istasyonu) 
Bilûmum mücadele işlerinde (Seyhan ziraat mc. 5 1 875 1930 
başteknisyenliği) 

> » .» » » 
Bilûmum mücadele işlerinde (Urfa ziraat müdür
lüğü) 

» » s> » » 

» » » » » 
Bilûmum mücadele işlerinde (Mardin ziraat mü
dürlüğü) 
Bilûmum mücadele işlerinde (Manisa ziraat mü
dürlüğü) 
Bilûmum mücadele işlerinde (Samsun Zr. Mc. tek
nisyenliği) 
Bilûmum mücadele işlerinde (îzmir ziraat Mc. is
tasyonu) 
Müessesenin kamyonet ile ifası lâzımgelen işle
rinde (Ankara tohum ıslah istasyonu) 
Bilûmum mücadele hizmetlerinde (Seyhan müca
dele başteknisyenliği) 
Bilûmum mücadele işlerinde (Seyhan mücadele is
tasyonu) 
Bilûmum mücadele hizmetlerinde (Ankara ziraat 
Mc. Md.) 

» » » > » 

5 
5 

5 ' . 
5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 875 
1 875 

1 875 
1 875 
1 875 

1 875 

1 875 

1 660 

3 500 

2 000 

745 

745 

1930 
1930 

1930 
1923 
1930 

1928 

1928 

13- 8-1938 

1936 

1930 

1929 

1938 

1938 



D102 ~ 

Aded Numarası Nevi Ma ı/kası Motor No. 

(S Kamyon Mersedes 

Veteriner umum mü 

38 » 
4 Kamyonet 
8 » 

32 -Kamyon 

,yr-) 

l(:i 
31 

7 
2Î) 

» 
>; 

Kamyonet 

» 
» 

30 » 

2324 Kamyonet 

2118 * 
» 

3400 » 

Şevrole 
Ford 
Şevrole 

Ford 

» 

» 
» 

Şevrole 
Enternasyoııe 
Ford 

» 

Por-

» 
ı)oe 

()078(i43 
17382 

(İ075020 
Pamuk teş 

1-01701.1 

S048K 
1'diB. S 43244!>3 

JS - 5071)07!) 
47070!) 

(İ20200Î) 
4!>412 

1S - 40!)3 
15. 5288013 

Yüksek ziraat 

II. 1'.. 18-3854201 

18-4253881 
18-53425K4 

405101 

2770 » 

78 Otomobil I* 

Ford 17825104 
Ziraî 

405670T) 

105 » [*} 
2335 Kamyonet 

De s o t o. 
Ford 78-790-11.5840 

104 Motosiklet (Sepetli) Trıumplı 

liemiz ahnmannytrr » » Harley Davidsorı 

Vekâlet 
81918 

38. ü.4122 

1] Yeni mubayaa edildiğinden motor numarası henüz gelmemiştir, 
*j Kamyonet yerinde kullm%lacaktvr. 



— D/103 — 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

ve bulunduğu müessesenin ismi ve yeri Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

dürlüğü teşkilâtında 

Koçların aşım duraklarına şevki, spermaların 
nakli, hastalıkların takibi ve damızlıkların iaşele
rinin teğmini için (Balıkesir merinos müfettişliği) 

» :•> (Bandırma » » ) 
» » (Bursa » » ) 
» » (Bursa » » ) 

kilâtmda 
Müessesenin muhtelif levazım naklinde (Adana P. 
deneme is. ve üre. çiftliği) 

» » » » (Malatya 
» » » » (Nazilli 
» » » » (Nazilli 

Müessesenin muhtelif levazım ve memurların 
Naklinde (Adana P. deneme is. ve üre. çiftliği) 

» (Eskişehir » » » ) 
» (Adana » » » ) 
» (Nazilli » » » ) 
» (Nazilli » » » ) 

4 
3 
4 
4 

1 
4 
Köhnedir 
1 

3 500 

3 300 
2 395 
3 200 

1 970 

23- 5-1940 

15-2 -1936 
18- 5-1939 

1 - 6 - 1939 

2 400 
2 477,50 
2 750 
1 850 

1 760 
2 850 

991 
800 

29-
26-
29-
15-

29-
6-

27-

9 - 1939 
4 -1938 

11 -1939 
4 -1939 

1936 
5 -1939 
9 -193 ; 
7-1936 

enstitülerinde 

Enstitü ihtiyaçlarının teğmini ve talebe tedkika-
tmda kullanılır (Ankara merkez Y. Z. Enstitüsü) 

Enstitü ihtiyaçlarının teğmini ve talebe tedkika-
tmda kullanılır (istanbul Büyükdere köy orman 
fabrikası) 

» » > 
kombinalar 
Ziraî kombinalar teşkilâtında istihdam edilen ma
kinistlerin kontrolü için köylere gitme işlerinde 
(Ankara Ziraî kombinalar Md.) 

» » » 
Köylerde bulunan makineler için yedek parça, 
mevadı müştaile ve saire nakli işlerinde (Ankara 
Ziraî kombinalar Md.) 
merkezi 
Evrak servisinde, vekâletin mubayaa ve küçük na
kil işlerinde (Vekâlet Levazım müdürlüğü) 

5 

5 
5 
5 

5 

3 

3 
3 

3 400 

4 000 
4 000 
3 400 

3 800 

2 275 

3 650 
2 335 

14- 8-1937 

3 1 - 5-1939 
20- 5-1940 

2 - 1 2 - 1931 

25 - 1 -1932 

23- 9-1937 

28- 5-1938 
16 -10 -1937 

700 29- 6-1936 

800 14 - 5 -1940 



— B/104 — 
Motorsuz nakil vasıtaları 

Aded Nevi Nerede kullanılmakta olduğu 

1 
1 
1 
5 
3 
7 

10 
5 

25 
23 
13 
1 

33 

2 
23 

1 
11 
42 
14 
8 

13 
3 
2 

12 
6 
4 
4 
1 

Bisiklet 
» 
» 
» 
» 

Binek arabası 
» » 
» » 

Yük arabası 
» » 
» » 
» » 
» » 

Yük arabası 
» » 

Binek arabası 
» » 

Yük arabası 
» » 
» » 

Binek arabası 
» » 
» » 

Yük arabası 
» » 
» » 
» » 

Yaylı araba 

Ziraat umum müdürlüğü teşkilâtı 

Mersin fümigatuvannda 
Merkez mücadele enstitüsünde 
izmir mücadele istasyonunda 
Tohum ıslah istasyonlarında 
Meyvecilik istasyon ve fidanlıklarında 
Tohum ıslah istasyonlarında 
Meyvecilik istasyon ve fidanlıklarında 
Orta ziraat mekteblerinde 
Tohum ıslah istasyonlarında 
Meyvecilik istasyon ve fidanlıklarında 
Ziraat mekteblerinde 
Tavukçuluk enstitüsünde 
1940 senesinde muhtelif müesseseler için satın alınacak 

Veteriner umum müdürlüğü teşkilâtı 

Balıkesir merinos müfettişliği 
Bursa merinos müfettişliği 
Balıkesir merinos müfettişliği 
Bursa merinos müfettişi] ligi 
Aygır depolarında 
înekhanelerde 
Bakteriyolo jihanel erde 
Aygır depolarında 
înekhanelerde 

Bakteriyolojihanelerde 

Pamuk teşkilâtı 

Adana pamuk deneme ve ısbih ve üretme çiftliğinde 
Nazilli » » » » » 
Eskişehir » » » » » 
Malatya » » » » » 
Eskişehir » » » » » 

Bisiklet 
» 

Süt arabası 
Yaylı araba 
Sap arabası 
Yük arabası 
Çöp arabası 

Yüksek ziraat enstitüsü 

Muhtelif enstitülerinin servislerinde 
idare müdürlüğü, muhasebe,idarî müşavirlik işlerinde 
Sütçülük enstitüsü servislerinde 
Nebatları ıslah, yetiştirme enstitüsünde 

» » » > 
idare müdürlüğü servislerinde 





— 3D/İ06 — 

Âdeti Numarası Nevi Markası Motor No. 

Ziraat vekâletine bağlı bütçesi Büyük Millet Meclisinden 

9 Kamyon Opel 11/303 

1 Otomobil [1] Şevrole 646013 

Motosiklet 

f> Kamyon Opel 11806 

4 Otomobil [1] Fort 19/5054479 

Motosiklet 

2 Otomobil [1] Şevrole 4495198 

Otomobil [1] Ford 54/201715 

11] Otomobil kmnyanet olarak kuUamlmakia(h)\ 



D/1Ö7 — 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

ve bulunduğu müessesenin isini ve yeri Miadı 'Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

geçmeyen müesseselerde kullanılmakta olan nakil vasıtaları cedveli 

Müessesenin zahire, eşya ve malzemesinin nakil 
işleri için (Sultan suyu harası.) 
Müessesenin birbirinden çok uzak mevkilerini tef
tiş ile gerek kaza ve gerekse vilâyetle olan resmî 
işlerini takib ve bankalardan para alma, verme 
için şehirlere gidib gelinmesi ile müessese memur 
ve müstahdemlerinin hastalık, kaza vesire gibi 
ahvallerde kullanılmak üzere (Sultan suyu ha
rası.) 
Yetiştirme ve ziraat mevkileri 25 kilometre gibi 
son derece uzak olduğundan vakit ziyama mey
dan verilmemek üzere hasta hayvanların süratle 
tedavisine yetişebilmek için motosiklet alınacak
tır. (Sultan suyu haras.) 
Müessesenin zahire, eşya ve malzemenin nakil iş
leri için (Çifteler harası.) 
Müessesenin birbirinden çok uzak mevkilerini tef
tiş ile gerek kaza ve gerekse vilâyetle olan resmî 
işlerini takib ve bankalardan para alma, verme 
için şehirlere gidib gelinmesi ile müessese memur 
ve müstahdemlerinin hastalık, kaza vesaire gibi 
ahvallerde kullanılmak üzere (Çifteler harası.) 
Yetiştirme ve ziraat mevkileri 25 kilometre gibi 
son derece uzak olduğundan vakit ziyama mey
dan verilmemek üzere hasta hayvanların süratle 
tedavisine yetişebilmek için motosiklet alınacak
tır. (Çifteler harası.) 
Müessesenin birbirinden çok uzak mevkilerini tef
tiş ile gerek kaza ve gerekse vilâyetle olan resmî 
işlerini takib ve bankalardan para alma, verme 
için şehirlere gidib gelinmesi ile müessese memur 
ve müstahdemlerinin hastalık, kaza vesaire gibi 
ahvallerde kullanılmak üzere (Konya harası.) 
Müessesenin birbirinden çok uzak mevkilerini tef
tiş ile gerek kaza ve gerekse vilâyetle olan resmî 
işlerini takib ve bankalardan para alma, verme 
için şehirlere gidib gelinmesi ile müessese memur 
ve müstahdemlerinin hastalık, kaza vesaire gibi 
ahvallerde kullanılmak üzere (Çukurova harası,) 

5 2 655 19- 2-1940 

5 2 360 14- 1-1939 

2 325 1 -12 -1939 

2 925 1- 9-1939 

2 500 1- 7-1935 

2 000 8- 4-1938 



Âded Numarası Nevi 

Motosiklet 

ü/108 

Markası Motor No. 

1 Kamyon 

Otomobil fi] 

Şevrole 

» 

Fergo 

Doç 

4898176 

7403896 

12087 

85628 

12 

34 

20 

2000 

2235 

59 

15 
106 

Kamyon 

Kamyonet 

Kamyon 

Otomobil 
Kamyon 

Kamyonet 

» 

Kamyon 
Otomobil 
Otomobil 
Kamyon 

Fard 1937 

Opel 1938 

Ford 1937 

Büik 
Ford 

Opel 

Fargo 1938 

Ford 1934 
Plymoth 
Ford 
Enternasyonal 

Devlet ziraat işlet 

3809407 

25395®! 

78/6050 

2932234 

18/2819592 

39/2606 

•38/36003 
18/930300 

128452 

11] Otomobil kamyanet olarak kullanılmaktadır, 



— D/109 
Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

ve bulunduğu müessesenin ismi ve yeri 

Yetiştirme ve ziraat mevkileri 25 kilometre gibi 
son derece uzak olduğundan vakit ziyama mey
dan verilmemek üzere hasta hayvanların süratle 
tedavisine yetişebilmek için motosiklet alınacak
tır. 
Müessesenin zahire, eşya ve malzemesinin nakil 
işleri için (Karacabey harası.) 
Müessesenin zahire, eşya ve malzemesinin nakil 
işleri için (Karacabey harası.) 
Müessesenin zahire, eşya ve malzemesinin nakil 
işleri için (Karacabey harası.) 
Müessesenin birbirinden çok uzak mevkilerini tef
tiş ile gerek kaza ve gerekse vilâyetle olan resmî 
işlerini takib ve bankalardan para alma, verme 
için şehirlere gidib gelinmesi ile müessese memur 
ve müstahdemlerinin hastalık, kaza vesaire gibi 
ahvallerde kullanılmak üzere (Karacabey harası.) 

Miadı Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

2 540 1- 8-1935 

2 450 4 - 9 -1939 

3 290 15 - 1 -1940 

3 120 11 - 5 -1939 

meleri kurumu 

Ziraî mahsulâtın (Bostan, patates) ve hububat nak
liyatı (Yerköy - Midilçoğlu çiftliği) 
Köylerden yonca tohumu mubayaası ve nakliyatı 
(Yerköy - Midilçoğlu çiftliği) 
Çiftlikten îstanbula kuzu nakliyatı ve ziraî mah
sul, hububat (Lüleburgaz - Türkgeldi) 
Çiftlik işlerinin nezareti (Orman çiftliği) 
Ziraî mahsulâtın nakil ve diğer çiftlik hususal 
(Orman çiftliği) 
Süt, peynir ve saire gibi mağazalar ihtiyacının nak
li (Orman çiftliği) 
Üç çiftlik münasebatmın teğminive mahsulâtın nak
li (Oenub çiftlikleri) 
Pirinç nakliyatı ve saire (Cenub çiftlikleri) 
Umum müdürlük emrinde (Ankara) 
Çiftlik umurunun tedviri (Eskişehir - Çifteler) 
Biçer - döğer den çıkan mahsulün nakli (Eskişe
hir - Çifteler) 

3 

5 

5 

3 
1 

5 

5 

3 
5 
3 
5 

650 

1 200 

2 000 

1 250 
750 

2 715 

2 160 

495 
2 800 
1 325 
2 600 

15 -10 -1939 

1 -10 -1938 

1938 

1- 2-1937 
1- 2-1937 

31 -12 -1939 

1- 7-1938 

1- 8-1939 
30- 6-1938 

1938 
1938 



Aded Nevi 

— D/110 — 
Haralardaki motorsuz nakil vasıtaları 

Nerede kullanılmakta olduğu 

3 
8 
3 
3 

18 
40 
22 
20 
10 

120 

Yük arabası 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Binek arabası 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Sultansuyu 
Çifteler 
Konya 
Çukurova 
Karacabey 
Sultansuyu 
Çifteler 
Çukurova 
Konya 
Karacabey 

harası 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aded Numarası Nevi Markası Motor No. 

Motosiklet 
Züııdan 

Ticaret 



— D/111 — 

Tahsis edilen hizmetin mahiyeti Miadı Mutoayaa bedeli Mubayaa tarihi 

vekâleti 
Vekâlet ve şehir arası servisi 885 19- 8-193Î 

*>m<i 





E - Cedveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 4 

[Kadroları masraf tertibinden yapılacak hizmetlerin fasıl ve madde numaralan | 



— E/2 

F. M. Muhassasatın nevi 

BÜYÜK MİLLET MECLİS t 
22 3090 sayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Meclis binasının inşaat, 

masrafları ve istimlâk bedeli 

MATBUAT Tl. M. 
1133 1 Neşriyat, propaganda, telif, tercüme, filim, kâğıd, klişe tabı ücret ve 

masrafları ve turizm teşekküllerine yardım 
1135 Radyodifizyon tesisatını tevsi ve ıslah masıafları 

İSTATİSTİK TL M. 
121 1 Ücret 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ U. M. 
147 Kurs masrafları 

MALİYE VEKÂLETİ 
206 3 1567 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
209 1 Ecnebi mutahassıs ve tercümanlar 
214 1 Muallim ücreti 
214 4 İstanbul memurları kursunun tedris ücreti 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. 
308 Tarife repertuvarı ve nomanklâtürü ve izahnamesinin ikmal ve ihzarı 

masrafları 
311 1 Merkez kursu muallim ücreti 

EMNİYET TL M. 
427 1 Ecnebi nıutahassıslar ve masrafları ve konferans için eelbedilecek mu-

tahassıslar ücret ve masrafları 
5 Vilâyetlerde açılacak polis kursları öğretmenlerine ders saati başına 

verilecek ücret ve idare masrafı 

HARİCİYE VEKÂLETİ 
494 1 Hükümetlerle muahede ve mukavele akdine memur edileceklerin harcı

rahı ar ile kongre, konferans ve komisyonlarm masrafları 
496 Vekâlet kütüphanesinin tanzim ve ıslahı için istihdam edilecek nıuta

hassıslar ücreti 



— E / 3 — 
F. M. Muhassasatm nevi 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKÂLETİ 
526 Trahom mücadele masrafı 
527 Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı 
528 Sıtma mücadele masrafı 
534 İnşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk 
542 Merkez hıfzıssıhha müessesesi ve hıfzıssıhha mektebi 

TAPU VE KADASTRO U. M. 
615 Tapu işlerine yardım etmek için istihdam edilecek muvakkat memurlar 

ve daktilolar ücreti 
616 İskândan müdevver muamelâtın tescili için istihdam olunacak muvak

kat memur ve daktilolar ücret ve harcırahile sair masraflar 
617 1 İdare heyeti ve muallim ücreti 

MAARİF VEKÂLETİ 
649 2 Satın alınacak veya abone olunacak kitab, dergi, gazete ve diğer basma

lar bedeli, cild ve sair kütüphane ve tesisat masrafları 
4 Tercüme ve çocuk neşriyatı büroları umumî masrafları ile kitab tedkik 

ücretleri 
651 Derleme masrafları 

Neşir işleri 
Propaganda işleri 
Sergi işleri 
Yazma eserleri çoğaltma ve mübadele işleri için çalıştırılacak işçi ücret-
lerile her nevi fotoğraf, at el ye tesis ve daimî masrafları 
Ulusal dil ve tarihimize aid eserlerin neşri masrafları 
Harita ders ve telkin levhaları 
İdare evrakı 
Ecnebi mutahassıs ve öğretmenler ücret ve harcırahları 
İlk ve orta öğretim eğitmen ve öğretmenlerile ilk öğretim müfettişleri 
kursları masraf ve harcırah ve ücretleri 
Konferans ücreti 
Türk halk şarkılarının derleme ve armonizasyonu ile mahallî kıyafet ve 
raksların filme alınması ve bu hususta lüzumlu her türlü vesait ve mal
zemenin teğminile yol masrafları ve batı koro, şarkı, opera ve sahne mü
zik ve metinlerinin ve müzik ile tiyatroya aid ders kitablarmdan lüzum
lu görülenlerin dilimize adaptasyon, telif, tercüme, tedkik ve her türlü 
neşir masrafları 

10 Ankara konservatuvar tatbikat sahnesinin bilûmum masrafları ile kon-
servatuvar talebesinin yaz temrinleri kampı masrafları ve kampta çalı
şacak memur ve muallimlerin ücreti, yol paraları 

670 Cumhur Başkanlığı filârmonik orkestrası ve müzik öğretmen okulu, kon
servatuvar, tiyatro ve opera bölümleri yabancı uzmanları ile muvakkaten 
davet edilecek yabancı orkestra şefi ve virtiozlara verilecek ücret ve 
yol paraları 

652 

653 
654 
655 
657 
665 
668 

2 
3 
4 
7 

1 
2 

12 
9 
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678 Meslek mektebleri ecnebi uzman ve uzman muavinleri ve tercümanları 
ile ecnebi öğretmen ve usta ücretleri ve bunların memleket dahilinde 
gidiş ve geliş ve seyahat harcırah ve yevmiyeleri 

680 2 Kütüphanelerin tasnif ve nakil masrafı, yeni yaptırılacak kütüphane 
projeleri için müsabaka masrafı ve mükâfatı 

687 5 Tedris heyetine dahil profesörlerle yardımcılarına aid ücretler 
7 Konferans vereceklerin ücretleri ile konferans işlerinde çalıştırılan 

memur ücreti 
689 5 Ecnebi profesörlerle lektörler ücreti 

6 Konferans ücreti 
690 3 Hükümet hesabına okumak üzere evvelce alınmış veya yeniden alına

cak talebeye yiyecek, yatacak ve giyecek ve saire masraflarına karşı
lık olmak üzere verilecek harçlık 

NAFIA VEKÂLETİ 
718 2 3132 sayılı büyük su işleri kanunu haricinde evvelce yapılmış ve yapıl

makta bulunan... 
4 Meriç su işleri masrafları 

722 Ecnebi mutahassıs ve mühendis ve tercümanları 
730 înşaat ve esaslı tamirat masrafları 
731 Hafriyat masrafları 
735 Ecnebi muallimler ve su laboratuarları şefdötravo ücret ve harcırah

ları 

ÎKTISAD VEKÂLET t 
781 Ecnebi mutahassıslar, tercümanlar ve kâtibleri 
787 İşçi sigorta idaresi masrafı ve 3008 sayılı kanunun 89 ncıı maddesinin 

tatbiki masrafı 

MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 
819 Ecnebi mutahassıs, tercüman ve kâtibleri 
821 1 Umumî masraflar 
823 1 Liman idarelerinin nakil vasıtalarının işletme, tamir, idame, mubayaa 

ve sair masrafları 
824 Devlet reisine aid deniz vasıtalarının bilûmum işletme, mubayaa, inşaat 

ve müteferrik masrafları ve sigorta ücretleri için denizyolları idaresine 
verilecek mebaliğ 

TİCARET VEKÂLETİ 
859 Ecnebi mutahassıslar, tercümanlar ve kâtibleri 

ZİRAAT VEKÂLETİ 
893 Yerli, ecnebi tekniker, ustabaşı ve mutahassıslar ve tercüme büroları 

müstahdemleri 
895 3 Ziraî kurslar ve köy eğitmenleri ve su işleri ve seyyar arteziyen teşki

lâtı malzeme ve umumî masrafları 



F. M. Muhassasatm nevi 

897 
898 
900 
904 
906 
909 

2 
3 
2 
1 
1 
4 
1 

Muzır hayvan ve hastalıklarla mücadele masrafı 
Merkez mücadele enstitüsü ve mücadele istasyonları 
Tohum temizleme evleri 
Zeytin bakım teşkilâtı ve zeytin istasyon ve fidanlıkları 
Meyve ve çay ziraati işleri ve müesseseleri umumî masrafları 
Hayvan hastalıklarile mücadele ve tahaffuzhaneler tesis ve idaresi 
Kara sığır damızlıkhaneleri 
2,582 sayılı kanun mucibince merinos koyunlarının mubayaa, ıslah ve 
yetiştirilmesile tevzi işleri umumî masarifi ve bu kabîl işlere yardım 

910 1 2582 sayılı kanun mucibince pamuk ıslahı ve ıslah edilmiş pamuk to
humu mubayaa, üretim ve tevzi işleri umumî masarifi ve bu kabîl 
işlere yardım 

A 
912 1 Umumî masraflar 
916 Enstitü ve laboratuarlar levazım ve işletmeleri ve umumî masrafları 
919 Ecnebi mutahassıs ve tercümanları 
921 Umumî masraflar karşılığı 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 
962 Memleket iç ve dışındaki Türk şeh idlerinin tezkir ve ipkayı namı için 

yapılmış ve yapılacak şehidliklerin bilûmum levazım ve inşa masraf ve 
bekçi ücretleri 

963 inşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları 
965 Ecnebi mutahassıslar 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 
1007 Yabancı mutahassıs ve tercümanları ücret ve harcırahları 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMİ) 
1048 Ecnebi mutahassıslar 

ASKERÎ FABRİKALAR U. M. 

1079 Ecnebi mutahassıslar 





C - Cedveli 
Muvazeııeı umumiye kanunu : Madde - 6 

[Varidat nevilerinden her birinin müstenid oldukları 1.ükümler] 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 
Tarihi Nevi No. Ilui Isa 

22/3/1934 
5/7/1934 

23/5/1935 
80/5/1935 

24/4/1936 
28/5/1927 

4/6/1937 

12/6/1937 

11/6/1937 

10/6 /l938 
17/6 /1938 

20/6 /1938 

16/6/1939 

30/6/1939 

3 /7 /1939 

Kanun 

B. M. M. Karan 

Kanun 
> 

Birinci kısım 

Irad ve servet vergileri 
Kazanç vergisi 

2395 Kazanç vergisi 
2574 Kazanç vergisi kanununun 41 nci 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 
2957 2395 sayılı kazanç vergisi kanununa ek kanun 
1065 Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ifayi vazife eden 

bazı ecnebi rüesa ve memurları muhassasatının tev-
kifata tâbi tutulmaması hakkında 

3202 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 
50 nci maddesi 

3258 Kazanç vergisi hakkındaki 2395 numaralı kanunla 
1890, 1980, 2882 numaralı kanunların ibazı hüküm
lerini değiştiren kanun 

1010 Kazanç vergisi kanununun 3 ncü maddesinin 1 ve 
21 nci fıkralarının tefsirine mahal olmadığı hak
kında 

3437 Tütün ve tütün inhisarı kanununun 78 nci maddesi 
3460 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril

mek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teş-
kilâtile idare ve murakabeleri hakkındaki kanu
nun 46, 47, 48 nci maddeleri 

3470 Kaznnç vergisi kanununda bazı değişiklikler ya
pılmasına dair 

3645 istanbul Elektri, tramvay ve tünel idaresi teşkilât 
ve tesisatının İstanbul belediyesine devrine dair 
kanunun 12 nci maddesi 

3656 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanunun 10 ncu maddesi 

3659 Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylık
larının tevhid ve teadülü hakkındaki kanunun 
18 nci maddesi 



- ö/â 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

5/ 7/1939 

5/ 7/1939 

Kanun 3661 

3683 

Hulâsa 

Subaylar ve askerî memurlar maaşatma dair 1453 
numaralı kanuna ek kanunun 3 ncü maddesi 
tskân kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair 

20/ 1 /1936 
23/3/1938 

Kanun 

Hayvanlar vergisi *: 

2897 Hayvanlar vergisi kanunu 
3343 Hayvanlar vergisi kanununun baaı hükümlerinin 

değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler ek
lenmesine dair 

Veraset ve intikal vergisi 

3/4 /1926 
4 /7 /1931 

9 /4 /1932 

30/6/1932 

22/12/1934 

Kanun 
> 

B. M. M. Karan 

> 

Tefsir 

797 
1836 

696 

721 

210 

23/12/1934 

5 /7 /1939 

B. M. M. Kararı 

Kanun 

842 

3683 

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 meeeanen 
temlik edilen gayrimenkullerin veraset ve intikal 
vergisi hakkında 
Türkiyede ikametgâhı olan bir yabancıya vasiyet 
ve miras suretile geçen mallardan yurd dışındı 
bulunanlardan veraset ve intikal vergisi alınmaya
cağına dair 
1836 sayılı kanunun ikinci maddesinin 2 nci fıkra
sındaki (Meccani hastaneler) tabirinin tefsirine 
lüzum olmadığına dair 
İskân kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair 

Madenler rüsumu : sn?"-"! 

26 mart 12.22 Nizamname 
1 K. Sani 1329 > 

9 T. Sani 1325 îrade 

30 nisao 1331 Kanunu muvakkat 

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 



C/4 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

6 nisan 1334 Kanun 

5 nisan 1341 » 

4/ 1 /1939 Karar 

12/ 4 /1341 Kanım 

26/ 3 /1931 » 

14/6/1935 » 

16 mayıs 1317 Nizamname 
24/ 3 /1926 Kanun 
27/6/1938 » 
10/6 /1926 » 

14/6/1935 » 
11 şubat 1327 îrade 
18/ 5 /1334 Mukavelename 
7 mayıs 1310 Tezkere 

23/ 5 /1938 T. V. H. Kararnamesi 

15/2/1989 

3 /2 /1940 

1. V. H. Kararnamesi 

» » 

601 

1070 

608 

1794 

2818 

792 
3504 
927 

2809 

2/8830 

2/10347 

2/12730 

Maadiıı 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 muaddel 49 ncu maddesi
nin tefsirine mahal olmadığına dair 
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin tadili
ne dair 
Maadin nizamnamesinin 50 nci maddesinin tadili 
hakkında 
Maadin nizamnamesile 608 numaralı kanunun bazı 
maddelerini değiştiren kanun 
Taşocakları nizamnamesi 
Petrol kanunu 
Petrol kanununa bir fıkra eklenmesi hakkında 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap
lıcalar tesisi hakkında 
927 sayılı kanuna ek kanun 
Ereğli kömür şirketile aktörün an itilâfname 
Krnag'i hakir madeni hakkında 
Mihalıççık kil madeni hakkında 
Zonguldak kömür havzasındaki imal ruhsatname
li ocaklardan % 3 nisbî resim alınmasına dair 
Zımpara,, kurşun ve çinko nıadenlerile maden kö
mürlerinden alınacak nisbî resim hakkında 
Soma kazasının Tdil köyünde kâin linyit madenin
den % 3 nisbî resim alınmasına dair 

İkinci kısmı 

İstihlâk ve muamele vergileri 

k M **}•;.; 

11 nisan 1334 Kanun 
14/2/1340 » 

9 /4 /1340 

Gümrük vergüeri 

A) Gümrük kanunu ve tadilleri 

Tefsir 

Gümrük kanunu 
414 Gümrük kanununun on dördüncü maddesini muad-

dil kanun 
41 Gümrük kanununda mikdarı tayin edilen para ce

zalarının beş misline iblâğ edilib edilmiyeoeği hak
kında 



Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 
Tarihi Nevi No. Hulâsa 

4/ 1 /l926 

7/6/1926 
7/6/1926 
4/1/1930 

15/2/1930 

15/6/1930 

7/ 1 /1932 

7/4/1932 

28/12/1933 

23/6/1934 

22/12/1934 

20/1/1939 

Kanun 

» 
> 
» 

> 

Kanun 

» 

» 

» 

> 

> 

» 

705 

905 
906 
1549 

1560 

1723 

1918 

1940 

2372 

2533 

2646 

3567 

Gümrük kanununun 62 nci maddesine müzeyyel 
kanun 
Gümrük kanununa müzeyyel mevad hakkında f 
Gümrük kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 
Gümrük kanununun 35 nci maddesini ve müzeyyel 
kanunun 43 ncü maddesini tadil eden kanun 
Gümrük kanununa müzeyyel mevad hakkındaki ka
nunun beşinci maddesinin tadiline dair 
Gümrük kanununun 12 ve 110 ncu maddelerinin ta
diline dair 

, Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunun 72 
nci maddesi 
Gümrük kanununun 107 nci maddesini muaddil 
kanun 
Gümrük kanununun 36 nci maddesinin tadili hak
kında 
Gümrük kanununun 13 ncü maddesini kaldıran 
kanun 
Gümrük kanununun 49 ncu maddesini tadil eden 
kanun 
Gümrük kanununda değişiklik yapan 1940 sayılı 
kanunun 2 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında 

B) Gümrük tarife kanunu ve tadilleri ve bunlarla alâkadar kanunlar 

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/ 6/1929 

5/12/1929 

Kanun Vasati Asyadan celbolunan pamuk tohumlarının 
resimden muafiyeti hakkında 
Ecnebi memleketlerden gelecek damızlık hayvana
tın gümrük resmi muafiyeti hakkında 

752 Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük re
simleri hakkında 

917 Beynelmilel yataklı vagonlar şirketine aid yataklı 
ve yemekli vagonların gümrük resminden muafi
yetine dair 

927 Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap
lıcalar tesisatı hakkında 

1020 917 sayılı ve 8/6/1926 tarihli kanuna müzeyyel 
kanun 

1140 Belediyelerce getirilecek itfaiye alât ve edevatile 
araba ve teferruatının muafiyeti hakkında 

1262 İspençiyari ve tıbbî müstahzarlara dair 
1499 Gümrük tarifesi kanunu 
1527 Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim

leri hakkında 
1535 Gümrük tarifesi kanununun 31 nci maddesinin ta

diline dair 



e/e 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. llulâ> sa 

29/3 /1930 
24/5/1930 
31/5/1930 

10/6/1930 

12/6/1930 

15 /6 /1930 

12/ 2/1931 

26/2/1931 

26/3/1931 

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 

Kanun 
» 
» 

» 

» 

Kanun 

B. M. M. Karan 

Kanun 

» 

Tefsir 

Kanun 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

1577 
1641 
1669 

1710 

1717 

1722 

616 

1756 

1795 

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 

> 
Tefsir 

Kanun 

2285 

2301 
190 

2376 
2396 

2456 

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 
neu fıkrasının tadili hakkında 
Kibrit ve yakmak inhisarı işletmesinin devrine ve 
on milyon dolarlık istikraz aktine dair mukavele
namenin tasdiki hakkında 
Gümrük tarifesi kanununun beşinci maddesinin 7 
nci fıkrası hakkında 
Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim
leri hakkında 
Gümrük tarifesi kanununun dördüncü maddesinin 
dördüncü fıkrasın m tadili hakkında 
Gümrük tarifesi kanununun 447 nci numarasmm 
«A» fıkrası hakkında 
Gümrük tarifesi kanununun 28 nci maddesinin ta
dili hakkında 
Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim
leri hakkmda 
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 ihtiyaca! için hariçten getirilecek madenî 
su borıüarile aksam ve teferruatından gümrük res
mi alınmamasına dair 
Cenub demiryollarının işletilmesine aid itilâfname-
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 olunan bazı evraka pul ilsakı 
hakkında 



C/7 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

UJ fi mu 
23/12/1934 

27/ 5/1935 
12/6/1935 

12/ 6/1935 
14/6/1935 

14/6/1935 
14/6/l935 

14/6/1935 

11/10/1935 

Karnın 

» 

> 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

Tefsir 

2510 

2672 

2731 
2781 

2785 
2804 

2805 
2800 

2819 

216 

8/11/1935 

10/6/1936 

10/2/1937 
9/4/1937 

5/5/1937 
25/ 6/1937 

15/12/1937 

5/ 1 /1938 

21/3/1938 

11/4./193S 

B. M. M. Kararı 

Kanun 

» 

> 

» 

» 

» 

903 

3023 

3122 
3152 

3167 
3264 

3283 

3305 

3339 

3359 

20/4/1988 » 

25/4/1938 » 

3369 

3373 

îskân kanununun 32, 33, 34 ve 35 nei madde
leri 
2456 sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında 
Bazı maddelerden alınaĞak istihlâk resmi hakkmda 
Balya - Karaaydm şirketinin getireceği mayi mah
rukatın gümrük resminden ve muamele vergisin
den muafiyeti hakkmda 
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 nei maddesi 
Halkevleri için getirilen seyyar sinema ve radiyo 
makinelerine mahsus ve bunlarla cihazianacak oto
mobil ve kamyon gibi vasıtaların bu sinema ve 
radiyolarm cihazlarından olduğuna dair 
Gümrük tarifesinin 2255 sayılı kanunla değiştiri
len 695 nci numarasının «D» fıkrası hakkında 
İstanbul ve îzmir limanlarının sureti idaresi hak
kındaki kanunun halen meri hükümleri 
öğretici ve teknik filimler hakkında kanun 
Gümrük tarifesi hakkındaki 1499 sayılı kanuna ek 
kanun 
Kara avcılığı kanununun 19 ncu maddesi 
2255 sayılı kanuna bağlı 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 
Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim Sn şirketi imti-
yazile tesisatının satın almnıasrna dair mukavele
nin tasdiki hakkında (Mukavelenin 3 ncü mad
desi) 
Gümrük tarifesi kanununun 6 nci maddesinin 1 
numaralı bendinin değiştirilmesine dair kanun 
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma dair 



— 0/Q 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

3 /6 /1938 

17/ 6/1988 

22/6 /1938 

24/6 /1938 

27/6 /1938 

28/6 /1938 

Kanun 

» 

» 

» 

» 

^ 

3424 

3465 

3481 

3496 

3506 

3521 

29/6/.1938 

29/6/1938 

12/12/1938 

12/6/1939 

16/6/1939 

30/6/1939 

9/10/1939 

15/12/1939 

17/ 1 /1940 

3528 

3537 

3544 

3641 

3645 

3657 

3729 

3746 

3773 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşkilat ka
nununun 16 ııeı maddesi 
Gümrük tarife kanununa bağlı tarifenin 281 nu-
marasma bir fıkra eklenmesi ve 327 numarasının 
kaldırılması hakkında kanun 
İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğünün teş
kilât ve işletmesine dair kanunun 10 neu maddesi 
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma dair 
kanun (2/7005 ve 2/8602 saydı kararnameler için) 
Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 216 nu
marasında değişiklik yapılmasına dair kanun 
Balya - Karaaydm madenleri kiralama ve işlet
me şirketinin getireceği mayi madenî mahrukatın 
gümrük ve muamele vergisinden istisnasına dair 
olan kanuna ek kanun 
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma dair 
kanun (2/8179 saydı ve 26/2/1938 tarihli karar
name için) 
Teşviki sanayi kanunu ile bu kanuna müzeyyel 
2261 saydı kanunun bazı hükümlerinin değiştiril
mesine dair kanun 
Gümrük tarife kanununu değiştiren 2255 sayılı 
kanunun 3 neü maddesinde değişiklik yapan ka
nun 
Gümrük tarife kanununa bağlı umumî idhalât ta
rifesinin 607/P. 1 pozisyonuna bir fıkra ilâvesine 
dair 
İstanbul Elektrik, tramvay ve tünel idareleri teş
kilât ve tesisatının İstanbul belediyesine devrine 
dair kanunun muvakkat birinci maddesi 
İskân kanununun bazı maddelerini değiştiren 2448 
numaralı kanunun 3 ncü ve 2510 numaralı kanu
nun 31 nei maddelerinin tadili hakkındaki kanu
nun 2 nei maddesinin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları 
Ecnebi Devletlerden teğmiu edilen ve edilecek olan 
kredilere mahsuben celbolunan harb teçhizat ve mal
zemesinin gümrük resmile sair vergi ve resimlerden 
istisnası hakkında 
Sanayide kullanılan ibtidaî maddelerle makine 
alât ve edevatı ve bunların yedek ve teedid parça
ları hakkındaki kararların tasvibi hakkında 
Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müte
essir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi 



C/9 
dergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No.. Hulâsa 

17/ 1 /1940 Kanun 

17 /1 / l 940 » 

18/ 1 /1940 » 

C) Gümrük resmine 

31 / 5 /1930 Kanun 

7/ 6 /l930 s> 

7/ 6 /1930 > 

7/6/1930 » 

26/3 /1931 » 

22/7/1931 » 

3775 

3776 

3781 

Hariçten idhal edilecek bazı maddelerin gümrük 
resimlerinin tadili hakkındaki 2294 sayılı kanuna 
tevfikan icra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen ka
rarların tasdikma dair 
Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müdafaa 
pulu ilsakı hakkındaki kanunda bazı değişiklik ya
pılmasına dair 
Gümrük tarifesinin 695 numarasının D pozisyonu
nun tadiline dair 

28/5/1933 

10/6 /1933 
4/6/1934 

» 

» 
» 

3/6 /1935 

29/ 1/1936 

8/5/1936 
10/2/1937 

7/6/1937 

7 /6 /1937 

haizi tesir olan ticaret mukavelelerinin tasdikma dair kanunlar 

1671 Türkiye ile îsveç arasında yapılan ticaret ve seyri-
sefain mukavelesi hakkmda 

1689 Türkiye - Almanya ticaret mukavelenamesinin tas
dikma dair 

1690 Türkiye ile Macaristan arasında münakid ticaret 
mukavelesi hakkmda 

1691 Türkiye ile Bulgaristan arasında aktedilen ticaret 
ve seyrisefain muahedesi hakkında 

1799 Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki ticaret ve 
seyrisefain mukavelesi hakkında 

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 

2294 1873 »ayılı kanuna müzeyyel kanun 
2499 Türkiye ile Bulgaristan arasmda akid ve imza 

edilen ticarî itilâf hakkmda 
2756 2499 sayılı kanunla kabul edilen Bulgar ticaret mu

kavelesinin bir numaralı cetvelinde yapılan deği
şiklik hakkında 

2909 1758 sayılı kanunla kabul edilen Yunan ticaret 
mukavelesine zeyil hakkında 

2967 2294 sayılı kanuna müzeyyel kanun 
3125 Türkiye - Yugoslavya ticaret ve seyrisefain mu

kavelesinin tasdikma dair 
3210 Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti Şehinşahisi 

arasında Tahranda 20/4/1937 tarihinde akid ve 
imza edilen havai seyrüsefer mukavelesinin tas
dikma dair kanun (Madde 10 - 14) 

3215 Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti Şehinşahisi 
arasında 14/3/1937 tarihinde Tahranda akid ve 
imza edilen hudud mmtakasının emniyetine ve 
mezkûr mıntakada çıkan hâdise ve ihtilâfların 
tesviyesine aid mukavelenamenin tasdikma dair 
kanun (Madde : 11) 



— C/10 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

7 /6/1937 Kanun 

28/6/1938 

21/ 1 /1939 

16/6/1939 

27/3 / l940 

Hulâsa 

3216 Türkiye Cumhuriyeti ile tran Devleti Şehinşahisi 
arasında imza edilmiş olan hududda tesis edile
cek Türk - Tran gümrüklerinin faaliyetini tanzim 
eden anlaşmanın tasdiki hakkında kanun (Mad
de : 9) 

3520 Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletler ara
sında intişarını kolaylaştırmak için 11/10/1933 ta
rihinde Cenevrede akdolunan beynelmilel muka
veleye iltihaka dair kanun 

3569 Türkiye - Almanya ticaret mukavelesine müzey-
yel olarak Ankarada 19/5/1936 tarihinde tanzim 
ve imza edilen üçüncü itilâfnamenin tasdiki hak-

"* /"* kında 
3646 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet

leri arasında 1 - IV - 1939 tarihinde Ankarada im
zalanan ticaret anlaşmasrnm tasdikin a dair 

378S Cav kanununun 12 nci maddesi 

D) Gümrük resmine müteallik nizamname ve kararnameler 

9/1 /l 934 

13/9/1935 

18/11/1936 

30/12/1036 

Kararname 

Nizamname 

Kararname 

» 

2/20 

2/3283 

2/5570 

2/5790 

10/2/1937 

12/4/1977 

3 / 5 /l937 

30/4/1938 

15/12/1938 

19/8/1938 

Kanun 

2/6059 

2/6374 

2/6500 

2/8672 

2/10030 

2/9456 

Tarifenin 001/A numarasına giren kömürlerin 
gümrük resminin tenzili hakkında 
1262 saydı kanunun sureti tatbiki hakkında nizam
name 
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 
(îazete, mecmua ve mekteb kitabları tabında kul
lanılan ve tarifenin 328/A numarasına giren adi 
kâğıdlarm gümrük resimlerinin tenzili hakkında 
Maarif vekâletinin resmî kitab listesine dahil ki-
tablarm tabında kullanılan ve tarifenin 328/A 
ve B pozisyonlarına giren kâğıdlarm gümrük res
minin tenzili hakkında 
Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim şirketi 
tarafından ithal olunacak sandıklık kerestelerin 
gümrük resminin tenziline dair 
Laboratuarlarda kullanılan caîiıdau alâtı fenniye 
ve cihazların gümrük resmi hakkında 
Hariçten idhal olunacak makine alâtı ve bunların 
yedek ve tecdid parçalarının gümrük resmi hak
kında 
Sinema filimlerinin gümrük resmi hakkında 



C/11 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

13/ 1 /1939 

25/5/1939 

5 /7 /1939 

31/7/1939 

29/ 7/1939 

3/9/1939 

19/9/1939 

23/12/1939 

Kanun 2/10258 

2/11092 

2/11438 

2/11614 

2/11597 

2/11752 

2/11989 

2/1254,-

Çiçeklerin gümrük resminde yapılan tadilât hak
kında 
Hariçten idhal olunan çimentoların beher tonunun 
iki lira gümrük resmine tâbi olduğu hakkında 
Hariçten idhal olunacak (Şevyot Kirli) nin güm
rük resminden tenzilât icrası hakkında 
Hariçten idhal edilecek kok kömürünün beher to
nundan alınmakta olan 7,5 lira gümrük resminin 
2 liraya indirilmesi hakkında 
öğretici ve teknik filimlerin kontrolü hakkındaki 
nizamnamenin meriyete konulmasına dair 
Türkiye ile Litvanya arasında imza edilen Modüs 
vivendi ile ticaret ve klering anlaşmasının 
22 - VI - 1939 tarihinden itibaren muteber olmak 
üzere meriyete konulmasının kabulü hakkında 
Türkiye ve Fransa arasında 29 ağustos 1929 ta
rihli ticaret ve seyrisefain mukavelenamesine mü-
zeyyel anlaşma ile tediye anlaşmalarının 1 eylül 
1939 tarihinden itibaren meriyete girmek üzere 
tasdiki hakkında 
Askerî fabrikaların gümrük ve buna munzam re
simlerden muafen geçirecekleri ibtidaî maddelerle 
bunun sureti tatbiki hakkındaki talimatnamenin 
tasdiki hakkında 

Muamele vergisi 

20/4/1933 

10/5/1934 
23/12/1934 

15/12/1934 

12/6/1935 

14/6/1935 

10/2/1937 

4/6/1937 

Kanun 

» 
» 

B. M. M. Kararı 

Kanun 

» 

» 

» 

2154 

2430 
2663 

839 

2781 

2821 

3122 

3202 

Halkevleri için ithal olunan radiyo ve sinema ma
kinelerinin gümrük ve muamele ve okturva ver
gi ve resimlerinden muafiyetine dair 
Muamele vergisi kanunu 
Muamele vergisi kanununun ikinci maddesinin 
(O) fıkrasını değiştiren kanun 
Muamele veıgisi kanununun ikinci maddesinin 
(O) fıkrasının tefsire muhtaç olmadığı hakkında 
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 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 
50 nci maddesi 



— C/12 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatm müstenidatı 

Tarihi Ne/i No. Hulâsa 

12/ 6 /1937 Kanun 

2 2 / 6 / l 9 3 8 » 

24/6/1938 » 

28/6/1938 » 

28/6/1938 » 

29/6/1938 » 

5/ 1 /1940 » 

17/ 1 /1940 » 

30/ 7 /1938 Kararname 

5/8/l938 
15/12/1938 

24/9/1938 
6/ 1 /1939 
11/5/1939 
12/6/1939 

3257 

3482 

3491 

3520 

3521 

3535 

3766 

3773 

2/9383 

2/9408 
2/10029 

2/9466 
2/10204 
2/10940 
2/11280 

Muamele vergisi kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında kanun 
Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun 
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci mad
desi 
Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletler ara
sında intişarım kolaylaştırmak için 11/10/1933 
tarihinde Cenevrede akdolunan beynelmilel mu
kavelenameye iltihaka dair kanun 
Balya - Karaaydın madenleri kiralama ve işletme 
şirketinin getireceği mayi madenî mahrukatın 
gümrük ve muamele resminden istisnasına dair 
olan kanuna ek kanun 
Muamele vergisi kanununun bazı hükümlerini ta
dil eden ve kanuna yeniden bazı hükümler ekle
yen kanun 
Muamele vergisi kanununun bazı hükümlerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklen
mesine dair 
Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müte
essir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki kanunun 5 nci maddesi 
2430 numaralı kanunun 2 nci maddesine 3535 nu
maralı kanunla eklenen (T) fıkrası mucibince 
muamele vergisinden muaf en getirilecek olan yarı 
mamul maddelerin nevileri hakkında 
2430 numaralı kanunun 3535 numaralı kanunla 
değişen 2 nci maddesinin (O) fıkrası mucibince 
hariçten muamele vergisinden muaf olarak ge
tirilecek makine alât ve edevat ve bunların ye
dek ve tecdid parçalarının nevileri hakkında 
2430 sayılı kanunun 2 nci maddesine 3535 sayılı 
kanunla eklenen (S) fıkrasile verilen salâhiyete 
müsteniden muamele vergisinden istisna edilen 
müesseseler hakkında 

12/ 6/1930 
22/7 /1931 

Kanun 

Dahilî istihlâk vergisi 

A) Şeker, glikoz ve mayi madenî mahrukat 

1718 Dahilî istihlâk vergisi hakkında 
1871 Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 numaralı 

kanunu muaddil kanun 



— 0/13 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

19/4/1934 

26/5/1934 

12/6/1935 
14/6/1935 

14/6/1937 

25/1/1937 

Kanun 

> 

» 
> 

» 

» 

2414 

2448 

2785 
2796 

3263 

3101 

Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 numaralı 
kanunu muaddil kanun 
Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 sayılı ka
nuna müzeyyel kanun 
Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkında 
Dahilî istihlâk vergisi kanununun 10 ncu madde
sinin tadili ve muvakkat bir madde ilâvesi hak
kında 
Dahilî istihlâk vergisi kanununa müzeyyel 2448 nu
maralı kanunun tadiline dair kanun 
Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkındaki ka
nuna müzeyyel kanun 

24/5/1934 
14/6/1937 

11/6/1937 

2 7 / 6 / l 9 3 8 

Kanun 

Tefsir 

Kanun 

B) Elektrik ve havagazı 

2442 Elektrik ve havagazı istihlâk resmi hakkında 
3260 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 

224 2442 sayılı kanunun birinci maddesinin (G) fıkra
sının tefsiri 

3508 Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve sergi
lerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair olan 
kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun 

G) Bazı maddelerden alman istihlâk vergisi 

27/5/1935 
11/6/1937 

29/6/l939 

Kanun 
B. M. M. Kararı 

Kanun 

2731 
1009 

3536 

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 
Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hak
kındaki 2731 numaralı kanunun bazı hükümle
rini değişitren kanun 

19 nisan 1298 
22 haziran 1305 

18 sefer 1299 
22 haziran 1305 

Kara, deniz av vergileri 

Nizamname Uersaadet 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 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi 

(İ/12/1928 

24/ i/1936 

5/5/1937 

Karar 

Kanun 

No. 

2 cemaziyülevvel 1324 Nizamname 

10/4/1338 
6/4/1340 

18/1/1926 

22/4/1926 

Kanun 
» 

» 

» 

218 
465 

721 

820 

17 

2956 

3167 

Hulâsa 

Zabıtai saydiye nizamnamesinin 27 nci maddesi 
makamına kaim maddei nizamiye 
Zabıtai saydiye nizamnamesini muaddil kanun 
İstanbul ve tevabii balıkhanesine müteallik nizam-
namenin 1, 3 ncü maddelerinde muharrer rüsu
mun tezyidine dair 
Zabıtai saydiye nizamnamesine bazı mevad tezyi-
line dair 
Zabıtai saydiye ve İstanbul tevabii balıkhanesine 
müteallik nizamnamelerin bazı maddelerini mu
addil 
Sünger saydedenlerden 820 numaralı kanun mu
cibince saydiye resmi alınmayacağına dair Büyük 
Millet Meclisi karan 
Yunus balıklarının ve bunlardan çıkan balık yağ
larının av vergisinden istisnasına dair 
Kara avcılığı kanunu 

10/4/1340 Kanun 

31/5/1930 » 

25/6/1933 » 

Nakliyat resini 

472 

1667 

2030 

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat edeu 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 
Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiye-
sinin teşkilât ve vezaifine dair kanuna müzeyyel 
kanunun 1 nci maddesi 
Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 

Sefineler rüsumu 

15/4/1338 
6/4/1340 

6/4/1340 

13/12/1935 

5/7/1939 

Kanun 216 
466 

467 

2864 

3687 

Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında 
Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkındaki 
216 numaralı kanuna merbut tarifeye bir zeyil ilâ
vesine dair 
Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkındaki 
216 numaralı kanuna merbut tarifenin 3 ncü mad
desinin «C» fıkrasının ilgasına dair 
Hususî yatlarla münhasıran turist taşıyan veya 
ilmî hususatta kullanılan gemilerden bazı deniz 
resimlerinin affine ve bazılarından tenzilât icra
sına dair 
Karadeniz havzasından kömür alacak gemilerin rü
sumdan muafiyeti hakkında 



— C/15 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Damga resmi 

23/5/1928 
14/12/1929 

10/6/1930 

11/6/1930 

28/ 5 /1934 
3/7/1934 

23/12/1934 

16/10/1935 

21/1 /1936 
8/6/1936 
4/6/1937 

7/ 1 /1938 

10/6/1938 

22/6/1938 

22/6/193S 

28/6/1938 

27/ 1 /1939 
16/6/1939 

5/7/1939 

5/7/1939 

6/7/1939 

Kanun 1324 
1541 

1711 

1715 

2455 
2576 

2661 

2828 

2896 
3008 
3202 

3308 

3437 

3478 

3480 

3522 

3590 
3645 

3683 

3686 

3702 

Damga resmi kanunu 
Damga resmi kanununun 13 ncü maddesinin 8 nci 
fıkrasının tadili hakkında 
Tasarruf sandıklan hakkındaki kanunun 8 nei 
maddesi 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası kanununun 
92 nci maddesi 
Damga resmi kanununa müzeyyel 
Gizli nüfusların yazımı hakkındaki kanunun 3 ncü 
maddesi 
Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve ye
meklik dağıtılmasına dair kanunun 5 nci maddesi 

Damga resmi hakkındaki 1324 sayılı kanunun 32 
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
Hayvanlar vergisi kanununun 14 ncü maddesi 
îş kanununun dokuzuncu maddesi 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 
50 nci maddesi 
Devlet ziraat işletmeleri kurumu kanununun 15 
nci maddesi 
Tütün ve tütün inhisarı kanununun 112 nei mad
desi 
Damga resmi kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddelerin ek
lenmesine dair kanun 
İstanbul Elektrik şirketi imtiyazile tesisatının sa
tın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkın
daki kanunun 2 nci ve mukavelenin 6 nci maddesi 
Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik fab
rikalarının haiz olacakları muafiyet hakkında 
Damga resmi kanununun tadiline dair kanun 
İstanbul Elektrik, tramvay ve tünel idareleri teş
kilât ve tesisatının İstanbul belediyesine devrine 
dair kanunun 12 nci maddesi 
İskân kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun 
Evlenme kâğıdları ve nüfus kütüklerine tescilleri 
hakkındaki kanunun birinci maddesi 
Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve be
lediyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve bele
diye resimlerile darülaceze hisselerinin mikdarma 
ve sureti istifasına dair 



C/16 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

3 / 1 / l 940 Kanun 

17/1/1940 » 

27/3/1940 » 

376,5 

3773 

3788 

Hulâsa 

Damga resmi kanununun bazı hükümlerinin değiş-
tirilmeesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenme
sine dair 
Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından mütees
sir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki kanunun 1 nci maddeesi 
Cay kanununun 12 nci maddesi 

Tapu harçları 

30 T. sam 1330 Kanun 

1 mart 1332 

10/6/1926 

21/5/l928 

16/5/1920 
19/3/1931 

27/6/1931 
4/7/1931 

4/7/1931 
7/4/1932 

» 

» 

» 
> 

> 
» 

» 
> 

929 

1301 

1451 
1771 

1833 
.1836 

.1837 
1944 

2/6/l934 

14/6/1934 
4/7/1934 

15/12/1934 
22/12/1934 
29/12/1937 
3/6/1935 

23/12/1935 

» 

> 
» 

» 
» 

B. M. M. Kararı 
Kanun 
» 

2490 

2510 
2567 

2613 
2644 
1 023 
2762 
2870 

Vilâyetlere aid mekâtibi iptidaiye ve tâliye binaları 
senedatınm bilâ resim vilâyet namına tebdili hak
kında 
Muamelei mütekabile esası üzerine itilâfname teati 
eden düveli ecnebiyenin Türkiyede bulunan sefaret 
ve konsoloshane binalarının vergi ve rüsumdan is
tisnasına dair 
Devlet demiryolları istimlâk kanununun 5 nci 
maddesi 
Bazı müessesat muafiyetleri hakkındaki ahkâmın 
ilgasına dair olan kanunun 5 nci maddesi 
Tapu harçları kanunu 
Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi ve intacı 
hakkında 
Arazi vergisi kanununun 8 nci maddesi 
Veraset ve intikal vergisi hakkındaki kanunun 
bazı maddelerinin tadiline ve bazılarının ilgasına 
dair kanunun 50 nci muaddel maddesi 
Bina vergisi kanununun 14 ncü maddesi 
1331 numaralı kanuna tevfikan verilen tapu sened-
leri harçlarının bakiye taksitlerinin af fine ve gayri-
mübadillere veril eeek gayrimenkul emvalin tapu 
harcından istisnasına dair 
Arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 23 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası 
İskân kanununun 39 ncu maddesi 
Arazi vergisi kanununun muvakkat 3 ncü maddesi 
yerine kaim maddesi 
Kadastro ve tapu tahrir kanunu 
Tapu kanunu 
Tapu kanununun muvakkat maddesi hakkındü 
Vakıflar kanununun 8 ve 31 nci maddeleri 
Bina vergisi kanununu muaddil kamın 



C/l? 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın mfistenidatı 

Tarihi Nevi No. 

25/12/1935 kanun 2879 

8/2/1937 
4/6/1937 

7/ -1 /1938 

28/6/1938 

5/12/1935 
13/7/1936 
27/12/1937 
22/6/1938 

5/7/1939 

11/7/1939 

27/3/l940 

» 
» 

> 

» 

Nizamname 
» 

• » 

Kanun 

» 

» 

» 

3116 
3202 

3308 

3522 

2/3542 
3042 

2/1777 
3480 

3683 

3711 

3788 

Hulâsa 

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 nçi maddesi 
Devlet ziraat işletmeleri hakkındaki kanunun 15 
nci maddesi 
Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik fab
rikalarının haiz olacakları muafiyet hakkında ka
nun 
Kadastro ve tapu tahriri nizamnamesi 
Vakıflar kanununa dair nizamname 
İskân muafiyetleri nizamnamesi 
İstanbul Elektrik şirketi imtiyazile tesisatının sa
tın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkın
daki kanunun 2 nci maddesi 
îskân kanununun bazı maddelerinin değiştirilme^ 
sine dair 
Hatay vilâyeti kurulmasına dair kanunun muvak
kat 7 nci maddesinin B fıkrası 
Çay kanununun 7 ve 12 nci maddeleri 

9/ 6/1934 
20/12/1934 

4/ 6/1937 

16/1/1939 

28/6/1938 

kanun 

» 

» 

Tefsir 

Mahkeme harçtan 

2503 Adliye harç tarifesi kanunu 
2629 2503 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 

kanon 
3202 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 

50 nci maddesi 
3560 Adlî evrakın P. T. T. İdaresi vasıtasile tebliğine 

dair kanunun 4 ncü maddesi 
1059 Adliye harç tarifesi kanununun 33 ncü maddesi 

nin tefsirine mahal olmadığına dair 

23/ 6/1927 
12/5/1928 

23/ 5/1928 
21/10/1935 

Kanun 
» 

Kanun 
» 

Pasaport ve kançılarya v» sair» 

1143 Şehbenderlik rüsumu 
1260 Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlar hak

kında 
1318 Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkmda 
2833 Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkındaki ka

nuna bağlı cetvelin değiştirilmesine dair 



C/18 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hanılatm mûstenidatı 

Tarihi 

28/ 6/1938 
14/11/1938 

29/6 /1938 

5 /7 /1939 

Nevi 

Kanun 

No. 

3519 
3541 

3529 

3683 

Hulâsa 

Pasaport kanunu 
Sıhhat patenteleri üzerine yapılan konsolosluk vi
zelerini kaldıran beynelmilel itilâfnameye iltiha
kımız hakkında 
Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak
kında kanun 
fskâıı kanunıınım bazı maddelerinin, değiştirilme
sine dair 

23 /7 /1934 

4 / 6 /1937 

Kanun 

15/6/1938 
24/6/1938 

24/6/1938 

5/7/1939 

> 

> 

» 

Note rler 

2661 Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk 
ve yemeklik dağıtılması hakkındaki kanunun 5 nci 
maddesi 

3202 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 
50 nci maddesi 

3456 Noter kanunu 
3491 Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci mad

desi 
3494 Adliye harç, tarifesi kanununa ek noter harç ta

rifesi kanunu 
3683 iskân kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun 

10 mart 1296 Kanun 
28 nisan 1304 Nizamname 
12 ağustos 1317 » 
25 mart 1321 İrade 

14 ağustos 1330 
24/1 /1927 
2/3/1927 

14/5/1928 

2/3/1929 
2/6/1929 

2/4/1932 
21/10/1935 
14/ 1 /1938 

Kanun 
» 
» 

> 

> 
» 

> 
> 
» 

964 
984 

1262 

1401 
1527 

1939 
2837 
332M 

harçlar 

İhtira beratı 
Alâmeti farika nizamnamesi 
Alâmeti farika nizamnamesine müzeyyel madde1. 
İhtira beratı ile alâmeti farika rüsumunun tazifi 
hakkında 
Nüfus kanunu 
Eczacılar ve eczaneler hakkında 
Ecza depolarından alınan ruhsatiye harcı hak
kında 
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki ka
nunun harca müteallik hükümleri 
Alâmeti farika nizamnamesine müzeyyel karnın 
Müstahzaratı kimyeviye rüsumu kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkında 
İhtira beratı kanununa bir madde ilâvesi hakkında 
İskân kanununa ek kanun 
2887 sayılı kanunun tadiline dair kanunun birinci 
maddesi 



5/iâ 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın mûstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

17/ 6 /1938 Kanun 

9/10/1939 » 

11/ 5/1939 Nizamname 

3458 

3728 

2/10941 

Hulâsa 

Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanunun 6 ncı 
maddesi 
Mutahassıs tabîblerle kimyagerler ve diğer sıhhiye 
memurlarile fennî gözlükçûlere ve hususî hastane 
açacaklara verilecek ihtisas vesikası, şahadetname 
ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar hakkında 
3458 sayılı kanunun 6 ncı maddesine tevfikan ha
zırlanan nizamnamenin 10 ncu maddesi 

2/2/1340 

3/5/1928 
8/6/1930 

23/3/1931 

11/ 1 /1937 

Kanun 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

405 Zabıtai sıhhiyei hayvaniye kanunu muvakkatini 
muaddil kanun 

1234 Hayvan sağlık zabıtası hakkında 
1693 Hayvan sağlık zabıtası kanununun 39 ncu madde

sini muaddil kanun 
1775 Hayvan sağlık zabıtası kanununun 22, 46, 48 nei 

maddelerinin tadili hakkında 
3091 Yabancı memleketlere gönderilecek domuz ve müs

tahzaratından muayene resmi aimmamasma dair 

Üçüncü kısım 

İnhisarlar safi hasılatı 

17/ 6/1938 Kanun 

Tütün 

3437 Tütün ve tütün inhisarı kanunu 

11/12/1936 Kanun 

Tvz 

3078 Tuz kanunu 

ispirto i)e ispirtolu içkilef 

22/ 3 / l 926 Kanun 790 İspirto ve meşrubatı küuliye hakkında 
16/ 5 /1926 Talimatname 790 numaralı kanunun auveri icraiyesini mübeyyin 

talimatname 



Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 
Tarihi Nevi No. 

1 1 / 8 /1933 Talimatname 

2 1 / 2 /1934 > 

16/ 2 /1938 Kararname 

5/5/1938 » 

16/8 /1939 » 

14842 

2/172 

2/8183 

2/8737 

2/11632 

Hulâsa 

790 sayılı kanunun suveri icraiyesini mübeyyin ta
limatnamenin muaddel ikinci maddesi 
790 numaralı kanunun suveri icraiyesini mübeyyin 
talimatnamenin muaddel 8 nci maddesi 
790 sayılı kanunun suveri icraiyesini mübeyyin 
talimatnamenin muaddel 2 nci maddesinin saf is
pirtolara aid inhisar resminin asgarî haddinin 10 
kuruşa indirilmesine dair 
790 numaralı kanunun suveri icraiyesini mübey
yin talimatnamenin 39 ncu maddesinin kaldırıl
masına ve 40 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
790 sayılı kanunun tatbik suretini gösteren talimat
namenin 8 - 8 - 1 9 3 8 tarihli 2/9420 sayılı kararna
me ile değiştirilen ikinci maddesinde bira için tayin 
edilmiş olan resim haddinin litre başına, şişe ve 
fıçı birasında vasatı 4 ilâ 10.kuruş olarak değişti
rilmesine dair 

23/5/1934 Kanun 

14/1/1933 Karar 

10/ 6/1933 » 

Revolver, fişek ve patlayıcı maddeler 

2441 Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemeleri fişek 
ve revolver inhisarı kanunu 

13759 Madenlere yapılacak mevaddı infilâkiye satışları
nın maliyet fiati üzerinden icrası hakkında 

14451 Madenlere satılacak taş barutlarının maliyet fi
ati üzerinden satılmasına dair 

28/5/1934 

Tütün ve içkilerden ahnacak müdafaa vergisi 

2460 Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkında 

1/6/1929 
15/6/1930 

Kanun 

Kibrit ve çakmak 

1503 Kibrit ve çakmak inhisarı hakkında 
1722 Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine mü

teallik mukavelenin tasdikma dair 

6/1927 Kanun 

Oyun kâğtdt 

1118 Oyun kağıdları inhisarı hakkında 



e/âi-
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Dördüncü kıtım 

8/2 /1937 
13/6/1938 
1 /6 / İ926 

9/ 8 /-1938 

Kanun 
> 
> 

Nizamname 

DıvUte aid emval ve emlâk hastlatt 

3116 Orman kanunu 
3444 Orman kanununa ek kanun 

892 Orman nizamnamesi mucibince alınan yaylakıye 
resminin lâğvine dair 

2/9634 Orman umum müdürlüğü memurlarının göreceği 
islere dair nizamname 

1/11/1336 Kanun 

İşletilen emlâk hasılatı 

46 Haziaei hassaya aid emlâk ve arazi muamelâtı ta 
sarrafiyesine dair 

Emval ve emlâk satış hasüatt 

13 eylül 1331 

15/ 4 /1339 

21/4/1340 

14/1 /1926 
10/5/1341 

17/2/1926 

22/2/1926 

28/5 /192T 
1/4/1928 

24/5/1928 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

» 

> 
Talimatname 

Kanun 

t 

» 
» 

» 

333 

499 

716 

743 

748 

1055 
1217 

1331 

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun 
ve matlûbatı metrûkesi hakkrnda 
13 eylül 1331 tarihli kanunu muvakkatin bazı mad
delerinin tadiline dair 
Ziraat bankası matlûbatı atikasmm sureti tetri-
yeaine dair 
Borçlanma kanunu 
Bedelleri peşin ve nmkassat olarak istifa edilmek 
üaere satılacak emlâki milliyenin sureti füruhtu 
hakkında 
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 
Mübşdeleye gayri tâbi ahaliye verilecek emvali 
gayrimenkule hakkında 
Müoadil, gayrimübadil, muhacir ve saireye kanun
larına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan 
gayrimenkullerin tapuya raptı hakkında 



Ö / 2 â -
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın mûstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

18/3 /1929 

2/6/1929 

2/6 /1929 

2/ 6/1929 
19/ 3/1931 
21/7/1931 

21/4/1932 

7/4/1932 

Tefsir 

Kanun 

27/6/1932 
11/6/1933 

2/ 6/1934 
14/6/1935 
28/6/1938 

28/6/1938 

2/1/1939 

5/6/1939 

27/3 /1940 

Kanım 

s-

> 

» 

» 

» 

142 

146 

1505 

1507 
1771 
1866 

1929 

1943 

2033 
2300 

2490 
2808 

3523 

3524 

3551 

3631 

3788 

Hulâ asa 

1331 numaralı kanunun 6 ncı maddesinin tefsirine 
dair 
1331 numaralı kanunun 7 nci maddesinin tefsirine 
dair 
Şark menatıkı dahilinde muhtaç zıirraa tevzi edi
lecek araziye dair 
1331 numaralı kanunu tadil eden kanun 
1331 numaralı kanunu tadil eden kanun 
Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi ve in
tacı hakkındaki kanuna miizeyyel kanım 
Posta, telgraf ve telefon merkezleri müdür ve baş 
memurlarının idareye muhtas binalarda icarsız 
ikametleri hakkında 
Mazbut emlâk, yurdluk ocaklık maaşı mukabili 
verilecek emlâk ve arazi hakkında 
1773 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
Devlete aid bir kısım binalar satış bedelile resmî 
daireler yapılması hakkında 
Artırma, eksiltme ve ihale kanunu 
1943 sayılı kanuna ek kanun 
Gayrinıübadil istihkaklarının tasfiyesine dair ka
nunun 4 ncü maddesi 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 
Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiyesi ve in
tacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun 
Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkındaki ka
nunun ikinci maddesi 
Çay kanununun 7 nci maddesi 

Beşinci kısmı 

Devletçe idare edilen müesseseler 

23/ 5 /1927 Kanun 

31/12/1928 > 

Devlet demiryollari 

1042 Devlet demiryolları ve limanları idarei umıımiyesi-
nin teşkilât ve vezaifine dair 

1375 Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryollarile 
Haydarpaşa liman şirketleri ve Zurihte şark de
miryolları bankası arasında münakid itilâfnanieler 



C/23 
Vergiletin ve resimlerin ve sair hasılatın müfitenidaü 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

28/12/1933 Kanun 2376 Sıcak ve soğuk maden sularmm istismarile kaplıca
lar tesisatı hakkındaki 927 numaralı kanuna mü-
zeyyel kanunun 1 nei maddesi 

Not 
Posta, telgraf ve telefon kısmı bu yıl cedvelinde mevzuatın tarih ve numara sırası tasnif edilmiş 

olduğundan hu yıl cedvelindeen tertih ve tahedilmesi zaruridir, 

Posta, telgraf ve telsfon 

23 şubat 1328 Kanunu muvakkat 

30 T. Sani 1330 Kanunu muvakkat 

13/2/1325 

26/11/1339 
4/2/1340 
10/5/1926 

30/5/1926 
25/6/1927 

15/5/1928 

17/ 5 /1928 
1/12/1928 

7/ 1 /1929 

2/3/1929 

10/3 /1930 

1/5 /1930 

21/12/1931 

21/12/1931 

21/12/1931 

N izamname 

Kanun 
» 
> 

> 
» 

> 

•» 
Kanun 

» 

» 

» 

> 

> 

> 

> 

376 
406 
835 

876 
1172 

1253 

1265 
1366 

1379 

1404 

1569 

1601 

1899 

1900 

1901 

Teatii muhaberata hadim hususî elektrik hututu 
hakkında 
înşiaatı elektrikiye vasıtasile telsiz telgraf ve telsiz 
telefon hakkındaki kanunu muaddel 11 ve 12 nei 
maddelerinin tadili hakkında 
Mısır ile teati edilecek telgrafnamelerin ücretlerinin 
tadiline dair 
Posta kanunu 
Telgraf ve telefon kanunu 
Telgraf ve telefon kanununun 33 ncü maddesinin 
tadiline dair 
Ankara şehri otomatik telefon kanunu 
Posta kanunu ile telgraf ve telefon kanununun ba
zı maddelerinin tadili hakkında 
Posta, telgraf ve telefon idaresince eşhasa aid akü-
mülâtörlerin doldurulmasına dair 
Anadolu ajansı telgraf ücretleri hakkında 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun tadili 
hakkında 
Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlar 
hakkında 
Posta kanununun 21 nei maddesinin salisen fıkrası
nın tadiline dair 
Ankara otomatik telefon kanununun 7 nei mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında 
Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlar 
hakkındaki kanunun beşinci maddesinin tadiline 
dair 
Telgraf ve telefon kanununun 7 nei maddesinin 
tadiline ve 29 ncu maddesine bazı fıkralar ilâvesine 
dair 
406 numaralı telgraf ve telefon kanununa bazı mad
deler tezyiline dair 
Ankara şehri otomatik telefonu ile telefon idaresi 
tarafından tesis edilen telefonlara merbut telefon
ların ücreti hakkında 



C/24 — 
Vergilerin ve resimlerin ve *«ir hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

16/6/1932 Kanun 2009 « Eastern » telgraf kumpanyasile münakid muka
velenamenin feshile (Communication İmperial and 
tnternational) Limited Şirketi ile bir mukavele 
akdi hakkında 

13/4/1933 » 2142 Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 ııei 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

1/ 5 /.1.933 » 2164 Ankara şehri otomatik telefon kanununun bazı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bir madde ilâ
vesine dair olan 1901 numaralı kanunun 2 neı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 

11/6/1933 » 2298 Memleket dahilinde hava yolile nakledilecek mek-
tub posta paketi ve saireden alınacak ücretler hak
kında 

11/6/1933 > 2301 Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 ııei 
maddesine ilâve edilecek fıkra hakkında 

9/ 6 /1934 » 2501 1404 numaralı kanunun birinci maddesine bazı fık
ralar ilâvesine dair 

5/ 7 /1934 » 2579 ' Posta kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair 

13/12/1934 > 2609 Ankara şehri otomatik telefon kanununun bazı 
maddeleri hakkında 

22/12/1934 » 2640 Beynelmilel telekomünikasyon nıukavelesile telli ve 
telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdikma 
dair 

18/ 5 /1935 » 2721 376 numaralı posta kanununa müzeyyel kanun 
18/5/1935 » 2722 406 numaralı telgraf ve telefon kanuna müzeyyel 

kanun 
10/ 6 /1935 » 2772 Posta, telgraf ve telefon memurları hakkında. 
9/ 6 /1936 » 8021 Kahire umumî posta mukavelesinin tasdiki hak

kında 
10/6/1936 » 3026 İstanbul telefon tesisatının satın alınmasına dair 

Hükümet ile şirket arasında akdedilen mukavele
nin tasdiki hakkmda 

12/6/1936 » 3054 İstanbul telefon tesisatının tesellüm ve işletme mu
amelelerine dair 

1/2/1937 » 3108 376-numaralı posta kanununun 53 ncü maddesinin 
tadiline dair 

4 / 6 /1.937 » 3202 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 
53 ncü maddesi 

9/ 6 /1937 » 3222 Telsiz kanununun hare ve ücretlere dair olan 9 
"<îcu faslı 

25 / 4 /1938 » 3375 tzmıı telefon tesisatının satın alınmasına dair Hü
kümetle şirket arasında akdedilen mukavelenin tas
diki hakkında 

24/ 6 /1938 » 3488 İzmir telefon tesisatı tesellüm ve işletme muamele
lerine dair 

24/ 6 /1938 » 3491 Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci maddesi 



— C/25 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın mtistenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

16/ 1 /1939 

27/12/1923 

1/ 1 /1928 

1/10/1934 

24/4 /1935 

31/10/1935 

26/11/1935 

20/12/1935 

20/7/l936 

23/6/1936 
20/ 7/1936 

18/ 8/1936 

19/11/1936 

23/ 3 /l937 

30/4/1937 

Kanun 

Kararname 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Kararname 
» 

» 

» 

» 

» 

3560 

185 

6012 

2/1364 

2/2393 

2/3422 

2/3607 

2/3732 

2/4042 

2/4877 
2/5046 

2/5206 

2/5592 

2/6240 

2/6483 

16/ 5/1937 

14/ 6/ l937 

20 /7 / l 937 

2/6647 

2/6823 

2/7138 

Adlî evrakın Posta, telgraf ve telefon idaresi va-
sıtasile tebliğine dair kanunun dördüncü maddesi 
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 
Türkiye ile Amerika Birleşik Hükümeti arasında 
posta paketleri teatisine dair uzlaşma 
Müraselâta yapıştırılacak reklam etiketleri hak
kında 
Resimli ve pullu kartpostal ve kartlar çıkarılma
sına dair 
Anadolu ajansının İran, Paris ajansına yazacağı 
adi matbuat telgrafları hakkında 
3054 numaralı kanunun 7 nci maddesi hükmüne 
göre resmî dairelere ücretsiz verilecek telefonlar
dan 50 adedinin sureti tevzii hakkmda 
Telefon ücretleri hakkmda 
2721 numaralı kanunun birinci maddesi mucibin
ce Vekiller Heyetince tasdik olunan ücret tarifesi 
hakkında 
Ainkara ve istanbul radyosunun posta ve telgraf 
idaresince işletilmesi hakkında 
3054 numaralı kanunun 6 nci maddesi mucibince 
hazırlanan İstanbul telefon müdürlüğünün abone
lerle olan muamelâtı hakkında 
İstanbul telefon rehberine konacak reklâm ilân
larından alınacak ücret hakkında 
Türkiye, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan ve 
Çekoslavakya arasmda aktedilen Bükreş posta ve 
telekommünikasyon uzlaşması hakkında 
İstanbul telefon tesisatının tesellüm 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 
Havayolları Devlet işletme idaresi talimatname
sine bağlı itilâfnamenin 5 nci maddesi mucibin
ce uçaklarla taşınacak evrak, kıymetli mektüb 
ve kutu postaları ücreti hakkında 
Umumî telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus 
tesisattan her malî sene için alınacak ücretler hak
kında 



C/26 
Vergilerin ve resimlerin A e sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

1/9/1937 

2/11/1937 

19/1/1938 

.19/1 /1938 

14 /7 /1938 
15/8/1938 

12/11/1938 

15/11/1938 

9 /2 /1939 

24/12/1939 

27/4/193» 

3 /6 /1939 

19/9/1939 

13/10/1939 

Kararname 2/7319 

2/7598 

î/8072 

2/8077 

2/9250 
2/9441 

2/9837 

2/9884 

2/10342 

2/10445 

2/10866 

2/11151 

2/11970 

2/12145 

Marmaris - Rodos kablosunun işletme mukavelesi 
hakkında 
2/6240 numaralı kararname ile tasdik olunan İs
tanbul telefon talimatnamesinin tarife bahasının 
(müteferrik âletler, tesisat ve abonman ücreleri) 
kısmına uzun kordonlar için tesbit edilen ücretlerin 
ilâvesi ve İstanbul telefon tarifesinde mevcud olub 
876 numaralı kanunla gösterilmemiş olan ücretlerin 
Ankara telefonu için de tatbiki hakkında 
Radyo sal ıslarından alınmakta olan ücret mik-
d arının, İzmir enternasyonal fuarmda teşhir 
edilmek maksadile getirilecek radyo makineleri 
için fuarın devamı müddetnce iki buçuk lira
ya indirilmesi hakkında 

İzmir telefon şirketi tesisatının satın alınması hak
kında 
Radyo telgraf ücret tarifesinin tasdiki hakkında 
2/5592 ve 2/6647 numaralı kararnamelerle tasdik 
edilmiş bulunan İstanbul telefon talimatnamesile 
876 numaralı kanunla tesbit edilmiş olan Ankara 
otomatik telefon tarifesinin İzmir telefonları için 
tatbikin a dair 
Ankara telefon kanununun tarife bahsinde mevcud 
olmayan ücretler için İstanbul tarifesinin tatbiki 
ve uzun kordon tarifesi hakkında 
İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbur olduk
ları hükümleri havi ve 3054 numaralı kanuna da
yanan talimatnamenin tasdiki hakkında 
Avrupa rejiminde çekilecek telgraflardan alınacak 
ücretlere dair 
İzmir telefon rehberinde yapılacak neşriyat, rek
lâm ve ilânlar için İstanbul rehberinden alınan üc
ret tarifesinin aynen tatbiki hakkında 
Türkiye - Bulgaristan P. T. T. mukavelesinin 15 nci 
maddesinin tadili hakkında 
Adlî evrakın, Posta, telgraf ve telefon idaresi vası-
tasile tebliğine dair olan 3560 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesine göre alınacak ücretlere dair tarifenin 
tasdiki hakkında 
Sergi, panayır ve fuarlarda alınacak telefon tesisat 
masraf ve abonman ücreti tarifesi hakkmda 
Bükreşte toplanan Balkan birliği posta ve teleko-
minikasiyon komitesinin içtimaında kabul edilen 
esaslar dairesinde tesbit edilen üeretlter hakkında 



-Ö/İl 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın hıüstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

8/ 1 /1940 Kararname 2/12585 

Hulâsa 

Yabancı memleketlerle yapılacak posta muamelâtın
dan alınacak ücretler hakkında Beynelmilel telgraf 
mukavelename ve buna merbut telgraf, telefon ve 
telsiz nizamnameleri 

26/ 3/1332 
16/ 1 /1940 

Darphane ve damga matbaası hasılatı 

Kanun 
Talimatname 

Tevhidi meskukât hakkında 
Altın ve gümüş mevad ve masnuata damga darbı 
hakkında 

22/4/1341 

11/ 1 /1939 
27 /1 /1927 

1/4/1933 

Kanun 

Resmî matbaalar hasılatı 

657 Harita müdüriyet unıumiyesi kanununun 4 ncü 
maddesi 

3558 Devlete aid matbaaların birleştirilmesi hakkında 
968 Millî matbaa tahsisatının mütedavil sermaye ha

linde istimali hakkında 
2133 Devlet kitabları mütedavil sermayesi hakkında 

Umumî mektebler hasılatt 

1/4/1334 
13/3/1926 

17/5/1928 

6/7/1931 

11/6/1932 
14/6/1935 

23/3/1936 

9/6/1937 

7/7/1939 

25/5/1936 

Kanun 
> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Talimatname 

788 

1275 

1838 

2005 
2795 

2923 

3224 

3704 

Mektebi mülkiyenin tesisine dair 
Memurin kanununun memur çocuklarından alına
cak mekteb ücretlerinin tenzili hakkındaki 88 nci 
maddesi 
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 
kanüh 
Maarif vekâleti prevantoryom ve sanatoryomu 
hakkında 
Köy eğitmen kursları ile köy öğretmen okullarmrr 
idaresine dair kanunun üçüncü maddesi 
2923 sayılı kanunun tatbik suretini gösteren tali
matname 



— C/28 
Vergilerin ve resimlerin re sair haaılatm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

3 /6 /1937 İc. V. H. Kararnamesi 2/6763 Leylî tıb talebe yurdu talimatnamesinin 10 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Diğer müesseseler hasılatı 

26/10/1341 
17/ 5 /1928 

17/5/1928 

2/6/1930 
21/7/1931 

10/ 6/1933 
21/6/1934 

5/7/1934 

23/12/1934 

20/7/1340 
1340 

28/11/1340 

19/6/1936 

12/10/1936 
15/7/1937 

16/2/1938 

Kanun 
> 

» 

» 
> 

» 
» 

» 

» 

Kararname 
Talimatname 
> 

» 

» 
Kararname 

» 

549 
1266 

1267 

1678 
1858 

2291 
2526 

2582 

2654 

696 

332 

2/4858 

2/5332 
2/7107 

2/8118 

Ziraat müesseselerine sermaye vazına dair 
İslahı hayvanat kanununun 28 nci maddesini tadil 
eden kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha müesse
sesi hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi 
867 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
Distofajin tahsisatı nm mütedavil sermaye olarak 
kullanılması hakkında 
Ankara Yüksek ziraat enstitüsü hakkında 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtının muayene ve te
mizleme işleri için kurulacak fennî müesseseler 
hakkında 
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumu üretilmesi hakkında 
Ziraat vekilliği müesseselerinde yetiştirilen üretme 
vasıtalarmm satılabilmesi ve işler sermaye ile ida
resi hakkmda 
Hastaneler talimatnamesi 
Muayene ve tedavi evleri hakkmda 
Sağır ve dilsiz ve körler müessesesi dahilî talimat
namesi 
2582 numaralı kanunun 3 ncü maddesi mucibince 
yapüan talimatname 
Çeltik ekimi kanununun tatbik sureti hakkında 
Kimyahane ve bakteriyolojihane tahlil ücretleri 
hakkında 

» » > » 

29/6/1938 Kanun 

Konya ovası anlama idaresi hasılatı 

3538 Konya ovası sulama idaresi teşkilât ve vazifeleri 
hakkında 



- e/29 -
Vergilerin ve resimlerin ye sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Altıncı VTflrm 

Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından Devlet hissesi 

İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümete 
verilmiş olan salâhiyete binaen akdolunan her nevi 
imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müteallik 
mukarreratm varidata müteallik hükümleri 

30 mayıs 1283 Nizamname 

11 mart 1330 » 

3 1 / 5 /1930 Kanun 

8/6 /1933 > 

İmtiyazlı demiryollarından alınan 

Demiryolları usulü zabıtasına dair nizamnamenin 
yirminci maddesi 
Tramvayların umuru zabıtası nizamnamesinin 27, 
34, 41, ve 44 neü maddeleri, 

1667 Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanuna müzeyel 
kanun 

2285 Cenub demiryollarının işletilmesine aid itilâf name
nin onuncu maddesi 

7 / 6 / l 9 3 9 Kanun 

Fenerler hasılatından alınan 

3633 Devlet denizyolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğünün teşkilât ve vazifelerine dair kanunun 
muvakkat birinci maddesinin ikinci bendinin E fık
rası 

25/6/1927 

27 /6 /1929 

Kanun 

Kararname 

Mükerrer sigorta sandığından alınan 

1160 Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 1 nci ve 
4 ncü maddeleri 
Milî reasürans Türk anonim şirketi hakkında 



C/8Ö 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâst 

Musul petrollerinden ahnan 

5/ 6 /1926 Mukavelename Mukavelenamenin 14 neü 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 ve Hazinenin iştirak ettiği 
teşebbüslerden hâsıl olan gelirler 

28/5 /1934 
23/12/1934 

25/12/1935 

28/3 /1938 
25 /5 /1938 

6/7/1939 

Kanun 

Tayyare resmi 

2459 Tayyare resmi kanunu 
2647 Tayyare resmi hakkındaki kanunun 6 ııcı madde

sine bir fıkra ilâvesine dair 
2877 Tayyare resmi hakkındaki 2459 numaralı kanunun 

6 ııcı maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
3343 Hayvanlar vergisi kanununun 8 nci maddesi 
340J Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılı kanunun 

bazı hükümlerini değiştiren kanun 
3702 Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve be

lediyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve bele
diye resimlerile darülaceze hissesinin mikdarma ve 
sureti istifasma dair 

12/5/1932 Kanun 

Askerlik mükellefiyeti 

1958 1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 
105 ve 106 nci maddelerini muaddil kanun 



C/31 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın mttstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Kıymetli evrak 

1 4 / 1 /1938 Kanun 3323 2887 sayılı kanunun tadiline dair kanunun birinci 
maddesi 

11 / 4 /1938 » 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 

V.0/6/1938 » 3468 Pul ve kıymetli kâğıdların bayiler ve memurlar 
vasıtasile sattırılmasma ve bunlara satış aidatı ve
rilmesine dair kanun 

5 /7 /1939 » 3686 Evlenme kâğıdları ve nüfus kütüklerine tescilleri 
hakkındaki kanunun birinci maddesi 

Muayyen masrafla) karşılığı varidat 

Kambiyo murakabesi mukabili Cumhuriyet Merkez bankasından alınan 

11/6/1930 Kanun 1715 Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 
Hükümet hissesine müteallik mevaddı 

Şirketlerden ve müteahkidlerden teftiş mukabili alınan 

19/5/1929 Kanun 1456 Şirket ve müteahhidlerden teftiş mukabili alınacak 
mebaliğe dair kanunun 11 nci maddesi 

Teberruat 

26/5/1927 Kanun 1050 Muhasebei umumiye kanununun 55 nci maddesi 

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 



C/32 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Mülga vc-njiler bakayası 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş olan harb kazanç
ları vergisile misil âzamları ve teahhür zamları ve 
ihale aşarı 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 cezalan 

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 Kanunu muvakkat 

5 şubat 1328 » 

6 nisan 1329 Kanun 

16 T. sani 1329 Kanunu muvakkat 

1 şubat 1329 Kanunu muvakkat 

30 teşrinievvel 1330 » 
30 teşrinisani 1330 » 

11/4 /1334 Kanun 

İhtira beratı kanununun 39, 40 ve 47 nei mad
deleri 
Tedariki vesaiti nakliyei askeriye kanununun 52 nei 
maddesi 
Serseriler hakkındaki kanunun 16 ncı maddesi 
îçtimaatı umumiye kanununun 3 ve 10 ncu mad
deleri 
Tatili işgal kanununun 8 ve 9 ncu maddeleri 
Pirinç ziraat! hakkındaki kanunun 12 nei maddesi 
Hakkı telif kanununun 32 nei maddesi 
Polis nizamnamesine müzeyyel mevad hakkındaki 
kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri 
Emvali gayrimenkulenin tahrir ve tahdidi hakkın
daki kanunun para cezasına müteallik hükümleri 
Hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanunun 12 ve 
15 nei maddeleri 

Mcrakıbi bahriyeden maada mahallerde kullanılan 
müvellidülbuharlarla buhar hazineleri ve motorlar 
nizamnamesine muhalefet edenler hakkındaki ka
nunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nei madde
ler: 
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 nei maddeleri 



_ c/33 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

11/4/1334 

10/9/13B7 

17 /4 /1338 
9 / 4 /l340 

9 /4 /1340 

Kanun 

Tefsir 

Kanun 

12/4 /1341 
14/4/134Î 
30/11/1341 

18/ 1 /1926 

1/3 /l926 

3/3 /1926 
22/3/1926 

19/4/1926 

15/5/1926 

26/5 /1926 
26/5 /1926 

29/5/1926 

30/5 /1926 

7/ (î /1926 

7/6/1926 

7/ H/1926 

24/ 1 /1927 

2/3/1927 

» 
> 
» 

» 

» 

» 
» 

s> 

» 

» 
> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

151 

222 
41 

470 

608 
618 
677 

721 

765 

767 
790 

815 

839 

858 
859 

865 

872 

904 

905 

906 

964 

9S4 

Damızlık tiftik keçilerinin meni ihracı hakkındaki 
kanununun 5 ve 6 ncı maddeleri 
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 
Maadin 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 
Zabıtai saydiye nizamnamesine bazı mevad tezyili 
hakkında 
Türk ceza kanunu ve bu kanunun zeyil ve tadil-
! "r-indeki para cezasına müteallik hükümleri 
Türk kodeksi kanununun 9 ncu maddesi 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki ka
nunun 19, 22 ve 23 ncü maddeleri 
Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye (kabotaj) ve 
limanlarla kara suları dahilinde icrayı sanat ve ti
caret hakkındaki kanunun 5 nci maddesi 
Sıtma mücadelesi kanununun 17 ve 19 ncu mad
deleri 
Çekirge kanununun 8 nci maddesi 
îpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene 
ve satılması hakkındaki kanunun 20 nci maddesi 
Ticaret kanununun 38, 40, 52, 53, 64 ve 116 ncr 
maddeleri 
Tedariki vesaiti nakliyei askeriye kanununun 52 nci 
maddesine müzeyyel kanunun 2 nci maddesi 
İslahı hayvanat kanununun 31, 32, 33 ve 37 nci 
maddeleri 
(lümrük kanununa müzeyyel kanunun 2, 7, 10 ve 
11 nci maddeleri 
Gümrük kanununun muaddel 100, 105, 106 ve 109 
ncu maddeleri 
Eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunun 45 nci 
maddesi 
Ecza ticarethanelerile sanat ve ticaret işlerinde 
kullanılan zehirli ve müessir kimyevî maddelerin 
satıldığı dükkânlara mahsus kanunun cezaya mü
teallik 21 nci maddesi 



C/34 — 
Vergilerin ve resimlerin ve «sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

19/3/1927 

26/5/1927 

28/5 /1927 
28/5/1927 

18/6/1927 

21/6/1927 

25/6/1927 

25/6 /1927 

3 /5 /1928 

3 /5 /1928 

14/5/1928 

17/5/1928 

23/ 5/1928 

23/5/1928 

4 /4 /1929 

18/4/1929 
13/ 5/ l929 

16/5/1929 

1/6/1929 
2/6 /l929 
3/6/1929 

20/ 2/1930 

10/4/1930 

24/4/1930 

Kanun 992 

1050 

1055 
1056 

1086 

1111 

1149 

1160 

1234 

1235 

1262 

1271 

1315 

1324 

1412 

1426 
1440 

1447 

1499 
1527 

1528 

1567 

1582 

1593 

Şeriri ve grdaî tahaıriyat ve tahlilât yapılan ve 
mislî teamüller aranılan umuma mahsus bakteri
yoloji ve kimya lâboratuvarlarr kanununun 9, 10 
ve 11 ne i maddeleri 
Muhasebei umumiye kanununun 22 ve 122 nci 
maddeleri 
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 hakkındaki kanunun 9 ucu mad
desi 
Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki kanunun 
61, 62, 63 ve 65 nci maddeleri 
Çekirge kanununun 2 ve 3 neü maddelerini muad-
dil kanun 
İspençiyari 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 
Damga resmi kanununun 44 ncü maddesinin 5, 6, 
7 nci fıkraları ile 55 nci maddesi 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun para ceza
sına müteallik hükümleri 
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 maddes; 

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 fıkrasını muaddil kanun 
Umumî hıfzıssıhha kanununun 82 - 103 ncü mad
deleri 



— C/35 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. M ulâsa 

22/ 5 /1930 Kanun 

10/ 6/1930 » 

İÜ/6/193Ü » 

15/6/1930 » 

15/ 6 /1930 » 

8/ 1 /l931 » 

4/7/1U31 » 

4/7/1931 » 
25/ 7 / 1931 » 

30/11/1931 » 
7/ 1 /1932 » 

26/5/1932 » 
9/ 6/1932 » 

24/5/l933 » 

29/5/1933 » 
31/5/1933 > 

3/6 /1933 » 
5/6 /1933 > 

8/6/1933 » 

8/6/1933 » 

12/6/1933 » 

10/5/1934 » 
23/5/1934 » 

1632 

1704 

1705 

1722 

1723 

1741 

1836 

1837 
1881 

1890 
1918 

1980 
2004 

2219 

2239 
2253 

2257 
2271 

2278 

2279 

2313 

2430 
2441 

Askerî ceza kanununun 140, 146 ve 165 nci mad
deleri 
Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumî mües
seselerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası 
vermeleri mecburiyetine dair kanunun para cezası
na müteallik hükümleri 
Ticarette tağşişin meni ve ihracatın murakabesi 
ve korunması hakkındaki kanunun para cezasına 
müteallik hükümleri 
1722 numaralı kanunla musaddak kibrit ve çak
mak inhisarı işletmesinin devrine ve on milyon li
ralık istikraz aktine dair olan mukavelenin 7 nci 
maddesi 
Gümrük kanununun muaddel 110 ncu maddesini 
tadil eden 
Askerî şahıslar tarafından işlenilen suçların af ve 
teciline dair 
797 numaralı veraset ve intikal vergisi kanununun 
muaddel 46 nci maddesi 
Bina vergisi kanununun 16 nci maddesi 
Matbuat kanununun para cezasına müteallik hü
kümleri 
İktisadî buhran vergisi kanununun 9 ncu maddesi 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunun 
para cezasına müteallik hükümleri 
Muvazene vergisi kanununun 6 nci maddesi 
İcra ve iflâs kanununun 335, 336 ve 342 nci mad
deleri 
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 nei 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
1918 numaralı kanuna eklenen kanunun on birinci 
maddesi 
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 



__ o/36 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

28/ 5 /1934 kanun 

30/6/1934 » 

5/7/1934 » 

22/12/1934 » 

3/6/1935 v 

7/6/1935 » 

14/6/1935 » 

20/11/1935 » 

25/12/1935 » 

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 » 

5 /5 /1937 » 

9 /6 /1937 » 

12/6/1937 » 

2459 

2550 

2576 

2643 

2754 

2767 

2796 

2850 

2882 

2901 
2903 
2906 

2994 
2999 

3018 

3078 

3116 

3122 

3153 

3167 

3222 

3257 

Tayyare resmi hakkındaki kanunun para cezasına 
müteallik hükümleri 
1918 sayılı kanunun 57 ve 60 nci maddelerini de
ğiştiren ve bu kanuna bir madde ekleyen kanunun 
1 nci maddesi 
Gizli nüfusların yazımı 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 
1.111 numaralı kanunun bazı maddelerini tadil eden 
kanunun para cezasına müteallik hükümleri 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi kanununun 7 nci 
maddesi 
Arazi tahrir kanununun 14 ncü maddesi 
Pamuk ıslahı kanununun 7 nci maddesi 
Nebatları hastalık ve zararlı böceklerden koruma 
kanununun 23 ncü maddesi 
Türk bayrağı kanununun 6 nci maddesi 
Bankalar kanununun para cezasına müteallik hü
kümleri 
1705 sayılı kanuna müzeyyel kanunun 9 ve 11 nci 
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 
Muamele vergisi kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanunun 8 nci maddesi 



C/37 — 
Vergilerin ve rejimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

8/12/1937 
17/12/1937 

7/1/1938 

20/5/1938 

Kanun 
» 

» 

» 

3277 
3284 

3308 

3392 

25/5/1938 

10/6/1938 

15/6/1938 
17/6/1938 

17/6 /1938 

17/6/1938 

20/6 /l938 

22/ 6 /1938 
24/6/1938 

27/6/1938 

28/6/1938 
28/6/1938 

28/6/1938 

28/6/1938 

28/6/1938 

29/6/1938 

3402 

3437 

3456 
3457 

3458 

3460 

3467 

3473 
3491 

3502 

3512 
3517 

3518 

3519 

3529 

3531 

Nalband mektebleri ve nalbandlık lıakkmda kanun 
Bazı maden Jıurdalarmın dışan çıkarılmasının ya
sak edilmesi ve satın alınması hakkındaki kanunun 
7 nci faslı 
Devlet ziraat işletmeleri kurumu hakkındaki kanu
nun 12 nci maddesi 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki 1149 sayılı kanunun bazı maddelerinin ta
diline ve mezkûr kanuna bazı hükümler ilâvesine 
dair kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri 
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 18 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bazı hüküm
lerinin kaldırılmasına dair kanunun 10 ncu mad
desi 
Tütün ve tütün inhisarı kanununun ceza hüküm
lerine dair olan 9 ncu faslının muhtelif maddeleri 
Noter kanununun 65 nci maddesi 
Sınaî müesseselerde ve maden ocaklarında mes
lekî kurslar açılmasına dair kanunun 7 nci mad
desi 
Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanunun 8 
nci maddesi 
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teş-
kilâtile idare ve murakabeleri hakkındaki kanu
nun 43 ncü maddesi 
Yüksek mühendis ve teknik okulları mezunları
nın mecburî hizmetlerine dair kanunun 6 nci mad
desi 
Mahrukat kanununun 6 nci maddesi 
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 27 ve 28 nci 
maddeleri 
Hava taarruzlarına karşı korunma kanununun 13 
ncü maddesi 
Cemiyetler kanununun 33, 34 ve 35 nci maddeleri 
Yazılı ve basılı kâğıdların kesekâğıdı olarak kul
lanılmamasına dair kanunun 2 nci maddesi 
Matbuat kanununun bazı maddelerini değiştiren 
kanunun 18 ve 38 nci maddeleri 
Pasaport kanununun 45, 46, 47, 48 ve 50 nci mad
deleri 
Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak
kındaki kanunun 27, 28, 29, 30, 31 ve 35 nci mad
deleri 
Türk ceza kanununun bazı maddelerini tadil eden 
kanun 



0/38 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

26/ 1 /1939 Kanun 

5 /7 /1939 » 

6/ 7/1939 » 

6 /7 /1939 » 

6 /7 /1939 » 

3573 

3670 

3696 

3700 

3702 

7/7 /1939 » 
3 /1 /1940 » 

3 / 1 /1940 » 

17 /1 /1940 

18 /1 /1940 

27/3/1940 
8 sefer 1284 

3705 
3762 

3763 

3777 

3780 

Nizamname 

11/11/1938 îc. V. Kara tali
matnamesi 

21 ağustos 1287 Nizamname 
23 K. sani 1291 » 
19 nisan 1298 » 

18 sefer 1299 » 

28 nisan 1304 > 

21 haziran 1305 » 

22 haziran 1305 » 

10 nisan 1322 » 

2/9984 

Hulâsa 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılın a-
sı hakkındaki kanunun 17 nci maddesi 
Millî piyango keşidesine dair kanunun 13 neü 
maddesi 
Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 2261 sayılı ka
nunun 3 neü maddesinin kaldırılmasına ve 3537 
sayılı kanunda bazı değişiklik yapılmasına dair ka
nunun 2 nci maddesi 
Umumî nüfus sayımı hakkındaki kanunun 6 nci 
maddesi 
Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve bele
diyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve bele
diye resimlerile darülaceze hissesinin mikdarma ve 
sureti istifasına dair kanunun 4, 5 ve 6 nci mad
deleri 
Nüfus yazımı kanununun 5 nci maddesi 
Hizmetten ayrılan bazı memurlar ve müstahdem
lerin yapamayacakları işleri hakkındaki kanunun 
3 neü maddesi 
Türkiyede harb silâh ve mühimmatı yapan hu
susî sanayi müesseselerinin kontrolü hakkındaki ka
nunun 5 nci maddesi 
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki 1918 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin deeğiştirilmesine dair 
Millî korunma kanununun cezaî hükümlerine dair 
olan 5 nci faslı 
Çay kanununun 13 ve 15 nci maddeleri 
Demiryollarının usulü zabıtasına dair nizamname
nin cezaya müteallik hükümleri 
İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbur ol
dukları hükümler hakkındaki talimatnamenin 19 
ncu maddesi 
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 
Alâmaoti farika nizamnamesinin 14, 15, 16, ve 21 
nci maddeleri 
Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin mu
addel 13 neü maddesi 
Zabıtai saydiye nizamnamesinin muaddel 30 ncu 
maddesi 
Aşari atika nizamnamesinin 8, 9, 26 ve 32 nci mad
deleri 



— 0/39 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

I" İSI I ı 
26 T. sani 1329 » 

1 mart 1330 » 

30 mart 1331 » 
23/11/1937 îera Vekilleri H. 

kararnamesi 
28 T. sani 1299 iradeli; talimatname 
29 mart 1296 Tahriratı umumiye 

15/8 /1311 

Talimatname 

12 

Hulâsa 

Demiryollarının usulü zabıtasına dair nizamname
nin 15 nci muaddel maddesi 
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 nci maddesi 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki karar
namenin 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 

Kanun 

» 

» 

» 

» 

» . 

t 

» 

» 

» 

Zam, 

216 

1118 

1324 

1836 

1890 

1980 

2308 

2395 

2430 

2643 

23/5/1935 2729 

e ezaları 

Merakibi bahriyeden alınacak resim hakkındaki ka
nun ile rüsumu bahriye tarifesinin cezaya müteal
lik hükümleri 
Oyun kâğıdları inhisarı hakkındaki kanunun 3 ve 
5 nci maddeleri 
Damga resmi kanununun 44 ncü maddesinin 1, 2 
ve 4 ncü fıkraları 
797 numaralı kanunun muaddel 22, 23 ve 45 nci 
maddeleri 
îktsadî buhran vergisi kanununun 6, 7, 8 ve 9 neu 
maddeleri 
Muvazene vergisi kanununun 3, 5 ve 6 nci mad
deleri 
Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon ve tah
vilât ve hisse senedi ebdellerinin Hazineye intikali 
hakkındaki kanunun cezaya müteallik hükümleri 
Kazanç vergisi kanununun 42, 51, 52, 53, 58, 74,76, 
77, 85, 87 nci maddeleri 
Muamele vergisi kanununun 21, 23 ve 32 nci mad
deleri 
Buğdayı koruma karşılığı kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanunun 3 ncü maddesile 2466 
sayılı kanunun 9 ncu maddesi 
Kazanç vergisine dair olan 2395 sayılı kanuna ek 
kanunun 12 ve 14 ncü maddeleri 



- C/4Û -
Vergilerin ve 

Tarihi 
resimlerin ve sair hasılatm müstenidatı 

Nevi No. 

27/5/1935 

14/6/1935 
25/12/1935 

20/ 1 /1936 

12/6/1937 

28/6/1938 
2 9 / 6 / l 9 3 8 

29 /6 /l938 

6/ 7 /l939 

3 / 1 / l940 

5/ 1 / l 940 

8/ 1 /l940 

Kanun 2731 

2796 

2882 

2897 

3257 
3519 
3529 

3535 

3702 

3765 

3766 

3767 

Hulâsa 

Bazı maddelerden İstihlâk vergisi aimması hakkrn-
daki kanunun 6 nci maddesi 
1718 numaralı kanunun muaddel 10 nen maddesi 
Hava kuvvetlerine yardm vergisi kanununun 5 ve 
7 nci maddeleri 
H a y v a n l a r v e r g i s i i k ı m n u n u n 2 4 v e 2 5 n c i ıtıaddie-
leri 
Muamele vergisi kanununun bazı maddelerinin efe: 
ğiştirilmesi hakkında 
Pasaport kanunumun 39 ncu maddesi 
Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak
kındaki kanunun) 29 ncu maddesi 
Muamele vergisi kanununun bazı hükümlerini ta
dil eden ve bu kahüna yeniden bazı hükümler ekle
yen kanunun 2 nci maddesi 
Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve be
lediyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve bele
diye resimleerile darülaceze hisselerinin mikdarına 
ve sureti ifasına dair kanunun 4, 5 ve 6 nci mad
deleri 
Damga resmi kanununun bazı hükümlerinin değişti
rilmesine dair kanunun 7 nci maddesi 
Muamele vergisi kanununun bazı hükümlerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklen
mesine dair | 
Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa ek ka
nun 

29/11/1336 

30/12/1341 

18/3 /1926 
26/5/1927 

25/6/1927 

17/ 5 /l928 

24/5/1928 

24/ 5 /19*8 

16/ 5/1929 

Kanun 

Müteferrik hasılat 

66 istiklâl madalyası hakkındaki kanunun harca mü
teallik maddesi 

701 Meveud evrakı nakdiyenin yenilerile 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 t ezv ili 

hakkında 
1338 Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı kamımın 

8 nci maddesinin tadiline dair kanun 
1349 Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irad 

kaydine dair 
.1447 Menkul krymetler ve kambiyo borsaları hakkında 



— C/41 — 
Vergilerin ve 

Tarihi 

10/6/1930 

12/6/1933 

2 /6 /1934 

21/3/1938 

23/9 /1928 

27/6 /1938 

resimlerin ve sair hasılatın m 
Nevi 

Kanun 

» 

> 

> 

Karar 

Kanun 

üstenida 
No. 

1710 

2308 

2490 

3340 

3499 

Hulâsa 

Su tulumbaları işleten motörlerden alınacak resme 
dair 
Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tahvil-
lât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye intikali 
hakkında kanun 
Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 25, 49 ve 
73 ncü maddeleri 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edenlerden alına
cak ücret hakkında 
Balya - Karaaydm hattının buharla işletilmesi hak
kında Heyeti Vekile karan 
Avukatlık kanununun ruhsatnamelerden 25 şer lira 
harç alınacağına dair olan 20 nci maddesi 

29/5/1934 Kanun 

İstanbul Üniversitesi hastlatt 

2467 İstanbul Üniversitesinin muvazenei umumiyeye alın
masına dair 

Sekizinci kısmı 

Fevkalâde varidat 

30/11/1931 
26/4/1934 
23/5/1935 
26/5/1932 
8/5/1933 

26/4/1934 
11/4/1935 
25/5/193i 
26/1 /1939 
28/5/1936 

12/6/1987 

29/5/1934 
22/12/1934 
14/6/1935 
8/1/1940 

Kanun 1890 
2416 
2728 
1980 
2174 
2417 
2688 
3404 
3585 
2985 

3258 

2466 
2643 
2820 
3767 

iktisadî buhran vergisi kanunu ve zeyilleri 

Muvazene vergisi kanunu ve zeyilleri 

1936 muvazenei umumiye kanununun 22 nci mad
desi 
Kazanç vergisi hakkındaki 2395 numaralı kanun
la 1890, 1980 ve 2882 numaralı kanunların bazı 
hükümlerini değiştiren kanun 

Buğdayı koruma karşılığı kanunu ve zeyilleri 



G/42 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidaü 

Tarihi Nevi No. 

12/6/1937 
7/4 /1938 

25/12/1935 
29/5/1937 

30/5/1939 

Tefsir 
tera Vekilleri He
yeti kararnamemi 
Kanun 

» 

226 
2/8466 

2882 
3192 

3620 

Hulâsa 

2643 sayılı kanunun 5 nci maddesi hakkında 
Nakliye tezkeresiz naklolunan unlar hakkmda 

Hava kuvvetlerine yardıma vergisi kanunu 
1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununun 24 
ncü maddesi 
1939 malî yılı: nıuvazenei umumiye kanununun 
27 nci maddesi 

Nâzmı varidat 

22/3/1926 

12/5/1927 

21/6 /1928 

2/6 /1929 
29/4 /1933 

23/12/1935 

27/12/1937 

25/ 5 /1938 

Kan 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

790 

1023 

1118 

1525 
2159 

2871 

3293 

3398 

8/ 1 /1940 İe. V. 1!. Kararnamesi 2/12627 

İspirto ve meşrubatı kuüliye inhisarı hakkındaki 
kanunun 29 neu 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 saydı kanuna müzeyyel kanunun 11 nci mad
desi 
Arazi ve bina vergilerile binalardan alınan iktisadî 
buhran vergisinin hususî idarelere devri hakkın
daki kanunun 8 nci maddesi 
Sınaî müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehas
sıs yetiştirilmesi hakkında kanun 
Devlet demiryolları bir kısım işletme işlerinin su
reti idaresine ve demiryolları inşaat mukavelele
rinden ınünbais gümrük resmile diğer vergilerin 
mahsubuna dair kanunun 3 ncü maddesi 
3293 sayılı kanunun birinci maddesi mucibince 
alınacak ücretlere dair kararname 

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harçları ve sair varidatı alâkadar eden hükümler 

5 /4 /1341 Kanun 601 Şeker fabrikaları hakkındaki kanunun ikihöi mad
desi 

7 / 6 /1926 » 904 Islahı hayvanat hakkındaki kanunun damızlığa el
verişli aygır ve boğalarm her türlü rüsumdan mu
af olduğuna dair 37 nci maddesi 

10/ 6 /1926 » 927 Sıcak ve soğuk maden sularmm istismarile kaplıca
lar tesisi hakkındaki kanunun 5 nci maddesi 



C/43 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın ınüstenidatı 

Hulâsa Tarihi Nevi No. 

23/5/1927 

28/5/l927 
2/2/1929 
14/12/1929 
3/6 /l933 

29/ 6/1938 
6/7/1939 
21/5/1928 
31/12/1928 

11/6/l930 

15/6/1930 

7/ 1 /1932 
3/6/1933 
11/6/1933 

25/12/1933 

30/6/1934 

30/6/1934 

3/6/1935 

21/10/1935 

21/10/1935 
25/12/1935 

10/6/1936 

31/3/1937 

26/4/1937 

24/12/1937 

kanı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

> 

1 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

1042 

1055 
1390 
1543 
2261 
3537 
3696 
1301 
1375 

1715 

1722 

1918 
2262 
2300 

2360 

2548 

2550 

2761 

2834 

2836 
2879 

3026 

3146 

3156 

3290 

Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaifine dair 

Teşviki sanayi kanunu ve zeyilleri 

Bazı muafiyetlerin ilgasına dair 
Anadolu - Mlersin, - Tarsus - Adana demiryolları 
ve Haydarpaşa limanı hakkında münakid mukave
lenamenin tasdikına dair 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 
muafiyete dair 96 ncı maddesi 
Kibrit ve çakmak inhisarının işletilmesinin dev
rine dair 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 
Siinıerbank kanununun 14 ncü maddesi 
Devlete aid bir kısım binalar satış bedelile resmî 
daireler yapılması hakkında 
Hizmetleri görülmüş bazı zevata gayrimenkul mal 
verilmesi hakkında 
(«eza evlerile mahkeme binaları inşası karşılığı ola
rak alınacak harçlar ve mahldimlara Ödettirilecek 
yiyecek bedelleri hakkında 
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki 1918 sayılı 
kanunu değiştiren kanunun 2 nci maddesi 
Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve sergile
rin vergi ve resimlerden muafiyetine dair 
Tarım satış kooperatifleri kanununun 21 nci mad
desi 
Tarım kredi kooperatifleri kanunu 
Umumî muvazeneye giren vekâlet ve dairelerle va
kıflar umum müdürlüğü arasındaki bütün alacak 
ve vereceklerin karşılıklı olarak ibrasma dair 
İstanbul telefon tesisatının satın alınmasına dair 
Hükümetle şirket arasında akdedilen mukavelenin 
tasdiki hakkında 

Hükümetle Ereğli şirketi arasında aktedilen 28 
teşrinisani 1936 tarihli satın alma mukavelesinin 
tasdikma dair kanunun 2 nei maddesi 
Şark demiryolları imtiyazı ile şirkete aid mal
ların satın alınmasına dair mukavelenamenin 
tasdiki hakkında kanun 
Devlet hesablarmda liranın esas ittihaz edilmesi 
hakkında kanun 



Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 
Tarihi Nevi No. 

17/1 /1938 Kanun 3327 

25/4/1938 » 3375 

22/6/1938 » 3480 

24/6/1938 » 3491 
12/6/1939 » 3642 

12/6/1939 » 3643 

5/7/1939 » 3670 

5/7/1939 » 3688 

5/7/1939 » 3689 

6/7/1939 » 3692 

/44 — 

Hulâsa 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 2550 sayılı ka
nunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun 
tzmir telefon tesisatının satın alınmasına dair Hii-
kmetle şirket arasında akdedilen mukavelenin tas
diki hakkında 
İstanbul elektrik şirketi imtiyazile tesisatının satın 
alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında 
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci maddesi 
İstanbul Tramvay şirketinin imtiyaz hakkı ile bu 
şirket tesisatının satın alınmasına dair mukavelenin 
tasdiki hakkında kanun 
İstanbul Tünel şirketinin imtiyaz hakkı ile bu şii"-
ket tesisatının satın alınmasına dair olan mukave
lenin tasdiki hakkında kanun 
Millî piyango keşidesine dair kanunun 9 ncu mad
desi 
Ankara elektrik, Ankara havagazi ve Adana elek
trik şirketleri hisse senedlerile hak ve vecibelerinin 
satın alınmasına dair mukavelelerin tasdiki ve şir
ketlerin muvakkat işletmelerile satın alma bedel
lerinin tesviye tarzına dair kanun 
Bursa ve müttehid elektrik Türk anonim şirketleri 
imtiyazlarile tesisatının ve Mersin elektrik Tüfk 
anonim şirketi hisse senedlerinden bir kısmının ba
tili alınmasına dair mukavelenamenin tasdiki ve bu 
müesseselerin işletilmesi hakkında kanun 
Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine ve itiraz ve 
temyiz usullerine ve itiraz ve temyiz komisyonları 
teşkiline dair kanun 



Ç - Cedveli 
Alııvazenei umumiye kanunu : Madde - 6 

[Bidematı vataniye maaşları] 



Ç/2 

w-w* 

Maaş sahibinin 

İSİMLERİ 

Usat tarafından şehid edilen Akdağ 
Madeni kaymakamı Tahir: 

Zeveesi Memnune 
Kerimesi Mihrünnisa 

» Nilüfer 
» Tahire 

Mahdumu Brtuğrul 

Derseadette şaiben idam olunan 
Urfa mutasarrıf T sabıkı Nusret zeveesi 
Hayriye 

Konya hâdisesi isyaniyesinde vazi
fesi uğrunda şehid edilen Bozkır kay
makamı Demir Asaf zeveesi Samiye 
ve iki çocuğu 

Şehidi millî Boğazlıyan esbak kay
makamı Kemal: 

Zevcesi Hatice [*] 
Kerimesi Müzehher 

» Müşerref 
Mahdumu Adnan 

Ankara mebusu sabıkı Atıf 

Gebze ve havalisi kuvayi milliye 
kumandanı iken şehiden vefat eden 
Yahya Kaptan: 

Zevcesi Şevket 
Kerimesi Fikriye 

> Muzaffer 

Bahriye nazırı esbakı General mer
hum Ahrned Cemal: 

Zevcesi Seniha 

Maaş 
miktarı 

12,5 

10 

10 
5 
5 
5 

10 

10 

15 

Tahsis şartları 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. Tarihi 

25 : 23 /9 /336 

80 .25/12/336 
481 13 /4 /340 

107 19/ 3 /337 

271 

270 

275 

478 

14/10/338 

19/10/33fe 

14/10/338 

13 /4 /340 

•] 515 numaralı kanunla evvelce muhassas 5 Ura maaşı. 5 Ura zamla 1.0 liraya çıkarılmtşUr. 



0/3 
Maaş sahibinin 

İSİMLERİ 

Sadrı esbak merhum Talât zevcesi 
Hayriye 

Doktor Bahaettin Şakir: 

Zevcesi Cenan 
Mahdumu Alp 

» Celâsin 

Şehid Tevfik Sükûtî hemşiresi Se-
niye 

Dam ad Ferid tarafından idam edil
miş olan şehid Çarkçı Yüzbaşı Halil 
ibrahim 

Zevcesi Fatma Belkis 
Kerimesi Iclâl 

> Necibe 
Mahdumu Celâleddin 

General Abdülezel hafidesi Naciye 

Şehiden vefat eden binbaşı Muhtar 
hemşiresi Binnaz 

Mitat: 

Kerimesi Mesrurc 

Babıâli vakasında şehid edilen Har
biye nazırı esbakı General Nâzım ke
rimesi Atiye 

Merhum Niyazi: 

Zevcesi Feride 
Hemşiresi Lâtife 

Mahdumu Süleyman Asım 

Sadrı esbak merhum General Mah-
mud Şevket zevcesi Dilşad 

Maaş 
miktarı 

25 

15 
5 
5 

10 

10 
5 
5 
5 

15 

18 

10 
10 

10 

02,5 

Tahsis şartları 

| Mekteb tahsillerini ik-
) mal edinceye kadar 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. Tarihi 

478 13 /4 /340 

4791 13 /4 /340 

480 13/4/340 

| Mekteb tasillerini ik-
j mal edinceye kadar 

| Eramil maaşı almamak 
J şartile 

481 13 /4 /340 



- Ç / 4 -

Maaş sahibinin 

ÎSÎMLERÎ 

Esbak Diyarbakır valisi Reşid 
merhumun: 

Haremi Mazlume 

Mahdumu Cehri 

Kerimesi Fikret 

Şeyhülislâm Hayri merhumun: 

Zevcesi Munise 

Şehid Yüzbaşı Yürük Selim: 

Zevcesi Hikmet 
Kerimesi Zafer 

» Nimet 

Akdağ Madeni kaymakamı Tahir: 

Zevcesi Memnune 
Kerimesi Nilüfer 

» Tahire 

Ömer Naci merhumun: 

Zevcesi Emine Adviye 

Irak Şeyhülmeşayihi Uceymi 

Merhum Memed Ali zevcesi Belkis 

Sabık Meclisi Mebusan Reisi Re-
şad Hikmet: 

mahdumu Ömer Fuad Hikmet 

Gümüşaue mebusu Şehid Ziya: 

Zevcesi Ayşe 
Kerimesi Yadigâr 

Maraş ulûmu riyaziye muallimi sa
bıkı Hayrullah: 

Zevcesi Ayşe 

I Mahdumu Kemalettin 

Maaş 
miktarı 

20 

6 

6 

20 

10 
5 
5 

2 
2 
2 

10 

50 

4 

10 

5 
5 

5 

5 

Tahsis şartları 

\ Mekteb tahsilini ikmal 
J edinceye kadar 

Teehhülüne kadar 

Teehhüllerine kadar 

j Teehhüllerine kadar 

ı 

\ Mekteb tahsilini ik-
j mal edinceye kadar 

Teehhülüne kadar 

1 Mekteb tahsilini ik-
j mal edinceye kadar 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. Tarihi 

I 

• 

i 

| 

481 j 13/4/340 

-

. 



e/6 — 
Maaş sahibinin 

İSİMLERİ 

Esbak Kastamonu mebusu İsmail 
Mahir: 

Kerimesi Fatma İffet 

Mahdumu Bekir Gündüz 

Denizli mebusu sabıkı Hakkı Behiç 

Denizli komiseri Hamdi: 
Zevcesi Fevziye 

Kerimesi Perihan 
Validesi Firdevs 

Mustafa Necib hemşiresi Kevser 

Su şehrinde idam edilmiş olan yüz
başı Nuri : 

Oğlu Sadık 
> Behçet 

Muş mutasarrıfı merhum Servet: 

Zevcesi Samiye 

Karamağara nahiyesi müdürü Tev-
fik: 

Zevcesi Hafize 

Mahdumu Hami 

Kızılca nahiyesi müdürü Şehid 
Adil: 

Zevcesi Havva İsmet 
Kerimesi İffet 

Şehid Erzincanlı Hafız Abdullah 
haremi Hatice 

Konya hâdisei isyaniyesinde şehid 
edilen Ali Kemal kerimesi Nefise 

Maaş 
miktarı 

25 

10 

10 

Tahsis şartları 

Teehhülüne kadar 
Mekteb tahsilini ikmal 
edinceye kadar 

Teehhülüne kadar 

| Tahsillerini ikmal edin-
J ceye kadar 

1 Tahsilini ikmal edin-
| ceye kadar 

Teehhülüne kadar 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. \ Tarihi 

481 13/ 4 /340 

482 13/ 4 /340 

515 : 24/4/340 



i l * ııııı utlu 

Maaş sahibinin 

tSÎMLBRÎ 

Ziya Gök Alp merhumun: 

Kerimesi Hürriyet 
» Türkân 

24 ncü fırka kumandanı kaymakam 
Mahmud: 

Refikası Şaziye 

24 rıcü fırka erkânıharbi yüzbaşı 
Yakub Sami: 

Zevcesi Şahende 

Maraşlı doktor Mustafa: 

Zevcesi Naime 

Maraşlı şehid Evliya: 

Zevcesi Şerife 
Mahdumu Fehmi 

Kozanlı şehid Saimin hemşiresi Na
ciye 

Şeyhülislâm esbak Musa, Kâzım 
merhumun: 

Zevcesi Aliye [*] 

Şehid jandarma mülâzimi evveli 
Süreyyanm validesi Hüsniye 

Şehid doktor Nafiz Tahir: 

Hemşiresi Sabiha 

Topçu binbaşılığından müstafi mer
hum Rıza: 

Zevcesi Şükriye 

Maaş 
miktarı 

30 
30 

40 

20 

10 

10 
10 

15 

40 

10 

10 

Tahsis şartlan 

Teehhüllerine kadar 

Tekaüd, eytam ve era-
mil maaşları varsa kat-
olunacaktır. Kız ve 
erkek çocuklara yir
mi yaşma kadar ve
rilir . 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. ! Tarihi 

518 11/11/340 

649 i 22 /4 /341 

3291 124/12/937 

[*] Evvele* muhassas yirmi lira maastna yirmi lira daha zammedilerek k\rk liraya iblâğ olun
muştur (Kanun No. 110:1). 



- Ç / 7 -

Maaş sahibinin 

ÎSÎMLERÎ 

Nafra vekili merhum Süleyman 
Sırrı: 

Zevcesi Ehliman 
Mahdumu Fikri Ziya 

» Saruhan 
Kerimesi (!ülbeğim 

Saruhan mebusu merhum Reşad: 

Zevcesi Atiye 

Oğlu Mustafa Reşid 

istanbul mebusu merhum Abdur-
rahman Şeref: 

Kerimesi Hikmet 

Çorum mebusu merhum Fer id Re-
cai: 

Zevcesi Kâmüran 

Mahdumu Bahir 

Merhum Doktor Vasfi: 

Refikası Nazmiye 

Sivas valii esbakı merhum Reşid 

Zevcesi Melek 

Kerimesi Fatma Hikmet 

» Emine Fikret 

Mahkemei temyiz reisi evveli mü
teveffa Hasan Fehmi zevcesi Kâmüran 

Maaş 
miHari 

40 
30 
30 
30 

50 

50 

30 

20 

10 

20 

20 

10 

10 

30 

Tahsis şartları 

Eytam ve eramil maaşı 
verilmemek şartile 
mahdumlarına ikmali 
tahsillerine ve diğerle
rine izdivaçlarına ka
dar maktuan. 

Eytam ve eramil maaşı 
verilmemek şartile zev
cesine kaydiihayat sure-
tile, oğluna ikmali tah
siline kadar. 

Eytam ve eramil maaşı 
katolunmak üzere teeh-
hülüne kadar 

Zevcesine teehhül et
tiği zaman katedilmek 
üzere kaydi hayat ile, 
mahdumuna yirmi ya
şına veya ikmali tah
siline kadar 

Refikasına teehhül etti
ği takdirde katedilmek 
üzere kaydihayat ile 

Eytam ve eramil maaş
ları verilmemek sure-
tile zevcesine teehhül 

> ettiği takdirde katedil 
mek üzere kaydihayat 
ile, kerimelerine de te-
ehhüllerine kadar 

Eramil maaşı verilme
mek ve teehhül ettiği 
takdirde katolunmak 
üzere 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. Tarihi 

732 8 /2 /926 

753 24 /2 /926 

1098 ; 19 /6 /927 

1099 \ 19/ 6 /927 

1100 19/ 6 /927 

1102 19 /6 /927 

1103 19/ 6 /927 



- Ç / 8 -

Maaş sahibinin 

ÎSÎMLERÎ 

Sabık İstanbul mebusu Ahmed Sa-
lâhattin: 

Refikası Seza 
Mahdumu İlaldan 

Kırşehir mebusu AH Rıza merhu
mun refikası Neemiye 

General Celâl: 

Kerimesi Redife 

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 

Maaş 
miktarı 

40 
10 

20 

2,5 

30 
10 
10 

30 

15 

30 

15 

15 

Tahsis şartları 

Eytam ve eramil maaşı j 
verilmemek şart ile refi- 1 

kasına teehhül ettiği tak-j 
dirde katedilmek üzere ] 
kaydihayat ile, mahdu
muna yirmi yaşına veya 
ikmali tahsiline kadar 

Eramil maaşı verilme
mek şartile teehhül et
tiği takdirde kesilmek 
üzere kaydihayat ile 

Eytam ve eramil maaş
ları verilmemek şartile 
zevcesine teehhül ettiği 
takdirde kesilmek üzere 
kaydihayat ile, kerime
lerine teehhül edinceye 
kadar 

Eramil maaşı veribne-
mek üzere t; rshhül etti
ği takdirde katolunmak 
şartile 

Kaydihayat şartile 

Yaşadıkça, ve maktuan 

Evlendiği zaman kesil
mek üzere maktuan 

Evlendiği za nan kesil
mek üzere maktuan 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

N: Tarihi 

1104 19/ 6 /927 

.1105 19/ 6 /927 

1141 23 / 6 /927 

1171 i 25/ 6/927 

1174 26 /6 /927 

2038 ; 27/ 6 /932 

2364 i 27/12/933 

2432 17 /5 /934 
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Ğ - Cedveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 6 

[ Gelecek yıllara sari mukavelât akdine mezuniyet verilen hizmetler] 



Kanun 
No. 

944 | 
1091 j 1 ) e v l e t demiryolları inşaatı 

1050 Muhasebei umumiye kanununun 50 ve 52 nci madcMı-emdc gösterilen 
hizmetler 

1375 Anadolu, Mersin - Adana demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım 
mukaveleleri 

3142 Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı şirketlerde akdedilen muka
velenamelerin bazı maddelerinin tadiline dair iki mukavelenin tasdiki 

1391 Ford mukavelesi 
1668 Yollar ve köprüler inşaatı 
1722 Kibrit istikrazı 
2094 İkramiyeli dahilî istikraz akdine dair kanun 
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 iic ecnebi ınııtahassısla beş 

sene için mukavele akdine dair kanun 
2200 | Sivas - Erzurum hattı ile Malatyadan başlıyarak Divriği civarında bu 
3745 ) hatla birleşecek iltisak hattının inşaları 
2214 Filyos - Ereğli hattile Ereğli limanının inşasına dair 
2246 
3239 i Küçük menderes nehrile tabilerinin ıslahına dair 
3655 
2300 | Devlete aid bir kısım binalar satış bedelde resmî daireler yapılması hak-
3276 ) kında kanun ve bu kanunun 2 nci maddesini değiştiren kanun 
2397 istanbul Üniversitesinde istihdam olunacak ecnebi mutalıassıslarla akdo-

lunacak mukavelelere dair 
2405 Fevzipaşa - Diyarbakır hattı inşaatının ikmali hakkında 
2425 Millî Müdafaa vekâletince gelecek senelere sari taahhüd icrasına-dair 
2510 îskân kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
2519 İstanbul adliye binası için 500 000 lira kadar istikraz yapılması hakkında 
2557 Maarif vekâletine bağlı mekteb ve müesseselerde kullanılacak yabancı 

Devlet tebaasından muallim, mutahassıs ve ustalar hakkında 
2594 Anadolu ajansile 10 seneye kadar taahhüdat icrası için Hariciye vekil

liğine salâhiyet verilmesi hakkında 



- a/B-
Kanun 

No. 

2664 Ziraat vekâletine bağlı Ankara Yüksek ziraat enstitüsü ile mektebler ve 
müesseselerde kullanılacak yabancı Devlet tebaası hakkında 

2708 I Denizyolları A. K. A. Y. İşletme idarelerinin yaptıracağı gemiler için 
3131) 10 milyon liralık tahsisat verilmesi hakkında 
2832 Millî Müdafaa vekâletile bu vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılacak ya

bancı Devlet tebaasından mutahassıs ve ustalarla yapılacak mukaveleler 
hakkında 

2866 Ankara şehri su tesisatının tamamlanması, Etlik ve Keçiörene su veril
mesi ve Gençlik parkında havuz inşası için tahsisat verilmesine dair 

2867 Bursa ovası ıslahat ve inşaat işlerinin bitirilmesini teğmin için 550 000 
liralık taahhüde girişilmesi hakkında 

2917 Aydın demiryollarında yapılacak tesisat ve tadilât için gelecek senelere 
sari taahhüde girişilmesi hakkkmda 

2980 | Millî Müdafaa vekâletince 67 milyon liralık gelecek senelere sari taah-
3060 | hüde girişilmesi hakkında 
2670 | Amerika Birleşik Devletlerine 13 senede ödenecek paraların sureti tes-
3022 | viyesi hakkında 
3074 Nafia vekâletinin teşkilât ve vazifelerine dair oları 2443 sayılı kanuna 

ek kanun 
3090 | Büyük Millet Meclisi ile Başvekâlet ve Hariciye vekâleti binalarının ya-
3403 | puması için taahhüd icrasına me zuniyet verilmesi hakkında 
3097 | Adliye vekâletile Grümrük ve inhisarlar vekâleti binalarının inşası hak-
3495 1 kında 
3132 | Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüd icrasına 
3483 / mezuniyet verilmesi hakkında 
3194 Muhtelif hizmetler için gelecek senelere sari taahhüd salâhiyeti hakkında 
3228 Ankarada bir Tıb fakültesi tesisi hakkında 
3262 Diyarbakır - Cizre, îrak ve îran demiryolları 
3381 Meteoroloji istasyonları için satın alınacak alât ve cihazların tedariki 

hakkında 
3395 | Millî müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişil-
3587 J mesi hakkında 
3405 | 1938 malî yılı Muvazenei umumiye kanununun 26 ncı maddesi : Ankara-
3796 J da yapılacak Hukuk fakültesi için 1939 - 1941 senelerine sari taahhüd 

icrası hakkında 
3698 Devlet demiryollarına muharrik ve müteharrik edevat mubayaası için 

gelecek yıllara geçici taahhüde girişilmesi ve Haydarpaşa - Sirkeci ara
sında feribot işletilmesi hakkında 

3715 Amasrada dalgakıran tamir ve inşası için gelecek yıllara geçici taahhüd 
icrası hakkında kanun 

3813 Diyarbakır istasyonundan îrak ve îran hududlarına kadar yapılacak de-
miryollar hakkındaki 3262 sayılı kanunun birinci maddesinin tadiline 
dair. 
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F - Cedveli 
Muhasebei umumiye kanunu : Madde - 6 

[ Maliye vekâleti bütçesinin 230 ııcu faslına mevzu ihtiyat tahsisatının nakledileceği tertibler ] 

1 — Mahkeme masrafı 

2 — Mahkeme ilâmına müstenid deyin tahakkuk etmiş olan tertıblerden tah

sisatı kalmıyanlar 

3 — Geçen yıl borçları tertibleri 

4 — Eski yıllar borçları tertibleri. 





- Cedveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - (> 

[Gümrük tarife kanununun 14 ncü maddesi mucibince kabulü muvakkat usulünden istifade 
edecek eşya] 

Eşyanın nevi 

1) Halı imalinde kullanı-
nılacak kaskam iplikleri 

2) Safi veya karışık kam
gam, safi veya karışık pa
muk iplikleri, sunî ipek 

3) Safi veya karışık kam
gam 

4) Türk ve Şark halı ve ki
limleri 

5) Barsaklar 

6) Amerikan bezi, tülbent 
salaşpur ve patiska 

T) Safi keten mensucat 

8) Her nevi bakır tel, çin
ko, pamuk iplikleri 

9) Sellüloit, galalit ve ba
kalit gibi sunî plâstik mad
deler, oryantal halitaları, 
fildişi ve kemik boynuz, ko-
roza cevizi 
10) Demir saç, çinko, hamı* 
zı kibrit, nışadır. 

11) Saf kurşun 

Eşyanın ne halde getirileceği 

Çile ve paket halinde 

Masura, bobin üzerinde sarılı ve
ya çile veya paket halinde 

\ Masura, bobin üzerinde sarılı ve-
j ya çile veya paket halinde 

Mülâhazat 

J 
Tuzlanmış halde 

Top halinde 

Top halinde 

Yuvarlak, levha halinde masura, 
bobin üzerinde sarılı veya çile ve
ya paket halinde 

Külçe, levha, yaprak, çubuk, bo
ru, tane halinde 

Halı imalinde kullanılmak ve se
nede 100 000 kiloyu tecavüz etme
mek şartile 
Çorab, jarse ve fanila gibi örme 
eşyanın ucuzca imalini teğmin ve 
ihracını teshil maksadile 
Yün. mensucatın ucuzca imalini 
teğmin ve ihracını teshil maksadile 
Yıkanmak, temizlenmek ve tamir 
edilmek gibi ameliyeler için 
Temizlenme ve ihzar ameliyeleri 
için 
Yazma ve kalemkârî basmaların 
imal ve ihracı için 
Anteb işi çamaşır, örtü ve müma
sili eşyanın imal ve ihracı için 

Sırma, kılaptan, ziynet pulu, kay
tan ve gelin teli imal ve ihracı için 

Teshin, ağızlık, kaşık gibi eşyanın 
imal ve ihracı için 

12) Teneke 

] Levha, külçe, mayi, toz veya par-[ Galvanizli düz veya oluklu saçla-
j ça halinde \ rm imal ve ihracı için 

Sülyen (miniyum) imal ve ihracı 
için 
Konserve ve emsali yerli mamul ve 

Külçe 

Levha halinde mahsullerin ambalaj kııtularmm 
imal ve ihracı için 



Eşyanın nevi 

13) Şeker 

.14) Ham kauçuk 

.15) Demir sac ve; profil de
ri lirleri 

10) Bakır 

17) Ağaç kütükleri 

18) Lâstik şeridler 

.19) Keten, jüt, maniiâ ve 
emsalinden mamul çu vatlık 
mensucat 

20) Kereste 

— 1/2 — 
Eşyanın ne halde getirileceği 

Mamul halde 

Levha halinde 

Levha halinde 

Top halinde 

Mülâhazat 

Şekerli maddelerin imal ve ihracı 
için aşağıda tesbit edilen şeker 
ııisbetlerhıe göre gümrük resmi 
leğminatı iade edilecektir, 
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 marmalatlar 60 
5 - Meyve konserveleri 35 
(i - Tahan helvası 40 

| Lâstik ayakkabı, oyuncak ve emsa-
| !i eşya imal ve ihracı için 

İhracat mamullerine lüzumlu am
balaj İrk demir fıçı imal ve ihracı 
için 
Bakır eşya imal ve ihracı için 
Kontrplâk ve kaplama sanayiine 
mahsus maddelerin imal ve ihracı 
için 

| Kasık bağlarının imal ve ihracı 
i iÇ i n 

İhracat eşyasına muktazi çuval ve 
harar imali için 

| Yerli mahsul ve mamuller ihraca-
| tında kullanılmak üzere 



M - Cedveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 7 

[ Pansiyoner talebeden alınacak ücretler ] 

Adana okulları 
Afyon lisesi 
Balıkesir » 
Bursa » 
Denizli » 
Diyarbakır » 
Edirne » 
İstanbul okulları 
Galatasaray lisesi 
Erenköy kız » (İlk kısmı) 
Erzurum » 
Gazianteb » 
îzmir okulları 
Kastamonu lisesi 
Kayseri » 
Konya » 
Kütahya » 

Lira 

170 
140 
185 
170 
140 
170 
160 
210 
260 
185 
175 
150 
110 
150 
170 
160 
140 

Sivas lisesi 
Trabzon » 
Yozgad » 
Kars » 
İsmetpaşa kız enstitüsü 
Üsküdar kız sanat 
Bilecik orta okulu 
Çanakkale » >> 
Manisa » » 
Bursa Kız öğretmen okulu 
Bolu orta okulu 
Mğde » » 
Maraş » » 
Aydın » » 
Sanat okulları 
Antakya okulları 

Lira 

160 
155 
150 
160 
210 
210 
140 
160 
160 
190 
150 
140 
150 
150 
156 
165 





N - Cedveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 9 

[2005 sayılı kanunun üçüncü maddesine göre pansiyonlarda 1940 malî yılı içinde kullanılacak ücretli 
memur ve müstahdemler kadrosu] 

Memuriyetin nevi 

Müzakereci 
» 
» 

îdare memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Doktor 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

-

Aded 

120 
30 
40 

5 
5 

10 
10 
20 
40 
40 
30 
10 
10 
25 
25 

Ücret 

40 
35 
30 

140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 
40 

100 
85 
75 
60 

Memuriyetin nevi 

Aşçı (Yamağile beraber) 
Aşçı (Yamağile 

» 
» 

» 
» 

beraber) 
» 
» 

Müteferrik müstahdem 
» 
» 
» 

Hademe 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Aded 

10 
10 
20 
20 
10 
10 
30 
40 
75 
75 

100 
150 
100 
100 

Ücret 

80 
70 
60 
50 

100 
75 
50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

- * •» -





L - Cedveli 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde —15 

[ 1940 malî yılı zarfında mevkut' tutulacak memuriyetler ] 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş I D. 

Büyük Millet Meclisi 

11 Kâtib daktilo 1 

Devlet şûrası 

11 Mümeyyiz 
12 Birinci sınıf kâtib 

İstatistik umum müdürlüğü 

6 Umum müdürlük müşaviri 1 
6 Üçüncü umumî müfettişlik is

tatistik bürosu müdürü 1 

Devlet meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü 

30 

30 
25 

70 

70 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

8 
1 
3 

15 
15 
20 

Diyanet işleri reisliği 

14 Müftü 
14 Müftü kâtibi 
13 Vaiz 

Maliye vekâleti 

Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri 

10 Birinci mümeyyiz 
11 ikinci » 
12 Memur 
13 » 

1 35 
2 30 
4 25 
3 20 

Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğü 

13 Memur 1 20 

Muntazam borçlar umum müdürlüğü 

13 Memur 1 20 

10 

7 
8 

12 

MERKEZ 

3 ncü sınıf meteorolojist 

VİLÂYETLER 

Başaneteorolojist 
1 nci sınıf meteorolojist 
1 nci smıf asistan 

1 

1 
2 
6 

35 

60 
50 
25 

12 

6 
8 
9 

10 

Tahsilat müdürlüğü 

Memur 1 

Vergi temyiz ve itiraz komisyonları 

Temyiz komisyonu raportörü 2 
» » » 3 

Kalem şefi 1 
Birinci mümeyyiz 1 

25 

70 
50 
40 
35 



— L/2 
D, Memuriyetin nevi Aded Maaş 

5 itiraz komisyonu reisi 4 
6 » » azası 8 
7 » » raportörü 2 
8 » » » 10 
9 Kalem şefi 4 

10 Birinci mümeyyiz 5 
11 îkinci » 10 

Vilâyetler varidat memurları 

11 Tahakkuk şubesi şefi 1 
11 » » memuru 3 
14 » » kâtibi 2 

9 Varidat kontrol memuru 2 
12 Seyyar yoklama ve tahakkuk 

memuru 1 

Vilâyetler muhasebe memurlun 

10 Muhasebe memuru 
11 
12 
13 
14 
15 
14 
15 
14 

» 
» 
» 
» 
» 

Veznedar 
» 
» 

» 
» 

kâtibi 
» 
» 

muavini 
10 Birinci mümeyyiz 

Vilâyetler tahsil memurları 

14 Tahsilat kâtibi 
13 » » 
15 » » 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

MERKEZ 

Teftiş heyeti 

5 Birinci sınıf müfettiş [1] 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

30 
30 
15 
40 

25 

3 
1 
3 

15 
20 
10 

D. Memuriyetin nevi 

6 îkinci » 
7 Üçüncü » 
8 Dördüncü » 
9 Beşinci » 

10 Müfettiş muavini 

Aded 

1 
2 
1 
2 
3 

Maaş 

70 
60 
50 
40 
35 

80 

[1] Birinci sınıf müfettişlerden biri hakkın
da 1 - VIII -1940 ve. bir diğeri hakkında 141-1941 
den itibaren tatbik edilecektir, 

Teftiş heyeti kalemi 

8 Müdür 

Tarife şubesi müdürlüğü 

6 Başkimyager 1 

Gümrük işleri şubesi müdürlüğü 

6 îkinci müdür 1 
12 Memur 1 

1 
1 
1 
2 
9, 
2 
1 
1 
1 
1 

35 
30 
25 
20 
15 
10 
15 
10 
15 
35 

8 
11 
12 
13 

Tedkik şubes 

Tedkik âmiri (S. 1) 
Tedkik memuru 

» » 
Memur 

TAŞ 

Müdürler 

6 Birinci sınıf müdür 
7 îkinci » » 

Müdür muavinleri 

7 Birinci sınıf müdür muavini 

Basmemurluklar 

10 Basmemur 

Memurluklar 

11 Birinci sınıf memur 

İcra ve takib memurları 

9 İcra ve takib memuru 
10 » » 

50 

70 

70 
25 

1 
1 
1 
1 

50 
30 
25 
20 

70 
60 

60 

3 35 

4 30 

2 40 
2 35 



I). 

8 
9 

11 
13 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

Memuriyetin nevi 

Muayene memurları 

S. 1. Başmuayene memuru [2] 
S. 2. » » 
S. 1. Muayene memuru 
S. 2. » » 
S. 3. » » 

Memurlar 

Aded 

4 
2 
12 
10 
11 

— L/3 — 
Maaş 

60 
50 
40 
30 
20 

1). J 

13 Kâtib 

13 Kâtib 

Servis şefi (S. 1.) 
» (S. 2.) 
» (S. 3.) 

» 
» 

Memur 

Veznedarlar 

11 Başveznedar 
12 Veznedar 

Muhasebe memurları 

11 Şef (kısmı şefi) 
12 Memur 
13 » (veznedarlık üzerindedir) 
13 » 

İhtiyat memurlar •lan 
13 Memur 

Kolcular 

13 S. 1. Kolcu 
15 S. 3. » 

2 
2 
5 
10 
15 
2 

40 
35 
30 
25 
20 
15 

1 
1 

11 
9 

30 
25 

30 
25 
20 
20 

1 20 

2 20 
10 JO 

152 

Dahiliye vekâleti 

MAHALLÎ İDARELER 

6 Şube müdürü 3 70 

[2] Birinci sınıf başmuayene memurlarından 
biri hakkında 1 - X -1940 tarihinden itibaren tat
bik edilecektir. 

MCmui'iyelin ııcvi Aded 

Levazım müdürlüğü 

Emniyet U. M. 

5 Emniyet umum müdürlüğü da
ire reisliği 1 

5 Birinci sınıf emniyet müdürü 6 
6 îkinci » » » 6 
7 Üçüncü » » » 12 
8 Birinci sınıf emniyet âmiri 7 
9 ikinci » » » 7 

10 Üniformalı ve sivil başkomiser 12 
11 » » komiser 28 
12 » » komiser muavini 60 
14 » » polis 742 
10 Birinci sınıf muamelât memuru 7 
11 îkinci » » » 11 
12 Üçüncü » » » 25 
14 Dördüncü sınıf muamelât me

muru 158 
16 Beşinci sınıf muamelât memuru 143 

Hariciye vekâleti 

2 2 
3 5 
4 6 
5 1 
6 3 
7 3 
8 3 
9 23 

10 20 
14 9 

Filî kadro dışında kalan me
murlara aid temsil tahsisatı 



L/4 
i). Memuriyetin nevi Aded 

1 
10 
10 
10 
10 
10 

Maaş 

20 
15 
12 
10 
8 
5 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

5 Hıfzıssıhha işleri dairesi sıhhî 
mühendisi 1 80 

9 Hıfzıssıhha işleri dairesi bula
şıcı ve salgın hastalıklar şu
besi muavin tabibi 1 40 

11 Hıfzısıhha işleri dairesi sıhhî 
mühendislik fen memuru 1 30 

6 Hıfzıssıhha işleri dairesi uyuş
turucu maddeler mutahasıısı 1 70 

9 îçtimaî muavenet işleri dairesi 
umumî içtimaî hizmetler şubesi 
muavin tabibi 1 40 

6 îçtimaî muavenet işleri dairesi 
zehirli ve boğucu gazler ve ha
va hücumundan korunma iş
leri şubesi mutahassısı 1 70 

13 içtimaî muavenet işleri dairesi 
zehirli ve boğucu gazler ve ha
va hücumundan korunma işleri 
şubesi kâtibi 1 20 

5 îçtimaî muavenet işleri dairesi 
sıhhî mühendisi 1 80 

9 Sicil ve memurlar ve muamelât 
müdürlüğü muavin tabibi 1 40 

7 Sağlık propagandası ve tıbbî is
tatistik umum müdürlüğü pro
paganda ve neşriyat şubesi mu-
tahasısı 1 60 

9 Sağlık propagandası ve tıbbî 
istatistik umum müdürlüğü 
propaganda ve neşriyat şubesi 
muavin tabibi 1 40 

7 Üçüncü sınıf müfettiş 1 60 
•9 Ankara Numune hastanesi ope

ratör muavini 1 40 

D. 

9 

Memuriyetin nevi Aded 

Ankara Numune hastanesi da
hiliye muavini 2 

9 Ankara Numune hastanesi rönt
gen muavini 2 

8 Ankara Numune hastanesi ida
re ve muamelât müdürü 1 

10 Ankara Numune hastanesi ida
re memuru ve mutemedi 1 

6 Dördüncü umumî müfettişlik 
sıhhî müşavir muavini 1 

8 Sıhhat ve içtimaî muavenet 
müdür muavini 2 

10 Üçüncü sınıf Hükümet tabibi 20 
14 îkinci sınıf küçük sıhhat me

murları 30 
7 Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 

muavenet müesseseleri üçüncü 
sınıf mutahassısları 4 

8 Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri dör
düncü sınıf mutahassısları 6 

11 Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri üçüncü 
sınıf diş tabibleri 1 

10 Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri dördün
cü sınıf eczacıları 2 

13 Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri birinci 
sınıf hemşireleri 8 

14 Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri üçüncü 
sınıf hemşireleri 5 

9 Numune hastaneleri operatör 
muavini 2 

9 Numune hastaneleri dahiliye 
muavini 2 

13 Ebe talebe yurdu müzakereci 
ebesi 2 

14 Ebe talebe yurdu kâtib ve mu
bayaa memura 1 

15 Ebe talebe yurdu ayniyat mu
temedi 1 

14 Ebe talebe yurdu nc/arctçi ebesi 1 
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Aded Maaş D. D. Memuriyetin nevi 

Adliye vekâleti 

MERKEZ 

Ceza işleri umum müdürlüğü 

6 Umum müdür muavini 1 70 
Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğü 

6 Mühendis veya mimar 1 70 

Teftiş heyeti 

4 Başmüfettiş 
7 Üçüncü sınıf müfettiş 

Adlî tıp işleri umum müdürlüğü 

7 
8 
9 

10 

7 Müşahedehane müdürü 
6 Adlî tabib 

» » 
» » 
» » 
» » 

VİLÂYETLER 

4 
5 
6 
7-1 
8 
9 

10 
II 

Beis, hâkim, aza, sulh hâkimi, 
M. Umumî ve muavinleri, icra 
hâkim ve muavinleri, sorgu hâ
kimleri, hâkim muavinleri ve 
Temyiz raportörleri 

Ivâtib 

6 
4 

22 
12 

8 
20 
39 

22ü 

Tapu kadastro U. Müdürlüğü 

VİLÂYETLER 
12 Tapu fen memuru 2 
14 Tapu sicil kâtibi 3 

Kadastro ve tapu tahrir komisyonları 

10 Müdür 5 
6 Hâkim 3 
7 » ' 3 

11 Tapu azası 4 

90 
60 

1 
1 
1 
3 
4 
6 

60 
70 
60 
50 
40 
35 

90 
80 
70 
00 
50 
40 
35 
30 

15 

35 
70 
60 
30 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

12 Kadastro ve tapu tahrir posta 
memuru 

10 Fen âmiri 
13 Kâtib 

2 25 
4 35 
5 20 

* ^ 6 » k î fi1 

Maarif vekâleti 
Maarif müdürleri ve öğretmenlerle memurlar 

1 Öğretmen 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
13 » 
8 Uahiliye şefi 
9 » » 

10 » » 
12 » » 

8 îdare memuru 
9 » » 

10 » » 
12 » » 
14 » » 
17 » » 

Bölge sanat mektehleri ile kız enstitüleri ve 
kız sanat ve diğer meslek ve akşam mektehleri 

4 Muallim 
5 » 

» 

3 
5 
10 
60 
155 
256 
110 
154 
220 
436 
1500 
54 
5 
5 
10 
15 
5 
5 
15 
160 
168 
28 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
20 
50 
40 
35 
25 
50 
40 
35 
25 
20 
15 

6 
8 
9 

13 

2 
2 
5 
5 
16 
3 

90 
80 
70 
50 
40 
20 

Cumhur Başkanlığı filârmonik orkestrası 

9-3 Şef 
5 Aza 
6 » 

11 » 
12 » 

1 40-100 
2 80 
1 70 
2 30 
3 25 



L/6 
I). Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Güzel savıatlar akademisi 

4 Muallim 

Yüksek muallim mektebi 

8 Müdür 
11 » muavini 

Kütüphaneler 
7 Müdür 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
12 Memur 
13 » 
14 » 
15 » 

2 
2 
3 
4 
1 
7 

55 
7 

17 

ilk tedrisat müfettişleri 

6 Müfetti ş 9 
7 » 16 
8 » 22 
9 » 66 

10 » 41 
11 » 6 

İstanbul Üniversitesi tedris heyeti 

5 Profesör 
7 Doçent 
7 Başasistan 

10 Üçüncü sınıf asistan 
11 Dördüncü sınıf asistan 

7 
18 
20 
20 
10 

Ankara dil, tarih ve coğrafya fakültesi 

6 Doçent 
7 > 
9 > 

11 Asistan 

Konservaluvar 

10 Dahiliye şefi 
10 Hesab memuru ve mutemed 
11 Kâtib 
12 Alât muhafızı 

8 
12 

2 
2 

90 

50 
30 

60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

70 
60 
50 
40 
35 
30 

80 
60 
60 
35 
30 

70 
60 
40 
30 

35 
35 
30 

D. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
14 

Memuriyetin nevi 

Muallim 

Asistan 

Naf ia vekaleti 

Yüksek fen heyeti 

Reis (Müşavir mühendis) 
Aza 

Aded 

1 
2 
2 
2 
6 
8 
10 
15 
4 
1 

Maaş 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
24 
20 

Teftiş heyeti 

Müfettiş 

1 
2 

2 
1 
2 

125 
100 

70 
60 
50 

Hususî kalem müdürlüğü 

9 Şef 

Demiryollar İnşaat dairesi reisliği 

Yüksek mühendis (müdür muavini) 1 

» » 
Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 
Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 
Baş fen memuru 

Yapı ve imar işleri reisliği fen heyeti 

6 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 1 

Şehircilik fen heyeti 

6 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 

9 » » » 
1 L Mürendis veya fen memuru 

40 

80 
80 
70 

60 

50 
40 

70 

1 
1 
1 

70 
40 
30 



D. Memuriyetin nevi 
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Aded Maaş | D. 

8u işleri reisliği 

5 Yüksek mühendis (Mmtaka şefi) 
6 » » 
7 Mühendis 
8 Yüksek mühendis 
9 » » 
7 Baş fen memuru 

Nafia şirket ve müesseseleri dairesi 

3 
1 
1 
4 
1 
1 

80 
70 
60 
50 
40 
60 

4 Başmühendis (Müdür) 
6 Murakib 
8 Yüksek mühendis 

10 Şef 

Şose ve köprüler dairesi 

Köprüler fen heyeti 

8 Yüksek mühendis 

Şoseler fen heyeti 

4 Başmühendis (Müdür) 
6 Yüksek mühendis 
8 » » veya yüksek 

mimar 

10 Şef 

13 Kâtib 

Hukuk müşavirliği 

Evrak müdürlüğü 

VİLÂYETLER 

90 
70 
50 
35 

50 

20 

Demiryollar ve limanlar inşaat başmüdür
lükleri 

5 Şube mühendisi ( Yüksek mü
hendis ) 4 80 

6 Kısım mühendisi ( Yüksek mü
hendis ) 2 70 

8 Yüksek mühendis "1 50 
8 İstimlâk bas fen memuru 1 50 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Tapı ve imar işleri 

Yapı ve imar yüksek mühendis ve yüksek 
mimarları 

5 Yüksek mühendis veya yükse 
mimar 1 80 

6 » » » 2 70 
9 Yüksek mühendis veya yük

sek mimar 12 40 
10 » » » 4 35 

Yapı ve imar mühendis, mimar, fen me
murları ve ressamlar 

11 Mühendis, mimar veya fen me
muru veya ressam 1 30 

9 Mühendis, mimar, başfen me
muru veya ressam 3 40 

12 Fen memuru veya desinatör 1 25 

Sular şube müdürlükleri 

90 
70 1 \J 

50 

35 

5 Müdür (Yüksek mühendis) 
9 Yüksek mühendis 
9 Mühendis 

10 Fen memuru 
11 » » 
12 Desinatör 

Nafia şirket ve müesseseleri 

6 Komiser 
12 Kâtib 

1 80 
11 40 

3 40 
3 35 
4 25 
4 25 

komiserlikleri 

3 70 
6 25 

Şose ve köprüler yüksek mühendisleri 

6 Yüksek mühendis (Mmtaka ve
ya nafia müdürü olarak kullanı
labilir) 8 70 

8 Yüksek mühendis 7 50 
9 » » 10 40 
4 Nafia müdürü (başmühendis) 

Hatay 1 90 

Şose ve köprüler mühendis ve fen memurları 

5 Mühendis (Mmtaka veya nafia 
müdürü olarak kullanılabilir) 

6 Mühendis veya başfen memuru 
80 
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D. 

11 
12 

4 
6 
8 

4 
6 
8 
9 

Memuriyetin nevi 

fnafia müdürü olarak kullanı-
laMlir) 
Mühendis veya fen memuru 

» » » 

Teknik okulu 
Muallim 

» 
Muallim muavini 

Aded 

Yüksek mühendis mektebi 
Müderris 
Muallim veya muallim muavini 

» muavini 
» » 

3 
20 
26 

1 
9 
5 

2 
6 

10 
19 

Maaş 

70 
30 
25 

90 
70 
50 

90 
70 
50 
40 

D. 

11 

8 
10 
12 

Memuriyetin nevi Aded 

Kabotaj işleri şubesi 

Memur 1 

Beynelmilel deniz işleri şubesi 

Müdür muavini 1 
Şef 2 
Memur 1 

Liman hizmekeri dairesi reisliği su mahsv 

12 

ve. avcüığt şubesi 

Memur 1 

. . . . . . . . 

Maaş 

30 

50 
35 
25 

ileri 

25 

îktisad vekâleti 

MERKEZ 

Maadin umum müdürlüğü 

0 Şube müdürü 

VİLÂYETLER 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
11 Memur 

Münakalât vekâleti 
MERKEZ 

70 

35 
30 
30 

Hususî kalem 
12 Memur 1 25 

Kara nakliyat dairesi fen heyeti müdürlüğü 

5 Mutahassıs veya yüksek mü
hendis 2 80 

7 Mühendis veya fen memuru 1 60 
9 » » 2 40 

10 Ressam 1 35 

Deniz nakliyat, dairesi reisliği fen şubesi 

10 Şef 1 35 

5 Mutahassıs (kara) 
5 » (deniz) 

80 
80 

Zat, işleri ve sicil müdürlüğü, muamelât kalemi 

13 Kâtib 

Talıahkuk kalemi 

11 Tahakkuk memuru 

13 Kâtib 

11 Memur 

10 Şef 

Sicil kalemi 

Seferberlik müdürlüğü, 

Neşriyat müdüıdüğü 

TAŞRA 

20 

30 

20 

30 

35 

Trabzon mini aka liman reisliği 

9 Liman mmtaka kontrolörü 1 

Samsun mmtaka liman reisliği 

9 Liman mmtaka kontrolörü 1 

Komiserlikler 

6 Demiryolu komiseri 1 

40 

40 

70 
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D. 

.{•• • 

10 
13 

9 

Şef 

Memuriyetin nevi 

Ziraat vekâleti 
Hususî kalem 

Memur 

Teftiş heyeti 

Birinci sınıf müfettiş muavini 

Aded 

1 
1 

4 

Maaş 

35 
20 

40 

D. 

8 

9 
12 
13 
14 

9 
12 

Memuriyetin nevi 

Birinci sınıf mıntaka ziraat 
mutahassısı 
îkinci sınıf ziraat mutahassısı 
Üçüncü sınıf ziraat muallimi 
Birinci sınıf kâtib 
îkinci » » 

Ziraî mücadele 

Mücadele teknisyeni 

Aded 

3 
5 

: 27 
26 
12 

1 
2 

Maaş 

50 
40 
25 
20 
15 

40 
25 

12 Memur 

Teftiş bürosu 

Levazım müdürlüğü 

25 

11 Mutemed 1 30 

Seferberlik müdürlüğü 

10 Şef 1 35 

Hukuk müşavirliği 

İ l Birinci sınıf memur 1 30 

... Pamuk işleri müdürlüğü merkez teşkilâtı 

9 Merkez yazı işleri şefi 
9 Merkez propaganda, istihbarat 

ye istatistik işleri şefi 
11 Merkez hesab işleri memuru 

5 Pamuk işleri müdürü 
13 Kâtib 

40 

40 
30 
80 
20 

Ziraat işleri Uumum müdürlüğü 

6 Şube müdürü 3 
6 Şube müdür muavini 1 
9 > > > 5 

10 Şef 7 
11 Memur 2 
12 > 2 

70 
50 
40 
35 
30 
25 

Ziraat işleri umum müdürlüğü vilâyetler 
teşkilâtı 

4 Ziraat başmüdürü 1 90 
5 Birinci sınıf ziraat müdürü 4 80 
6 İkinci » » » 7 70 
9 Beşinci » > » 2 40 

Mücadele enstitüsü ve istasyonları 

9 îkinci sınıf şef 1 40 

Islah v deneme istasyonları, deneme tar
laları üretme ve örnek çiftlikleri ve yon

ca tohumu temizleme evleri 

9 îkinci mıf şef 2 40 
13 Mutemed ve kâtib 1 20 
14 Ayniyat memuru 1 15 

Bağ ve bahçe ziraat enstitüsü ve istas
yonları 

8 Şef 4 50 
12 Birinci sınıf mutemed ve kâtib 4 25 
13 îkinci » » » 3 20 

İpek böcekçilik istasyonları ve tohum ye
tiştirme evleri 

8 Müdür 1 50 

Makinist mektebleri 

9 
12 
13 

Şef 
Muallim muavini 
Dahiliye memuru 

1 
1 
1 

40 
25 
20 

Tavukçuluk enstitüsü 

8 Şef 

Tavuk yetiştirme istasyonları 

9 Şef 4 
12 Asistan . 4 

Tohum temizleme evleri 

9 Şef 4 

50 

40 
25 

40 
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D Memuriyetin nevi Aded Maaş 1 D 

Fanmk işleri müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı 

5 Müdür 
6 » 
7 » muavini 
7 Pamuk yetiştirme eksperi 
8 Birinci sınıf şef 
9 İkinci » » 

10 Birinci sınıf asistan 
11 Birinci smıf kontrol memuru 
12 îkinci » » » 
9 Birinci sınıf mesul muhasib 

10 îkinci » » » 
11 Birinci smıf ayniyat memuru 

1 
3 
2 
2 
6 
6 
5 

16 
5 
2 
2 
3 

80 
70 
60 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
30 

Veteriner işleri umum müdürlüğü merkez 
Hşküâh 

5 
5 
6 
1 
9 

10 
12 

Umum müdür muavini 
Mutahassıs müşavir 
Şube müdürü 

» > 
Şube müdür muavini 
Şef 
Memur 

1 
3 
3 
5 
6 
1 
1 

80 
80 
70 
60 
40 
35 
25 

Veteriner işleri umum müdürlüğü 

4 
6 
9 

10 

11 
12 

13 
14 
11 

vilâyetler teşkilâtı 

Veteriner başmüdürü 
Veteriner müdürü 
Veteriner müdür, kıdemli mu
avin veteriner ve fen memuru 
Veteriner muavin veteriner ve 
fen memuru 

» » » 
Muavin veteriner ve fen me
muru 
Hayvan sağlık memuru 

•» •» » 
Veteriner 

90 
70 

21 40 

46 
65 

95 
38 

113 
10 

35 
30 

25 
20 
15 
30 

Bakteriyoloji ve seroloji ve hıfzısıhha 
müesseseleri 

4 Mutahassıs müdür 
5 » » 
6 Müdür muavini 
8 îkinci smıf şef 

1 90 
3 80 
1 70 
2 50 

D. 

9 

İÜ 
11 
U 

13 

14 

Memuriyetin nevi / 

Üçüncü smıf şef ve birinci sınıf 
asistan 
Asistan 
Muhasib ve mutemed 
Ayniyat memuru muhasib ve 
mutemed 
Muhasebe, kültür, ayniyat, ambar 
memuru ve kâtib 
Müvezzi 

Vded 

3 
5 
1 
V 

- . : • - & • 

7 
2 

Maaş 

40 
35 
30 

; m 
20 
İŞ 

Zootekni müesseseleri 

.âr. Hara müdürü 
6 Hara ve inekhane müdürü 
9 Şef 

10 Hara şef muavini 
11 Hara veteriner ve laboratu

ar memuru 
11 Muhasib ve ayniyat memuru 

ve kâtib 

Aygır dspokbrı 

13 

13 

12 

Merinos teşkiMtiı 

Merinos yetiştirme ve hasta
lıklar mutahassısı 

Merinos yetiştirme kontrol ve 
muhasebe memuru 

Kâtib 

Orta ziraat mektebleri 

Orta Ziraat mektebi mual'.Mİeri 
» » » *>> 
» » •» ,-> 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

12 » » » » 
13 Orta Ziraat mektebi muhase

be memuru ve tmnatemed 
14 Orta Ziraat mektebi ayniyat 

memuru 

1 
1 

5:-

9 

m 
9 

2 

2 

70 
40 
35 

30 

m 

Depo müdürü 
Mürebbi, muhasib, ayniyat 

yardımcısı ve kâtib 
Muhasib 

2 

12 
1 

50 

20 
20 

40 
25 

n 
m. 
50 

n 
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Aded Maaş D. 

Yüksek ziraat enstitüsü 

Ordinaryüs 

Profesör 
» 

Doçent 

(sınıf 1) 
( » 2) 
( » 1) 
( » 2) 
( * 1) 
(> 2) 

13 
19 
12 
27 
3 
8 

150 
125 
100 
90 
80 
70 

Memuriyetin nevi Aded 

7 §ef 13 
8 Baş asistan (6 adedi 6 aylıktır) 23 
9 Asistan (sınıf 1) (20 adedi 6 

aylıktır) 25 
10 Asistan (sınıf 2) (14 adedi 6 

aylıktır.) 25 



•ı;# 



O - Cedveli 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde 28 

[Millî müdafaa mükellefiyeti yolu ile alınacak hayvanların fiat cedveli] 

Asgarî beden ölçüleri 

Hayvanın hizmeti 

Sv. saf bineği 
Top. bineği 
Sair binekler 
Sahra top (dip) 
Ağırlığı en aşağı beş yüz 
şivgar) 
Dağ top 
Ev. makineli beygiri 
Nakliye koşumu 

» » 
Makineli koşum 

» » 
Mekkâri 

» 

kilo sahra top (çengel ve 

Nevi 

Beygir 
» 
» 
» 

» 
Katır 
Beygir 

» 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 

îrtifaı 
Mt. 

1,43 
1,40 
1,38 
1,55 

1,50 
1,43-1,50 
1,35 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 

Göğüs çevresi 
Mt. 

1,60 
1,57 
1,53 
1,75 

1,70 
1,63 
1,50 
1,47 
1,47 
1,45 
1,45 
1,42 
1,42 

Vasatı fiat 
Lira 

200 
185 
175 
100 

350 
300 
150 
150 
165 
140 
155 
100 
120 





P-Cedveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde 28 

[Motorlu vasıta takribi fiat listesi] 

Lira Cinsi 

3 500 Otobüs 
4 000 Arazi binek 
8 000 » kamyon 
8 000 » » 
6 000 » kamyonet 

10 000 Traktör 
15 000 Seyyar tamirhane 
6 000 Benzin tankı 
6 000 Arazöz 

700 Sepetli motosiklet 
400 Sebetsiz » 

4 000 Cadde kamyonu 
3 000 » kamyoneti 
2 000 Küçük binek otomobili 
3 000 Büyük » » 
1 500 Yarım tonluk Pikup (kaptıkaçtı) 

50 Bisiklet 





1939 
Malî yılı muvazenei umumiye kanununun beşinci maddesi ile verilen salâhi
yete istinaden E cedveline dahil masraf tertiblerinden idare edilen hizmet
ler için 1 - VI -1939 dan 1-3-1940 tarihine kadar îcra Vekilleri Heyeti ka-

rarile tatbik edilmiş olan kadroların müfredatını gösteren cedvel 





Başvekâlet 

ik edilen kadroyu a id mas- Hizmet 
raf tertibinin Beheri müddeti 

M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Başvekâlet Arşiv dairesi 
müdürlüğünde kurulu 
arşiv tasnif heyetinin 
1939 malî yılı kadrosu 

Şef 
Memur 

» 
Dosya memuru 
Mücellid 
Müvezzi 
Mücellid 
Odacı 

çırağı 

Gündeliği 
14 
13 

8 
2 
2 
4 
2 
2 

3 
2 50 
2 
2 
2 
1 75 
1 50 
1 50 

300 gün hesaibile 
12 600 
9 750 
4 800 
1 200 
1 200 
2 100 

950 
950 

47 33 450 

Maliye vekâleti 

1 Muvazzaf todkiki 
komisyonları 

itiraz Ileis 

Aza 

Raportör 

» 
Kâtib 

1 Komisyonlar uezdinde 
çalıştırrlacak hesab mü
tehassısları 

Kesata mütehassısı 

1 
1 
7 
3 
2 
1 
7 
8 
1 
3 
4 
9 
4 
2 
2 
8 

13 

1 
9 

300 
250 
250 
200 
150 
250 
200 
150 
125 
120 
100 

80 
70 
60 
50 
30 

250 
200 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

3 600 
3 000 

21 000 
7 200 
3 600 
3 000 

16 800 
14 400 

1 500 
4 320 
4 800 
8'640 
3 360 
1 440 
1 200 
2 880 

100 740 

3 000 
4 800 

7 800 



Tatbik edilen kadroya aid mas- Hizmet 
raf tertibinin Beheri müddeti 

F. M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

198 1 Gayri muvazzaf komis- Kâtib 
yonlara verilecek kâtib- > 
ler 

1 60 
2 50 

12 
12 

720 
1 200 

1 920 

icra Vekilleri Heyetinin 22 - VI - 1939 tarihli ve 2 11306 sayılı kararnamesile muvazzaf itiraz 
komisyonları için alınan kadrolardan 3692 sayılı kanunun tatbiki dolayısile 1 - VIII -1939 dan 

itibaren ilgası icab eden kadrolardır. 

198 1 Muvazzaf itiraz komis- Reis 
yonlan Aza 

Raportör 
» 

Kâtib 
» 
» 
> 

1 300 
4 
2 
1 
7 
7 
2 
4 
7 
1 
2 
2 

250 
200 
250 
200 
150 
120 
100 
80 
70 
60 
50 

40 

3692 sayılı kanunun 35 ve 36 ncı maddeleri mucibince yeniden teşkil edilecek (muvazzaf iti
raz) komisyonlarında ücretle istihdam olunacakların 1 - VIII -1939 dan 31 - V - 1940 tari

hine kadar 10 aylık kadrosudur. 

Daktilo 

11 

75 
60 

3 750 
3 600 

7 350 

198 2 Temyiz komisyonları Aza 
Raportör 

^ 
Kâtib 

» 

» 
Odacı 

3 300 12 10 800 
3 
4 
6 
4 
1 
4 
6 
4 

250 
200 
150 
90 
80 
70 
60 
30 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

9 000 
9,600 
10 800 
4 320 
960 

3 360 
4 32Q 
1 440 

35 54 600 



- 8 
Tatbik edilen kadroya aid mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

İcra Vekilleri Heyetinin 22 - VI -1939 tarihli ve 2/11306 sayılı kararnamesile temyiz komisyon
ları için alınan kadrolardan 3692 sayılı kanunun tatbiki dolayısile 1- VIII • 1939 dan itibaren 

ilgası icab eden kadrolardır 

198 2 Temyiz komisyonları Aza 
Raportör 

» 
tvâtib 

3 
3 
4 
6 
4 
1 
4 
6 

300 
250 
200 
150 
90 
80 
70 
60 

31 

3692 sayılı kanmıun 35 ve 36 ncı maddeleri mucibince yeniden teşkil edilecek temyiz komis
yonlarında ücretle istihdam olunacakların 1 - VIII • 1939 dan 31 -V -1940 tarihine kadar 10 

aylık kadrosudur 

Daktilo 3 85 10 2 550 
• . » 4 75 10 3 000 

» 3 60 10 1 800 
» 1 50 10 500 

198 3 Kazanç ve muamele ver
gileri hesab mütehassıs 
ve ekisperleri 

«T 

Müşavir mütehassıs 
Başmutehassıs 
Hesab mütehassısı 

> » 
» » 
» » 
> » 
» > 

11 
tr 
1 
1 
4 
4 
5 
9 
6 

11 

• * • • 

500 
400 
300 
250 
225 
200 
175 
150 

• 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

7 850 

6 000 
4 800 

14 400 
12 000 
13 500 
21 600 
12 600 
19 800 

41 104 700 

Hizmet otomobilinde çalıştırılacak bir şoförün 1 haziran 1939 dan 31 mayıs 1940 arihine ka
dar bir senelik kadrosudur 

200 2 Para nakliye ve bendi- Şoför 1, 75 12 900 
yesi 

istanbul Kambiyo müdürlüğü 

200 3 1567 sayılı kanunun tat- Müdür 1 400 
bikr masrafı » muavini 2 250 

Kontrolör 1 225 



ö 
Palbik edilen kadroya aid mas- Hizmet 

raf tertibinin Belit;fi müddeti 
\<\ M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutar 

Maaş şefi 
» » 

Memur 
» 
» 
» 
» 

Daktilo 
Müvezzi 
< )dacr 

» 

.Vf.rA-.ti,; 

Müdür 

kambiyo 

» muavini 
Kontrolör 

» 
» 
» 

Maaş şefi 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Müvezzi 
<>daeı 

1 
2 
1 
3 
5 
.1 
4 
i 
1 
2 
1 

nıiieiürİHf, 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
o 

1 
i > 

200 
150 
120 
100 l * J 

90 f**l 
80 
75 
60 
50 
40 
30 

IH 

850 
250 
250 i'*'*'* 
200 
175 
150 |*** 
225 
175 
125 
100 

80 
70 
45 
40 

izmir Kambiyo miidıiriügü 

Müdür 
» 

Memur 
» 
» 

Müvezzi 
Odaer 

muavini 
1 
1 
1 

2 
1 
1 

350 
200 
120 
90 
75 yetmiş 
40 
25 

beşerdir 

içel Kambiyo murakıbliği 
Murakıb 1 200 
Memur I 100 

» l 70 

| * j Bir adedinin kadrosu 1.1 aylıktır. 
[*•] t ki » > * ••> 
,**#j f[a<irolan 11 aytiktir 

http://Vf.rA-.ti


Tatbik edilen kadroya aid mas- Hizmet 
raf tertibinin Beheri müddeti 

K. M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

Daktilo 
Odacı 

40 
25 

Tutarı 

Samsun Kambiyo murakıbliği 

Murakıb 
Memur 
Daktilo 
Odacı 

1 200 
1 80 
i 40 
1 25 

(iazianteb Kambiyo memurluğu 

Memur 1 90 [# | 

Trabzon Kambiyo memurluğu 

Memur 1 90 f*J 

208; l Ecnebi mütehassıs ve Hesab mütehassısı 
tercümanlar Mütercim 

Mütehassıs 

1 500 
1 250 

1 675 

12 
12 

4,5 

6 000 
3 000 

9 000 

3 037 50 

208 4 İstanbul Maliye memur- Kurs muallimleri 
lan kurs muallimlerinin 
1 haziran 1939 tarihin
den mayıs 1940 tarihine 
kadar 12 aylık kadro
sudur 

70 2 520 

233 Ücretleri 1939 malî yılı 
bütçesinin 233 ncu fas
lına konulan tahsisattan 
verilmekte olan kara de
ğirmen unlarının mura
kabesi ve buğdayı koru
ma vergilerinin ci bay et i 
için çalıştırılacak aidat] Î 
memur kadrosu 

Memur 150 Tahsisatr 5 000 

[*j Kddrolart yalnız haziram, 1939 içindir. 



s 
Tatbik edilen kadroya aid mas

raf tertibinin 
F. M. Adı 

. Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Buğdayı koruma vergisi memurlarına aid kadro 

233 Buğdayı koruma vergisi Merkez: 

rafı 
Şube m ü d ü r muavini 
Kâtib 
» 
* 

Odacı 
» 

Taşra: 
Başkontrolör 
Kontrolör 
Kontrol memuru 

». : . ..> 
Memur 

S> 
» 
» 
» 
» 
» 

Kâtib 
Bekçi 

> 
» 

1 
3 
1 
2 
1 
1 

3 
2 
S 
18 
2 
11 
15 
16 
49 
89 
101 
1 
20 
24 
222 

250 
80 
70 
60 
45 
30 

200 
150 
120 
100 
100 
80 
75 
70 
"60 
50 
45 
50 
50 
40 
30 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 000 
2 8&0 
840 

1 440 
540 
360 

7 200 
3 600 
7 200 
21 600 
2 400 
10 560 
13 500 
13 440 
35 "280 
53 400 
54 540 

600 
12 000 
11 520 
79 920 

587 335 820 

233 

l - 1940 tarihinden 31 - V • 1940 tarihine kadar beş aylık kadro 

Memur 6 50 5 1 500 
» 2 40 5 400 

Bekçi 16 35 5 2 800 

24 4 700 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

300 Tapu îş. Muvakkat me
murlar ve daktilolar 
ücretleri 

Muvakkat memur 1 
2 
l 
5 

3 
2 
1 5 
1 25 

12 
12 
12 
12 

26 
26 
26 
26 

936 
1 248 
468 

1 950 

4 602 



— 9 — 
Tatbik edilen kadroya aid mas

raf tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

Muvakkat daktilo 
Yevmiye 

7 1 12 26 

Tutarı 

301 îskftn işleri 
memur ve 
masrafı 

Muvakkat daktilo 
» » 
» » 

muvakkat Muvakkat memur 
daktilolar » » 

» » 
» » 

1 
1 
1 

1 
5 
4 
2 

Ücret 
45 
40 
30 

70 
60 
50 
40 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

540 
460 
360 

1 360 

840 
3 600 
2 400 

960 

7 800 

2 184 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

Tarife cedvelini (Nomenclature) ve hu cedvelin izahnamesini hazırlamakta çalıştırılacaklara aid 
kadro 

336 Tarife repertuvar ve no- Reis 
maklatörü ve izahname- Daktilo 
sinin ikmal ve ihzarı 
masrafları ı 

260 
90 

10 
10 

2 600 [1] 
900 

3 500 

Reis ile birlikte, komisyon halinde çalışmak üzere Ankara haricindeki gümrük idarelerinden, ge-
tirilib halen çalışmakta olan iki memura iş bitinceye kadar 3656 sayılı kanunun 22 nci maddesi hük
müne göre masarifi zaruriye olarak günde dörder lira verilmesinedevam olunacağı gibi bunların yer
lerine getirileceklere de ayni mikdar masarifi zaruriye verilecektir. 

424 Mütenevvi masraflar 

Matbuat umum müdürlüğü 

Fotoğraf mütehassısı 
istanbul vilâyeti mat
buat bürosu neşriyat 
memuru 

1 650 [•] 

1 250 

[1] 1 - VIII - 1939 ilâ 31 - V - 1940. 
[*] Ecnebi mütehassıstır. 
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Tatbik edilen kadroya aid mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay (Jün Tutarı 

1 Türkçe baş redak
tör, 1 yabancı gazete
ciler muamelât memu
ru, bir fransızca re
daktör, bir foto mu
avini 
Türkçe redaktör 
Türkçe redaktör mu
avini 
1 neşriyatı takibe me
mur, 1 arşiv memuru 
Türkçe başmusahhih 
3 türkçe musahhihi, 1 
kütüpane memuru 
1 müvezzi 

4 
1 

1 

2; 

1 

4 
1 

175 
150 

120 

100 
90 

60 
30 

16 

Hariciye vekâleti 

526 Evrak ve dosya işlerinin Evrak mütehassısı 400 4 800 
tanzimi için kullanıla
cak mütehassıslar ücreti 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

565 Sari ve salgın hastalık- Mücadele tabibi 
tarla mücadele masrafı » » 

Seyyar aşı ve müca
dele sıhhat memu
ru [•] 

3 
2 

20 
1 

300 
250 

100 
80 

12 
12 

12 
1 2 

10 800 
6 000 

24 000 
960 

26 41760 

[*] Merkezleri Ankara olub vazife görmek üzere gönderildikleri mmtdkalara giderken usulü dai
resinde harcırahları verilmekle beraber gittikleri mmt akalar dahilinde ifayi vazife ederken iktiza 
eden zarurî masrafları kendilerine aiddir. 
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Tatbikî edilen kadroya a id mas- . Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
P. M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Afyon Karakisar 

Makinist 
Hademe 

İ C M A L 
Aylığı Yıllığı 
Lira Lira 

tehhirhanesi ) 

1 90 
1 25 

12 
12 

1 080 
300 

1 380 

3 480 41 760 Seyyar emrazı sariye mücadele teşkilâtı 
115 1 380 Afyon Karahisar tebhirhanesi 

3 595 43 140 Yekûn 

Gazianteb merkezinde bir mücadele reisliğine merbut Adana, Gazianteb, Klis, Nizib, Maraş, Ma
latya, Besni, Adıyaman, Urfa, Siverek' Mardin, Diyarbakır, Siird merkezlerinde (10 - 20) ya
taklı (13) hastane ve (15) dispanser ile; Hasanlale, Hilvan, Suruç, Pazarcık, Birecik merkezle
rinde birer küçük dispanser; Gazianteb, Kilis, Malatya, Besni, Adıyaman, Urfa merkezlerine 

merbut (36) köyde köy tedavi evleri ve bir anbulans tedavi ekibi 

566 Trahom mücadele teşki
lâtı masrafı 

Mücadele reisi 
Mücadele reisi mua
vini 
Baştabib mütehassıs 
Tabib mütehassıs 
Tabib 
Asistan tabib 
Başkâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Kâtib ve ayniyat mu
temedi 

» » » 
Ziyaretçi hemşire 
Hemşire 
Sıhhat memuru (Sey
yar) 
Sıhhat memuru 
Hastabakıcı 
Aşçı 
Hademe 

» 
Şoför (anbulans) 

» 

1 

1 
3 

. 1 0 
16 
1 

1 

1 
15 

1 
13 

38 
46 
48 
13 
52 
36 

1 
1 

500 

300 
270 
250 
200 
100 

100 

60 
50 
70 
60 

70 
50 
30 
30 
20 
10 
60 
50 

12 

12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 000 

3 600 
9 720 

30 000 
38 400 

1 200 

1 200 

720 
9 000 

840 
9 360 

31 920 
27 600 
17 280 
4 680 

12 480 
4 320 

720 
600 

298 209 640 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince lüzum görüldüğü takdirde trahom için açılacak kurslara 
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Tatbik edilen kadroya a id mas

raf tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

doktor ve sıhhat memuru gönderilir. 
Bunlara harcırahları ve doktorlar için ayda (120) şer lira, srhhat memurları için de (50) şer lira 

olmak üzere ücret verilir. Kurs müddetinin devamı ile kursa geleceklerin adedi Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâletince tayin ve tesbit olunur. 

1939 malî yılı trahom mücadele teşkilâtı memurin kadrosuna ek kadro 

566 Trahom mücadele mas- Seyyar tabib 
rafı Sıhhat memuru 

Hasta bakıcı 
Hademe 

1 
4 
4 
4 

260 
50 
30 
20 

10 
10 
10 
10 

2 600 
2 000 
1 200 

800 

13 

1939 malî yılı firengi mücadele teşkilâtı memurin kadrosu 
( Frengi mücadele müfettişliği ) 

567 Zührevî hastalıklarla 
mücadele masrafı 

Müfettiş 
Kâtib ve muamelât 
memuru 

350 

80 

12 

12 

( Seyyar frengi tarama heyeti ) [* 

12 

( Ankara Emrazı zühreviye hastanesi ) 

6 600 

4 200 

960 

B 160 

Mütehassıs tabib 
Bakteriyolog 
Sıhhat m<emuru [**] 
Müstahzrr 

2 
2 
6 
2 

300 
250 
100 

50 

12 
12 
12 
12 

7 200 
6 000 
7 200 
1 200 

21 600 

Mütehassıs tabib 
Kâtib ve ayniyat mu
temedi 
Hemşire (ebe) 
Hastabakıcı 
Hademe 
Aşçı 
Çamaşırcı 

1 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

300 

80 
70 
30 
30 
40 
35 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 600 

960 
840 
720 
720 
480 
420 

7 740 

[*] Heyetin merkezi Ankara oluh Vekaletçe lüzum görülecek muntakalarda tedkik ve tarama ya
parlar. 

[**] Gidecekleri mıntakaya kadar usulü dairesinde harcırahları verilmekle beraber mıntakalarına 
vusullerinde yapacakları zarurî masraflar kendilerine aiddir. 
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Tatbik edilen kadroya aid mas

raf tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

(Ankara Deri 

567 Zührevî hastalıklarla 
mücadele masrafı 

( izmir Deri 

ve tenasül hastalıkları 

Mütehassıs baştabib 
» tabib 

Ivâtib ve ayniyat mu
temedi 
Sıhhat memuru 
Hemşire (Ebe) 
Hademe 

ve tenasül hastalıkları 

Mütehassıs başta bili 
» tabib 

Kâtib ve ayniyat mu
temedi 
Sıhhat memuru 
Hemşire (Ebe) 
Hademe 

muayene ve 

1 
1 

1 
3 
1 
2 

9 

300 
200 

75 
70 
70 
30 

muayene ve 

1 
1 

1 
4 
1 
2 

300 
200 

75 
70 
70 
30 

tedavi evi) 

12 
12 

12 
12 
12 
12 

tedavi evi) 

12 
12 

12 
12 
12 
12 

3 600 
2 400 

900 
2 520 

840 
720 

10 980 

3 600 
2 400 

840 
3 360 

840 
720 

10 11 760 

(Zonguldak, Devrek, Ereğli), (Bartın, Safranbolu, Cide, Daday), (İnebolu, Tavşanlı), (Gi
resun, Alucra), (Ünye), (Boyahad, Ayancık), (Tokad, Erbaa, Reşadiye, Niksar, Yıldızeli) 

Frengi mücadele teşkilâtı memurin kadrosu 

568 Cüzam mücadelesi mas
rafı 

Baştabib 
» 

Mücadele tabibi 
» » 

Lâboratuvar şefi 

Kâtib ve ayniyat mu
temedi 
Seyyar sıhhat memuru 

s> » 
Müstahzır 
Hademe 

Hademe 

1 
5 
6 

11 
1 
2 

6 
21 
80 
6 

22 

161 

4 

350 
300 
225 
200 
250 
225 

60 
80 
70 
50 
20 

20 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

12 

4 200 
18 000 
16 200 
26 400 
3 000 
5 400 

4 320 
20 160 
67 200 
3 600 
5 280 

173 760 

960 
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Tatbik edilen kadroya aid nıas- Hisşnıet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. i • Adı; •••Memuriyetin unvanı Aded-Lira K. Ay Gün Tutarı 

• 1939 malî yılı verem mücadele teşkilâtı memurlar kadrosu 

569 
; : . : ; , ; . . • 

Verem 
rafı 

.; ; : 

mücadele 

f Ankara verem mücadele d 

mas- Baştabib 
TaJbib 
Röntgen mütehassısı [*] 
Kâtib ve ayniyat mu
temedi 
Eczacı 
Ziyaretçi başhemşire 

» hemşire 
Hademe 

ıspansert ) 

1 300 
.1 250 
1 100 

1 80 
1 75 
1 80 
4 70 
2 30 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

3 600 
3 000 
1 200 

960 
900 
960 

3 360 
720 

12 

( Bursa verem mücadele dispanseri ) 

10 

( Trabzon verevi mücadele dispanseri ) 

14 700 

üuşitabib 
Tabib 
Kâtib ve ayniyat mu
temedi 
Eczacı 
Ziyaretçi başhemşire 

» hemşire 
Hademe 

1 
1 

1 
1 
1 
3 
2 

250 
200 

80 
60 
70 
70 
30 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

3 000 
2 400 

960 
720 
840 

2 520 
720 

11 160 

Baştabib 
Tabib 
Kâtib ve ayniyat mu
temedi 
Eczacı 
Ziyaretçi hemşire 

» başhemşire 
Hademe 

1 
1 

1 
1 
3 
1 
2 

250 
100 

80 
60 
70 
70 
30 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

3 000 
1 200 

960 
720 

2 520 
840 
720 

10 9 960 

1939 malî yılı verem mücadele teşkilâtı memurları kadrosu icmaU 

Ankara verem müca
dele dispanseri 1225 14 700 

[*| Diğer müesseseler mütehassıslarından birisine ilâvei vazife olarak verilebilir. 
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Tatbik edilen kadroya; aid mas- ' • Hizmet :̂  

raf tertibinift Beheri müddeti ,: 
F. M. • ' Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün; Tutarı 

Bursa verem müca
dele dispanseri 
Trabzon verem mü
cadele dispanseri 

'. ' ::•' . > : 
930 

83.0 

11 160 

9 960 

2985 35 820 

Umumî sıtma mücadele merkez memurin kadrosu 

>70 •Sıtma mücadele masrafı Umum sıtma müeade-
le müfettişi 
Umum sıtma su mü
hendisi 
Umum sıtma baş fen 
memuru 
I Jmu m sıtma fen me
muru 
Umum sıtma muhasi
bi mesulü 
Umum sıtma muhase
be mümeyyizi 
Umum sıtma tedkik 
memuru 
Umum muhasebe mu
amelât memuru (vez- • 
nedar) 
Umum sıtma kâtibi 
Umum sıtma müfet
tişlik kâtibi 

' 2 

. : •• .? 

.1 

. 2 

1 

1 

1 

1 
1 

2 

4 5 0 • • 

350 
• • . : 

209 

150 

225 

120 

110 

100 
90 

80 

10 800 

8 400 

2 400 

3 600 

2 700 

1 440 

1 320 

1 200 
1 080 

1 920 

14 34 860 

Adana Sıtma enstitüsü memurin-hadrosu 

Müdür 
Uâboratuvar şefi 
Kimyager antemoloğ 
Asistan 
Kâtib ve ayniyat mu
temedi 
Müstahzır 
Bahçıvan 
Daire hademesi 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
3 

40Û 
300 
200 
100 

80 
50 
30 
25 

4 800 
3 600 
2 400 
1 200 

960 
600 
360 
900 

10 14 820 
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Tatbik edilen kadroya aid mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
P. M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

e ve ampulleri imalâthanesi 

Müdür 
Teknisyen 
Kâtib ve ayniyat mu
temedi 
Daire hademesi 

1 
1 

1 
2 

memurin 

200 
140 

85 
30 

kadrosu 

2 400 
1 680 

1 020 
720 

5 820 

17 sıtma mücadele mtntdkası msmurin kadrosu 

Sıtma mücadele mm-
taka reisi 
Sıhhat müdür veya 
sıhhî müşavir [*] 
Sıtma, mücadele labo
ratuar şefi 
Sıtma mücadele tabibi 

» •» » 
» » » 

Sıtma hastanesi mü
tehassıs (tabib) 
Sıtma hastanesi hem
şiresi 
Sıtma mücadele sıhhat 
memuru 

[ » » 
Sıtma mücadelesi sür-
fe kontrol memuru 
Sıtma mücadelesi sür-
f e memuru 
Kâtib ve ayniyat mu
temedi 
Kâtib ve ayniyat mu
temedi muavini 
Laboratuar müstalızırı 
Hizmet oto şoförü 
Kamyonet şoförü 
Hizmet oto şoförü 
Daire hademesi 

807 

15 

2 

16 
\ 1 

17 
80 

1 

1 

30 
463 

2 

4 

15 

1 
13 
3 
1 
13 
9 

119 
1 

400 

60 

250 
300 
200 
175 

100 

50 

80 
70 

100 

80 

80 

60 
50 
80 
75 
60 
30 
25 
20 

72 000 

1 440 

48 000 
3 600 
40 800 
168 000 

1 200 

600 

28 800 
388 920 

2 400 

3 840 

14 400 

720 
7 800 
2 880 
900 

9 360 
3 240 
35 700 

240 

834 840 

[*] Sıtma mücadele kanununun 15 nci maddesi mucibince verilir. 
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Tatbik edilen kadroya aid mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

1939 sıtma mücadele memurin kadrosu 

İ C M A L 
Umum. sıtma müca
dele merkez memurini 
Adana sıtma enstitüsü 
memurini 
Kinin komprime ve 
ampulleri imalâthane
si memurini 
17 sıtma mücadele mın-
1 akası memurini 

2905 

1253 

485 

69 570 

34 860 

14 820 

5 820 

834 840 

74 195 890 340 

Sıtma enstitüsünde çalıştırılmak üzere bir buçuk ilâ üç ay muvakkaten istihdam olunacak sta-
jiyer tabib kadrosu 

570 Sıtma mücadele masrafı Stajiyer tabib 100 120 3 3G 000 

1 - İstihdam müddet zamanla m Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince tayin olunur. 
2 - Kursa gidecek etibbanın îstanbııldan Adanaya azimet ve Adanadan İstan bula avdet harcı

rahları da verilir. 

576 İnşaat, tesisat, tamirat Sürvcyyan 1 75 10 
ve istimlâk » 1 85 10 

1939 malî yılı Etimesğud Hıfzıssıhha merkezi memurin kadrosu 

583 2 Umumî sıhhat işleri mü
esseseleri masrafı 

Müdür (Tabib) 
Ebe 
Eczacı ve ayniyat 
temedi 
Yazıcı 

mu-

Ziyaretçi başhemşire 
» hemşire 

Sıhhat memuru 
Anbulâns şoförü 
kaloriferci 
Arabacı 
Aşçı 
Hademe 

» 

ve 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

r-l 

1 
1 
1 
3 

250 
70 

85 
40 
80 
70 '• 
80 

70 
40 
35 
30 
20 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 . 

3 000 
840 

1 020 
480 
960 

1 680 
960 

840 
480 
420 
360 
720 

15 11 760 
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Tatbik edilen kadroya aid mas

raf tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Adliye vekâleti 

621 

621 

622 

Ceza ve tevkif evlerinin 
inşaat ve esaslı tamiratı 

2548 sayılı kanunla ceza 
evleri inşaatı için temin 
olunan tahsisattan 

Fen memuru 
» » 

Desinatör 
Sürveyyan 

> 

Sürveyyan 

Mahkûm çocuk ıslah ev- Müdür 
leri umumî masrafları Memur 

Ambar memuru 
Kâtib 
Hademe 

Aşçı 

1 210 
1 170 
1 140 
7 60 
1 60 
1 60 
1 50 

1 175 
- kuruş 
yevmiye 

1 150 
1 90 
1 75 
1 60 
1 60 
1 40 
2 30 
1 40 

8 
8 
8 
8 
9 
6 
2 

4 213 50 

1 800 
1 080 

900 
720 
720 
480 
720 
480 

12] 
[2] 

6 900 

Maarif vekâleti 

655 1 Tedkik işleri Yazma ve basma eser
leri tedkik raportörü 1 200 12 2 400 

655 2 Kütüpane işleri Kitab katalokları ter-
tib memurur 60 12 720 

655 3 Program tasnif işleri Tertib ve tasnif me
muru 
Tertib ve tasnif me
muru yardımcısı 

1 

1 

75 

60 

6 

6 

450 

360 

810 

[1] 1 haziran 1939 dan 30 eylül 1939 tarihine kadar. 
[2] Muallimlik de yapar. 
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Tatbik edilen kadroya aid mas

raf tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

658 5 Fotoğraf işleri Fotoğrafçı 
» yardımcısı 

90 
40 

12 
12 

Tutarı 

657 Derleme işleri 

658 2 Basma ve dağıtma işleri 

Yabancı memleketlere 
aid derleme ve yollama 
memuru 
Derleme ve mübadele 
memuru 
Müvezzi 
Ermenice tedkik me
muru 
Rumca tedkik memuru 
Yahudice tedkik me
muru 

Şef 
Yollama memuru 
Takib memuru 
Tebliğler dergisi me
muru 
Güzel sanatlar dergisi 
tashih ve idare me
muru 
tik öğretim dergisi 
tashih ve idare me
muru 
Paket yazıcı 

» yapıcı 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
2 

60 

60 
40 

30 
30 

30 

75 
60 
60 

60 

75 

75 
50 
40 

12 

12 
12 

1 
1 

1 

12 
12 
12 

12 

12 

12 
12 
12 

720 

720 
480 

30 
[*] 30 

30 

2 010 

900 
720 
720 

720 

900 

900 
600 
960 

6 420 

1 080 
480 

1 560 

659 Ulusal dil ve tarihimiz- Tashihci 
le ilgili eserlere aid işler » 

El yazmaları istinsah 
ve karşılaştırma me
muru 
îstinsah memuru 

130 
75 
60 

100 
75 
60 

12 
12 
12 

12 
12 
12 

1 560 
900 
720 

1 200 
900 

2 880 

[*] 15 lirası terfi/muz ve 15 lirası ikinci kânun aylarında yapılacak işler karşılığı olarak iki de
fada verüir. 
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Tatbik edilen kadroya aid mas- Hizmet 

raf ter t ibinin Beheri müddeti 
h\ M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutar ı 

Araştırıcı 
» 

İslâm ansiklopedisi fış 
memuru 
Ansiklopedi hazırlık 
memuru 
Odacı 
! Ki/.eltici 

1 
1 

1 

1 
1 

75 
60 

75 

75 
30 

12 
12 

10 

no 
12 

1 

900 
720 

750 

750 
360 
000 [* 

12 640 

659 Ulusal dil ve tarihimiz- i'siâm ansiklopedisi (Tündeliği 
le ilgili .eserlere aid işler biblioğrafya müşaviri 1 5 200 1 000 

İslâm ansiklopedisi 
hazırlık ve neşir bü- Aylığı 
rosu sekreteri 1 120 8 960 

660 1 Har i t a ders ve telkin Ressam 1 150 12 1 800 
levhaları hazırlama iş- Harita memuru 1 60 12 720 
leri —— 

2 520 

Güzel sanatlar akademisinde calisiırdacak yabancı uzman re öğretmenlere aid isimsiz kadro 

661 Ecnebi mutahassıs Profesör 1 1552 
» 1 1138 
» 1 888 
» 1 1110 
!» 1 866 

Mimarî asistan 1 565 
» » I 565 
» » 1 565 

Okul mimarı 1 565 
» » 1 416 

Tuş ve tah ta atölyesi 
uzmanı 1 40ü 
fjiıöğrafya ateİyesi uz
manı 1 203 
Öğretmen 1 100 

» 1 100 

9 
9 
5,5 
3,5 
7 
4 
4 
5 
9 

13 968 
10 242 
4 884 
3 885 
6 062 
2 260 
2 260 

' 2 825 
5 085 

15 günlük 208 

9 

5,5 
9 
9 

3 600 

1 116 50 
900 
900 

58 195 50 

[*| Basılan eserlerin konularındaki hususiyet tashih işlerinin ayrı bir mütehassısa yaptırılma
sını ieab ettiren hallerde forma başına ikiden heş liraya kadar olmak ve yalnız o işe münhasır 
bulunmak ve bu suretle sarf edilecek para tutan bin lirayı y cem emek üzere verilecektir. 
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Tatbik edilen kadroya uid mas

raf ter t ibinin 
F . M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddet i 

Memuriyetin unvan'r Aded Lira K. Ay Gün T u t a n 

İstanbul müzelerinde bulunan sikke kolleksiy onlarının tasnifi ve madenî eserlerin fennî surette 
temizlenmesi işi için sikke uzmanı G. Bosch'un, tabletlerin temizlenmesi, ilnû bir surette tasnif i 
ve kaloğlarmın yapılması işinde çalıştırılmak üzere uzman F. R. Krausus 1 - VI - 1939 dan 

31 -V - 1940 tarihine kadar kadrosu 

(İG1 

661 

"Ecnebi mutahassıslaı 

r ın ın yabancı öğretmen
lerinin 1 - V I - 1939 ta
rihinden i t ibaren 12 ay
lık ücret kadrosu 

Sikke uzmanı 
Tablet 

Yabancı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

öğr •etmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
2 
7 
6 
3 
4 
4 
1 
3 
1 
1 

414 
280 

650 
500 
350 
300 
275 
250 
200 
225 
150 
100 
90 

12 
12 

4 968 
3 360 

8 328 

650 
1 000 
2 450 
1 800 
825 

1 000 
800 
225 
450 
100 
90 

661 Ecnebi mutahassıs ve öğ- Uzman 
rotmenler ücret ve har- Öğretmen 

1 ' crrahlarr 

1 490 
1 250 

9 390 
X 12 

112 680 

490 
250 

740 
X 12 

8 880 

Hatay müzesindeki muzay ıhların tanzim ve teşhir işinde çalıştırılacak mutahassıs kadrosu 

661 Ecnebi mutahassıslar Mutahassıs 1 610 3,5 2 135 

Güzel sanatlar akademisinde çalıştırılan yabancı uzman ve öğretmenlerine aid kadroya ek 
isimsiz kadro 

661 Ecnebi mutahassıslar ve Okul mimarı 
öğretmenler ücreti 

.1 187 1 122 [1] 

[1] 1 - XII . 1939 - 31 - V - 1940. 
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Tatbik 

F. M 

663 

663 

edilen kadroya aid mas
raf tertibinin 

Adı 

ilk ve orta öğretim öğ-
retmenlerile ilk öğretim 
ispekterleri kurs mas
rafları 

îlk ve orta öğretim öğ-
retmenlerile ilk öğretim 
ispekterleri kurs mas
rafları 

Memuriyetin unvanı 

Direktör 
» 

İlk öğretim ispekter 
Öğretmen 
Mutahassıs öğretmen 

» » 
» » 

Ambar işyarı 
Hesab » 
Daktilo [•] 

» 
» 

Hastabakıcı 
Aşçı 

» 
» yamağı 
» » 

Şoför 
» 

Arabacı 
Bekçi 

Direktör 
îlk öğretim ispekteri 
öğretmen 
Mutahassıs öğretmen 
Aşçı 

» yamağı 
Şoför 

Arabacı 

Beheri 
Aded Lira K. 

15 80 
1 

36 
250 

1 
6 

20 
15 
12 
2 
1 

14 
15 
5 

11 
11 

4 
3 
3 

15 
15 

15 
16 

210 
6 

11 
11 
3 
3 

15 

65 
65 
55 

175 
110 
100 
60 
75 
60 

100 
75 
50 
75 
75 
15 
15 

100 
75 
30 
25 

80 
65 
55 

110 
75 
15 

100 
75 
30 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

6 
12 

6 
6 

12 
6 

12 
12 
12 
12 
5 
5 
5 

12 
5 
5 

12 
5 
5 
5 

12 

CTÜII Tutarı 

7 200 [1] 
780 [2] 

14 040 [11 
82 500 [1] 
2 100 [21 
3 960 [1] 

24 000 
10 800 
13 500 
1 440 

500 
5 250 • 
3 750 

[2] 

[3 | 

3 600 [2] 
4 1251 

8 2 5 j [ d j 

720 [21 
1 500 
1 125 
2 250 
4 500 

188 465 

2 400 
2 080 

23 100 
1 320 
1 650 

330 
600 
450 
900 

[3] 

[21 

[4; 

32 830 

[*] Daktilolar merkezde kurs işlerinde çalıştırılacaktır. 
[1] 1 - VI -1939 dan 31 - XI - 1940 a kadar. 
[2] 1 - VI -1939 dan 31- V - 1940 a kadar. 
[31 1 • VI -1939 dan 31 - X - 1940 a kadar. 
[41 1 - IV -1940 dan 31-V- 1940 a kadar. 



Tatbik edilen kadroya aid mas-
raf tertibinin 

F. M. Adı 

663 îlk ve orta öğretim öğ-
retmenlerile ilk öğretim 
ispekterleri kurs mas
rafları 

— 23 — 
Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

îdare kadrosu: 
Kâtib ve hesab Me. 
Ambar memuru 
Asistan 

» 
Daktilo 
Müteferrik müstahdem 

» » 
» » 

Aşçı 
Hademe [•] 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

75 
50 
90 
50 
75 
50 
40 
30 
40 
35 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

300 [1] 
200 
720 
400 
300 
200 
160 
240 
160 

1 300 

3 980 
Tedris kadrosu: 
25 öğretmen (beher ders saati için 3 lira) 

663 öğretmen 151 25 15 100 [2] Gazi terbiye enstitüsün
de açılan orta okul öğ
retmenliği kursuna de
vam eden ilk okul öğ
retmenlerinin 4 aylık 
ücretlerine ilgili 

Ankara Gazi terbiye enstitüsünde; lise, sanat, ve ticaret okulları beden terbiyesi öğretmenleri 
için açılacak spor kursunda çalıştırılacak öğretmenlere aid isimsiz kadrodur 

öğretmen 
» 
» 
» 
» (olabilir) 

1 
1 
1 
1 
2 

Bi
r 

de
rs

 
üc

re
ti 

4 
4 
4 
4 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

Bi
r a

yd
a 

ok
ut

a 
ca

ğı
 d

er
s 

sa
at

i 

33 
22 
10 
16 
78 

132 
88 
40 
64 

261 

585 

[*] Tahsisatı dahilinde hademe mikdarının ve her birine verilecek ücretin tayini mekteb ida
resince saptanır, 

[1] 1 - VI -1939 dan itibaren 4 aylık tutarı. 
[2] 1 haziran 1939 dan 9 eylül 1939 tarihine kadar. 

i s 
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Tatbik edilen kadroya aid mas Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Jjira K. Ay (lüıı Tutarı 

1939 - 1940 ders yılı içinde muhtelif uilâyeiierdeki köylerde istihdam edilecek eğitmenler kadrosu 

667 Koy okulları ve eğit- Köy eğitmenliği 25 22 6 600 
menleri masrafı » » 75 20 18 000 

» » 
» » 
» » 

150 15 27 000 
1652 12 237 888 
2000 10 120 000 [2 

[1. 

3902 409 488 

Hiyasal bilgiler okulu muvakkat kurlarında çalıştırılacak, öğretmenler ile lalehe notlarının tek
siri işlerinde kullanılacak işyara aid isimsiz kadro 

671 12 Konferans ve muvakkat Not teksiri memuru 
kurlar ücreti Kur öğretmeni 

» » 
» » 
» » 

1 550 

Siyasal bilgiler okulu muvakkat kurlarda çalıştırılacak öğretmenler ile talebe notlarının teksiri iş
li rinde kullanılacak memurlara aid I - \f - 1939 da.n muteber olmak ii~erc 7 aylık isimsiz kadro 

671 12 

1 
1 
1 
1 
1 

100 
90 
80 
120 
80 

5 
5 
5 
1 
1 

500 
450 
400 
120 
80 

Kur 
» 
» 

Not 
» 

öğretmeni 
» 
» 

teksir memuru 
» » 

1 
1 
4 
1 
1 

120 
100 
80 
75 
40 

7 
7 
7 
7 
7 

840 
700 

2 240 
525 
280 

4 585 

Ankara Konservatuarının 1- Vl - 1939 dan. 30- VI' - 1939 a kadar bir aylık tedris heyeti kadrosu 

674 10 Ankara Konservatuarı- Öğretmen 9 I 920 [3] 
nın ve koro ile baletin » 4 1 228 | 4 | 
ücreti — 

1 148 

[1] 1 haziran 1939 elan 31 mayıs 194.0 tarihine kadar. 
[2] 1 birinci kânun 1939 dan 31 mayıs 1940 tarihine kadar 6 aylık. 
[31 Beher ders saati 2,5 liradan haftada 6* saatten fazla ders verenler. 
[4] Belıer ders saati 3 liradan haftada en çok 6 saate kadar ders verenler. 
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Tatbik edilen kadroya aid mas

raf tertibinin 
P . M. Adı 

674 10 Ankara Konservatuvarı-
na aid ücret isimsiz kad
rosu 

Memuriyetin unvanı . 

İdare heyeti 

Baş yardirektör 
Yardirektör 
Kâtib ve hesab me
muru 
Kütüpane memuru 
İdare memuru 

» » 
» » 

Daktilo 
» 

Konser vatuvar orkest
rası şefi 
Ansambl sınıfları şefi 
Opera bölümü şef mu
avini 
Oda müziği sınıfları 
şef muavini 
Mütercim 

Yabancı dil müzakere
cisi (ecnebi olabilir) 
Folklor arşiv şefi 

» » dosya 
memuru 
Elektrikçi 
Enstrüman asistanı 

» » 
» » 
» » 
» » 

Hademe 

Tedris heyeti 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 

100 
60 

100 
100 
50 
40 
40 
75 
40 

228 
380 

150 

150 
150 
100 

100 
100 

40 
75 
75 
62 
62 
62 
62 
20 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 
8 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

12 

12 
12 
12 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
8 
8 

12 

Gün Tutar 

1 200 
480 

1 200 
1 200 

600 
480 
480 
900 
480 

2 736 
4 560 

1 800 

1 800 
1 800 
1 200 

1 200 
1 200 

480 
900 
900 
744 
744 
496 
496 

1 440 

öğretmen 1 150 12 1 800 

674 10 

Ankara Konservatuvarınm ücret isimsiz kadrosuna ek kadro 

Diksyon ve sahne tem
rinleri muallimi 1 210 8 
Makyaj stajiyeri 1 40 8 

1 6801 
320J [1] 

2 000 

[1] 1-X-1939 dan 31 -V-1940 a kadar. 
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Tatbik edilen kadroya, aid mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Ankara Konservatuvarının 1 - IX -1939 dan 31- X - 1939 tarihine kadar iki aylık tedris 
heyeti kadrosu 

674 10 Muallim 23 1950 2 3 900 | 1 | 

Ankara Konservatuvarının 1 - XI -1939 dan 31- V - 1940 tarihini kadar <7) aylık tedris 
'heyeti kadrosu 

674 10 Muallim 25 7 2 500 [İJ 

dümhur Başkanlığı Filârmonik orkestrası üe Ankara Konsı rvaiuvarında çalıştırılacak yabancı uz
man ve öğretmenlere aid ücret isimsiz kadrosu 

676 baıu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ÎI uzman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 1515 
2 722 
1 412 
2 400 
1 387 
1 378 
1 378 
1 375 
1 335 

10 308 
2 308 
1 287 
1 26(i 
1 100 
1 490 
1 378 
1 100 

2 
12 
12 
12 
12 
12 
3,5 
12 
12 
12 
2 
12 
9 
3 
12 
12 
12 

3 030 
17 328 
4 944 
9 600 
4 644 
4 536 
1 323 
4 500 
4 020 
36 960 
1 232 
3 444 
2 394 
300 

5 880 
4 536 
1 200 

109 871 

Ankara Konservatuvarında çalıştırılacak bir yabancı uzmana aid ilâve kadro 

676 Uzman 1 1515 6 9 090 [2] 

Meslek okullarında çalışan öğretmen, işyar ve müstahdemlerinin 1 - VI - 1939 dan 31 - V -1940 
sonuna kadarki ücretlerine aid isimsiz kadrodur 

683 1 Meslek ve ticaret kurs- Direktör 1 75 75 
lan ve okulları ücret ve » 4 50 200 
masrafları » 1 40 40 

» 3 30 90 

(1] Haftada 6 saate kadar ders verenlere beher ders saati için 3 lira ve 6 saatten yukarı ders 
verenlere de 6 saate kadar 3 lira ve fazlası için beher ders saatine iki buçuk lira verilecektir. 

[2] 1 - XII -1939 dan 31 - III -1940 a kadar. 
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Tatbik edilen kadroya aid mas

raf tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Vardiı 
» 

İdare 
» 
» 
» 
» 
» 

Hlektr: 
işyarı 

•ek t ör 

işyarı 
» 
» 
• » 

» 
» 

ik ve kalorifer 

Hademe [*] 
öğretmen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
9 
1 
1 
1 
1 
9 
2 

1 
80 
3 
2 
2 
1 
10 
1 
30 
8 
30 

30 
25 
80 
75 
70 
60 
50 
40 

50 

120 
100 
90 
80 
75 
70 
66 
60 
50 

30 
225 
80 
75 
70 
60 
450 
80 

50 
1 660 
360 
200 
180 
80 
750 
70 

1 980 
480 

1 500 

8 785 
12 

105 420 

Meslek meMeblerinde çalışan muallim, memur ve müstahdemlerin 1 - X -1939 tarihinden yıl 
sonuna kadarki ücretlerine aid isimsiz kadrodur 

683 1 Müdür 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Elektrik 
memuru 

» 
Hademe 

muavini 
» 
» 
» 

ve kalorifer 

» 
[#] 

İdare memuru 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

2 
11 
3 
3 
3 
3 
2 

1 
1 

100 
1 
4 
7 
12 

75 
50 
40 
40 
35 
30 
25 

60 
50 

80 
75 
60 
50 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

1 200 
4 400 
960 
960 
840 
720 
400 

480 
400 

16 360 
640 

2 400 
3 360 
4 800 

l*| Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı dahilinde beherinin şehrî ücretlerinin ta
yini vekâlete veya vekâletin göstereceği makama aiddir. 
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Tatbik edilen kadroya aid mas

raf tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Muallim 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
4 

11 
43 
16 
15 

120 
100 

85 
75 
60 
50 

8 
8 
8 
8 
8 
8 

1 920 
3 200 
7 480 

25 800 
7 680 
6 000 

90 000 

Meslek okullarında çalışan mütehassısların 1- VI- 1939 tarihinden 31 - V -1940 sonuna kadarki 
ücretlerine aid isimsiz kadrodur 

684 Meslek mektebi ecnebi Mütehassıs 
mütehassısları » 

l 994 
1 415 
2 338 
.1 225 
1 160 

10 150 

Teknik okullarında çalışacak bir mutehassısvrı 15 - X -1939 tarihinden 31 
7,5 aylık isimsiz kadrodur 

684 Mütehassıs 1 565 

994 
415 
666 
225 
160 

1 500 

3 960 
X 12 

47 520 

[1] 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 

1940 tarihine ketdar 

/ , •> 4 237,50 

1 - VI -1939 dan 31 -V -19 10 sonuna kadar tstanhvl kütüphaneleri tasnif heyeti kadrosu 

686 2 Kütüphanelerin tasnif 
ve nakil masrafları Reis 

Aza 
Yazıcı 
Daktilo 

Müeellid 
Hademe 

Yevmiye 
1 5 12 
6 4 12 
') 9 10 

Ücret 
1 60 12 
l 30 12 

m 

| .1 j Büzer 
12] Fridolin Bauer 
[3] Villiy Bunge 
14] Markoş Gola 
[5] Villi Kerman 
16] Pret, Kömiveş, W eri, Seidel, Kasa, Ilollenbah, Valdinger Haag, Z oltan. 
[7] Resmî tatil gibileri hariç olmak ü^ere yevmiyeleri verilecektir. 
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Tatbik edilen kadroya aid mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Li^a K. Ay Gün Tutan 

Müşavir 
Merkez fiş memuru 
Mücellid 

Yevmiye 
2 5 
1 
1 

6 
6 
6 

Aylık ücret 

60 
60 

/ - VIII -1939 dan 31 -1 - 1910 sonuna kadar istanbul kütüphaneleri tasnif işleri ihtisas müşavir
leri ve müecUidleri kadrosu 

686 2 

Manisa kütüphanesi tasnif işi en 
(1 - VIII -1939 dan 31 -X -1939 a kadar) 

Tasnif mütehassısı 1 5 3 

1 - VI -1939 tarihinden 31 - V - 1940 tarihine kadar tarihî eserler bekçileri kadrosu 

687 1 Tarihî eserlerin nıuha- Bekçi 1 40 480 
fazası masrafı » 1 30 360 

» 25 25 7 500 
» 4 20 960 
» 1 18 216 
» 1 15 180 
» 1 10 120 
» 3 5 180 

37 9 996 

687 1 

Hatay tarihî eserleri muhafaza heyeti kadrosu 

Müdür (İhtisas yeri
dir) 
Kâtib 
Rehber 
Kapıcı 
Oda er 

1 
1 
1 
1 
2 

170 
40 
60 
25 
20X2 

10 
10 
10 
10 
10 

1 700 
400 
600 
250 
400 

3 350 

1-VI -1939 tarihinden 31- V -1940 tarihine kadar Rölove bürosu kadrosu 

687 3 Restorasyon murakıbı 
mimar 1 200 12 2 400 

Fen memuru veya de-
sinatör 
Kâtib 
Hademe 

» 

1 
1 
1 
1 

120 
70 
35 
30 

12 
12 
12 
12 

1 440 
840 
420 
360 

5 460 
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Tatbik edilen kadroya aid mas

raf tertibinin 
V. M. Adı 

693 

H izmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

5 Tedris heyetine dahil 
proi'esör 1 erle ya rdımci -
lavına aid ücretler 

Profesör 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yardımcı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(biri bahçıvan) 

1 
6 
2 
7 
1 
9 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
2 
4 
1 
16 
o 
(i 

1180 
939 
899 
858 
818 
778 
700 
698 
620 
551 
464 
350 
332 
402 
402 
332 
264 
250 
202 
169 
14!> 
129 
100 

30 
30 
13 
98 
81 
65 

31 
88 

22 

88 
84 
84 
88 
63 

22 
93 
05 
35 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
. > 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
o 
t) 

o 

3 

3 540 
16 907 
5 304 
18 038 
2 456 
21 023 
2 100 
12 569 
9 313 
1 653 
1 392 
1 050 

90 
40 
76 
58 
43 
55 

58 
20 

66 

998 64 
1 208 
402 

4 993 
4 763 
1 500 
2 426 

509 

52 
84 
20 
34 

64 
79 

7 154 40 
776 

1 800 

124 358 

10 

33 

ücretleri 693 nen faslın 5 nci maddesinden verilmek ilzere istanbul Üniversitesinde çalıştırıla
cak Türk yardımcılara mahsus 7 ayhk isimsiz kadro 

693 5 rd ımc; 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ı (Lektör) 
( » ) 
(Laborant) 
( » ) 
(Teknisyen) 
( » ) 
( » ) 
(Elektrikçi) 
(Röntgenci) 
(Hemşire) 
(Tercüman) 
( » ) 

1 
2 
6 
10 
2 
3 
1 
1 
1 
o 

2 
3 

150 
100 
60 
40 
60 
50 
40 
50 
50 
50 
100 
75 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

1 050 
1 400 
2 520 
2 800 
840 

1 050 
280 
350 
350 

1 050 
1 400 
1 575 

14 665 
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Tatbik edilen kadroya aid mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
1 . M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

İstanbul Üniversitesinde çalıştırılacak üç yabancı profesör ve bir yabancı yardımcı için 1-11-1940 
tarihinden 30-Y-1940 tarihine kadar 4 aylık kadro 

693 5 Profesör 1 620 88 4 
» 1 551 00 4 
» 1 464 22 4 

Yardımcı 1 198 00 4 

7-VII -1939 tarihli ve 2/11482 sayıl: kararname suretidir 

Ankara ve İstanbul Üniversitesi ve yüksek mektebi er son sınıf talebelerine inkılâb tarihi ders
leri vermekte olan saylav profesörlerden her birine 1939 malî yılı bütçesinin 693 ncü faslının E 
cedveline dahil 7 nci maddesine konulan tahsisattan 1-VI'-1939 tarihinden mayıs 1940 sonuna 
kadar ayda 203 lira ve bu profesörlerin yanında çalışmakta olan doçentlere beher ders saati için 
onar lira ve bu konferanslara aid işlerde çalışau memura 10 saat ders hesabile ayda 60 lira, An
kara ve Istanbulda ders senesi sonunda yapılacak inkılâb imtihanları kâğıdlarmm okunmasına me
mul' edilecek üç doçente ikişer yüz lira, istanbul Üniversitesi Tıb fakültesinde açıktan ders ve
ren bir profesöre beher ders saati başına 25 lira ve Edebiyat fakültesi Arkeoloji enstitüsünde klâ
sik arkeoloji derslerini en çok ayda 12 saat okutacak olan Arif Müfide beher ders saati için 10 
ve Edebiyat fakültesi türkoloji talebelerinden türk dili ve edebiyatı tarihi üzerine ihtisas yapa
cak olanlara haftada bir saat eski yazılar dersini verecek olan sabık Kuyudu vakfiye müdürü İz
zetline beher dei'S saati için 7,5 lira, Edebiyat fakültesi arkeoloji talebesile tarih disiblininden 
arkeolojiye; devam eden talebelere haftada bir saat nümizmatik dersi veren Müzeler genel direk
törlüğünde uzman olarak çalışan Doktor Boş'a da ayda 50 liranın ücret olarak verilmesi; Ma
arif vekilliğinin 7 - VI -1939 tarih ve 4205/1998 sayılr tezkeresile yapılan teklifi ve Maliye ve
killiğinin 6 - VII -1939 tarih ve 11156/3009 sayılı ınütaleanamesi üzerine 1939 malî yılı muvazenei 
umumiye kanununun 5 nci maddesine tevfikan İcra Vekilleri Heyetince 7 - VII -1939 tarihinde 
kabul olunmuştur. 

Reisicumhur 
İsmet İnönü 

Başvekâletin 8 kânunusani 1940 tarih ve 2/12575 sayılı kararname suretidir 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesinde ingiliz edebiyatı tarihi hakkında konferans şek
linde ders vermesi tekarrür eden Halide Edib Adnana 15 -XI I - 1939 tarihinden 30 - V - 1940 tari
hine kadar 300 lira ve 19 ncu asır türk edebiyat tarihi hakkında yine konferans şeklinde ders 
verecek olan Ahmed Hamdi Tanpınara da 210 lira aylık ücret verilmesi ve bu ücretlerin 1939 
malî yılı bütçesinin 695 nci faslının E cedveline dahil 7 nci konferans ücretleri tertibine konu
lan tahsisattan karşılanması; Maarif vekilliğinin 11 - XII -1939 tarih ve 41020/12/5484 sayılı tez
keresile yapılan teklifi ve Maliye vekilliğinin 25 - X I I -1939 tarih ve 11156/1/5835 sayılı ınütalea
namesi üzerine muvazenei umumiye kanununun 5 nci maddesine tevfikan İcra Vekilleri Heyetin
ce S kânunusani 1940 tarihinde kabul olunmuştur. 

Reisicumhur 
İsmet İnönü 

2 483 52 
2 204 00 
1 856 88 
792 00 
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Tatbik edilen kadroya aid mas- Hikmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
P . M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

696 1 Fakültenin diğer bütün 
ücret ve masrafları 

fakültesinde konferans şeklinde ders vereceklere aid ka 

Ders vereceklerin adı 
Muzaffer Göker 
Hikmet Bayur 
Puad Köprülü 
İbrahim Necmi Dilmen 
Şemsettin Günaltay 
Naim Hâzim Onat 
Besim Atalay 
Hasan Eeşid Tankut 
Fazıl Nazmi örkün 
Abdülkadir inan 
Saim Ali Dilemre 

X 

200 
200 
200 
200 
200 
170 
170 
170 
170 
170 
170 

2020 
5 

10100 

Ankara Dil, tarih, coğrafya fakültesi kesenekli öğretmen kadrosu 

696 1 Dekan 1 200 200 
Doçent 17 150 2 550 
Asistan 2 125 250 

» 1 100 100 
İlmî yardımcı 2 150 300 
Mütercim 2 125 250 

» 4 100 400 
Leylî kız kısmı yardi-
rektörlüğü 1 100 100 
Leylî kısım müzakere
cisi 1 100 100 
Spor öğretmeni 1 90 90 
Sağlık öğretmeni ve 
doktor 1 75 75 
Mütehassıs müstahdem 1 75 75 
Mustahzır 1 75 75 
Kütüphane yardımcısı 1 50 50 
Cildçi 1 100 100 

» 1 60 60 

Ankara Dil, tarih, coğrafya fakültesinde çalıştırüacak yabancı uzmanlara aid kadro 

696 1 Profesör 1 866 5 4 330 
» 1 720 5 3 600 
» 4 562 5 11 240 
» 3 500 5 7 500 
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Tatbik edilen kadroya aid mas

raf tertibinin 
F . M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Profesör 
» 
» 

öğretmen 
» 
» 

1 415 
1 350 
2 342 
1 273 
1 200 
1 150 

3 
5 
5 
5 
5 
5 

2 075 
1 750 
3 420 
1 365 
1 000 

750 

37 030 

1939 malî yılı bütçesinin 696 ncı faslının 1 nci maddesinden tediye edilmek üzere hazırlanan 
Ankara Bil, tarih, coğrafya fakültesinin muvakkat ücret isimsiz kadrosu 

696 1 Dekan 
Lektör 
ilmî yardımcı 
Mütercim 
Leylî kız kısmı yar-
direktörü 
Leylî kısım müzakere
cisi 
Spor öğretmeni 
Doktor 
Müstahzır 
Mutahassıs müstahdem 
Kütüphane yardımcısı 
Oildci 

» 

1 
1 
2 
3 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

200 
120 
140 
100 

100 

100 
100 
75 
75 
75 
50 

100 
60 

9 
9 
9 
9 

9 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

1 800 [1] 
1 080 
2 520 
2 700 

900 

900 
900 
675 
675 
675 
450 
900 
540 

14 715 

Ankara Dil, tarih, coğrafya fakültesinde istihdnm edilecek ücretli memurlara aid isimsiz kadro 

696 1 Profesör 
» 

Ecnebi profesörler 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
7> 

» 
» 

» 
» 
•» • 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

5 
6 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

200 
170 
866 
720 
562 
500 
350 
342 
242 
250 
200 
150 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 000 
7 140 
6 062 
5 040 

15 736 
10 500 
4 900 
2 394 
1 694 
1 750 
1 400 
1 050 

[2] 

[ l j 1- IX -1939 dan itibaren 9 aylık tutan 
[2] 1 teşrinisani 1939 dan, 
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Tatbik edilen kadroya aid mas

raf tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

İlmî yardımcı 
» » 
» » 
» » 

Talebe kayid 
yardımcısı 

işleri 

Müteferrik müstahdem 
Daktilo 

1 
2 
1 
5 

1 
1 
1 

120 
100 
85 
75 

50 
50 
75 

8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 

960 
1 600 

680 
3 000 

400 
400 
600 

( [1] 

72 306 

Dil, tarih, coğrafya fakültesi yabancı uzman ve öğretmenler kadrosuna ilâve edilecek bir profe
sörlük kadrosu 

696 1 

696 1 

Profesör 1 551 

Kaloriferci 
Tamirci 
Bahçıvan 
Elektrikçi 
Hademe [*] 

1 120 
1 100 
1 100 
1 80 

5 
5 
5 
5 

600 
500 
500 
400 

2 950 

3 306 [21 

[3] 

4 950 

Başvekâletin 23 kânunuevvel 1939 tarihli ve 2/12561 sayılı kararname suretidir 

Umumî muvazene kanununun 5 nci maddesi mucibince 1939 malî yılı Maarif vekâleti bütçesi
nin E cedveline dahil 696 nci faslının birinci maddesine konulan tahsisattan Dil, tarih, coğrafya 
fakültesinde garb edebiyatı hakkında haftada iki saati geçmemek üzere konferans verecek olan 
zata bu kararname tarihinden itibaren beher saati için 25 lira ücret verilmesi Maarif vekillisinin 
11 - XII -1939 tarih ve 4/5*83 sayılı tezkeresi ve Maliye vekilliğinin 20 - XI I -1939 tarih ve 1İJİ56/ 
22/5773 sayılı mütaleanamesi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 23 kânunuevvel 1939 tarihinde kabul 
olunmuştur. 

Reisicumhur 
îsmet İnönü 

[1] 1 teşrinievvel 1939 dan. 
[2] 1 - XII -1939 dan itibaren. | 
[3] 1-1-1939 dan itibaren 5 aylık. 
[*] Azamî altmış lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı dahilinde beherinin şehrî ücretleri

nin tayini vekâlete veya vekâletin göstereceği makama aiddir. 
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Tatbik edilen kadroya aid mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Li^a K. Ay Gün Tutarı 

Ankara Dil, tarih, coğrafya fakültesinin tedris ve idare heyetinde calıştırlacaklara 
aid isimsiz kadro 

096 1 İlmî yardımcı 1 170 
înzibat memuru 2 100 
Enstitü kütüphane me
muru 4 85 
Not teksiri memuru 1 85 

Nafia vekâleti 

4,5 
4,5 

4,5 
4,5 

765 
900 

1 530 
382,5 

3 577,5 

Şose ve köprüler (E) cedveli - İsimsiz -

724 1 Müstahdemler ücreti Köprüler istikşaf 
proje mühendisi 

» » 
» » 
» » 
» » 

Köprüler ressamı 
Şoseler istikşaf ve 
,je mühendisi 

» » 
Köprüler dosya ve 
7i işleri memuru 

ve 

pro-

ya-

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

375 
350 
250 
250 
250 
135 

325 
250 

100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

12 

4 500 
4 200 
3 000 
3 000 
3 000 
1 620 

3 900 
3 000 

1 200 

9 2285 27 420 

Transit yolu Birinci mıntaka başmüdürlüğü 

Muamelât memuru 
Muamelât ve ambar 
memuru 
Odacı 

1 

1 
1 

60 

50 
27 

12 

12 
12 

720 

600 
324 

137 1 644 

[1] 15-1-1940 dan itibaren 4,5 aylık. 
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Tatbik edilen kadroya a id mas

raf tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

Mu a meiât mem uru 
Hesab memuru ve dak 
tilo 
Ambar memuru ve ınu-
temed 
Odacı 

Tutan 

a başmüdürlüğü 

1 75 

1 60 

1 50 
1 27 

12 

12 

12 
12 

900 

720 

600 
324 

4 212 2 544 

Edirne asfalt yolu M intaka müdürlüğü 

Ambar mutemedi 1 60 12 

Yekûn 

Umumî vekûn 

1 60 

17 2694 

720 

720 

X 12 = 32 328 

Teşkilâtında 3132 numaralı kanun lıaricmdeki işlerde istihdam < ditecek memur ve müstahdem
lerin 1939 kadrosu 

25 3 İşletme müdüri 
(Müh.) 
Fen memuru 

» » 

i 

Fidanlık memuru 
(başbahçıvan) 
Başbahçıvan muavini 
Elketrik memuru 
Ambar, rasat ve 
ratuar memuru 
Hesab memuru 
Makinist 
Beton ve duvar 
ustası 
Demir ve boru 
ustası 
Şoför 

» 
» 
» muavini 

Bahçıvan 
» 
» muavini 

lâbo-

işleri 

işleri 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

l 
1 
1 

1 

2 
1 
2 
2 
2 

300 
200 
150 

200 
80 

120 

100 
100 
90 

70 

60 
80 
70 
60 
50 
60 
50 
40 

12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 600 [1] 
2 4°°1[21 1 800 | L I 

2 400 
960 

1 440 

1 200 
1 200 
1 080 

840 

720 
960 
840 

1 440 
600 

1 440 
1 200 

960 

1] Yüksek mühendis. 
2] Mühendis veya fen memuru. 
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Tatbik edilen kadroya a id mas

raf tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

56 

1939 vesaiti nakliye kadrosu 

Kamyonet 
Kamyon 

Tutan 

Telörgü bekçisi 
Ambar bekçisi 
Baraj bekçisi 
Savak memuru 

» » 
Kanal ve şedde bekçisi 

3> » 

Makine bekçisi 
Makine yağcısı 
Odacı 

2 
2 
3 
4 
3 
9 
6 
1 
3 
1 

50 
40 
40 
45 
30 
30 
20 
20 
30 
40 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 200 
960 

1 440 
2 160 
1 080 
3 240 
1 440 

240 
1 080 

480 

38 400 

729 

729 

735 

Naf ia vekâleti 
Yapı ve imar işleri reisliği mutahassıs mühendisliği 

Ecnebi mutahassıs] ar Mutahassıs mühendis 1 900 9 

Yapı ve imar işleri dairesi 

Şehircilik bürosu 

Mutahassıs 1 1395 

Yapı ve imar işleri dairesi 

12 

8 100 [1] 

16 740 

Kontrol şefi yüksek 
mühendis 
Yüksek mühendis veya 
mimar 

» » 
•» » 

» » 
Mühendis, mimar, fen 
memuru, ressam 
•Sürveyyan 

» 
» 

1 

1 
1 
4 
2 ' 

1 
2 

16 
21 

350 

300 
250 
200 
150 

200 
150 
100 
75 

12 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

4 200 

3 600 
3 000 
9 600 
3 600 

2 400 
3 600 

19 200 
İS 900 

[1] Eylül 1939 tarihinden mayıs 1940 sonuna kadar. 
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Tatbik edilen kadroya aid mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

73(i Hafriyat masraflan 

Sürveyyan 
Mutahassıs 

Muamelât kısmı 

Kısmı şefi 
Muamelât memuru 

» » 
Daktilo 

Tarih kursu 

Mimar 
Ressam 
Fotoğrafçı 

1939 (E) cedveli Türk 

(İhtisas mevkii) Res
sam 

43 
1 

1 
2 
3 
1 

1 
1 
1 

30 
500 

200 
150 
100 
130 

200 
150 
150 

tarih kurumu 

1 170 

12 
12 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

kısmı 

8 

25 800 
6 000 

2 400 
3 600 
3 600 
1 560 

2 400 
1 800 
1 800 

1 360 [1] 

îktısad vekâleti 

781 Ecnebi mutahassıslar, Mutahassıslar tercü-
tercümanlar ve kâtib 
leri 

manı 
» •» 

Charles Leonard Pal-
mer 
Georges Monier (Mu
tahassıs) 
Mutahassıs 

1 300 
1 200 

250 

1 1027 
1 1514 

48 
28 

5 
3 15 

3 600 
2 400 

3 000 -L.-

5 137 40 
5 273 76 

; 12 

[3] 

îktısad vekâleti İş dairesine bağlı « İşçi sigortalarına hazırlık teşkilâtı » nm kadrosudur 

787 îşçi sigorta idaresi mas- Aktüer (ihtisas mev-
rafı ve 3008 sayılı ka- İdi) 1 400 
nunun 89 ncu maddesi- Aktüer muavini (ih-
nin tatbiki masrafı tisas mevkii) 1 210 

Daktilo - Müsevvid 3 120 

3 600 

1 890 
3 240 

9 730 

[1] Birinci teşrin 1939 dan itibaren 8 aylık. 
[2] ingiliz lirası rayice göre tediye edilecektir. 
[3] 15-11-1940 dan 5-1940 sonuna kadar istihdam edilecek mutahassısa aid kadro. 
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Tatbik edilen kadroya aid mas

raf tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Münakalât vekâleti 
İstanbul Mıntaka liman reisliği Gemi muayene ve mesaha tasnif fen heyeti reisliğinde çalışan 

£cnebi mutahassıslarla bunların yanlarında bulunan tercümanların 1 -VI -1939 tarihinden 
mayıs 1940 senesine kadar olan kadrosudur 

819; Ecnebi mutahassıs, ter
cüman ve kâtibleri 

Ecnebi mutahassıs 
» » 

Tercüman 
» 
» 

Mutahassıs 

1 1000 
1 1000 
1 250 
1 125 
1 75 

5 
1 600 12 

12 000 
12 000 
3 000 
1 500 

900 

29 400 
7 200 [1] 

Yüksek deniz ticaret mektebi mekteb gemisi zabitan, muallim, memur ve mürettebatın 1939 
malî yılı kadrosu 

821 1 Umumî masraflar Gemi seyri muallimi 
Gemicilik muallimi 
Makine muallimi 
Kaptan 
Makinist 
Doktor 
Ambar memuru 
Hesab memuru 
Serdümen 

» 
Makine lostromosu 
Tayfa 
Ateşçi 
Hastabakıcı 
Kamarot 
Lokantacı 
Aşçı (yamağile bera
ber) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
2 

1 

200 
200 
200 
200 
150 
150 
100 
80 
50 
45 
50 
35 Beheri 
35 » 
50 
50 
50 » 

80 

2 400 
2 400 
2 400 
2 400 
1 800 
1 800 
1 200 

960 
600 
540 
600 

2 520 
1 680 

600 
600 

1 200 

960 

26 24 660 

[1] 1-VI-1939 dan itibaren bir senelik. 
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Tatbik edilen kadroya aid mas

raf tertibinin 
F. M. Adı 

Beheri 
Memuriyetin anvanı Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tutan 

Kuvvet algarinası 1939 malî yık kadrosu, 

823 1 Liman idaresinin nakil Kaptan 
vasıtaları ve algarina- Makinist 
nm işletme, tamir, ida- Gemici 
me masrafları Ateşçi 

Tayfa 

1 
1 
2 
l 
3 

90 
90 
80 
40 
120 

1 
1 
1 
1 
1 

Beheri (40) 

Beheri (40) 

420 

Devlet Reisinin rükûbuna mahsus 
Savarona yatı 

824 Yatlar kadrosu Başkaptan 
İkinci kaptan 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Mülâzim » 
Güverte lostromosu 
Telsiz memuru 
Marangoz 
Serdümen 
Gemici 
Başmakinist 
İkinci makinist 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Mülâzim » 
Tebrid makinisti 
Elektrik mutahassısr 

» memuru 
» » 

Motorcu 
Kazan lostromosu 
Makine » 
Borucu ustası 
Tornacı 
Yağcı 
Ateşçi 
Silici 
Doktor 
Kamara memuru 
Kamarot 

l 260 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
13 
1 
1 

2 
1 
1 
o 
1 
1 
1 
6 
10 
3 

155 
110 
80 
65 
80 
90 
60 
45 
40 
250 
155 

2 110 
80 
65 
90 

1 350 
120 
100 
80 
60 
60 
75 
75 
45 
40 
35 

1 150 
1 100 

60 
50 

260 [1] 
155 
110 
80 
65 
80 
180 
60 
180 
520 
250 [2] 
155 
220 
160 
130 
90 
350 
240 
100 
80 
120 
60 
75 
75 
270 
400 
105 
150 
100 
120 
400 

[1] Ayrıca 200 lira makam tahsisatı verilir. 
[2] Ayrıca 100 lira makam tahsisatı vreüir. 
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Tatbik edilen kadroya aid mas

raf tertibinin 
F. M. Adr 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Aşçıbaşı 
Aşçı 
Fırıncı 

Ertuğrul yatı 

Başkaptan 
Güverte lostromosu 
Serdümen 
Gemici 
İhtiyat başmakinkti 
Makine lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 
Kömürcü 
Kamarot 

» 

Acar motörü 

Kaptan 
Makinist 

» 
Kamarot 
Usta gemici 
Gemici 

Sakarya motoru 

Kaptan 
Makinist 
Kamarot 
Gemici 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
2 

70 
50 
50 

240 
60 
35 
35 

140 
60 
35 
35 
30 
50 
40 

120 
100 

80 
60 
50 
40 

90 
90 
50 
40 

70 
50 
50 

240 
60 
35 
70 

140 
60 
70 
70 
60 
50 
40 

120 
100 
80 
60 
50 
40 

90 
180 
50 
80 

Ticaret vekâleti 
860 Ecnebi mutahassıslar, Mutahassıs 

tercümanlar ve kâtib- Tercüman 
ler Kâtib 

2 
2 
2 

750 
350 
150 

1 500 
700 
300 

18 000 
8 400 
3 600 

6 2 500 30 000 
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Tatbik edilen kadroya a id mas 

raf tertibinin 
P. M. Adı 

860 Ecnebi nıutahassıslar, 
tercümanlar ve kâtib-
ler 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Haziran 1939 Temmuzdan 
aylığı 3 günlüğü Yekûn 

Aded Lira K. Lira K. Lira K. 

Mutahassıs 1. 1 027 48 99 43 1 126 91 

Ziraat vekâleti 
898 Yerli, ecnebi tekniker 

ve nıutahassıslar ve ter
cüme büroları müstah
demleri 

Mutahassıs 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tekniker 
Tercüman 

» 
Tercüman daktilo 
Sekreter daktilo 

» » 
Daktilo 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
3 
1 
t 
1 
o 

1 

1053 48 
850 
500 
400 
350 
300 
250 
946 35 
300 
250 
175 
250 
250 
200 
250 
200 
180 
120 
150 
80 
80 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
9 

11 
11 
11 
11 
9 

11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
11 

Bu kadroların tutarı (101 401) lira (06) kuruştur. 
Daktilo (iki yabancı 
dil bilmek şarttır) 1 150 7 1 <>50 

893 3 Ziraî kurslar ve köy 
eğitmenleri ve su işleri 
ve seyyar arteziyen teş
kilâtı malzeme ve umu
mî masrafları 

Köy eğitmeileri yetiş
tirme kursları müfet
tişi 1 225 12 

[1] 1 - XI -1939 tarihinden 31 -V -1940 tarihine kadar muteberdir. 



Tatbik edilen kadroya aid mas
raf tertibinin 

F. M. Adı 

rafı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Köy eğitmenleri yetiş
tirme kursu eğitmen 
şefi 

» » 
» » 
» » 

Köy eğitmenleri yetiş
tirme kursu daimî işçi 

» » 
Ders basma mutahas-
sıs muallimlere ders 
ücreti saat 
Bu kadroların tutarı 

Mücadele memuru 
Mücadele başmakinisti 

» makinisti 
Mücadele muamelât me 
muru 

» » 
» » 
» » 

Mücadele başmurakıbi 
» murakıbi 
» » 

1 
3 

12 
1 

5 
28 

450 

125 
98 
84 
75 

25 
20 

*2 

12 
12 
12 
12 

12 
12 

liradan 
(29 844) liradır. 

1 
1 
4 

2 
4 
2 
1 
4 

27 
25 

108 
90 
80 

108 
80 
70 
60 
70 
60 
45 

12 
12 
4 

12 
.12 
12 
12 
12 
12 
12 

Bu kadroların tutarı (48 788) liradır. 

1939 malî yılı bütçesinin «E» cedveline dahü muzır hayvanlar ve hastalıkları mücadele mas
rafı tahsisatından alınacak kadro 

896 1 Mücadele memuru 20 75 6 000 [1] 

896 

903 

2 Merkez mücadele ens
titüsü ve mücadele is
tasyonları 

4 Karasığır damızlıkhane-
leri 

Haşarat mutahassısı 
» s> 

Emraz mutahassısı 
Tercüman 
Bu kadroların tu tan 

Kartotek steno dak
tilosu kâtibi 
Pediğri ve fiş karto
tek işleri steno dakti
losu 
Karasığır damızlıkha-
nesi kâtibi 

1 
1 
1 
1 

946 35 
1053 46 
304 50 
150 

(23 560) lira 

1 

2 

2. 

120 

100 

50 

5 
7 

12 
12 

(11) 

12 

12 

12 
Bu kadroların tu tan (5 040) liradır. 

[1] l-II-1940 dan 31-V-1940 tarihine kadar, 
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2582 sayılı kanun mucibince merinos koyunları yetiştirilmesi için 1939 malî yılı içinde yapıta 

cak masraf formülü: 

Umumî .\ lütedavi 1 
masraflar sermaye Ücretler Yekim 

Lira Lira Lira Lira 

193 960 15 000 131 040 :S40 000 

Umumî masraflar formülü : İnşaat, tesisat, istimlâk, tamirat, arazi ve çiftlik satın almak mas
rafları, muvakkat amele ücretleri, hizmet hayvanları satın almak ve yemleri ve kendi varidatile 
idare edilen merinos yetiştirme çiftliğine mütedavil sermaye olarak yardım, yetişi irme mıntakala-
rında vücude getirilecek yoncalık, çayırlık, hayvan yemi ziraatı için lâzımgelen t i mumların tedarik 
ve mubayaası ile merinos yetiştiricilerine meccaen verilmesi, merinos çiftliğinde /.imal, çayır ve 
mera işleri yapılması için lâzımgelen masraflar, makine ve gereken tohumların mubayaası, meri
nos yetiştirilmesini teşvik için sürü, kesim, mükâfatları tevzii ve yapağı primi verilmesi, merinos 
yetiştirme çiftliği için haradan kiralanacak mera ve ağıllar için Karacabey harasına kira bedeli 
verilmesi, ve meraların ıslahı için lâzımgelen masraflar, merinos elit sürüsünün bilûmum masraf. 
tesisat ve muvakkat amele ve çoban ücretleri, çoban levazım ve malzemesi, zootekni ve sunî tohum
lama laboratuarlarının ikmali masrafları, baytarı ecza ve alelûmum baytarî alât ve ziraat makine
leri ve edevat mubayaa ve tamirleri, koyun hastalıklarile mücadele, staj ve kurs masrafları, ih
tisas için Avrupaya gönderilecek memurların harcırah ve yevmiyeleri, memur ve müstahdemin har 
cır&hları, talnî ve sunî tohumlamada bilfiil çalışı}) fevkalâde mesaisi görülenlere vekâletin tak
diri ile azamî iki maaş nisbetini geçmemek üzere verilecek para mükâfatr, sunî tohumlama esna 
sında toplattırılan ahali koçlarile koruma ve tedavi banyolarından geçirilen koyunlardaki melhuz 
telefatından dolayı sahihlerine tazminat verilmesi, arteziyen kuyuları açılması, kanal ve cedvel-
ler yapılması, sulama tertibatı vücude getirilmesi, müteferrika, mefruşat, tenvir ve teshin ite me-
rines tahsisatından şimdiye kadar başlanmış olan tesisat ve işlerin ikmali, merinos damızlıkları 
mubayaa, nakliye ve mubayaa heyeti harcırah ve yevmiyeleri ile sair masrafları, koyun ve sair 
hayvan yemleri, kırkım, sağım, banyo, amele masrafları, sayım vergisi, koyun ağıllarına ve ko
yunlara lâzım olan muhtelif eşyalar ve kırtasiye ve tabiye; kitab ve risale masrafları, koyuncu 
luk aletleri ve levazım ve ölçü aletleri, merinos yetiştirmesinin icat» ettirdiği tecrübeleri yapmak 
için lâzımgelen tecrübe hayvanatı, malzeme vesaire mubayaası ve kanunun istilzam eylediği üret
me işinin başarılması için yapılması ieab eden bilûmum masraflar. 

Tatbik edilen kadroya aîd mm- Hizmet 
raf tertibinin Beheri müddeti 

F . M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay C4ün Tutarı 

2582 sayılı kanun muci
bince merinos koyunla
rının mubayaa, ıslah ve 
yetiştirilmesile tevzi iş
leri umumî masarifi ve 
bu kabîl işlere yardım 

Merinos çiftliği müstahdemleri 

Mutahassıs 
Elit sürü müdürü 
Mutahassıs 
Asistan 

» 
Mesul muhasib 
Kâtib 
Ayniyat muhasibi 

V«ıw4i? 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

200 
150 
150 
150 
120 
150 
70 
90 
70 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 



Tatbik edilen kadroya aid mas
raf tertibinin 

F. M. Adı 

— 45 -
Riamel 

Beheri müddeti 
Memuriyetin unvanı Aded Lira K, Ay Gün Tutar 

Ambar memuru 
Kâtib 

» 
Çayır ve mora muta-
hassısr 
Ziraat makinisti 

» » 
» makinist mua

vini 
(^ayır ve mera işei-
bası 
Çayır ve mera işçisi. 
Hademe 
Daimî amele 
Kâhya 

» muavini 
Kalfa 

» 
Çoban 

» 
Döl çobanı 
Ağıl odacısı 
Kuzu sürüsü kalfası 
Bekçi ve korucu 
Arabaer 

» 
» 

Laborant 
» 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

4 

1 
1 
4 

12 
2 
1 
3 

17 
50 
30 
20 
18 

••-. f i 

3 
1 
5 

40 
1 
2 

60 
70 
.50 

150 
60 
;»5 

30 

50 
35 
30 
25 
70 
50 
40 
35 
25 
20 
20 
25 
35 
30 
35 
30 
25 
40 
35 

Sunî tohumluma Uthoratu-art 

Laboratuar şefi 
Laborant 
Laboratuar hademesi 

i 
1 
.1 

175 
70 
40 

12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
fi 

12 
6 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

Merinos fıö'fr/c m üst al'demleri 

Bölge şefi 
Asistan 

» 
Mutemed ve idare me
muru 
Mutemed ve kâtib 
Ayniyat memuru 
Kâtib 

1 
4 
2 

1 
• > 

1 
1 

175 
150 
120 

100 
80 
70 
60 

1.2 
12 
12 

12 
.12 
12 
12 



Tatbik edilen kadroya aid mas 
raf tertibinin 

P. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

Atlı gardiyan 
Hademe 

50 
30 

12 
12 

Tutarı 

Çalıştırılacak yer 

Karacabey merinos yetiştirme 
çiftliği 
Bursa, Balıkesir ve Bandırma 
merinos bölgeleri 

Merkez 

Başmüfettiş 
Mutahassıs 
Muhasebe şefi 
Asistan 
Daktilo 
Kâtib 
Mııakkib 
Hademe 

Vesaiti nakliye 

Kamyonet 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

kadrosu 

350 
300 
150 
90 
80 
80 
60 
40 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 (Merinos sunî tohumlama İşlerinde kullanılmak üzere 

2582 sayılı kanunun H ncü maddeni mucibince merinos işlerinde çahşPmlacak idare memurları
na aid 1 -IX 1939 dan 31 - VIII .1940 tarihine kadar 9 aylık kadrodur 

id are memuru 1 140 906 9 l 260 

2582 sayılı kanun mucibince pamuk yetiştiril rnesi umumi masrafları iyin L939 senesi bütçesi
nin 937 nci faslına konulan 300 000 liranın sarf cihetlerini gösterir formül 

Umumî Mütedavil 
masraf sermaye Ücretleri Yekun 

Lara Lira Lira Lira 

126 100 145 000 28 900 300 000 
Her nevi tesisat, inşaat, teçhizat, tamirat, istimlâk-ve icar masrafları, ziraat aletleri, tohum 

ayırma, temizleme ve çırçırlama ve prese makineleri, telektörler, motörler, traktörler, dinamo ve. 
elektrik makineleri, bunların yedek parçalarının satın alınması ve montaj, işletme ve tamir mas 
rafları, pamukçuluğa aid tab, neşriyat, telif ve tercüme masrafları, pamuk müsabakası ikrami
yeleri, memleket dahil ve haricinde pamuk mevzuu üzerine sergi ve müsabakalara iştirak masraf 
lan, pamuk tohumu çırçırlama, ayırma, triyaj, ilaçlama ve satın alma, dağrtma masrafları ve 
pamuk mıntaka ve tarla, ve çırçırlarının ve den eçl erinin kontrol ve tedkik masrafları; 

Pamuk deneme masrafları, pamuk mevzuu üzerinde memleket dahil ve haricinde tedkik, staj. 
ihtisas, teftiş ve kontrol masrafları, 1682 numaralı kanuna müsteniden Ziraat, bankası vasıtasile çift
çilere iyi tohumluk tevziinden tahassul edebilecek banka zararlarını ödeme masrafları. 

Pamuk teşkilâtına bağlı memurlarıu muvakl at ve daimî memuriyetle yapacakları seyahat mas
rafları ve harcırahları, pamuk üretme işinin başarılması için lüzumlu tahakkuk eden bütün mas
raflar 
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Tatbik edilen kadroya aid mas

raf tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet : 
Beheri müddeti 

Memuriyetin Unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

907 Pamuk ıslahı işleri 

hımuk işleri müdürlüğü 1939 malî yılı nakil vasıtaları kadrosu 

Cinci 
Kamyon 5 
Kamyonet 6 
Binek ve yük arabası 20 
Traktör arabası 4 
öküz 24 
Beygir 36 
Sürvevyan 1 50 6 300 

/inkara Yüksek ziraat enstitüsü 1939 mali yılı kadrosu 

912 

914 

Enstitü ve laboratuar
lar levazım ve işletme-
1 erile umumî masrafları 

İlmî yardımcı 
Nebatat yetiştirme ens
titüsü grafik memuru 
Camcı ustası muavini 
Soğuk hava cihazı ma
kinisti 
Ziraat aletleri Ensti. 
teknikeri 

Meyvecilik ve sebzeci
lik bahçıvanı 
Tecrübe tarlaları tek-
nisiyeni 
Tecrübe tarlaları tek-
rıisiyeni arabacısı 
înekçi 
Ziraî kimya enstitüsü 
ahırcısı 
Ahırcr 
Laboratuar teknisyeni 

1 

1 
2 

1 

1 
1 

1 

2 

1 
1 

1 
2 
6 

100 

80 
80 

40 

100 
30 

35 

30 

35 
50 

40 
30 
40 

12 

12 
12 

12 

12 
12 

12 

12 

12 
12 

12 
12 
12 

1 Talebe ve müstahdem
lerle gece, gündüz vazi
fe başında kalacak me
murların iaşe masrafları 

Bu kadroların tutarı (12 360) liradır. 

Aşçıbaşı (üç yamağı 
beraber) 1 130 
Aşçıbaşı muavini 1 50 

» çırağı 7 20 
Bulaşıkçı 4 25 
Başgarson 1 80 
Garson 12 20 
taşe muamelât me
muru 1 70 
taşe ambar memuru 1 60 

12 
12 
12 
12 
.12 
12 

12 
12 



48 
'tatbik edilen kadroya a id mas

raf tertibinin 
F. M, T - ' • Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Anlcarn- Yüktek ziraat enstitüsü ecnebi mutakasstsUır kadrom 

bk-ııebi mutahassuslar v. 
tercümanla**! 

Profesör 
>> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
>'.-
» 
» 

Beden terbiyesi mual
limi 
Ecnebi lisan muallimi 
Ivütüph arı e memu ru 
Camcı ustası 
Tercüman 

» 
» 
» 
» 

Bu kadroların t u t a n (' 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
(i 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

1 
«;> 
1 
1 
") 
1 
1 
1 
i 

155 1 

946 
940 
624 

1136 
1053 
970 
970 
970 
970 
946 
887 
564 
946 

459 
272 
414 
244 
250 
180 
175 
I2<> 
180 

'63') 1 

35 
35 
43 

47 
48 
49 
49 
19 
49 
55 
49 
61 

8)5 
O'î 
91 
11 

i l ' i l 

12 
10 
10 

(i 
12 
>> 
t; 
8 

10 
12 
12 
6 
X 

0 

s 
12 
8 

11 
11 
11 
11 
3 

(71) 

11 356 20 
9 463 50 
6 244 30 

27 064 00 

kuruştur , 

917 Umumi masraf bı 
elifti 

ur- İdare kalemi evrak 
mukayyidi 
İdare kaierni İeva?,nn 
memuru 
Foto ve filim memuru 
Başmürefctib 
Miirettib 

Matbaa makinisti 
Mü ceilid muavin i 

> kalfası 
Knstilâtör 

Suculuk makinisti 
» >> 

Hava tahriki eihım 
makinisti. 

60 

1 
1 
1 
I 
>> 
1 
1 
'•') 

T—
i 

1 
1 
1 

80 
50 

120 
65 
5i ı 

85 
90 
80 

100 
75 
80 
60 

30 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
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Tatbik edilen kadroya aid mas

raf tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Demirci ustası 
» » 

Tornacı 
Marangoz ustası 

» 
Tamirci 
Bahçıvanbaşı 
Bahçıvan 

» 
» yamağı 

Kaloriferci 
Ütücü 
örücü 

» 
Kunduracı 

» 
Berber 

» 
Terzi 
Kapıcı 

» 
Arabacı 

» 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
4 

10 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
3 

110 
50 
60 

110 
90 
70 

150 
50 
40 
30 
60 
25 
30 
25 
50 
40 
50 
40 
30 
30 
25 
40 
35 

Bu kadroların tu tan (29 000) liradır. 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
8 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

960 İnşaat ve tamirat ve sa
bit tesisat masrafları 

Yüksek mühendis 
» mimar 

Sürveyyan 
Teksir, daktilo 

2 
12 
2 
4 

300 
250 
160 
100 

12 
12 
12 
12 

7 200 
60 000 
3 840 
4 800 

75 840 

Kara ordusunda müstahdem bulunan yabancı mutahassıslarm 1939 malî yılı kadrosu 

962 Ecnebi mutahassıslar Hr. Ak. de 3. sınıf ta
biye mutahassısı 
Hr. Ak. Yabancı harb 
tarihi mutahassısı 
Hr. Ak, de tank mu
tahassısı 
Hr. Ak. Büyük komu
ta kursu mtitahassısı 

1 1385 50 

1 1219 50 

1 970 49 

1 1385 50 

12 

12 

12 

12 

16 626 

14 634 

11 645 

16 626 

\ 
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Tatbik edilen kadroya M id imin Hizmet 

raf tertibinin Beli eri müddeti 
F. M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutun 

Sv. Binicilik okulun
da mutahassıs 
Top ve Nk. Okulunda 
mutahassıs 
Piyade atış okulunda 
mutahassıs 
daz mutahassiisi 
Ur, Ak. de yüksek le
vazım mutahassısı ff:j 

Mutahassıs motttör 

1 

1 

1 
1 

1 

9 
1 

51i) 

519 

51i) 
K59 

970 

260 

50 12 

50 12 

50 12 
12 

19 12 

15 

6 234: 

ti 234 

C» 234 
10 308 

11 458 12 

100 000 00 
260 

( i ) 

kontratolun feshedilen Almanyalı mutahass ısların ipini olunan kadroları 

962 Harb akademisinde 3 
neü sınrf tabiye mu-
iahassısı General Fon 
Mittel Berger 1 1385 50 8 14 081 
Harb akademisinde 
büyük komuta kursu 
mu t a hassısı General. 
Maks Jcsef Schindler L 1385 50 s II (»84 
Harb akademisinde v-"""'' 
harb tarihi mutahas
sısı General Şikfus 1 1219 50 7 S 536 5(1 
Harb akademisinde 
tank mutahassısı Bin 
başr Braun 1 970 49 7 6 793 43 

4960 99 37 497 93 

m 
Kara ordusunda 1939 mali yû% bütçesine dahil tahsisattan bakiyo kalan para il? yeniden islih 

dmn edilecek mutahassıslara aid kadro cedvdı 
I -I •• 194.0 tarihinden muteber olmak mır? 

Tahkimat mutahassısı 
» » 
» » 
» » 

J 
1 
1 
1 

784. 08 
521 97 
521 97 
521 97 

5 
5 
5 
5 

3 920 40 
2 609 85 
2 609 8^ 
2 609 85 

[*] Bu mutahassıs geç gelecektir. 
[1] 1 - X - 1939 dun itibaren 8 ay. 
[2] 1 - XI -1939 dan itibaren 7 ayt 

/ 
/ 
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Tatbik edilen kadroya aid mas- Hizmet 

m!" tertibinin- Beheri müddeti 
F. M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Pol Kotanten 
Öğretmen (Eskişehir 
Hava okulunda) 197 61 7,5 1 485 26 [1] 

1 - XII -1939 dam 31-V -1940 tarihine kadar tatbik edilecek kadrolar 

Pol Kontanten 
Öğretmen 1 404 88 

Motor makinisti (Tay
yare alayında) 1 61ü 
Tayyare makinisti 
(Kayseri Tayyare 
fabrikasında) I 610 

2 429 28 [2i 

3 660 

3 660 

7 320 

1048 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 

Ecnebi mutahassıslar Deniz harb akademisi 
harb tarihi mutahas-
SISI 

» » 
» » 

Deniz harb okulu 
yüksek makine muta-
hassısr 

1 1189 
1 1189 
1 1027 

1 946 

4353 

77 
77 
48 

46 

48 

12 
12 
12 

12 

14 277 24 
14 277 24 
12 329 76 

11 357 52 

52 241 76 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 

/ haziran 1939 tarihinden 31 mayıs 1940 tarihine kadar Askerî fabrikalarda istihdam edilecek 
ve ücretleri ecnebi mutahassıslar faslından alacak ecnebi mutahassıslar kadrosu 

1081 Ecnebi mutahassıslar ıMutahassıs 1 800 12 Kırıkkale çelik Hd. 
1 300 12 Ankara silâh Fb. 

|.l] 15-X-1939 ilâ 31 - V -1940. 
[2] Eskişehir Hava okulunda çalıştırılacaktır. 
[3] 1 XII -1939 dam 31 - V - 1940 a kadar. 
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Tatbik edilen kadroya aıd mas Hizmet 
rai' tertibinin Beheri müddeti 

F. M. Adı Memuriyetin unvanı Aded Lira K. Ay 6ün Tutarı 

Tahkimat ımıtaha«sısı- 1 521 97 5 2 609 85 

2871 96 14 359 80 

Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 

Hava müsteşarlığı, teşkilâtında calişan ecneM mutahaasMlu)' kadrosu 

1009 Yabancı mütehassıslar Öğretmen (İstanbul 
Hava hart) akademi-
sinde) 

» » 
» » 

Öğretmen (Eskisen i r 
Hava okulunda) 

» » 
Makinist (İzmir Tay
yare alayında) 
Makinist (Eskişehir 
Müstakil tayyare ta
burunda) 
Öğretmen (Esk i sel t i r 
Hava okulu) 
Motor uzmanı (Eski
şehir Hava tayyare 
Fab.) 
Teknik müşaviri (Hv. 
Müsteşarlığı fen şube
sinde) 
Makinist (Diyarbakır 
Tayyare alayı) 
Hava müsteşarlığında 
malzeme rruıtaha.ssısı 

1 
1 
1 

1 
1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1265 
1283 
1022 

1036 
680 

610 

922 

441 

458 

2786 

625 

639 

22 
61 

90 
13 

00 

00 

47 

00 

87 

00 

05 

15 180 
15 398 64 
12 271 32 

12 442 m 
7 561 56 

7 320 
i 
1 
j 

4 610 

5 297 64 

1 585 50 

25 081 83 

3 487 88 

7 668 60 

117 905 77 

[1] 1 - VI -1939 ilâ 31 - V -1940. 
[2] 1 - VI -1939 ilâ 31 - XI -1939. 
[3] i - VI -1939 ilâ 31 -X -1939. 
[41 1 - VI -1939 ilâ 15 - IX -1939, 
|5j 1 - VI -1939 ilâ 29 II-1940. 
[6] 1 - VI -1939 ilâ 18-XI-1939. 




