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SABIK ZABIT HULÂSASI 
Türk ceza kanununun bazı maddelerini değiştiren 

kanun lâyihasının birinci müzakeresji icra edildi. 
Pazartesi günü saat 14 te toplanılmak üzere ini

kada nihayet verildi. 
Reis vekili Kâtip 

Bursa Bingöl 
Refet Canıtez Necmeddin Sahir 

Kâtip 
Kütahya 

Vedit Uzgören 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 

1 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası (1/638) (Bütçe encümenine) 

2 — Devlet denizyolları ve Devlet limanları işlet
me umum müdürlüklerinin teşkilât ve vazifelerine 
dair olan 3633 sayılı kanunun 20 nci maddesine isti
naden tcra Vekilleri Heyeti kararile yapılan sarfiya
tın kabulüne dair kanun lâyihası (1/640) (Bütçe en

cümenine) 
3 — Millî müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçe

sine 83 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi hak
kında kanun lâyihası (1/639) (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
4 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 

1938 malî yılı heslabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi (3/373) (Divanı muhasebat encümenine) 

B I E Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 14 

REİS — Mustafa Abdülhalik Renda 

KÂTİPLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Hamdi Selçuk (Hatay) 

REİS — Meclis açılmıştır. 

Ruznameye başlıyoruz. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — 1941 malî yılı muvazenei umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/539) f'[l] 

REİS — Söz Maliye vekilinindir. 
MALİYE V. FUAT AĞRALI (Elâzığ) — 

Sayın arkadaşlarım; 
Bütçe encümeninin dikkatli tahlilinden ge

çen 1941 malî yılı muvazenei umumiye kanun 
lâyihası yüksek tetkik ve tasvibinize arzedilmiş 
bulunuyor. 

Avrupada başlayan harbin tevlit ettiği vazi
yet dolayısile bir taraftan bazı vergilerimizde 
hasıl olan tenakusa, diğer taraftan Millî müda
faa masraflarmdaki ehemmiyetli tezayüde, ge
çen sene de işaret etmiştim. O zamandanberi 
harbin sahası tedricen genişlemiş ve gösterdiği 

yeni yeni inkişiflarm tesiri bilhassa Millî müdafaa 
ihtiyaçları bakımından, gün geçtikçe daha bü
yük olmuştur. Masraf bütçesinin tahlili sırasm-

[1] 190 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

da buna dair etraflı izahat vereceğim. Şimdilik 
yalnız şurasını arzedeyim ki 1940 malî yılında 
gerek adî bütçeden gerek fevkalâde menabiden 
Millî müdafaa vekâletine verilen tahsisatın mec
muu, Devlet bütçesinin umumî yekununu mühim 
nisbette geçen bir miktara baliğ olmaktadır. 

Millî Müdafaa tedbirlerimizi, siyasî vaziyetin 
her türlü inkişaflarını karşılamağa müsait bir 
halde devam ettirebilmek üzere önümüzdeki se
ne için fevkalâde menabii tamamen bu ihtiyaç
lara tahsis etmeği daha faideli gördük. Bu se
beple ötedenberi fevkalâde tahsisatla idare olu
nan bütün diğer hizmetler adi bütçeye alınmış 
ve tafsilâtını aşağıda arzedeceğim zarurî 
bazı zamlarla birlikte 1941 bütçesi yekûnu 
(309 734 307) lira olarak tesbit olunmuştur. 

Cumhuriyet devri maliyesinin ana prensibine 
sadık kalarak huzurunuza mütevazin bir bütçe 
takdim edebilmek için bu sene de bazı zamlar ve 
ihdaslarla varidat menabiimizi takviye etmek 
zarureti hâsıl olmuştur. 
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Masraf bütçesi : 
Hükümetçe Yüksek Meclise takdim edilmiş o-

lan lâyihada Maarif bütçesi yekûnu (304 971662) 
liradan ibaret idi ve lâyihanın tanzimi sırasın
da elde bulunan sekiz aylık tahsilat rakamları
na istinaden bağlanmış bulunuyordu. Bütçe 
encümenince yapılan tetkikat esnasında nisan 
gayesi itibarile on bir aylık tahsilat rakamları 
alınmış olduğundan varidat tahminleri bu ra
kamlara göre tadil edilmiş ve varidat bütçesinin 
baliğ olduğu yekûna muvazi olarak masraf 
yekûnu da 309 734 307 liraya çıkarılmıştır. 
Aradaki 5 milyon liralık fark, Düyunu umu
miye bütçesinde fevkalâde tahsisat karşılığı 
olan borçların itfasına mahsus tertibe ilâve 
olunmuş ve bu suretle geçen sene bütçesinde 
10 milyon liradan ibaret olan ve Hükümetten 
gelen projede 20 milyon liraya çıkarılmış bu
lunan bu fasıldaki tahsisat 25 milyon liraya ib
lâğ edilmiştir. 

Bütçe encümenince tesbit olunan masraf büt
çesinde 1940 yılına nazaran mevcut 41 257 986 
liralık fazlalığın müfredatı şudur: 

17 800 000 küsur lira Düyunu umumiye 
bütçesine zammedilmiştir. Ayni bütçe içinde 
yapılan bazı tenzilâtla birlikte elde edilen tak
riben 21,5 milyon liranm 4,5 milyon liraya ya
kın kısmı 25 milyon sterlinlik teslihat kredi-
sile diğer kredilerin taksitine, 15 milyonu fev
kalâde tahsisat karşılığı olan borçların itfası
na, geriye kalan kısmı da muhtelif Devlet 
borçlarına ait tertiplere ilâve edilmiştir. 

Fazlalığın 14 milyon küsur lirası, başta 
demiryollar inşaatı olmak üzere, Ereğli kö
mür havzasmm devletleştirilmesinden müte
vellit fevkalâde sarfiyatın, şose ve köprüler, 
muhacir iskân işleri, maske imalâtı gibi fev
kalâde tahsisatla idare edilegelmekte olan hiz
metlerin adi bütçeye alınmasından mütevellit
tir. 

(1 380 000) lira, muhtelif nafia hizmetle
rine ayrılmıştır. Şurasını bilhassa tebarüz et
tirmek isterim ki bu miktarm 750 bin lirası, 
fevkalâdeden nakledilen miktara ilâveten yol 
inşaatına aittir. Bu suretle yollar ve köprüler 
inşaatı için 5 milyon liraya yakm tahsisat, 
umumî bütçede daimî olarak yer almış bulun
maktadır. 

Demiryolları inşaatına ait malî programın 
1941 yılına ait miktarı 6 271 000 küsur lirası 
adi bütçeye konulan tahsisatla, bakiyesi de 
kanununu geçenlerde kabul buyurduğunuz da
hilî istikrazla karşılanmak üzere tamamen na
zarı dikkate alınmış bulunmaktadır. İçinde bu
lunduğumuz fevkalâde vaziyetin doğurduğu 
müşkülâta ve malzeme yokluğuna rağmen bu 
sene Zonguldaktan Kozluya, Diyarbakırdan 
Oizreye ve Elâzığdan Paluya doğru olan de
miryolları inşaat ameliyatı imkânm müsaade- ı 

si nisbetinde ilerlemiştir, önümüzdeki sene de 
programı dahilinde bu inşaata devam edilecek
tir. 

Farkın 1,5 milyon lirası Maarif bütçesine 
ayrılmış ve başta Köy enstitüleri olmak üzere 
devamlı bir inkişaf gösteren muhtelif Maarif 
hizmetlerinin takviyesine tahsis olunmuştur. 
600 000 lirası Devlet ziraat işletmeleri kuru
munun sermayesine mahsuben verilmek üzere 
ziraat hizmetlerine 1 100 000 lira ayrılmıştır. 

Fazlalığın 1 100 000 lirası da muhtelif sıh
hî ihtiyaçlara karşılık tutulmuştur. 

Bu arzettiklerimden başka petrol aramala
rı masraflarına karşılık olarak Maden tetkik 
ve arama enstitüsüne ait mutat tahsisata bu 
sene için ilâveten 600 000 lira verilmiş, müte
ferrik kanunların ve fevkalâde ihtiyaçların 
icabı olarak da muhtelif dairelere ceman 
1 500 000 lira kadar tahsisat ayrılmıştır. 

Nihayet, doğrudan doğruya Millî Müdafaa
ya taalluk eden zaruretlerden dolayı Jandar
ma ile Gümrük ve Orman muhafaza idarelerin-
deki askerî teşkilâtın takviyesi için de ilâve
ten 2,5 milyon lira tahsisat verilmiştir. 

Bütçenin masraf kısmındaki fazlalığa ait 
maruzatım bundan ibarettir. 

Bir az evvel arzetmiş olduğum gibi, adi bütçe 
haricinde kalan bütün varidat menabiimiz bu 
sene Millî müdafaa ihtiyaçlarına karşılık tutul
muş olduğundan Yüksek Meclise ayrıca takdim 
edilmiş olan fevkalâde tahsisat lâyihasile şim
dilik istenilen 83 milyon lira münhasıran muh
telif müdafaa hizmetlerine ait bulunmaktadır. 
Adi bütçede Millî müdafaa grubuna ayrılan 
tahsisat yekûnu 78 milyon liradır. 83 milyon 
liralık fevkalâde tahsisatla birlikte 161 milyon 
liraya baliğ olacaktır. Şurasını derhal arzede-
yim ki Millî müdafaanın senelik hakikî ihtiyaç 
miktarı umumî vaziyetin inkişaf tarzına ve bu
nunla muvazi olarak alınması lüzumlu görülecek 
tedbirlerin şümul ve ehemmiyeti derecesine 
bağlıdır. Nitekim 1940 malî yılında Millî mü
dafaaya verilen adi ve fevkalâde tahsisatın ye
kûnu malî sene bidayetinde 151 milyon mikta
rında olduğu halde sene içinde yeniden alı
nan tedbirlerin neticesi olarak bu rakam (302,5) 
milyon liraya baliğ olmuştur ki bu miktar Dev
let bütçesinin umumî yekûnundan 34 milyon li
ra fazla bulunmaktadır. 

Millî Piyango idaresinin elde ettiği safi hası
lat olarak malî yıl içinde hava bütçesine tahsi
sat kaydedilen (2 620 000) küsur lira bu raka
ma dahil olmadığı gibi askerî icaplardan doğan 
ihtiyaçlara sarfedümek üzere, hizmetin ifasile 
alâkadar olan jandarma, Gümrük ve Orman 
bütçelerile maske imalâtı, yol, askerî iskeleler 
inşaatı gibi işler için Nafia ve diğer daireler 
bütçelerine konulmuş olan tahsisat da bunun 
haricindedir. Arzettiğim bu rakamlar, bir taraf
tan memleketin sulh ve emniyetine verdiğimia 
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ehemmiyetin derecesini göstermekle beraber, di
ğer taraftan da şimdiye kadar aldığımız emniyet 
tedbirlerinin istilzam ettiği malî fedakârlığın 
vüsatini tebarüz ettirmektedir. Adi bütçe içinde 
temini mümkün olmayan bu ihtiyaçlar için 
fevkalâde karşılıklar bulmak zarureti meydan
dadır. Geçen seneki maruzatım arasında, muay
yen bir programa bağlı işler için 1936 yılından 
beri muhtelif kanunlarla verilen fevkalâde tah
sisatın ve karşılıklarının tahlilini yapmıştım. 
Bu programa dahil işlerden doğrudan doğruya 
Millî müdafaa ihtiyaçları haricinde kalanların 
tamamen adi bütçeye alınmış olması dolayısile 
bu güne kadar verilen fevkalâde tahsisatın son 
vaziyetini bir kere daha gözden geçirmeyi fay
dalı buluyorum. 

1934 ve 1935 senelerinde sarfına mezuniyet 
vermiş olduğunuz (14 180 000) lira ile son tas
vip buyurulan kanunla kabul buyurduğunuz 8 
milyon lira dahil olarak bu güne kadar verilen 

fevkalâde tahsisatın umumî yekûnu, (512 216 000) 
liraya baliğ olmaktadır. 

Bu miktarın muhtelif hizmetler arasında su
reti tevzii şudur : 
% 1er 

71.89 368 237 000 lira Millî Müdafaaya ta
allûk eden muhtelif hizmet
lere, 

13.45 68 992 000 lira demiryollar inşaat mas
raflarına 

5.58 28 604 000 lira muhtelif Nafia ve imar 
işlerine, 

4.90 25 135 000 lira maadin ve sanayi tesi-
satile münakalât gibi ikti
sadî ve ticarî ihtiyaçlara, 

2.61 13 395 000 lira Sıhhat ve içtimaî mua
venet işlerine, 

1.— 5 123 000 lira Maarif hizmetlerine, 
0.58 2 730 000 lira ziraî mevzulara. 

100.01 512 216 000 
Bu rakamların tetkik ve mukayesesi şu neti

ceyi verir ki, şimdiye kadar alınan fevkalâde 
tahsisatın % (71.9) u Millî Müdafaa hizmetleri
ne, % (13.45) i demiryolları inşaat masrafları
na % (5.6) sı diğer Nafia ve imar işlerine, 
% (4, 90) nı İktisadî ihtiyaçlara, bakiye 
% (4,1) i ve Sıhhat, Maarif ve Ziraat mevzula-
rma aittir. • 

Fevkalâde tahsisat karşılıklarının bir kısmı, 
madenî ufaklık para darbiyatından elde edilip 
katî varidat meyanma giren veya mevcut ka
nunların esaslı hükümlerine müsteniden avans 
ve kısa vadeli istikraz şeklinde daimî olarak 
Hazinece istifade edilebilen menabiden taahssül 
ettiğini, diğer kısmının da muhtelif kanunlarla 
kabul buyurduğunuz hususî salâhiyetlere müs
teniden temin edildiğini geçen sene arzetmiş- i 

tim. Bu karşılıkların bazıları, Cumhuriyet Mer
kez bankası tarafından banknot ihracını istil
zam etmekte olduğundan bankanın emisyon va
ziyeti hakkında biraz malûmat vermeği faydalı 
bulmaktayım : Bunu bilhassa, evrakı nakdiye-
nin artış nisbetiıü endişe verici telâkki etmeğe 
temayül edebilecekleri tenvir için yapmağa lü
zum görüyorum. 

Bankanın 17 mayıs 1941 tarihli vaziyetine 
göre tedavüldeki banknotların uıimmî yekûnu 
505 495 392 liradan ibarettir. Bunun 
137 495 392 lirası Osmanlı imparatorlu
ğu zamanında ihraç ve Cumhuriyet Mer
kez bankasınca deruhde edilmiş evra
kı nakdiyenin bakiyesidir ki, mukabilin
de, 46 milyonu esham ve tahvilât ol
mak üzere muhtelif kıymetler tevdi edilerek Ha
zinece bankaya borçlanılmış ve tasfiyesi banka 
kanunile muayyen bir şekle bağlanmıştır. Bi
naenaleyh bu evrakı naktiye uzun vadeli mun
tazam bir borç haline gelmiştir. Mevcut evrakı 
nakdiyenin (17 000 000) lirası da karşılığı ta
mamen altın olarak bankaca tedavüle çıkarıl
mış olduğuna göre tamamen karşılıklı vaziyet
tedir. 250 000 000 lira Reeskont mukabili teda
vüle vazedilmiştir. Buna mukabil bankanın sene-
dat cüzdanında mevcut kıymetlerin yakûnu 
274 915 229 liradır ki bunlar da Hazine bono
larından, ticarî usullerle idare edilen Devlet mü
esseselerinin Hazine kefaletini haiz bonoların
dan ve diğer ticarî ve ziraî senetlerden müte
şekkildir. Fazla tafsilâta girişmeden yalnız şu
rasını arzedeyim ki bu kıymetlerin 213 798 986 
lirasını İktisadî Devlet müesseselerinin Hazine 
kefaletini haiz bonoları teşkil etmekte ve bu 
müesseselerin 1940 bilânçolarına göre ödenmiş 
sermayeleri mecmuu ise 571 000 000 liraya baliğ 
olmaktadır. Tedavüldeki evrakı nakdiyenin 
101 000 000 lirası da altın terhini mukabilinde 
Hazineye verilen avanstan mütevellittir. Terhin 
edilen altının kıymeti 78 124 167 liradan ibaret 
bulunduğuna göre buna mukabil filen yapıl
mış olan emisyon miktarına nazaran altın kar
şılığı halen % 77.3 ü mütecavizdir. Bu altınların 
terhini mukabilinde Hazinece alınabilecek avan
sın azamî haddi kanunen 250 milyon lira ile 
takyit edilmiş olduğuna göre bu miktarın ta
mamına muadil emisyon yapılması halinde de al
tın karşılık nisbeti % 31 küsurdan aşağı düşmi-
yecektir. Bu izahat, emisyonun bu günkü vazi
yetinin karşılık itibarile endişe verici olmaktan 
uzak bulunduğunu tebarüz ettirmeğe kâfidir 
zannederim. Diğer taraftan Merkez bankasında 
mevcut altın miktarı ile halen tedavülde bulu
nan evrakı nakdiye miktarı arasında yapılacak 
umumî bir mukayese de şu neticeyi vermektedir. 

Bu gün Merkez bankası emrinde mevcut al
tının mecmu kıymeti 119 000 000 liradan ibaret 
olmasına göre tedavüldeki umum evrakı nakdi
yenin % 23, 54 üne ve imparatorluk zamanın-
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dan devredilip hususî bir tediye tarzına bağ
landığını demin arzettiğim miktarın tenzilinden 
sonra kalan Cumhuriyet devrinde çıkarılmış 
olan bakiyenin de 33 üne tekabül etmek
tedir ki emisyonu istilzam eden içinde bulun
duğumuz fevkalâde şeraite nazaran bu nisbetleri 
hattâ normal telâkki etmek icap eder. 

Emisyon mevzuuna ait izahatıma nihayet ver
meden evvel şurasını da kaydedeyim ki mevcut 
kanunî salâhiyetlerin müsaadesine rağmen teda
vüle çıkarılacak evrakı naktiye miktarını asga
rî had dahilinde tutmak için gerek hazinece 
gerek Merkez bankasınca muhtelif tedbirlere 
müracaat edilmekte olduğu gibi diğer taraftan 
yapılmış olan emisyonları tedricen kapatmak ça
relerini de ehemmiyetle nazarı dikkate almakta
yız. Bu cümleden olarak Düyunu umumiye büt
çesinde fevkalâde tahsisat karşılıklarına ait 
borçların itfası fadma 15 milyon lira ilâve edil
mek suretile bu fasıldaki tahsisat miktarı 25 
milyon liraya çıkarılmış bulunmaktadır. Önü
müzdeki senelerde de bütçe imkânlarının müsaa
desi nisbetinde artırılmasını düşündüğümüz bu 
tahsisat, yapılmış emisyonların tasfiyesine ehem
miyetli surette yardım edecektir. 

Masraf bütçesi ve bununla alâkadar muhtelif 
mevzular hakkındaki maruzatım bundan ibaret
tir. Şimdi de sanayi, maadin ve su işleri gibi 
mevzular hakkında biraz izahat vereceğim. 

Sanayi işleri : 
Gerek iktisadî Devlet teşekkülleri tarafın

dan kurulmuş olan, gerek hususî teşebbüsler 
mahsulü bulunan sanayi müesseselerimizin is-
tihsalâtrnda kayda değer inkişaflar görülmüş
tür. Gayrı müsait bazı âmillerin mevcut bulun
masına rağmen bütün alâkadarların gösterdik
leri umumî gayret sayesinde bu istihsalât ge
rek hacim gerek vasrf itibarile yükselmiştir. 
Sınaî istihsalâtımızda görülen bu artışın, bu 
günkü fevkalâde ahval içinde memleket ikti
sadî ve malî nizamının mahfuziyeti bakımın
dan müsbet tesirleri bilhassa kayde değer. 

Maden işleri : 
Başta taş kömürü olmak üzere maden istih

salâtımızda da artışlar kaydedilmiştir. Döviz 
menbalarımızm başlıcalarmı teşkil eden Erga
ni ve Kuvarshan işletmelerimizde bir evvelki 
senenin (6. 000) küsur tonuna mukabil 1940 se
nesinde (9. 000) tona yakın bakır istihsal edil
miştir. 

Krom istihsalâtımız müsait seyrini 1940 se
nesin de dahi muhafaza etmiştir. 

Su işleri : 
Büyük su işlerine ait 31 milyonluk kanuna 

müstenit beş senelik programa giren mevzular
dan halen taahhüde bağlanarak inşaatına geçil
miş olanlar 24 milyon lirayı bulmuştur. Dünya 
vaziyetinin ihdas ettiği müşkül şeraite rağmen 
inşaatın, tabii seyri dahilinde inkişaf ettirilme
sine azamî surette çalışılmaktadır. Önümüzdeki 

senede bu yoldaki mesaiye program dahilinde 
devam edilecektir. 

Sulama ücretlerinin ziraî istihsalât bakımın
dan daha verimli esaslar dahilinde cibayetini 
temin edecek yeni bir kanun lâyihasının Yüksek 
Meclise takdim edilmiş olduğunu da bu müna
sebetle arzederim. 

Bütçenin varidat kısmına ait maruzatıma 
geçmeden evvel son iki malî sene Hazine hesabı 
umumileri arasında bir mukayese yapacağım. 
Bu vesile ile şurasını arzedeyim ki Hazine hesabı 
umumisinin Yüksek Meclise takdimi için kanu
nen verilen müddet malî yılın hitamından itiba
ren on yedi ay olduğu halde 1939 malî yılı he
sabı umumisi geçen senelerde olduğu gibi mu
ayyen olan müddetten sekiz ay evvel tanzim ve 
takdim edilmiş bulunmaktadır. Şimdi rakam
ların mukayesesine geçiyorum. 

1938 senesinde bütçeden ve fevkalâde mem-
balardan (322.9) milyon lira tahsil ve (205.2) 
milyon lira tediye edilmiştir ki aradaki fark 
(26.7) milyon liradan ibarettir. Bundan, sene 
sonunda bütçe emanetine alınmak suretile er
tesi seneye borç olarak devredilen (14.9) milyon 
lira tenzil edilirse hesap devresi (11.8) milyon 
liralık bir fazla ile kapanmış demektir. 

1939 senesinde ise yine bütçeden ve fevkalâ
de membalardan (389.7) milyon lira tahsil ve 
(380.3) milyon lira tediye edilmiştir. Aradaki 
fark (9.4) liradan ibarettir. Sene sonunda 18.3 
milyon liranın bütçe emanetine alındığı nazarı 
itibara alınırsa hesap devresinin (8.9) milyon 
liralık bir açıkla kapandığı anlaşılır. Bu hal 
1939 yılında başlayan Avrupa harbinin gümrük 
vergilerile, gümrükte alman diğer vergiler üze
rinde yaptığı tesirin zarurî bir neticesidir. Bu 
vergilerde o sene tahmine nazaran 23.7 milyon 
liralık bir noksan bulunduğu halde hesap dev
resi yalnız 8.9 milyon liralık bir açıkla kapan
mış, bu da geçmiş senelerin varidat fazlalarından 
mütevellit Hazine mevcudile karşılanmıştır. 

Nakit vaziyeti: 
Vezne ve banka mevcutlarile yoldaki para

lardan mürekkep olarak 1939 malî yılından 1 
haziran 1940 tarihine devrolunan nakit mevcu
du 54.6 milyon liradan ibarettir. Sene nihaye
tinde bütçe emanetine alınmış olan 18.3 milyon 
lira bundan tenzil edildiği takdirde 36.3 milyon 
lira kahr ki bu miktar yeni malî yıl bidayetine 
müdevver kabili istimal nakit mevcudunu ifade 
etmektedir. 

Varidat bütçesi: 
1941 malî bütçemizin varidat kısmı 

(309 743 001) lira olarak tahmin edilmiştir. 
Masraf kısmına ait izahat arasında arzettiğim 
gibi, Hükümet tarafından Yüksek Meclise 
takdim edilmiş olan lâyihadaki tahmin 1940 
malî yılmın sekiz aylık tahsilat rakamlarına is
tinat ettirilmiş idi. Bütçe encümenince muza-
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keresi sırasında nisan gayesi itibarile on bir 
aylık tahsilat rakamları alınmış bulunduğun
dan encümende varidat muhammenatı bu ra
kamlara göre tetkik olunarak arzettiğim ye
kûna varılmıştır. Geçen seneki maruzatımda, 
Avrupa harbinin tevlit ettiği buhranın, güm
rük vergilerimiz üzerindeki tesirini tahlil et
miş idim. Bu tesir 1940 malî yılında da mü-
tezayit bir surette devam etmiştir. Filhakika, 
geçen sene muhtelif vergilere yapılmasını ka
bul buyurduğunuz fevkalâde mahiyetteki zam
lar arasında, gümrüklerde tahsil edilen istih
lâk vergilerinin nisbetleri % 10 derecesinde 
tezyit edilmiş ve muhtelif eşya üzerine yeni
den istihlâk vergisi vazedilmiş olmasma rağ
men on bir aylık tahsilat rakamlarına göre ya
pılan hesap neticesinde, muhammenata naza
ran 1940 yılı gümrük varidatımızdaki eksikli
ğin 8 milyon liraya yakm olduğu anlaşılmış
tır. On bir aylık seyrine göre gümrük vergi
leri tahsilatının sene sonunda 37,5 - 38 milyon 
lira raddesinde olacağı tahmin edilmektedir. 
Bu miktar Avrupa harbinden evvelki en son 
normal sene olan 1938 malî yılı tahsilâtile mu
kayese edilirse gümrük varidatmdaki tenakus 
nisbetinin 1939 da % 29 raddesinde iken 1940 
da % 50 ye yani hemen iki misline yakın bir 
hadde çıktığı görülür. Gerçi geçen sene muh
telif vergilerde kabul buyurulan fevkalâde zam
ların da tesirile dahilî vergilerimizin bazıları 
tezayüt göstermiş ve 1940 varidat muhamme-
natına nazaran 20 milyon raddesinde fazlalık 
elde edilmiş ise de bu fazlalığın 1941 yılmda da 
aynen elde edilmesi mümkün görülememekte
dir. Filhakika önümüzdeki yıl varidat tahmi-
natma esas olan hesaplara göre: 

( 5 250 000 ) lirası gümrük vergilerinde, 
(2 500 000) lirası buğdayı koruma vergisinde, 
(2 000 000) lirası faiz ve aciyo hasılatında, 
(1 600 000) lirası stoklardan bir defaya mah
sus olarak alınmış olan istihlâk vergilerinde 
ve (3 000 000) lirası da muhtelif varidatta ol
mak üzere 1940 tahsilâtına nazaran ceman 
(14,5) milyon liraya yakm bir düşüklük ola
cağı anlaşılmaktadır. Binaenaleyh 1940 tahsi
latında görülen 20 milyon lira fazlalığın ancak 
5,5 milyon lirasının önümüzdeki sene varidat 
tahminlerinde nazara alınabileceği neticesine 
varılmıştır. Diğer taraftan masraf bütçesinde
ki maruzatım sırasmda izah ettiğim ilâvelerle 
1941 masraf bütçesi (309 734 307) lira olarak 
tesbit edilmiş olduğundan aradaki 35,5 milyon 
liranın karşılanması için muhtelif vergi ve re
simlere yeniden zam yapılması zarurî görülmüş 
ve vatandaşları, bu sene de fevkalâde ahvalin 
icap ettirdiği bir fedakârlığa davet etmek mec
buriyeti hâsıl olmuştur. 

Dahilî vergilerimizin, beynelmilel buhranm 
tesirlerine mukavemet etmekle breaber 1940 
yılı tahminlerini aşmış olması, geçen sene ka

bul buyurulmuş olan fevkalâde zam kanunu
nun gayesini tamamile tahakkuk ettirdiğini ve 
memleketin iktisadî faaliyet ve hareketini de 
tazyik etmemiş olduğunu göstermektedir. Bi
raz evvel arzettiğim 35,5 milyon liralık farkm 
karşılığını teşkil etmek üzere Yüksek Meclise 
takdim edilmiş olan kanun lâyihasile derpiş 
edilen zamlar sureti umumiyede geçen seneki 
kanuna giren mevzulara temas etmekle bera
ber bu sene ziraat ve hayvan mahsülâtile ihra
cat mevaddı fiatlannda hâsıl olanjtereffü na
zara alınarak bundan müstefit olan vatandaş
ların da bu muvakkat fedakârlığa iştirak et
meleri mümkün görülmüş ve son senelerde va
ziyetin müsaadesi nisbetinde tenzile tâbi tutu
lan hayvanlar vergisile tuz resmine Millî Mü
dafaa vergisi mahiyetinde olarak bir miktar 
zam yapılmış ve ihracat maddeleri; üzerine de 
ayni mahiyette hafif bir resim konulması mu
vafık görülmüştür. 

Normal zamanlarda ihracatın vergiye tâbi 
tutulmasmdaki mahzurlar malûm bulunmakla 
beraber beynelmilel mubadelâtm bu günkü 
şartları içinde muvakkat ve hafif bir verginin 
ihracatı müteessir etmeyeceği nazara alınmıştır. 

Geçen sene kabul buyurulmuş ol£n muame
le vergisi kanunile, bu verginin tarh ve ta
hakkuka ait esas hükümlerinde yapılmış olan 
ıslahatın semereleri daha ilk tatbiki senesinde 
kendini göstermiş ve vergi nisbetinde hiç bir 
değişiklik olmadığı halde 1940 yılı on bir ay
lık hasılatı 1939 yılınm ayni devresi tahsilâtı
na nazaran (6 135 000) lira raddesinde bir faz
lalık kaydetmiştir. 

Sınaî mamulât fiatlannda ve miktarlarında 
hâsıl olan yükselişin bunda müessir Olduğu ta
biî bulunmakla beraber böyle % 50 yi müteca
viz bulunan bir artışın yalnız bununla izahı 
mümkün değildir. Fiat ve miktar yükselişi ka
dar, hatta daha mühim nisbette olarak geçen 
sene kabul buyurduğunuz yeni muamele vergi
si kanununun temin ettiği ıslahatın da bunda 
âmil olduğu şüphesizdir. 

Gerek bu netice, gerek yine geçeri sene ka
bul buyurduğunuz fevkalâde zam kanununun 
verdiği neticeler Yüksek Meclisin vergi ka
nunlarımızı memleketin iktisadî bünyesi ve va
ziyetin icaplarile azamî derecede tejif etmek 
hususunda daima gösterdiği büyük isabetin 
yeni bir delilini teşkil etmektedir. 

Varidat bütçesine ait izahatıma nihayet 
vermeden evvel, hayvanlar vergisi kayıt ve yok
lama neticelerini de Yüksek Meclise arzetmek 
isterim. Aldığımız malûmata göre geçen sene
ye nazaran bu sene muhtelif hayvanlarda ce
man (295 189) adet fazlalık mevcut bulunmak
tadır. Köylümüzün başlıca servetlerinden biri
ni teşkil eden hayvancılığımızda devajm ettiği 
görülen bu inkişafı memnuniyetle kaydediyo
rum. 
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Hazine vaziyeti: 
Memleketimizde ancak Cumhuriyet devrine 

nasip olan ve fevkalâde şerait altında dahi hiç 
bir müşkülâta maruz kalmayan muntazam tedi-
yatımız, Hazine vaziyetinin sağlamlığını göste
ren en kuvvetli delildir. 

Dahilî istikraz tahvillerine ve Hazine bono
larına olan rağbet, eski devirlerde tahmin ve ta
savvur edilemiyecek derecelere varmaktadır. 
Sivas - Erzurum istikrazının 5,5 milyon liradan 
ibaret son tranşma halkımızın iştirak nisbetinin 
yüksekliği bunun bariz bir delilini teşkil eder. 

1940 muvazenei umumiye kanunile verdiğiniz 
mezuniyete müsteniden çıkarılmakta olan Hazi
ne bonolanrınm gördüğü büyük rağbet, azamî 
haddi arttırılmasını sene içinde Yüksek Mecli
se arnzetmeği istilzam edecek derecede geniş ol
muş ve bilfiil çıkarılan bonoların baliği bu gün 
(63' 600 000) lirayı bulmuştur. 

Emisyon miktarını tahdide matuf alınan ted
birler arasında, verdiğiniz bu mezuniyetin de 
muvaffakiyetli bir netice temin etmiş olduğunu 
arzettiğim rakamlar ispat etmektedir. 

Hazine vaziyetinden bahsederken bununla 
alâkadar olarak Yüksek Meclise takdim edilen 
ve ikisi geçenlerde kabul buyurulmuş olan üç 
kanun lâyihasına da temas etmek isterim. Bi
rincisi îran - Irak demiryolu istikraz kanunu
dur ki emsali gibi yirmi senede itfa edilecek 
uzun vadeli bir istikrazdır. Senelik azamî irat 
haddi 15 milyon liradan ibarettir. Önümüzdeki 
sene 10 milyon liralık kısmının ihracını düşünü
yoruz. 

ikicisi Amortisman sandığı tarafından aza
mî 25 milyon liralık tasarruf bonoları çıkarılma
sına dairdir. Kısa vadeli bir istikraz mahiyetin
de olan bu bonolar tasarruf sahipleri için iyi 
şartlarla emin bir plasman teşkil edecektir. 
Hasılı tamamen millî müdafaanın fevkalâde 
masraflarına tahsis edilecek olan bu bonolara 
halkımızın, gerek kendi menfaatleri gerek bir 
memleket hizmeti bakımından büyük rağbet 
göstereceklerini ümit ediyoruz. 

Üçüncü yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ih
racı hakkındaki lâyihadır. Bu tahviller, banka
lar kanunu mucibince banka ve şirketlerin Hazi
neye yatırmağa mecbur oldukları karşılık ve 
ihtiyatlarla umumî, mülhak, hususî bütçeli dai
relere ve imtiyazlı şirketlere ait tekaüt sandık
larının ihtiyaçları fevkinde kalıp Hazineye ya
tırılacak fazla mevcutlarına tahsis edilecektir. 
Bununla temini derpiş olunan varidat kezalik 
millî müdafaanın fevkalâde masraflarına karşı
lık tutulacaktır. 

Döviz vaziyeti: 
1936 danberi tatbik etmekte olduğumz döviz 

bütçesi usulünün verdiği müsbet neticelere işa
ret etmek yerinde olur. Yeni döviz bütçemizde 
resmî dairelerin serbest döviz tediyesini istilzam 

eden hizmetleri ve bilhassa millî müdafaa ihti
yaçları tamamen karşılanmış bulunmaktadır. 

Döviz vaziyetimizden bahsederken, kânunu
evvel ayında İngiltere ile aktolunan ve sterlin 
sahasına dahil memleketlerle ticarî mübadele
mizi geniş mikyasta inkişaf ettirmekte müessir 
olan Tediye Anlaşmasına da işaret etmek isterim. 

Bu anlaşma döviz vaziyetimiz üzerinde mü
sait bir tesir icra etmiştir. Buna munzam olarak 
ihracat mallarımızın diğer piyasalarda serbest 
dövizle satılması imkânlarının husulü döviz va
ziyetimizin bir dereceye kadar salâh kesbetme-
sine yardım etmiş ve memleketimiz için lüzum
lu bazı mallara serbest döviz tahsisine bu su
retle imkân bulunabilmiştir. 

Dış ticaret : 
Avrupa harbinin dış ticaretimizin hacmi üze

rindeki menfi tesiri devam etmektedir. Ticaret 
muvazenesi lehimizde olmakla beraber ithalâtın 
azalması, Devlet varidatı üzerinde olduğu gibi 
iktisadî hayatımızda da tesir icra etmekten hali 
kalmıyor. 

ithalât ve ihracat yekûnları 1938 yılında 
(294.7) milyon lira iken 1939 da (245.6), 1940 
da ise (180.3), milyon liradan ibaret kalmıştır. 
ihracatımız aynı yıllarda sırasile, (144.9), 
(127.3) ve (111.4) milyon lira olmuş, ithalâtı
mız ise 1938 yekûnu olan (149.8) den 1939 da 
(118.2) ye, İ940 da da (68.9) milyon liraya 
düşmüştür. 

Harp hali dolayısile hemen her memlekette 
bir çok maddelerin ihracı takyit edilmiş olma
sından ve beynelmilel nakliyat müşkülâtından 
doğan bu vaziyeti mümkün olduğu kadar ön
lemek üzere lüzumlu mallara serbest döziv 
tahsisi ve akreditif temini gibi tedbirlere ilâ
veten bazı memleketlerle akdolunan anlaşma
larla takas muamelelerine vüsat verilmekte ve 
bu suretle ihracatımız mukabilinde muhtaç ol
duğumuz malların ithaline çalışılmaktadır. 1941 
senesinde gayri muntazır yeni ahval zuhur et
mediği takdirde ithalâtımızı 1940 senesinden da
ha yükseğe çıkarabileceğimizi ümit ediyoruz. 
Yeni takvim yılının ilk üç ayında ithalâtımız, 
geçen senenin aynı devresine nazaran kıymet ve 
miktar itibarile şimdiden az çok bir artış gös
termiştir. Ticaret sahasında gayretlerimizi, harp 
şartlarına uymak suretile ithalât imkânlarını 
genişletmeğe doğru tevcih etmiş bulunuyoruz. 

Millî para : 
Dünya durumu dolayısile bir taraftan bir 

çok ihracat mallarımızın hariç piyasalarda ser-
bets dövizle ve müsait fiyatla alıcı bulması, 
diğer taraftan ithalâtın da bizzarur azalması 
serbest döviz ve altm karşılıklarmm gittikçe 
artmasmı intaç etmekte ve bu vaziyet para
mızın filî istikrarını takviye eylemektedir. 
Serbest altın satışlarında zaman zaman görülen 
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gayrı tabii yükselişlerin sadece siyasî buhran
lardan mütevellit olduğunu ve alıcılar için ha
kikî bir sarar teşkil etmekte bulunduğunu ge
çen sene uzun uzadıya arzetmiştim. Millî para
mızın fevkalâde ahval içinde geçirdiği son bir 
senelik munzam tecrübe devresinden sonra da 
ayni mütaieaları tekrar ve teyit etmekten başka 
bir şey yapamayacağım. 

Borçlar: 
Dahilî ve haricî borçlarımızın 1941 malî yı

lma ait taksitleri tamamen bütçeye konulmuş
tur. Borçlar vesilesiîe Düyunu umumiye mecıi-
si hakkında son defa Hükümetçe ittihaz olunan 
karara temas etmek isterim. Avrupa harbinin 
geçen seneki inkişaflarından mütevellit vaziyet, 
Düyunu umumiye meclisini ifayı vazife edemi-
yecek bir hale getirmiş olduğundan Devletin iti
barını ve hâmillerin hukukunu muhafaza ga-
yesile Hükümet, Meclise ait vazifeleri bizzat ifa 
etmek kararım vermiş bulunmaktadır. Bu su
retle eski devirlerden kalmış ve malî tarihimiz
de acı hatıralar bırakmış olan bir teşekkül ta-
manıen ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. Al
dığımız bu karar, borcunu tanımak ve ödemek 
hususunda Cumhuriyet Hükümetinin ötedenberi 
gösterdiği hassasiyetin yeni bir tezahüründen 
ibarettir. 

Millî bankalar: 
Bankalarımız emniyetle çalışmakta ve her 

sene olduğu gibi kâr temin ve tevzi edecek şe
kilde bilançolarını kapamış bulunmaktadırlar. 
Umumî mahiyette olarak elde edilen bu neti
celerde Cumhuriyet idaresinin iktisadî sahada 
yüksek direktiflerinizle aldığı tedbirlerin birin
ci derecede müessir olduğuna şüphe yoktur. 

İçinde bulunduğumuz fevkalâde şartlara 
rağmen mevduat vaziyeti memnuniyete şayan 
denilebilecek bir haldedir. Dünya siyasî buhra
nının mevduat miktarı üzerinde de zaman za
man kendini göstermekten hali kalmadığını ve 
1938 de 311 milyon lirayı bulan mevduat mik
tarının 1939 nihayetinde 280 milyona indiğini ge
çen sene arzetmiştim. O tarihte yükselmeğe mey
yal olan ve mart 1940 da 298 milyonu bulan bu 
miktar, siyasî vukuata tâbi olarak mayıs ve ha
ziran aylarında yeniden tenezzüle, hazirandan 
sonra tekrar tereffüe başlamış, 1940 takvim yılı 
nihayetinde 296, mart 1941 nihayetinde 312,5 
milyon liraya varmıştır. Harbin Bankanlara si
rayeti nisan ayı içinde yeni bir çekiliş temar 
yülünün başlamasına sebep olmuştur. Nisan 
nihayetinde 298.8 milyona düştüğü halde 10 ma
yısta 302.3 milyona çıkmıştır. Bütün bu hare
ketleri arzetmekten maksadım bir taraftan buh
ranlı zamanlarda bankalarımızın vukuatı karşı
lamak hususunda gösterdikleri kabiliyeti, diğer 
taraftan halkımızın bankalara karşı tamamen 
yerinde olan emniyet ve itimadının devamını 

tebarüz ettirmektir. Münhasıran siyasî ahval 
tesirile vukubulan çekiliş hareketleri bu gibi 
zamanlarda tabiî telâkki edilebilecek hududu 
hiç bir zaman geçmemiştir. 

Sayın arkadaşlar: 
Avrupada çıkan ve bir kaç ay sonra ikinci 

yılını tamamlayacak olan harbin seyir ve inki
şaflarının sürat ve ehemmiyeti (ve bu büyük si
yasî buhran muvacehesinde mevcudiyet ve istik
lâllerinin müdafaa ve muhafazası için bütün 
milletlerin ihtiyarına mecbur kaldıkları feda
kârlıkların azameti teemmül edilir ve bu arada 
harp sahasının hudutlarımıza kadar intikal 
ettiği) düşünülürse aldığımız müdafaa tedbir 
ve tertiplerinin istilzam ettiği malî külfetlerin 
genişliği ve tamamen yerinde, olduğu tezahür 
eder. 

1940 bütçe tahminleri karanlık ve çok k a 
rarsız bir devrede yüksek tasclikınıza iktiran et
miş ve Hükümetçe tatbik mevkiine konulmuştu. 
Maruzatımdan anlaşıldığı üzere bu bütçe muvaf
fakiyetle tatbik olunmuş ve bütün Müdafaa ih
tiyaçlarımız adi ve fevkalâde membalardan el
de ettiğimiz karşılıklarla temin olunarak tediye 
intizamı, Ha.zine itibarı tamamen muhafaza edil
miştir. Bu seneki bütçemizin gerek tanzimi, ge
rek bütçe encümeninde tetkiki ayni şart ve hâ
diselerin içinde olmuş ve bu vaziyet ihtiyaçla
rımızı geçen seneye nazaran daha yüksek ra
kamlarla karşılamak ıstırarını doğurmuştur. 
İşte bu ciddî sebeplerdir ki, vatandaşların vergi 
mükellefiyetlerini muvakkat bir devre için biraz 
arttırmak mecburiyetinde kalmış bulunuyoruz. 

Bu vesileden istifade ederek 1941 bütçesile 
alâkadar olmak üzere Yüksek Meclise takdim 
edilmiş olan yeni vergi zamlarına ait lâyiha ile 
fevkalâde varidat; menabiinin takviyesine ma
tuf diğer lâyihaların tetkikinda muhtelif encü
menlerin sepkeden kıymetli mesailerinden dola
yı huzurunuzda kendilerine teşekkür etmek is
terim. Bilhassa muhterem Bütçe encümenince 
gerek bu lâyihalar, gerek 1941 bütçesi üzerinde 
sarfolunan ve kendisi için ne kadar yorucu ol
muşsa, Hükümet ve memleket için o nisbette mü
fit olan devamlı mesaiyi varidat tahminlerinde 
ve masraf ithiyaçlarmm tayinile tahsisatın bu 
ihtiyaçlara tevziinde gösterdiği itinayı şükranla 
ifade etmeyi borç bilirim. Bütün bunların fev
kinde olarak şurasını da arzetmeme müsaade
nizi rica ederim. Tanzim ve tatbik tarzı yalnız 
Devletin malî siyasetini değil, bütün umumî 
hizmetlerin hattâ memleket umumî faaliyetinin 
hedef ve istikametlerini tayin eden ve memle
ketin malî kabiliyeti derecesini gösteren bütçe
lerimizin tetkik ve tesbiti sırasında Yüksek Mec
lisin gösterdiği büyük basiret ve isabet şimdiye 
kadar bu sahada elde edilmiş olan muvaffaki
yetli neticelerin yegâne âmilidir. Yine Büyük 
Meclisin memleket i h r a ç l a r ı n ı ve menfaatleri-
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ni mevcut vesait ve menabii ile en iyi 
telif eden isabetli kararlan ve direktif
leri sayesinde bütçelerimiz senelerdenberi 
şayanı iftihar bir muvaffakiyetle tat
bik edilmektedir. Bu sayededir ki, için
de bulunduğumuz şeraite rağmen 1940 bütçesi 
yalnız muvaffakiyetle tatbik edilmekle kalma
mış, elde edilen varidat fazlasına mukabil ge
çenlerde kabul buyurduğunuz munzam tahsi
satla Millî Müdafaaya ait fevkalâde masrafla
rın mühim bir kısmım ilâveten adi bütçe içinde 
karşılamak imkânı hâsıl olmuştur. 

Yüksek huzurunuza gelen 1941 malî yılı büt
çesinin de ayni suretle göstereceğiniz yakın alâ
ka ve esirgemiyeceğiniz kıymetli irşatlarla ih
tiyaca en uygun bir şekil alacağından ve bu sa
yede azamî derecede muvaffakiyetle tatbik olu
nacağından emin bulunduğumu arzederek sözü
me nihayet veriyorum. (Alkışlar), (Bravo ses
leri). 

ALİ RANA TARHAN (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar; müsaadenizle 1941 Bütçe lâyi
hası hakkında Grupumuzun mütalealarmı arze-
deyim: 

Esasa girmeden evvel, Bütçe encümenimizin 
lâyihanın yüksek takdirinize arzı şeklinde tat
bik ettiği bir yeniliği Grupumuz namına övmek 
isterim. Bütçe encümeni raportörleri vekâlet
lerde yaptıkları tetkikat neticesinde birer ra
por tanzim etmişler ve bu raporlar tabedilerek 
Umumî Heyetin istifadesine arzedilmiştir ki bu 
suretle bütçelere daha iyi nüfuz etmek için bir 
kolaylık temin edilmiş oluyor. Bu faydalı ye
nilikten dolayı Bütçe encümenine ve muhterem 
raportörlerine Grupumuzun teşekkürlerini arze-
derken, gelecek sene vekâletlerin esas faaliyetle
rini de raporlarına aksettirmelerini ve bu faali
yetler üzerinde tenkitler yürüterek istifade
mizi arttırmalarını temenni ediyoruz. 

Geçen sene Bütçe encümeninde yapılan tahmin 
neticesinde varidatta 6 000 000 lira kadar bir faz
lalık bulunmuştu. Bütçe encümeni bu varidat faz
lasını bir takım masraflar tahsisatlarına taksim 
etmişti. Grupumuz bunu muvafık bulmamıştı. 
Bu sene de Hükümetin teklifine nazaran Bütçe 
encümeninin tahmininde 5 000 000 liralık bir 
varidat fazlası vardır. Ecümen bu sene bu faz
layı masraflara taksim etmeğe gitmiyerek borç
ların ödenmesine tahsis etmiş bulunuyor. Bunu 
memnuniyetle müşahede ediyoruz. 

Fevkalâde tahsisatla idare edilmekte olan 
amme hizmetlerinden mühim bir kısmının bu 
sene normal bütçeye nakledilmesi çok yerinde
dir. 

Geçen sene bütçenin müzakeresi esnasında, 
masrafın büyük bir rakamını teşkil eden maaş 
hakkında muhterem Başvekilimizin «kemmiyet 
yerine keyfiyet» sözlerini tatbika muvaffak ol
malarını temenni etmiştik. Bu sene de ayni te
menniyi ifade ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; bu günkü fevkalâde 
vaziyet karşısında 1941 bütçe lâyihasının tenkit 
edilecek ciheti, böyle zamanlarda ittihazı zaru
rî görülen fevkalâde malî tedbirler arasında 
varidatı arttırmağa yarıyan tedbirlerin hemen 
hepsine az çok baş vurulduğu halde, masrafı 
azaltmak tedbirinin ittihaz edilmemiş olmasıdır. 

Adi bütçede Hükümetin, normal zamanlar 
masrafını teklif etmiş olması ve Bütçe encüme
ninin de, raportörlerin tetkiklerine rağmen, bu 
masrafları kabul etmiş bulunması ancak şu mak
sada istinat edebilir: Tehlike ile filen karşılaşın
caya kadar Devlet makanizmasmm normal işle
mesini bozmamak. Bu günkü ağır vaziyet içinde 
ittihaz edilebilecek hattı hareketlerin en ihtiyat
lısı olmamakla beraber, bu da bir yoldur. Ancak 
bu yol ittihaz edilince, fevkalâde masraf tedbir
lerini hiç olmazsa bütçenin tatbikinde ihmal 
etmemek gerektir. Bu vadide Jîrupumuzun bazı 
temennileri vardır, müsaadenizle arzedeyim: 

1 - Seferberlik halinde millî müdafaaya taal
lûk etmiyen ihtiyaçların tahdidi veya ihmali za
rurî olacağına göre, bütçenin fasıl ve maddele
rinde hangi tahsisatın tamamen veya kısmen 
millî müdafaaya müteallik işlere nakli icap ede
cekse bunu bütçe tasdik edilir edilmez ilk iş ola
rak, derhal, İcra Vekilleri Heyetinin tesbit etmesi 
ve bütçe sarfiyatının ona göre idare edilmesi, 

2 - Devlet mubayaatmın kabil olduğu ka
dar birleştirilmesini ve mütevassıtlarm müm
kün olduğu kadar azaltılmasını, mubayaa ve 
tesellüm işlerinin müessir bir kontrole tâbi tu
tulması, 

3 - Eşya fiatlarmda yükselmenin, içtimaî 
ve iktisadî mahzurlarından başka, bütçe mu
vazenesine yaptığı makûs tesiri de göz önünde 
tutularak bunu önlemek için bütün tedbirlerin 
kül halinde birbirini tamamlıyacak şekilde 
alınması. 

Grupumuzun bir temennisi de varidata ta
allûk ediyor : Varidat membaları veriminin ço
ğalması vatandaşların Devlete karşı olan malî 
mükellefiyetlerini tam olarak ifa etmelerine 
bağlı olmakla beraber, tahsilat işlerinde oldu
ğu gibi tahakkuk işlerine verilen ehemmiyetin 
de arttırılmasını hatırlatmakta fayda gördük. 

Muhterem arkadaşlar; 1941 bütçe lâyihası 
Grupumuzda tetkik edilirken varit olan esaslı 
mütaleaları arzettim. 

Cumhuriyet rejiminin tesis ettiği Devlet iti
barını, her cepheden olduğu gibi, malî cephe
den de korumağa itina etmek, Büyük Millet 
Meclisinin ve onun Hükümetinin başlıca kay-
gusu olduğunu biliyoruz ve buna daima muvaf
fak olacağından eminiz (Alkışlar). 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — 
Muhterem arkadaşlarım; malûmunuzdur ki bu 
sene de mütevazin bir bütçeye malik bulunuyo
ruz. Gerçi bu tevazünü husule getirmek için, 
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vergilere zamaim icra edilmişse de ve bu za-
maim de her ne kadar şayanı arzu değilse de, 
hal ve icabatm netayicinden olan bu zamları 
kabul etmek zaruret ve mecburiyetindeyiz. Yal
nız, vergilerin tarh, tevzi ve cibayetinde mü
kellefleri, mükerrer ve hatalı vergilerle, vergi 
komisyonlarında, şurada, burada uğraştırma
mak için - ki bu verginin ağırlığı nisbetinde mü
kellefe ağır gelen bir meseledir. - Memurini ma
liyenin daha ziyade dikkat ve itinada bulun
maları için, muhterem Maliye vekilimizden ri
cada bulunacağım. 

Arkadaşlar, bütçeyi elime aldığım zaman 
ilk hatırıma gelen, bütçede tasarruf icrası 
mümkün olup olmıyacağı meselesi idi. Haki
katen çok mesai sarfeden muhterem Bütçe en
cümenimizin mazbatasında bu husus hakkında 
güzel fikirler var. Meselâ diyor ki; tasarruf 
zihniyeti hükümferma olmalıdır ve memurin, 
gerek ücretli ve gerek maaşlı, maaş ve ücretle
ri lüzumundan fazla artıyor gibi hissolunuyor. 
Bunun için de teşkilât kanunları ve kadroları, 
ihtiyaca elverişli bir şekle ifrağ edilmelidir. 
Binaenaleyh, vezaifi müştereke ashabından 
münhal vukubuldukça, yerlerine kimse tayin 
edilmeyip, tasarruf edilmelidir, gibi temenni
lerle tasarruf fikri ileri sürülmektedir. Arkadaş
lar, filhakika eğer yanılmıyorsam, aşağı, yukarı 
146 000 memurumuz vardır - asker ve jandar
ma hariç olmak üzere - ve şurası da şayanı dik
kattir ki, bir istatistikte gördüğüme göre, bu 
146 000 memurun yalnız 10 000 i kadarı lise 
tahsili görmüş, 95' 000 - 98 000 i de âli tahsil 
görmüştür. Demin muhterem arkadaşımızın da 
burada söylediği gibi, memurlar adedinin böyle 
tezayüdü kemiyet ve keyfiyet meselesidir ve 
her sene burada kemiyet ve keyfiyet mesele
sinden bahseder dururuz. 

Mesele dün elime geçen İstanbul ticaret ve 
sanayi odasının mayıs tarihli mecmuasında iki 
kadro gördüm. Bunun birisi İstanbul Ticaret 
ofisi diğeri de Petrol ofisidir. İstanbul Ticaret 
ofisinin senevi maaşatı 210 560 lira, Petrol ofi
sinin ise 110 900 liradır. İkisinin mecmuu 
323 460 lira. Şu halde bu iki ofis memurlarına 
bu kadar yüksek nisbette maaş veriyor. Arzet-
tiğim bu mecmuade Ticaret ofisinin kadrosunda 
bir müdürü umumî var, güzel. Mütehassıstır. 
Birinci müdürü umumî muavini, ikinci müdürü 
umumî muavini, onlar da mütehassıstırlar, Bun
dan başka bu Odanın 4 şubeye ayrıldığı anlaşı
lıyor; 4 tane müdür var. Bunlar da mütehas
sıstır. Bu 4 müdürün 3 muavini var, 11 tane 
şef var. Bu şefler de mütehassıstır. 34 tane me
mur var. Istanbuldaki Ticaret ofisinin 8 tane de 
mütehassısı, 3 tane kontrolörü, 16 tane de dak
tilosu var. Bu daktiloların 8 tanesinin maaşı 
140 lira, ondan sonrakilerin 100 ve 80 lira. 80 
lira olan azdır. Bu kadar daktilo vekâletler de 
bile yoktur. 1 doktilo var, 5 odacı ve bir tane I 

de odacıbaşı var. 
Arkadaşlar; tasarruf zihniyetile hareket et

mek lâzım gelen bu zamanda, zannederim ki, 
bir Ticaret ofisinde, bir Petrol ofisinde böyle 
bir işinde 50 memur, 16 daktilo, ötökinde şefler
den başka 22 memur, altı daktilo biraz fazladır. 
Vakıa bu senelerde olmasa bu teşkilâta bir şey 
diyeceğim yoktur. Fakat bendeniz şunu iddia 
ediyorum ki; vatanın müdafaasına taallûk et
meyen, ordunun kuvvet ve satvetine müteallik 
olmıyan, amme hizmetinin ifasına mahsus olmı-
yan masrafları, artık bu senelerde ihmal değil 
imhal edilmelidir. Bizim düsturumuz; vatanın 
müdafaası, ordunun kuvvet ve satveti ve amme 
hizmetine münhasır olmıyan masrafların gayri
sini ihmal değil imhal olmalıdır. 

Muvazenei umumiye kanununun birinci mad
desinde deniyor ki, Hükümet 304 $71 662 lira
lık bir bütçe takdim etmiştir. Varidatını da ona 
göre temin etmiştir. Fakat muhterem Maliye ve
kilimizin izahatından anlıyoruz ki, bu tahmin se

kiz aylıkmış. 11 aylık olunca aşağı yukarı 5 762 645 
lira bir fark hasıl oluyor. Bu 5 762 645 liralık 
farkı hemen adi bütçeye masraf olarak bir tak
sim yapmışlar. Beyefendiler, Hükümet amme 
hizmetleri için 4 milyonu kâfi görmüş ve böyle 
bir bütçe vermiştir. Fazla olan bu beş milyon 
küsur lirayı adi bütçeye taksim etîmekten ise; 
Millî Müdafaaya hasretmek daha faydalı olur. 
(Bravo sesleri). Eğer Hükümet amme hizmeti
ni ifa edemeyecek olsaydı, dört milyonla gel
mezdi. Binaenaleyh, fazla olan bu parayı behe
mehal Millî Müdafaaya hasrederek ordunun 
kuvvetini artırmak lâzımdır. (Doğru sesleri). 
Bütçenin heyeti umumiyesinde, tasarruf mese
lelerine gelince : Arkadaşlar belki hata ediyo
rum; bizim müfettişi umumiliklerimiz var. Mü
fettişi umumilikler dairelerindekilerden bir çok
ları benim arkadaşımdır. Bu arkadaşların mü-
talealarmdan aldığım intiba şudur : Müfettişi 
umumiliklerin bu günkü şekli, yani dar bir da
ire içinde, mahdut salâhiyetle iş görmek hiç 
bir fayda vermiyor. Müfettişi umumiliklerin 
salâhiyetlerini tezyit etmek veyahut Valii umu
milikler yapmak lâzımdır. Arzettiğim gibi, bu 

günkü teşkilâtın bir faydası yoktur. Mademki, 
yoktur, imhal edelim. Bu para ile bu gün baş
ka bir teşkilât yapmak kabil değildir. Bu gün
kü teşkilâta ise yüz bin bu kadar para verili
yor. Yaptığı hizmet ise çok azdır. Bu kadar 
az bir fayda için bu kadar para verilemez. 

HÂZİM TEPEYKAN (Niğde) — Doğru. 
MAZHAR MÜFİD KANSU (Devamla) — 

Binaenaleyh, bence yalnız mühim olan 4 ncü 
müfettişliği bırakmak şartı ile diğerlerini bütçe
den çıkarmak lâzımdır. Bu paraların Millî Mü
dafaaya tahsis edilmesi taraftarıyım. 

Bu meyanda müfettişlerden bahsederken bir 
de her sene burada başınızı ağrıttijğım müfet
tişler meselesinden bahsedeceğim. Malûmunuz-
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dur ki, her vekâlette bir çok müfettişler vardır. 
Bilmem sayısı yüzü bulur mu, geçer mi? Arka
daşlar, teftiş ve murakabenin lüzumu aşikâr
dır. Fakat bu müfettişler vekâletlere ait olduk
ça, zannediyorum ki, teftiş ve murakabe hüs
nü neticeye iktiran etmez. Çünkü bundan çok 
evvel yanında bulunduğum eski bir vekil bir 
müfettişi çağırtmıştı. Müfettişin ismi de ma
lûm. Dedi ki, Filânca memur hakkında bir şi
kâyet var. Ben onun iyi bir adam olduğunu, 
müstakim, çalışkan, işine yarar bir adam bulun
duğunu biliyorum, amma alelûsul sen de bir tah
kikat yap. Bir müddet sonra Nuri Beye rast
ladım - ismi de ağzımdan çıkıverdi - dedim ki; 
ne oldu tahkikatın sonu? Dedi ki; o gün gördü
nüz. Vekil Beyefendi memur hakkında kendi 
içtihatlarını, hissiyatını, iradesini izhar buyur
dular. Artık ben ne yapabilirdim? Arkadaşlar, 
hakikaten öyledir. Çünkü müfettişin azli, nas
bi Vekile aittir. 

Yine arkadaşlar, bir baş müfettiş bilirim. 
bir memur hakkında yaptığı tahkikat sonunda 
suiistimalini tesbit eder şekilde bir rapor 
veriyor. Kendisine, raporunu geri al, yahut ic
ra edilmez deniyor, ve rapor icra edilmemiş, 
kendisi vekâleti terke mecbur kalmıştır. 

MEHMET ALDEMÎR (izmir) — Hangi ve
kâlet? 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Devamla) — 
isimden bahsedemem. Mazurum, dışarıda so
rarsanız söylerim. 

NECMETTİN SAHÎR (Bingöl) — Yeri bu
rasıdır. 

MAZHAR MÜFtT KANSU (Devamla) — 
Şahıstan bahsedemem. 

Demek ki arkadaşlar, görülüyor ki müfet
tişlerin vazifei teftişiyelerini yapabilmek için 
çok serbest ve hür olmaları lâzımgeliyor. Bu
nun içindir ki umum müfettişleri grup halin
de Başvekâlete raptetmek taraftarıyım. Fil
hakika Başvekâlete bir çok kısımlar raptedil
miş ve işi çok artmıştır. Bundan muztaribiz, 
bu doğrudur. Fakat çaresiz. Amma bu çare
sizlik neden icap ediyor? Bunu siz takdir eder
siniz, benim söylememe hacet yok. 

Arkadaşlar, bütçede tasarruf ararken şöy
le bir merak ile biraz topladık. Harcırah, ten
vir, teshin, tefriş, müteferrika, kırtasiye ve 
evrakı matbua, telefon ve saire masrafı altı 
milyona baliğ oluyor. Bir milyona yakm har
cırah, 400 000 liraya yakın tenvir, 250 000 
lira teshin, 300 000 lira kırtasiye, boyuna gi
diyor. Belki bunlar; kendisini görmedim, şu
radan işittiğim sadaya göre, belki azdır. Am
ma ben bu günden bahsediyorum. Çünkü ma
lûmu âlinizdir ki daima bizim siyasetimiz; hiç 
muharebe olmıyacakmış gibi çalışmak ve ya
rın harbe girecekmişiz gibi hazırlanmaktır. 
Bu prensibi kabul edince, bu gün için bunla
ra az denilemez, çoktur. 

Neden bir buçuk milyon lira harcırah veri
yoruz? Efendiler, malûmu âlinizdir ki Hükü
met, memurları bir yere tayin ederken, memur 
daha o mahallin coğrafî, tarihî vaziyetini an
lamadan, halkın emzicesini, gidişini anlama
dan, memlekette yapacağı işi anlamadan bu
rada yapamadı, başka yerde tecrübe edelim 
diye naklediyoruz. Efendiler; bu tecrübe bir 
iki yapılır. Fakat üç tecrübede artık muvaffa
kiyet gösteremeyen bir memuru da kullanmak
ta ve harcırah vermekte mana yoktur zannede
rim. 

Bu harcırah meselesinden bahsederken, muh
terem Vekillerimizin tetkik seyahatlerinden de 
bahsedeceğim (Vay sesleri, gülümsemeler). 

GÜMRÜK VE in. V. RAlF KARADENİZ 
(Trabzon) — Vay... 

MAZHAR MÜFlD KANSU (Devamla) — 
Vekil Beyefendi vay dedi amma, vaylık bir şey 
yok, merak etmeyin. Tetkik seyahati haki
katen lâzımdır ve lüzumuna kail olduğum bir 
meseledir. Fakat muhterem Vekillerden bir 
ricada bulunacağım; yalnız şimendifer güzer
gâhı olan ve yalnız güzel şoseler bulunan yer
lere inhisar ettirmesinler. Benim dairei intiha-
biyem olan Artvine şimendifer yoktur. Bütün 
Cumhuriyet devrinde yalnız bir defa, Büyük 
Millî Şefimiz Başvekilken Artvini ziyaret et
mişlerdi. Artvinliler o günü büyük minnet ve 
şükranla yadetmektedirler. Onun için muhte
rem Vekillerden çok rica ederim, yalnız bir mm-
takada tetkik seyahatine çıkmasmlar, lütfen 
bizim vilâyetlerimizi de teşrif buyursunlar. 
Çünkü ben bizzat bunun faydasına kailim. Fay
dasına kani olmasam hiç de ricada bulunmam. 

Arkadaşlar; her sene söylerim, Rana Be
yefendi biraderimiz de temas buyurdular. Be
nim de bir derdim di bu; tevhidi mubayaat. 

Efendim; bu günkü müzayede ve münaka
şa usullerimizin eşkâlinin ne kadar suiistimali 
mucip olduğunu burada arza hiç lüzum yok
tur. Meselâ kapalı zarf usulü diyoruz, iki yüz, 
üç yüz bin liralık bir mesele, kapalı zarfla 
münakaşaya konur, bunlar dışarda anlaşırlar, 
muayyen bir fiat korlar, en küçüğünü sen ala
caksın, derler ve bu paraları aralarında tak
sim ederler. Bu oluyor. Sonra teslim alman 
mallarda ne nefaset vardır, ne de itina, karı
şık, berbat malları sürüyorlar. En garibi de, 
Hükümet daireleri birbirlerile mubayaatta re
kabet yapıyorlar. Meselâ bir dairei resmiye 
bir mala sekiz kuruş değer takdir eder, diğer 
bir daire de bunu 11 kuruşa mubayaa eder. 
Meselâ bir daire beş kuruşa, diğer bir daire 
de ayni malı üç kuruşa, dört kuruşa mubayaa 
ediyor ve mubayaada bir ittırat olmuyor. Hu
lâsa, Umumî harpte bir ordu kumandanının 
dediği gibi, o zaman iaşe komisyonları vardı, 
o komisyonlarda ordu kumandanları da bulu
nurdu, ben bir askerim, ordu kumandanıyım, 
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buğdaydan, arpadan, zeytin yağından, sabun
dan anlamam. Niçin beni meşgul ediyorsunuz? 
Beni askerimle baş başa bıraksanız daha iyi de
ğil mi? Ben bunu hiç unutmam. İçimizde as
ker arkadaşlar vardır, onlar ne derler bilmem? 
Bu mubayaa meselesini bir elden, tevhidi mu-
bayaat komisyonu ele alsa daha iyi olur. Bu
nun en iyi misali işte kırtasiye meselesi. Mali
ye vekâleti bunu eline aldıktan sonra bütün 
Devlet dairelerinin ihtiyacatı bir elden muba
yaa olununca ne kadar tasarruf husule geldi
ğini gördük. Binaenaleyh bu tevhidi mubaya-
at komisyonuna geçen sene de temas etmiş
tim, müsait cevap almıştım, Hükümetin 
benim maruzatıma iltihak ettiğini görmüş
tüm, bilmiyorum, bu sene ne mütaleadadırlar. 

Hakikaten, muhterem arkadaşım benden ev
vel söyledi, bütün eşyada bir tereffüü fiat var. 
Fakat bunlar için kanunlar yaptık, salâhiyetler 
verdik. Arkadaşlar; ben zannediyorum ki bu te
reffüü fiat meselesinin yegâne çaresi; istihsa-
lâtı çoğaltmaktır. îstahsalâtı çoğaltırsak bu fiat 
meselesi kendi kendisine muvazene bulur gibi 
geliyor. Binaenaleyh istihsalâtımızı çagaltmak 
için lâzım gelen mesaiyi artırmak icap edeceği 
kanaatindeyim. Sonra bazı devair de kendileri
ne ait olan müessesatm mallarının fiatlerini ar
tırırlar. Meselâ İstanbul belediyesi; kömür fiatı 
arttı diye elektrik fiatini artırır. Fakat ötede 
yine kömürle iş gören hususî müessese fiat artır
mak için müracaat ettimi, hayır diye ret ceva
bı verilir. Neden? Hususî müessese kömürü da
ha mı ucuz alıyor? bu nasıl olur. Kömür fiatı 
şu kadar iken % 30 kâr edeyim diye düşünür, 
kâr % 20 ye düştümü, illâ kârı % 30 a çıkara
cağım diye zam yapar. Belediyenin vazifesi bu 
değildir. Amme vazifesile mükellef bir müessese, 
amme nefine olarak, kâr % 20 ye de inse, hat
ta % 10 a inse, buna razi olmalıdır. 

Günün en mühim bir meselesi de, bendenizce, 
iaşe meselesidir. Efendiler, malûmu ihsanınız, 
iaşe işleri ile uğraşmak çok güç bir şeydir. 
Çünkü mevaddı iptidaiyenin heyeti umumiye-
sini tesbit etmek, memleketin ihtiyacatını tayin 
etmek, Ordunun ihtiyaçlarını temin etmek, ke
za yine odunun atî ihtiyacatını düşünerek ih
tiyat tedbirleri olarak ayrılacak miktarı tesbit 
etmek ve bakiyeyi, memleketin nefine muvafık 
şekilde, satmak ve nihayet bu işleri eylül ni
hayetine kadar ikmal etmek ve ondan sanra 
icra teşebbüsüne geçmek mühimdir. Nasıl ki 
beş milyon ton buğdayımız var diye bilâ tet
kik söylenen sözlerin bu gün ne demek olduğu
nu gördük ve çekiyoruz. Bu memlekette 2,5 mil
yon tondan 3 ,5-4 milyon tona kadar buğday 
almıyor. Bir milyona yakın da arpa hasıl olu
yor. 7 - 800 bin ton da zannederim çavdar var
dır. Bu miktarı toplamak ve nüfusa göre tak
sim yapmak, zannediyorum, bir kilo buğday
dan 1200 gram ekmek olduğuna ve bir ton buğ

dayın 2400 kişiye kâfi geldiğ hesaplarına göre, 
iaşeyi tanzim etmek, ne bileyim, benim söyledik
lerim bu işin en basitleridir; daha mühim taraf
ları vardır. İaşe teşkilâtımız yeni olduğu için 
bir şey diyemem. Fakat inşallah muvaffak olur, 
bence ayrıca bir vekâlet ister. 

Arkadaşlar; bütçe hususunda bir ananemiz, 
bir derdimiz daha var. Zannederim ki, Maliye 
vekilini de en çok sıkan budur. Bu da şöyle 
oluyor: Bütçe senesi içinde yapılamıyacak olan 
işler için fazla para koymak. Meselâ şu kadar 
mektep yapacağım, şu kadar yol yapacağım, 
Hükümet konağı yapacağım, şunu yapacağım, 
bunu yapacağım. Amma bir sene bütçesi zarfın
da bu para sarfolunamıyor ve sarfedilemedi de
nerek kalıyor deniyor. Halbuki bu 4 - 5 milyon 
lira sarfolunamayacak parayı bütçemize korsak, 
bunu tevzin için varidat kısmına da 4 - 5 milyon 
lira bulmak mecburiyeti hâsıl oluyor. Bunun da 
emsali vardır. Onun için böyle bütçe senesi için
de yapılamayacak işler için hele bu senelerde, 
fazla para konulmaması lâzımdır zannediyorum. 

Amma bu çok para koymanın depo vazifesi ifa 
ettiğini görüyoruz. Sene nihayetine doğru vuku 
bulan münakalâtta, sarf edilemeyen paralar için 
sarfedilmek imkânı hâsıl oluyor. Hakikaten ilk 
defa bütçe ile teklif edilen .-eyler Meclis için ca
zip şeylerdir. Köprü yapılacaktır, yol yapılacak
tır, filân. Fakat bazı fasıllar vardır ki cazip de
ğildir ve bunlar bilâ münakaşa geçer. Amma bu 
cazip olmayan fasla, cazip olan fasıl bir depo 
vazifesini görüyor. Bu da bütçe nazariyatınca 
pek makbul olmasa gerektir. 

Efendim, muhterem encümenimiz mazbatala
rının sonunda siyaseti umumiyemizden de bah
settiler. Hakikaten bütçe müzakeresinde bundan 
da bahsedilebilir. Siyaseti umumiyemiz hakkın
daki encümenimizin bu beyanatına bütün kal
bimle iştirak ederim. Hakikaten Hükümetimizin 
siyaseti umumiyemiz hakkında aldığı tedbir, 
yürüdüğü yol çok dürüst, çok doğru ve buna 
bütün millet taraftardır ve bu yolda devam 
etmelerini ve muvaffak olmalarını bütün sami
miyeti kalbiyemle temenni ederim. 

Gene biliriz ki arkadaşlar biz, demir gibi, 
sap sağlam, dimdik bir milletiz ve cümlemiz 
memleketin müdafaasının, istiklâl ve hürriyetin 
ne demek olduğunu ve bunları müdafaa için öl
dürmek ve icabında ölmenin ne demek olduğu
nu bilen bir milletiz. Biz bu vaziyet halinde ve 
birlik halinde, tamamen Büyük rehberimiz, Şe
fimiz İnönünün etrafında toplandık, İnönünün 
emrine muntazırız (Alkışlar). 

BERÇ TÜRKER (Afyonkarahisar) — Sayın 
arkadaşlar, Dünya ahvalindeki buhran bütün 
şiddetile devam ederken, Türkiye Cumhuriye
tinin muhterem Maliye vekili, Meclise, her sene 
olduğu gibi denk olarak 1940-1941 bütçesini 
sunmuştur. Dünyanm her hangi bir memleketi
nin bütçesi tetkik edilirse, görülürki ağır ver-
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güer zam edilmesine rağmen, bu bütçeler 
muvazenesinin temini kabil olamamıştır. İşte 
Maliye vekilimizin vergi mevzularında küçük 
tadiller yapmak suretile, bütçeyi denkleştir-
miş olması, cidden şayanı tebrik ve memnu
niyettir. Muhterem Bütçe Encümeninin de bu 
hayırlı neticede hissesi vardır. Filhakika En
cümen arkadaşlarımız ihtisaslarına göre ra
portör sıfatile Vekâletler nezdinde tetkikatta 
bulunarak, istifadeli raporlar vermişlerdir. Ve 
zarurî olmayan, tehiri mümkün olan masrafla
rın geri bırakılmış olması cidden şayanı mem
nuniyettir. Ancak, seksen beş milyona baliğ o-
lan Düyunu Umumiye faslı göze çarpıyor. 

Arkadaşlar, 
Bugün hepimizin hedefi Millî Müdafaadır, 

ve bu vazifeyi deruhte eden kahraman ordumu
zun bütün ihtiyaçlarını muntazaman kar
şılamak için Maliye Vekilinin malî kombine
zonları faydalı oluyor. Bu gibi malî kombine
zonlar sayın Hükümetimiz tarafından düşü
nülmüş muvaffakiyetli tedbirlerdir,, 

Sevgili halkımıza gelince, o da, israfdan te
vakki ederek tasarrufa riayet etmelidir ve âti 
nin meçhul günleri için herkes kendi haline 
göre birkaç para biriktirmelidir. Dünya ahva
li bunu iltizam ediyor. Her vesile ile büyük
lerimiz ve iktisatçılarımız, bunu fedakâr hal
kımıza tavsiye ediyorlar. Hatta israf muzur ve 
yıkıcıdır. İsraf ekseriya büyük şehirlerde o-
luyor. Anadolu köylüsü tasarrufun kıymetini 
bilir. Her hangi bir aile babası, elindeki pa
rayı tenmiye ettirmek için, tercihan tasarruf 
bonoları almalıdır. Bu suretle, hem Devlet ha
zinesine yardım etmiş olur, hem vatanî borcu
nu ifa etmiş olur ve hem de menfaati şahsiye 
noktasından, çok istifadeli ve sağlam bir iş yap
mış olur. 

Devletin malî itibarı daima yüksektir ve mil
lî paramız sağlamdır ve yurdun prodüktif ih
tiyaçlarına ve Millî müdafaa ihtiyaçlarına karşı 
ve malî kaidelere riayet edilmek suretile teda
vül ediyor. 

Kara borsacılar altın üzerine spekülasyona 
başlamışlardır. Bu betbaht adamlar, millî para
mızın kıymetini altın faiatı ile mukayese ede
rek bir takım cahillerin zihnini bulandırıyorlar. 
Bu adamların maksadı safdillerin yüzünden 
para kazanmaktır. Her gün birer şayia ile al
tın fiatmı kâh düşürür kâh yükseltirler. Geçen
lerde, bir uydurma havadis üzerine altın fiatmı 
dört lira düşürdüler, piyasadan altın topladı
lar, ertesi gün haberin yalan olduğu meydana 
çıkınca, altın fiatı eski haline rücu etti, ve dü
şük fiate alan kara borsacılar, iki gün zarfında 
epeyce bir kâr temin ettiler. Acaba altın üze
rine devam etmekte olan muzur spekülasyon 
menedilemezmi? Maliye teşkilâtını mükemmeli
yete erdirmek için muhterem Vekil, yüksek 

tahsil görmüş genç elemanları iş başına getiri
yor. Bu çok münasip ve hayırlı bir tedbirdir. 
Vergi işlerine gelince, bu işler sıkı kontrol al
tında tutulmalıdır, ve Maliye müfettişleri ara 
sıra mükelleflerle temasta bulunarak onların 
umuru zatına muttali olurlarsa, iki taraf için 
faydalı olur. 

Geçen sene Londrada toplanan Osmanlı Ban
kası heyeti umumiyesine riyaset eden Sir Her-
bert Lawrence, T. C. Maliyesi hakkında sita-
yişkâr sözler söylemiş, ve sayın Hükümetimizin, 
şu buhranlı zamanda, malî iktisadî ve ticarî 
işlerini mahirane surette tedvir ettiğinden bah
setmiştir. 

Büyük maliyecilerden müteşekkil bir içti-
mada, memleketimizin işleri hakkında söylenen 
sözler bizi bittabi memnun etmiştir. Bundan do
layı sayın Hükümetimizi tebrik ederken, malî 
kombinezonlarda meharet ve dirayet göstermiş 
olan Maliye vekilimizi tebrik etmeği bir borç 
bilirim. 

İktisat ve ticaret: 
Millî iktisat savaşında da israfla mücadele 

etmeliyiz. Meselâ sanayide bir çok talî mahsul
leri, artıkları- kıymetlendirmek suretile mü
temmim bir kâr ve dolayısile maliyet fiatlarmı 
düşürtme imkânlarını araştırmalıyız. Bundan 
başka, hariçten yüksek fiatlerle getirmek mec
buriyetinde olduğumuz malzemeyi, memleket 
dahilinde istihsalini temin etmek imkânlarını 
bulmalıyız. İstihlâk sahasmda heder olmaktan 
kurtardığımız maddelerden temin edeceğimiz 
hasilât velevki cüzi olsun, millî gelirin artma
sına sebep olur. 

Sözlerimi teyiden bir kaç misal vermek iste
rim, meselâ: 

— Mensucat ve debagat fabrikaları artıkları, 
— Kömür madenlerinde talî mahsullerden 

ezcümle katran, 
— Mezbahalarda hâsıl olan kan, 
— Ara sıra denize döktüğümüz balıklar, 
— Kullanamadığınız linyit kömürleri ve sa

ire heder olmaktadır. 
Mütemadiyen tetkikatta bulunan muhterem 

İktisat vekilinin, yukarıda zikrettiğim nokta
ları nazarı itibare almalarını istirham ederim. 

Bir de, Karabük fabrikalarında, ray, tra
vers demir çubuklar, gemi sacı, her nevi çi
vi ve sairenin imali için biraz geç kalan teş
kilâtlandırma işinin müstacelen hitama erdi
rilmesi ve bu elzem olan malların piyasaya çı
karılması için emir buyurmasını muhterem İk
tisat vekilinden rica ederim. 

Ticaret işlerine gelince : Faal ve güzide ti
caret vekilimizin vazifeleri bu buhranlı zaman
larda, cidden ağırdır. Tüccarlarımızı her han
gi bir zarardan kurtarmak, ihracat ve ithalâ
tı, mehmaemken, kolaylaştırmak için cidden 
çok emek sarfediyorlar. Bunu yaparken halkm 

— 159 — 



t : 56 26-5-1941 C : 1 
îaşe meselesi ve fiat pahalılığına mâni olmak gi
bi pek mühim olan meseleler ile de iştigal edi
yorlar. 

Maalesef, memleketimizde ihtikâra karşı 
alınan tedbirler, bu müessif hali kökünden sö
küp atamadı. Bilhassa büyük şehirlerdeki mü
tekaitler, dullar, yetimler ve küçük maaşlı 
memurlar, muhtekirlerin yarattığı fiat paha
lılığından ıstırap çekiyorlar. Muhtekir muzır 
fare gibidir. Hükümet bir kaçını kapana sok
tu, cezalandırdı, fakat geri kalan fareler ya 
kendi keyfinin istediği fiatı talep ediyor ve
yahut murakabe komisyonunun tesbit etti
ği fiatı öğrenince, her hangi bir malı piyasa
dan yok ediyorlar. 

Bir takım hastalıklar için elzem olan Av
rupa «Specialite» si müstahzaratın ortadan 
kaybolması, halkı ve doktorları müşkül vazi
yette bırakmıştır. Sıhhiyenin bir stok deposu 
olmalı idi. Bazı ilâçları muhtekirler hıfzede
rek dehşetli fahiş fiatlerle satmak istiyorlar. 
Sıhhate müteallik bir meta, muhtekirler elin
de bir haram varidat membaı olmuştur. Akla 
gelmedik ihtikâr vakaları da tesbit edilmek
tedir. Bunlara karşı ittihaz edilecek bir çok 
tedbirler düşünülebilir. 

Meselâ : Hükümet, bilhassa gıda maddele
ri için ve elzem olan maddeler için, büyük 
şehirlerde stok ambarları ve millî kooperatif 
şubeleri tesis ederse, hem muhtekire karşı re
kabet etmiş olur ve hem de fiatlerin yüksel
mesine mâni olur. Her halde müstahsili mü
dafaa ederek istihsali çoğaltmak, mutavassıt 
sınıfın istifadesini tahdit etmek ve mahsulü 
makul bir şekilde halka tevzi etmek için ted
birler alınmalıdır. 

Muhterem Ticaret vekilinden anlamak ister
dim : Acaba geçen sene olduğu gibi buğdayla
rımız ecnebi memleketlere ihraç ediliyor mu? 

Buna dair mütaleam şudur : Bu günkü dün
ya ahvalinin müşevveşliği, dünya harbinin da
ha ne kadar vakit süreceğinin meçhul olması, 
buğdaylarımızın kıymetini kat kat arttırmış
tır. Bu kıymetli gıda maddesini göz bebeği gi
bi muhafaza edelim. Bu gün Avrupanın bir 
çok memleketlerinde açlık hükümfermadır. 
Bizden her ne pahaya olursa olsun iaşe ve gı
da maddelerini mubayaa etmek isteyen mem
leketler vardır. Biz, dünya buhranı devam et
tikçe yüksek fiatlere tamaen başta buğday ol
mak üzere, gıda ve iaşe maddelerini harice sat-
mamalıyrz ve hayat pahalılığına sebep olan ih
racatı durdurmalıyız, kanaatindeyim. 

Ekmek meselesine gelince, Rusyada, Hükü
met, halka ucuz ekmek yedirmek için, meka
nik fırınlar tesis etmiş ve netice itibarile çok 
faydalı olmuştur. Bu meselenin tetkikini muh
terem Vekilden istirham eder ve muvaffakiyet
ler temenni ederim. 

Ziraat işlerine ait sözlerim şunlardır: 

Ziraat bu gün memleketimizin hayatıdır, 
Fakat işittiğime göre, bu gün yurt toprağının 
ancak yüzde onunu sürebiliyormuşuü. Bu mik
tarın süratle bir kaç misline iblâğı kabil değil 
midir? Ne engeller vardır? Bunu muhterem 
Ziraat vekilinden soruyorum. Sonra, bu vazi
yet böyle iken, bir de her sene feci su baskın
ları mahsule dehşetli haşarat yapıyor. Bundan 
maada insanlar ölüyor, hayvanlar telef oluyor, 
evler yıkılıyor. 1940 senesi sonlarında ve 1941 
senesi başlangıcında, hasar gören yerler şun
lardır : Ege mmtakası, îzmir civarı, Kemal
paşa, Balıkesir, Manisa, Akhisar, Bergama ve 
Edirne mmtakaları, Gediz, Menderes, Bakrrçay, 
Meriç, Seyhan taşıyor ve mahsulâta fazla zarar 
veriyor. Zelzele nâgehanî bir âfettir, buna bir ça
re bulmak zordur. Fakat, tahripkâr seylâplara 
karşı, Türkiye Cumhuriyeti sayın Hükümetinin 
ciddî tedbirler almak zamanı gelmiştir, zan
nediyorum. Cumhuriyet rejiminin lügat kita
bında «olamaz, imkânsızdır» kelimeleri mev
cut değildir. Ankara halkı asırlardan beri su
suzluktan muztarip iken, Cumhuriyet Hükü
meti bir baraj inşa etti, Ankara şehrini ihya 
etti. Ben biliyorum, seylâpların önüne geçmek 
için milyonlar sarfetmeli, fakat bu yüksek 
mikdar bizi korkutmıyarak her sene bir 
miktar para Ziraat ve Nafia bütçesinden ayı
ralım ve seylâba karşı mücadeleye girişelim, 
esaslı tedbirler almaya başlayalım. 

Ziraî kombinaların ne kadar çiftçiye ya
radığını gördüm. Acaba muhterem Vekil bu 
kombinaların çoğaltılması için tedbir almışmı-
dır? Bir de, çok zarurî olan ziraî seferber
lik başlamışmıdır? Yani, ziraati yarım kalan 
veya sel basan yerler sular çekildikten sonra 
ektirilmiş midir? Seylâp âfetinin vücude getir
diği zararları, mehmaemken önlemek maksa-
dile bir kanun lâyihası Meclise sunulmuştur. 
Bu kanun hayırlı bir başlangıçtır, ve âtide 
esaslı tesisat ve inşaata doğru gidilmesine de 
bir medarı teşvik olacaktır. 

Arkadaşlar, 
Bendeniz Devlet Mekanizmasının her şu

besine dair söz söylemek niyetinde değilim. Ben 
bütçe müzakeresi vesilesile hatırıma gelen bir 
kaç nokta üzerinde mütalea beyan etmek is
tedim. Sözümü bitirmeden evvel, muhterem 
başvekilimizin ve yanında bulunan muhterem 
arkadaşlarının, memleket işlerinde göster
dikleri cansiperane faaliyet ve dirayetten do
layı kendilerini tebrik etmek isterim. 

Dr. Refik Saydam Hükümeti, iktisadî ve 
ticarî sahada da muvazeneyi muhafaza etmeğe 
ve halkımızın refahmı temin etmeğe çakışıyor. 
Memleket işlerinde muhterem Halk Partisinin 

de yardımı şayanı şükrandır. 
Muhterem Hükümetimizin Ulu Şefimizin 

yüksek direktifleri ve nurlu ilhamlarından dai-
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ma feyiz almaktadır. 

Diğer taraftan Türk ruhu, her zaman mu
kaddes yurduna bağlı kalmıştır ve Millet Ulu 
Şefin emrinde daima ayrılmaz bir tek olmuş
tur. Bundan dolayı Türkün kudreti her za
man yüksektir ve müebbettir. 

Arkadaşlar , 
Dünyada her gün vuku bulan acıklı ve fe

ci hadiseler, necip ve âlicenap Türk Milletini 
çok müteessir etmiştir, fakat hadiseler devam 
ederken, bu kahraman Millet kendine has olan 
azm ve metanetle, mukaddes Türk Sancağı al
tında, şanlı ordusu ile beraber, muazzez yur
dunun ve istiklâlinin muhafızı olarak durmak
tadır. îşte bunun içindir ki, bu kahraman Mil
let ebediyyen yaşayacaktır. (Bravo sesleri, al
kışlar.) 

REİS — Söz Ziya Gevher Etilinindir. 
ZİYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — Ar

kadaşlar, dünyanın geçirmekte olduğu veyahut 
geçirerek bize vermiş olduğu dersleri 
görerek burada her hangi bir bütçeye yapılacak 
en küçük bir zam aleyhinde lâf söylemek haki
katen insan için çok müşkül bir vazife olur. 
Bir çok milletler sebepsiz, paralarını esirgeme
lerinden dolayı hakikaten esir vaziyete düşmüş 
oluyorlar. İşte böyle bir zamanda, en yüksek 
zihniyeti taşıyanlardan, en fakir halkımız ka
dar, herkes, başta, hayatî fedakârlıktan evvel, 
malî fedakârlığı aziz bulmaktadır. Bununla de
mek istiyorum ki, ben de bu bütçeyi elime aldı
ğım zaman, bütçeye yapılan bu zamların, ileri
deki memleket tehlikesi için bir baraj teşkil 
edeceğini ,her hangi bir şekil olarak addediyor. 
ve bu günden bütün milletin hazırlanmış oldu
ğu vergi fedakârlıklarını ve bütün bu zamları 
kabul eden ruhu, zannederim ki, bunu bekli
yordu. 

Yalnız bu sene 1940 - 1941 arasındaki far
kın 41 milyon gibi azametli bir rakam olduğu
nu söylemek bunun ne kadar mühim bir zam ol
duğuna işarettir. 

Sayın Maliye vekilimizin beyanatından da 
anlaşıldığı üzere bunun 17 milyonu fevkalâde 
tedbirler için çıkarılacak olursa kalan 21 mil
yon küsur bin lira bir zam bu fevkalâde olma
yan bütçemizin içine girmiş oluyor. Şimdi böy
le bir zamanda Devlet hayatı ve fert hayatı ara
sında zannederim ki, hiç bir fark yoktur. Ar
kadaşlar; bu gün evinizin vaziyeti ne ahidedir, 
onu düşünün. Ayni para ile idare etmek mec
buriyetinde kalan insanlar bu fevkalâdeliği ön
lemek için aldıkları tedbirler; ziyasından, lük
sünden hattâ gıdasından tamamile tasarrufla 
bunları karşılamaktadır. Evinizde evvelce 17 
lâmba yakıyorsanız, bu gün zannedioyrum ki, 
Türkiyedeki bütün evlerin lâmbalarından birisi 
bükülmüştür. Evinde beş lâmbası olan ancak 
üç lâmbasını yakıyor. Bu gün mefruşatımızda 
zevkinize taallûk eden her hangi bir masrafını

zı bir dahaki seneye bırakıyorsunuz. Olmadı 
mı kanepenize küçük bir yama da vuruyorsu
nuz. Daha ileri gidelim . Kendi gıdanızdan değil 
hattâ çocuklarımızın gıdasından dahi bir kısmı
nı, onların büyümesine, kuvvetlenmesine kifaye
tinden fazla olan miktarını kesmişsinizdir. Her 
evde on kilo şeker yerine sekiz kilo şeker 
yenildiği bir hakikattir. İşte arkadaşlar, ben 
bütçemizi; ferdin bu gibi mesaisi ve Devlete 
karşı bu gibi hislerile karşılaştığım zaman elim
de, yapagelmekte olduğumuz vergi kanunlarile 
alacağımız fevkalâde varidatın muayyen ve an
cak ve ancak memleketin müdafaasına münhasır 
bir zam olarak karşılarken, bu bütçede mevcut 17 
milyonu fevkalâde tedbirler için çıktıktan sonra, 
21 milyon liralık zam öteye beriye lüzumsuz ve 
bu gün yapılmayıp ertesi güne bırakılabilecek 
masraflara tahsis edilmiştir. Bunları birer birer 
okuyacağım. Rakamların belagatı hepinizi yeni 
bir faaliyete sevkedecektir. 

Arkadaşlar; bu tasarrufu yapmak mecburiye
ti, bize bir vazifeyi ayni zamanda ihtar etmekte
dir. Maliye vekilimiz buyurdular ki; bu bütçe
deki zamlar dolayısile yeni bir vergi ve fedakâr
lıklar halktan istenecektir. Bizden istenecek 
fedakârlık yalnız bu günün istenilen fedakârlık 
değildir. Yarını var ki bu fedakârlığın bir 
kaç mi:Ii olacağı kanaatindeyim. İşte fevkalâ
de tedbirler ve fedakârlıklar önümüzdeki fev
kalâde vaziyetler için bir ihtiyat tedbiri olarak 
elimizde bulunursa bu tasarrufu yapmak sureti-
le memlekete büyük bir hizmet olur. Ondan do
layıdır ki tasarrufun haddi azamisi adi bütçe
mizde behemehal icra edilmelidir ve bütçe be
hemehal tasarruf icra edildikten sonra huzuru
nuzdan çıkmalıdır. 

Şimdi arkadaşlar gelelim, hepinizin tetkik 
buyurduğu veçhile millî müdafaa, hava, kara, 

deniz - fevkalâde tahsisatı burada zikretmek mec
buriyetindeyim, ben burada her sene çıkardığımız 
adi bütçeden behsediyorum - bütçesine 10 para 
zammedilmemiştir. Onu, zamanın icap ettirdiği 
fevkalâde tahsisatla, başka bir bütçe ile ve fe-
dakârılklarla temin ediyoruz. O halde başka 
dairelerde de fazlalık yok, bazı dairelerde de 
bu yirmi milyon hemen hemen mepsuten müte
nasip bir surette dağıtılmıştır. Şimdi, Maliye ve
kilimiz gücenmesinler, en aslan payı da Maliye 
vekâletine verilmiştir. Okuyayım. Adi bütçe de
diğimiz zaman arkadaşlar nazarı dikkatinizi cel-
betmek için bütçede yalnız bir müdüriyeti umu-
miyenin oturduğu binanın senelik kirası 16 bin 
küsur lira olduğunu söylersem tasarrufa ne ka
dar riayet ettiğimizi anlarsınız. Arkadaşlar, ha
yat bu gün güzel, lüks apartımanlarda değil, 
o apartımanlarm alt katmdadır. İnsanların 
bu gün mecburen mağaraya doğru gittiği zaman
larda, lüks apartımanlarda oturmak için 16 000 
lira icar vererek oturtamayız. Keza tefriş de o 
nisbette lükstür. Böyle lüks tefrişat devrinde de 
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değiliz. Tahta masa neyimize yetmez. Biz tahta 
kalemlerle yazı yazdık, tahta masalarda otur
duk, kırık sandalyaya destek vurduk. Fakat bu 
günkü Türkiye Cumhuriyeti gibi metin, şerefli 
ve size yakışan Türkiyeyi kurduk. Bütün dün
yanın harap olduğu bir devirde bütün metane-
tils ayakta duran bu günkü Türkiyeyi işte böy
le tasarrufla kurduk. O zaman paramızın kud
retini ancak bu sahaya hasrettik. Bu gün bunu 
daha iyi anlamalı ve ona göre hareket etmeliyiz. 

Arkadaşlar, bazı küçük rakamlar var. Tabiî 
onlar ehemmiyetli şeyler değildir. Matbuat 
umum müdürlüğü 118 000 lira, Meteoroloji 7 000 
Küçük bir miktar. Yalnız şunu söyleyeyim ki 
damlaya damlaya göl olur, bütçe ise damlaya 
damlaya ünilyon olur. 

Din işleri 25 bin lira, Maliye vekâleti 4 033 000 
bilmem ne kadar. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Müfredatı, lütfen. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Bütün 
müfredatını çıkarabilirim ve Maliye vekâleti 
hiç bir aksaklığa uğramadan işini görür. 

İnhisarlar 286 bin, Dahiliye 99 bin, küçük 
ve mütevazi bir rakam. Emniyet 379 bin, jan
darma bir milyon küsur, Hariciye 150 bin, Sıh
hiye 3 730 000, inşaallah sıtmaya tahsis eder.. 
Adliye 350 bin, Maarif bir milyon küsur, Nafia 
9 milyon küsur, tabiî bir çok işler yapacaktır.. 
İktisat 1 984 000 yani iki milyon. Münakalât bir 
milyon şu kadar, Ticaret, yok, Ziraat 419 bin ... 
Yekûnu 21 103 075 liradır, zam ve adî bütçeye 
arkadaşlar. Şimdi hayat pahalılığı var da bunu 
zammediyoruz, fevkalâde vaziyet dolayısile bu 
zammı yapıyoruz. Fakat efendim, fevkalâde 
zamanda harcirah çoğalır mı? Müfredat buyur
dular. Tabiî sizi rahatsız etmek istemem. Bu 
müfredatı okuyacak olursam yarın sabaha ka
dar bu bütçede lâf söyleyebilirim ve yarın saba
ha kadar hepinizin kalemi alıp tenzil, tenzil diye 
silmeniz lâzımdır. Hakikat budur, arkadaşlar. 
21 milyon lirayı fevkalâde olarak buyurdular. 
Vergi kanunları da ancak bu kadar yekûn tur 
tuyor. Fevkalâde zamanlarda ve daha önümüz
deki mühim senelerde bizden istenecek fedakâr
lıklara karşı o vergilerden vaki olacak zamları 
elimizde tutarak ve buradan tasarruf yaparak 
bütün bunları Millî müdafaaya hasredelim. Biz 
fevkalâde fedakârlıklara hazırız. Bilirsiniz ki 
Sakarya harbinde malının % 40 mı bu millet 
seve seve verdi. Şimdi ona hazırlanıyoruz. Ona 
hazırlanmak için bu gün elimizdeki parayı har
camamak lâzımdır. Aile hayatında yapılan bu fe
dakârlıkları, nefsinden feragat suretile yapılan 
bu fedakârlıkları her dairemizin kendi başına, 
her müdürün her mümeyyizin, her memurun bu 
milletin ve Devletin parasının fazlasının nereye 
gideceğini düşünerek ona göre hareket etmesi 
ilerdeki fedakârlık için, vatanperverlik için bir 
başlangıç olmalıdır. 

Bu nokta ne kadar mühim ise para tasarrufu 
da o kadar mühimdir. Biliyorsunuz, bir çok 
milletler bütün hareketlerine rağmen malî in
tizamsızlık ya vergi vermemek veyahut verilen 
vergiyi iyi kullanmamak suretile bu gün Avru-
panm manzarası bir matem kıtası haline gel
miştir. Arkadaşlar, tasarruf, tasarruf. 21 000 000 
lira tasarrufu behemehal yapmalıyız. Bu bütçe
de 21 000 000 lira fazla para vardır. 

REİS — Buyurun Mazbata muharriri. 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABOI (Muğ

la) — Efendim. Sayın Maliye vekiline Encü
menimiz hakkında iltifatkâr sözler sarfettikleri 
için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda mesai
mizi teshil emrinde azamî müzaheret göster
diler. Kendilerine bu itibarla teşekkürüm muza-
aftır. Diğer hatip arkadaşlarıma da teşekkür 
ederim onlar da bu şekilde takdirkâr beya
natta bulundular bir kısmı da aslî vazifemiz 
olan bütçeyi muntazam bir şekilde çıkarmak 
için sarfı gayret ettiklerini gösterdiler. Binaen
aleyh mesaimizin daha müsmir olması için mas
ruf olan bu hizmetlere teşekkür yine bir veci
bedir. 

Şimdi muhterem arkadaşların, beyanatından 
Bütçe encümeninin mesaisine taallûk eden kı
sımlar hakkında kısaca cevap vereyim. 

Mazhar Müfid arkadaşımız dediler ki madem
ki bir tasarruf yapılmıştı Bunun yegâne lâyık 
olan yeri Millî müdafaaya sarf ve hasredilmesi 
idi. Fakat arkadaşlar biz başka bir şey yapma
dık. Vakıa şekil itibarile Düyunu umumiye büt
çesine koymuş olduk. Fakat bu fasıl îevkalâde 
tahsisatlarla karşılanan hizmetler içindir. Bina
enaleyh bu fasla konulan para ile fevkalâde 
tahsisatları karşılamak üzere çıkarılan bono ve 
tahviller ödenecektir. Fevkalâde tahsisat ise 
yalnız Millî müdafaa hizmetlerine tahsis edil
diğine göre Düyunu umumiye bütçesine ilâve 
edilen bu para dolayısile Millî müdafaaya tah
sis edilmiş demektir. Bu itibarla arkadaşımızla 
bir ihtilâfımız yoktur, matlupları yerine geti
rilmiştir. 

Masrafların azaltılmasına da temas ettiler. 
Meselâ diyorlar ki, muhtelif fasıllar için altı 
milyon lira kadar bir tahsisat kabul edilmiştir. 
Neden tasarruf edilmedi? Söyliyeceklerim Muh
terem arkadaşıma kısmen de Ziya Gevher arka
daşımızın beyanatlarına cevap teşkil edecektir. 

Encümenimiz tasarruf fikrini tamamen be
nimseyerek işe başlamıştır. Bunun için kudre
tinde olan bütün mesaiyi sarf etmiştir. Mazba
tamızda arzettiğimiz gibi bu neticeye varabil
mek için evvelâ hususî Mazbata muharrirleri 
intihap edilmiştir. Bu arkadaşlar bu masrafla
ra yakindan nüfuz etmişler ve nihayet yapıl
masını mümkün gördükleri tasarrufları bize ge
tirmişlerdir. Biz de 500 küsur bin lira bir ta
sarruf yapmağa muvaffak olduk. Neden daha 
fazla yapmadınız gibi bir sual hatıra gelebilir. 
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Bunlara bittabi fasıl ve maddeleri üzerinde ce
vap verilebilir. Yalnız burada umumî bir ce
vap vermek için şunu arzedeyim ki, üzerinde 
işlendiği halde tasarruf edilecek gibi görülen 
fasıllar var ki, yakından temas ve tetkik edilin
ce görülür ki, bunlar maalesef tasarrufa müsait 
bulunmuyor. Mefruşat faslında, arkadaşlar bil
hassa onun üzerinde durdu. Bunu sivil bütçe
lerin heyeti umumiyesi içinde yekûnu 330 bin 
liradır ki, bu bütçelerin binde iki buçuğunu 
teşkil eder. Fakat raportör arkadaşların ver
diği izahatlardan anlaşıldı ki, bunlar mefruşat 
için değil daha ziyade demirbaşları temin veya 
tamir etmek için konmuş masraflardır. Bunlar 
ekseriyetle hakikî ihtiyacı karşılayacak merte
bede değildir. Bilirsiniz ki, teşkilâtımız gittik
çe tekâmül etmektedir. Binaenaleyh, bu mas
raflar haddi zatinde lüzumsuz masraflar telâk
ki edilemez. Servislerin ifayi hizmet etmesi 
için masrafa ihtiyaç vardır. Lüzumu kadar 
masraf etmeden bunu temine imkân yoktur. 
Biz tetkik ettik. Daha fazla tasarrufa imkân 
bulamadık. Heyeti Celile da,ha büyük himmet
ler sarfeder, bulur, bu gayri mümkündür dene
mez. Fakat Bütçe encümeniniz niçin yapmadı 
diye vaki olacak bir hitaba karşı söylüyorum. 

Teshin, tenvir masrafının fazlalığına işaret 
buyurdular. Biz mazbatamızda diyoruz ki, 
bunlar için lâzımgelen tetkikatı Hükümet yap
sın, teshin derecesini tesbit etsin, ziya, kudret ve 
kuvvetinde bir miyar bulsun, sahanın miktarı
na veya odanın hacmi ne ise ona göre bir mik
yas bulsun, bu tesbit edilecek miktarla bu ta
sarruf temin edilsin. Şimdi biz bakıyoruz ki, 
geçen sene konmuş olan bu tahsisat tamamile 
sarfedilmiş, hatta bazan münakale bile yapıl
mış. Arkadaşlarım bizim yerimizde olsa bun
lardan lâalettayin her halde tenkis edeceksiniz 
diye iddia ve ısrar edebilirler mi, biz bunu yapa
madık. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ta
biî ederdik. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (De
vamla) — Ederseniz o zaman hizmet görülmiye-
cek demektir. Çünkü memur arkadaşlarımız ge
ce de hizmet ifa edeceklerdir. O zaman onla
rın vazifelerinin ifası imkânsız bir hale gele
cektir. Onların verimli faaliyetlerini idame 
edebilmek için biraz da hayatları ile alâkadar 
olmak lâzım gelir, işlerini teshil etmek sure-
tile kendilerine imkân vermemiz lâzım gelir. 
Lüzumsuz bir şey görürseniz onu kaldıralım 
diyebilirsiniz. Hulâsa tasarruf yapmak bizim 
de yegâne emelimizi teşkil etmektedir. Heyeti 
umumiyede buna muvaffak olabilirsek ne âlâ! 
Sonra mefruşat ve saire için de encümen te
mennide bulundu. Hükümet tetkikatta bu
lunur, yapılması imkân dahilinde olanları ya
pabilir. Encümenin her fasıl ve madde üze
rinde çalışması karşısında elde ettiği netice, 

evvelce arzettiğim gibi 500 bin küsur liradan 
ibaret kalmıştır. Cazip fasıllara para konması 
meselesine gelince, bu encümenin mesaisile ön-
lenmemektedir. Evvelce münakale lâalettayin 
yapılmakta idi. Şimdi münakaleyi kabil oldu
ğu kadar önlemek için encümenin aldığı tedbir
ler müessir olmağa başlamıştır. Sene içinde 
yalnız iki defa münakale yapılabiliyor ve bit
tabi encümen bunlar üzerinde dikkatini fazla-
sile teksif etmiş bulunuyor. Eskiden olduğu 
gibi sık sık münakalelerden vaz geçilmiş gibi
dir; binaenaleyh bu fasıllara fazla koymak su-
retile diğer fasıllara para çekmek imkânı 
münselip değilse de zor bir hale gelmiştir. Maa-
haza bir taraftan encümen, diğer taraftan Yük
sek Heyet büsbütün müteazzir hale koyabilir. 
Bu, önüne geçilmez bir şey değildir. 

Şimdi Ziya Gevher arkadaşımızın ifadelerine 
cevap vereyim. Gerçi bütçede 41 milyon lira ka
dar bir fazlalık vardır. Amma evvelce fevkalâ
de tahsisat ile karşılanan miktar yalnız Düyunu 
umumiye bütçesine ilâve edilen on sekiz milyo
na yakın paradan ibaret değildir, daha bir çok 
masraflar vardır ki, bunlar millî müdafaa ile 
yakmen alâkalı hizmetler olduğundan dolayı 
bu hizmetler vaktile fevkalâde tahsisatla karşı
lanmakta idi. Sonra memleketin mühim nafia 
işleri de fevkalâde tahsisat ile karşılanmakta 
iken bunlar da adi bütçeye alındı. Bunları tek 
tek Yüksek Heyete arzedersem ümit ederim ki, 
hakikat tevazzuh eder. Şimdi kendilerinin de ka
bul ettikleri 12 500 000 lira ki, 5 milyon lira ilâ
ve etmemizle 17 500 000 e çıkmıştır. Hataydan 
müntekil borçlarla 17 850 000 liraya baliğ ol
maktadır. Bunlar Düyunu umumiyeye konulan 
şeylerdir. Bunlara itirazları yoktur. Jandarma 
için 1,5 milyon lira vardır. Zannederim bu da 
Millî Müdafaa ile tevem işlerdendir. Gümrük-
muhafaza komutanlığı 400 liradır, Orman umum 
müdürlüğüne yardım olarak 500 bin lira konul
muştur. O da askerî teşkilâtın tevsii yüzün
den ve srrf müdafaa mahiyetindedir. Bunlar 
fevkalâde tahsisat ile karşılanan ve Millî Mü
dafaa ile alâkası olan masraflardır. Sonra, 
Devlet demiryolları inşaatı için 5 938 000 lira 
konulmuştur. Buna dört milyon 310 bin lira 
daha ilâve edeceğiz, dokuz küsur milyon lira 
olacaktır. Muhtelif şose ve köprüler için 
2 088 000 liradır. Zannederim buna da itiraz 
etmezsiniz. Su poliçelerinin ödenmesi için 650 
bin lira, muhacir iskânı için 1,5 milyon lira, 
maske imalâtı için 1,5 milyon lira, maden tet
kik ve arama için 1 350 000 lira, Ereğli hav
zasında Devlete alman yani Devletleştirilen te
şekküllerin eşya bedelleri olarak bir milyon lira 
ki verilmesi zarurî olan paradır. Bunlarm yekû
nu da 14 milyon liradır. Bu ikisini mezcedersek 
35 milyon lira kadar bir para hâsıl olur. 

Sonra, bunlardan hariç olarak maarif hiz
metlerine bir buçuk milyon lira kabul edilmiş-
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tir ki buna karşı bir itirazları yoktur. 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (İzmir) 
— Teşekkür ederim. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (De
vamla) — Yol inşaatı için 750 bin lira vardır. 
Ankara kanalizasyonu için 300 bin lira, Asi neh
ri mecrasının tathiri için 200 bin lira, elektrik 
etüt işleri için 80 bin ki yani Nafia bütçesine 
yapılan yardımm mecmuu 1 280 000 lira tutu
yor. Sonra, sermayesine mahsuben ziraat ku
rumuna 600 bin liralık bir tahsisat vardır. Bi
lirsiniz ki bu müessesenin faaliyetinden istifa
de edilmesi lâzımdır. Kudretimiz olsaydı bir 
milyon lira kadar yardım yapmalı idik. Çün
kü istihsal sahasma atılan resmî bir müessese-
mizdir. Bu müessesenin faaliyetine bilhassa 
Muğlada şahit oldum. Bu verilen 600 bin lira 
çok yerindedir. 

Sonra, ziraat bütçesine ayrıca 500 bin lira 
verilmiştir. Sonra, Ankara Tıp fakültesi için 
490 bin lira konmuştur. İkmal edilmesi lâzım 
bir müessese olduğuna göre bunun da yerinde 
olacağını kabul ederler zannediyorum. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ye
ni inşaata mı başlıyorlar? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Hayır, devam eden inşaat var, nisaiye 
kısmı için. Hastanelere 408 000 lira vardır. 
Hudut ve sahillere 200 000 lira vardır. Arzu 
ederlerse Hudut ve sahiller bütçesinde temas 
ederler, cevabını veririz, dilerlerse sebebi ne
dir şimdi söyleriz. Hulâsa Sıhhat vekâletine bu 
şekilde 1 097 000 lira zammedilmiştir. 

Maden tetkik ve arama enstitüsüne bu se-
neki faaliyetinde azamî faydaya varabilmesi 
için 600 000 lira bir ilâve vardır. 1 592 000 
lira da başta ceza evleri tayinatile maaş açıkla
rının ikmali için olmak üzere vekâlet bütçele
rine konmuştur. Maliye vekâletinin bu husus
ta güzel bir usulü vardır, filî kadroların mu
kabili olan parayı tamamile maaş faslına koy
maktadırlar, Bu; maliyenin intizamı namma 
istenilen ve yapılması gereken bir şeydir. Son
ra, arkadaşımızın düşündüğü mahzurdan da 
salimdir, buradan diğer masraf tertiplerine 
nakil mümkün değildir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Öy
le bir şey söylemedim. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Ben 
söyledim. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Mazhar Müfid Beye cevaben söyledim. 
Çoğunu kabul ettiler. Kabul edilmeyen kısmını... 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ka
tiyen... 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (De
vamla) — Efendim, söylediğim rakamlara kar
şı tasvipkâr karşılık gösterdiklerini cemettim 
35 000 000 çıktı. Eğer arada 6 000 000 liralık 
ihtilâf kalıyorsa müsaade buyurursanız bu cef

felkalem addedilmez, fasıllarında tafsilen id
dialarını söylerler, biz de cevaplarımızı verir
sek zannederim ki Heyeti Celile daha yerinde 
bir karar vermiş olur. 

Bilmem cevap verilmemiş bir şey kaldı mı? 
Kaldı ise emredersiniz. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Ziya Gevher bey arkadaşımızın, maliye bütçe
sine arslan payı ayrılmış, kendisine zammedil
miş demesinden dolayı yüksek huzurunuza tek
rar gelmek mecburiyetinde kaldım. Bunları ma
liye bütçesinde de arzedebilirdim. Fakat veri
lecek cevap toplu olduğundan, çok dağınık ol
madığından şimdi arzediyorum. 

Maliye bütçesindeki zammın yekunu, buyur
dukları gibi, (5) milyon değildir, 1940 bütçesi 
21 821 393 lira idi. 1941 bütçesi 25 153 781 Ûra 
olduğuna göre aradaki fark 3 332 388 dir. Ken
dileri belki bir az dalgınlıkla dağınık yekûn 
yapmış olabilirler. Farkın bir milyon lirası 
Ereğli kömür havzasının Devletleştirilmesi do-
layısile, mazbata muharriri arkadaşımızın dedi
ği gibi, devletleştirilen ocak sahiplerine ait eşya 
bedeline verilecek paradır; Maliyenin kendi 
bünyesine sarfedilmek için konmuş her hangi 
bir para değildir. 500 000 lirası orman bütçesine 
konulmuştur, bu da demin arzettiğim gibi doğ
rudan doğruya millî müdafaaya ait zaruretler
den doğmuş bir haldir. Yani askerî orman mu
hafaza teşkilâtının takviyesine lüzum görülmüş
tür. Eldekiler terhis edilmedikleri gibi yeniden 
efrat celbedilmesinden dolayı zammedilmesi 
icabeden bir paradır. (200 000) lira; Hudut ve 
sahiller bütçesine aittir. Bu da hali harp do-
layısiledir. Bir taraftan vapur gelip gitmemekte
dir, bu itibarladır ki bir vakitler fazla varidat 
vermekte olan bu idare bugün muavenete muh
taç bir hale gelmiştir. Bu para da bunun için 
konmuştur. 

Altı yüz bin lira; bütçe heyeti umumiyesi 
hakkındaki maruzatımda da söylemiştim, Ziraat 
işletmeleri kurumunun sermayesine mahsuben 
verilmiştir. Maliye vekâleti bütçesinde görül
mektedir. Bütün bunların yekûnu 2 385 000 lira 
tutmaktadır. Maliye vekâletine ait bîr zam de
ğildir. 

Bunun haricinde olmak üzere 100 000 lira 
askerî muhasebeler teşkilâtı için konmuştur. 
Millî Müdafaa vekâleti teşkilâtı dolayısile lü
zum görüldükçe kanunu mahsusun vermiş oldu
ğu mezuniyetle biz de muhasebe teşkilâtını yap
maktayız. Bu defa kadroya ilâve etmiş bulunu
yoruz. 

500 000 lira; millî emlâkin tamiri için konul
muştur. Yüksek encümende de arzettiğim gibi, 
Hükümet konakları, cezaevleri gibi millî emlâk 
olarak elimizde bulunan binaların kıymeti sek
sen, doksan milyon lira raddesindedir. Bunun 
yüzde biri derecesinde tamir masrafı olsa 
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900 OOO lira eder. Yüzde iki miktarında olsa 
1 800 000 lira eder. Biz bunun için bütçenin mü
saadesi olunca iki milyon lira kadar bir tahsisat 
ayırmağı düşündük. Mütehassıslar kıymetin 
% 2,5 ğu raddesinde bir para ayrılmasını doğru 
bulmaktadırlar. Halbuki bunların tamiratını 
karşılamak üzere bütçede bulunan rakam pek 
mütevazi idi. Milyonlar sarfedip, yüzbinlerce 
liralar sarfedip yapmakta olduğumuz binaların 
tamir tahsisatları olmadığından dolayı uzun 
boylu da rahnedar olmasına meydan vermemek 
için bir miktar zam yaptık. Munterem encümen 
de bunu memnuniyetle kabul ettiler, 500 bin li
rayı da bu teşkil etmektedir. İşte bunları top
ladığım zaman 3 milyon lirayı bulmaktadır. Bu 
maruzatıma göre arkadaşımız arslan payı ola
rak Maliye vekâleti zam almış diye bir iddiada 
bulunmazlar zannederim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Büt
çe müzakere edilirken ,bir mebusun ilk hedefi 
şüphesizki Maliye Vekilidir, başka hiç kimseyi 
aramamalıdır. Bir mebus bütçe hakkmda laf 
söylerken de muhatabı Bütçe Encümeni, maz
bata muharriridir. Onun için muhterem vekili 
ve saym arkadaşımız bir mebus böyle beya
natta bulunduğu zaman bunu fazla bir şey ola
rak almasınlar. Gayet tabiî bir vazife ifa edil
diği suretinde alsınlar. Çünkü muhterem veki
limiz buyurdularki Maliye vekaletinde dahi 
arslan payı yoktur. 

Orada dahi bir takım hizmetler ifa olun
maktadır. Doğrudur, rakamları doğrudur. Ben 
de size bütçenin Maliye vekâletinin memurlar 
faslından, en basit fasıllarından bir kaç rakam 
okuyayım. Bakalım buyurdukları gibi rakam
larda fazlalık varmı imiş yokmu imiş? Fasıl 
221 : 5 872 980 iken 5 987 110 olmuş. Fasıl 
214 :379 020 iken 400 500 olmuş. Bunlar alela
de masraflardır. Yani geçen sene yapılmakta 
olan hizmetlere vaki olan zamlar ne jandarma, 
ne gümrük, ne de buyurdukları gibi Millî Mü
dafaa em_i altında bulunan müesseselere, bun
lar başka. Bunlardan bahsetmiyorum. Tabiî 
tafsilâta geçiyorum : yalnız bir kaç rakam, 222 
nci fasıl 130 000 iken 135 000 olmuş, 228 nci 
fasıl 21 000 iken 35 000 olmuş, 232 nci fasıl 
13 500 iken iki misline çıkmış 25 000 olmuş. 
Burada iki misline çıkan da var. Hele yardım 
faslı, yardım faslı yokmu, bir kaç milyon tutu
yor. Fasıl 252 de başlar 284 de biter. Nazarı dik
katinizi celbederim, Maliye vekâleti bütçesi mü
zakere edilirken üzerinde durup behemehal bir 
Çoklarını çıkarmamız icabeden yardım fasılla
rı vardır. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elazığ) 
— O halde bu husustaki maruzatımı Maliye 
vekâleti bütçesinin müzakere sırasında arze-
derim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Bina

enaleyh, demek oluyor ki, bizzat Maliye vekâ
leti bütçesinde tasarruf etmek imkânı vardır. 
Maliye vekâleti için niçin her sene söz söyle
rim. Maliye vekâleti parayı yalnız elinde tutan 
değil, yalnız kendisini değil diğer vekâletleri en 
küçük tasarruf kaidesinden inhiraf etmemeleri
ni temine memurdur. Onun içindir ki, her sene 
Maliye vekâleti bütçesi üzerinde durmaktayım. 
Yoksa Maliye vekili ile aramızda kırılmasına 
imkân olmıyan dostluğumuz bakidir ve 25 se
neden beri de devam etmektedir. Hakikaten bu 
kürsüden her sene söylediğim gibi, Maliye ve
kâleti kendisi numune olarak diğer vekâletleri 
de tasarrufa icbar etmemektedir. 

Gelelim Bütçe encümeni mazbata muharriri 
arkadaşımızın beyanatına; rakamları o kadar 
güzel toparladılar ki ve benim namıma o kadar 
güzel ifade ettiler ki nerde ise hepsini kabul et
miş oldum. Haşa, böyle şeyi kabul etmem. Zik
rettikleri 17 milyon fevkalâde masraf olarak Dü
yunu umumiyeye geçirilen miktarı çıkardım. 
Maarif vekâletinin bir milyonuna da taraftarım. 
Fakat yine tasarruf istiyorum. Çünkü her vesile 
ile hemen her maddesinde % 10 - 15 tasarruf 
temini mümkündür. Bu suretle bütün devair 
bütçelerinde tasarruf imkânı vardır. Kendilerin
den ricam bu gibi tasarruflardır. Maarif bütçe
sinde % 100 ihtiyaç olan maddeler bedihidir. 
Fakat bir kısmı vardır ki, bu sene almazsak ola
bilir. Meselâ Musiki muallim mektebine 20, 25 
bin liralık musiki alâtmı bu sene almasak 
olur. Fakat burada söylediğim bir misali 
yegâne rakam gibi burada ifade buyurulmama-
sını gerek Mazbata muharririnden, gerek Mali
ye vekilinden çok rica ederim. Bunlar birer mi
saldir. Encümen müzakerelerinde bulunupta 
kabul ettiremediğim bir madde olduğundan do
layı söyledim. Bu gibi yüzlerce madde vardır. 
Bunların heyeti mecmuası bir araya geldiği za
man yeni bir muvazenei umumiye kanunu geti
recek kadar yüksek bir miktar olur. Bütçe, 
damlaya damlaya göl olur, sözünün tam make-
sidir. Damla damla tasarruf yaparsanız, bura
ya kocaman bir tasarruf imkânile gelirsiniz. 

Sonra buyurdular ki, biz devairle görüştüğü
müz, karşı karşıya geldiğimiz zaman tasarruf 
imkânı bulamıyoruz. Doğru. Arkadaşlar, ko
nuşmalar biraz yumuşak oluyor, çetin olmalı
dır. Ben Bütçe encümeninde daima yumuşak 
görüşme gördüm. Biraz sert olalım. Hizmet 
durur dediler. Kim demiş hizmet durur diye? 
İlk söylediğimi tekrar ediyorum, geçen sene ver
diğimiz para ile bütün bu hizmetleri bu sene de 
yapabiliriz diyorum, hem de yeniden on para 
ilâvesine lüzum olmadan. Nitekim evimizde 
sekiz lâmba yerine altı lâmba, on kilo şeker ye
rine sekiz kilo şeker sarf edersek ve müdür beyin
den mümeyyizine kadar herkes bunu tatbik eder
se bu tasarruf olur. Ayni para ile ayni hizmetler 
ifa edilir. Nitekim millet ifa ediyor. Devlet te 
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ifa etmelidir. Vakıa bazı zarurî ve elzem işler 
için ne isterseniz vereceğim diyor. Fakat tasar
ruf imkânı olan şeyleri de behemehal yapmak 
ve oradan edeceğimiz tasarrufları fevkalâde 
hizmetlere tahsis etmek bir vatan borcudur. 

Binaenaleyh, ne arslan payı meselesinden 
alınmalı, ne de tasarruf imkânsızlığını Meclise 
telkin etmelidir. Tasarruf imkânı vardır. Fa
sıllarda göreceksiniz, bir dairenin kirası 16 bin 
liradır. Niçin vekâletler kendi müdüriyetlerini 
binalarının içine sokmuyorlar da böyle başka 
binalarda onun, bunun apartımanlarmda kira 
ile oturuyorlar? Müdür tek başına bir odada 
oturuyor, niçin yanına mümeyyizini almıyor? 
Niçin her birine ayrı telefon, ayrı daktilo veri
riz. Tasarruftan bahsedersek ben burada yarın 
sabaha kadar lâf söylerim. Demek ki, tasarruf 
imkânları vardır ve yapılmalıdır. Yapmazsak 
mesul oluruz. Zaman, tasarruf zamanıdır. 
Devlet ve milletin kudretini muhafaza ve takvi
ye için yalnız tasarruf lâzımdır. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim; kısaca arzedeyim: Ben arkada
şımızın sözlerini bidayeten şükran ve hürmetle 
karşıladığımı arzettim. Tasarruf mahsine temas 
etmelerini takdirle yadettim. Tasarruf gayri 
mümkündür denemez. Yalnız biz sarfettiğimiz 
gayretler neticesi bunu yapabildik. Top yekûn 
şu azdır, bu çoktur demek zordur. Bunlnarı 
maddelerde, fasıllarda konuşarak Heyeti Celile 
kanaatle kararını verecektir. 

REİS — Başka söz isteyen arkadaş yok. 
BAŞVEKİL' Dr. REFİK SAYDAM (istan

bul) — Arkadaşlar, müsaade buyurursanız bu
rada söz söyliyen arkadaşların vekâletlere taal
lûk eden mütalealarına vekil arkadaşlarım icap 
ettiği gibi cevap ve izahat verirler. 

Ben, umumî meseleler üzerinde, burada sa
yın arkadaşlarımızdan bazılarının temas buyur
dukları noktalara cevap arzedeceğim. 

Sayın arkadaşımız, Müstakil grup reisi Kana 
Tarhan, geçen sene burada mevzubahs olan maaş 
ve ücret meselesine temas buyurdular. Geçen 
sene size söz vermiştim. Ücret meselesi üzerin
de çalışacağımı söylemiştim. Çalıştım arkadaş
lar, bu mesele üzerinde Maliye vekâleti müste
şarının riyaseti altında vekâletlerin alâkadar 
memurlarından müteşekkil bir komisyon teşkil 
ettik. Ücretli memuriyetlerin kaldırılması ve 
maaşlı memuriyetlerin kadrolarının, keyfiyet 
üzerinden tayini için uğraşmağa başladık. Birin
ci kısmı bitirdiler. Yani ücretli memuriyetlerin 
kaldırılması meselesinde umum vekâletler muta
bık kaldı. Kadrolar meselesinde uzun çalışma
lar oldu, henüz neticelenmemiştir. Maamafih ar
kadaşıma temin ederim ki, çalışmalarını takip 
ediyorum. 

Masrafı azaltma meselesini mevzubahs etti
ler. Arkadaşlarım biliyorlar ki, Devletin bu 
gün katî ihtiyacı olmayan işler için bir masraf 

yaptırmamağa elimizden geldiği kadar çalışı
yoruz. Bilhassa inşaat işlerinde ve diğer bir ta
kım işlerde, bunlar için behemehal Başvekâletin 
müsaadesinin alınmasını esas ittihaz ettik. Me
selâ Ziraat vekâletinin aygır depolarının inşaa
tı işi dahi Başvekâlete kadar, bütün teferruatile, 
gelir ve benden müsaade alır, gider. Eğer bunun 
yapılmasına lüzum varsa ve kani olursam müsa
adeyi veririm. Olmazsam vermem. Bunun gibi 
diğer bir çok meseleler vardır ki bunlardan ba
zılarına Rana Tarhan arkadaşımız temas etti
ler. icra Vekilleri Heyeti buna dair tedbirler 
alsın dediler. Bunlar üzerinde tedbirler almak 
için çalışıyoruz. 

Mubayaatm birleştirilmesi meselesi; geçen 
sene de mevzubahs oldu. Hemen hemen gayri 
mümkün gibi görünen bir kısım mevaddı gıdai-
ye meselesini bir elden mubayaası işini ele al
dık. Ordunun ve halkın ihtiyacı için mevaddı 
gıdaiyenin bilhassa ekmeklik kısmının doğru
dan doğruya Ticaret vekâleti Buğday ofisi va-
sıtasile tevziatını yapmaktayız. Bu sene için de 
bir takım Koordinasyon kararları üzerinde de 
çalışmaktayız. 

Bir takım mahsulâtın fiatlarını tayin ederek 
memlekette tevziatını yapmakta, gerek ordunun 
ve gerek halkın ihtiyacının ambarlara konulma
sını temin etmeğe çalışmaktayız. Yakında bu 
kararnameler de çıkacaktır. 

Eşya fiatları üzerindeki yükselmeğe mâni 
olacak tedbirlerin alınmasından bahsettiler. Ti
caret vekili arkadaşım bu mesele üzerinde iza
hat verecektir. 

Tahakkuk işlerine ehemmiyet verilmesini 
söylediler. Maliye vekili arkadaşımız bu hususta 
icebeden cevabı verecektir.. 

Müfettişi umumiliklerin kaldırılmasından 
bahsettiler. Dahiliye vekâletile beraber çalıştık; 
bunların kaldırılması bir zaman meselesidir. Bu
nu hali hazırda ipka etmeğe lüzum gördük, ah
vali hazıra dolayısile bırakıyoruz. Keza vilâyet
ler için de çalışıldığını Heyeti celileye söyleyebi
lirim. Fakat daha o dereceye gelmemiştir. 

Berç Türker arkadaşımız memleketten buğ
dayın çıkmamasından bahsettiler. Buğday mem
leketten çıkmamaktadır. Geçen seneden beri dı
şarıya bir daha katiyen çıkarılmamıştır. Hatta 
sizlere şunu arzedebilirim ki, son zamanlarda ge
rek halkın, ve gerek Ordunun buğday tevziatı 
altı ay zarfında 400 bin tonu mütecavizdir. Ha
riçten de getirmemekteyiz. Buğday tamamile 
memleket dahilinden temin edilmiştir. Aldığımız 
ihtiyatî tedbirlerle hiç bir tarafta ne bir açlık 
ne de buna benzer bir şey şimdiye kadar kula
ğıma gelmemiştir, yoktur. (Bravo sesleri) 

Bazı fasıllardan bahsettiler. Bendeniz bun
lardan yalnız bir tanesine temas edeceğim. Me
selâ kâğıt meselesi; Kâğıt meselesi gejçen sene 
bendeniz bunu Koordinasyon kararile % 40 
kesmiştim. Devlet daireleri mevcut tahsisatları-
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nı % 40 tevkif ettirmiştim. Fakat sene niha
yetine doğru kâğıt fiatları yükselmiş, aynı za
manda ihtiyaç ta çoğalmıştır. Bu sene vekâlet
lerin mevcut kırtasiye tahsisatı ya beş bin lira 
fazladır, ya beş bin lira noksandır, iyice hatırım
da değil. Amma fiatlarda%30 fazlalık vardır. 
Onun için Koordinasyon kararını kaldırdım. 
Gerek bütçe hakkında, gerek Hükümet hakkın
da güzel sözler söyliyen arkadaşlarımıza teşek
kür ederim. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

REİS — Vekâletlere taallûk eden müzakera-
ta, vekâlet bütçelerinin müzakeresi sırasında 
vekil Beylerin cevap vermelerini tensip buyu
rursanız... (Muvafık sesleri) O halde heyeti umu-

miyesi hakkındaki müzakereye bitmiş nazarile ba
kıyorum, söz isteyen yoktur. Maddelere geçil
mesini reyinize arzediyorum. Maddelere geçilme
sini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu 
MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil daire

lerin 1941 malî yılı masrafları için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (309 740 396) 
lira tahsisat verilmiştir. 

Fasıllara geçiyoruz. 

A — Büyük Millet Meclisi bütçesi : 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz is

teyen var mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler. 

yenler... Fasıllara geçilmiştir. 
Etme-

F. 
1 Tahsisat 

REİS — Kabul edilmiştir. 
2 Harcırah 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
3 Maaş 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
4 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Ücret 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

7 Mefruşat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 Levazım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

9 Muhtelif masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 Millî saraylar masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

11 Riyaset otomobilleri masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
2 343 000 

430 701 

174 992 

900 

181 860 

25 116 

5 000 

19 180 

72 500 

143 800 

4 500 

Lira 
12 200 

1 000 

1 500 

3 550 

F. 
12 Mütenevvi masraflar 

REİS — Kabul edilmiştir. 
13 Daimî memuriyet harcırahı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
14 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

15 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

16 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

17 Posta ve telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

18 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

19 Matbaa işletme masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

20 Kütüphane masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

21 Beynelmilel Parlâmentolar İt
tihadına iştirak hissesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

22 İnşaat ve tamirat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

23 3090 sayılı kanuna müsteniden 
yeni yapılacak Meclis binası
nın inşaat masrafları ve istim
lâk bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

24 Tesisat ve demirbaş 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

25 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

26 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

27 Geçmiş senelere ait tahsisatsız 
borçlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

28 Maaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 

29 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

30 Umumî masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

B —• Riyaseti Cumhur bütçesi : 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is

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

yenler ... Fasıllara geçimesi kabu edimiştir. 

300 
484 

2 500 

19 000 

6 000 

1 700 

30 000 

400 000 

6 000 

1 000 

1 000 

1 693 

12 708 

1 500 

60 000 

F. 
31 Reisicumhur tahsisatı 

REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
173 760 
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32 Memurlar maaşı 50 640 

REİS — Kabul edilmiştir. 
33 Açık maaşı 1 560 

REİS — Kabul edilmiştir. 
34 1683 numaralı kanunun 58 nci 

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

35 Yaverler ve baştabip tahsisatı 9 600 
REİS — Kabul edilmiştir. 

36 Muvakkat tazminat 4 548 
REİS — Kabul edilmiştir. 

37 Müstahdemler ücreti 54 786 
REİS — Kabul edilmiştir. 

38 Masarifi umumiye, memur ve 
müstahdemler iaşesi 180 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

C — Divanı muhasebat bütçesi : 
REİS — Divanı muhasebat bütçesi hakkın

da söz isteyen var mı? Fasılların müzakeresine 
geçilmesini kabul edenler ... Fasılların müzake
resine geçilmiştir. 
F. 
41 Maaş 

REİS — Kabul edilmiştir. 
42 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

43 Ücret 
REİS — Kabul edilmiştir. 

44 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

45 Mefruşat ve demirbaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 

46 Levazım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

47 Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 

48 Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

49 Riyaset otomobili masrafı 
REİS -— Kabul edilmiştir. 

50 Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

51 Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

52 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

53 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

54 Posta ve telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

55 3335 sayılı kanun mucibince ya-

Lira 
579 793 

7 729 

22 080 

81 648 

4 500 

15 380 

5 000 

13 030 

2 000 

1 500 

1 000 

2 000 

50 

1 151 

P. Lira 
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafı 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

56 Kitap mubayaa, tabı masrafı ile 
Divanı muhasebat mukarrerat, 
mecmua ve tercüme cem, telfik 
ve tabı masrafı 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

57 Meslekî muvakkat kurs mas -
rafı 3 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

58 Küçük tamirler 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

59 Geçen yıl borçları 50 
REİS — Kabul edilmiştir. 

60 Eski yıllar borçları 546 
REİS — Kabul edilmiştir. 

i) —• Başvekâlet bütçesi : 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is

teyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. Lira 
61 Başvekil tahsisatı 8 400 

REİS — Kabul edilmiştir. 
62 Maaş 80 761 

REİS — Kabul edilmiştir. 
63 1683 numaralı kanunun 58 nci 

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

64 Ücret 22 980 
REİS — Kabul edilmiştir. 

65 Muvakkat tazminat 10 404 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6Q Mefruşat ve demirbaş 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

67 Levazım 2 350 
REİS — Kabul edilmiştir. 

68 Müteferrika 2 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

69 Başvekâlet otomobilleri masraf
ları 8 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

70 Hizmet otomobilleri ve motosik
let masrafları 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

71 Mütenevvi masraflar 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

72 Daimî memuriyet harcırahı 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

73 Muvakkat memuriyet harcırahı 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

74 Resmî telefon tesis ve mükâle
me masrafı 3 900 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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75 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

76 Posta ve telgraf ücreti 4 806 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

77 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafı 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

78 Matbaa masrafı 222 792 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

79 Hizmet kamyoneti masrafı 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

80 3558 numaralı kanun mucibince 
yapılacak Devlet matbaası bina 
projesinin ihzarı masrafları 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

81 Tahsisatı mesture 890 396 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

82 Muhtelif evrak hazinelerinin tas
nif ve tevhidi, yevmiye ve umu
mi masrafları 34 110 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

83 Geçen yıl borçları 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

84 Eski yıllar borçları 1 
REÎS — Kabul'edilmiştir. 

E — Devlet Şûrası bütçesi : 
REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is

teyen var mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... Etmi-

yenler ... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

86 Maaş 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

87 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

88 Müstahdemler ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

89 Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

90 Mefruşat ve demirbaş 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

91 Levazım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

92 Müteferrika 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

93 Mütenevvi masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

94 Riyaset otomobili masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

95 Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

96 Muvakkat memuriyet harcı-

Lira 
276 901 

6 000 

12 780 

39 900 

1 650 

4 700 

1 550 

2 090 

2 000 

500 

F. 

97 

98 

99 

100 

101 

rahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle
me masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kitap ve risale masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan karşılığı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
100 

300 

2 570 

200 

970 

1 

Lira 
68 100 

95 120 

11 148 

4 000 

3 500 

2 500 

F —• Matbuat umum müdürlüğü bütçesi : 
REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is

teyen var mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Kabul 

edilmiştir. 
F. 

105 Memurlar maaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

106 Merkez ücretleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

107 Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

108 Mefruşat ve demirbaş 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

109 Kırtasiye ve matbu evrak 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

110 Müteferrika 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

111 Resmî telefon tesis ve mükâle
me masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

112 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

113 Posta ve telgraf ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

114 Daimî memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

115 Muvakkat memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

116 Yabancı memleketler harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

117 3335 numaralı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
REÎS —- Kabul edilmiştir. 

118 Nakil vasıtaları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

119 Melbusat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

2 000 

3 500 

1 705 

500 

3 000 

500 

500 

6 300 

4 155 
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120 Tenvir ve teshin 1 767 
REİS — Kabul edilmiştir. 

121 îcar bedeli 16 080 
REİS — Kabul edilmiştir. 

122 Kongre ve konferanslar ve bey
nelmilel temaslar 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

123 Neşriyat, turizm ve propaganda 110 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

124 Ajans tahsisatı 150 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

125 Radyodifüzyon istasyonlarile 
stüdyoların idare ve işletme 
masrafları 485 225 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

126 Yerli ve yabancı radyo mütehas
sısları * 20 880 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

127 Beynelmilel radyodifüzyon bir
liğine verilecek iştirak hissesi 1 200 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

128 Gecen yıl borçları 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

129 Eski yıllar borçları 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

G — İstatistik Umum müdürlüğü bütçesi : 

REÎS — İstatistik Umum müdürlüğü bütçe
sine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Fasıllara geçilmesi kabu edilmiştir. 

135 Maaş 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

136 1683 nnmaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

137 Merkez ücretleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

138 Vilâyetler ücretleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

139 Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

140 Demirbaş ve makine alım be
deli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

141 Merkez levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

142 Merkez müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

143 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

144 Vilâyetler levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
98 041 

1 
44 640 

22 680 

21 156 

1 001 

2 451 

1 700 

500 
1 300 

F. 
145 Vilâyetler müteferrikası 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
146 Mütenevvi masraflar 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
147 Daimî memuriyet harcırahı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
148 Muvakkat memuriyet harrı-

rahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

149 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

150 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

151 Posta ve telgraf ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

152 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

153 Kitap ve risale masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

154 Beynelmilel İstatistik enstitü
süne yardım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

155 Beynelmilel kongrelere iştirak 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

156 Umumî nüfus sayımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

157 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

158 Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
500 

1 850 

250 

1 270 

200 

350 
3 170 

200 
33 274 

800 

1 

44 520 

1 

1 

II —• Devlet Meteoroloji işleri umum, müdür
lüğü bütçesi : 

REÎS — Devlet Meteoroloji işleri umum mü
dürlüğü bütçesine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... Fa
sıllara geçilmiştir. 
F. 

160 

161 

162 

163 

164 

Maaş 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrik müstah
demler ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
247 141 

33 480 

79 440 

14 520 
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165 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

166 Merkez levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

167 Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

168 Nakil vasıtaları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

169 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

170 Vilâyetler levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

171 Vilâyetler müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

172 Mütenevvi masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

173 Daimî memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

174 Muvakkat memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

175 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

176 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

177 Posta ve telgraf ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

178 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas-

^ ^ rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

179 Tesis ve tamir 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

180 Neşriyat, tabı, risale ve abone 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

181 Beynelmilel meteoroloji mas
rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

182 Kurs ve staj masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

183 Staj ve ihtisas ve meslekî tet
kikler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

184 Telsiz ve her türlü muhabere ve 
dinleme alât ve eçhizesile alât ve 
levazimi rasadiye mubayaa, te
sis, tecrübe ve işletme masraf
ları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

185 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

186 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 500 

6 000 

2 500 

3 251 

4 000 

7 200 

2 500 

29 600 

3 500 

4 500 

4 000 

200 

57 503 

500 

7 144 

3 500 

1 001 

5 000 

65 912 

1 

2 

I — Diyanet işleri reisliği bütçesi : 
REÎS — Diyanet işleri reisliği bütçesine ge

çiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 

mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Fasıl

lara geçilmiştir. 
F. Lira 

190 Maaş 607 753 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

191 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 4 700 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

192 Merkez ücretleri 4 980 
REİS — Kabul edilmiştir. 

193 Vilâyetler müteferrik müstah
demleri ücreti 23 220 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

194 Muvakkat tazminat 8 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

195 Müstehikkini ilmiye maaş ve 
tahsisatı fevkalâdesi 19 672 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

196 Merkez mefruşat ve demirbaşı 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

197 Merkez levazımı 1 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

198 Merkez müteferrikası 700 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

199 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 600 
REİS — Kabul edilmiştir. 

200 Vilâyetler levazımı 2 800 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

201 Vilâyetler müteferrikası 1 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

202 Mütenevvi masraflar 10 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

203 Daimî memuriyet harcırahı 600 
REİS — Kabul edilmiştir. 

204 Muvakkat memuriyet harcırahı 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

205 Resmî telefon tesis ve mükâ
leme bedeli 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

206 Posta ve telgraf ücreti 1 193 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

207 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafı 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

208 Dinî eserlerin telif, tercüme, 
tabı ve neşir masrafları 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

209 Geçen yıl borçları 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

210 Eski yıllar borçları 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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/ — Maliye vekâleti bütçesi : 

RElS — Maliye vekâleti bütçesine geçiyoruz. 
Heyeti umıımiyesi hakkında söz isteyen var 

mı? (Yok sesleri). Fasıllara geçlmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Fasıllara geçilmiştir. 

Lira 
211 Vekil tahsisatı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
212 Maaş 5 

REİS — Kabul edilmiştir. 
213 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

214 Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

215 Vilâyetler ücretleri 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 

216 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

217 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

218 Merkez levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

219 Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

220 Vekâlet otomobili masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

221 Vilâvetler mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

222 Vilâyetler levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

223 Vilâyetler müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

224 Mütenevvi masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

225 Daimî memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

226 Muvakkat memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

227 Müfettişler harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

228 Devir ve teftiş harcırahı 
REÎS -— Kabul edilmiştir. 

229 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

230 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

231 Posta ve telgraf ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

232 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

233 Mukannen masraflar 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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251 

252 

253 

254 

255 

256 

Lira 
Vergi ve tasfiye işlerile iştigal 
eden komisyonlar masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Cibayet masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muamelâtı naktiye 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Atlı tahsildarlara verilecek hay
van yem bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mütehassıslar ve malî tet
kik heyeti masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Avrupaya gönderilecek müfettiş 
ler harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek maliye memurları
nın tahsisat ve harcırahları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kavanin ve nizamat ve mukarre-
ratı maliye telfik ve tertip mas
rafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kitap, mecmua bedeli ve maliye 
mecmuası masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mektep ve kurs masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3827 sayılı kanun mucibince mu-
bavaa olunacak nakil vasıtaları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
İstimlâk ve tefevvüz işleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tesbit ve tevzi işleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Millî emlâk tamirleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Menkul ve gayrimenkullerin 
müşterek masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Damga matbaası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Gecen yıl borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Masarifi gayri melhuza 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Darüşşafakaya yardım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Çocuk esirgeme kurumuna yar
dım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kızılay kurumuna yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Beden terbiyesi genel direktörlü
ğü bütçesine yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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1 250 000 257 Halk evlerine yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

258 1351 numaralı kanun mucibin
ce sarfolunacak Ankara şehri 
imar masrafı 135 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

259 Ford mukavelenamesi mucibin
ce verilecek prim karşılığı 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

260 İhtiyat tahsisatı 40 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

261 İstihbarat masrafı ve telgraf 
ücreti için Anadolu ajansma 
yardım. 100 000 

ZIYA GEVHER ETÎLl (Çanakkale) — Mat
buat bütçesinde ajans tahsisatı 150 bin liradır, 
burada da 100 bin veriyoruz. Yekûnu 250 bin 
liradır. Bu suretle Anadolu ajansına 250 bin 
lira veriyoruz. Bu bir hususî müessesedir, şirket 
halindedir. Hesapları acaba Maliye vekâletinin 
kontrolüne tâbi midir? 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Devlet bütçesinden yardım gören müesseselerin 
hepsi, Maliye vekâletinin murakabesine tâbidir. 
Evvelce biz bu müesseseleri zaman zaman mu
rakabe etmekte idik. Bütçe encümeninin bu 
sene almış olduğu karar ve bize vermiş olduğu 
direktif mucibince, bu müesseseler hakkında 
sık sık murakabe yapıp bütçe ile beraber rapor 
vereceğiz. Binaenaleyh, bu müesseselerin ne va
ziyette olduğuna dair tetkikat yapacak ve gele
cek sene bütçe ile beraber raporlarını buraya ge
tirecektir. 

ZİYA GEVHER ETlLÎ (Çanakkale) — 
Efendim, Devletten yardım gören her müessese 
behemahal bu Devletin kuruluşu esaslarını 
gütmek mecburiyetindedir. Münasebet şudur 
ki, Anadolu ajansında millî hissiyatımızın kabul 
edemiyeceği bir takım memur veya memureler 
görülmektedir. Arkadaşlar, bu millet parasını 
yalnız kendi evlâdına, böyle istihbarat diye bu 
kadar mühim bir vazife almış olan bir müessese, 
parasını yalnız millet evlâdına hasrü tahsis et
melidir. Binaenaleyh, öyle ümit ederim ki bu 
müesseseyi kontrol edecek vekâlet hangisi ise, 
parasını daha ziyade, bizim hislerimizi terviç 
edecek şekilde sarfetmesini kendisinden rica 
edeceğim. Kendi evlâtlarımız, bilhassa kızları
mız bu memlekette başka kızları önüne alıp 
asırlarca okutacak kadar, gerek lisan, 
gerek kültürde bu kadar kuvvetli kızları
mız ve kadınlarımız olduğu halde, kültürü aşa
ğı, hem çok aşağı bir takım insanların millî mü
esseselerimizde, bilhassa Devlet kesesinden yar
dım gören millî müesseselerimizde yeri yoktur 
ve benim buna hiç tahammülüm yoktur. (Doğru 
sesleri) Doğru sözlerinizle de hissiyatımızın 
müşterek olduğunu gösteriyorsunuz. Binaen

aleyh Hükümetin nazarı dikkatini celbederim. 
Bu müesseseleri ıslah etmelidirler. 

İkincisi, bu yardım fasılları temadi edecek
tir. Ben prensip davası yapmıştım. Hiç bir 
hususî cemiyet Devletten yardım görmemelidir. 
Tiftik cemiyeti, şu cemiyeti, bu cemiyeti gibi 
herhangi bir cemiyet teşekkül etmişse kendi 
bünyesinden çalışarak, isterse Maarif cemiyeti 
olsun, kim olursa olsun, kendisini kuran efradı 
fedakârlık yapacaklardır, çalışacaklardır. Pa
rasını Devletten alarak niçin cemiyet kuru
yoruz? Buna aklım ermez. Eğer mutlaka mec
buriyet varsa birer Devlet müessesesi haline ge
tirmek suretile muayyen bir şekle sokmak lâ
zımdır. Bu suretle yardım rakamları içinde, 
on binler, yirmi binler, yüz binler, 200 binler 
göreceksiniz. İşte Maliye vekâletine karşı olan 
itirazımın taallûk ettiği en büyük noktalardan 
birisi de budur. Öyle bir şekilde bunları kabul 
edelim ki gelecek sene, hiç bir cemiyet için hiç 
bir şey huzurunuza tahsisat olarak çıkmasın 
arkadaşlar. 

REİS — Fasıl hakkında başka mütalea var 
mı? Faslı kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

F. 
262 

Lira 
Millî iktisat ve tasarruf cemiye
tine yardım 9 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

263 2777 numaralı kanun mucibince 
yapılacak Siyasal bilgiler okulu 
masrafları karşılığı 125 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

264 Türk tarih kurumuna yardım 118 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

265 Türk dil kurumuna yardım 115 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

266 2814 sayılı kanunun 13 ncü mad
desi mucibince Ziraat bankasına 
verilecek fevkalâde ihtiyat ak
çesi 1 000 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

267 Balkan birliği cemiyetine yar
dım 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

268 2871 sayılı kanunun 9 ncu mad
desi mucibince hususî idarelere 
yapılacak tediyeler karşılığı 1 200 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

269 Havayolları Devlet işletme ida
resi bütçesine yardım 430 000 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ha
vayollarına ait olan bu rakam büyük bir rakam
dır. Fakat bu müessese hakikaten mühim bir 
idaremizdir. Yalnız bilmiyorum bu, Nafia veya 
Münakalât vekâleti bütçesinde tekrar gelecek 
midir? 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâ
zığ) Ayrı bütçesi gelecektir. 
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halde o saman söylerim. 
REİS — Fasıl hakkında başka mütalea var 

mı? Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

F. 
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Orman bütçesine yardım 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Türk maarif cemiyetine yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
istanbul kambiyo borsası bütçe
sine yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tiftik cemiyetine yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ağaç koruma cemiyetine yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Yarış ve ıslah encümenine yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Atatürk anıtının proje masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Askerî fabrikaların hariçten ge
tirteceği iptidaî maddelerin 2261 
sayılı kanuna tevfikan gümrük 
resmile muamele vergisi karşı
lığı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ankara mezarlığı için yardım, 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ankara belertmesine yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Türk hukuk kurumuna yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü bütçesine yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Sermayesine mahsuben Devlet 
ziraat işletmeleri kurumuna 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Balıklı Rum hastanesine yardım. 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3867 sayılı kanunun tatbiki kar
şılığı 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

K — Düyunu umumiye, bütçesi : 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
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F. 
291 3322 numaralı kanun mucibince 

çıkarılan 1938 ikramiyeli dahilî 
istikrazının faiz ve itfa bedelle-
rile komüsyon, sigorta ve sair 
bilûmum masrafları karşılığı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

788 000 

F. Lira 
292 2094 numaralı kanun mucibince 

çıkarılan ikramiyeli dahilî istik
razın faiz ve itfa bedellerile ko
müsyon, sigorta ve sair bilûmum 
masrafları karşılığı 1 138 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

293 2463 numaralı kanun mucibince 
çıkarılan tahvillerin faiz ve itfa 
bedellerile komüsyon, sigorta ve 
sair bilûmum masrafları karsı -
lığı ' 2 844 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

294 1885 numaralı kanun mucibince 
İstanbul mecburî istimlâk bedeli 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

295 Mahsubu umumî kanunu muci
bince verilecek tasfiyei düyun 
tahvillerinin 1932 - 1941 seneleri 
faiz ve amortismanlarile nakten 
verilecek tahvil kesirleri, komüs
yon, sigorta ve sair masrafları 
karşılığı 80 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

296 1513, 2243, 2354, 2701, 2808 nu
maralı kanunlara tâbi olup nak
ten ödenecek borçlarla 3523 sa
yılı kanun mucibince verilecek 
tahvillerin ve elyevm tedavül
de bulunan Hazine tahvillerinin 
faiz ve amortismanlarile keza 
nakten ödenecek tahvil kesir
leri, komüsyon, sigorta muhafa
za ve sair bilûmum masrafları 
ve mülga Hatay devletinden mü-
devver borçlar karşılığı 614 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

297 Cumhuriyet merkez bankası he
sabı * 4 446 629 
REİS — Kabul edilmiştir. 

298 Ziraat bankası hesabı 2 525 814 
REİS — Kabul edilmiştir. 

299 Düyunu umumiye senelik mü
rettebatı ve bilûmum masarifi 3 963 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

300 2670 ve 3022 numaralı kanunlar 
mucibince Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetine verilecek 
taksit bedeli 135 500 
REİS —- Kabul edilmiştir. 

301 1722 numaralı kanun mucibince 
kibrit istikrazı faiz ve itfa mü
rettebatı 1 083 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

302 3525 ve 3738 numaralı kanunlar 
mucibince ya,pılan kredi ve is
tikrazlar karşılığı 17 494 760 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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304 
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306 
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308 
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664, 1013, 1177, 1244, 1550 ve 
2425 numaralı kanunlar muci
bince çıkarılan bonolar ve bu 
mahiyetteki borçlar 4 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Fevkalâde tahsisat karşılıkla
rından ve Hazine bonolarından 
doğan borçların faiz ve amortis
manları 25 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
2434 numaralı kanun mucibince 
temin olunan kredi taksiti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mahkûmünbih borçlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vatanî hizmet mukabili maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mütekait, dul, yetim maaşları ve 
tahsisatları 19 
REİS — Kabul edilmiştir. 
551 numaralı kanun mucibince 
harp malûllerine verilecek ara
zi bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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L Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçesi: 
REÎS — Gümrük ve inhisarlar vekâleti büt

çesi heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
TÜRKÂN ÖRS (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar, dünyanın fevkalâde şartları içinde 
bulunduğu ve insan dimağının siyasî mesele
lerden başka bir şey düşünmek istemediği bir 
zamanda yaşıyoruz. Böyle olduğu halde, ben, 
müsaadenizle tehlikesi harpten aşağı olmayan 
diğer bir düşmandan bahsedeceğim. 

İçki. 
Bir muharebeyi kaybetmek mümkündür. Ha

reketi arz gibi, hastalık gibi büyük ve umumî 
felâketler olabilir. Lâkin bunların hepsi kabili 
telâfidir. Kalanlar sağ kalmışsa, felâketin ce
miyetteki izlerini süratle silebilirler. Fakat, 
içki ve keyif veren diğer zehirler bütün bu adı 
geçen felâketlerin hepsine bedeldir. Çünkü 
bunlar yalnız hali değil istikbali de öldürmek
tedir. Böyle olmasına rağmen maatteessüf 
memlekette, son senelerde içki istihlâki teza-
yüt etmiştir. İnhisarlar vekâletinden aldığım 
bir istatistik son 10 sene zarfında içki sarfiya
tında şu tereffuları kaydediyor: 

On senenin satışları : 1930 - 1940 
Rakı Şarap Votka Bira 
litre litre litre litre 

Eğer bira ve şarabın sarfiyatı artarken vot
ka ve rakı gibi yüksek dereceli içkilerin mik
tarı azalsaydı bu bir teselli olabilirdi. Halbuki 
maalesef bütün bu rakamlar içki istihlâkinin 
günden güne arttığını gösteriyor. Bunun neti
cesi olarak son 10 senede hapishanelere girenle
rin % 40 ı sarhoşluk yüzünden mahkûm olmuş 
kimselerdir. Sarhoşlukla cürüm arasındaki sıkı 
münasebetleri göstermek için Türkiyede meni 
müskirat kanununun tatbik edildiği sene ile ka
nunun kaldırıldığı sene arasındaki cürüm nisbe-
tini ifade etmek kâfidir. 

Kanunun merî olduğu zamanda: 
Urf ada Bir senede 8 kanun kalktıktan 

Antalyada » 
Amasyada » 
Orduda » 
Ankarada » 
Mersinde » 
İstanbulda » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

4 
43 
28 
99 
13 
21 

sonra 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

12 
12 
65 
52 

113 
53 

131 
Son zamanlarda İstanbulda 8 ayda yalnız 

sarhoşluk yüzünden 426 suç işlenmiştir. Görü
lüyor ki içki insanı ahlâk ve hukuk kaidelerinin 
dışına çekip çıkaran bir kuvvettir. Belki insan
lar ahlâksız doğmazlar. Fakat muvazenesiz ve 
irade kudretinden mahrum doğabilirler ki bu 
hal onları her türlü düşkünlüğe mahkûm kılar. 
Maselâ, Nevyorkta yapılan bir tetkike göre ay
yaş bir ailenin beş kızmden 1.200 evlât meydana 
gelmiştir. Bunlardan 300 ü çocuklukta ölmüş, 
310 u profesyonel dilenci olmuş, 440 ı da fahişe, 
130 u mücrim, katil 20 si de hırsız olmuştur. 

Pariste dejenere çocuklara mahsus bir hasta-
hanede 1.000 çocuk üstünde yapılan tetkik şu 
neticeyi vermiştir: 

471 ninin babası ayyaş 
84 nünün anası ayyaş 
68 inin hem babası, hem anası ayyaş. 
Ceman 1 000 çocuktan 660 çocuk ana ve ba

basının hatası yüzünden malûl bulunmuştur. 
Bundan başka yine son 10 senede yalnız 
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Bakırköy emrazı akliye hastanesine giren 
35 000 küsur hastadan 1111 adedi içki yüzün
den deliren kimselerdir. Bu 1111 adedi şahsan 
alkolik olanlardır. Bir bu kadar da kendi içme
diği halde ebeveyni içer olduğundan dolayı has
ta olduğunu kabul etsek hata olmaz sanırım. 

Âsabî bünye itibarile pisikopat ve nevropat 
olanlara alkol sakin ve muvazeneli insanlara 
yaptığından çok daha fazla tesir yapıyor. 
ve bu gibilerin cemiyete olan zararı da daha ge
niş ve şümullü oluyor. 

İçkinin memlekete getirdiği zarar bu kadar
la da kalmaz: İktisadî sahadaki kayıbımız biz
de santimi santimine ölçülmemiştir. Fakat Al
manya ve Fransadaki vaziyeti söylemekte bu 
zehrin bir memlekete ne kadar zarar verdiğini 
anlatmağa kâfidir. 1924 te Almanyada 4 000 000 

küsur mark vergiye mukabil 6 000 000 küsur mark 
zarar ve ziyan tesbit edilmiştir. Fransada yapılan 
hesaplara göre bir senede içkiye verilen para 
1 138 000 franktır. Vergiyi bilmiyorum. Fakat 
yalnız alkol yüzünden delirenlere ve kazaya uğ
rayanlara yapılan masraf 5,5 milyon franktır. 

Bizde de alkol sarfiyatı Hazineye 6 000 000 a 
yakın varidat getirdiğini bir mecmuada gördüm. 
Halbuki işret sebebi ile vaki olan cürümler, has
talıklar, hastane, hapishane, tımarhane masraf
ları, kazalar, çalışamamak yüzünden meydana 
gelen aile sefaletleri, vakitsiz ölümler, talâk ve 
metruk çocuklar ilh... gibi zararlar hesaba katı
lınca astarın yüzünden pahalı olduğu anlatılır. 
İddia edebilirim ki ciddî bir hesap neticesinde 
bizde dahi bu işten memlekete maddî bakımdan 
bir kâr temin edilmiş değildir. Hem bir mem
leketin saadet ve selâmetine halel getiren bir 
kaynaktan istifadeye yine o yurdun menfaati 
namına hakkımız yoktur nanırım, 

Hükümetin, sarhoşluğu, içkiyi yani sebebi 
değil de neticeyi mene matuf tedbirleri de yok 
değildir, Meselâ, Türk ceza, Umumî hıfzıssıhha, 
Askerî ceza, Borçlar ve Memurin kanunları ile 
Türk medenî kanununda sarhoşluğu, sarhoş 
olup ta başkalarına zarar verecek hale gelmeği 
menetmek isteyen maddeler vardır. Fakat bu 
maddelerin ço#u bu zehirleri müsaadesiz kaçak 
olarak memlekete ithal edenlerle alan, satan, 
imal veya ihraç edenler hakkındadır. Kanun, 
kendine malik olmak şartile içenlere, içirenlere 
ses çıkarmamaktadır. Halbuki bir fiil kanuna 
mugayir olmasa da ahlâka mugayir olabilir. 
Bu yine bir cürümdür. Bundan başka fert bu 
günkü cemiyet telâkkisine göre yalnız kendine 
ait değildir. O cemiyet realitesinin bir parça
sıdır. Hayat ve sıhhatini istediği gibi israfa hak
kı yoktur. Öyle olsa intiharı takbih etmezdik. 
Fert cemiyetin malıdır, 

Hükümet ferdi adı geçen kanun maddeleri 
ile kendi iradesi fevkinde himaye ediyor, dene
bilirse de muzır olan bir şeye müsaade etmek, 
içiniz fakat, sarhoş olmayınız demek esasen mü-

tenakız değil midir? İlliyet kanunu diye bir şey 
vardır. Muayyen sebepler muayyen neticeleri 
husule getirir. Bu fizik âlemde mevcut zarure
tin bir neticesidir. Sebep olsun amma netice 
doğmasın demek bu devirde mucize beklemek 
gibi bir şeydir. Bilâkis neticeyi ciddî, olarak me
netmek istiyorsak sebepleri ortadan kaldıralım. 
Ben bu gibi hâdiselerin meydana gelmemesi 
için ferdin iradesine değil, içtimaî şartlara onu 
meydana getiren sebeplere yüklenilmesi taraf
tarıyım, Muhit ıslah edilmedikçe hiç bir şey el
de edilemez. 

Netice ne oluyor? 
Netice şu ki içki içenin ve etrafindakîlerin 

başından felâket eksik olmuyor. Çünkü ayyaşta 
evvelâ irade harap olmuştur. O akıl: ve mantı
ğının emirlerine göre değil zâf ve arzularına 
göre hareket eder. Düşündüğünü yapması lâ
zım geleni yapamaz. Kendine hâkim olsa esa
sen içmez. Yoksa ilmin ortaya koyduğu haki
katleri onlar da inkâr edemezler. 

Alkolik bir irade hastasıdır. Sinirleri bozuk 
olan ayyaş ekseriyetle hadidülmizaçtır, seri-
ütıeessürdür, müvesvistir, kıskançtır, alıngan
dır, her zaman bilhassa sarhoşken ofsessiyona 
~ muacciz fikirlere son derece müsajittir. Tut
turduğunu tutturur, etrafındakiler! jgüllabilik 
etmeğe mahkûm eder. İçmiyen kimselerin bü
tün bir ömür bir sarhoşa dalkavukluk etmesi
nin ne demek olduğunu bir göz önüne getirin. 

İçkinin sıhhate ne kadar muzır olduğunu de-
lirenlerin, hastane ve hapisanelere düşenlerin 
adedini söylemekle ifade etmiş oluyorum. Ne
siller üzerindeki tesirini ayyaşzadelörin nasıl 
alil ve muvazenesiz olduğunu huzurunuzda tek
rara ihtiyaç yoktur. İçki müptelâlarının müs
takbeldeki fenalıkları çok söylenmiştir. Fa
kat ayyaşın gündelik hayatı ve ailede huzur 
ve sükûnu nasıl mahvettiği kâfi derecede ifa
de edilmemiştir. Ben buna ancak işaret ettim. 

Katî olarak iddia edebilirim ki, ayyaş evin
de saadet olmaz. İçki huzur ve sükûnun en bü
yük düşmanıdır. 

Aç, vereme mahkûm çocukları, benzi uçuk 
göğsü içeri çökmüş hasta anaları, tam takır 
boşalmış soğuk yuvaları ve bunun kapısında 
sabaha karşı sallanan ayyaşı düşünün. Sarhoş 
yüzü görmek tehlikesi ile kalbi yanan; kadınm 
ıstırabını asla anlayamazsınız. Bu bir felâket
tir. Ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini 
katiyen kestiremediğiniz bir kuvvetle karşılaş
mak haşyeti içinde beklemek, saatlerce, gün
lerce beklemek... Ve bütün bir ömrü bbyle ge
çirmek. 

Size bütün bu insanlar namına, göğü yaşlı 
analar, betbaht zevceler hatta bizzat oj zavallı 
sefiller namma müracaat ediyorum: inhisar
lar vekâletine başka varidat membaı bulalım. 
Bir milletin sıhhat ve saadeti pahasına înalolan 
bir gelir üstünde ısrar edilmesin. 
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Müsbet teklifim sudur : Yüksek dereceli iç

kilerin derecelerinin indirilmesi ve hatta sizin 
de tasvibiniz ve müzaheretiniz olursa votka ve 
rakmm büsbütün meni. 

En yüksek bir Devlet telâkkisine sahip olan 
Cumhuriyet Hükümeti şimdiye kadar halkın 
menfaati mezubahs olduğu yerde hiç bir feda
kârlıktan çekinmemiştir. Hükümet böyle bir ya
sağın vazına taraftar olacak ve bu yasağı ta
nıtmağa elbette muktedir olacaktır. Bundan 
asla şüphe etmiyorum. 

Pek az milletin yurduna sahip olduğu şu 
nazik devirlerde yurdumuzu iyi muhafaza et
meği ve bu yurt içinde rahat ve mesut yaşamağı 
candan dilerim (Alkışlar). 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Arkadaş
lar, Geçen gün inhisarlar teşkilât kadrosu gö
rüşülürken eksperler hakkında İnhisarlar ve
kilimizden bazı ricalarda bulunmuştum. 

REİS — Bu inhisarlar bütçesi değildir, in
hisar bütçesi ayrıca gelecektir. 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Öyle mi 
efendim? 

REİS — Bu, vekâlet bütçesidir. 
Arkadaşımız İnhisar umum müdürlüğü büt

çesi zannettiler. Onun için söz aldılar. Bu, ve
kâlet bütçesidir. İnhisarlar bütçesi ayrıca ge-
İGCfiktir 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RA-
İF KARADENİZ (Trabzon) — Bu husus hak
kında bazı arkadaşların belki mütaleaları var
dır. Müsaade buyururlarsa İnhisar müdürlü
ğü bütçesinde cevap arzedeyim. 

REİS — Heyeti Celile kabul buyururlarsa 
Vekil, gerek demin söz söyliyen Bayan Türkâ-
nın sözlerine, gerek İbrahim Dıblanın sözlerine 
ve gerek başka arkadaşların sözlerine orada ce
vap versinler. 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... Fasıl
lara geçilmiştir. 
F. 

315 Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

316 Maaş ] 
REİS — Kabul edilmiştir. 

317 1683 numaralı kanunun 58 nci 
madedsi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

318 Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

319 Vilâyet ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

320 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

321 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

322 Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

503 260 

17 000 

39 420 

24 240 

46 416 

4 000 

11 750 

F. Lira 
323 Merkez müteferrikası 8 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
324 Vekâlet otomobili masrafı 2 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
325 Nakil vasıtaları masrafı 1 401 

REİS — Kabul edilmiştir. 
326 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 22 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
327 Vilâyetler levazımı 38 950 

REİS — Kabul edilmiştir. 
328 Vilâyetler müteferrikası 15 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
329 Mütenevvi masraflar 59 800 

REİS — Kabul edilmiştir. 
330 Daimî memuriyet harcırahı 26 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
331 Muvakkat memuriyet harcırahı 17 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
332 Müfettişler harcırahı 36 760 

REİS — Kabul edilmiştir. 
333 Staj için yabancı memlketlere 

gönderilecek müfettiş ve mua
vinlerinin harcırahı 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

334 Yüksek tahsilini bitirmiş ecnebi 
diline sahip olan ve gümrük mu
amelelerini bilenlerden yabancı 
memleket gümrüklerine staj için 
gönderileceklerin harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

335 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

336 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

337 Posta, ve telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

338 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

339 Mukannen masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

340 Gümrük ambarlarında zayi olan 
eşya tazminatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

341 Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

342 Muharreratı umumiye ve sair 
matbuaların tabı, teclit, kâğıt 
ve sair levazımı masrafı 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

343 Tarife nomanklatürü ve izahna-
menin tertip ve ihzarı masrafları 3 384 
REİS — Kabul edilmiştir. 

344 Pasif korunma umumî masraf
ları 10 244 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1 

8 000 

500 
39 625 

10 000 

203 120 

300 
12 701 
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F. 

345 Tartı âletleri mubayaa ve tamir 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

346 İnşaat ve tamirat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

347 Gümrük kursları masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

348 Geçen yıl borçlan 
REİS — Kabul edilmiştir. 

349 Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

350 Maaş 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

351 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te 
kaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

352 Ücret 
REİS — Kabul edilmiştir. 

353 3779 sayılı kanun mucibince er
başlara verilecek naktî mükâfat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

354 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

355 Mefruşat ve demirbaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 

356 Kırtasiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 

357 Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 

358 Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

359 Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

360 Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

361 Müfettişler harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

362 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

363 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 000 

10 000 

28 661 

12 000 

2 000 

959 372 

1 020 

319 320 

300 
16 800 

1 000 

3 450 

7 000 

53 000 

28 000 

10 000 

2 000 

F. 
364 

365 

366 

367 

368 
369 
370 
371 

372 
373 
374 
375 
376 

2 500 

100 

Lira 
3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 1 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazım ve teçhizatı harbiye ve 
fenniye masrafları 7 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kara nakil ve deniz muhafaza 
vasıtalarının masrafları 102 600 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hayvan mubayaa ve tazmin 
masrafları 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muayyenat 840 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazımı askeriye 235 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ecza ve malzemei sıhhiye 7 960 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ölen eratın cenaze masraflarile 
müsademede şehit düşen veya 
vazife ifa ederken ölen subay, 
erbaş, er ve muhafaza memur
larının ve deniz müstahdemleri
nin teçhiz, tekfin ve kabir inşa 
masrafları 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İstihbarat masrafı 40 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nakliyat 30 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tercüme masrafı 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İnşaat ve tamirat 7 455 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muhafaza kurs masrafları 22 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

377 Gecen yıl borçları 2 538 
REİS — Kabul edilmiştir. 

378 Eski yıllar borçları 3 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Yarın saat 14 te toplanmak üzere bu günkü 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 17,47 

DÜZELTME 

Bu zaptın sonuna bağlı (190) sayılı Muvazenei umumiye kanunu lâyihasının sonandaki cetvellerde 
aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır. 

A cetveline ait düzeltmeler: 
11 nci sayıfadaki umumî yekûn 474 889, 
34 ncü sayıfada madde (3) ün altındaki haşiyede geçen (İmar) kelimesi (İmâl) olarak düzel

tilmiştir. 
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51 nci sayıfadaki 184 neü faslın 2 nci maddesinin 9 ncıı satırından itibaren «Tamir ve atelye 

işlerinde hariçten çalıştırılacakların yevmiyeleri, seyyar ve muvakkat meteoroloji istasyonlarından 
yatım, yiyim ve iş giyimi ve çalışmalara müteallik eşya ve edevatın mubayaası ve bunların nakil 

masrafları». Kısmı; 50 nci sayıfanm sonuna.konmuştur. 
72 nci sayıfada : Birinci kısım yekûnu 9 727 219, 
Umumî yekûn 25 159 280; 
80 nci sayıfada 297 nci faslın birinci maddesinin rakamı 3 051 629, 
298 nci faslın birinci maddesinin rakamı 1 525 814, 
İkinci bap yekûnu 7 681 443, 
Birinci kısım yekûnu 12 451 443; 
82 nci sayıfadaki ; umumî yekûn 85 157 219, 
162 nci sayıfadaki ; ikinci bap yekûnu 579 000, 

İkinci kısım yekûnu 1 664 801, 
166 nci sayıfadaki ; Umumî yekûn 11 969 424, 
174 ncü sayıfadaki 610 ncu faslın birinci maddesi 7 475, 
İkinci maddesi 3500, 
İkinci kısım yekûnu 180 875, 
176 nci sayıfadaki Umumî yekûn 9 519 802, 
213 ncü sayıfadaki 713 ncü faslın 3 ncü maddesinde «Fakültenin» kelimesi «Fakültelerin» , 
214 ncü sayıfadaki 714 ncü faslın 5 nci maddesinde «Rektörler» kelimesi «Lektörler» olarak 

düzeltilmiştir. 
224 ncü sayıfanm 3 ncü satırında « daireler » kelimesi « idareler », 
225 nci sayıfanm 244 ncü faslın ikinci maddesinde geçen « müstail » kelimesi « müştail », 
226 nci sayıfada 2 nci maddede 7 nci maddedeki «işletme » kelimesi « tamir » olmuştur. 
314 ncü sayıfadaki 1009 ncu faslın birinci maddesinin rakamı 5 500, 
339 ncu sayıfadaki 1098 nci faslın Hükümetçe talep edilen sütunundaki (70 000) rakamı 

(70 500), 
340 nci sayıfadaki 1100 ncü faslın birinci maddesindeki (masrafı) kelimesi (Masarifi) olarak dü

zeltilmiştir. 
(C) cetveline ait düzeltmeler : 
3 ncü sayıfanm « Veraset ve intikal vergisi » serlevhasından evvel şu kısım ilâve edilmiştir: 
29-V-1941 kanun 4040 Fevkelâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair 

olan 3828 numaralı kanuna ek kanun 
13 ncü sayıfanm « Kara, deniz av vergileri » serlevhasından evvel şu kısım ilâve edilmiştir : 
29-V-1941 kanun 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasma dair 

olan 3828 numaralı kanuna ek kanun 
15 nci sayıfanm « Tapu harçları » serlevhasından evvel şu kısmı ilâve edilmiştir : 
29-V-1941 kanun 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair 

olan 3828 numaralı kanuna ek kanun 
20 nci sayıfadaki « tütün ve içkilerden alınacak müdafaa vergisi » serlâvhası : 
« Tütün, tuz ve içkilerden alınacak müdafaa vergisi » şeklinde düzeltilmiştir. 
Bu serlâvhadan bir satır sonra şu kısım ilâve edilmiştir : 
29-V-1941 kanun 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair 

olan 3828 numaralı kanuna ek kanun 
29 ncu sayıfadaki « Altıncı kısım » serlevhasından evvel şu kısım ilâve edilmiştir : 

Kadyo hasılatı 
9-6-1937 kanun 3222 Telsiz kanunu 
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22-5-1940 kanun 3837 Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdürlüğü teşkiline dair kanunun 

muvakkat ikinci maddesi 
42 nci sayıfadaki « Nâzım, varidat » serlevhasından evvel şu kısım ilâv« edilmiştir: 
29-V-1941 kanun 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair 

olan 3828 numaralı kanuna ek kanun 
45 nci sayıfanm sonuna şu kısım eklenmiştir: 
29 -V-1941 kanun 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına da

ir olan 3828 numaralı kanuna ek kanun 

(D) cetveline ait düzeltmeler 
Sayıfa Sütun Satır 

24 
45 

45 
45 

46 

51 

55 

58 
94 

19 
25 

4 

9 

29 

Yanlış 

Adet Ücret 

34 Odacı 1 
8 22 - 9 -1933 

Adet No. Nevi 

35 

Markası 

1 4 Otomobil Fort 
1 — hasta oto- Şevrole 

mobili 
1 9 Hasta nakil Şevrole 

otomobili 
1 5 Motosiklet Şevrole 

Motor numarası 

18,3380892 
Adet Numara Nevi 

100 Kamyonet 

Doğru 

Adet Ücret 

Odacı 1 30 
22 - 9 -1938 
Adet No. 

1 
1 — 

1 9 

1 5 

Nevi 

Otomobil 
Hasta oto
mobili 
Hasta nakil 
otomobili 
Kamyon 

Motor numarası 

Markası 

Fort 
Fort 

Fort 

Şevrole 

18.338092 
Adet Numara 

100 

Nevi 

Kamyon 
İşletmelerimizin 1941 nakil va- işletmeler 1941 nakil vasıtasrta-
sıtaları ihtiyacı lan ihtiyacı 

(E) cetveline ait düzeltmeler: 
ikinci sayjfadaki (Devlet meteoroloji Umum müdürlüğü) serlevhasından sonra şu fasıllar ilâve 

edilmiştir : 
Fasıl 

179 Tesis ve tamir 
180 Neşriyat, tabı, risale ve abone masrafları. 
182 nci fasıldan sonra şu kısım ilâve edilmiştir^ 

F. M. 

184 Telsiz ve her türlü muhabere ve dinleme alât ve eçhizesıle alât ve levazımı rasadiye 
mubayaa, tesis, tecrübe ve işletme masrafları. 

1 Merkez ve taşra için alınacak telsiz ve her türlü muhabere ve dinleme ve işaretleşme 
«Helyosta, projektör ve emsali aletler» ahit ve echizesinin mubayaa, tesîs, nakliye, mon
taj, enstellâsyou, tecrübe, işletme, tamir, tamirhane, alât ve levazımı ve masrafları ile 
telsiz cihazları, rasat parkları ve istasyonları için lâzım olan barakaların ve siperlerin 
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yaptırılması veya satın alınmasına ait masraflarla diğer her türlü alât ve levazımı ra
sadiye ve fenniye mubayaa, tesis, tecjrübe, kontrol, tamir ve nakliye masrafları ile bu 
işlerde kullanılan bilûmum edevat, malzeme ve eeza bedelleri 

2 Telsiz cihazları ile rasat istasyonlarının ve alâtı rasadiye ve fenneiyenin tesis, montaj ve 
enstellâsyon, işletme, kontrol ve tecrübelerde tamirleri işleri için istihdam ve izam 
olunacakların ve seyyar meteoroloji istasyonlarına memur edileceklerin ücret ve harcı
rahları 

3 Seyyar istasyonların nakil vasıtalarının işletmesi masraflarile nakil, sevk ve muhafaza 
ve temizlikleri için icabında hariçten kullanılacak şoför, şoför yamağı, bekçi gibi müs
tahdemlerin yevmiyeleri 

4 Seyyar istasyonların nakil vasıtalarının tamiri 
Dördüncü sayıfanın sonuna şu kısım ilâve edilmiştir: 

Madde 

7 Yol ve köprüler inşaatı ve bilûmum masraflar karşılığı 

(L) cetveline ait düzeltmeler: 
Sayıfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

22 
27 
28 
29 
30 
31 

Maaş 

50 
20 
15 
12 
10 
8 

Adet 

4 
2 
2 
2 
3 
1 

Maaş Adet 

50 

32 5 30 5 23 

>s»^< 
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S. Sayısı: 190 
1941 malî yılı muvazene! umumiye kanunu lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası (1/539) 

T.C. 
Başvekâlet ' 28-11-1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/775 

v Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îcra Vekilleri Heyetince 28 - II - 1941 tarihinde yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 1941 malî 
yılı muvazenei umumiye kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
, ^ : Dr. R. Saydam 

Hükümetin Umumî esbabı mucibe lâyihaları 

1941 malî yılı muvazenei umumiye kanunu lâyihası ile buna bağlı bütçe ve cetvelleri Teşkilâtı 
Esasiye kanununun 95 nci maddesine tevfikan Yüksek Meclise takdim ediyorum. 

Bir buçuk seneden beri devam etmekte olan Avrupa harbi, başta gümrük vergisi olmak üzere bir 
taraftan ithalât ile alâkalı bazı varidat kalemlerinde mühim bir tenakus husule getirmiş olduğu gibi 

1 

diğer taraftan memleketimizin emniyeti için alınmasına lüzum görülen tedbirler Devlet masrafları
nın ehemmiyetli bir nisbette yükselmesini intaç eylemiş bulunmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında şimdiye kadar fevkalâde tahsisat ile idare edilmekte olan hizmetlerde;! 
Millî Müdafaa ihtiyaçları haricinde kalanların adi bütçeye alınarak vaziyeti hazıra dolayısile yalnız 
memleket müdafaasının istilzam ettiği fevkalâde masrafların fevkalâde tahsisatla karşılanmasına ve 
bir taraftan bu suretle âdi bütçe hizmetleri mey anma alman masrafları karşılamak, diğer taraftan 
Millî müdafaa fevkalâde ihtiyaçlarına sarf ve tahsis olunan paralar için âdi bütçede bir karşılık 
teşkil etmek üzere geçen sene olduğu gibi bu sene de yeniden bazı varidat membaları teminine za
ruret hâsıl olmuş ve bunlara ait lâyihalar da Yüksek Meclise takdim kılınmıştır. 

1941 malî yılı masrafları umumî yekûnu, yeni lâyihaların temin edeceği miktarları da ihtiva et
mek üzere tahmin olunan varidata uygun ve mütevazin olmak üzere 304 971 662 lira olarak tesbit 
olunmuştur. Bu yekûn 1940 malî yılı masraf yekûnlarına nazaran 36 495 341 lira bir fazlalık ar-
zetmekte olup bu fazlalığın hizmetlere tevzii şu suretle yapılmıştır, 
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12 750 000 lirası Düyunu umumiye bütçesine; 
1 500 000 » Jandarma bütçesine; 

400 000 » Gümrük Muhafaza' Genel Komutanlığı bütçesine; 
500 000 » Orman muhafaza teşkilâtı için Orman umum müdürlüğü bütçesine 

yardım; 

olmak üzere 
B — 

15 150 000 
5 983 841 
2 088 311 
650 000 
500 000 
500 000 
350 000 
000 000 

Millî Müdafaa ile alâkalı hizmetlere; 
Demiryollar inşaatına; 
Muhtelif şose ve .köprüler inşaatına; ' • 
Su poliçelerinin ödenmesine; 
Muhacir iskân işlerine; 
Maske imalâtına; 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım; 
Ereğli kömür havzasındaki ocakların Devletçe işlettirilmesi hakkındaki 
kanun mucibince çıkarılacak bonolar karşılığı; 

olmak üzere 14 072 152 » Şimdiye kadar fevkalâde tahsisatla idare edilmekte iken bu defa a<ii 
bütçeye alman hizmetlere; 

C — 1 500 000 lirası Maarif hizmetlerine; 
D — 750 000 » Yol inşaatına; 

300 000 » Ankara kanalizasyon inşaatına; 
250 000 » Asi nehri mecrasının ıslâhına; 

80 000 » Elektrik işleri etüt idaresine yardım; 

olmak üzere 1 380 000 » yeniden Nafia hizmetlerine; 
E — 600 000 » Sermayesine mahsuben Devlet Ziraat işletme kurumuna; 

500 000 » Ziraat vekâleti bütçesine; 

verilmek üzere 1 100 000 » muhtelif ziraî ihtiyaçlara; 
P — 490 000 » Ankara tıp fakültesi doğum ve nisaiye kliniği ikmali inşaatına; 

407 887 » Hastanelere ve diğer hizmetlere; 
200 000 » Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü bütçesine yardım; 

olmak üzere 1 097 887 » Sıhhî ihtiyaçlara; 
G — 600 000 » lirası program mucibince verilmekte olan 1 350 000 liraya ilâveten 

Maden tetkik ve arama enstitüsüne; 

Tahsis olunmuş ve mütebaki 1 595 302 lira ile bazı daireler bütçelerinden tasarruf olunabilen 
paralarda başta ceza evleri tayinatı ile maaş açıklarının ikmali olmak üzere, vekâletlerin diğer ih
tiyaçlarına tevzi olunmuştur. 

Şimdilik 83 milyon liraya baliğ olan Millî Müdafaa fevkalâde ihtiyaçları için ayrı bir fevkalâde 
tahsisat lâyihası tanzim edilmekte olup bu tahsisat ta kısmen mevcut menabi ile kısmen de son se
nelerde büyük bir rağbete mahzar olan dahilî istikraz tahvili ihracı ve buna müşabih ve muhtelif 
tasarruflara plasman bulmağa matuf kolaylıklar gösterilmesi suretile karşılanacaktır. 



B. M. MECLİSİ 

Büyük Millet Meclisinin tanzim kılman 1941 malî yılına ait masraf bütçesi, müstahdemler 
kadrosunu ihtiva eden müfredat cetvelile nakil vasıtaları kadrosunu mübeyyin cetveli ile birlikte 
olarak arz ve takdim kılınmıştır. 

İşbu bütçe lâyihasının tanziminde bilhassa bu sene bir yıl içinde ifası derpiş olunan mecburî hiz
metler için fasıl ve maddelere konan rakamların hakikî ihtiyaçların tamamen karşılığı olması ehem
miyetle nazarı dikkate alınmış olduğu gibi geçen yılların verdiği tecrübeler göz önünde bulundu
rularak her hangi bir fasıl ve maddeye fazla bir miktarın ilâve edilmemesinde büyük bir dikkat 
gösterilmiştir. 

Bu itibarla: Bütçe lâyihasının yekûnu geçen yıla nazaran (538 224) lira noksanile (3 969 683) 
lira olarak bağlanmıştır. Bu tenzilâttan (500 000) lirası lâyihanm tetkikinden anlaşılacağı üzere 
yeni yapılacak Büyük Millet Meclisi binasının inşaatı için geçen sene bütçesine konan tahsisattan 
indirilmiş miktar ve (38 224) lirası da muhtelif fasıl ve maddelerden yapılan tenzilâta ait bu
lunmuştur. 

Binaenaley: Lâyihada yazılı (3 960 683) liranın aynen kabulüne müsaade Duyurularak keyfi
yetin Encümene havalesi Yüksek tasviblerine arzolunur. 

RİYASETİ CUMHUR 

Riyaseti Cumhur 1941 senesi masraf bütçesi yekûnu dört yüz yetmiş dört bin sekiz yüz yetmiş 
altı lira olup bu miktar 1940 bütçesile verilmiş olan tahsisattan kırk iki bin iki yüz seksen lira 
fazladır. Bunun iki bin iki yüz seksen lirası müstahdemin ücretleri ve kırk bin lirası da masarifi 
umumiye faslından olup bütçenin diğer kısımları eski miktarlarını aynen muhafaza etmektedir. 

1 — Müstahdemin ücretleri maddesindeki fazlalık Marmara köşkünün Riyaseti Cumhur daire
sine devrinden dolayı oradaki iki müstahdemin ücretleri için bütçeye karşılık konulması zarure
tinden ve müstahdemler kadrosunda yapılması idareten lüzumlu bazı ufak tefek tadilâttan neşet 
etmektedir. 

2 — Masarifatı umumiye faslını teşkil eden yüz seksen bin lira gerçi 1940 bütçesinde aynı fa
sıldaki miktara nazaran kırk bin lira farklı gibi görülmekte ise de 1940 senesinde tahakkuk eden 
ihtiyaç karşısında kırk bin liralık munzam tahsisat verilmiş olduğu cihetle bu fasla teklif edilen 
miktar geçen sene filen tahakkuk etmiş olan tahsisatın ayni bulunmaktadır. 

DİVANI MUHASEBAT 

1941 senesi bütçemizin umumî yekûnu geçen 1940 senesi umumî yekûnuna müsavidir. Ancak 
umumî yekûna tesir etmemek şartile fasıldan fasla icap eden tenzil ve ilâveler yapılmıştır. 

Ezcümle 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi 42 nci 
fasılda geçen seneye nazaran 1941 senesinde 649 lira fazladır, ve 43 ncü faslın ikinci müteferrik 
müstahdemler tertibinde geçen sene 19 800 lira tahsisat mevzu idi ise de bu miktar kadroya naza
ran 600 lira noksan olduğundan bu sene bütçesine ilâve edilerek kadro ile tahsisat arasındaki fark 
izale edilmiştir. 
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Müstahdemine yaptırılması icap eden elbise ve potinden maada bu sene miadı gelen paltoların da 

imali zarurî bulunduğu ve kumaş ve sair malzeme fiatlarınıu yükselmiş olduğu cihetle 48 nci faslın 
(3) ncü melbusat madesine, 1941 senesi için geçen seneye nazaran .1 000 lira ilâve edilmiştir. 52 nci 
resmî telefon ve tesis ve mükâleme masrafı faslı geçen seneye nazaran bu sene 470 lira ve 54 ncü 
posta ve telgraf ücreti 209 lira fazlalık irae etmektedir. Posta ve telgraf idaresi geçen sene mu
haberatı da nazarı dikkate alarak yeni bütçesine fazla tahsisat vazını teklif etmiş ve bu teklif üze
rine tertibi mahsusuna zam icrası zarurî görülmüştür. 59 ncu geçen sene düyunu faslına 50 lira ve 

60 nci eski seneler düyunu faslının 1 nci maddesine resmî telefon tesis ve mükâleme masrafından 
tahakkuk eden düyun karşılığı ile belediye su ve tamir masrafı olarak tahakkuk eden 543 ve ayni 
faslın 2, 3, 4 ncü maddelerine birerden üç lira ki,ceman 596 lira düyun tahsisatı vazedilmiştir. Ya
karıda gösterilen müfredata nazaran yeni sene bütçesinde muhtelif fasıl ve maddelere yapılan ilâ
veler yekûnu 3523 lira olup buna mukabil 45 nci mefruşat ve demirbaş faslından 300 ve 46 nci 
faslın 1 nci tenvir maddesinden 200 ve ayni- faslın 2 nci teshin maddesinden 610 ve 3 ncü kırta
siye maddesinden 260 ve 48 nci masarifi muhakeme faslının 1 nci maddesinde mevzu 190 ve ayni fas
lın 2 nci defatir ve evrak tabı veteclit masrafı maddesinden 260 ve 50 nci daimî memuriyet harcı
rahı faslından 500 ve 51 nci muvakkat memuriyet harcırahı faslından 880 ve 58 nci küçük tamirler 
faslından 270 ve 1938 senesi düyunu kısmında yazılı 54 liradan 53 lira ki ceman 3523 liralık tenzil 
yapılmak suretile geçen senenin umumî yekûnunu tecavüz ettirmemeğe gayret edilmiştir. Diğer 

tertiplerde bir tebeddül husule getirilmemiş olup ta geçen senen i ti rakamı aynen muhafaza edil
miştir. 

BAŞVEKÂLET 
Başvekâlet 1941 malî yılı bütçesi, 1940 bütçesine nazaran 157 000 lira fazlasile tesbit ve teklif 

olunmuştur. 

Bunun 4 792 lirası; Matbaanın hali hazır iş vaziyeti ve mevaddı iptidaiye fiatlerinin yüksel
mesi mukabilidir. 

Matbaa masraflarına ayrıca ilâve edilen 150 000 lira da Matbuat umum müdürlüğünün mevcut 
neşriyatile ilerde yapılacak bazı yeni neşriyatın doğrudan doğruya Devlet matbaası tarafından 1a-
bınm temini maksadile konulmuştur. 

Bundan başka halihazır kadroya göre müteferrik müstahdemler tertibindeki tahsisat noksanlığı
nın ikmali maksadile konan 960 lira da dahil olmak üzere 1941 teklif bütçesinin ihtiyaç görülen 
kırtasiye, mefruşat ve ücretli muhabere ve mükâleme tertiplerine ceman 3 060 lira zam edilmiş ve 
1940 bütçesine nazaran 1941 teklif bütçesinin bazı tertiplerinde de bir miktar tenzilât icrası müm
kün görülmüştür. 

DEVLET ŞÛRASI 

Devlet şûrasının 1941 senesi bütçesi geçen seneye nazaran 2 300 lira fazlasile yani 352 230 lira 
olarak tesbit olunmuştur. 

Bu fazlalık mefruşat faslına dahil yazı makinelerile masa, koltuk ve sandalyaların tamiri zarurî 
bulunduğundan ve kırtasiye, defatir ve evrakı matbua; kitap ve risale mubayaasile kararljar mec-
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muası fasıllarına konulan birer miktar fazlalığın kâğıt fiatlerinin ve müteferrika, melbusat fasılla
rının tezyidi ise ahvali hazıra dolayisile bilcümle eşya ve malzeme fiatlerinin yükselmiş olmasından 
ileri gelmiştir. 

Daimî memuriyet harcırahı faslına geçen seneyi» nazaran bir miktar fazla konulması ise bu sene 
tekaüt olacakların ikamet edecekleri mahalle kadar kendilerine harcırah verilmesi mülâhazasına 
müstenittir. 

MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Matbuat Umum Müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesi 1940 bütçesine nazaran 122 500 lira fazlasile 
1 096 700 lira olarak tesbit ve teklif olunmuştur. 

Bunun 11 142 lirası; 1940 bütçesinin tanzimi sırasında bütçede her nasılsa yer almıyan ve zarurî 
ihtiyaçlara taallûk eden melbusat, tenvir ve teshin, ücretli muhabere ve mükâleme, tedavi ve yol 
masrafı, beynelmilel radyo difüzyon birliğine iştirak hissesi geçen yıl ve eski yıllar borçları için 
bütçede yeniden açılan fasıllara konmuştur. 

Neşriyat ve propaganda tertibine ilâve edilen 10 000 lira ise teşkilât kanununun Matbuat Umum 
Müdürlüğüne tahmil ettiği vazifelerin başarılmasını temin içindir. 

Radyo işletmesine eklenen 110 725 lira 1940 malî yılı bütçesinden sonra radyo difüzyon hiz
metlerinin artmasından tevellüt etmiş ve bu madde; mubayaasına bir an evvel lüzum görülen bazı 
fennî malzemenin tedariki için de gereken tahsisatı ihtiva etmekte bulunmuştur. 

Müteferrik müstahdemler tertibindeki görülen ve zahirî denilebilecek olan tezayüt hâsıl olan lü
zum üzerine 1940 malî yılı zarfında alman muvakkat kadroların mevcut zarurete binaen müteferrik 
müstahdemler meyanma alınmasından neşet etmiştir. 

Bundan başka görülen lüzuma binaen yerli ve yabancı radyo mütehassısları tertibi açılmış ve 
teşkilât kanunumuza göre ihtisas mevkiinde bulunan radyo mühendisleri de (L) cetveline nakle
dilmiştir. 

Bütçede bunun haricinde yapılan bazı zamlar bütçe yekûnu dahilinde mevcut ihtiyaçları karşı
lamak maksadile vaki olmuş ve tasarruf edilebileceği anlaşılan bazı tertiplerde de bir miktar tenzi
lât icrası mümkün görülmüştür. 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Umum müdürlük bütçesi geçen seneye nazaran 175 bin lira noksanile 279 920 lira olarak ha-
arlanmıştır. 

Bu tasarruf, umumî nüfus sayımı için geçen sene konulmuş olan 226 720 liranın 44 520 liraya 
ndirilmesinden mütevellittir. 

Bütçenin maaş ve ücret kısmı mevcut kadroların, (L) cetveli hariç olmak üzere, icap ettirdiği 
niktar üzerinden tertip olunmuştur, levazım, müteferrika ve neşriyat fasıllarında görülen cüzî faz-
alıklar fiatlerin değişmesi neticesinde ayni hidematın ifası için ilâvesi zarurî olan miktardan mü-
;evellittir. 
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Nüfus sayımı faslında görülen 44 520 liranın 40 000 lirası tasnif ücreti karşılığıdır. (îeçeı: 

1935 i takip eden malî senede tasnif işleri için 155 000 lira tahsisat alınmıştı. Bu defa 44 52( 
lira konulmuş olmasının sebebi şudur: 

Tasnif işlerinin birinci safhası orijinal sayım defterlerinin kontrol ve kodifikasyon ameliyesi o 
lup bu safhada bültenler kazalar ve köyler itibarile kadın ve erkek olarak ayrıldıktan ve bütür 
bültenler bu suretle kontrol ve icabına göre mahallerile muhabere edildikten sonra bunların her bir 
üzerine ayrı ayrı kod işaretleri denilen işaretler konulur. İkinci safhada bu bültenler makine fiş 
denilen ve nüfusun muhtelif evsafına- göre makinelerle tasnifi temin eden delikli fişlere naklcdi 
lir. Makine fişlerinin tedariki ahvali hazıra sebebile mümkün olmadığından şimdilik sadece bül 
tenlerin kontrol, tashih ve kodifikasyon işi erile iktifa edilecektir. 

DEVLET METEOROLOJİ tŞLERÎ U. M. 

Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçesi 1940 bütçesine nazaraı 
7 500 lira fazlasile 583 990 lira olarak tesbit ve*teklif olunmuştur. 

1940 bütçesine nazaran bazı tertiplerden tasarruf edilebileceği tahmin olunan mebaliğle bir 
likte yukarıda adı geçen fazlalık; bazı eşya fiatlerinin yükselmesi hasebile ihtiyaç hasıl olan fası 
ve maddelere tevzi olunmuş ve kısmen de mevcut olan ihtiyaca binaen vilâyetler mefruşat ve de 
mirbaş ve resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli tertiplerile tesis ve tamir faslına ve seyyar istas 
yonlann nakil vasıtalarının işletmesi tertibine ilâve olunmuştur. 

DİYANET İŞLERİ RElSLÎĞI 

1 — 1940 yılı bütçesinde mevkuf tutulmak suretile bütçeden tenzil olunan 10 764 liraya tekabü 
eden bir kısım memuriyetler bu sene için de mevkuf tutulmuş ve maaş açığı olan 16 600 liramı 
ilâvesile memurlar maaşı 607 752 lira olarak tesbit edilmiştir. 

2 — 3665 sayılı teşkilât kanunu mucibince hâlen Ankarada istihdam olunan memurlar kadrosu 
na göre muvakkat tazminat faslına 1 110 lira, 

3 —• Dairenin bu sene müsait bir binaya nakli lüzumuna ve bunun icap ettirdiği noksanları v< 
her türlü ihtiyaçları bir dereceye kadar karşılayabilmek üzere merkez mefruşat ve demirbaşı faslım 
1 800, tenvir ve teshine 400, kırtasiyeye 100 ve müteferrikaya 500; 

4 — Vilâyetler tenvir ve teshin, kırtasiye ve müteferrika tertiplerine mevzu 2 350 liranın aza 
mî tasarrufa rağmen hakikî ihtiyaçları karşılayamadığı sabit olmuş bulunduğundan bu tertiplen 
ceman 1 650 lira; 

5 —• 1 700 lira icarla oturulmakta olan Riyaset merkez binasının tamamen ahşap ve köhne olmas 
dolayısile pasif korunma kanunu ve nizamnamesi uyarınca lüzumlu tertibat almaya imkân görüle 
mediği gibi hali hazır ile de artık durulamıyacak bir vaziyete gelmiş bulunmasına binaen müsait biı 
binaya taşmılmasma lüzum ve zaruret hâsıl olduğundan merkez binası icar bedeli için 5 000, mev 
zu tahsisatın azlığına ve hakikî ihtiyaca binaen defatir ve evrakı matbuaya, melbusat, muvakkat me
muriyet harcırahı, resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli, posta, ve telgraf ücreti ve tedavi ve 

yol masrafı tertiplerine ceman 983 lira ilâvesi zarurî bulunmuştur. 
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6 — Her hangi bir sebeple ödenemeyen 1940 y ılı borçları için geçen yıl borçları faslına tahminen 

500 ve eski yıllar borçlarına bir fasıl halinde 1 000 liva konulmuştur. 

7 — Bunlar haricinde kalan tertiplerdeki tahsisattan bir kısmının aynen ipka ve bir kısmının da 
ceman 3 693 lira tenzil edilmek suretile 1941 yılı bütçesi geçen seneye nazaran 25 000 lira fazla-
sile 697 518 lira olarak tesbit ve takdim kılınmıştır. 

MALÎYE VEKÂLETÎ 

Fasıl : 182 - 1 : Memurlar maaşı 
1940 senesi bütçesinde maaş tertibine kadroya nazaran 25 000 küsur lira noksan tahsisat konul

muş olduğundan 1941 bütçesinin tanziminde gerek bu cihet ve gerekse halen teşkil edilmiş olan 
askerî muhasiplikler teşkilâtı nazarı dikkate alınarak 134 660 lira fazlasile 5 967 640 lira tahsisat 
konulmuştur. 

Fasıl : 182 - 2 : Açık maaşı 
1940 senesi bütçesine açık maaşı için 39 900 lira tahsisat konulmuş, ihtiyacı karşılamakta olduğu 

anlaşılan bu tahsisat yuvarlak rakamla ifade edilmek için 1941 senesinde 40 000 liraya iblâğ olun
muştur. 

Fasıl : 182 - 3 : Mazuliyet maaşı 
1940 bütçesile bu tertibe konulan 100 lira yeniden üç şahsın mazuliyet maaşı tahsisi için karar 

alması üzerine, 1941 bütçesile 470 liraya iblâğ olunmuştur. 

Fasıl : 183 - Tekaüt ikramiyesi 
1940 bütçesindeki 35 000 liralık tahsisat kâfi gelmediğinden münakale ile 25 000 lira daha tah

sisat alınmıştır. 1941 senesi bütçesine de bu sebeple 15 000 lira fazlasile 50 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

Fasıl : 184 - 1 : Merkez ücretli memurları 
1940 bütçesine kadroya nazaran 420 lira noksan tahsisat konulduğu anlaşıldığından bu noksanı 

telâfi için 1941 bütçesinde mezkûr tertibe 420 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 184 - 2 : Merkez müteferrik müstahdemleri 
1940 bütçesinde bu tertibe kadroya nazaran 14 580 lira noksan tahsisat konulmuş olduğundan 

kadro tutarını ikmal etmek üzere 1941 bütçesinde mezkûr tertibe 14 580 lira fazla konulmuştur. 

Fasıl : 185 - 2 : Vilâyetler müteferrik müstahdemler ücreti 
1940 senesi bütçesinde bu tertibe kadroya nazaran 3 600 lira noksan tahsisat konulmuş olduğun

dan 1941 senesi bütçesine, bu noksanın telâfisi için, ol miktar fazla tahsisat konulmuştur . 

Fasıl : 188 - 1 : Merkez tenviri 
Merkez tenvir cereyan bedeli ayda 980 liradan seneliği 11760 liraya baliğ olmaktadır. Bakiye 740 

lirada elektrik levazımına sarf edilecektir. 

Fasıl : 189 - Merkez müteferrikası 
1940 bütçesile alınan 9 000 lira kâfi gelmediğinden bu tertibe münakale ile 4 000 lira daha tah

sisat alınmıştır. Bunun için 1941 bütçesinde bu tertibe 4 000 lira fazlasile 13 000 lira teklif olun
muştur. 

Fasıl : 192 - 1 : Vilâyetler tenvir ve teshini 
1940 bütçesinde bu tertibe konulan tahsisatın kifayetsizliği dolayisüe 6 000 liralık talebi karşıla-
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mağa imkân bulunamamıştır. Bu sebepten bu tertibe 5 000 lira fazlasile 65 000 lira tahsisat konul
muştur. 

Fasıl : 193 - Vilâyetler müteferrikası 
ilân ücretlerinin fazlalığından bu tertibe 1940 senesinde 5 000 lira zam yapılmıştır, £ u sebeple 

1941 bütçesinde bu tertibe 5 000 Jira fazla tahsisat konulmuştur. 

Fasıl . - 1 9 4 - 1 .- İcar bedeli 
1940 bütçesi I e bu tertibe konulan tahsisat kâfi gelmediğinden münakale ile 1 500 liralik bir zam 

yapılmıştır. Bu sebeple 1941 bütçesinde de bu tertibe 1 500 lira fazlasile tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 194 - 3 : Defatir ve evrakı matbua 
Defatir ve evrakı matbua malzeme bedellerinde vukua gelen tereffüü karşılamak ve yeniden ba

zı evrakı matbua bastırmak üzere bu tertibe 1940 bütçesine nazaran 30 000 lira fazlasilej 360 000 
lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 194 - 4 : Melbusat 
Fiatlerin yükselmesinden dolayı 1940 bütçesile verilen tahsisat kâfi gelmediğinden münakale ile 

bu tertibe 3 000 lira zammedilmiştir. 1941 bütçesinde de ayni sebeple İm tertibe 3 000 lira j fazlasile 
9 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Fasıl : 195 - Daimî memuriyet harcırahı 
1940 bütçesile bu tertibe konulan 90 000 lira tahsisat kifayet etmediğinden münakale i|e 38 000 

lira daha tahsisat alınmıştı. 1941 bütçesinde de 1940 bütçesi tahsisatına nazaran 20 000 pira faz
lasile 110 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

Fasıl : 196 - Muvakkat memuriyet harcırahı 
1940 bütçesile bu tertibe konulan tahsisat da kâfi gelmediğinden 11 800 liralık münakale yapıl

mıştır. Bu sebeple 1941 bütçesile 1940 bütçesinden 6 000 lira fazlasile 60 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 198 - 1 : Merkez kontrolörlerile balık müfettiş ve muavinleri harcırahı. 
1940 malî yılı içinde çıkan ücretli baremi ile yeniden sekiz kontrolörlük ihdas edilmiş olduğun

dan bunların harcırahını karşılamak üzere 1940bütçesinde bu tertibe münakale ile 6 000 lira 
zammedilmiş olduğu gibi ayni sebeple 1941 bütçesinde de bu tertibe 1940 bütçesine nazaran) 14 000 
Ura fazlasile tahsisat teklif olunmuştur. 

Fasıl : 198 - 2 : Vergi kanunlarının tatbiki için köylere gönderilecek memurlar harcırahile t hay
vanlar vergisi yoklamasına ve kaçak hayvan takibine gönderilecek çavuş, onbaşı ve erlerin; her 

nevi nakil masrafları 
1940 bütçesile kabul olunan tahsisata nazaran 1941 bütçesinde bu tertipten 2 600 lira fazja mas

raf olacağı tahmin olunarak ona göre tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 198 - 3 : Defterdar, varidat müdürleri, kontrol ve malmemurlarınm 
teftiş ve devir harcırahı 

Defterdarların senede bir defa mülhak kazalar malî muamelâtını teftiş edebilmeleri v0 tah
silat memurlarının teşkilât kanunu ve nizamnamesi hükümlerine göre devir ve teftiş yapabilme 
leri için bu tertibe 1940 bütçesine nazaran 10 000 lira fazlasile 110 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 198 - 4 : Tahakkuk ve tahsil tebliğ memurlarının şehir dahilindeki yol 
masrafları 

Mükelleflere tebligat yapmak üzere istihdam olunan tebliğ memurlarının büyük şehirlerde j geniş 
mıntakalar dahilinde tebligat yapmakta bulunmaları hasebile uzak mesafelere yaya gitmelerinden 
dolayı kendilerinden iyi randıman alınamamaktadır. Bunların tramvay ve otobüs paralajrımn 
Devletçe tesviyesi halinde kendilerinden daha fazla istifade edileceği düşünülerek bu iş için yediden 
2000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
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Fasıl : 199 - Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli 

1940 bütçesinde bu tertibe konulan tahsisat kifayet etmediğinden 5000 liralık münakale yapıl
mıştır. Bu sebeple 1941 bütçesile mezkûr tertibe 5000 lira fazla tahsisat teklif olunmuştur. 

Fasıl : 202 - 3335 sayılı kanun mueibince yapılacak tedavi, yol vesaire masrafları 
1940 bütçesile bu tertibe konulan tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden senesi içinde münakale 

ile 11 500 lira daha tahsisat alınmıştır. Bu sebeple 1941 bütçesile mezkûr tertibe 11 500 lira fazla 
tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 205 - 2 : Saati mesai haricinde çalıştırılacak maliye memurları yevmiyesi 
1940 senesi bütçesinde bu tertibe konulan tahsisatın ademi kifayesine binaen 1941 senesi için 5000 

lira fazlasile tahsisat teklif olunmuştur. 

Fasıl : 205 -, 5 : Buğdayı koruma vergisi cibayet masrafı 
Bu tahsisat, un çuvallarında kullanılan mühür kurşunları masrafı karşılığıdır. 1940 senesi bütçe 

sindeki tahsisat kâfi gelmediğinden münakale suretile 32 000 lira daha tahsisat alınmıştır. Bu se
beple 1941 senesi bütçesinde bu tertibe 35 000 lir?, fazla tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl : 207 - Hayvan yem bedeli 
1941 senesi bütçesindeki tahsisat, 1299 kişiden ibaret olan atlı tahsildarların mahiye onar lira 

hesabile bir senelik hayvan yem bedeli karşılığıdır. Fazlalık, geçen sene bütçesine her nasılsa noksan 
tahsisat konulmuş olmasından mütevellittir. 

Fasıl : 212 - Kavanin ve nizama! ve mukarreratı maliye telfik ve tertip masrafı 
Bu tertipteki fazlalık, 1941 senesinde tatbik mevkiine konulacak yeni bir hesap ve muamelât 

talimatnamesi masrafı karşılığıdır. 

Fasıl : 214 : 3 : Mektebe celp olunacak memurlar yevmiyesi 
1940 bütçesile bu tertibe konulan tahsisat kâfi gelmediğinden 11 840 lira munzam tahsisat alın

mıştır. Gerek bu faril ve gerekse 1941 malî yılında fazla celp edilecek on memurun harcırahını kar
şılamak üzere bu tertibe 24 220 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 214 - 4 : İstanbul memurları kursunun tedris ücreti 
Bu tahsisat, üç muallimin bir senelik tedris ücreti karşılığıdır. 1940 senesi bütçesine noksan ko

nulan tahsisatı ikmalen 600 lira fazlasile teklif olunmuştu/. 

Tesbit ve tevzi işlerinde kullanılacak memurların harcırahı 
Köylerde Devlete ait bulunan arazinin köylüye tevzii için 17 - VIII - 1940 tarih ve 2/1417 numa

ralı kararnameye bağlı tevzi talimatnamesi tanzim kılınmış ve iskân emri haricinde bulunup Maliye 
vekâletince köylüye tevzii lâzımgelen toprakların miktarı dokuz milyon dekara baliğ olmakta bulunmuş 
ve bu toprakların beş sene zarfında tevzii de takarrür ettirilmiş olduğu cihetle bu programın 1941 
senesine isabet eden kısmının tahakkuku için bütçeye 150 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Tesbit ve tevzi komisyonlarının malzeme ve aletleri : 

Toprak tevzi komisyonlarının tevzi edecekleri toprakları tesbit ve tahdit için zarurî olan alet 
ve malzemenin mubayaasına karşılık olarak bütçeye 50 000 lira tahsisat konulması zarurî bulun
muştur. 

Millî emlâk tamirleri 
Deylet mülkiyetinde olup resmî dairelere tahsis edilmiş bulunan binalar takriben doksan milyon 

lira kıymetindedir. Bu emlâkin alelade tamir ve idameleri için yüzde iki buçuk hesabile iki milyon 
iki yüz elli bin liralık tahsisatın bütçeye konulması icap etmekte ise de bütçe zaruretleri nazarı iti-
bare alınarak en mübrem ihtiyaçların karşılığı olmak üzere 1941 bütçesine geçen seneye nazaran 
341 000 lira fazla tahsisat konulmuştur, 
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Tahmin, ilân ve satış masrafları 

1941 malî yılı içinde şehir ve kasaba hudutları dahilindeki millî emlâk satışlarının tesrii hususun
da vekâletçe bazı tedbirler alınmış ve bu sene için de geçen senelere nazaran millî emlâk satış
larının tezyidi mukarrer bulunmuş olduğu cihetle İm maddeye 2 000 lira ilâvesi zarurî görül
müştür. 

Fasıl : 219 - 1 : işletme masrafı ve amele ücreti 
İşletme malzeme bedellerinin yükselmesi ve iş kanununun tatbiki dolayısile bu tertibe 20 000 lira 

fazla tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 219 - 3 : Mevaddı iptidaiye 
ıMevaddı iptidaiye fiatlarındaki yükseklik dolayısile bu tertibe 7 000 lira fazla tahsisat kpnulmuştur. 
1941 senesi bütçesi, yukarıda arzolunan esbap dolayısile bazı tertiplere fazla ve bazılarına da noksan 

tahsisat konulmak suretile 1940 senesi bütçesine nazaran 3 028 388 lira fazlasile tanzim ve teklif 
olunmuştur. 

DÜYUNU UMUMÎYE 

1940 malî yılı bütçesine nazaran değişiklik olmayan fasıllardaki rakamlar aynen i^ka olunmuş 
ve bunlara ait mucip sebepler değişmemiştir. Ancak fasıllarında fazlalık veya noksanlık | bulunan kı
sımların esbabı mucibesi aşağıda birer birer arz ve izah olunmuştur. 

1 — 255 nci faslı teşkil eden ve 2094 numaral: kanun mucibince çıkarılan Ergani istikrazı taksiı 
karşılığının masraf kısmında 1940 senesine nazaran 6 843 lira tasarruf temin edilmiştir. ; 

2 — 256 neı fasılda geçen sene bütçesine nazaran görünmekte olan 524 000 lira fazlalık 2463 
numaralı kanun mucibince yapılan Sivas - Erzurum istikrazının tedavüle çıkaf ilan T nci tertibi 
karşılığı olarak ilâve edilmiştir. 

3 — 257 nci fasıl 1885 numaralı kanun mucibince yapılmakta olan İstanbul mecburî istimlâki 
tenakus etmiş olduğundan bu fasılda 15 000 lira tasarruf temin edilmiştir. 

4 — 259 ncu fasıl: Tedahülde bulunan L/o 5 faizli ıHazine tahvillerinden muhtelif kanuni uia 
tedavüle çıkarılmış olanlardan mühim bir kısmı tamamen itfa edilmiş olduğu cihetle jm fasılda da 
621 507 lira tasarruf edilmiştir. 

5 — 260 nci faslın birinci maddesine mevzu Merkez bankası tahsisatı bütçenin umumî yeku
nunun % 1 i nisbetinde olduğuna ve geçen sene bütçesine nazaran 1941 bütçesinin artimış olmasına, 
mebni bu maddeye 35J 560 lira ilâve edilmiş ve bu faslın 2 nci maddesini teşkil eden ve evrakı 
nakdiye mukabili bankaya verilmekte olan bonolardan bir kısmının itfası dplayısıU ve
rilecek faizin de azalması sebebile bu maddeye ait tahsisattan da geçen seneye nazaran 
15 000 lira tasarruf olunmuştur. 

6 — 261 nci faslın birinci maddesi: Ziraat bankasına verilmekte olan mebaliğ dahi bütçenin 
umumî yekûnunun % yarımı nisbetinde olmasına binaen 260 neı faslın birinci maddesinde derme-
yan olunan sebepten dolayı bu maddeye ait tahsisat geçen seneye nazaran 179 781 lira tezyit olun
muştur. 

7 — 262 Düyunu umumiye hesabı: Düyunu umumiye Meclisinin ilgası dolayısile bu jfasıldan Mec
lisi idare aidatı olarak 291 700 lira tasarruf edilmiştir. 

8 — 265 nci faslın birinci maddesi 1942 senesi içinde yapılacak tediyelere göre 5721000 lira ilâ-
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vesine lüzum göstermiş ve diğer maddeler ise itfa plânlarına ve tam senelik tediye esaslarına 
göre lüzumu olan tahsisat nisbetinde tanzim olunmuştur. 

9 — 266 ncı fasıl müdafaa bonolarından 1941 malî yılında ödenecek bonolar miktarında terkim 
ve 2 357 784 lira tasarruf temin edilmiştir. 

10 — 267 nci fasıl: Fevkalâde tahsisatlar karşılıklarından ve Hazine Bonolarından doğan borç
larından faiz ve amortismanlarının tediyesini temi nen bu fasla 10 000 000 lira zam edilmiştir. 

11 — 270 nci vatanî hizmet mukabili maaş alanlardan bazılarının iskatıhak etmesinden dolayı 
bu fasıldan 267 lira tenzil edilmiştir. 

12 — 271 nci tekaüt ve yetim maaşlarına 3835 numaralı kanun mucibince yapılan zamdan dolayı 
daha 500 000 lira ilâve edilmiştir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

1 — Vekâletimizin umumî hizmetleri için Nafia bütçesindeki inşaat tahsisatı hariç olmak üze
re teklif olunan 1941 malî yılı bütçesi (400 000) fazlasile (5 943 565) liradır. 

2 — Bunun (2 238 500) lirası Vekâletle Gümrüklerin ve (3 705 065) lirası da Gümrük muhafa
za genel komutanlığının umumî hizmetlerine aittir. 
Vekâletle Gümrüklerin umumî masraflarını teşkil eden birinci kısmın fazla ve eksikliklerine ait izahat 

Vekil tahsisatı : 1940 yılı gibidir. 

Maaş : (53 914) lira fazladır. 1940 bütçesinde tekaüt ikramiyesini karşılamak ve tahsisat açığını 
eyyamı haliye tasarrufatmdan kapatmak üzere maaş faslından tenzil ve tekaüt ikramiyesi faslına 
(57 374) lira ilâve edilmişti. Görülen fazlalık, 1941 yılı filî kadrosuna nazaran bu sebeple hâsıl olan 
tahsisat açığı olarak ilâve edilen miktardır, 

Tekaüt ikramiyesi : (53 214) lira eksiktir. 

Merkez memur ve müstahdemleri ücreti : (120) lira eksiktir. Memurlar ücretindeki tahsisat faz-
lalığındandır. 

Taşra memur ve müstahdemleri ücreti : 1940 yılı gibidir. İstanbul Başmüdüriyetinde istihdam 
olunan elektrik ve telefoncu ile kalorifercinin ücretleri, diğer dairelerdeki emsallerinin dununda 
olduğundan bu iki müstahdemin vazifede kalmalarını ve münhal vukuunda ehillerinin alınabilmesi 
için altmışar lira ücretlerinin emsallerine kıyasen yetmiş beşer liraya çıkarılmasından ötürü müte
ferrik müstahdemler kadrosundan buna mukabil 30 liralık bir odacı indirilmiştir. 

Muvakkat tazminat : (1 260) lira fazladır. Maaşlı ve ücretli vekâlet merkez memurlarile Ankara 
Gümrüğü memurlarmın yıllık mesken tazminatları tutarına nazaran tahsisat açığı olarak ilâve edilen 
miktardır. 

Merkez mefruşat ve demirbaşı : 1940 yılı gibidir. 

Merkez levazımı : 1940 yılı gibidir. 

Merkez müteferrikası : (2 000) lira fazladır. Asgarî senelik ihtiyacın fiat farkıdır. 

Vekâlet otomobili masrafı : (440) lira fazladır. Benzinin senelik ihtiyaç miktarına ait fiat far
kadır. 
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Nakil vasıtaları masrafı : (301) lira fazladır. Benzinin senelik ihtiyaç miktarına ve tamir işleri

ne ait fiat farkları olarak yapılan (400) lira zam ile mubayaa maddesinden düşürülen (99) lira ara
sındaki farktır. 

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı : (3 000) lira eksiktir. 

Vilâyetler levazımı : (2 450) lira fazladır. Tenvir ve mahrukat masraflarının asgarî senelik ihti
yaçlarını karşılamak üzere fiat farkı olarak ilâve edilen miktardır. 

Vilâyetler müteferrikası : (500) lira fazladır. Eşya üzerindeki fiat farklarından ötürü asgarî se
nelik ihtiyaçları karşılamak üzere ilâve edilen miktardır. 

Mütenevvi masraflar : (510) lira eksiktir. Eşya üzerindeki fiat farklarından ötürü melbusat 
maddesine ilâve olunan (1 000) lira ile icar ve evrakı matbua tertiplerinden düşürülen (1 510) li-
lira arasındaki farktır. 

Daimî memuriyet harcırahı : 1940 yılı gibidir. 

Muvakkat memuriyet harcırahı : 1940 yılı gibidir. 

Müfettişler harcırahı : 1940 yılı gibidir. 

Staj için yabancı memleketlere gönderilecek müfettişler harcırahı : 1940 yılı gibidir. 

Staj için yabancı memleketlere gönderilecek memurlar harcırahı : 1940 yılı gibidir* 

Resmî telefon masrafı : (100) lira eksiktir. 

Ücretli muhabere masrafı : (100) lira eksiktir. 

Posta ve telgraf ücreti : (4 549) lira eksiktir. 

Tedavi ve yol masrafı : 1940 yılı gibidir. 

Mukannen masraflar : 1940 yılı gibidir. 

Gümrük ambarlarında zayi olan eşya bedeli : 1940 yılı gibidir. 

Mütenevvi masraflar : (3 000) lira fazladır. Kimyahaneler için mubayaa olunacak alât ve ede
vat ve sair levazım fiatlarmın yükselmesinden ötürü zarurî ve hakikî ihtiyaçları karşılamak üzere ilâ
ve edilen miktardır. 

Muharreratı umumiye tabı ve teclit vesair levazım masrafları : 1940 yılı gibidir. 

Tarife nomanklatürü masrafı : (5 616) lira eksiktir. 

Pasif korunma masrafı : (10 244) lira fazladır. Geçen yıl bütçesinde bu hizmet karşılığı olarak 
tahsisat konmamıştı. Bu yıl bütçesinde yeniden açılan bu fasla, asgarî ihtiyaca göre yapılması za
rurî olan masrafları karşılamak üzere konmuştur. 

Tartı âletleri masrafı : (500) lira eksiktir. 

înşaat ve tamirat : (5 000) lira eksiktir. 

Kurs masrafları : (1 400) lira eksiktir. Bu fasılda kursa gelecek talebelerin ibate masraflarına mu
kabil yevmiye farkı olarak ilâve edilen (1 870) lira ile muallim ücretlerinden ve kurs kitapları ve bül
tenleri tertiplerinden düşürülen (3 270) lira arasındaki farktır. 

Geçen ve eski yıllar borçları: 1940 yılı gibidir. 

Tekaüt ikramiyesi faslında 1940 yılı bütçesindeki tahsisata nazaran eksik teklif olunduğu göste
rilen miktarj maaş faslında izah olunan sebepten ötürü ilâve edilmiş olan tahsisattan ve Posta Tel-



ğrai: ücretine ait fasıldaki noksanlık ta Nafia vekâletinden aİınâii yazıda 194İ yılı bütçesine konması 
bildirilen miktarın 1940 yılındaki tahsisata nazaran eksik teklif edilmesinden ve vilâyetler 
mefruşat ve demirbaşı, mütenevvi masraflar, resmî telefon ücreti, ücretli, muhabere, tartı âletleri; 
inşaat ve tamirat, kurs masrafları fasıllarındaki eksiklikler de fiat farklarından vesair zarurî sebep
lerden ötürü diğer tertiplere yapılan zamları karşılamak üzere asgarî ihtiyaçlara göre mecburî olarak 
yapılan tenzillerdir* 

GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığının 1941 yılı bütçesi 1940 yılı bütçesine nazaran 400 000 lira 

fazladır 

Maaş : 59 927 lira fazladır. Bu fazlalık geçen sene askerî kadroda bulunan 859 acemi erin bir se
nelik maaş farkile teşkilât kanunu mucibince ücretten maaşa geçen memurların maaş farklarından 
ileri gelmiştir. 

Açık maaşı : 1770 lira eksiktir* 

Tekaüt ikramiyesi : 20 lira fazladır. 

Daimî ücret : 45 060 lira noksandır. Maaşa geçen ve teadül kanunu mucibince ücretleri indi
rilen ve askerî kadroya konulan bir kısım deniz müstahdemlerinin ücretlerinden dolayı noksaulaş* 
mıştır» 

Muvakkat ücret : 1320 lira noksandır. Kadrodan çıkarılan şoförlerin ücretlerinden dolayı nok-
sanlaşmıştır* 

Erbaşlara verilecek nakdî mükâfat : 1940 } ılının aynidir* 

Muvakkat tazminat : 708 lira noksandır* 

Mefruşat ve demirbaş : 1940 yılının aynidir. 

Kırtasiye : 1940 yılının aynidir* 

Müteferrika : 1000 lira fazladır* Karakollara yaptırılacak bayrak karşılığı* 

İcar bedeli : 1940 yılının aynidir* 

Matbu evrak : 1940 yılının aynidir* 

Daimî memuriyet harcırahı : 15 700 lira fazladır. Tekaüt edilecek muhafaza memurlarının har* 
çıralılarına karşılık konulmuştur* 

Muvakkat memuriyet harcırahı : 3000 lira fazladır. Kursa gelecek memurların harcırahı için 
artırılmıştır* 

Besmî telefon ve tesis masrafı : 1940 yılının aynidir* 

Müfettişler harcırahı : 1940 yılının aynidir. 

ücretli muhabere ve mükâleme : 1940 yılının ay nidir. 

Tedavi ve yol masrafı : 100 lira fazladır. Görülen lüzum üzerine konulmuştur. 

Teçhizatı harbiye ve fenniye : 1940 yılının aynidir. 
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Kara ve deniz vasıtalarının mubayaası : 1940 yılının aynidir. 

Kara ve deniz vasıtalarının tamiri : 1940 yılının aynidir. 

Kara ve deniz vasıtalarının işletmesi : 1940 yılının aynidir. 

Ka,çâk takibi için tutulacak vesait ücreti : 1940 yılının aynidir. 

Hayvan mubayaa ve tazmin bedeli : 1940 yılının aynidir. 

îaşe : 210 000 lira fazladır. Bu fazlalık erat ve fiat artımından ileri gelmiştir. 

Mahrukat : 81 000 lira fazladır. 1940 yılında noksan konulmasından ve fiat farkından ileri gel
miştir. 

Yemeklik bedeli : 5000 lira fazladır. Deniz vasıtalarının mesaisinin artmasından dolayı konul
muştur. 

Hayvan yem bedeli : 8 400 lira noksandır. 

Melbusat : 70 000 lira fazladır. Erat artımından, fiat farkından ve miatlı eşyanın azalmasından 
ileri gelmiştir. 

Teçhizat : 15 000 lira noksandır. 

Mutabiye : 1940 yılının aynidir. 

Ecza ve sıhhî malzeme : 3000 lira fazladır. Ecza fiatlarmm artmasından ve bilhassa kinin fiat 
farkından ileri gelmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti emrine : 1940 yılının aynidir. 

Veteriner ecza ve malzeme : 500 lira noksandır. 

Cenaze masrafı : 1940 yılının aynidir. 

istihbarat masrafı : 1940 yılının aynidir. 

Nakliyat : 1940 yılının aynidir. 

İnşaat ve tamirat : 1940 yılının aynidir. 

Kurs masrafları : Teşkilât kanunu mucibince yeniden 22 000 lira konulmuştur. 

Borçlar : 4276 lira fazladır. Tahakkuk eden borçlara karşılık konulmuştur. 

DAHİLÎYE VEMLETÎ 

Vekâletin 1941 yılı masraf bütçesi 5 527 524 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu miktar geçen se
neye nazaran 100 000 liralık bir fazlalık göstermektedir. 1940 bütçesinde bir evvelin sene bütçesi 
umumî yekûnu esas tutularak tenzilât yapılmış ve bu tenzilât büyük kısmı maaş ve ücretten ibaret 
bulunan vekâlet bütçesinin masraf tertiplerini pek aşağı bir hadde indirmiştir. 

1940 senesi içerisinde gayet tasarruf kâr hareket olunmasına rağmen bir kısım hizmetlerin ifa
sında müşkülâta, hatta imkânsızlıklara maruz kalınmıştır. 

Bu vaziyetin 1941 senesinde devamı kabil ve caiz olamıyacağmdan en ziyade darlık çekilen 
tertiplerin arttırılmasına zaruret hissedilmiştir. Bununla beraber yapılan zamlar geniş bir idare 
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imkânım vermiş değildir. Eşya fiatlarındaki tereffüler tahsisata mühim bir tesir yapmaktadır. 
100 000 liralık tezayüdün 17 000 lirası filî kadromuza nazaran tahsisatta mevcut noksanlığı iza
leye tahsis edilmiştir. 

12 000 lirası da vekâlet hesabına Siyasal bilgiler okulunda okutturulması lüzumlu görülen ta
lebe karşılığı olarak yeni bir fasıl halinde konulmuştur. 

Mütebakisi miktarları bütçenin tetkiki sırasında görüleceği veçhile vilâyetler evinin yangın ve sair 
tesisatının tamir ve ikmaline ve mefruşatının tamirine taallûk eden 352 nci fasla, merkez teshin, 
kırtasiye ve müteferrikası tertiplerine, vilâyetler mefruşat ve demirbaşına, kırtasiyesine ve müte
ferrikasına, defatir ve evrakı matbua, melbusat, muvakkat memuriyet harcırahı, müfettişler harcı
rahı, valiler ve kaymakamlar devir harcırahı, nüfus defterleri, nüfus tahriri, mecmua masraflarıt 

fasıl ve maddelerine ihtiyaçların asgarisi göz önünde tutularak tevzi edilmiş olup en büyük rakamı 
15 000 lirayı aşmamış bulunmaktadır. 

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

F. M. 

400 1 Memurlar maaşı : 1940 yılında bu fasıldan noksan alınan 142 940 lira bu maddeye 
ilâve edilmiştir. 

401 Tekaüt ikramiyesi : Geçen yıl alman tahsisat kâfi gelmemiş ve sene sonuna doğru 
10 000 liralık münakale yapılmak suretile tekaütlüğünü talep edenlerin istihkakları te
min edilmiştir. Bu yıl içinde de 30 seneyi ikmal etmiş olanlardan tekaütlüklerini iste
yecek olanlar nazarı itibara alınarak bu maddeye 3 000 lira ilâve edilmiştir. 

402 1 Merkez ücreti : Esas kadroya nazaran 1940 yılmda noksan alman 9 600 lira bu mad
deye ilâve edilmiştir. 

409 1 Tenvir teshin : Bu fasılda mevcut para izmir, istanbul, Ankara, Adana, Edirne gibi bü
yük teşekküllerin masraflarını güçlükle karşılamaktadır. Tâli derecedeki teşekküller ise Hu
susî muhasebelerle diğer müessesatın yardımlarına arzı iftikar etmektedir. Temadisi müş
kül bir safha arzederi bu vaziyeti önlemek ve gerek yeni teşkilâtın tenvir, teshin ihtiyacı
nı karşılamak üzere bu fazla 4 000 lira ilâve edilmiştir. 

410 Vilâyetler müteferrikası : Elde mevcut tahsisat ihtiyaçlara tekabül etmediği için bu ci
het ve yeni ihdas edilecek karakol ve sair teşkilâtın mübrem ihtiyaçları da düşünülerek 
bu fasla 1 000 lira ilâve edilmiştir. 

412 1 icar bedeli : 1940 yılı bütçesile alınan tahsisat kâfi geımcmiş ve bizzarur mukaveleye bağlan
mış icar bedellerini ödemek üzere sene nihayetine doğru 4 500 liralık münakale teklif edil
miştir. Bu açık ve 1941 yılı içinde açılacak karakolların icar bedeli de nazarı itibara alı
narak bu fasla 5 000 lira ilâve edilmiştir. 

3 Melbusat: Geçen sene konulan tahsisat ihtiyacı karşılamamış bizzarur münakale suretile 
mübrem ihtiyaçlardan ancak mühim bir kısmı temin edilebilmiştir. Bu cihet ahvali hazıra 
dolayısile fiatlerde görülen tereffü nazarı itibara alınarak 640 lira ilâve edilmiştir. 

414 Muvakkat memuriyet harcırahı : 1940 da alınan tahsisat ihtiyaçlara kâfi gelmemiştir. 
Yapılması zarurî hizmetlerin müstehiklerine haklan verilebilmek için 1 000 lira ilâve 
edilmiştir. 

419 1 Melbusat : 1939 da alman tahsisat 1940 da da aynen kabul edilmişsede 1939 yılmda 4 lira
ya alınan fotin 1940 da 774 kuruşa, beher metresi 4 liraya alman kumaş 5 liraya ve 12 li
raya yaptırılan kaput 17 lira gibi mühim farklarla mubayaa edilebildiğinden sivil teşkilâ
ta mensup memurların pek mübrem ihtiyaçlarından olan kaput ve resmî polisin getr 
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gibi ihtiyaçları da temin edilmemiş olduğundan bu fasla 130 000 lira ilâve edilmek zarureti 
hâsıl olmuştur. Teçhizat fiatlerinin günden güne yükselmekte olmasından bu tahsisatın 
da kifayetsizliğinden korkulmaktadır. 

420 1 Müdavatı evveliye ve-mualece : Geçen yıllarda alınan tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğin
den bu maddeye 1 000 lira ilâve edilmiştir. 

2 Sevk ve iaşe : 1940 yılı sevk ve iaşesine alınan tahsisat ihtiyacı temin etmemekle beraber 
Vekiller Heyeti kararile memleketin bir yerinden diğer bir yerine nakledilen eşhastan 
oturma yerlerini terk edenlerin tekrar iskân mahallerine sevk ve nakil işi de Emniyet 
umum müdürlüğüne tevdi edilmiş olduğundan Devlet otoritesi ile ilgili olan bu işin ba
şarılması için bu fasla 6 420 lira ilâve edilmiştir. 

421 1 Nakil vasıtaları işletme masrafı : 1940 yılı bütçesile alman tahsisat esas mevcut kadro
nun idaresine kâfi gelmediğinden bu fasla 2 000 lira ilâvesi çok lüzumludur. 

2 Nakil vasıtaları tamiri : Senelerdenberi mubayaa edilip her sene tamir etmek suretile 
kullanılabilen nakil vasıtalarından mühim bir kısmının tahsisatsızlık yüzünden tamamile 
elden çıkmaları muhtemel bulunduğundan bu cihet nazarı itibare alınarak bu maddeye 
2 000 lira ilâve edilmiştir. 

427 2 iaşe masrafı : 1941 yılı zarfında Polis enstitüsü ile İstanbul Polis mektebine alınacak 
300 talebeden orta tahsil görmeyen namzet talebelerin iaşelerine karşılık olmak üzere bu 
maddeye 70 000 liranın ilâvesi zarurî görülmüştür. 

3 idare masrafı : Bu sene kollejde açılan 3 ncü sınıfla mevcut talebe adedine ilâveten alı
nacak 300 talebenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu maddeye de 6 000 lira ilâve olun
muştur. 

427 4 Hukukta okutulacak talebe masrafı : Kollejdeıi bu sene mezun olacak 29 talebeden askerlik 
çağında olmayan ve Yüksek tahsile devamlarına meslekçe lüzum görülen 12 talebenin 
tahsil masraflarına karşılık olmak üze re maddeye de 5 400 lira ilâve olunmuştur. 

430 2 1940 yılı bütçesile alman tahsisat kifayet etmemiş istanbul Emniyet kadrosu hayvanları 
için ayrılan yem bedelinden 9 000 lira gibi mühim bir borç 1941 yılma devrettiği görül
mekle beraber yem ve nal gibi zarurî ihtiyaçların da günden güne yükselmesi itibarile 
bu fasla 10 000 lira ilâve edilmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

JANDAfcMA GENEL KOMUTANLIĞI 

Jandarma genel komutanlığının 1941 bütçesi Yüksek Başvekâletin 27 - II - 1941 tarih ve 6-361 
sayılı buyrukları dairesinde (13 631 177) lira olarak tesbit edilmiştir. Bu miktarda 1940 senesine 
nazaran (1 452 177) lira fazlalık vardır. Verilen bu fazla tahsisat yine Başvekâletin emirleri ile 
maaş, muvakkat tazminat, tenvir ve teshin iaşe bedeli maddelerine tahsis edilmek suretile tevzi edil
miştir. 

1 —• Umumî maaşa 184 000 lira zam yapılmıştır. Bunun (111 000) lirası esasen 1940 maaş ter-
tibindeki noksan karşılığı gerisi de bilhassa gedikli ve temditli miktarının artmasına ve bunla
rın 1941 senesindeki kanunî terfilerinden mütevellit tahsisat farkına karşılıktır. 1941 senesi büt
çesinin bütün maaş, masraf kısımları 1940 senesinde jandarma kadrosunda bulunan 2, 3, 7 nci 
seyyar jandarma taburlarile süvari bölüklerinin ve 11 nci seyyar taburu yalnız süvari bölüğünün 
ve Hataydaki ikinci jandarma seyyar alayının (Süvari bölüğü hariç) ordu emrine iltihakları do-
layısile bu tabur ve alaya ait tahsisat tenzil edilerek bunların yerine yeniden teşkil edilen 6 
okul taburu ile kadroda er arttırılmasından ihtiyaçlara ilâve olunarak tesbit edilmiştir. ; 
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2 — Muvakkat tazminat : Bu tertibe 8 000 lira zam yapılmıştır. 3779 sayılı kanunun 8 nci 

maddesine istinaden gedikli erbaşlara da mesken bedeli verilmekte olduğundan halen Ankara su
bay okulunda bulunan gediklilerin bir çoğu ailelerini yanlarına getirmişlerdir. Yapılan zam bu 
erbaşların tazminatlarına karşılıktır. 

3—• Tenvir teshin : Bu maddeye 220 000 lira zam yapılmıştır. Şimdiye kadar jandarma bir
liklerinin hakikî ihtiyaçlarının ancak 1/4 verilebilmiştir. Tahsisatın kifayetsizliğinden binlerce 
jandarma karakolu sıkıntı çekmekte ve halktan yardım gören bazı birliklerin bu vaziyeti de dik
kat nazarı çekmekte ve şikâyetleri mucip olmakta idi. 

2247 sayılı kanunun 3 ve 4 maddelerine istinaden kanunî istihkak üzerinden yapılan tahakku
ka nazaran 525 259 liranın bütçeye zammedilmesi icap ederken ancak 220 000 lira zam yapılmış 
ve bu suretle hakikî ihtiyacın ancak yarısı temin olunmuştur. 

4 — îaşe bedeli : Bu tertibe de 994 741 lira zam yapılmıştır. 1940 yılı rayiç iaşe tutarı 700 ve 
kontrat iaşe tutarı da 620 kuruş olarak tesbit olunmuştur. Halbuki vaziyeti hazıra dolayısile 
halen rayiç tutarı 860 ve kontrat tutarı ise 800 kuruşa yükselmiş olduğundan 1941 yılı içindeki 
muhtemel artışa binaen bu miktarlara 50 ve 100 kuruş daha ilâve edilmek suretile gerek rayiç 
ve gerek kontrat iaşe bedelleri 9 liraya iblâğ edilmek suretile 1 637 472 liranın zammı icap eder
ken ancak 994 741 liralık bir zam yapılmıştır. Zaruret halinde bu madde için munzam tahsisat iste
nilecektir. 

5 — Melbusat : Bu tertibe 88 000 lira zam yapılmıştır. Terhislerin geri kalmasından ve geçen 
seneye nazaran 2 000 erin kadroya ilâvesinden ve kısmen de fiatlerin artmasından bu zam yapıl
mıştır. 

6 — Jandarma mektepleri masrafı : Bu fasla 5259 lira zam yapılmıştır. 2247 sayılı kanunun 
3 ve 4 ncü maddelerindeki istihkak üzerinden mekteplerin de tenvir teshin ihtiyaçlarını karşıla
mak için konulmuştur. 

(Hükümetçe kabul edilmiş olan 13 631 177 liralık bütçe yekûnunu değiştirmemek şartile Jan
darma genel komutanlığınca 455 harp ve fen teçhizatından 17 000 ve 456 nakliye faslından 80 000 
lira tenzil edilerek aşağıdaki tertiplere hizalarında yazılı mucip sebeplere binaen zam yapılmıştır.) 

Tekaüt ikramiyesi : Bu tertibe 10 000 lira zam yapılmıştır. 1941 malî yılı içnde tekaüde sevke-
dilecek muayyen subayların 1683 sayılı kanun mucibince alacakları ikramiyelerine karşılıktır. 

D. Memuriyet harcırahı : Bu tertibe 20 000 lira zam yapılmıştır. 3779 sayılı kanun mucibince 
gedikli erbaşların zatî ve aile harcırahlarına karşılık olarak konulmuştur. 

Müfettişler harcırahı : Bu tertibe 3 000 lira zam yapılmıştır. Halen mevcut bir J. Teftiş hey-
etile J . Birliklerinin ancak beş senede bir teftişleri yapılabilmektedir. Para ve hesap işlerinin 
tetkik edilebilmesi maksadile ve birliklerin hiç olmazsa iki senede bir teftişlerini mümkün kılmak 
üzere teşkil edilecek ikinci teftiş heyetinin harcırah larma karşılıktır. 

Teçhizat : Bu maddeye 15 000 lira zam yapılmıştır. Terhislerin geri kalmasından ve 1941 kad
rosunun 2000 er fazla olmasından ve fiatlerin yükselmesinden dolayı konulmuştur. 

Mutabiye : Bu maddeye de 13 900 lira zam yapılmıştır. Mevcudun artmasından ve fiat-
ların yükselmesinden dolayıdır. 

Sıhhî ve baytarî ilâç levazımı : Bu fasla da 15 000 lira zam yapılmıştır. 

1940 bütçesindeki tahsisatın pek az olmasından ihtiyaca tekabül etmemesi ve 1940 malî yılı 
içinde yeniden teşkil edilen J . Er Okul taburlarının revir ve sıhhî malzemeleri için konulmuştur. 

Ücretli müesseselerde tedavi masrafı : Bu tertibe 2 100 lira zam yapılmıştır. Veremlilerin 
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tedavileri için bu tertibe zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 1940 bütçesindeki tahsisatın mü
sait olmamasından dolayı bir kısmı veremliler tedavi edilemiyerek memleketlerine gönderilmişlerdir. 

Subaylara verilecek hayvan tavizi : Bu maddeye 18 000 lira zam yapılmıştır. 

1706 sayılı J. kanununun 15 nci maddesine istinaden subayların alacakları zatî binek hayvan
larına karşılıktır. Henüz hayvan tedarik edemeyen subayların mmtakalarını teftiş için yüksek kira 
ile tutmakta oldukları hayvan masrafları bu suretle ortadan kaldırılmış ve jandarma subaylarının 
mmtakalarını sık sık kontrol ve teftiş imkânı verilmiştir. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ 

Hariciye vekâletinin 1941 malî yılı bütçesi, 1940 malî yılı bütçesile kabul edilmiş olan tahsisattan 
150 000 lira fazlasile 3 604 900 lira olarak teklif edilmiştir. Bu paradan 102 807 lirası maaş tahsi
satına 47 193 lirası da 481 - I nci ecnebî memleketlere çekilecek telgraf ve gönderilecek mektup 
ve paket tahsisatına ilâve olunmuştur. 

Bütçenin diğer tertipleri arasında yapılan 38 767 liralık zam ve tenziller hakkında taallûk ettiği 
tertiplerde izahat arzedilmiştir. 

Muvazenei Umumiye kanununa bağlı (D) cetvelinde yazılı müstahdemlere verilen ücretlerin diğer 
vekâlet ve müesseselerdeki emsallerine verilen ücretlerden dûn bulunması hasebile kullanılan müs
tahdemler daha yüksek ücretlerle diğer daire ve müesseselere nakletmekte olduklarından vekâlet, 
ahvalin nezaket arzettiği bu zamanda itimada lâyık ve dürüstlüğü tecrübe edilmiş müstahdem
lerinden mahrum kalmaktadır. 

Bu zaruret nazarı itibare alınarak müstahdemin adedinden ikisi tenzil edilerek buradan tasarruf 
edilen 720 lira ile birlikte ceman 2 940 lira 472 nci faslın 2 nci maddesine zammedilmiş ve bu para 
ile bir kısım müstahdeminin ücretleri tezyit olunmuştur. 'I 

Muvazenei Umumiye kanununa bağlı (L) cetvelinin memurlara taallûk eden kısmında 7 nci de
receden üç memuriyet filî kadroya alınmış buna mukabil 10 ncu dereceden dört memuriyet fili 
kadrodan tenzil olunarak cetvele ithal edilmiştir. 

Cetvelin temsil tahsisatına ait kısmında filî kadrodan yüksek dereceli tahsisatlar cetvele ittıal 
edilmiş buna mukabil dûn dereceli tahsisatlardan adet itibarile ayni miktar filî kadroya alınmak 
suretile neticede 28 057 lira 20 kuruşluk bir tasarruf temin olunmuştur. 

Fasıl : 471 
Vekil tahsisatı (4 800 lira) 

1940 yılı bütçesine konulmuş olan tahsisatın aynidir. 

Fasıl : 472/1 
Maaş (2 061 623 lira) 

1940 bütçesine mevzu maaş tahsisatı kifayet etmemiş olduğundan 1940 senesi zarfında Basra ve 
Musulda ihdas olunan iki konsolosluğun tahsisatı da nazarı itibara alınarak bu tertibe 102 807 
lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 472/2 
Açık maaşı (3 174 lira) 

1940 tahsisatına nazaran 1 828 lira noksanile 3 174 lira teklif edilmiştir. 
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Fasıl : 473 

Tekaüt ikramiyesi (12 360 lira) 
1941 malî yılında 65 yaşmı veya 30 sene filî hizmetini ikmal edecek olan memurların kanunen 

müstahak bulundukları miktarlar nazarı itibare alınarak bu faslın tahsisatı 8 160 lira fazlasile 12 360 
lira teklif edilmiştir. 

Fasü : 474/1 
Ücretli memurlar (32 640 lira) 

3888 numaralı kanuna göre yapılan intibak neticesinde kadronun icap ettirdiği tahsisat bu mik
tardan ibaret bulunduğundan 1940 tahsisatına nazaran 840 lira noksanile teklif olunmuştur. 

Fasıl : 474/2 
Müteferrik müstahdemler (64 560 lira) 

(D) cetvelinde görüleceği ve umumî esbabı mucibede arzedildiği veçhile iki odacı kadrosu kaldı
rılarak bunlardan tasarruf edilen 720 lira ile birlikte bu tertibe ceman 2 940 lira ilâve olunmuş ve 
bu suretle müstahdemlerden bazılarının ücretlerine birer miktar zam icra edilmiştir. 

Fasıl : 474/3 ve 475 
1940 tahsisatının aynidir. 

Fasıl : 476 
Muvakkat tazminat (47 536 lira) 

İstilâ edilen Hükümetler nezdindeki elçilerimizin merkeze gelmelerinden dolayı kendilerine veril
mesi lâzım gelen muvakkat tazminatı karşılamak üzere 1940 tahsisatına nazaran 4 000 lira fazlasile 
bu miktar teklif olunmuştur. 

Fasü : 477, 478 
1940 senesi tahsisatının aynidir. 

Fasıl : 479 
Merkez melbusatı (3 442 lira) 

Fiat yükselişlerinin icap ettirdiği fark nazarı itibare alınarak bu miktar teklif edilmiştir. 

Fasıl : 480 
Posta ve telgraf ücreti (449 lira) 

P. T. T. idaresince yapılan istatistiklere nazaran 941 senesinde bu miktar tahsisata ihtiyaç ol
duğu anlaşıldığından 1940 tahsisatından 1 739 lira noksanile 449 lira teklif edilmiştir. 

Fasü : 481/1 
Ecnebi memleketlere çekilecek telgraf ve gönderilecek mektup ve paket masrafları (110 000 lira) 
Fevkalâde ahval sebebile bu tertibe mevzu tahsisat kifayet etmemiş ve 940 malî yılı içinde müna

kale suretile 100 000 liralık tahsisat istihsal edilmiş olduğundan ayda vasatî olarak dokuz küsur 
bin liranın sarf edildiği nazarı itibare alınarak 1940 tahsisatına nazaran 57 000 lira fazlasile bu miktar 
teklif olunmuştur. 

Fasıl : 481/2, 481/3 ve 482/1 
1940 senesi tahsisatının aynidir. 

Fasıl : 482/2 
Nakli nükut masrafları (10 000 lira) 

Vaziyeti hazıra dolayısile elçilik ve konsolosluklar maaş ve masraflarının telgraf havalesile 
gönderilmesi zarureti karşısında 1940 bütçesine mevzu tahsisat kâfi gelmemiş ve münakale su
retile bu tertibe 11 000 lira ilâve edilmiş olduğundan 1941 malî yılı ihtiyacı için 7 000 lira fazla
sile 10 000 lira teklif edilmiştir. 



— 22 — 
Fasıl : 483/1 - 2 

Vekâlet otomobili masrafları 
Her iki maddenin tahsisatı 1940 bütçesine mevzu tahsisatın aynidir. 

Fasıl : 484 
Elçilik ve konsolosluklar masrafları 

Bu faslın maddeleri için teklif olunan tahsisat 1940 tahsisatının aynidir. 

Fasıl : 485 
Elçilik otomobilleri mubayaa bedeli (6 000 lira) 

Kanunî miadını doldurmuş olan iki otomobilin mubayaası inin geçeri sene tahsisatından 9 000 
lira noksan olarak bu miktar teklif edilmiştir. 

Fasıl : 486, 487, 488 
1940 senesi tahsisatının aynidir. 

Fasıl : 489 
Beynelmilel müessesata iştirak (75 000 lira) 

1940 senesi tahsisatından 25 000 lira noksanile bu miktar teklif edilmiştir. 

Fasıl : 490 - 496 
1940 senesi tahsisatının aynidir. 

Fasıl : — 
3502 numaralı kanunun tatbiki masrafı (2 000 lira) 

Kanunun tatbikini temin için yeniden açılan bu fasla 2 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 497 
Geçen yıl borçları (7 000 lira) 

Amerika ve İngilteredeki elçilik ve konsolosluklarca 1940 malî senesinde avanstan yapılan 
tediyata ait evrakı müsbite harp dolayısile tamamen merkeze gönderilememekte olduğundan 1941 
senesinde eşhas zimemine intikal edecek miktarların mahsubunu temin için bu faslın tahsisatı 
3 500 lira fazlasile teklif edilmiştir. 

Fasıl : 498 
Eski yıllar borçları 

1940 tahsisatın aynidir. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

11 919 424 lira olarak teklif edilen 1941 malî yılı bütçemiz 8 179 424 liradan ibaret olan 1940 
bütçesine nazaran 3 740 000 lira tutan bir fazlalık arzetmekte ise de bunun 3 000 000 lirası 1940 
yılında 3849 sayılı kanunla iskân işlerile maske imalâtı için verilen fevkalâde tahsisatın bu yıl adi 
bütçe dahiline alınmasından ve 490 000 lirası da aynı kanunun ikinci maddesile müteakip senelere 
devren tahsisat kaydına cevaz verilen Ankara Tıp fakültesi inşaatı tahsisatının keza 1941 de adi 
bütçeye ithal edilmesinden mütevellit olup 1941 yılında bütçemize yapılan hakikî zam ancak 270 000 
liradan ibaret bulunmaktadır. 

Ahvali hazıra sebebile % 30 - %40 nisbetinde artan iaşe maddeleriJe ilâç ve tfouı malzeme fiatle-
rini mümkün mertebe karşılamakla beraber Devlet sıhhî işlerinin normal zamanlardaki seyrini 
bozmamak endişesile hareket eden vekâletimiz bütçesinin tasarrufu mümkün olan tertiplerinden ten-
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zilât yapmak iztırarında kalmış ve bu tenzilâtı her hangi bir tasarruf imkânının mevcudiyetinden zi
yade ihtiyaca uymak zaruretinin bir neticesi olarak yapabilmiştir. 

Yapılan tasarruflarla icra edilen zamlar tertip ve miktar itibarile aşağıda arz ve sebepleri izah 
edilmiştir. 

Fasıl : 504 - Madde ; 1 
Merkez memurları ücreti tenzil : 1 080 lira 

3888 sayılı kanuna bağlı merkez memurları kadrolarının tutarı 330 540 liradan ibaret olup buna, 
aynı kanunun muvakkat birinci maddesi hükmüne tevfikan verilmesi icap eden müktesep hakların 
ilâvesi halinde : 

330 540 + 9 000 = 339 540 
liralık bir tahsisat teklifi icap ederdi. 

Ancak bu kadrolara dahil bir kısım hizmetlerde ecnebi müstahdem bulunduğu müddetçe aynı 
hizmetlere ait kadrolarm mevkuf tutulması icap edeceğinden bu hizmetler mukabili 19 200 liranın 
tenzili lâzım gelir ki bu suretle: 

339 540 _ 19 200 = 320 340 
liraya ihtiyaç hâsıl olmuş ve 1941 yılı için lâzım olan bu tahsisat bütçeye konulmak suretile 1940 
yılma nazaran: 

321 420 — 320 340 = 1 080 
liralık bir tasarruf elde edilmiştir. 

Fasıl : 504 - Madde : 2 
Merkez müteferrik müstahdemler ücreti: zam 60 lira 

1940 malî yılı bütçesine bağlı «D» cetveline dahil kadroların tutarı 156 180 lira olduğu halde 
tahsisatı 156 120 lira olarak kabul Duyurulmuştur. Bu yıl, üzerinde hiç bir değişiklik yapılmayan 

aynı kadrolarm tam karşılığı olan 156 180 lira teklif edilmek lüzumu dolayısile bu fark husule gel
miştir. 

Fasıl : 505 
Ecnebi müstahdemler : Tenzil: 30 767 lira 

Ankara Numune hastanesile Merkez hıfzıssıhha müessesesinde istihdam edilmekte bulunan ecne
bilerden mukaveleleri hitam bulan bir kısım mütehassısların vazifelerine nihayet verilmiş ve yerlerine 
tekrar ecnebi mütehassıs getirilmesi bu gün için tasavvur edilmemekte bulunmuş olanların kadro
dan çıkarılmaları sebebile bu fark hâsıl olmuştur. 

Fasıl : 506 - Madde : 1 
Vilâyetler memurları ücreti : Tenzil : 61 080 lira 

3888 sayılı kanuna bağlı vilâyetler memurları kadrolarının tutarı 1 286 700 liradan ibaret olup 
buna, ayni kanunun muvakkat birinci maddesi hükmüne tevfikan verilmesi icap eden müktesep 
hakların ilâvesi halinde: 

1 286 700 + 71 160 = 1 357 860 
lira hâsıl olur ki teklif edilen tahsisat ta ayni miktardır. 

1940 yılı tahsisatı 1 418 940 lira olduğuna ve 1941 yılı için de 1 357 860 liraya ihtiyaç bulundu
ğuna göre -. 

1 418 940 — 1 357 860 = 61 080 
liralık tasarruf husule gelmektedir. 

Bu fark, 1940 yılında ücretli memuriyetler kadroları en yakın barem derecesine göre tasnif edi
lerek tahsisatı buna göre teklif edildiği halde Büyük Meclisçe 3888 numaralı kanuna bağlanan 
kadroların bir aşağı derece üzerinden tesbit edilmiş olmasından mütevellit bulunmaktadır. 
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Fasıl : 508 

1437 numaralı kanunun tatbiki masrafı : tenzil : 24 399 lira 
Leylî Tıp Talebe Yurdundan mezun olan ve mecburî hizmete tâbi bulunan etibbaya 1437 nu

maralı kanun hükümlerine tevfikan verilmesi icap eden ikişer yüz liralık avans mukabili 1940 yılı 
bütçesine konulan 24 400 liralık tahsisat, silâh altına alman tabiplerin terhis edilmemeleri sebe-
bile sarfedilememiş ve 1941 yılında da tediyesine imkân hâsıl olanııyacağı görülmüş olduğundan di
ğer zarurî hizmetlere tahsis edilmek üzere tenzil edilmiştir. 

Fasıl : 510 Madde : 2 
Merkez teshin masrafı : Zam : 640 lira 

Ahvali hazıra dolayısile kömür fiatJerinin muhtemel tereffüü*göz önüne alınarak bu maddeye 
640 liralık bir zam yapılmıştır. 

Fasıl : 516 Madde : 1 
îcar bedeli : Zam : 2 000 lira 

Bir kısım hükümet tabipleri için kazalarda hükümet dairelerinde yer bulmak imkânsızlığı yü
zünden hariçten bina kiralamak mecburiyeti hâsıl olmaktadır. Nitekim 1940 yılında bu ihtiyacı 
temin etmek üzere 2 000 liralık münakale teklif edilmiş ve bu sebeple 1941 yılı tahsisatının da 
20 000 lira olarak tesbiti zarurî görülmüştür. 

Fasıl : 516 Madde: 3 
Melbusat: Zam : 1 000 lira 

Elbise verilmesi mutat olan vekâlet odacıları için 1940 yılında ayakkabı ve elbise tedarikinde 
fevkalâde müşkülât çekilmiş ve önümüzdeki malî yıl için de fiatleri daha ziyade yükselmesi 
kuvvetle muhtemel olan elbise ve ayakkabı tedarikini temin edebilmek üzere 1941 yılında 1 000 
liralık bir zam teklif edilmiştir. 

Fasıl : 518 
Muvakkat memuriyet harcırahı : Zam 5 000 lira 

Evlenme muayenelerinin seri bir surette icrası için münhal kazalara, civardaki hükümet tabip-
terinin muayyen zamanlarda gönderilmeleri lüzumlu görülmüş ve bu sebeple bu fasla 5 000 liralık 
bir zam yapılmıştır. 

Fasıl : 520 
Ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları 

Tenzil : 2 499 lira 
Ahvali hazıra dolayısile beynelmilel kongre ve konferanslar tertip edilmediği gibi ecnebi mem

leketlere memur' izamına da imkân olamıyacağmdan bu fasıldan 2 499 lira tenzil edilmiştir. 

Fasıl : 523 
Posta ve telgraf ücreti : Tenzil 3 000 lira 

Münakalât vekâletince gösterilen lüzuma binaen 1941 malî yılı için 46 805 lira tahsisat konul
muş ve bu suretle 1940 senesine nazaran 3 000 liralık tasarruf husule gelmiştir. 

Fasıl : 525 - Madde : 1 
Zam : 1 000 lira 

Fasıl 525 - Madde : 2 
Zam : 300 lira 

533 ncü faslın birinci nakil vasıtaları işletmesi ve ikinci tamir maddelerine mevzu tahsisat em
razı sariye nakil vasıtalarına taallûk etmekte bulunduğu için bu fasıl dahiline alınmıştır. Binaen
aleyh yalnız nakilden ibaret olan bu muamele bir zam ifadesi değildir. 
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Fasıl : 525 - Madde : 3 

Sari ve salgın hastalıklarla.mücadele muvakkat memuriyet harcırahı 
Zam : 5 000 lira 

Ahvali hazıra sebebile memleketin muhtelif yerlerinde topluluklar vücude gelmektedir Bu top
luluklar sebebile zuhuru daima melhuz her hangi bir marazı sariyi mahallinde derhal önlemek ve 
gerek bu topluluklarda, gerekse yurdun diğer bölgelerinde zuhur edecek sari bir hastalığın isti-
lâî bir şekil almasına meydan vermemek üzere tabip ve sıhhat memuru izamını mümkün kılabilmek 
için bu maddeye 5 000 liralık bir zam yapılması zarurî görülmüştür. 

Fasıl : 526 - Madde : 3 
Trahom mücadelesi muvakkat memuriyet harcırahı zam : 5 000 lira 

1940 bütçesile kabul buyurulan 5 000 liralık tahsisatın kâfi gelmediği görülmüş olduğundan sey
yar teşkilâtın devir işlerini lâyikile yapabilmeleri için bu maddeye 5 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 527 - Madde : 1 
Zührevî hastalıklarla mücadele muvakkat memuriyet harcırah zam : 2 740 lira 

Trahom mücadelesi muvakkat memuriyet harcırahında zikredilen esbap dolayısile bu maddeye de 
2 740 lira ilâve olunmuştur. 

Fasıl ; 528 
Sıtma mücadele masrafı 

Madde : 1 Nakil vasıtaları tamir masrafı zam 1 500 lira 
Madde : 2 » » işleletme » zam 5 000 lira 

Ahvali hazıra yüzünden benzin, lâstik ve yedek malzeme fiatlarmm yükselmesi ve en yenisi 3 sene 
evvel alınmış olan ve hemen daima sefer yapan sıtma mücadele mıntakaları riyasetlerine mahsus 
otomobillerin sık sık tamirine ihtiyaç hâsıl olmakta bulunması sebebile bu iki maddeye ceman 
6 500 liralık bir zam yapılmıştır. 

Fasıl : 528 - Madde : 3 
Sıtma mücadelesi muvakkat memuriyet harcırahı zam : 20 000 lira 

1940 bütçesile 25 000 lira olarak kabul buyurulan bu tahsisatın kiyafetsizliği sebebile ayni malî 
yıl içinde 18 000 liralık bir münakale teklif edilmiştir. 

Sıtma mücadelesinin kininden sonra en mühim unsurunu, mücadeleye memur, reis. tabip ve sıh
hat memurlarının mıntakaları dahilinde gezmeleri teşkil etmekte bulunması itibarile bu maddeye 
zarurî olarak bu zam yapılmıştır. 

Fasıl : 528 - Madde : 4 ' ~"""~~ 
Sıtma mücadelesi diğer bilûmum masraflar zam : 219 500 lira 

1939 yılında beher kilosu 29 lira 90 kuruşa tedarik edilmekte bulunan kinin fiatı, Avrupa har
bi sebebile 61 liraya yükselmiş olduğundan 1940 yılında bütçeye mevzu tahsisatla memleketin 
meccani kinin ihtiyacının temin edilmiyeceği görülerek 300 000 liralık munzam tahsisat kabul 
buyurulmuş ve fakat bu sene geçen sene alman munzam tahsisatı bile tamamen bütçeye koymak 
kabil olmamıştır. 

Binaenaleyh, 1941 yılı için teklif edilen 219 500 lira fazla tahsisat kinin fiatlerinin bu tereffü-
ünün tabiî bir neticesi olmakla beraber bütün ihtiyacı temine kâfi geleceği şüphelidir. 

Fasıl : 533 
Nakil vasıtaları işletme ve tamir masrafları 

Madde : 1 işletme Tenzil : 1 000 lira 
Madde : 2 Tamir » 300 » 

Emrazı sariye işlerinde kullanılan nakil vasıtaları masraflarına müteallik bulunan bu tahsisat 
525 nci fasıl dahiline nakledilmiş bulunduğu için bu muamele hakikatte bir tenzil değildir. 
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Fasıl :534 

inşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk zam. : 265 000 lira 
1941 yılı için bu fasla konulan 490 000 liralık tahsisat Ankara Tıp fakültesi müştemilâtından 

doğum ve nisaiye kliniği ikmali inşaatı karşılığıdır. 
Fevkalâde bütçelerle kabul buyurulan tahsisatlarla ifa edilmekte bulunan bu hizmet mukabili 

muktazi tahsisatın 1941 yılında adi bütçeye alınması lüzumu takarrür ettirilmiş bulunduğu için 
kısmen devri yapılacak tahsisatın da ilâvesi suretile noksan kalan inşaatın ikmaline çalışılacaktır. 

Binaenaleyh, bu fasla hakikatte bir zam yapılmış olmayıp bilâkis 1940 senesi bütçesine mevzu 
225 000 liralık tahsisat tenzil ve diğer hizmetlere tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl :: 538 
Çok çocuklu ailelere yardım, tenzil : 50 000 lira 

Müracaat eden ve ikramiyeye istihkakları tesbit edilerek henüz tevziat yapılamayan 42 382 an
ne mevcut olup bunlara verilecek ikramiye mukabili 1 271 460 liralık tahsisata ihtiyaç vardır. 

Ancak Avrupa harbinin tesirile memleketimizde hâsıl olan hayat pahalılığı yüzünden mevcut 
tahsisatla idaresine imkân görülemeyen ve ahvali hazıra sebebile de diğer suretlerle tahsisatlarının 
tezyidi mümkün olamayan hastaneler ihtiyacatma tahsis edilmek üzere bu fasıldan 50 000 liranın in
dirilmesi zarurî görülmüştür. 

Fasıl : 539 
Tekâmül tedrisatı masrafı tenzil : 7 500 lira, 

iler sene bir kısım Hükümet tabiplerile sıhhat memurlarına tekâmül tedrisatı verilmekte olan 
Hıfzıssıhha mektebine 1940 yılında ne Hükümet tabibi ve ne de sıhhat memuru getirilememiş ve 
1941 yılında da ancak bir devrelik tedrisat icrasına imkân hâsıl olabileceği düşünülmekte bulunmuş 
olduğundan bu bir devrelik masraf karşılığı olmak üzere 2 500 liralık tahsisat teklif ve bu suretle 
7 500 lira tasarruf edilmiştir. 

M. 

1 

1 
2 
3 
5 
1 
2 
3 
5 

Tertibi 

Kuduz tedavi müessesesi 
Merkez Hıfzıssıhha müessesesi ve Hıfzıssıhha mektebi 
Sağır, dilsiz ve körler müessesesi 
Küçük sıhhat memurları mektepleri 
Leylî tıp talebe yurdu 
Nakil vasıtaları tamir masrafı 
Devlet hastaneleri 
Muayene ve tedavi evleri 
Verem dispanserleri 
Nakil vasıtaları tamir masrafı 
Doğum ve çocuk bakım evleri 

Zam 
Lira 

11 109 
20 000 

5 000 
2 500 

27 100 
150 

279 38(> 
10 000 
1 520 

200 
30 000 

Devlet hastanelerile sıhhî ve içtimaî muavenet ve tedris müesseselerimizin iaşe, malzeme, tıbbî 
al ât ve ecza ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere: 

Bu müesseseler için 1940 yılı bütçesile kabul buyurulan tahsisatın 1941 yılında hiç. olmazsa 
% 30 - % 40 nisbetinde tezyidi derecei vücııpta iken buna imkân hâsıl olamamış ve ancak hizala
rında gösterilen miktarlarda birer zam yapılabilmiştir. 

Yatak adetleri mecmuu 4240 a baliğ olan Ankara, Diyarbakır, Sivas, Erzurum ve Haydarpaşa 
numune, istanbul, Manisa ve Elâzığ akliye ve asabiye, Haydarpaşa ve izmir emrazı sariye, İstanbul 
çocuk, Antakya, iskenderun ve Zonguldak hastaneleri, Heybeliada verem sanatoryomu. Elâzığ 
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cüzzam hastanesile keza yatak adetleri mecmuu 265 olan Ankara, Konya, Adana, Balıkesir, Malat
ya, Çorum, Erzurum, Kars, Van ve Bursa doğum ve çocuk bakım evleri ve yine yatak adetleri 
mecmuu 1081 olan Leylî tıp talebe yurdu, Çorum Sıhhat memurları mektebi ve İzmir sağır, dilsiz ve 
körler müesseselerinin 1941 yılında teklif edilen tahsisatla bu yatak adetlerini muhafazaya imkân 
hâsıl olamıyacağmdan haklı olarak endişe duyan vekâletimiz mümkün olursa bu müesseseler tah
sisatının birer miktar daha tezyidini bilhassa istirham eyler. 

Fasıl: 547 - Madde: 1 
1939 yılı borçları karşılığı zam: 1 110 lira 

1940 bütçesile geçen sene borçlarını teşkil eden 1939 borcu tertibinin 1941 bütçesinde eski yıllar 
borçlarının birinci maddesine alınmış olmasından bu yılın muhtemel borçları karşılığı olmak üzere 
bu maddeye 1 110 lira tahsisat konulmuştur. 

Fasıl: 547 - Madde: 4 
1935 yılı borçları karşılığı tenzil: 90 lira 

1941 malî yılında 1935 borçları müruru zamana uğramış olacağı için bu madde kaldırılmış ve 
tahsisatı olan 90 lira tasarruf edilmiştir. 

Muhacirin iskân işleri ilâve: 1 500 000 lira 

Fasıl: 551. Maske imalâtı için ilâve: 1 500 000 lira 

Fevkalâde bütçelere mevzu tahsisatla idare edilen bu işler mukabili muktazi tahsisatın 1941 yılın
da adi bütçeye alınması icap etmiş olup esasen mevcut ve verilmekte olan bu tahsisatın adi bütçe
ye naklinin bir zam ifade etmiyeceği tabiidir. 

ADLÎYE VEKÂLETİ 

F. M. 

563 Temyiz mahkemesi ve vekâlet binalarının üç aylık su bedeli 800 lira tutmakta olduğun
dan bu tertibe konulan 2 160 lira tahsisat su bedelini bile karşılayamamaktadır. Bu iti
barla bu tertibin 3 459 lira arttırılması lüzumlu görülmüştür. 

564 2 Ahvali hazıra dolayısile fiatlarda vuku bulan tereffü nazarı dikkate alınarak bu tertibe 
200 lira zam yapılmıştır. 

567 1 Mahrukat kanununun tatbikmdan dolayı odun, kömür fiatlarmda vukua gelen tereffüe 
binaen bu tertipteki tahsisat 60 000 liraya çıkarılmıştır. 

569 3 2 700 lira tahsisatla vekâlet, Temyiz mahkemesi, Ankara adliye müstahdemle finin ihti
yacı karşılanamamaktadır. Bu sebeple elbise, kaput, kundura fiatlarmdaki yükseliş na
zarı itibare alınarak bu tertip 5 000 liraya iblâğ edilmiştir. 

570 Tekaütlüğünü talep edenlerle yeniden memuriyete tayin kılman merkez ve vilâyet adliye 
memurlarının 73 000 lira ile zat ve aile harcırahları karşılanamadığından bu tertibe 
7 000 liranın zammı lüzumlu görülmüştür. 

575 Vilâyetlerde yeniden tesis edilen telefon şebekelerine bağlanan bazı adliye dairelerile yeni
den kurulan mahkemelerin tesisi Âe mü kaleme bedeline mukabil bu tertibin 2 400 lira 
arttırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

579 1 1940 senesi bütçesinin bu tertibine 127 800 lira tahsisat konulmuş ve münakale yolu ile 
50 000 lira zammedilmek suretile ihtiyaç ancak karşılanabilmiştir. Bu itibarla bu tertibe 
150 000 lira tahsisat vazedilmiştir. 
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579 8 Yabancılara ait istinabe; masraflarını karşılamak üzere 579 nen fasla 8 neü bir madde 
açılmak suretile 100 lira tahsisat konulmuştur. 

582 1,3,4 Fiatlardaki tereffü dolayısile 582 ne i faslın birinci iaşe maddesine 2 000, 3 neü idare 
masrafı maddesine 1 000 ve otopsi sandıklarının mubayaası için de 4 neü maddeye 1 460 
lira zam yapılmıştır. 

588 1 1940 senesi bütçesinin 588 neü faslının 1 ııci tayinat maddesine 507 500 lira tahsisat va-
zolunmuş ve münakale suretile de 250 000 lira zammedilnıiştir. Ekmek Hatlarındaki yük
selme de nazarı dikkate alınarak bu tertibe 192 500 lira fazlasile 700 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

583 3 Yeniden inşa edilen ceza tevkif evlerindeki mahkûmlar için mubayaa olunacak karyola 
ve sairenin bedelini karşılamak ve ahval dolayısile Hatlarda vuku bulan tereffü de naza
rı dikkate alınmak suretile bu tertibin 57 500 lira arttırılması zarurî görülmüştür. 

583 4 Bu tertibe 1940 bütçesine konulan tahsisat kifayet etmemiş olduğundan münakale suretile 
15 000 lira zanımedilmiştir. Millî korunma kanununun tatbiki dolayısile Ahar mahallere 
şevki icap eden mahkûm, mücrim ve mevkufların masarifi sevkiyesini de karşılayabil
mek üzere bu maddeye 10 000 lira ilâvesine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

585 Ankarada inşaatı hitama ermek üzere bulunan mahkûm çocuk ıslah evinin ikinci pavyo
nuna alınacak mahkûm çocukların mas raflarına mukabil bu fasla 10 000 lira zam yapıl
ması zarurî görülmüştür. 

TAPU VE KADASTRO U. M. 

Vilâyetler müteferrik müstahdemleri tertibindeki 4 140 lira fazlalık 3928 sayılı kanunla 
1940 malî yılı içinde (D) cetveline ilâve edilen müteferrik müstahdemlerin bir senelik 
ücretlerinin tutarı bulunan miktarın işbu tertibe ilâve edilmiş olmasından ileri gelmek
tedir. 
1940 bütçesinde bu tertibe 25 631 lira, tahsisat konulmuş ve mezkûr yıl içinde; Ankara 
vilâyeti kadastrosu kadrosuna ilâve edilen memurların muvakkat tazminatları için de 
5 225 lira münakale suretile zammedilmiş olduğundan 1941 yılı bütçesinin bu tertibine 
30 856 lira tahsisat zammedil iniştir. 
Odun ve kömür fiatlerindeki tereffü dolayısile işbu tertibe t 300 liranın zammı lüzumlu 
görülmüştür. 
1939 senesi bütçesine nazaran 1940 bütçesinin bu tertibine 7 000 lira uoksanile 9 000 lira 
tahsisat konulmuş olduğundan tapu kütüklerine ait defterler ve diğer evrakı matbua ta-
bettirilmemiştir. Bu itibarla fiatlerdeki vaki tereffüler de nazarı dikkate alınarak bu ter
tibin 4 000 lira arttırılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 
1939 bütçesinde defter teclidi maddesine mevzu tahsisat 4 500 lira olduğu halde 1940 
bütçesine 500 lira tahsisat vaz edilmiştir. Senelerden beri kullanılmaları hasebile yıp
ranmış bir halde bulunan defterlerden bir kısmının teclidini temin etmek üzere bu ter
tipteki tahsisat 500 lira arttırılmıştır. 
Elbise, kaput ve ayakkabı fiatlerindeki yükseliş dolayısile 350 lira zanınıile bu tertipteki 
tahsisat 1 250 liraya çıkarılmıştır. 
Tapu kontrol menıurlarile gurup müdürlerinin mmtakalarını devir- ve teftiş harcırahla
rını karşılamak üzere bu fasla 700 lira zanımedilmiştir. 
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610 Vilâyetlerde yeniden tesis edilen telefon şebekelerine bağlanan bazı tapu idarelerinin te
lefon tesis ve mükâleme masraflarına mukabil bu fasla 280 lira ilâve edilmiştir. 

612 Posta telgraf ve telefon umum müdürlüğünün işarı üzerine bu fasıldaki tahsisat 10 633 
liraya iblâğ edilmiştir. 

614 2 Ahvali haziranın fiatlerde vukua getirdiği yükselme hasebile bu tertibe 500 lira ilâvesine 
zaruret hâsıl olmuştur. 

617 3 1940 senesi bütçesindeki 5 000 liralık tahsisatla talebeye yevmiye verilemediğinden sene 
ortasında bu tertibe Maliye vekâleti tahsisatından münakale suretile 11 310 lira zam ya
pılmıştı. Mevcut talebeye yevmiye verilebilmek üzere bu tertibe 16 000 liranın ilâvesi 
lüzumlu görülmüştür. 

620 1936 - 1939 senelerine ait tahakkuk etmiş olan borçların karşılığıdır. 

MAARİF VEKÂLETİ 

1 — 1940 malî yılı bütçesile Maarif vekâleti için kabul edilmiş olan tahsisat yekûnu 17 796 167 
liradır. 

2 — 1941 malî yılı için teklif edilen miktar 19 296 167 lira olup geçen yılınkinden 1 500 000 
fazladır. Bu tahsisatın bir kısmı maaş ve ücret açıklarına bir kısmı da köy enstitüleri masrafları 
ile iaşe ihtiyaçlarına tahsis edilmiştir. Ancak bütçemiz fasıl ve madde itibarile tetkik edilirse bazı 
zarurî masraf tertiplerine birer miktar zam yapıldığı görülür. Yapılan pek küçük zamlar yine bazı 
tertiplerden yapılan tenzilâtla karşılanmıştır. 

3 — Tenzilâta tâbi tutulan tertipler hariç olmak üzere zam gören tertiplerin mucip sebep
leri aşağıda gösterilmiştir: 

Fasıl : 626 - Madde : 1 
Memurlar maaşı 

1940 bütçesile bu fasıl için kabul edilen tahsisat 6 839 060 liradır. 

1941 bütçesinde 103 060 lira f azlasile 6 942 120 lira olarak teklif edilmiştir. Bu maddede gö
rülen zam kadro açığını kapatmak için konulmuştur. 

Fasıl : 629 - Madde : 1 
Memurlar ücreti 

Bu maddede 1941 malî yılı bütçesinde 10 020 lira fazlasile 627 180 lira olarak teklif edilmiştir. 
Bu fazlalık 3888 sayılı kanuna bağlı kadro açığının kapatılması için konulmuştur. 

Fasıl : 629 - Madde : 2 
Müteferrik müstahdemler ücreti 

Bu maddede görülen 4 725 lira fazlalık 1940 malî yılı için 9 aylık olarak kabul edilmiş olan 
müstahdemler kadrosunun 12 aya iblâğından mütevellit farktır. 

Fasıl : 630 
Muvakkat tazminat 

1940 malî yılı bütçesile bu fasıl için kabul edilen tahsisat 121 239 liradır. Bu ders yılı için
de Ankara da açılan Atatürk Lisesi ile diğer okullardaki şubeler dolayısile istihdamına zaruret gö
rülen memur ve öğretmenlerin muvakkat tazminat karşılığı olarak bu fasla 40 000 lira fazla teklif 
edilmiştir. 
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Fasıl ; 631 - Madde : 1 

Müdür ve muavin ücretleri 
1940 malî yılı bütçesile bu madde tahsisatı 284 160 lira olarak kabul edilmiştir. 3334 sayılı ka

nuna bağlı kadro tutarı ise 346 680 liradır. Bu maddede görülen 62 520 lira fazlalık kadro açığını 
kapatmak için ilâve edilmiştir. 

^ Fasıl : 631 - Madde : 2 - 3 
Muallim ders ücretleri 

Muallim ders ücretlerinin 1939 - 1940 ders yılı filî vaziyetine göre hesaplanan miktar 900 000 
liradır. 1940 malî yılı bütçesile bu faslın 2 nci maaddesine 480 000 ve 3 ncü maddesine 91 250 
liraki ceman 571 250 lira konulmuştur. Esasen ihtiyaçtan noksan bulunan tahsisatın * 1940 - 1941 
ders yılında fazla talebe müracaatı karşısında okullara yeniden ilâve olunan şubelerle î yeni açılan 
okulların ilâve ders ücretlerini karşılamak için 1940 bütçesile kabul edilmiş olan tahsisajta münakale 
suretile 398 000 lira temin zaruretinde kalınmıştır. Bu sebeple bu faslın 2 nci maddesi 230 000 ve 
3 ncü maddeside 90 000 lira fazlasile teklif edilmiştir. 

Fasıl : 632 
2233 sayılı kanun mucibince askerlik dersleri öğretmenlerine verilecek ücretler 

1940 - 1941 ders yılında yeniden üç orta okul ile 72 şube açılmış ve kız talebeye İde askerlik 
dersi verilmekte bulunmuş olduğundan 1940 malî yılı bütçesile bu fasla konulan 130 680 lira tah
sisat kâfi gelmemiş ve noksan miktarın münakale suretile temini zarureti hâsıl olmuştur! Bu vaziyet 
göz önünde tutularak bu fasıl tahsisatı 1941 malî yılı için 30 000 lira fazlasile 160 680 lira olarak 
teklif edilmiştir. 

Fasıl : 634 - Madde : 2 
Teshin 

1940 malî yılı bütçesile bu madde tahsisatı 2280 lira olarak kabul edilmiştir. Mahrukjat fiatlerin-
deki yükseliş dolayisile 1941 yılı için 320 lira gibi cüzî bir miktar zam teklif edilmiştir, j 

Fasıl : 635 
Merkez müteferrikası 

1940 malî yılı bütçesile bu fasıl için kabul edilen tahsisat 3 090 liradır. Vekâlet dairelerinin ayrı 
ayrı bir kaç binada yerleşmiş bulunması, ve buna inzimam eden merkez pasif koruma ^etbirlerinin 
istilzam ettiği müteferrik masrafların 3 090 lira gibi cüzî bir tahsisatla temini mümküıî görüleme
diğinden mübrem ve zarurî ihtiyaçlar karşılığı olarak bu fasıl tahsisatı 1 410 lira fazlasile 4 500 
lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 636 - Madde : 1 — 2 
Vekâlet otomobili masrafları 

1941 malî yılı bütçesile bu fasıl tahsisatı 940 lira fazlasile 3 160 lira olarak teklif edilmiştir. 
Artış sebebi benzin fiatlerindeki yükselişten ileri gelmektedir. 

Fasıl : 638 - Madde : 1 
Tenvir ve teshin 

1940 malî yılı bütçesile bu maddeye konulan 5380 lira bütün Maarif müdürlükleri I tenvir ve 
teshin ihtiyacı karşılığı olarak konulmuştur. Esasen ihtiyaca kâfi gelmeyen bu tahsisat, tenvjr ve teshin 
levazımmdaki yükseliş de göz önünde tutulmak suvetile 620 lira gibi cüzî bir zamla teklif Edilmiştir. 

Fasıl : 640 - Madde : 1 
icar bedeli 

Vekâlet binasının darlığı yüzünden bazı merkez daireleri ile talebe tehacümü dolayisile açılan 
şubeler için tutulan binalardan başka Evkaf umum müdürlüğüne ait Evkaf apartmanmdiki tiyatro 
salonu da 43 056 lira mukabilinde kiralanmıştır. Yeniden tutulan bina kiralan bütçeye kondlan 66 000 
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lira ile karşüanamıyacağı anlaşıldığından bu madde tahsisatı 56 ÛÛO lira fazlasile 122 000 lira ola
rak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 640 -Madde : 2 — 3 
Matbu evrak ve defatir, melbusat 

1940 malî yılı bütçesile bu faslın 2 ve 3 ncü maddelerine konulan tahsisat ihtiyaca kâfi gelmedi
ğinden 2 nci maddeye 1360, 3 ncü maddeye 1 500 lira zam teklif edilmiştir. 

Fasıl: 644 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

Merkez teşkilâtına dahil dairelerin bir kaç binada bulunması ve Maarif müdürlükleri telefon 
tesis ve mükâleme masraflarının da bu tertipten verilmesi dolayısile bütçeye konulan 1940 lira 
ihtiyacı karşılamadığından 3 850 lira münakale suretile temin edilmiştir. 

Bu sebeple 1941 yılı için bu fasıl tahsisatı 3 060 lira fazlasile 5 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl: 646 
Posta ve telgraf ücreti 

1940 malî yılı bütçesile bu fasıl tahsisatı 44 908 lira olarak kabul edilmiştir. 1941 malî yılı için 
Münakalât vekâletinin işarı üzerine 9 298 lira fazlasile 25 206 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl: 603 
Ulusal dil ve tarihimize ait eserlerin neşri masrafları 

Millî Şefimizin büyük adlarını taşımak üzere neşri kararlaşan ve millî Türk dil ve tarihi ile 
kültürünün temel taşını teşkil edecek olan ansiklopedinin hazırlıkları için ihtiyarı icap eden mas
rafları ve bu maksatla istihdam edilecek mütehassıs ve memurların ücretlerini karşılamak üzere 
653 ncü fasla diğer neşriyat masraflarından yapılabilen tasarruflarla karşılanmak üzere 20 000 lira 
tahsisat ilâve edilmiştir. 

Fasıl: 661 - Madde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Koy okulları ile enstitüleri ve eğitmenleri ve gezici başöğretmenleri masrafları 

3803 sayılı kanuna tevfikan açılan ve açılacak olan köy enstitülerine 1941 malî yılı içinde 3 000 
talebe daha alınarak bu müesseselerin talebe sayısı 9 000 e çıkarılacaktır. Yeni alınacak talebenin 
yatakhane, dershane, atölye gibi mühim ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl da inşaata devam olunacaktır ve inşaat bundan sonra müsabakada derece kazanan mimarların 
projelerine göre yapılacaktır. Köy enstitüleri kanununun mucip sebepleri arasında izah edildiği veç
hile enstitülerin inşaatını ucuza mal etmek ancak 3238 sayılı kanuna göre köy enstitülerinde açılan 
köy eğitmen kursları sayesinde mümkün olabilmektedir. Esasen inşaat için alınan 3803 sayılı kanu
nun mueip sebepler kısmında tesbit olunan plândaki tahsisatlar bu esasa göre hesaplanmıştır. 
Onun için 1941 malî yılı bütçesile köy enstitülerine verilmiş olan tahsisatın 103 000 lirası maaş 
faslına, mütebakisi de 661 nci faslın muhtelif maddelerine konulmuştur. 

Fasıl: 662 -Madde: 1 
İaşe ve melbusat 

1940 malî yılı bütçesile bu madde tahsisatı 41 510 lira olarak kabul edilmiştir. İaşe fiatlarmdaki 
yükseliş dolayısile bu madde tahsisatı 3 625 lira fazlasile 45 135 lira lorak teklif olunmuştur. 

Fasıl: 663 - Madde: 1 
Mekûlât, tatil aylarında yemek ücreti, mahrukat, tenvir, tathir mualecat masrafları 

Mekûlât fiatlarmdaki yükseliş dolayısile bu madde tahsisatı 5 922 lira fazlasile 42 932 lira ola
rak teklif edilmiştir. 

Fasıl: 664 - Madde: 1 
Mekûlât, tatil aylarında yemek ücreti, mahrukat, tenvir, tathir, mualecat, makine yağı 

1940 malî yılı bütçesile bu madde tahsisatı 75 263 lira olarak kabul edilmiştir. Mekûlât fiatla-



rındaki afitış sebebüe 1941 yılı için 12 042 lira fazlasile 87 305 lira olarak teklif olunmuştur*. 

Fasıl: 664 - Madde: 10 
Ders ücretleri 

1940 malî yılı bütçesinde bu madde tahsisatı olan 10 liranın ihtiyaca kâfi gelmediği anlaşıldı
ğından 1941 yılı için 7 990 lira fazlasile 8 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasü : 668 - Madde : 1 
Mekûlât, tatil aylarında yemek ücreti, mahrukat, tenvir, tathir, mualeee 

Bu madde tahsisatı 1940 malî yılı bütçesile 32 500 lira olarak kabul edilmiştir. Mekûlât ve 
mahrukata taallûk eden bu tahsisat ta yukarıda arzedilen sebeplerle 5 200 lira fazlasile 37 700 lira 
olarak teklif olunmuştur. 

Fasü : 671 - Madde : 1 - 3 
Lise ve orta okullar, öğretmen okulları masrafı 

1940 malî yılı bütçesile bu faslın 1 nci maddesi için 84 105, 3 neü maddesi için de 177 140 
lira kabul edilmiştir. 1941 yılı bütçesinde mekûlât, mahrukat ve sair zarurî masraflar karşılığı ola
rak 1 nci maddeye 13 457, 3 ncü maddeye de 28 342 lira zam teklif edilmiştir. 

Fasü : 673 - Madde : 1 
Meccani talebenin pansiyon ücretleri, melbusat, kitap ve sair masrafları 

1940 malî yılı umumî muvazene kanununa bağlı (M) cetvelindeki pansiyon ücretleri Bütçe en
cümenince tezyit ve meccani talebe miktarı da 1500 olarak muhafaza edildiği halde bu madde tahsi
satı 63 914 lira noksanile 255 426 lira kabul edilmiştir, ödenemeyen talebe taksitleri için münaka
le teklif edilmek zarureti karşısında kalınmıştır. Bu sebeple bu madde tahsisatı 73 000 lira fazla 
sile 328 426 lira olarak teklif olunmuştur. 

Fasıl : 673 - Madde : 3 
Okullara yabancı dil öğretmeni yetiştirime k için alınacak talebeye yapılacak yârdım 

Yabancı dil kursunda okuyan talebe adedi 107 dir. Bunlara aylık olarak 30 - 40 lira verilmek
tedir. 1940 malî yılı bütçesile kabul edilmiş olan 18 000 lira sene sonuna kadarki ihtiyacı karşıla
yamamış ve münakale yolu ile 20 400 lira ilâve edilmiştir. Bu cihet göz önünde tutulmak suretile 
1941 yılı için bu madde tahsisatı 19 480 lira fazlasile 37 480 lira teklif olunmuşjtur. 

Fasü : 675 - Madde : 1 - 2 
Leylî ve yarım leylî ve neharî meslek okulları masrafı 

1939 - 1940 ders yılında Erzurumda yatılı bir inşaat usta okulu ile Kula kazasında bir Ticaret 
okulu ve Kütahya merkezinde bir kız enstitüsü açılmıştır. Eşya ve yiyecek fiatlarınm artması yüzün
den 1940 bütçesile 1 ve 2 nci maddeler için kabul edilen tahsisatın kâfi gelmeyeceği anlaşıldığın
dan 1941 bütçesinde 1 nci madde 30 000, 2 nci madde 28 000 lira fazlasile teklif olunmuştur. 

Fasıl : 676 - Madde : 1 
Bütün meslek okulları masrafları 

1939 - 1940 ders yılında açılan okullarla mevcut okulların ders levazımı, makine, avadanlık, tesi
sat, mefruşat, yatakhane ve yemekhane ve mutbak levazımı bu maddeden temin edilmektedir. Eşya 
fiatlarınm eski yıllara nazaran çok yükselmiş olması, bilhassa bölge sanat okullarile enstitülerin ih
tiyacı bulunan makine, dikiş makinesi, yazı makinesi, ütü ve buna mümasil makine ve avadanlıkla
rın ecnebi malı olması dolayısile fiatları çok yükseltilmişti. Yeniden açılacak okulların ihtiyacı da 
göz önünde tutularak bu madde tahsisatı 30 000 lira fazlasile teklif olunmuştur. 

Fası! : 677 
Meslek ve ticaret kursları ve akşam okulları ücret ve bilûmum masraflafi 

1939 - 1940 ders yılında Kütahya, Antalya ve Uşakta birer Akşam kız sanat okulu ile Adana, An
kara, Bursa, Eskişehir, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Edirne vilâyetlerinde köy kadın kursları ve An-



kara, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Elâzig, Gaziantep, Kayseri, Konya, Manisa Samsun vilâyetle
rinde de 10 adet gezici köy demircilik ve marangozluk kursları açılmıştır, önümüzdeki yıl bunlara 
ilâveten diğer vilâyetlerde de açılacaktır. Bu ihtiyaçlar göz önünde tutularak bu fasıl tahsisatı 
10 000 lira fazlasile teklif olunmuştur. 

. Fasıl . 678 
Meslek mektepleri ecnebi mütehassıs ve mütehassıs muavinleri ve tercümanları ile 

1940 malî yılı bütçesile bu fasıl tahsisatı 55 000 lira olarak kabul edilmiştir. Politeknik hazır
lığı için getirtilen ingiliz mütehassıs ve tercümanları ücretleri karşılığı olarak 1941 bütçesile bu 
fasıl tahsisatı 45 000 lira fazlasile 100 000 lira olarak teklif olunmuştur* 

Fasıl : 687 - Madde : 6 - 7 
1 - Müstahdem ücreti 

2 - Konferans ücreti 
1940 malî yılı bütçesile bu faslın 6 ncı maddesi tahsisatı 97 320, 7 nci madde tahsisatı da 

10 000 lira kabul edilmiştir. Esasen pek noksan olan bu tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden 
bir miktarı verilen zamdan bir miktarı da diğer fasıl ve maddelerden tenzil edilmek suretile 1941 
yılı için 6 ncı maddeye 2344, 7 nci maddeye 15 660 lira zam yapılmıştır. 

Fasıl : 688 - Madde : 2 
Hastanelere yapılacak yardım ve iaşe masrafı 

1940 malî yılı bütçesile bu maddeye konulan tahsisat 697 yatağın tedris masrafı karşılığıdır 
1940 da ilâve edilen 131 yatağın iaşe masrafının da bu tahsisattan temini zarureti hâsıl olmuş
tur. Mevcut tahsisat bu ihtiyacı karşılayamadığından 28 200 lira daha münakale suretile temin 
edilmiştir. Bu sebeple 1941 yılı için bu madde tahsisatı 37 355 lira fazlasile teklif olunmuştur. 

Fasıl : 691 - Madde : 2 
Tedris ve idare heyeti ücretleri 

Mevcut kadroya göre bu madde tahsisatı 44 580 lira1 olması lâzım gelirken 1940 yılı bütçesile 
6 120 lira noksanile 38 460 lira kabul edilmiştir. Görülen 6 120 liralık zam bu açığı kapatmak 
için yapılmıştır. 

NAPÎA VEKÂLETİ 

1941 malî yılı Nafia vekâleti adi bütçesi 18 959 754 lira olarak tanzim ve takdim kılınmıştır. 
1940 malî yılı adi bütçemiz yekûnu 9 047 997 lira olup yeni yıl bütçesinin tanziminde bu bütçenin 
tasarruf icrası mümkün olan bazı tertiplerinden 110 396 lira tenzil olunmuştur. Ayrıca bazı tertip
lerden tenzilât yapılmak suretile vekâlete bağlı Yüksek Mühendis Mektebi ve Teknik Okulunun zarurî 
ihtiyaçlarile, Elektrik Etüt İşleri idaresinin çalışabilmesi için icap eden tahsisat taalluk eden tertip
lere ilâve edilmiştir. 3888 sayılı kanunun beşinci maddesile kabul olunan esaslara göre Teknik Oku
lunda açılan mühendislik kursuna devam edemerin yevmiyeleri de yine 1940 yılı bütçesindeki erkam 
arasından yapılan tenzilâtla karşılanmıştır. 1940 yılı bütçesindeki tahsisatımız arasında yapılan ta
dilât dolayısile husule gelen 8 937 602 liraya ilâveten 1941 yılı Nafia bütçesine ilâve edilen tahsisat mik
tarı 10 022 152 lira olup bu miktarın 1 500 000 lirası 1940 yılı zarf nida başlanmış şoselerin inşaat 
bedellerile ahvali hazıra dolayısile malzeme ve iş bedellerinde husule gelen farkları karşılamak 
üzere; 500 000 lirası Dördüncü Umum müfettişlik mıntakasmda yaptırılacak yol ve köprüler inşaatı 
için; 369 000 lirası Edirne - Saray, 469 310 lirası Siirt - Kurtalan yollarının inşaat masraflarının 
karşılığını teşkil etmektedir. Mütebaki miktardan 5 983 841 lirası bütçede mevcut demiryollar ve 
limanlar inşaatı masrafları faslına ilâve edilmişıir. Kavanini mahsusa mucibince inşası devam etmekte 
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oİan demiryoİİarımızm 1941 yılı inşaat masrafları ve bu işler için evvelce müteahhitlere verilmiş 
olan poliçelerden 1941 yılı içinde vadeleri gelecek olanların karşılığı olarak (Erzurum - Uzun ah-
medler hattı hariç olmak üzere) 14 983 841 lira tesbit edilmiş ve bu miktarın adi bütçeye konmuş 
olan 5 983 841 liradan gayrisinin yani 9 000 000 lirasının evvelki senelerde olduğu gibi fevkalâde 
tahsisatla karşılanması derpiş edilmiştir. 

Bütçemizde görülen fazlalıklardan 650 000 lirası su işleri için hususî kanunları gereğince geçen 
yıllarda müteahhitlere verilip yeni yıl içinde vadesi gelecek su poliçeleri ve emanet paralarının öden
mesi için; 300 000 lirası Ankara şehri kanalizasyonunun inşaatı için; 250 000 lirası dsa Âsi nehri 
mecrasile Amik ovasında yapılacak ıslahat masrafları karşılığı olarak konulmuş bulunmaktadır. 

İKTİSAT VEKÂLETİ 

Vekâletin 1941 yılı bütçe teklifi 1940 malî yılı bütçesile kabul edilmiş olan muhassasata naza
ran 1 985 000 lira fazlasile 3 425 441 lira olarak teklif edilmiştir. 

1941 malî yılı teklif bütçesi yekûnuna'göre yapılan zam ve tenziller aşağıda gösterilmiştir : 

F . M. 

758 1 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 
sayılı kanunla kabul edilen kadroya göre 14 520 lira tenzil edilmiştir. 

3 1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununun dördüncü maddesi mucibince zarurî ve 
müstacel bazı işlerin kadro dahilindeki memur ve müstahdemlerle ifası mümkün olma
dığı ve mezkûr sene bütçesile kabul olunan tahsisat da kâfi gelmediğinden bu mak
satla 2 960 lira zammedilmiştir. 

759 1 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanunla kabul edilen kadroya nazaran 19 020 lira faz
lalık olup tenzil edilmiştir. 

760 3656 ve 3888 sayılı kanunlarla kabul edilen kadrolara göre muvakkat tazminat he
sap edilerek geçen yıl bütçesine nazaran farkı olan 5 711 lira zam yapılmıştır. 

764 1 Ahvali hazıra dolayısile fiatlarm yükselmiş olmasında 820 lira zammedilmiştir. 
9 9^0 
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769 1 Sanayi tetkik heyeti reisliğinin mevcut teşkilâtile mütenasip bir binaya nakli zarureti 
hâsıl olduğundan 5 000 lira zam yapılmıştır. 

2 Malzeme fiatlarmdaki artış dolayısile 500 lira zam yapılmıştır. 
" » 11 }f )> OVJV „ ,, „ 

770 1940 tahsisatından 1 000 lira noksandır. 
771 Sanayi ve maden mıntakalarile iş kanununun tatbikini devamlı bir surette kontrolünü temin 

maksadile geçen yıl bütçesile kabul edilen tahsisat kâfi gelmediğinden 2 000 lira zammo-
lunmuştur. 

772 Teftiş ve murakabe faaliyetinin aksamadan devam edebilmesi için geçen yıl bütçesile 
kabul edilen tahsisatın kâfi gelmemesinden 5 000 lira zam yapılmıştır. 

773 Bu fasıldan 1 500 lira tenzil edilmiştir. 
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F. M. 

775 Geçen yıl bütçesile kabul edilen tahsisat ihtiyacı, karşılamamış olduğundan 1 500 lira 
zammedilmiştir. 

776 Geçen yıl bütçesile kabul edilen tahsisat ihtiyacı karşılamamış olduğundan 1 500 lira 
zammedilmiştir. 

777 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün işarı üzerine 971 lira zammedilmiştir. 
779 1940 tahsisatından 1 526 lira noksandır. 
785 Bu fasıldan 40 796 lira tenzil olunmuştui'. 
786 El ve ev sanatlarının inkişafı için lüzumlu faaliyeti gösterebilmek ve icap eden yardım

ları yapabilmek üzere bu fasla 90 000 lira zammedilmiştir. 
789 Bu fasıldan 750 lira tenzil edilmiştir. 
790 1 » maddeden 1 000 » » » 

2 » » 500 » » » 
3 » » 200 » » » 
4 » » 150 » » » 

— 2804 sayılı kanunun 11 nci maddesinin A fıkrası mucibince Maden tetkik ve arama ensti
tüsüne her sene fevkalâde bütçe kanun larile verilen tahsisatın adi bütçeye ithali dolayı-
sile bu müesseseye yardım karşılığı olarak 1 950 000 lira tahsisat konulmuştur. 

1941 bütçesi yukarıda izah edildiği veçhile 1940 bütçesine nazaran muhtelif fasıl ve maddelere 
98 436 lira zam ve buna mukabil yine muhtelif fasıl ve maddelerden 63 436 lira tenzil ve diğer 
taraftan Maden tetkik ve arama enstitüsüne yapılacak yardım karşılığı olarak 1 950 000 lira tah
sisat dahil edilmek suretile tanzim kılınmıştır. 

MÜNAKALAT VEKALETİ 

Vekâletimin 1941 malî yılı için tesbit ve teklif edilen bütçe yekûnu (1 697 058) liradır. Bu ra
kam (1 397 058) liradan ibaret bulunan 1940 malî yılı bütçesine nazaran (300 000) lira bir fazla
lık arzetmektedir. 

Bu fazlalıktan (13 960) lirası 3888 sayılı kanuna ekli kadrolara nazaran 1940 bütçesinin merkez 
ve vilâyet memurlar ücreti tertiplerine noksan konulmuş olan tahsisat açığına, (250 000) lirası Dev
let Reisinin rükûbuna mahsus vesait masrafları tertibine yapılan zamma ve (45 000) lirası da 
Yüksek deniz ticaret mektebinin talebe iaşe ve elbise bedellerile sair levazım için ahvali hazıra dola-
yısile nazara alman fiat farkından mütevellit fazla ihtiyacına ve Mektep tatbikat gemilerinin zarurî 
olan tamirat masrafları karşılığına aittir. 

Bundan maada görülen lüzuma ve fiatlardaki farka binaen bazı tertipler arasında da zam ve 
tenziller yapılmış bulunmaktadır. 

TİCARET VEKALETİ 

Ticaret vekâleti 1941 malî yılı için ihzar olunan teklif bütçesi, aşağıda sırasîle göterildiği üzere 
bazı fasıllar arasında yapılan zam ve tenziller de dahil olduğu halde yekûn itibarile sabıkından 
38 000 lira noksanile 1 593 320 lira olarak tesbit edilmiştir. Şöyleki: 
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831 nci memurlar maaşı faslına mevzu tahsisatın noksanının ikmal için bu fasla 73 000 lira ve 

832 nci fasla da 2 000 lira zammedilmiştir. 833 ncü fasıldan kadro fazlası olarak 104 960 lira tenzil 
edilmiş ve bundan 73 000 lirası yukarıda zikredildiği üzere maaş faslına nakl olunmuştur. 

Müfettişlerin daimî surette teftiş ve murakabe vazifelerini ifa edebilmelerini temin maksadile mü
fettişler harcırahı faslına 5 000 lira ilâve edilmiş olduğu gibi posta, telgraf ücreti ve resmî telefon 
tesis ve mükâleme masrafı fasıllarına da 1940 yılındaki tecrübeye müsteniden 5 şer bin lira zam ya
pılmış ve Turizmin Matbuat umum müdürlüğüne nakli dolayısile beynelmilel müessesata iştirak 
hissesi olarak geçen sene bütçeye mevzu tahsisattan 6 000, dahilî ve haricî sergiler ve numune meşher
leri masrafları faslından 8 000 ve vilâyet memurları ücretlerinden kadro fazlası olan 27 880 lira 
tenzil edilmiş ve 2834 numaralı kanunla 3018 sayılı kanunun 7 nci maddesine göre kurulu teşekkül
lerin idare masraflarına yardım olmak üzere içinde bulunduğumuz sene için konulmuş olan 2 000 
lira ihtiyacı karsılıyamadığmdan bu fasla da 8 000 lira zam icrası zarurî görülmüştür. Bunlardan 
maada daha bazı fasıllara da birer miktar zam yapılmıştır. 

Ecnebi mütehassıslara ihtiyaç görülmediğinden bunlar bütçeden çıkarılmıştır. 

Vekâletin 1939 yılında teşekkül etmiş bulunması hasebile bu sene bütçesinde yeniden 1939 yılı 
borçları unvanile bir fasıl açılmış bu fasla da 3 563 lira tahsisat konulmuştur ki şu suretle ihzar olu
nan bütçemizin umumî yekûnu 1 593 320 liraya baliğ olmuştur. 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

Ziraat vekâletinin 1940 senesi bütçe yekûnu 6 931 631 lira idi. 1941 senesi bütçesi 419 280 lira 
fazlasile 7 350 911 lira olarak tanzim olunmuştur. 

Yapılan zam ve tenzillere ait mucip sebepler aşağıda gösterilmiştir: 

Fasıl : 866 - Madde : 1 
Memurlar maaşı 

Bu fasılda kadroya nazaran fazla bulunan 6 000 lira 1940 bütçesile kabul edilmiş olan 1 9.03 920 
liradan tenzil olunmak suretile bu fasıl yekûnu kadronun tam karşılığı olan 1 897 920 lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

Fasıl : 868 - Madde : 1 
Merkez memurları ücreti 

3888 numaralı kanunla kabul edilmiş olan kadroya nazaran merkez memurları ücreti 28 980 lira
dan ibaret bulunmaktadır. Bu fasılda fazla olan 4 500 lira tenzil olunmuştur. 

Fasıl : 868 - Madde : 2 
Müteferrik müstahdemler 

Bakteriyoloji ve seroloji servisinde yazılı müteferrik müstahdemlerden bir kısmının merkez labo
ratuar serisine alınmasına lüzum hâsıl olduğundan 14 340 liraya baliğ olan bir kısım müstah
demin vilâyet müteferrik müstahdemler kadrosundan tenzil olunarak bu fasla ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 869 - Madde : 1 
Vilâyat : memurları ücreti 

Bu tertipte fazla olan 27 600 liralık tahsisat tenzil olunarak 1941 senesi için teklif olunan tah
sisat tam kadro karşılığından ibaret bulunmuştur. 
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Fasıl : 869 - Madde : 2 

Vilâyet müteferrik müstahdemleri 
Bu tertipte kadroya göre 180 lira tahsisat fazladır. Bu tahsisat tenzil olunmuştur. Buna mu

kabil 1940 yılı D kadrosunda 8 aylık teklif olunan merinos şoför kadrosunun on iki aya çıkarılması 
zarurî olduğundan 1 200 lira zammolunmustur. 818 nci faslın 2 nci maddesine ait izahatta arzedildiği 
üzere 14 340 liraya baliğ olan bir kadro da tenzil olunmuştur. 

Fasıl : 870 - Madde : — 
Muvakkat tazminat 

Bu tertibe 1940 senesinde 5 000 liralık bir münakale yapılmıştır. 1941 senesi için muvakkat taz
minat tahsisatının 70 000 lira olarak tesbiti zarurî görülmüştür. 

Fasıl : 876 - Madde : 1 - 2 
Vekâlet otomobili işletme ve tamir masrafı 

Fiat farkı göz önünde bulundurulmak suretile bu tertiplere ikişer yüz lira ilâvesi zarurî gö
rülmüştür. 

Fasıl : 878 - Madde : 1 
Vilâyet tenvir ve teshini 

Bu tertipteki tahsisatın ihtiyacı karşılayamadığı anlaşıldığından 5 000 lira ilâvesile 1941 senesi 
tahsisatı 15 000 lira olarak tesbiti zarurî görülmüştür. 

Fasıl : 880 - Madde : 1 
îcar 

11)40 senesi bütçesine mevzu olan tahsisat ihtiyacı karşılayamadığı cihetle münakale yapılmıştır. 
1941 senesi tahsisatı 30 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Fasıl : 880 - Madde : 3 
Melbusat 

Fiat farkı göz önünde tutularak bu tertibe 1 000 lira zammedilmiştir. 

Fasıl : 887 - Madde : — 
Posta ve telgraf ücreti 

Münakale vekâletinin işarına göre vekâletimize ait 1941 senesi posta ve telgraf ücreti 48 280 
liradan ibaret olacağı anlaşıldığından bu tertibe 1 237 lira zammolunmustur. 

Fasd : 888 - Madde : — 
Tedavi yol ve saire masrafı 

Bu tertipten 2 000 liranın tenzili muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 891 - Madde : 1 
Beynelmilel teşekküllere iştirak ve yardım 

Bu tertipten 500 liranın tenzili kabil olduğu görülmüştür. 

Fasıl : 892 - Madde : 2 
Kongre ve teknik toplantılara iştirak 

Hususî bütçeleri tetkik için mesai saatleri haricinde Dahiliye vekâletinde toplanan komisyona ve
kâletimiz namına iştirak eden mümessilin ücreti için bu tertibe 500 lira zammolunmustur. 

Fasıl : 893 - Madde : — 
Yerli, ecnebi tekniker ustabaşı ve mütehassıslar 

Bu tertipten 10 000 liranın tenzili mümkün görüldüğünden 1941 tahsisatı 10 000 lira ııoksa-
nile 14 240 lira olarak tesbit edilmiştir. 
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Fasıl : 895 - Madde : 1 
Orta ziraat mektepleri 

1940 senesi bütçesine mevzu tahsisat kâfi gelmediğinden dolayı bu tertibe 20 000 lira münaka
le yapılmıştır. Her türlü eşya, yiyecek ve içeceğin mevat -Hatlarındaki yükseliş göz önüne alınarak 
bu tertibe 35 563 liranın ilâvesi zarurî görülmüştür. 

Fasıl : 895 - Madde : 2 
Makinist mektepleri 

Ankarada yeniden açılan ziraat alât ve makineleri ihtisas mektebinin iaşe ve saire ihtiyacı göz 
önünde tutularak bu fasla 11 000 lira ilâve olunmuştu;". 

Fasıl : 896 - Madde : 1 
Muzır hayvan ve hastalıklarla mücadele 

Memleketin ziraî istihsaline her sene bir çok zararlı böcek ve yaygın hastalıklar ziyan yapmakta 
ve bunlarla tekniğin ortaya koyduğu en modern usul ve vasıtalarla mücadele edilmektedir. Fcvaidi 
aşikâr olan mücadele işlerine daha geniş ve esaslı bir şekil verilmek üzere bu tertibe 100 000 lira ilâ
vesi zarurî görülmüştür. 

Fasıl : 896 - Madde : 2 
Merkez mücadele enstitüsü ve mücadele istasyonları 

Memleketimizde ziyan yapan her türlü böcek ve mahsul hastalıklarını etüt ile uğraşan ve neti
celerini halka yayan bu enstitü ve istasyonların faaliyeti bir kat daha arttırılmak üzere bu ter
tibe 7 000 lira ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

Fasıl : 899 - Madde : 1 
İpek böcekçilik enstitüsü ve istasyonları 

tpek böceği tohumunun istihsal işine arı ve tavuk yetiştirilmesine devam olunmak üzere bu ter
tibe 5 022 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 899 - Madde : 2 
Tavukçuluk enstitüsü ve istasyonları 

Tavukçuluk enstitüsündeki faaliyetin arttırılması için bu tertibe 4 982 lira ilâve olunmuştur. 

Fasıl : 900 - Madde : 1 
Mey ve ve çay ziraat i. umumî masrafları 

1940 bütçesile bu tertibe 207 200 lira tahsisat kabul edilmiştir. 3628 numaralı fevkalâde tahsi
sat kanunile verilip 3849 numaralı kanun mucibince 1940 senesi bütçesine 165 800 liralık tahsisat 
devredilmek suretile idare edilmiştir. Mevcut müesseselerin idamesi için 207 200 liraya 108 000 
liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Fasıl : 901 - Madde : 3 
3437 numaralı tütün inhisarı kanununun tatbiki masrafı 

Bu tertipten 2 500 liranın tenzili mümkün görülmüştür. 

Fasıl : 903 - Madde : 1 
Hayvan sağlık memurları ve nalbant mektepleri 

Fiat farkı nazarı dikkate alındığından bu tertibe 5 750 lira ilâve edilmiştir. 

, Fasıl : 904 - Madde : 1 
Hayvan hastalıklarile mücadele ve tahaffuzhaneler tesis ve idaresi 

Hayvan hastalıklarile olan mücadele işini takviye etmek üzere bu tertibe 5 000 lira ilâve olun
muştur. 
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Fasıl : 904 - Madde : — 

Bütün vilâyetlerdeki veteriner teşkilâtının alât ve edevatını sevketmek üzere Ankara Etlik ve
teriner teçhizat deposunun masarifi idaresi için 5 000 lira konmuştur. 

Fasıl •. !)0C - Madde : 1 
Haralar aygır depoları kara sığır damızlıkhaneleri 

Hayvan adedinin artması ve yiyecek fiatlarının da yükselmesi göz önüne alınarak 906 ncı faslın 
1 nei maddesine 99 150, 2 nei maddesine 48 000, 4 ııcü maddesine 26 640 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 908 - Madde 1 — 5 
Eski yıllar boçları 

Bu faslın 1 nei maddesinden 1 000, 5 nei maddesinden 60 lira tenzil olunmuştur. 

Fasıl : 910 - Madde : 1 
Pamuk ıslahı ve ıslah edilmiş, pamuk tohumu mubayaası üretme ve tevzi işleri 

umumî masrafları 
Bu tertipten 7 000 liranın tenzili mümkün görülmüştür. 

Fasıl : 911 - Madde : 1 — 2 
Nakil vasıtaları işletme ve tamir masrafları 

1940 senesi bütçesinde vesaiti nakliye ve işletme masrafı bir fasılda toplanmış ise de işletme ve 
tamir masraflarının vesaiti nakliyeyi alâkadar eden fasıllara ayrılması muvafık olacağı düşünüldü
ğünden bu tertiplere 593 lira kadar ufak bir zam yapılmak suretile alâkadar tertiplere nakledilmiş 
ve bu fasıl kaldırılmıştır. 

Fasıl : 912/A - Madde : — 
Tohum temizleme işlerile ziraî kombinalar teşkilâtı iştigal etmektedir. 
1940 yılı bütçesinin 897 nei faslın 3 ncü maddesinde mevzu bulunan 125 000 liralık tahsisat ziraî 

kombinalar faslında bir madde halinde nakil ve bu suretle bu teşkilâtı alâkadar eden tahsisatın bir 
fasıl altında toplanması muvafık görüldüğünden mezkûr 125 000 liralık tahsisat aynen ziraî kombina
lar faslına bir madde olarak ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 918 - Madde : 1 
Tedris heyeti maaşları 

50 lira maaşlı 6 adet baş asistan 40 lira maaşlı 20 adet asistan 35 lira maaşlı 14 adet asistan 
1940 senesi (L) cetveline altı aylık olarak dahil bulunmaktadır. Bu baş asistan ve asistanlar 1940 se
nesi ikinci altı aydan itibaren istihdam edilmekte olduğundan altı aylık maaş farkı olan 27 840 lira 
bu tertibe ilâve edilerek teklif olunan 269 040 lira bu gün merî olan kadronun tam karşılığından iba
ret bulunmaktadır. 

Fasıl : 914 - Madde : 1 
Memurlar ücreti 

Bu tertibe ait kadro tutarı 91 080 lira olduğundan bu tahsisattan 48 120 lira tenzil edilmiştir. 

Fasıl : 914 - Madde : 2 
Müteferrik müstahdemler 

Bu tertibe ait 1940 senesindeki kadro tutarı 123 540 liradan ibarettir. 1940 senesi bütçesile 
914/1 nei maddesindeki 48 120 lira fazlalığa mukabil bu tertibe 47 340 lira noksan tahsisat vaz
edilmiştir. E cetveline dahil olup daimî mahiyet arzeden kadrolardan 916 ncı fasıldan 14 040 ve 921 
nei fasla 30 240 liralık kadro karşılığı ait olduğu tertiplerden tenzil olunarak bu tertibe zammedil-
miştir. 
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Fasıl : 917 - Madde : 3 

Teshin 
Bu tertipten 5 000 liranın tenzili mümkün görtlmüştür. 

Fasıl : 917 - Madde : 7 
Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli 

1940 senesi için bu tertibe konan tahsisat ihtiyacı karşılıyamadığı anlaşıldığından 1 000 lira ilâ
vesi lüzumlu görülmüştür. 

Fasıl : 918 - Madde : 1 
îaşe masrafı 

îaşe maddelerindeki tereffü göz önüne alınarak bu tertibe 24 750 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 918 - Madde : 2 
Bu tertipten 1 600 liranın tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil olunmuştur. 

Fasıl : 918 - Madde : 5 
Çiftlikte staj görmekte olan talebenin ibate ve tatbikat masrafı karşılığı olarak bu fasıl içinde 

yeniden açılan bir maddeye 10 000 lira ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

Fasıl : 919 - Madde : — 
Ecnebi mütehassıslar ve tercümanlar 

Bu tertipten 51 820 liranın tenzilile teklif olunan 360 000 liranın ihtiyacı karşılayacağı anlaşıl
mıştır. 

Fasıl : 922 - Madde : — 
Tamirat ve su tesisatı masrafları 

Bu tertipten 3 000 liranın tenzili kabil olmuştur. 

Fasıl : 924 - Madde : — 
Geçen yıl borçları 

Bu tertipten 1 000 lira tenzil olunmuştur. 
Diğer fasıllarda bir değişiklik yapılmamıştır. 
Vekâletimizin 1941 yılı bütçesi bu suretle tertip ve takdim kılınmıştır. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEFÂLETÎ (KARA KISMI) 

Madde 

1 1941 yılı teklif bütçesi 1940 bütçesi gibi (56 539 000) lira olarak tesbit edilmiştir, 
2 Yalnız bu yekûn dahilinde bazı ufak tefek değişiklikler yapılmıştır. 

M. M. VEKALETİ (HAVA KISMI) 

M. M. Vekâleti Hava kısmının 1941 malî yılı ihtiyacı için teklif olunan bütçe, yekûn itibarile 
geçen senenin aynıdır. Ancak hava teşkilatındaki tevessü dolayısiJe bazı tertiplere geçen seneki mik-
darlardan fazla olarak konulmuş bulunan ve müfredatı (A) işaretile aşağıda gösterilen 337 378 
lira (B) işaretli diğer bazı tertiplerden tenzil suretile karşılanmış bulunmaktadır. 
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4 169 
65 888 

690 
7 289 
2 888 

92 012 
1 000 
1 227 

138 469 
22 506 

1 240 

(A) Zamlar 

Maaşatı umumiye 
Uçuş zammı ve şehit tazminatı 

ihtisas yevmiyesi 
Temsil tahsisatı 

Posta, telgraf ücreti 
Tayinat 
Yem bedeli 
Mahrukat 
Melbusat 
Askerî teçhizat 
Borçlar karşılığı farkı 

4 000 
1 000 

53 462 
30 000 
82 000 
10 000 
45 000 
32 180 
27 736 
52 000 

(B) Tenziller 

Mefruşat 
Ücretli muhabere 
Levazımı harbiye 
Eczayı tıbbiye 
Nakliyat 
Neşriyat 
Manevra 
inşaat 
Yabancı mütehassıslar 
Amele yevmiyesi 

337 378 337 378 

M. M. VEKÂLETİ (DENlZ KISMI) 

Millî Müdafaa vekâleti Deniz kısmının 1941 malî yılı ihtiyaçlarını karşılamak üzere teklif olunan 
bütçe, yekûn itibarile geçen senekinin aynıdır. 

Ancak deniz teşekküllerindeki tevessü dolayısile bazı tertiplere geçen seneki miktarlardan fazla 
olarak konulan ve müfredatı A işaretile aşağıda gösterilen 296 842 lira B işaretile irae edilen diğer 
bazı tertiplerden tenzil suretile karşılanmış bulunmaktadır. 

Miktarı lira 

199 142 
7 764 

57 640 
2 296 

30 000 

F. 

1020 
1022 
1025 
1035 
1036 

A : Zamlaı 
M. 

1 

Nevi 

Maaşatı umumiye 
Memurlar ücreti 
Deniz altıcı ve dalgıç tahsisatı 
Posta ve telgraf ücreti 
Yemek bedeli 

296 842 Yekûn 

5 340 
11 352 
4 000 

610 
100 000 
120 000 

3 793 
10 000 
14 747 
2 000 

25 000 

1021 
1022 
1023 
1027 
1038 
1039 
1047 
1048 
1050 
1056 
1057 

B : Tenziller 

2 

5 
') 

•) 

Tekaüt ikramiyesi 
Müstahdemin ücreti 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat 
Gemi tamir ve inşası 
Devri çark 
inşaat 
Ecnebi mütehassıslar 
Talebe masrafı 
Tekaüt sandığına yardım 
Gazdan korunma 

296 842 Yekûn 
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ASKERÎ FABRİKALAR U. M. 

1941 malî yılı bütçemizin yekûnu 1940 malî yılı adi bütçesi yekûnunun aynıdır. 

Verilen bu tahsisat; ahvali adiyeye müteallik hizmetlerin icaplarına göre fasıl ve maddelere 
tevzi edilmiş ve her fasıl ve madde için ayrı ayrı esbabı mucibe senline lüzum görülmemiştir. 

HARİTA U. M. 

M. 

1 1941 yılı teklif bütçesi 1940 bütçesi gibi 900 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 
2 Yalnız bu yekûn dahilinde bazı ufak tefek değişikler yapılmıştır. 

Hükümetin Varidat bütçesi Esbabı mucibe lâyihası 
1941 malî yılı için tahmin olunan varidat, umumî muvazene kanunu lâyihasının ikinci maddesin

de yazılı olduğu üzere 305 235 000 liradır. 1940 malî yılı varidat bütçesi yekûnu 268 481 000 lira 
olmasına göre, yeni malî yılda tahsil edileceği talimin olunan varidat 36 754 000 lira fazlalık arzet-
mektedir. Bu fazlalık tamamen, 1941 yılında, mevcut vergilere yapılması derpiş edilen zamlarla bazı 
ınevaddm vergiye tâbi tutulmasından elde edilecek vergilerden mütehassıldır. Masraf bütçesi esbabı 
mucibesinde arzedilen sebeplere mebni 1941 yılı masraf bütçesinin 1940 yılı bütçesi yekûnuna na
zaran 36 495 341 lira fazlasile tanzim edilmesi icap eylemiş olduğundan, varidatın da bu nisbette 
arttırılmasına ve bunun için mevcut vergilere bir miktar zam yapılmasına ve yeniden bazı madde
lerin vergiye tâbi tutulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Her ne kadar 1940 malî yılının sekiz ayında tahsil edilen varidat, 1939 malî yılının ayni devre-
resine nazaran 22 377 441 lira bir fazlalık göstermekte ise de 1939 malî yılı tahsilat yekûnu ile 
1940 varidat muhammenat] arasındaki farktan bu devreye isabet eden miktar tenzil edildikten 
sonra hakikî fazlalık ancak 14 377 441 lira raddesinde kalmaktadır. Maamafih 1940 malî yılında 
gümrük varidatmdaki düşüklüğün geçen sene tahmin olunan miktardan cok daha fazla bir miktara 
baliğ olması ve bu tenakusun önümüzdeki aylarda da devam edeceği kuvvetle muhtemel bulunması 
hasebile tahsilatta görülen bu fazlalığın malî yıl sonunda azalacağı ve 1941 yılında ise elde edilebi
lecek varidatın ancak 1940 muhammenat miktarını bulabileceği anlaşılmaktadır. Filhakika 1940 
malî yılının son dört ayında, 1939 yılının ayni devresi zarfında tahsil edilmiş olan varidatın aynen 
elde edileceği kabul edilerek bir hesap yapılacak olursa: 

197 697 717 1940 malî yılı sekiz aylık tahsilat. 
80 683 111 1939 malî yılı son dört aylık tahsilat, 

1940 malî yılı sonundaki muhtemel tahsilat. 
1940 malî yılı varidat bütçesi yekûnu. 

278 
268 

V 

380 
481 

828 
000 
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1940 malî yılı sonunda fazlalığın takriben on milyon lira olabileceği neticesine varılır. Bazı ver

gilerden yapılan tahsilatın 1940 malî yılındaki sekiz aylık seyri, 1939 yılı son dört aylık tahsilat 
miktarının bu sene aynen elde edilememesi muhtemel bulunduğunu göstermektedir. Diğer taraftan 
memleket içinde tahsil olunan muhtelif maddeler istihlâk vergisinin 1940 malî yılı sekiz aylık tah
silatından takriben bir buçuk milyon lirasının 3828 sayılı kanunun muvakkat birinci maddesi mu
cibince ithalâtçı ve toptancı tüccarlar elindeki stoklardan mütevellit olup 1941 malî yılında te
kerrür etmiyeceği ve 2/15224 sayılı kararname mucibince Ankara, İstanbul ve İzmirde % 84 - 86 
randımanlı tek nevi un imal edilmesi dolayısile buğdayı koruma vergisi tahsilatının takriben 
1 360 000 lira miktarında tenakus edeceği de nazara alınırsa 1941 malî yılı varidat tahminlerinde, 
1940 yılı tahsilat fazlasının hesaba katılması ihtiyata muvafık olmıyacağı ve binaenaleyh 1941 ma
lî yılı masraf bütçesindeki otuz altı buçuk milyon lira fazlalığın tamamı için yeni varidat memba-
larına ihtiyaç bulunduğu tezahür eder. 

Bu esaslar dahilinde icra edilen 1941 malî yılı varidat tahminlerinin istinat ettiği hesaplar aşa
ğıda arzolunmuştur: 

BİRİNCİ KISIM 
İrat ve servet vergileri 

Fasıl : 1 
Kazanç vergisi 

(Muhammen miktar : 39 220 000 lira) 
Ruhsat tezkeresi ve vergi karnesi harçları : 1940 yılı sekiz aylık tahsilatı 487 347 liradır. 

1939 yılının son dört aylık tahsilatı da .~>(î 171 lira olduğuna nazaran bu maddeden malî yıl sonunda 
takriben 543 518 lira varidat hâsıl olacağı tahmin edilmektedir. Bazı mükelleflerin ruhsat tezkeresi 
harçlarına yapılması derpiş olunan zamlardanda 300 000 lira elde edileceği hesap edilmiş olma
sına mebni bu maddeye 1941 malî yılı için 820 000 lira tahmin edilmiştir. 

Ticarî ve sınaî teşıebbüsler kazanç vergisi : 1940 yılı sekiz aylık haliye tahakkukatı 12 973 447 
liraya ve tahsilatı da 16 429 167 liraya baliğ olmuştur. Geçen senenin son dört aylık tahsilatı 
2 295 209 liraya baliğ olduğu ve bu miktar içinde 3828 sayılı kanunla vazedilmiş olan fevkalâde 
zamlarla millî -müdafaa vergisi dahil bulunmadığı nazara alınarak takriben 459 042 lira olması lâ-
zımgeeln bu zamlar da hesaba dahil edilirse sene sonunda bu maddeden 19 183 418 lira tahsilat 
yapılacağı anlaşılır. 1940 yılı sekiz aylık sabıka tahsilatı 1 228 735 lira ve 1939 yılı dört aylık sa
bıka tahsilatı da 846 513 lira olduğuna göre, 1940 malî yılı sonunda haliye ve sabıka tahsilatının 
21 258 666 lira olacağı tahmin edilmektedir. 

Kazanç vergilerine 1941 yılında yapılacağı derpiş olunan zamlardan takriben 4 300 000 lira ha
sılat alınacağı hesap edilmiş olduğundan, 1941 malî yılı için bu maddeye 25 500 000 lira tahmini 
mümkün görülmüştür. 

Hizmet erbabı kazanç vergisi : 1940 yılı 8 aylık tahsilatı 10 385 297 ve geçen senenin son dört 
aylık tahsilatı da 2 088 060 lira olmasına göre sene sonunda tahsilatın 12 473 357 lira olacağı 
tahmin edilmektedir. Bu vergi, memur ve müstahdemlerin aylık istihkakları üzerine mevzu bu
lunduğu cihetle, aşağı yukarı her ayın tahsilatı yekdiğerine yakın miktarlar arzetmekte olduğun
dan, sekiz aylık tahsilatın yarısının da son dört ayda tahsil olunacağı nazara alınarak bir hesap 
yapıldığı takdirde tahsilatın sene sonunda 13 396 846 liraya baliğ olacağı neticesine varılmaktadır. 
Her iki hesabın vasatisi nazarı itibare alınarak 1941 malî yılı için bu maddeye 12 900 000 lira tah
min edilmiştir. 
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Şu suretle kazanç vergisi faslına 1941 malî yılı için yapılan tahminler : 

82Ö 000 Ruhsat tezkereleri ve vergi karnesi harçları, 
25 500 000 Ticarî ve ziraî teşebbüslerle sair işlerden alınan kazanç vergisi 
12 900 000 Hizmet erbabından alman kazanç vergisi olmak üzere 

ceman 39 220 000 liraya baliğ olmuştur. 

Fasıl : 2 
Hayvanlar vergisi 

(Muhammen miktar : 21 600 000 lira) 
Davar, develer ve domuzlar : 1940 yılı sekiz aylık hal iye tahakkukatı 12 217 091 liradır. Sekiz 

ayda 11 844 280 lira tahsil edilmiştir. Her sene bu vergiden % 97 - 98 nisbetinde tahsilat yapılabil
mekte olup sene sonuna kadar tahsilatın 11 966 450 lirayı bulacağı ve bu senenin 8 ayı ile geçen 
senenin son dört ayında 234 937 lira sabıka tahsilatı olduğu hesaba katılırsa sene sonunda tahsi
latın 12 201 387 liraya baliğ olacağı tahmin edilebilir. 1941 yılında bu vergiye yapılması derpiş 
olunan zamlardan da 5 000 000 lira alınabileceği hesap edilmiş olduğundan 194.1 malî yılı için bu 
maddeye 18 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Diğer hayvanlar : 1940 yılı sekiz aylık haliye tahakkukatı 3 264 593 liradır. Bu müddet zar
fında bu tahakkukattan 3 034 343 lirası tahsil edilmiştir. Bu vergiden her sene % 96 - 97 nisbe
tinde tahsilat yapılmakta olup sene sonuna kadar tahsilatın 3 159 473 lirayı bulacağı ve bu sene
nin sekiz ayı ile geçen senenin son dört ayında 231 871 lira sabıka tahsilatı olduğu nazarı itibare 
alınırsa sene sonunda tahsilatın 3 391 344 liraya baliğ olacağı anlaşılır. 1941 yılında bu vergiye ya
pılacak zamlardan da 300 000 lira elde edileceği hesap edilmiş olduğundan 1941 malî yılı için bu 
maddeye 3 600 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 3 
Veraset ve intikal vergisi 

(Muhammen miktar : 790 000 lira) 
1940 yılı sekiz aylık tahsilat 316 612 ve 1939 yılı son dört aylık tahsilat da 254 383 lira olma

sına nazaran sene sonunda bu vergiden 570 985 lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmektedir. 
1941 yılında bu vergi nisbetlerinin tezyidi derpiş edilmekte olup bu tezyit dolayısile de 290 000 
lira elde edilebileceği hesap edilmiş olduğundan 1941 malî yılı için 790 000 lira tahmini mümkün 
görülmüştür. 

Fasıl : 4 
Madenler rüsumu 

(Muhammen miktar : 750 000 lira) 
1940 yılı sekiz aylık tahsilat 363 853 lira ve 1939 yılı son dört aylık tahsilat da 420 807 lira ol

masına nazaran sene sonunda İni resim tahsilatının 774 660 lirayı bulacağı anlaşılmış ve 1941 malî 
yılı için I m maddeye 750 000 lira konulmuştur. 

IKÎNCI KISIM 
Muamele ve istihlâk vergileri 

Fasıl : 5 
Gümrük vergileri 

(Muhammen miktar : 18 100 000 lira) 
Gümrük resini : 1940 malî yılı varidat esbabı mucibesinde, Avrupa harbinin gümrüklerde tah

sil olunan vergi ve resimlerin hasılatında vücııde getirdiği tenakusun 1940 malî yılında da deva
mına intizar olunması arzedilmisti. Hâdisat bu tahmini teyit etmiştir. Filhakika 1940 malî yılı 
gümrük resmi tahsilatı 28 300 000 lira tahmin edilmiş olup buna göre sekiz aylık tahsilatın 
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18 867 000 lirayı bulması icap ettiği halde 1940 yılı sekiz aylık tahsilat miktarı ancak 11 804 563 
lirayı bulabilmiş ve sekiz aylık tahsilat da tahmine nazaran 7 063 000 liralık bir noksanlık müşa
hede edilmiştir. Buna binaen 1941 yılj varidat tahminlerinde geçen senenin son dört aylık tahsilat 
miktarı nazara alınmamış ve tahminlere 1940 yılının sekiz aylık tahsilatı esas tutulmuştur. Sekiz 
ayda 11 804 563 lira tahsil edilmiş olduğuna göre son dört ayda ancak bu miktarın yarısı nisbe-
tinde 5 902 280 lira tahsil olunabileceği ve sene sonunda tahsilatın 17 706 843 liraya baliğ olabi
leceği nazara alınarak 1941 malî yılı için bu maddeye 17 700 000 lira tahmin olunmuştur. 

Ardiye ücreti : 1940 yılı sekiz aylık tahsilat 149 386 lira olup tahsilatın bu seyrine göre son 
dört ayda da 74 692 lira alınabileceği ve sene sonunda tahsilatın 224 078 liraya baliğ olacağı he
sap edilmiş olduğundan 1941 yılı için bu maddeye 220 000 lira konulmuştur. 

Müdafaa pulu hasılatı : 1940 yılı sekiz aylık hasılat 61 736 lira olup son dört ayda da bunun 
yarısı olan 30 860 lira alınabileceği ve sene sonunda tahsilatın 92 586 liraya varacağı hesaba ka
tılmış ve 1941 malî yılı içinde bu vergiye yapılacak zamdan da 90 000 lira hasılat yapılabileceği 
hesap edilmiş olduğundan bu maddeye 1941 malî yılı için 180 000 lira konulması mümkün gö
rülmüştür. * 

Fasıl : 6 
Muamele vergisi 

(Muhammen miktar : 31 350 000 lira) 
İthalât muamele vergisi : 1940 yılı sekiz aylık tahsilat 4 704 531 liradır. Son dört ayda bunun 

yarısı miktarında 2 352 265 lira tahsisat yapılabileceği nazara alınırsa sene sonunda tahsi
latın 7 056 796 lirayı bulacağı tahmin edilebilir. Bu verginin matrahı haricinde kalan bazı unsur
ların matrah meyanma ithali derpiş edilmiş olduğundan, bu ameliye neticesinde takriben 1 000 000 
lira miktarında bir varidat elde edilebileceği nazara alınarak 1941 malî yılı için bu maddeye 
8 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

İmalât muamele vergisi: Memleket içindeki sınaî müesseselerle toptancı ticarethane ve müte
ahhitlerden alman bu verginin 1940 yılı sekiz aylık haliye tahsilatı 12 651 432 lira ve 1939 yılı son 
dört aylık haliye tahsilatı da 4 719 678 lira olmasına göre, sene sonunda haliye tahsilatının 
17 371 110 liraya baliğ olacağı ve 1940 sekiz aylık ve 1939 dört aylık sabıka tahsilatı da 435 393 lira 
olup bununla birlikte sene sonu tahsilatının 17 806 503 lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. 

Bu vergi, sınaî müesseselerden aylık teslimatları üzerinden ve aydan aya tahsil edilmekte ve 
aylık miktarlar da yekdiğerine yakın bulunmaktaolduğu cihetle, senenin son dört ayında ilk sekiz 
aylık tahsilatın yarısı derecesinde tahsilat yapılabilmesi mümkün görülmektedir. 1940 yılı sekiz 
aylık ve 1939 yılı dört aylık sabıka tahsilatı da hesaba katılmak sur etile bu yolda bir hesap ya
pılırsa tahsilatın sene sonunda 19 402 541 lirayı bulacağı neticesine varılmaktadır. Bu vergi tes
lim edilen mamul maddenin satış bedeli üzerinden alınmakta olup harp vaziyeti dolayısile iptidaî 
madde fiatlerile el emeği ve işletme masraflarında husule gelen tereffüler mamul maddelerin satış 
fiatlarmı yükseltmiş ve diğer taraftan 3843 sayılı yeni muamele vergisi kanunile satış fiatı ve sa
tılan mamulât miktarında yapılan muvazaalarda ehemmiyetli bir nisbette bertaraf edilmiş oldu
ğundan bu vergi tahsilatı sekiz aylık devre içinde geçen senenin ayni devresine nazaran dört mil
yon lirayı mütecaviz bir fazlalık göstermiştir. Fazlalık takriben sekiz aylık tahsilatın üçte birine 
müsavi bulunmaktadır. Tezayüdü temin eden âmiller 1941 malî yılında da devam edeceğine göre, 
tezayüdün mezkûr yıl varidat tahminlerinde nazara alınması muvafık görülmüştür. 

1941 malî yılında bazı muafiyetlerin kaldırılması derpiş edilmekte olup bunlardan da 2 250 000 
lira elde edilebileceği hesap edilmiş olduğundan bu yıl için bu maddeye 21 250 000 lira tahmin olun
muştur. 

Bankalar ve sigortalar muamele vergisi: 1940 yılı sekiz aylık tahsilat 1 441 104 lira ve 1939 yılı 
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son dört aylık tahsilatı da 283 192 liradır. 3828 sayılı kanunla bu vergiye yapılan zam miktarı 
1939 yılı dört aylık tahsilat da dahil bulunmadığından 260 000 liraya baliğ olan miktar da nazara 
alınırsa sene sonunda bu vergiden 1 983 483 lira tahsil olunabileceği neticesine varılır. Bu verginin 
aylık tahsilat miktarları da yekdiğerine muadil bulunduğundan, son dört ayda» 1940 yılı sekiz ay
lık haliye tahsilatının yarısı olan 688 012 lira ilel939 dört aylık sabıka tahsilatı olan 87 085 
lira tahsil edileceği nazara alınarak yapılan hesapta da bu vergi tahsilatının sene sonunda 2 151 121 
lirayı bulacağı tahmin olunabilir. Bu vaziyete nazaran 1941 malî yılı için bu maddeye 2 100 000 lira 
konulması mümkün görülmüştür. 

Yukarıki izahata göre 1941 malî yılı için bu fasla yapılan tahminler: 

8 000 000 ithalât muamele vergisi 
21 250 000 imalât muamele vergisi 

2 100 000 Bankalar ve sigortalar muamele vergisi 

olmak üzere ceman 31 350 000 liraya baliğ olmuş bulunmaktadır. 

Fasıl : 7 
Dahilî istihlâk vergileri 

(Muhammen miktar: 36 200 000 lira) 
Şeker ve glikoz istihlâk vergisi: 1940 yılı sekiz aylık şeker satışları 67 645 619 kilo olup geçen 

senenin son dört aylık satışları da 33 028 465 kilo olmasına göre sene sonunda satışların 100 674 084 
kiloya baliğ olacağı kabul olunabilir. 1940 yılı istihsal miktarı 88 700 000 kilo olup vergi nis-
beti kiloda, 7,37 kuruştur. Yeni malî yıla takriben on milyon kilo stok devredileceği tahmin edil
mektedir. 

1941 kampanyasında 80 000 000 kilo şeker istihsal ve 90 000 000 kilo istihlâk edileceği kabul 
olunarak varidat tahminine esas ittihaz edilmiştir. 

737 000 1941 yılma devrolunacak on milyon kilo şekerden alınacak vergi 
5 200 000 1941 yılında istihsal olunacağı ümit edilen seksen milyon kilo şekerden 

kilo başına (6,5) kuruş hesabile alınacak vergi 

6 300 000 3828 sayılı kanun mucibince şekerden kilo başına 
alman 7 kuruş munzam istihlâk vergisi (Senevî 
90 milyon kilo hesabile) 

12 237 000 
175 000 1941 yılında glikozdan alınacak vergi (Senevî 

3 500 ton hesabile) 

12 412 000 
1941 malî yılı için bu maddeye 16 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Elektrik ve havagazi istihlâk vergisi : 1940 sekiz aylık tahsilat 1 717 815 lira ve 1939 yılı son 
dört aylık tahsilat da 866 614 lira olup sene sonunda bu vergiden 2 584 430 lira tahsil olunabi
leceği anlaşılmaktadır. 1941 malî yılı için bu maddeye 2 500 000 lira tahmin olunmuştur. 

Ham petrol ve ondan çıkarılan maddelerden alman istihlâk vergisi : Bu mevat memleketimize 
tamamen ecnebi memleketlerden ithal edilmekte olup vergi de gümrüklerde tahsil olunmaktadır; 
bu itibarla 1941 yılı varidat tahmininde yalnız 1940 yılı sekiz aylık tahsilat nazara alınmıştır. 
Bu tahsilat 2 244 471 lira olup senenin son dört ayında da yarısı olan 1 122 235 lira tahsil olu
nacağı kabul edilirse sene sonunda tahsilatın 3 366 706 liraya baliğ olacağı anlaşılır. Bu va
ziyet nazara alınarak 1941 malî yılı için 3 000 000 lira tahmin olunmuştur. 
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İthalâttan alman muhtelif maddeler istihlâk vergisi : 1940 yılı sekiz aylık tahsilat 3 558 710 

lira olup son dört ayda bunun yarısı olan 1 779 355 lira alınacağı kabul edilirse sene sonunda tah
silatın 5 338 065 liraya baliğ olacağı anlaşılır. 1941 yılında bazı ithalât mevaddmın istihlâk ver
gilerine yapılacak zamlardan da 1 300 000 lira elde edileceği hesap edilmiş olduğundan bu mad
deye 1841 malî yılı için 6 600 000 lira tahmin olunmuştur. 

İmalâttan alman muhtelif maddeler istihlâk vergisi : 1940 yılı sekiz aylık tahsilat 6 639 621 
lira olup bu miktar içinde 1 548 835 lirası 3828 sayılı kanunun muvakkat maddesi mucibince 
vergiye tâbi tutulan toptancı ve ithalâtçılar nezdindeki stok malların vergilerine ait olup tahminde 
nazara alınmıyacağmdan, bu miktarın tenzilinden sonra normal tahsilat miktarı 5 090 786 liradır. 
1939 yılı son dört aylık tahsilat 1 791 200 lira olup bu miktar meyanmda 3828 sayılı kanunla ya
pılan zamlar dahil bulunmadığından takriben 178 352 lira miktarında olan bu zamlar da nazara 
alınırsa, sene sonunda bu vergi tahsilatının 7 060 338 liraya baliğ olacağı anlaşılır. 

Bu vergi de, imalâttan alman muamele vergisile mütenazır olarak her ay yekdiğerine muadil 
miktarlarda hasılat vermekte olduğundan, senenin son dört ayında, ilk sekiz aylık haliye tahsilatı
nın yarısı olan 2 458 612 lira alınacağı ve 1940 sekiz aylık ve 1939 dört aylık sabıka tahsilatının 
161 234 lira olduğu nazara alınarak hesap yapılırsa sene sonunda tahsilatın 7. 556 070 lirayı bu
lacağı tahmin olunabilir. 

1941 malî yılında bazı mevaddm vergilerine yapılacak zamlardan da 800 000 lira elde edilebile
ceği hesap olunduğundan 1941 malî yılı için bu maddeye 8 100 000 lira tahmini mümkün görül
müştür. 

Bu suretle işbu fasla 1941 yılı için : 

16 000 000 Şeker ve glikoz istihlâk vergisinden 
2 500 000 Elektrik ve havagazı istihlâk vergisinden 
3 000 000 Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler istihlâk 

vergisinden 
6 600 000 İthalâttan alman muhtelif maddeler istihlâk V. 
8 100 000 İmalâttan alman » > » » 

olmak üzere ceman 36 200 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 8 
Su ve kara av vergileri 

(Muhammen miktar : 600 000 lira) 
1940 yılı sekiz aylık tahsilat 277 101 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı 315 800 lira 

olmasına göre sene sonunda tahsilatın 592 901 liraya varacağı anlaşılmaktadır. Bu vaziyete göre 
1941 yılı için 500 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 9 
Nakliyat vergisi 

(Muhamman miktar : 2 300 000 lira) 
1940 yılı sekiz aylık tahsilatı 1 466 007 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı da 301 560 

lira olmasına nazaran sene sonunda tahsilatın 1 767 567 liraya baliğ olacağı bilhesap tebeyyün 
etmektedir. 1941 malî yılında bu vergi nisbetlerinin birleştirilmesi ve bir miktar arttırılması dola-
yısile takriben 294 000 lira varidat elde edileceği hesap edilmiş olduğundan 1941 malî yılı için 
2 300 000 lira tahmin olunmuştur. 
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Fasıl : 10 

Sefineler rüsumu 
(Muhammen miktar : 90 000 lira) 

1940 yılı altı aylık tahsilat 53 180 lira ve geçen senenin son altı aylık tahsilatı da 41 211 olması
na mebni sene sonunda bu fasıldan 94 391 lira tahsil olunabileceği anlaşılmaktadır. 

Bu vaziyete göre 1941 yılı için 90 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 11 
Damga resmi 

(Muhammen miktar : 9 200 000) 
1940 yılı 8 aylık tahsilat 5 520 365 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı 2 358 740 lira 

olmasına nazaran sene sonunda tahsilatın 7 879 105 liraya baliğ olacağı anlaşılmaktadır. 

1940 yılı sekiz aylık hasılatın yansı olan 2 758 050 liranın son dört ayda alınacağı kabul edile
rek yapılan hesaba göre bu fasıldan sene sonunda 8 274 278 lira tahsil olunacağı tahmin edilebilir. 

1941 yılında bu resme yapılan zamlarla takriben 1 100 000 lira varidat elde edilebileceği tah
min edilmiş olduğundan bu fasla 1940 yılı için 9 200 000 lira konulmuştur. 

Fasıl : 12 
Tapu harçları ve kaydiyeler 

(Muhammen miktar : 1 700 000 lira) 
1940 yılı sekiz aylık tahsilat 1 093 070 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı 610 776 lira 

olmasına nazaran sene sonunda bu fasıldan 1 703 846 lira tahsil edileceği bilhesap taayyün etmekte 
dir. Şu vaziyete göre 1941 yılı için 1 700 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasü : 13 
Mahkeme harçları 

(Muhammen miktar : 1 900 000 lira) 
1940 yılı sekiz aylık tahsilat 1 110 848 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı 840 596 lira 

olmasına göre sene sonunda 1 951 444 lira tahsilat yapılacağı mümkün görülmektedir. Bu vaziyete 
göre 1941 yılı için 1 900 000 lira tahmin edilmesi mümkün görülmüştür. 

Fasıl : 14 
Pasaport, kançılarya ve ikamet tezkeresi harçları 

(Muhammen miktar: 400 000 lira) 
1940 yılı sekiz aylık tahsilat 339 957 lira ve geçen senenin son dört ayındaki tahsilat da 197 558 

lira olmasına nazaran sene sonunda tahsilatın 537 515 liraya baliğ olacağı anlaşılmaktadır. Şu hesa-
.ba ve hali hazır vaziyete göre 1941 yılı için 400 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl: 15 
Noter harçları 

(Muhammen miktar: 700 000 lira) 
1940 yılı sekiz aylık tahsilat 514 563 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı da 256 970 

lira olmasına mebni sene sonunda 771 533 lira hasılat elde edilebileceği anlaşılmaktadır. Bu he
saba göre 1940 yılı için bu fasla 700 000 lira konulması muvafık görülmüştür. 

Fasıl: 16 
Diğer harçlar 

(Muhammen miktar: 51 000 lira) 
Nüfus harçları: 1940 yılı altı aylık tahsilat 14 268 lira ve geçen senenin son altı aylık tahsila

tı da 20 818 lira olmasına göre 1941 yılı için bu maddeye 35 000 lira konulmuştur. 

Eczane ve ecza depoları, ihtisas vesikaları harçları: 1940 yılı alt aylık tahsilat 3 866 lira ve 
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geçen senenin son altı aylık tahsilatı da 5 357 lira olduğundan, 1941 yılı için 8 ÛÖO lira tahmin edil
miştir. 

İhtira beratı harçları: 1940 yılı altı aylık tahsilat 3 642 lira ve geçen senenin son altı aylık 
tahsilatı da 4 446 lira olmasına binaen 1941 yılı için bu maddeye 8 000 lira konulmuştur. 

Fasü: 17 
Hayvan sağlık zabıtası 

(Muhammen miktar: 30 000 lira) 
Gümrüklerde tahsil olunan bu resmin 1940 yılı altı aylık tahsilatı 14 955 lira olup son altı ayda 

da ayni miktarda tahsilat yapılabileceği kabul edilerek 1941 yılı için 30 000 lira tahmin edil
miştir. . 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
İnhisarlar safi hasılatı 

Fasıl: 18 
Tütün, tuz, ispirto, ve ispirtolu içkil er, revolver, fişek ve patlayıcı maddeler 

(Muhammen miktar: 39 000 000) 
1940 yılı sekiz ay zarfında 28 219 686 lira Hazine hissesi tahakkuk etmiş ve bundan 26 731 000 

lirası tahsil edilmiştir. Bu miktara göre sene sonuna kadar daha 12 716 000 lira Hazine hissesi tahak
kuk edeceği bilhesap anlaşıldığından, sene sonunda inhisarlar safi hasılatından Hazine hissesinin 
39 447 000 liraya baliğ olacağı anlaşılmaktadır. 

İnhisarlar umum müdürlüğünce yapılan tahminlere nazaran, 1940 yılı sekiz aylık satışlardaki 
inkişaf seyri ile iptidaî madde fiatlarmda husule gelen tereffüler göz önünde tutulmak şartile 1941 
yılında gayrisafi satış hasılatının 48 077 900 liraya baliğ olacağı ve bundan bütçe masraflarile husu
sî idare ve tayyare hisseleri olan tahminen 9 205 653 liranın tenzili halinde bu sene 38 872 247 lira 
safi kâr tahakkuk edeceği neticesine varılmış ve her iki tahmin yekdiğerini teyit eylemiştir. 

Şu vaziyete göre 1941 malî yılı için bu fasla 39 000 000 tahmini mümkün görülmüştür. 

Fasü: 19 
Tütün, tuz ve içkilerden alınan müdafaa vergisi 

(Muhammen miktarı: 18 500 000) 
1940 yılı sekiz aylık tahsilat 6 959 967 lira olup sene sonuna kadar 3 479 993 lira alınabileceği 

hesap edilmiş olmasına mebni sene sonunda bu vergiden 10 439 960 lira tahsil edilebileceği anla
şılmaktadır. 

1941 yılında bu vergiye yapılan zam dolayısile 8 000 000 lira varidat hâsıl olacağı hesaplanmış 
olduğundan 1941 yılı için bu fasla 18 500 000 lira konulması muvafık görülmüştür. 

Fasü : 20 
Kibrit ve çakmak 

(Muhammen miktar : 2 530 000) 
İnhisardan Hazine hissesi her sene iki taksitte alınmakta ve satışların yirmi beş bin sandığa 

kadar olan kısmı için maktuan 1 750 000 liradan ibaret bulunmaktadır. Bu miktar, dolar kuruna 
nazaran bazı ahvalde noksanlaşmaktadır. Bu hesapla 1941 malî yılında birinci taksit olarak 
542 340 lira ve ikinci taksit olarak 543 689 lira ve satış fazlası olarak da 313 971 lira olmak 
üzere ceman 1 400 000 lira tahsil edileceği ve şirkete verilen vergi muafiyeti karşılığı olarak alınan 
maktu miktardan da 30 000 lira alınacağı hesap edilmiştir. 3828 sayılı kanunla kibrit satışlarına 
vazedilmiş olan kutu başına on para müdafaa vergisile bu vergiye yapılacak zamdan da 1 100 000 
lira hasılat alınabileceği anlaşılmış olduğundan 1941 yılı için bu fasla 2 530 000 lira tahmin olun
muştur. . , . , _ _ » 
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Fasıl : 21 

Oyun kâğıdı 
(Muhammen miktar : 40 000 lira) 

1940 yılı altı aylık tahsilatı 38 359 lira ve geçen senenin son altı aylık tahsilatı da 4 163 lira 
olmasına nazaran 1941 yılı için bu fasla 40 000 lira konulması muvafık görülmüştür. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Devlete ait emval ve emlâk hasılatı 

Fasıl : 22 
Devlet ormanları hasılatı 

Orman umum müdürlüğü mülhak bütçesi vaziyetine göre geçen sene olduğu gibi bu senede, bu 
fasla bir varidat tahmin edilmemiştir. , 

Fasıl : 23 
Gayrimenkul icar ve ecri misilleri 

(Muhammen miktar : 230 000 lira) 
Varidat bütçesinin dördüncü kısmı Devlete ait emval ve emlâk hasılatına tahsis edilmiş olup 

bu kısmın ayrıldığı fasıllar ihsaî malûmatın toplanmasını ve varidat tahminlerinin isabetle icrasını 
temin edememekte olduğundan, fasılların meri mevzuata uygun şekle ifrağı zarurî görülmüş ve 23 
ncü fasıl gayrimenkul icar ve ecrimisillerine 24 ncü fasıl da menkul ve gayrimenkul mallar satış ha
sılatına tahsis olunarak, maddelerde bu esasa göre değiştirilmiştir. 

îcar bedelleri ve ecri misiller : 1940 yılı sekiz aylık icar bedeli tahsilatı 93 654 lira ve geçen se
nenin son dört aylık hasılatı da 129 765 lira olmasına nazaran bu fasla 1941 malî yılı için 230 000 
lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 24 
Menkul ve gayrimenkul mallar satış hasılatı 

(Muhammen miktar : 1 850 000 lira) 
Bu faslın ayrıldığı maddelere dahil hasılatın 1940 yılı sekiz aylık tahsilâtile 1939 yılı son dört 

aylık tahsilatı aşağıda gösterilmiştir: 

1940 yılı sekiz aylık 1939 yılı dört aylık Varidatın nevi 

9 634 950 Arazi hâsılatı 
241 176 126 286 Emval satış bedeli 
914 264 580 802 Emlâk satış bedeli 

1 165 074 708 038 Yekûn 
Bu vaziyete göre, bu fasla 1941 malî yılı için 1 850 000 lira tahmin edilmiştir. 

BEŞÎNCÎ KISIM 
Devletçe idare edilen müesseseler 

Fasıl : 25 
Devlet demiryolları ve limanları 

Fasıl : 26 
Posta, telgraf ve telefon 

Bu idareler henüz Hazineye hâsılat temin edecek vaziyette olmadıklarından, bu fasıllara bir varidat 
konulmamıştır. 
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Fasıl : 27 

Darphane ve Damga matbaası hasılatı 
(Muhammen miktar : 35 000 lira) 

1940 yılı altı aylık hasılat 25 735 lira ve 1939 yılı altı aylık hâsılat da 11 591 lira olmasına göre 
1941 malî yılı için bu fasla 35 000 lira . tahmin edilmiştir. 

Fasü : 28 
Resmî matbaalar hasılatı 

(Muhammen miktar : 30 000 lira) 
1940 yılı altı aylık hasılat 9 424 lira olup geçen senenin son altı aylık hasılatı 21 034 lira olduğu 

nazarı itibara alınarak 1941 yılı için bu fasla 30 000 lira konulmuştur. 

Fasıl : 29 
Umumî mektepler, hasılatı 

(Muhammen miktar : 23 000 lira) 
1940 yılı altı aylık hasılat 6 587 lira ve geçen senenin son altı aylık hasılatı da 16 587 lira olma

sına mebni 1941 yılı için bu fasla 23 000 lira konulmuştur. 

Fasıl : 30 
Diğer müesseseler hasılatı 

(Muhammen miktar : 160 000 lira) 
1940 yılı altı aylık hasılat 79 856 lira olup geçen senenin son altı aylık hâsılatı da 83 691 lira ol

duğu nazara alınarak bu fasla 160 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 31 
Konya ovası sulama idaresi hasılatı 
(Muhammen miktar : 60 000 lira) 

1940 yılı altı aylık hâsılat 29 931 lira ve geçen senenin son altı aylık hasılatı da 39 167 lira ol
masına göre 1941 yılı için bu fasla 60 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 32 
Radyo hasılatı 

(Muhammen miktar : 700 000 lira) 
Bu hasılat ilk defa 1940 malî yılında umumî bütçeye alınmıştır. 1940 yılı sekiz aylık hasılat 

684 778 liradır. Memlekette takriben 80 000 radyo alıcı makinesi mevcut olup beheri on lira hesabile 
senede 800 000 lira hasılat temin etmesi icap ederse de sene içinde kullanılmasından vazgeçilen veya 
ikinci altı ayda tesis edilen ve binaenaleyh yarı resme tâbi olanlar da nazara alınarak 1941 yılı 
için bu fasla geçen sene olduğu gibi 700 000 lira konulması muvafık görülmüştür. 

ALTINCI KISIM 
Umumî müessese ve şirketler hasılatından Devlet hissesi 

Fasıl : 33 
İmtiyazlı demiryollarından alınan 

Geçen senelerde olduğu gibi bu «ene de bu fasla bir varidat tahminine imkân görülmemiştir. 
Fasıl : 34 

Fenerler hasılatı mukabili alınan 
(Muhammen miktar : 650 000 lira) 

3633 sayılı kanun mucibince Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden fenerler rüsumu mu
kabili maktuan 650 000 lira alınması lâzım geldiğinden bu miktar 1941 yılı için de aynen ipka olun
muştur. 
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Fasıl : 35 

Mükerrer sigorta şirketinden alınan 
(Muhammen miktar : 225 000 lira) 

Bu varidat, mükerrer sigorta inhisarının işletilmesi mukabilinde şirketten maktuan alınan iki yüz 
bin lira ile hasılattan mütenasiben alman hisseden terekküp etmektedir. 1940 malî yılında 294 359 
lira alındığı göz önünde tutularak 1941 yılı için (225 000) lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 36 
Mukavelenamesi mucibince Musul petr-ollarından alınan 

(Muhammen miktar : 1 000 000 lira) 
Musul petrollarmdan alınmakta olan hissemiz, istihsal ve satışların inkişafı nazara alınarak 

1941 yılı için (1 000 000) lira tahmin edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 
Müteferrik varidat 

Fasıl : 37 
Hazine muamelelerinden mütevellit varidat 

(Muhammen miktar : 1 900 000 lira) 
Hazine portföyü ve iştirakleri geliri : 1940 yılı altı aylık hasılatı 195 621 lira ve geçen senenin 

son altı aylık hasılatı da 1 059 800 lira olup sene sonuna kadar hasılatın 1 255 421 liraya baliğ 
olacağı hesaben görülmekte ise de mevcut iştirak ve hisselere nazaran bu fasla 1941 malî yılı için 
780 000 lira konulmuştur. 

Faiz: 1941 yılı altı aylık hasılatı 71 676 lira ve 1939 yılı son altı aylık hasılat da 3 044 021 lira 
olmasına göre sene sonunda bu maddeden 3 115 697 lira hasılat alınacağı bilhesap görülmekte ise de 
1939 yılı son altı aylık tahsilatından 1 760 683 lirası ingiliz lirasının geçen seneki sukutu dolayı -
sile Hazine lehine hâsıl olan akçe farkından mütevellit olup 1941 yılında böyle bir varidatın hâsıl 
olmasına ihtimal verilmediğinden, bu miktar tahminde nazara alınmamış ve Hazinenin bazı 
bankalarda mevcut hesaplarının da tasfiye edildiği göz önünde tutularak bu maddeye 1941 yılı için 
1 120 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl: 38 
Tayyare resmi 

(Muhammen miktar: 2 500 000 lira) 
1940 yılı sekiz aylık tahsilat 1 568 856 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı da 548 840 

lira olmasına göre sene sonunda tahsilatın 2 117 696 lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. 

1941 yılında bu resme tâbi bazı müesseselerin vergilerine yapılması derpiş edilen zamlardan da 
360 000 lira alınacağı hesap edilmiş olduğundan 1941 yılı için 2 500 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl: 39 
Askerlik mükellefiyeti 

(Muhammen miktar: 20 000 lira) 
1940 yılı sekiz aylık tahsilat 14 627 liradır. Geçen senenin son dört aylık tahsilatı 513 295 

lira ise de ahvali hazıra dolayısile bu varidatın alınması mümkün görülmediğinden sekiz aylık tah
silat miktarı göz önünde tutularak 1941 malî yılı için 20 000 lira tahmini muvafık görülmüştür. 

Fasıl: 40 
Kıymetli evrak 

(Muhammen miktar: 150 000 lira) 
1940 yılı altı aylık tahsilat 89 571 lira ve geçen senenin son altı aylık tahsilatı da 83 132 lira ol

masına mebni sene sonunda tahsilatın 172 703 lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. 
Bu hesaba göre 1941 yılı için 150 000 lira tahmin eidlmiştir. 
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Fasıl: 41 

Muayyen masraflar karşılığı varidat 
(Muhammen miktar: 200 000 lira) 

Kambiyo murakabesi mukabili alman: Bu işin istilzam ettiği masraf mukabili Türkiye Cumhu
riyeti Merkez bankasından 1941 yılında 100 000 lira alınacağından bu miktar aynen konulmuştur. 

Teftiş mukabili şirketlerden ve müteahhitlerden alman: 1940 yılı altı aylık hasılat 54 818 lira ve 
geçen senenin son altı aylık hasılatı da 45 383 lira olmasına göre sene sonunda 100 201 lira tahsil 
olunabileceği anlaşılmaktadır. Şu vaziyete göre 1941 yılı için 100 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl: 42 
Eski alacaklar 

(Muhammen miktar: 165 000 lira) 
Tavizattan istirdat: 1940 yılı altı aylık tahsilat 73 152 lira» geçen senenin son altı aylık tahsilatı 

da 74 626 lira olmasına nazaran 1941 yılı için 140 000 lira tahmini muvafık görülmüştür. 

Mülga vergiler bakayası: 1940 yılı altı aylık tahsilat 17 272 lira ve geçen senenin son altı aylık 
tahsilatı da 15 669 lira olmasına göre 1941 yılı için 25 000 lira konulması mümkün görülmüştür. 

Fasıl : 43 
Cez dlar 

(Muhammen miktar : 2 400 000 lira) 
Para cezaları : 1940 yılı sekiz aylık tahsilat 285 801 lira ve geçen senenin son dört aylık tah

silatı da 215 124 lira olmasına nazaran sene sonunda bu maddeden 500 925 lira tahsil olunacağı anla
şılmaktadır. Bu vaziyete nazaran 1941 yılı için 500 000 lira tahmini mümkün görülmüştür. 

Zam cezaları : 1940 yılı sekiz aylık tahsilat 1 328 190 lira ve geçen senenin son dört aylık tah
silatı da 654 008 lira olmasına mebni sene sonunda tahsilatın 1 982 198 liraya varabileceği anlaşıl
maktadır. Şu vaziyete göre 1941 yılı için 1 900 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 44 
İstanbul üniversitesi hasılatı 

(Muhammen miktar : 90 000 lira) 
1940 yılı altı aylık tahsilat 39 185 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı da 53 312 lira 

olmasına nazaran 1941 yılı için 90 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 45 
Müteferrik hasılat 

(Muhammen miktar : 4 000 000 lira) 
1940 yılı sekiz aylık hasılat 2 098 298 lira ve geçen senenin son dört aylık hasılatı da 2 266 764 

lira olmasına göre sene sonunda hasılatın 4 365 0621iraya baliğ olacağı bilhesap tebeyyün etmektedir. 
Bu fasıldan 1939 yılında vaki tahsilat miktarı da4 458 649 liradır. Şu vaziyete nazaran 1941 yılı 
için 4 000 000 lira tahmini mümkün görülmüştür. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Fevkalâde varidat 

Fasıl : 48 
İktisadî buhran vergisi 

(Muhammen miktar : 19 200 000 lira) 
Hizmet erbabından alman : 1940 yılı sekiz aylık tahsilat 12 551 775 lira ve geçen senenin son 

dört aylık tahsilatı da 3 060 070 lira olmasına göre sene sonunda tahsilatın 15 611 845 liraya baliğ 
olacağı bilhesap taayyün etmektedir. 

Diğer taraftan 1940 yılı sekiz aylık tahsilattan merkezce toptan irad kaydedilen 6 622 327 lira çık-
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tıktan sonra kalan 5 782 566 liranın yarısı da bu senenin son dört ayında tahsil olunacağı 
nazara alınarak yapılan hesap neticesinde de tahsilatın sene sonunda 15 486 587 liraya baliğ ola
cağı görülmektedir. Şu vaziyete göre ve 1941 yılında bazı dairelerin maaş tertiplerine 2 000 000 
liraya yakm zam yapılmış olduğu da nazarı dikkate alınarak 1941 yılı için 15 500 000 lira tahmin 
edilmiştir. 

Diğer kazanç erbabından alman : 1940 yılı sekiz aylık tahsilat 3 028 406 lira ve geçen senenin 
son dört aylık tahsilatı da 703 107 lira olmasına nazaran sene sonunda tahsilatın 3 731 513 lirayı 
bulacağı anlaşılmaktadır. Şu vaziyete göre 1941 yılı için 3 700 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 47 
Muvazene vergisi 

•"•"•" " (Muhammen miktar : 19 200 000 lira) 
1940 yılı sekiz aylık tahsilat 15 283 611 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı da 

3 996 217 lira olmasına nazaran sene sonunda tahsilatın 19 279 828 liraya baliğ olacağı bilhesap 
tebeyyün etmektedir. 

Diğer taraftan 1939 yılı sekiz aylık tahsilattan merkezce toptan irat edilen 7 118 931 lira çıktık
tan sonra kalan 7 968 166 liranm yarrsı bu senenin son dört ayında tahsil olunacağı nazara alına
rak yapılan hesapta da tahsilatın sene sonunda 19 271 239 liraya baliğ olacağı neticesine varıl
maktadır. 

Şu vaziyete göre 1941 malî yılı için bu fasla 19 200 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 48 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 

(Muhammen miktar : 13 000 000 lira) 
1940 yılı sekiz aylık tahsilat 10 141 758 ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı da 1 547 122 

lira olmasına göre ve 3828 sayılı kanunla bu vergiye yapılan bir misil zam 1939 yılı son dört aylık 
tahsilat arasında bulunmadığından, mezkûr tahsilatın bir misli .de hesaba katıldığı takdirde isene so
nunda tahsilatın 13 236 000 liraya baliğ olacağı hesaben anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan 1940 yılı sekiz aylık tahsilattan, merkezce toptan irat edilen 4 165 043 lira çıktık
tan sonra kalan miktarın yarısı sene sonuna kadar tahsil olunacağı nazarı dikkate alınarak yapılan 
hesapta da tahsilatın sene sonunda 13 031 192 liraya baliğ olacağı neticesine varılmaktadır. 

Bu vaziyete göre 1941 malî yılı için bu fasla 13 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

*"'"' Fasıl : 49 
Buğdayı koruma vergisi 

(Muhammen miktar : 7 900 000 lira) 
1940 yılı sekiz aylık tahsilat 6 305 344 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı da 2 932 998 

lira olmasına mebni sene sonunda tahsilatın 9 238 342 liraya baliğ olacağı anlaşılmaktadır. 
18 - 2 - 1941 tarihli ve 2/15224 sayılı kararname ile İstanbul Ankara ve tzmir şehirlerinde tek tip 
ve % 84 - 86 randımanlı un istihsali kararlaştırılmış ve bu nevi unlardan da çuval başına bir lira 
vergi alınması lâzım gelmiş olduğundan bu vergi hasılatında takriben 1 360 000 lira miktarında 
bir tenakus olacağı hesab edilmiş ve 1941 malî yılı için bu fasla 7 900 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 50 
Binalardan alınan müdafaa vergisi 

(Muhammen miktar : 1 900 000 lira) 
1941 yılında bina vergileri üzerinden heısıap edilmek suretile alınması derpiş edilen müdafaa 

vergisinin, 1939 yılı bina vergisi tahsilâtına nazaran 1 900 000 lira hasılat temin edeceği anlaşılmış 
olduğundan 1941 malî yılı için bu miktar varidat tahmin edilmiştir. 
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Fasıl : 51 

Posta, telgraf müraselelerile telefon abone bedellerinden alman müdafaa vergisi 
(Muhammen miktar : 1 896 000 lira) 

1941 malî yılı içinde Posta ve telgraf müraselelerile telefon abone bedellerinden alınması derpiş 
olunan müdafaa vergisinin, bu müraselelerle abone bedellerinin 1939 malî yılı miktarlarına göre 
896 000 lira hasılat temin edeceği hesab edilmiş olduğundan 1941 malî yılı bütçesine bu miktar 
varidat konulmuştur. 

Fasıl : 52 
İhracattan alınan müdafaa vergisi 

(Muhammen miktar : 1 800 000 lira) 
1941 malî yılında ecnebi memleketlere ihraç olunan mevaddan alınması derpiş edilen müdafaa 

vergisinin 1941 takvim yılı 10 aylık ihracat miktarları esas tutularak yapılan hesabta, senevî 
1 800 000 lira hasılat getireceği anlaşılmış olduğundan, 1941 malî yılı bütçesine bu miktar veridat 
tahmin olunmuştur. 

\>o<i 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 20 -V -1941 
Mazbata No. 98 
Esas No. 1/539 : • • • . , 

YÜKSEK REİSLİĞE 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu lâyihası ve merbutu cetveller 
Başvekâletin 28 - I I -1941 tarih ve 6/775 sayılı tezkeresile Büyük Meclise sunul
muş ve Yüksek Reislikten encümenimize havale buyurulmuştur, işbu lâyihanın 
Teşkilâtı esasiye kanununun 95 nci maddesi hükmünce miadında Meclise takdim 
edildiği anlaşılmıştır. 

Bütçe tetkiklerine müteallik maruzatımıza takdimen 1941 malî yılı bütçesi
nin ne gibi şart ve icapların tesiri altında hazırlanmış olduğunu kısaca arzet-
mekte fayda tasavvur ettik. 

Yüksek Heyetin malûmudur ki Cumhuriyet bütçelerinin ana vasıfları denk 
olmaları ve gelirin mühim bir kısmını Millî Müdafaaya ve asırlarca ihmale uğ
rayan yurdumuz ile yurttaşlarımızı mamur ve müreffeh kılacak müsbet işlere 
hasr ve tahsis etmesidir. 

1939 senesi bütçesinin ihzarı sıralarında beynelmilel münasebatın gösterdiği 
manzara yakın bir atide harbin zuhuruna şüphe bırakmadığından müdafaa ted
birlerinin hızlandırılması zaruret halini almış ve bu sebeple adi bütçe yanında 
geçen senelere nisbetle mühimce bir yekûn tutan fevkalâde tahsisatın yer al
masına saik olmuştur. 

Bu görüş ve istidlaldeki isabet malî yılın dördüncü ayında tahakkuk etti. 

1 - I X -1939 tarihinde başlayan harp bütün milletlerin iktisadî ve malî vazi
yetleri üzerinde akisler yapmaktan halî kalmamış ve tabiatile memleketimiz de 
bu tesirlerden masun kalamamıştır. Bir taraftan her milletin istihsalâtından 
mühim bir kısmını kendi ihtiyaçlarına hasrederek ihracatını tahdit ve menet
mesi ve diğer taraftan abluka ve münakale yollarının emniyetsizliği yüzünden 
ithalâtın maruz kaldığı güçlükler gümrük resmi ile hini ithalde alman diğer 
vergilerde hemen yüzde elliye yakın bir noksan husule getirmiştir. 

Bu vaziyet karşısında Hükümet tedbir almakta gecikmedi. Her şeyden ev
vel istihsalâtı çoğaltmak, ihracatı tanzim etmek, ithalâtı kolaylaştırmak ve hat
ta inclellüzum doğrudan doğruya ithalât yapmak üzere bir harp iktisadı sistemi 
kurulması icap ediyordu. Millî korunma kanunu ile esasları vazedilen bu sistem 
sayesinde mahsullerimiz kıymeti eı ı diril erek müstahsillerimiz kuvvetlendirilmiş 
ve bu suretle istihsallerini çoğaltmak için en müessir bir tarzda teşvik edilmiş 
ve alman bir çok tedbirlerle ithalât mehmaemken temin olunmuş, sınaî imalât 
ise bilhassa Millî Müdafaa ihtiyaçları için vaki mubayaat sebebile büyük inkişaf
lar göstermiş ve bütün bu gayret ve hareketlerin feyizli semeresi olarak başta 
kazanç, dahilî muamele ve istihlâk vergilerile inhisarlar varidatı gelmek üzere 
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bir takım vergilerde tahakkuk eden fazlalık ithalat resimlerinde görülen noksa
nın büyük bir kısmını telâfi etmiştir. 

1940 malî yılma girilirken bu noksan ile beraber yine gümrük ve ona miite-
ferri vergilerde ziyadeleşeceği anlaşılan tenakusu kapatmak ve ifası zarurî gö
rülen yeni bir takım masrafları karşılamak ve nihayet her şeyin üstünde .Millî 
Müdafaa hazırlıklarını istikmal etmek için yeni gelir kaynaklarına müracaat 
zarureti ile karşılaşılmış idi. îiir kısım vergilere zamlar yapılmak ve bazılarının 
dairei şümulü genişletilmek sureti I e varidatta otuz milyon lira kadar bir fazla
lık temini düşünüldüğü gibi yüksek rakamlara baliğ olan ve normal varidat ile 
karşılanması varit olmayan Millî Müdafaa ihtiyaçlarını temin etmek üzere diğer 
tedbirlerden maada Cumhuriyet merkez bankasına mevdu 15 000 000 sterlinlik 
altın mukabilinde 250 000 000 liralık avans küşadı kararlaştırılmıştı. 

Bu defa Maliye vekilinin Encümenimizi1 verdiği izahat ile vaktinde alınmış olan 
bu kanunî tedbirlerden beklenilen neticenin tamamile ehle edilmiş olduğunu anla
dık. 

Şöyle ki : Gümrük resmi ile ona bağlı vergilerin 19)59 senesi hasılına nisbotle 
yine mühim sukutlar kaydetmesine rağmen 1940 senesi varidatı on bir aylık tahsilat 
rakamlarının miktarı baliğine göre muhammenatı 20 000 000 lira aşacağı anlaşıl
maktadır. 

Gerek umumî bütçede derpiş edilen ve gerek fevkalâde tahsisata karşılık teşkil 
eden vergi ve diğer membalardan tahmin edilen gelirler belâğanmabelâğ ve 
uıüşkiilâtsız teinin edilebilmiş ye bu sayede ifası mukarrer hizmetler yapılabil
diği gibi bunlardan tevellüt eden Hazine borçları da vaktinde ve intizam ile 
ödenebılmiştir. Aşağıdaki rakamlar Hazine muamelâtının inkişaf ve intizamını 
göstermektedir. 

Malî yıl başı 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

Hazîne mu 
hasipliği, vezne 

ve banka mevcudu 

14 525 699 
31 501 499 
38 146 470 
37 122 751 
41 033 034 

Hazine 
muhasipliği ile 

mal sandıklarında ve 
ban katarda m ev cı 11 

21 867 617 
35 889 886 
46 265 209 
50 085 542 
53 888 951 

Encümen emisyon miktarları hakkında da tetkikat yapmış ve Maliye vekilin
den izahat almıştır. 

Maliye vekâletinin muhtelif kanunlarla kendisine verilmiş ve munzam emis
yonlara müncer olacak salâhiyetlerini tamamile istimal etmediğini ve oldukça 
mühim bir emisyon tasarrufu temin eylediğini memnuniyetle gördük. Ihı cümleden 
olarak Muvazene i umumiye kanununun 3 ncü maddesi ile bahşedilen salâ
hiyetine istinaden çıkarılan bono hasılının Cumhuriyet Merkez bankasına yatı
rılması ve emisyon mevzuuna giren bazı işlerin Ziraat bankasından kredi ile ya
pılmasının temini emisyonu önlemek emrinde Hazînece alman tedbirlerin başlı
ca larmdandır, 
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J)öviz vaziyeti de nazarı tetkikten geçirildi. Bunun şayanı memnuniyet bir 

safhada olduğunu arzedebiliriz. Semicnlcnberi aleyhimize kapanan döviz muva
zenesinin bu gün lehimizde bir mevcudiyet göstermesi hususunda aşağıdaki tab
loda görüldüğü üzere haricî ticarette büyük bir fark ile aktif vaziyette bulunma
mız ye 2 -XI1 -1940 tarihinde ingilizlerle aktedilen malî anlaşmanın bir çok 
ülkelerle serbest döviz esası üzerine muamele yapılmasını mümkün kılması başla 
gelen âmillerdendir. 

Haricî ticaretimiz: 
İhracat İthalât 

Sene üç sıfır ilâvesile üç sıiir ilâvesile 

1938 144 947 149 839 
1939 127 339 118 249 
1940 111 446 68 923 

Görülüyor ki 1940 senesindeki ihracatımız 1938 senesi ihracatının % 11 sine 
vardığı halde ithalâttaki nisbet %• 46 ya düşmüştür ve ihracat ile ithalât arasın
da lehimize olarak 42,5 milyon lira miktarında bir fark vardır. Mahaza muhtaç 
olduğumuz bazı ithal maddelerinin celbedilememesi pahasına hâsıl olan bu far
kın Hükümetin ithalâtı teshil için almakta olduğunu memnuniyetle gördüğümüz 
tedbirler neticesinde normal bir hadde inmesi beklenebilir. 

İhracatta görülen tenakus daha ziyade yurt ihtiyaçları göz önüne alınarak 
mahsullerimizin dışarı çıkarılmasının men veya tahdit edilmesinden ileri gelmek
tedir ki bunu tabiî görmek icap eder. İhracata temas etmiş iken 1938 de vaki ih
raç mallarımızın vasati ton bedellerinin yüz lira tutmasına karşı 1940 da bu 
kıymetin 169 a yükseldiğini kayit ve işaret ederiz. Bu rakamlar maruzatımızın 
başında mahsullerimizin kıymetlendirildiğine dair olan ifademizi teyit etmek
tedir. 

Tahsilat ve bakaya vaziyeti : Bu hususta alınan neticeler memnuniyet batış 
bir tekâmül seyri takip edildiğini bariz bir şekilde göstermektedir: 

T a h s i l a t ı n 
Haliye tahakku- Haliye ve sabıka 

Malî 
yılı 

1936 
1937 
1938 
1939 

katına naza r 
°/c nisbet i 

91,9 
96,8 
97,r> 
98,4 

an tahakkukatına 
nazarn % nisbeti 

63,5 
73,2 
76,4 
82,8 

Bu cetvelde görüldüğü üzere tahsilatın bilhassa haliye tahakkuklarına gittik
çe tekarrüp etmesi vekâlet teşkilâtının daha muntazam ve verimli faaliyeti ve 
mükellef vatandaşların da tediye kabiliyeti, ve Devlet borçlarına sadakati bakı
mından kayde değer telâkki edilmiştir. 



Umumî mam/alımıza, burada nihayet vererek bülçc tetkiklerine geçiyoruz, 

Bu hususta .Küçümenimizin takip ettiği usul su olmuştur, Geçen sene bütçesin
de yapıldığı gibi Dahilî nizamnamenin 22 ne i. maddesine istinaden bütçenin En
cümen umumî heyetince müzakeresine başlanmadan evvel vekâlet ve deveair büt
çelerinin tetkiki ile varılacak neticelerin Encümene raporte (»dilmesi zımnında 
hususî mazbata muharrirleri seçilmesi karai]aştırılmış ve bu arkadaşların vazi
felerini yaparken nazarı dikkate almaları lâzım gelen başlıca noktalar tesbit 
edilmiştir. 

Hususî mazbata muharrirlerinin hazırladıkları raporlar bütçeye bağlı olarak 
Yüksek Heyete sunulmuş olduğundan masraf bütçelerindeki fasıl ve maddelerin 
mucip sebeplerini ayrıca zikretmekte bir fayda tasavvur etmiyoruz. Bu itibarla 
yalnız Encümence doğrudan doğruya kabul edilen kısımların kay dile iktifa ettik. 

Hükümet, lâyihada 1941 malî yılı masraflarını geçen seneye nazaran 36 495 341 
lira fazlasile 304 970 662 lira olarak teklif etmektedir. Hemen kaydedelim ki bu 
fazlanın büyük bir kısmı yeniden ihdas edimiş hizmetler mukabili olmayıp geçen 
sene fevkalâde tahsisat kanununda yer almış olan bir kısım tahsisatın adi bütçeye 
alınmasından ileri gelmişir. Bu suretle fevkalâde tahsisat yalnız Millî Müdafaa 
hizmetlerine hasredilmiş olup bütçenin vahdet ve samimiyeti bakımından çok ye
rinde olan bu muameleyi Encümenimiz tasvip ile karşılamıştır. Ancak Encü
mence varidat bütçesinin tetkikinde varidat tahminlerinde beş milyon lira ka
dar bir ziyadelik kabul edilmiş ve bu ziyadenin Hazine borçlarının tediyesi kar
şılığı olarak mevzu tahsisata ilâvesi kararlaştırılmış olduğundan Encümence 
masraf bütçesi yekûnu 309 743 307 lira olarak kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi : 3 963 684 

Riyaseti Cumhur : 474 889 

Divanı muhasebat : 748 757 

Başvekâlet : Hükümet tarafından 1 312 120 olarak teklif edilen bu bütçede 
hususî mazbata muharriri tarafından ileri sürülen tenziller Encümence kabul 
edilmekle bu miktar 1 306 203 liraya indirimiştir. 

Devlet şûrası bütçesi aynen kabul edilmiştir. 

Matbuat umum müdürlüğü 1 092 682 lira olarak kabul edilmiş ve 4 000 lira 
nakil vasıtası mubayaası maksadı ile Maliye vekâleti bütçesine nakledilmiştir. 

İstatistik umum müdürlüğü bütçesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü bütçesi de aynen kabul edilmiş yal
nız maddelerin formüllerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Maliye vekâleti : Muhtelif fasıl ve maddelerden 19 080 lira tenzilât yapılmış 
ve 500 080 lira muhtelif fasıl ve maddelere ilâve edilmek suretile 25 159 781 lira 
olarak kabul edilmiştir. 
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Maliye bütçesi konuşulurken azadan bazı zevat evvelce Encümene verilip be-

rayı tetkik talî komisyona tevdi edilen takrir münderecatına iştirak ile mefru
şat ve müteferrika fasılları için vekâlet ve daireler bütçelerine mevzu miktarlar 
arasında bir gûna münasebet ve muadelet bulunmadığını ve bu ihtiyaçların umu
mî bir tarzda raütalea olunarak tcsbit edilmesini, tevziatta da mantıkî bir nis-
bet gözetilmesini ve bunların temini için bu fasıllara konmuş olan tahsisatın 
Maliye bütçesinde temerküz ettirilmesini, bazı aza dahi miktarı seneden seneye 
çoğalan icar bedeli tahsisatına dair 1940 senesi mazbatasında serdedilen temenni
nin tekrar edilmesini ve yine büyük bir miktara baliğ olan tenvir ve teshin mas
raflarının arzuya bırakılmayarak her memlekette olduğu gibi bizde de resmî dai
relerde teshin derecesinin ve kullanılacak ziya kudretinin tayin ve tahdidi lü
zumunu mevzubahs etmişlerdi]'. Hükümetçe bu meseleler üzerinde çalışılarak ta
sarruf kâr kararlar alınmasını Encümenimiz de temenniye lâyık görmüştür. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti : 5 980 350, 

Dahiliye vekâleti : 5 527 479, 

Emniyet umum müdürlüğü : 7 867 -101, 

Jandarma genel komutanlığı : 13 631 110, 

Hariciye vekâleti bütçesi yekûn itibarile aynen. 

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâleti bütçesi : Hükümetçe 11 919 424 lira teklif 
edilmiştir. Bu miktara 567 ııci çok çocuklu ailelere yardım faslına Encümence ilâve 
edilen 50 000 liranın zammı ile yekûn 11 969 424 liraya baliğ olmuştur. 

Adliye vekâleti bütçesi : 9 515 802 lira olarak teklif edilmiş, encümeııimizce 
kabul edilen miktar ise dört bin lira fazl asile 9 519 802 lira tutmuştur. Bu tez
yidin sebebi istanbul ve Bursa ceza ve tevkif evleri için mubayaası kabul edi
len nakil vasıtalarının işletmesi için zarurî görülen dört bin liranın 610 ncıı fas
lın maddelerine ilâvesinden ibarettir. 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü bütçesi aynen kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti bütçesi: Hükümet tarafından 19 296 167 lira olarak teklif edi
len bu bütçenin 651 ııci maaş faslının bilinci maddesine 156 480 lira ilâve edildiğin
den yekûn 19 452 561 liraya baliğ olmuştur. Bu ilâve edilen paranın 104 bin lirası 
köy enstitüleri talebesinin İm sene altı binden dokuz bine çıkarılması dolayısile kad
roya ilâvesi zarurî 96 öğretmenle 10 memurun (L)cetvelinden filî kadroya alınmasın
dan ve 52 bin lirası da şimdiye kadar orta tedrisat kadrosile idare edilen konserva-
tuvar tedris ve talim vazifesinin orta tedrisatın gittikçe inkişafı ve bir kısım öğret
menlerin askere gitmeleri sebebile ayni şekilde idaresi imkânsız bir hale geldiği ci -
betle zaten Teşkilât kanunile kabul edilmiş olan konservatuvar kadrosundan ( L ) 
cetveline dahil öğretmenlerin kezalik filî kadroya naklinden ileri gelmiştir. Bu ve
kâlet bütçesinde (beş liradan elli liraya kadar olan ücretler doğrudan doğruya Ma
arif vekilliğince verilir) diye tahşiye edilen formül mevzuatımızın esasen tazammun 
ettiği bir hükmü tekrardan ibaret olması sebebile kaldırılmıştır. 
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Nafıa vekâleli bütçesi: Teklif dairesinde kabul edilmiş, ancak 743 ııcii faslın ye

dinci maddesinden tenzil edilen 300 000 lira 751 nei faslın 8 ııei maddesine zam 
edilmiştir. (îerçi yekûnda 293 314 liralık biı* fark görülüyorsa da bu para (Üimriik 
ve inhisarlar vekrdetiue aid olan inşaata yapılan zamdan ve Maarif vekâleti inşaa
tından yapılan tenzil ile otomobil mubayaası için Maliye vekaleti bütçesine nakledi
len paradan tevellüt etmekdedir. 

İktısad vekâleti: 

Münakalât vekâleti: 

Ticaret vekâleti: 

Ziraat vekâleti 

M. Müdafaa vekâleti (Kara) : 

M. Müdafaa vekâleti (Hava) 

M. Müdafaa vekâleti (Deniz) : 

Askerî fabrikalar: 

Hari ta Umum müdürlüğü: 

3 

1 

1 

7 

56 

: 8 

6 

5 

424 691, 

697 058, 

591 020, 

350 819, 

539 000, 

294 000, 

979 000, 

283 000, 

900 000, 

lira olarak kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa ihtiyaçları için tahsis edilen para bu mikdarlardan ibaret olmayıp 
bunlar haricinde daha 83 milyon liralık bir fevkalâde tahsisatın da istendiği Ma
liye vekili tarafından ifade edilmiştir. 

Varidat bütçesi: 

Hükümet 1941 malî yılı varidatım 305 235 000 lira olarak tahmin etmektedir. 
Hükümetin bu tahmini 1940 malî yılının sekiz aylık tahsilat mikdarma geçen se
nenin son dört ayında tahsil edilen mikdarm ve bir de fevkalâde ahvalin devamı 
müddetin.ee carî olacak yeni vergi ve zamlara dair kanunun getireceği lıesablaııan 
miktarların zammı esasına müstenittir. 

Encümenimizde varidat bütçesinin tetkiki sıralarında on bir aylık tahsilat ne
ticesi alınmış olduğundan Encümenin takdir ve tahminine bu rakamlar ve son bir 
ay için de 1939 senesi mayıs ayındaki tahsilat esas teşkil etmiştir. Bu iki rakamın 
birleştirilm esile hâsıl olan yekûna yeni vergilerden alınması derpiş edilen miktarın 
ilâvesile varidat bütçesi yekûnu 309 743 001 lira olarak tahakkuk etmiş oluyor. 

Maahaza tetkiklerinde bu esaslara istinat eden Encümenimiz varidat kalemleri
nin her biri üzerinde durarak beher kalemin arzettiği hususiyetlere göre tezayüt 
veya tenakus ihtimallerini derpiş ederek ona göre rakamları tesbit etmiş ve daima 
ihtiyatlı hareket etmekten ayrılmamıştır, 

http://ddetin.ee
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Aşağıya dercedilen rakamlar Encümenimizce yapılan zam ve tenzillere esas teş

kil (»den on bir aylık tahsilat ile geçen senenin on ikinci ayında tahsil olunan mik
tarları ve yeni vergi kanunlarının kabulü halinde bunların getireceği rakamların 
ilâvesi ile varidatın baliğ olacağı yekûnları göstermektedir. Yalnız bu rakamlar
dan üç kalem üzerindeki zam ve tenzil yeni fevkalâde vergiler kanununda Encü
menimizin yaptığı tadillerden neşet etmiştir. Bu üç kalemden ikisini yedinci fas
lın ikinci elektrik ve havagazı istihlâk vergisine yapılan 250 000 liralık zam ile 52 
nci ihracattan alman müdafaa vergisi faslına yapılan 500 000 liralık zam teşkil 
etmektedir. Üçüncüsü de 19 ncu tütün, tuz ve içkilerden alman müdafaa vergisi 
faslına taallûk eylemektedir. Tuzdan alınacak müdafaa vergisinin bir kuruşa in
dirilmesi sebebile bu fasıldan 1 750 000 liranın tenzili icap etmekte ise de bu
nun 350 000 lirası içkilere yapılan zam ile telâfi edildiğinden fasıldan yalnız 
1 400 000 lira indirilmiştir. 



Varida t ın nevi 
Hükümetçe 

tahmin olunan 

1940 malî yılı 11 
aylık tahsilat mik
tarına 1939 senesi 
son ayında tahsil 
edilen miktarın ilâ
vesi suretile tah

min olunan 

Encümenimizce ka
bul edilerek Yüksek 
Heyete yeni sunulan 
fevkalâde vergi ka
nunlarının kabulü 

halinde elde edileceği 
tahmin olunan 

3 n 
süt 

Birinci kısım 

Kazanı; vergisi 820 000 558 137 
Tîuhsat tezkeresi ve vergi karneleri harcı, 
t icarî ve sınaî islerle sair işler 25 500 000 22 072 883 
Hizmet erbabından 12 900 000 13 834 471 

303 000 

4 419 795 

Hay canlar vergin 

Davar-, deve ve domuz 
Diğer hayvanlar 
Veraset ve intikal vergisi 
Maden rüsumu 

18 000 000 
3 600 000 

790 000 
750 000 

12 326 836 
3 416 459 

575 235 
768 586 [1] 

5 970 000 
386 602 
290 000 

İkinci kısım 

tat ihlâl: ve muamele vergileri 

Gümrük resmi 
Ardiye ücreti 
Gümrüklerde kul lanı lan müdafaa pulu 

17 700 000 
220 000 
180 000 

19 406 340 
219 007 
84 089 84 089 

Muamele vergisi 

İ tha lâ t muamele vergisi S 000 000 8 020 324 
İmalât muamele vergisi 21 250 000 19 962 134 
Banka ve s igor ta lar muamele vergisi 2 100 000 2 116 166 

1 000 000 
2 250 000 

f i ] (9 ve 3 aylık) 



Varidatın nevi 
Hükümetçe 

tahmin olunan 

1940 malî yıh 11 
aylık tahsilat mik
tarına 1939 senesi 
son ayında tahsil 
edilen miktarın ilâ
vesi suretile tah

min olunan 

Encümenimizce ka
bul edilerek Yüksek 
Heyete sunulan fev-
fevkalâde vergi ka
nunlarının kabulü 

halinde elde edileceği 
tahmin olunan 

Dahilî istihlâk vergileri 

Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 
Elektrik ve havagazi istihlâk vergisi 
Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler 
vergisi 
ithalâttan alınan muhtelif maddeler ver
gisi 
İmalâttan alınan maddeler vergisi 
Su ve kara av vergileri 
Nakliyat vergisi 
Sefineler rüsumu 
Damga resmi 
Tapu harçları ve kaydiyeler 
Mahkeme harçları 
Pasaport, kançılarya ve ikamet tezkeresi 
harçları 
Noter harçları 

16 000 000 
2 500 000 

3 000 000 

6 600 000 
8 100 000 
500 000 

2 300 000 
90 000 

9 200 000 
1 700 000 
1 900 000 

400 000 
700 000 

13 433 376 
2 593 

3 968 

5 260 
7 438 
572 

2 436 
93 

8 333 
1 792 
2 019 

530 
774 

520 

618 

593 
496 
409 
184 
976 
735 
751 
338 

410 
698 

6 475 000 
250 000 

— 

1 300 000 
805 000 

— 
— 
— 
1 114 19'» 
— 
— 

— 

Diğer harçlar 

Nüfus harçları 
Eczane ve ecza depoları ve ihtisas vesika 
harçları 
İhtira beratı harçları 
Hayvan sağlık zabıtası resmi 

35 000 33 837 

8 000 
8 000 
30 000 

8 168 
7 970 
32 022 



Varidatın nevi 
Hükümetçe 

tahmin olunan 

Üçüncü kısım 

İnhisarlar safî hasılatı 

Tütün, tuz, ispirtolu içkiler, revolver, 
fişek ve patlayıcı maddeler 
Tütün ve içkilerden alman müdafaa ver
gisi 

39 000 000 

18 500 000 

Kibrit ve çakmak 

1940 malî yılı 11 
aylık tahsilat mik
tarına 1939 senesi 
son ayında tahsil 
edilen miktarın ilâ-

Encümenimizce ka
bul edilerek Yüksek 
Heyete yeni sunulan 

fevkalâde vergi ka
nunlarının kaoulü 

vesi suretile tah- halinde elde edileceği 
min olunan tahmin olunan 

39 447 000 

10 500 000 6 600 000 

Kibrit ve çakmak hasılatı 
Maktu miktar 
Kibritten alınan müdafaa vergisi 
Oyun kâğıdı 

1 400 000 
30 000 

1 100 000 
40 000 

1 428 637 
— 

542 500 
42 520 

— 
— 
1 085 000 
— 

Dördüncü kısım 

Devlete ait emval ve emlâk hasılatı 

Gayrimenkul icar bedelleri ve ecri misilleri 230 000 
Menkul ve gayrimenkul mallar satış ha
sılatı 1 850 000 

227 181 

1 975 876 

Beşinci kısmı 

Darphane ve damga matbaası hasılatı 
Resmî matbaalar hasılatı 
Umumî mektepler hasılatı 
Diğer müesseseler hasılatı 

35 000 
30 000 
23 000 
60 000 

38 453 
37 598 
22 188 

177 152 



Varidatın nevi 

Konya ovası sulama idaresi hasılatı 
Radvo hasılatı 

Hükümetçe 
tahmin olunan 

60 000 
700 000 

1940 malî yılı 11 
aylık tahsilat mik
tarına 1939 senesi 
son ayında tahsil 
edilen miktarın ilâ
vesi suretile tah

min olunan 

79 556 
746 605 

Encümenimizce ka
bul edilerek Yüksek 
Heyete yeni sunulan 

fevkalâde vergi ka
nunlarının kabulü 

halinde elde edileceği 
tahmin olunan 

3 n 
sütu 

Altıncı kısım 

Fenerler hasılatı 650 000 
Mükerrer sigorta şirketinden alman 225 000 
Mukavelesi mucibince Musul petrollarm-
dan alınan 1 000 000 

224 359 

Yedinci kısım 

Hazine muamelelerinden mütevellit 
varidat 

Hazine portföyü ve iştirakleri geliri 
Faiz 
Tayyare resmi 
Kıymetli evrak 
Kambivo murakabesi mukabili Cümhuri-
vet merkez bankasından alman 
Teftiş mukabili şirketlerden ve müteah
hitlerden alınan 
Tavizattan istirdat 
Mülga vergiler bakayası 
Para cezaları 
Zam cezaları 
İstanbul üniversitesi hasılatı 
Müteferrik hasılat 

1 
2 

1 

780 000 
120 000 
500 000 
150 000 

100 000 

100 000 
140 000 
25 000 

500 000 
900 000 

90 000 
4 000 000 

1 
— 
1 

— 

2 

4 

242 770 

914 861 
171 171 

536 618 
056 253 

92 392 
877 327 

300 00') 



Varidatın nevi 
Hükümetçe 

tahmin olunan 

1940 malî yılı 11 Encümenimizce ka-
aylık tahsilat mik- bul edilerek Yüksek 
tanna 1939 senesi Heyete sunulan fev-
son ayında tahsil kalâde vergi kanun-
edilen miktarın ilâ- larmn kabulü ha-
vesi suretile tah- halinde elde edileceği 

min olunan tahmin olunan 

Sekizinci kısım 

İktisadî buhran vergisi 

Hizmet erbabından 15 500 000 
Sair kazanç erbabından 3 700 000 
Muvazene vergisi 19 200 000 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 13 000 000 
Buğdayı koruma vergisi 7 900 000 
Binalardan alman müdafaa vergisi 1 900 000 
Posta, telgraf müraseleleri ve telefon 
abone bedellerinden alınan müdafaa ver
gisi 896 000 
İhracattan alman müdafaa vererisi 1 800 000 

15 816 078 
3 805 750 
19 693 639 
13 369 360 

1 900 000 

900 (!00 
2 300 !">00 



— 69 — 

Muvazenei umumiye kanunu : 

Lâyihanın birinci maddesi 1941 malî yılı zarfında sarfına izin verilen tahsisatı, 
ikinci maddesi de bu yıl içinde tahsili tahmin edilen varidatı göstermekte olup 
Encümenin tetkikleri neticesinde tesbit edilmiş olan rakamlara göre tadil edil
miştir. 

Üçüncü madde — Geçen sene kabul edilen hükümleri ihtiva etmektedir. Gerü 
1940 malî yılı umumî muvazene kanununda ihracına salâhiyet verilen Hazine bo
noları 40 000 000 lira ile tahdit edilmiş ise de bilâhara 30 - X I I - 1940 tarih ve 
3967 sayılı kanun ile bu mikdar 100 000 000 liraya iblâğ edilmiştir. 

Dördüncü madde — Bir çok seneler umumî muvazene kanunlarında yer alan 
bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları (E) cetveli haricinde muvakkat memur 
istihdamına ve (E) cetvelinden alman kadrolara yevmiye veya saat hesabile ücret 
verilmesine cevaz ve imkân vermektedir.Halbuki 3656 sayılı Taadül kanunu maaşlı 
memurlar dışında kalan memurları teşkilât kanunlarına bağlı ücretli memurlar, 
(D) cetveline idhali icap eden müteferrik müstahdemler ve bir de muvakkat hiz
metler için (E) cetvelindeki tertiplerden alınacak kadrolarla istihdam edilecek üc
rettiler olmak üzere üç kısma ayırmış ve her üç kısım için de aylık verilmesi esa
sını kabul etmiştir. Buna nazaran yukarıki fıkralar ile vazedilmek istenilen hü
kümler bu esaslara muhalif olduğu gibi yevmiye verilmesi bu gibi memurların in
tibak edebilecekleri derece fevkinde ücret almalarına yol açacağından mezkûr ka
nunun ruhuna da uygun değildir. Bu itibarla madde 3656 sayılı kanun hükümle
rine tevfik edilmek üzere tadil edilmiştir. 

Bu bapta cereyan eden müzakere sırasında yapılacak tadil ile hizmetlerin müte
essir olmaması için her türlü ihtimaller göz önüne alınmış ve mevzuatımızın cevap 
vermediği bir vaziyet tehaddiis etmiyeceğinc kanaat hâsıl olmuştur. Bilhassa ta
allûk ettiği tahsisata ait bütçe formüllerine ve hizmetin mahiyetine göre bir kadro 
mevzuu teşkil etmeyen işler üzerinde durulmuştur. Bu işleri ifa edecek meslek 
veya sanat sahiplerine gündelik veya sa at hesabile yahut götürü olarak ücret 
verilmesi hususu zaten barem kanunları ile alâkalı olmadığından ayrıca hükümler 
tesisine mahal görülmemiştir. Bu itibarla ameleye yevmiye verilebileceğine dair 
fıkranın da ipkasına sebep görülmemiştir. 

Beşinci madde — Bu maddeye iki f ıkra ilâve edilmiştir. Birinci fıkra ile mu
ayyen tarifeli nakil vasıtası bulunan şehirlerde müvezzi ve tebliğ memuru gibi va-
zifeten seyyar, maaş veya ücretleri az memurların vazifelerini ifa sadadmda bu 
vesaitten istifade etmelerine imkân verilmesi hizmetlerin daha verimli bir şekilde 
yapılmasını temin edeceğinden bu gibilerin sarf edecekleri bilet ücretlerinin kendi
lerine verilmesine bazı kayıtlarla ruhsat verilmiştir. 

îkinci fıkra, toprak tesbit ve tevzi edecek komisyonların reis, aza ve fen 
memurlarına köylerde bulundukları müddetçe seyahat yevmiyesi verilmesine dair
dir. Bu gibi memurların alacakları maaş olmakla beraber hizmetlerinin şekli ifası 
zahmetli olduğundan kendilerini mehmaemkân tatmin etmek ve köylerde vazife 
başında bulunmalarını temin etmek üzere yevmiye verilmesi muvafık görülmüştür, 



— 70 — 
6 - 1 4 ncü maddeler geçen seneler umumî Muvazene kanunlarındaki maddele

rin aynidir. 

15 nci madde — i k i senedir muvazenei umumiye kanunlarında yer alan bu mad
denin geniş hükümlerinden istifade edi-lerek bir çok tahsisatsız borçlar tesbit 
edildiği ve bunların eşhası salise istihkaklarından ziyade dairelerin dahilî hizmet
lerinden ve hassaten memurin harcırahlarından tevellüt ettiği anlaşılmıştır. Bütçe 
mefhumu ile kabili telif olmayan bu vaziyetleri önlemek üzere tahdidi hükümler 
vazma lüzum görülmüş ve madde tadilen yazılmıştır. 

Mahaza şayet gerek sene ve gerek taallûk ettiği hizmet itibariler bu maddenin 
şümulü haricinde kalan borçlar varsa bu borçların tediyesiz kalması varit olmayıp 
bu suretle salâhiyetsiz girişilmiş olan taahhütlerin zarurî sebebplere istinat ettiği 
takdirde bu cihetin vazıı kanun tarafından bilinmesi de temin edilmek üzere bun
ların 2518 sayılı kanun hükümleri de nazarı itibare alınarak Meclisten talep olu
nacak tahsisat ile ödenmesi yoluna gidilmiş olacaktır. 

16 - 20 nci maddeler geçen senelerin ayındır. 

21 nci madde : Maarif vekâletinin getireceği kâğıt mikdarma 100 ton ilâvesile 
madde aynen kabul edilmiştir. 

22 - 28 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

29 ucu madde — Bu maddenin tedvin edilmesine sebep olan vaziyet-şudur: 

3295 sayılı kanun ile fenerler' idaresi Deııizbanka raptedilmiş ve fenerlerin 
650 000 lira olarak umumî muvazeneye dahil varidatının banka tarafından tediyesi 
hükmü vazedilmişti. Bilâbara Denizbank bütün hukuk ve veeaibilc Benizyollar ve 
Limanlar umum müdürlüğüne devredilmiş ve Fenerler idaresi Limanlar umum mü
dürlüğünce deruhte edilmiş olduğundan bu paranın da umum müdürlük tarafın
dan ödenmesi lâzım gelmektedir. Ancak ahvali hazıra sebebile lıâsilât gayri safî 
olarak 350 000 liraya tenezzül etmiş olduğundan varidat bütçesinde fenerler hası
latının 150 000 lira olarak kabul edilmesine mecburiyet görülmüştür. İşte yuka
rıda zikri geçen3295 sayılı kamın hükmünün 1941 malî yılı için tadil edildiğini 
ifade etmek ve hasılatta inkişaf ve yükselme tahakkuk ettiği takdirde Hazine huku
kunu mahfuz tutmak üzere bu madde tanzim edilmiştir. 

Bütçe müzakeresi nihayete erdikten sonra yapılan hasbıhalde aşağıdaki mese
lelerin Hükümete arzı takarrür etti: 

Bütçe erkamı arasında maaşat ve ücret 1er yekûnunun mühim bir miktara baliğ 
olduğu söz götürmez bir hakikat olduğu gibi amme hizmetlerinin daha mazbut bir 
kadro ile ifasının gayri kabil olduğu da iddia edilemez. Bilâkis Hükümet teşkilâ
tı ile yakindan alâkadar olan mütehassısların ifadelerine ve Encümende hâkim olan 
kanaate göre işlerin daha iyi işlemesi bakımından buna ihtiyaç dahi vardır. Bi
naenaleyh, mevzuun çok müşkül olduğunu ve uzun boylu tetkike muhtaç olduğunu En
cümenimiz tasdik etmekle beraber derkâr olan ehemmiyetine binaen Hükümetçe 
biran evvel ele alınarak teşkilât ve kadroların ihtiyaca uygun bir hale ifrağını te
menni etmenin yerinde olduğunu düşünmüştür. Ayni zamanda müşterek vezaif 
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münhalâtınm imkânm müsaadesi nisbetinde açık bırakılması temenniye şayan 
görülmüştür. Bu suretle hem tasarruf temin edilmiş ve hem de kadrolarda ya
pılabilecek tenzillerin tesbit ve takdiri imkânı elde edilmiş olur. 

Son söz olarak başta Millî Şefimizin en büyük istinatgahımız olan basiretli reh
berliği altında Hükümetimizin umumî siyaseti en muvaffakiyetli ve emniyetli bir 

şekilde tedvir etmekte olduğu hakkındaki umumî kanaatimizi izhar ve millî vahde
tin verdiği sarsılmaz kudrete inanımızı ifade etmekle beraber yarının ne gibi siyasî 
hâdiselerle mahmul olduğunu takdir etmek imkânsızlığı karşısında zarurî ve âcil 
olmayan ve tehiri mümkün olan her türlü masrafların geri bırakılması lüzumu
nu tasrih etmeyi bir vecibe addeyledik. Bu sebeple miktarı az da olsa umumî mu
vazeneden olsun, mülhak ve hususî bütçeli idarelerden veya teşekküllerden olsun bu 
lâzimeye ehemmiyetle itina etmelerinin ve bütün işlerimizde tasarruf zihniyetinin 
hâkim olması hususunun teminine çalışılmasını Hükümetimizden temenni etmekle 
sözlerimize nihayet veriyoruz. 

Encümenimizce ittifakla kabul edilen 1941 senesi muvazenei umumiye kanunu 
lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim 
olunur. 
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1941 malî yih Muvazenei umumiye kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN T E K L l F l 

MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1941 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (304 971 662) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1941 malî'yılı masraflarına 
karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (305 235 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — 1941 malî yılı »içinde 
Osmanlı bankası ile olan Hazine hesabı 
carisinden maada kısa vadeli avans ve 
hesabı cariler akit ve küşadma ve azamî 
bir yıl vadeli Hazine bonoları ihracına 
Maliye vekili mezundur. Ancak hususî 
kanunların verdiği salâhiyetler hariç 
olmak üzere ihracına Maliye vekili me
zundur. Ancak hususî kanunların ver
diği salâhiyetler hariç olmak üzere te
davülde bulunacak Hazine bonoları hiç 
bir zaman (100 000 000) lirayı tecavüz 
edemez. 

Hazinede mevcut millî esham ve tah
vilât karşılık gösterilmek suretile temin 
olunacakr krediler veya bunların satış 
bedellerile uzun vadeli Devlet tahvilleri. 
mubayaasına veya bu bedellerle Hazine
nin ortaklığı bulunan şirketlerdeki iş
tirak hisselerini ödemeğe ve îcra Vekil 
leri Heyeti kararı ile bu kabîl şirketlere 
ait hisse senetlerini satın almağa Maliye 
vekili mezundur. 

MADDE 4 — Dairelerin, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanunun 19 neu 
maddesine dahil müteferrik müstah
demleri ile mezkûr kanunun mevzuu ha
ricinde kalan memurları ve nakil vasıta
ları, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 
Muvakkat veya senenin bir mevsimine 

BÜITÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİ
RİCİ 

MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1941 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (309 734 307) lira tahsisat vcril-
mjiştir. i 

MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1941 malî yılı masraflarına 
karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (309 743 001) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — 1941 malî yılı içinde Os
manlı Bankası ile olan Hazine hesabı 
carisinden maada kısa vadeli avans ve 
hesabı cariler akit ve küşadma ve azamî 
bir yıl vadeli Hazine bonoları ihracına 
Maliye vekili mezundur. Ancak hususî 
kanunların verdiği salâhiyetler hariç 
olmak üzere tedavülde bulunacak Ha
zine bonoları (100 000 000) lirayı teca
vüz edemez. , 

Hazinede mevcut millî esham ve tah
vilât karşılık gösterilmek suretile te
min olunacak krediler veya bunların sa
tış bedellerile uzun vadeli Devlet tah
villeri mubayaasına veya bu bedellerle 
Hazinenin ortaklığı bulunan şirketler
deki iştirak hisselerini ödemeğe ve icra 
Vekilleri Heyeti kararı ile bu kabîl şir
ketlere ait hisse senetlerini satın alma
ğa Maliye vekili mezundur. 

MADDE 4 — Dairelerin, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesine dahil müteferrik müstah
demleri ile mezkûr kanunun mevzuu ha
ricinde kalan memurları ve nakil vası
taları, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Fasıl numaraları ile unvanları bağlı , 
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mahsus hizmetlerle müstesna ve zarurî 
haller dolayısile kadro dahilindeki me
mur ve müstahdemlerle ifası mümkün 
olmayan hizmetler için kadroya dahil 
olmaksızın aylık ücretli ve-ya yevmiyeli 
müstahdemler kullanmak caizdir. 

Bu kabîl müstahdemlerin ücret ve 
yevmiyeleri münhasıran ait oldukları 
daire bütçelerindeki muvakkat müstah
demler tertibinden verilir. 

Fasıl numaraları ile unvanları bağlı 
(E) işaretli cetvelde yazılı masraf ter
tiplerinden idaresi zarurî görülen mu
vakkat mahiyetteki hizmetler için ke-
zalik aylık ücretli veya yevmiyeli müs
tahdemler kullanılabilir. Bunların kad
roları ile 3656 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesi hükümlerine tâbi ihtisas mev
kileri îçra Vekilleri Heyeti kararı ile 
tesbit ve müteakip yıl bütçesi ile Büyük 
Millet Meclisine tevdi olunur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden 
müstesnadır. 

Masraf tertiplerinden idare oluna
cak hizmetler kadrolarının bütçede mev
cut diğer bir hizmetin ifasına müteallik 
kadrolara ilâve mahiyetinde bulunma
ması şarttır. 

MADDE 5 — Mahremiyeti veya a-
mele yokluğu gibi hususî ve zarurî hal
lerde tahkimat işlerinde çalıştırılacak 
erlere (20) kuruşu geçmemek üzere yev
miye verilebilir. Verilecek yevmiyeler
den hiç bir suretle tevkifat yapılmaz. 

(E) işaretli cetvelde yazılı tertiplerden 
3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mu
cibince idaresi zarurî görülen muvak
kat mahiyetteki hizmetler için aylık 

ücretli müstahdemler kullanılabilir. Bun
ların kadroları ile 3656 sayılı kanunun 
13 ncü maddesi hükümlerine tâbi ihti
sas mevkileri İcra Vekilleri Heyeti ka
rarı ile tesbit ve müteakip yıl bütçesi 
ile Büyük Millet Meclisine tevdi olunur. 

Bu tertiplerden idare olunacak hiz
metler kadrolarının bütçede mevcut di
ğer bir hizmetin ifasına müteallik kad
rolara ilâve mahiyetinde bulunmaması 
şarttır. 

MADDE 5 — Mahremiyeti veya a-
melc yokluğu gibi hususî ve zarurî hal
lerde tahkimat işlerinde çalıştırılacak 
erlere (20) kuruşu geçmemek üzere yev
miye verilebilir. Verilecek yevmiyeler
den hiç bir suretle tevkifat yapılmaz. 

Maliye vekâletince teşkil edilecek 
toprak tevzi komisyonlarının reis, aza 
ve fen memurlarına yol masraflarile 
birlikte vazifeten köylerde bulunduk
ları müddete maksur olmak üzere seya
hat yevmiyesi verilir. 

Hayvanla ve muayyen tarifeli nakil 
vasıtalar ile gidilen mahal!erle mücbir 
sebepler müstesna olmak üzere bir ko
misyonun reis, aza ve fen memurlarının 
ayni nakil vasıtasile seyahatleri mecbu
ridir. 

15 mayıs 1335 tarihli harcırah ka
rarnamesinin 19 ncu maddesi şümulü
ne dahil memur ve müstahdemlerden 
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MADDE 6 — Muhasebei umumiye 
kanununun 29 ncu maddesi mucibince : 

1) Varidat nevilerinden her birinin 
müstenit oldukları hükümleri gösteren 
(C) cetveli; 

2) Hidematı vataniye tertibinden ka
nunla muhassas maaşlarm müfredatını 
havi (Ç) cetveli; 

3) Gelecek yıllara geçici mukavele
ler aktine mezuniyet veren kanunları 
gösteren (Gr) cetveli; 

4) Maliye bütçesine konulmuş olan 
ihtiyat tahsisatından nakli caiz tertiple
ri gösteren (F) cetveli; 

5) Gümrük tarife kanununun 14 ncü 
maddesi mucibince kabulü muvakkat 
usulünden istifade edecek eşyaya ait 
(İ) cetveli; 

bu kanuna bağlıdır. 
MADDE 7 — Halı imalinde kullanıl

mak üzere, gümrük tarife kanununun 
14 ncü maddesine tevfikan muvakkat 
kabul usulü ile ithal olunacak kaskam 
ipliklerinin bu usulden istifade müddeti 
ilk gümrük muamelesi tarihinden itiba
ren iki senedir. 

MADDE 8 — Maarif vekâleti tara
fından idare edilecek mektep pansiyon
ları hakkındaki 1838 sayılı kanunun ba
zı maddelerini değiştiren 2005 sayılı 
kanunun 2 nci maddesi mucibince pansi
yoner talebeden alınacak ücretler bağlı 
(M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9 — 1941 -1942 ders yılı 
içinde ücret ve masrafları Devlet tara
fından verilmek üzere pansiyonu bulu
nan mekteplerde leylî meccani okuttu
rulacak talebenin adedi 1 500 olarak tes-
bit olunmuştur. Bu mekteplerde okut
turulmak üzere ders yılı zarfında Devlet 
hesabına ve 915 sayılı kanunun 2 nci 
maddesi hükümlerine tevfikan alınacak 

mensup oldukları dairelerince lüzum 
görülenlere, vazife icabı olarak şehir
lerde muayyen mmtakaları dahilindeki 
dolaşmalarından dolayı ihtiyar edecek
leri muayyen tarifeli nakil vasıtaları 
ücreti verilir. 

tir. 
MADDE 6 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 7 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 8 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 9 — Aynen kabul edilmiş-
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leylî meccani talebenin Maarif vekâle
tince tensip edilecek bir kısmı umumî 
müsabaka ile, bir kısmı da lise olmayan 
vilâyetlerde imtihana talip olan ve ka
nunu mahsusunun tayin eylediği şart
ları haiz bulunan talebelerden müsaba
ka imtihanında ayni vilâyet talebeleri 
arasında en çok muvaffak olanlardan 
tefriki ile bu vilâyetlere de talebe isabet 
edecek şekilde alınır. 

MADDE 10 — 2005 sayılı kanunun 
3 ncü maddesi mucibince her yıl muva-
zenei umumiye kanununa bağlanması 
lâzım gelen kadrolar ilişik (İST) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11 —• 2005 sayılı kanun ge
reğince açılmış olan pansiyonlar gelirle
rinden 40 000 lira alınarak varidatı mü
sait olmayan pansiyonların açığını ka
patmaya tahsis olunur. 

MADDE 12 — Bütçelerde geçen yıl 
borçları tertibine mevzu tahsisat kifayet 
etmediği takdirde işbu borçlar taallûk 
ettikleri hizmetlere tekabül etmek üzere 
cari yıl bütçelerine mevzu tahsisattan 
mezkûr tertibe Maliye vekâletinin mıı-
vafakatile naklen tesviye olunur. 

Muhtelif dairelerin İ928 -1939 yılla
rına ait olup da muhasebei umumiye ka
nununun 93 ncü maddesi mucibince mü
ruru zamana uğramayan ve karşılıkları 
taallûk ettiği yıl^bü t çelerinde mevcut 
borçlar, dairelerin 1941 yılı bütçelerinin 
masraf tertipleri tasarruflarından borç 
fasılalarına Maliye vekâletinin muvafa-
katile naklen tesviye olunur. 

MADDE 13 — 1513, 2284, 2354, 2701, 
2808 sayılı kanunlara tâbi borçlardan 
tediyesi tahakkuk edecek olanlarla 1938 
malî yılı nihayetine kadar tahakkuk et
tiği halde henüz tahvile bağlanmamış 
bulunanlar nakten ödenir. 

MADDE 14 — 459 sayılı mahsubu 
umumî kanununa tâbi borçlar mukabi
linde verilecek olan tahvillerin, istihkak 
sahiplerine tevdiinden evvel müruru za
mana uğramış kupon bedellerile bunlar
dan (100) liraya kadar olan borçların 

tir. 
MADDE 10 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 11 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 12 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 13 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 14 — Aynen kabul edilmiş-
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tamamı ve bundan fazla olanların 100 
liradan aşağı kesirleri ve 3523 sayılı .ka
nuna tâbi istihkakların da (10) liradan 
noksan olanlarının tamamı ve 10 liradan 
fazla olanlarının 10 liradan asa gı kesir
leri nakten ödenir. 

459 sayılı mahsubu umumî kanununa 
tevfikan verilen tahviller, Hazinenin 
1927 malî yılı nihayetine kadar eşhası 
hakikiye zimmetinde tahakkuk eden ala
cakları ile mahsup edilebilir. Bu mah-
subat nâzım varidat ve masraf hesapla
rında açılacak maddelerde gösterilir. 

MADDE 15 — 2518 sayılı kanun hü
kümleri mahfuz kalmak üzere dairele
rin 1928 - 1940 malî yıllarına ait karşı
lıksız borçlarını, her dairenin 1941 malî 
yılı bütçesi umumî tasarruflarından 
karşılık temini suretile o daire bütçesin
de açılacak rakamsız bir fasla tahsisat 
kaydederek ödemeğe Maliye vekili sala
hiyetlidir. Bu madde mucibince yapıla
cak tediyata ait ita emirleri evvel emir
de Divanı muhasebatın vizesine tâbidir. 
Divanın vizesine iktiran etmedikçe bu 
evrakın muhteviyatı muhasipler tarafın
dan tediye olunamaz. 

MADDE 16 — Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanunla zeyillerine bağlı cet
vellerde yazılı memuriyetlerden işbu ka
nuna bağlı (L) işaretli cetvelde derece, 
adet, maaşları gösterilen memuriyetler 
1941 malî yılı içinde mevkuf tutulmuş
tur. Kadroları bu suretle mevkuf tutu
lan müstahdemler hakkında memurin 
kanununun muaddel 85 nci maddesi 
hükmü tatbik olunur. 

MADDE 17 — Gerek Devlet dairele
ri, gerek kambiyo kararnamelerinin hü-

MADDE 15 — 2518 numaralı kanun 
hükümleri mahfuz kalmak üzere daire
lerin 1936 - 1940 malî yıllarına ait olan 
ve inşaat, imalât, icar ve her nevi mü-
bayaata taallûk eden karşılıksız borç
ları her dairenin 1941 malî yılı bütçesi 
umumî tasarruflarından karşılık temi
ni suretile o daire bütçesinde açılacak 
rakamsız bir fasla tahsisat kaydedilerek 
ödemeye Maliye vekili salahiyetlidir. 

Bu madde mucibince yapılacak tedi
yata ait ita emirleri evvel emirde Diva
nı muhasebatın vizesine tâbidir. Diva
nın vizesine iktiran etmedikçe bu evra
kın muhteviyatı muhasipler tarafından 
tediye olunmaz. 

1940 malî yılı bütçe kanununun 14 
ncü maddesine tevfikan Divanı muha
sebatça mezkûr malî yıl sonuna kadar 
vizesi ikmal edilmeyen tahsisatsız borç
ların tediyesi 1941 malî yılı zarfında da
hi yapılabilir. 

tir. 
MADDE 16 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 17 — Aynen kabul edilmiş-
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kümleri dairesinde tahakkuk edecek 
ihtiyaçlar için verilecek serbest dövizle
re ait olmak üzere takvim yılı itibarile 
tanzim olunacak cetveller İcra Vekilleri 
Heyetinin tasvibine arzolunur. 

Bu cetvellerin fasılları üzerinde tadi
lât ve münakalât icrası yine İcra Vekil
leri Heyetinin kararma bağlıdır. Kam
biyo teşkilâtının mesaisi ve kambiyo 
muamelâtı Başvekilin yakın murakabe
si altında bulunur. 

MADDE 18 — Millî ve metruk em
lâk ve arazi satış taksit bedellerini vak
tinde vermiyenlerin, bu borçları tahsili 
emval kanunu hükümleri dairesinde 
tahsil olunur. 

MADDE 19 —- Ankara Yüksek zira
at enstitüsüne 2005 sayılı kanunun 2 nci 
maddesi hükmüne tevfikan yerli ve ya
bancı pansiyoner talebe dahi alınır. 

MADDE 20 — 788 sayılı memurin 
kanununun 20, 69 ve 88 nci maddeleri 
ile 912 sayılı ordu, bahriye ve jandarma 
zabitan ve memurini hakkındaki kanu
nun 1 nci maddesinin memurin kanunu
nun 88 ci maddesine matuf hükmü ve 
2 ve 9 ncu madde I eri ahkâmı 1941 malî 
yılında tatbik edilmez. 

MADDE 21 — Gümrük ithalât tari
fesinin (328/A) pozisyonuna dahil mat
baa kâğıtlarından gazete ve mecmua ta
bında kullanılmak üzere 2465 tonu ile 
okul ders kitaplarının ve öğretmenler 
için Maarif vekilliğince neşredilen kitap 
ve dergilerin basımında kullanılmak 
üzere (328/A, B) pozisyonlarına dahil 
her nevi matbaa kâğıtlarından 1 000 to
nundan 1941 malî yılı içinde alınacak 
gümrük resim, kâğıtlarda 5 er santimet
re fasılalı filigran çizgileri bulunmak 
şartile 100 kiloda 50 ve istihlâk vergisin
de 100 kiloda 80 kuruşa indirilmiştir. 

Bu suretle memlekete girecek kâğıt
lardan Maarif vekilliğine ait olanları 
bu vekillik emrine verilir. Gazetelere ve 
mecmualara ait olanların tevzi sureti 
İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır. 

MADDE 18 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 19 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 20 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 21 — Gümrük ithalât tari
fesinin (328/A) pozisyonuna dahil mat
baa kâğıtlarından gazete ve mecmua ta
bında kullanılmak üzere 2465 tonu ile 
okul ders kitaplarının ve öğretmenler 
için Maarif vekilliğince neşredilen kitap 
ve dergilerin basımında kullanılmak 
üzere (328/A, B) pozisyonlarına dahil 
her nevi matbaa kâğıtlarından 1 100 to
nundan 1941 malî yılı içinde alınacak 
gümrük resmi, kâğıtlarda 5 er santi
metre fasılalı filigran çizgileri bulun
mak şartile 100 kiloda 50 ve istihlâk 
vergisi de 100 kiloda 80 kuruşa indiril
miştir. 

-Bu suretle memlekete girecek kâ
ğıtlardan Maarif vekilliğine ait olanla
rı filigranlı olmak şartından müstesna 
olup bunlar bu vekillik emrine verilir. 



— 79 — 

MADDE 22 — Devletin tasarrufu al
tındaki mukataalı ve icareteynli gayri-
menkuller için 2762 sayılı kanunun 27 
ve 28 nei maddeleri mucibince icare 
veya mukataalarm 20 misli olarak ta
hakkuk ettirilecek taviz bedellerini her 
sene Maliye bütçesinin sonunda açıla
cak bir fasla tahsisat kaydetmek sure-
tile azamî 4 senede ödemeğe Maliye ve
kili mezundur. 

Bu suretle tahsisat kaydedilip öde
necek miktar hesabı katide ayrıca gös
terilir. 

MADDE 23 — 1980 sayılı muvazene 
vergisi kanununun 10 ncu maddesinde 
yazılı müddet 1 haziran 1941 tarihinden 
itibaren bir sene daha uzatılmıştır. 

MADDE 24 — 3525 sayılı kanunla 
tasdik olunan anlaşma ile temin edilen 
krediden Devlet demiryolları umum 
müdürlüğüne tahsis edilen kısımlara 
mahsuben mezkûr umum müdürlükçe 
1941 malî yılında doğrudan doğruya cel-
bolunacak her türlü malzeme ve vesait 
ve muharrik ve müteharrik alât ve ede
vatı gümrük resminden ve gümrükte 
alınan diğer vergi ve resimlerden ve 
rıhtım resmile ardiye ücretinden istisna 
etmeğe İcra Vekilleri Heyeti salahiyet
lidir. 

Bu suretle gümrüklerden geçirilecek 
eşyanın bir listesi Devlet demiryolları 
umum müdürlüğünce Gümrük ve inhi
sarlar vekâletine tevdi olunur. 

MADDE 25 — Devlet alacağına mu
kabil geçen ve eski senelerde tefevvüz 
edilmiş olan emval bedellerinden Hazi
ne alacağına tekabül eden kısımların 
ait oldukları fasıllara irat ve Maliye 
bütçesi sonunda açılacak hususî bir fas
la tahsisat kaydi suretile mahsubuna 
Maliye vekili mezundur. 

MADDE 26 — 1055 sayılı kanunun 
muaddel 9 ncu maddesine tevfikan ge-

Gazeteler ve mecmualara ait olanların 
tevzi sureti ic ra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılır. 

tir. 
MADDE 22 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 23 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 24 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 25 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 26 — Aynen kabul edilmiş-
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çen ve eski senelerde hariçten getirilen 
iptidaî maddeler gümrük resmi ile mu
amele vergisinden ödenmemiş olan mik
tarları nâzım varidat ve masraf fasılla
rına kayit ve mahsup olunur. 

MADDE 27 — Hali tasfiyede bulu
nan -İstanbul liman şirketinden tasfiye 
neticesinde tahakkuk edecek Hazine 
alacaklarını 1941 malî yılı varidat büt
çesinde açılacak hususî bir fasla irat 
kaydetmeğe ve Hazine borçlarını Mali-
ve bütçesinde açılacak rakamsız bir fas
la tahsisat kaydederek ödemeğe Maliye 
vekili mezundur. 

Bu suretle ödenecek paralar hesabı 
katide ayrıca gösterilir. 

MADDE 28 — 3634 sayılı millî mü
dafaa mükellefiyeti kanununun 36 ncı 
maddesi mucibince, millî müdafaa mü
kellefiyeti yolu ile alınacak hayvanların 
1941 malî yılı fiatı bağlı (O) işaretli cet
velde ve 38 nei maddesi mucibince alı
nacak motorlu vasıtaların fiatı bağlı 
(P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 29 — Bu kanun 1 haziran 
1941 tarihinden muteberdir. 

MADDE 30 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. Y. 
Dr. Ii. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mî. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
C. K. tncedayı 

28-
Ad. V. 

Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. 1. V. 

B. Karadeniz 
Ti. V. 

M. Ökmen 

I I - 1941 
M. M. V. 

S. Arikan 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 

77. Çakır 
Zr. V. 

M. Erkmen 

MADDE 27 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 28 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 29 — 3295 numaralı kanun 
ile mülga Denizbanka ve bilâhare 3633 
numaralı kanun ile Devlet limanları 
umum müdürlüğüne devredilmiş olan 
fenerlerin 1941 malî yılı hasılatının 
mezkûr kanunun muvakkat,2 nci mad
desi ile mukayyet olmaksızın yarısı Ha
zineye ita olunur. Şu kadar ki bu miktar 
150 000 liradan aşağı olamaz. 

MADDE 30 — Bu kanun 1 haziran 
1941 tarihinden muteberdir. 

MADDE 31 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye vekili memurdur. 



A - Cetveli 
Sıra 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Dairelerin isimleri 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı muhasebat reisliği 
Başvekâlet 
Devlet şûrası reisliği 
Matbuat umum müdürlüğü 
İstatistik umum müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü 
Diyanet işleri reisliği 
Maliye vekâleti 
Düyunu umumiye 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
Dahiliye vekâleti 
Emniyet işleri umum müdürlüğü 
Jandarma G-enel komutanlığı 
Hariciye vekâleti 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
Adliye vekâleti 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
Maarif vekâleti 
Nafia vekâleti 
İktisat vekâleti 
Münakalât vekâleti 
Ticaret vekâleti 
Ziraat vekâleti 
Millî Müadafaa vekâleti (Kara kısmı) 

» » » (Hava kısmı) 
» » » (Deniz kısmı) 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
Harita umum müdürlüğü 

YEKÛN 

ı - - — < 

Lira 

3 963 684 
474 889 
748 757 

1 306 203 
352 212 

1 092 682 
279 857 
583 897 
697 518 

25 153 781 
85 157 129 
5 9^0 350 
5 527 479 
7 867 301 

13 631 110 
3 604 900 

11 969 424 
9 519 802 
1 696 043 

19 452 261 
18 666 440 
3 424 691 
1 697 058 
1 591 020 
7 350 819 

56 539 000 
8 294 000 
6 979 000 
5 283 000 

900 000 

309 734 307 



B - Cetveli 
F. Varidatın nevi 

BİRİNCİ KISIM — 

1 
2 
3 
4 

Kazanç vergisi 
Hayvanlar vergisi 
Veraset ve intikal 
Madenler rüsumu 

İRAT VE SERVET 

vergisi 

Birinci kısım yekûnu 

Lira 

VERGİLERİ 

40 700 000 
21 900 000 

790 000 
750 000 

64 140 000 

İKİNCİ KISIM — MUAMELE VE İSTİHLÂK VERGİLEİ 

5 Gümrük vergileri 
6 Muamele vergileri 
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 tezkeresi 

harçları 
15 Noter harçları 
16 Diğer harçlar 
17 Hayvan sağlık zabıtası resmi 

İkinci kısım yekûnu 

18 390 000 
32 600 000 
38 500 000 

500 000 
2 400 000 

90 000 
9 300 000 
1 700 000 
1 900 000 

450 000 
750 000 
51 000 
30 000 

106 661 00O 
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F. Varidatın nevi Lira 

ÜÇÜNCÜ KISIM — İNHİSARLAR SAFİ HASILATI 

18 Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler ve rö-
volver, fişek ve patlayıcı maddeler 39 000 000 

19 Tütün, tuz ve içkilerden alman müdafaa 
vergisi 17 100 000 

20 Kibrit ve çakmak 2 780 000 
21 Oyun kâğıdı 40 000 

Üçüncü kısım yekûnu 58 920 000 

DÖRDÜNCÜ KISIM — DEVLETE AİT EMVAL VE 
EMLÂK HASILATI 

22 Devlet ormanları hasılatı 
23 Gayrimenkul icar ve ecri misilleri 230 000 
24 Menkul ve gayirmenkul mallar satış hasılatı 1 850 000 

Dördüncü kısım yekûnu 2 080 000 

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 mektepler hasılatı 
30 Diğer müesseseler hasılatı 
31 Konya ovası sulama idaresi hasılatı 
32 Radyo hasılatı 

Beşinci kısım yekûnu 

35 000 
35 000 
22 000 
170 000 
70 000 
750 000 

1 082 000 
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Varidatın nevi Lira 

ALTINCI KISIM — UMUMÎ MÜESSESELER VE ŞİR
KETLER HASILATINDAN DEVLET HİSSESİ 

oo imtiyazlı demiryollarından alman 
34 Fenerler hasılatı mukabili alman 150 000 
35 Mükerrer sigorta şirketinden alman 225 000 
36 Mukavelenamesi mucıbmce Musul petrol-

larından alınan 700 000 

Altıncı kısım yekûnu 1 075 000 

YEDÎNCÎ KISIM — MÜTEFERRİK VARİDAT 

37 Hazine muamelelerinden mütevellit varidat 
38 Tayyare resmi 
39 Askerlik mükellefiyeti 
40 Kıymetli evrak 
41 Muayyen masraflar karşılığı varidat 
42 Eski alacaklar 
43 Cezalar 
44 İstanbul Üniversitesi hasılatı 
45 Müteferrik hasılat 

Yedinci kısım yekûnu 

SEKİZİNCİ KISIM — FEVKALÂDE VARİDAT 

46 İktisadî buhran vergisi 19 500 000 
47 Muvazene vergisi 19 600 000 
48 Hava kuvvetlerine yardım vergisi 13 300 000 
49 Buğdayı koruma vergisi 6 750 000 
50 Binalardan alman müdafaa vergisi 1 900 000 
51 Posta, tol°;raf müraseleleri ile telefon abo

ne bedellerinden alınan müdafaa vergisi 900 000 

1 920 000 
2 200 000 

1 
160 000 
190 000 
200 000 

2 525 000 
90 000 

4 250 000 

11 535 001 
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F. Varidatın nevi 

52 ihracattan alınan müdafaa vergisi 

Sekizinci kısım yekûnu 

53 Nâzım varidat 

UMUMÎ YEKÛN 

Lira 

2 300 000 

64 250 000 

— 

309 743 001 

t>m<t 





MASRAF BÜTÇELERİ 





1-Büyük Millet Meclisi 



Rapor 

Büyük Millet Meclisinin 1941 yılı için tanzim kılman masraf bütçesinin fasıllarile maddelerine 
mevzu tahsisat hakkında yapılan tetkikatm netayicini aşağıda arzederim. 

1 — Maaş ve ücret tertiplerine konan tahsisatın kadrolarda yazılı memur adedlerine derece ve ma
aş miktarlarına göre hesap edilmiş miktardan ibaret ve filî kadroya tamamen uygun olduğu ve bu 
günkü vaziyete göre halen tasarruf imkânı bulunmadığı anlaşılmıştır. 

3656 sayılı Devlet memurları maaşlarının tevhit ve teadülüne dair olan kanuna bağlı kadro cetve
linde yazılı olduğu üzere Büyük Millet Meclisi memurları 116 adedden ibarettir. 

Bu meyanda beşinci derecede 80 lira maaşlı Bütçe encümeni şefi ile kezalik Bütçe encümenindeki 
30 liralık (kâtip daktilo) luk münhaldir ve fakat: bunlar (L) cetveline dahil olmayıp filî kadro me
kanında gösterilmiş ve tahsisatları bütçeye konulmuştur. 

2 — Evvelce L cetveline dahil memuriyetler olmadığından bu itibarla yeniden filî kadroya alı
nanları da yoktur. 

3 — (D) cetveline geçen seneye nazaran yeniden Millî saraylar müstahdemini meyanına 50 lira 
ücretli bir daktilo ilâve edilmiştir. Bunun bir senelik ücret miktarı olan 600 lira yine Millî saray
lar müstahdemini meyanmda bulunan 60 lira üc retli bir şoförün çıkarılmasından hâsıl olan tasar
rufla ve kezalik yine bu Millî saraylar müstahdemini meyanmda yapılan bazı ufak tefek değişikliklerden 
hâsıl olan tasarruflarla attırmalar yapılmış ise de evvelki seneye nazaran tahsisat miktarlarında bir 
zam farkı husule getirilmediği anlaşılmıştır. 

4 — Muvakkat müstahdemin ücretleri tertibinde geçen seneye nazaran görülen 240 lira 
fazlalık 40 lira ücretli 9 adet daimî ameleden dördünün 45 liraya çıkarılmasından beherinin 
beşer lira zamları itibarile aylık yekûnu olan 20 liranın bir senelik tutarı olan miktardan iba
ret bulunduğu görülmüştür. 

5 — (A) Cetveline dahil olarak istihdam edilenlerin Meclis binası inşaatının istilzam eyle
diği zaruret sebebile gelecek sene ıçm *i &<J.et bekçi ilâve edilmiştir. 

6 — Büyük Millet Meclisi için yeni bir teşkilâtın mutasavver olmadığı öğrenilmiştir. 
7 — Yeniden inşaat için tahsisat istenmemektedir. Ancak: 3090 sayılı kanunla yeni yapılacak 

Meclis binası için geçen sene bütçeye 900 000 lira tahsisat konulmuş iken bu sene ifası derpiş olu
nan işler için yalnız 400 000 lira vazolunmuşve 500 000 lirası tenzil edilmiştir. 

8 — Yeniden nakil vasıtası mubayaasına dair tahsisat talep edilmemiştir ve bunların işletil
mesine müteallik olmak üzere mevzu tahsisatın geçen senekinin ayni olması itibarile muvafık 
bulunduğuna kanaat hâsıl olmuştur. 

9 — Geçen 1940 senesi bütçesine konan tahsisata nazaran 1941 yılı bütçesine vazolunan fazla 
veya noksan miktarların mukayesesi yapılarak 1940 senesinde fasıl ve maddelerde yapılan mü
nakalelere ait cetvelde tetkik edilmiş ve bu münakalelerin zarurî ihtiyaçların tevlid eylediği 
yıllarda tetkik olunarak muvafık olduğu neticesine varılmıştır. 

10 — Muhafız kıtasına ait olan iaşenin Millî Müdafaa vekâletinin vermiş olduğu hesaba naza
ran tesbit edilerek bir senelik hakikî miktarı olarak tertibine vazolunduğu gibi teshin masrafı 
karşılığı olarak konan 10 000 liranın da geçen sene tahsisatının ayni bulunduğu cihetle muvafık 
olduğu anlaşılmıştır. 

11 — Esasen icar namile Büyük Millet Meclisi bütçesinde bir masraf ifa edilmemekte olduğun
dan 1941 malî yılı için de yeni bir rakam kanulmamıştır. 

12 — Geçen 1940 senesinde kırtasiye tertibine konan 2 500 lira tahsisatın 1941 yılı için 1 000 li
ra fazlasile 3 500 liraya çıkarılmış olması 1941 yılı içinde mubayaası zarurî görülen miktara naza-
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fâiı artan fiat farkının hesaba katılmasında mümbais olduğu ve Büyük Millet Meclisinde neşriyata 
ait hususat bulunmadığı anlaşılmıştır. 

13 — Mefruşat tertibine konan 5 000 lira tahsisat geçen senenin ayni olup bu miktar gelecek se
ne zarfında yeniden bir şey mubayaasına lüzum olmadığı ve yalnız mevcut olanlardan bir kısmının 
ihtiyaç nisbetinde tamiri ile bazı uf ak. tef ek mubayaaların temini düşünülerek vazolunduğu ifade 

olunmuştur. 
14 — Daimî memurin harcırahı diye vazolunan tahsisat miktarı geçen senekinin ayni olan 1 000 

liradan ibaret bulunduğu gibi kezalik geçen sene muvakkat memurlar harcırahına 3 000 lira kon
muş iken bu sene için 1 500 lira noksanile yalnız 1 500 lira tahsisat vazedilerek bu suretle 1 500 
lira tasarruf edilmiştir. 

15 — Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı tertibine geçen sene de olduğu gibi 1941 yılı için 
de hakikî ihtiyaç göz önünde tutularak 3 500 lira tahsisat konulmuş ve kezalik ücretli muhabere ve 
mükâleme bedeline de geçen senenin ayni olan 300 lira vazedilmiş olması sarfı derpiş olunan hakikî 
miktarın karşılığı olduğu anlaşılmıştır. 

Posta ve telgraf ücreti olarak bu tertibe 1941 yılı için konan 484 liranın da Münakalât vekâletinin 
30 - I - 1941 tarih ve 182 - I - 490 sayılı tezkeresile vaki olan işara atfen bulunduğu yapılan tetki-

kat neticesinden anlaşılmıştır. 
16 — (Beynelmilel parlamentolar ittihadı kongresine iştirak edecek olan murahhaslar harcıra

hı) namile geçen sene de olduğu gibi bu senede ikinci faslın ikinci maddesine aynen 6 000 lira 
ve kezalik (Beynelmilel Parlâmentolar Türk Grupunun masarifi müteferrikası) namile ikinci fas
im üçüncü madesine geçen senenin ayni olarak 1 700 lira ve (Beynelmilel Parlâmentolar İttiha
dına iştirak hissesi) namile yirmi birinci fasla kezalik geçen sene olduğu gibi 1 700 lira tahsisat 
vazedilmiş ise de : Beynelmilel vaziyetin bu günkü arzettiği manzara itibarile konferansların toplan
ması varit görülmediğinden zikrolunan bu üç kalem miktarın bütçeden çıkarılmasının muvafık 
olacağı mütalea kılınmaktadır. 

17 — Esasen Büyük Millet Meclisi bütçesinin ihtiva eylediği tertiplerin fasıl ve maddelerini ma-
aşat ile ücretler ve bu mey anda ifası muktazi hide matın istilzam eylediği cüzî masraflar ihtiva ettiği 
için bütçede kayde değer mubayaata mahsus rakamlara tesadüf olunamamıştır. 

18 — Meclis posta müvezzii Tahsinin 30 seneyi dolduran müddeti hizmetinden nâşi 1941 malî yı
lı içinde tekaütlüğünü talep eyleyeeeği anlaşılmasına mebni ikramiyesi olan 900 lira tahsisat konul
muş ve 1940 yılı içinde kezalik 30 seneyi ikmal eden Komiser Şevketin tekaüt ikramiyesine veril
mek üzere geçen sene 1 200 liralık bir munzam tahsisat alındığı anlaşılmıştır. 

20 — Nakil vasıtalarına ait cetvelde yazılı miktar tamamen zarurî ihtiyaçlar karşılığıdır. 
21 — Büyük Millet Meclisi bütçesini alâkadar eden hastane ve mektep gibi müessesat bulunma

maktadır. 
3 _ 3 969 683 lirayı ihtiva eden 1941 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin yekûnu 

4 507 907 liradan ibaret olan geçen 1940 malî yılı bütçesine nazaran 538 223 lira noksanile tanzim 
edilmiştir. 

Bunun 500 000 lirası yeni yapılacak Meclis binası inşaatına ait 23 ncü fasıldan tenzil edilmiş ve 
geri kalan 38 224 lirası da muhtelif fasıl ve maddelerden çıkarılan bazı miktarlardan ibaret bulun
muştur. 

25 - I V - 1941 
Raportör 

- Ağrı mebusu 
İhsan Tav 



M. Muhassasatm nev'i 

1040 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
mnm teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

Birmci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Tahsisat, har-
eirah 

Tahsisat 
1 Biyaset tahsisatı 8 400 8 400 8 400 
2 Aza tahsisatı 1 797 600 1 797 600 1 797 600 
3 Divanı Riyaset azası tahsisatı 21 600 21 600 21 600 

[Tediye 1757 numaralı kanun muci
bince yapılır.] 

4 Muvakkat tazminat 513 600 513 600 513 600 
[Toptan verilebilir.] 

5 Murakıp ücreti huzuru 1 800 1 800 1 800 

1 
2 

3 

1 
2 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Aza harcırahı 
Beyenlimlel parlâmentolar itti
hadına iştirak edecek olan mu
rahhaslar harcırahı 
Beynelmilel parlâmentolar 
Türk grupunun masarifi müte
ferrikası 
[Bu para Grup reisinin emrine ve
rilir.] 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Maaş, ücret, tah
sisat 

Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

2 343 000 

429 000 

6 000 

1 700 

436 700 

2 779 700 

165 180 
509 

2 343 000 

429 000 
- - • 

6 000 

1 700 

436 700 

2 779 700 

174 180 
812 

2 343 000 

429 000 

1 

1 700 

430 701 

2 773 701 

174 180 
812 

Fasıl yekûnu 165 689 174 992 174 992 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

4 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

5 Ücret 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

6 Muvâkkat tazminat 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masraf 
7 Mefruşat 
8 Levazım 

1 Tenvir 
2 Teshin 
3 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

9 Muhtelif masraflar 
1 Müteferrika ve gayrimelhuza 
2 Ziyafet ve merasim masrafı 
3 Bahçeler daimî masrafları ve 

muvakkat amele ücreti 

Fasü yekûnu 

10 Millî saraylar masrafı 
1 Masarifi umumiye 
2 Tenvir, merasim ve fevkalâde 

masraflar 
3 Saraylarm tamir ve boya mas

rafı 

Fasıl yekûnu 

11 Riyaset otomobilleri masraf
ları 

1 İşletme 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Riyaset Diva- Encümence 
tahsisatı nmın teklifi kabul edilen 

Lira l i ra Lira 

0 0 900 

21 420 22 440 22 440 
160 500 159 420 159 420 
181 920 181 860 181 860 

26 116 25 116 25 116 
372 725 381 968 382 868 

5 000 5 000 5 000 

5 680 5 680 5 680 
10 000 10 000 10 000 
2 500 3 500 3 500 
18 180 19 180 19 180 

30 000 30 000 30 000 
2 500 2 500 2 500 
31 000 40 000 40 000 
63 500 72 500 72 500 

70 000 80 000 80 000 
28 800 28 800 28 800 
55 000 35 000 35 000 
153 800 143 800 143 800 

3 500 3 500 3 500 
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i\ M. Muhassasatm nev'i 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Riyaset Diva- Encümence 
tahsisatı nının teklifi kabul edilen 

Lira Lira Lira 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

2 

1 
2 
3 

Tamir 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 
Def at ir ve evrakı matbua 
Melbıısat 
Sigorta 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

1 000 

4 500 

2 000 
6 000 
1 700 

9 700 

1 000 

3 000 

3 550 

300 
252 

1 000 

4 500 

2 500 
8 000 
1 700 

12 200 

1 000 

1 500 

3 550 

300 
484 

1 000 

4 500 

2 500 
8 000 
1 700 

12 200 

1 000 

1 500 

3 550 

300 
484 

18 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve sa
ire masrafları 

0 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 

2 500 2 500 2 500 

-

19 
20 

tekaüt ikramiyesi 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
Matbaa işletme masrafı 
Kütüpane masrafı 

0 

265 282 

3 417 707 

19 000 
6 000 

900 

267 414 

3 429 082 

19 000 
6 000 

0 

266 514 

3 423 083 

19 000 
6 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

21 Beynelmilel Parlamentolar İt
tihadına iştirak hissesi 

Birinci bap yekûnu 

îkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

22 İnşaat ve tamirat 
23 3090 sayılı kanuna müsteniden 

yeni yapılacak Meclis binası
nın inşaat masrafları ve istim
lâk bedeli 

24 Tesisat ve demirbaş 

İkinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

25 Geçen yıl borçlan 
26 Eski yıllar borçları 
0 1934 ve daha sonraki senelere 

ait tahakkuk edecek aza har
cırahı karşılığı 

27 G-eçmiş senelere ait tahsisatsız 
borçlar 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Meclis mu
hafız kıtası 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Riyaset Diva- Encümence 
tahsisatı mmn teklifi kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1 700 1 700 1 700 

26 700 26 700 26 700 

30 000 30 000 30 000 

900 000 400 000 400 000 
6 000 6 000 6 000 

936 000 436 000 436 000 

962 700 462 700 462 700 

1 500 1 000 1 000 
1 000 1 000 1 000 

5 000 0 0 

0 1 693 1 693 

7 500 3 693 3 693 

28 Maaş 11 328 12 708 12 708 
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F. M. Muh4ssasatın nev'i 

29 Muvakkat tazminat 

30 Umumî masraflar 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Riyaset Diva- Encümence 
tahsisatı nının teklifi kabul edilen 

Lira Lira Ldra 

1 464 
107 208 

120 000 

1 500 
60 000 

74 208 

1 500 
60 000 

74 208 

4 507 907 3 969 683 3 963 684 



2 - Riyaseti Cumhur 



Rapor 

Uiyaset.i Cumhur dairesinin 1941 malî y ı lma ait .Riyaset Divanınca tanzim kılınan Bütçe lâyi
hası tetkik olundu. 

Bu lâyihanın (474 <S76) lirayı ihtiva eden umumî yekûnu geçen 1!)40 yılı bütçesine nazaran 
(42 280)lira fazlasile bağlanmıştır. 

Bu fazla miktar ın : Lâyihada görüleceği üzere yalnız müstahdemin ücreti tert ibine ilâve olunan 
(2 280) l i r a i l e masarifi umumiye, memur ve müstahdemler iaşesi tert ibine zam edilen (40 000) li
ran ın yekûnu olan (42 280) l ira olduğu ve bu iki te r t ib in har ic inde ka lan diğer te r t ip ler in 
heyeti meemuiyesi maaşatı ihtiva ederi rakamlar ında hiç, bir ilâve yapı lmayarak geçen sen ekinin ay
ni olan rakamlar bu sene de tahsisat olarak lâyihaya derçedildiği görülmüştür. 

Kiyaseti Cumhur umumî kâtipliğinin esbabı mucibe tezkeresinde de zikredildiği veçhile 37 nei 
(iVlüstahdenıin ücreti) tert ibine ilâvesine! lüzum görülen (2 280) l i ranın Marmara köşkünün li iya
seti Cumhur dairesine devrinden dolayı orada is t ihdamı icap eden iki hademenin ücretleri karşılı
ğı olduğu anlaşılmış ve 'AH nei (Masarifi umumiye, memur ve müstahdemler iaşesi) tert ibine ilâve 
edilen (40 000) liranın da ahval sebebile 1940 yııı içinde sarfı muktazi mebaliğin kâfi gelmemesin
den mezkûr fasla bilâhare yapılan bu miktar münakaleden dolayı gelecek sene içinde bu suretle 
tahsisat istihsaline hacet b ı rakmamak maksadile bu zammın yapılmasına lüzum ve mecburiyet hasıl ol
duğu neticesine varılmıştır. ' '" ••;-.-.••• >-

Binaenaleyh : Tamamen hakikî ihtiyaçların gösterdiği mecburiyet ler ve ifası deruade o lunan hiz
metler karş ı l ığına sarfedilınck üzere ayrı ayrı hesap edilerek Bütçe lâyihasına konan rakamlarda 
bir fazlalık bulunmadığı anlaşılmıştır. Arzolunur. 

15 - IV - 1941 
İvaportör 

Ağrı mebusu 
îhsan Tav 
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1940 1941 malî yılı için 

Millî yık Kiyaset Diva- Encümence 
tahsisatı ıımııı teklifi kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

31 

32 
33 
34 

35 
36 
37 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek nıuhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1 
2 
3 

Reisicumhur tahsisatı 
Asıl tahsisat 
Fevkalâde tahsisat 
Tazminat 

Fasıl yekûnu 

Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Yaverler ve baştabip tahsisatı 
Muvakkat tazminat 
Müstahdemler ücreti [1] 

Birinci kısım yok fi mı 

60 000 
84 000 
29 760 

173 760 

49 560 
1 560 

0 
9 600 
5 616 

52 500 

292 596 

60 000 
84 000 
29 760 

173 760 

49 560 
1 560 

0 
9 600 
5 616 

54 780 

294 876 

60 000 
84 000 
29 760 

173 760 

47 640 
1 560 

1 
9 600 
5 532 

54 780 

292 873 
= : : - — — — 

İkinci kısım - Masraf 

38 Masarifi umumiye, memur ve 
müstahdemler iaşesi 

UMUMÎ YEKÛN 

140 000 

432 596 

180 000 

474 876 

180 000 

472 873 

[1] Riyaset Divanınca tasdik olunacak kadroya göre sarf olunur 





3 - Divanı Muhasebat 



Rapor 

Divanı muhasebatın 1941 bütçesi tetkik olundu. Divan memurlarının adedi (326) olduğuna 
göre filî kadroya nazaran maaşlar tutarının (582 660) lira olması lâzım gelirken 41 nci fas
lın birinci maaş maddesine bu tahsisatın (2898) lira noksanile (579 792) lira olarak konulduğu 
ve bu tasarrufun barem kanununun tatbiki dolayısile elli beş lira maaşatm altmış ve kırk beş 
liralıkların elliye iblâğ edilmesi ve yüksek derece memuriyetlere yenileri tayin edilmeyerek 
bu vazifelerin birer derece terfi edilmiş olan memurlarla idare edilmesinden ileri geldiği alı
nan izahattan anlaşılmıştır. 42 nci tekaüt ikramiyesine mevzu (7729) liranın geçen seneye naza 
ran (649) lira fazla olmasına rağmen sene içinde tekaüde sevk edileceklerin matluplarına göre 
ve hatta ihtiyaten bin lira kadar da fazla hesap edildiği ifade kılınmıştır. 43 ncü ücretler fas
lının ikinci müteferrik müstahdemler maddesindeki (600) lira daire tabibinin ücret farkından 
ileri geldiği anlaşılmıştır. Mefruşat ve demirbaş tahsisatından (300) tenvir maddesinden (200) 
teshinden (600) kırtasiyeden (160) lira noksan konulmuş olduğu gibi 48 nci faslın masarifatı 
muhakeme tahsisatı kamilen tayyedilmiş olduğu gibi defatir ve evrakı matbua maddesinden dahi 
(260) lira tenzilât yapılmıştır. Odacılara İKİ senede bir verilmekte olan paltonun bu sene 
miadi hulul ettiği ve kumaş ve levazımının pahalılığı dolayısile bu faslın üçüncü melbusat mad
desine ihtiyaten (1000) lira fazlasile (2730) lira tahsisat konulmuştur. 49 ncu faslın otomobil 
işletme maddesine konan tahsisat emsaline uygun olduğundan muvafık görülmüştür. 

50 ve 51 nci fasıllara mevzu tahsisat geçen seneye nazaran noksandır. 53 ncü telefon tesi
satı ve mükâleme faslındaki (470) ve 54 ncü posta, posta ve telgraf ücretlerindeki faslındaki (309) 
lira fazlalık dairesinin bu sene için verdiği fatura ve tahakkuk eden sarfiyata müstenit ol
duğu anlaşılmıştır. Bu bütçede (L) ve (D) cetvelleri ihdas edilmemiştir. Bütçenin tetkiki sıra
sında Encümenimizce nazara alınması iktiza eden esasata göre tetkik edilmiş olan Divanı muha
sebat bütçesinin gerek maaşat ve ücret ve gerek masarife müteallik fasıl ve maddelerindeki 
tahsisat hakikî ihtiyaca göre hesap edilmiş olduğu gibi bazı maddelerde yapılmış olduğu 
görülen zam ve tenzillerinde bütçenin umumî yekûnunu tecavüz etmediği ve binaenaleyh 
Divanı muhasebat bütçesinin geçen sene olduğu gibi bu sene de aynen (748 757) lira olarak tan
zim ve tesbit edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Arzolunur. 

18 - IV - 1941 
Eaportör 

Yozgat mebusu 
Sırrı t çöz 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nııım teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde •müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

41 Maaş 
1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

579 792 
1 

Fasıl yekûnu 579 793 

579 792 579 792 
1 1 

579 793 579 793 

42 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

43 Ücret 

47 
48 

7 080 7 729 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 

0 Masarifi muhakeme 
1 Defatir ve evrak tap, teclıt 

masrafı 

16 480 

5 000 

190 

10 560 

15 380 

5 000 

0 

10 300 

7 729 

44 

45 
46 

1 
2 

1 
2 
3 

Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

1 680 
19 800 

21 480 

81 648 

690 001 

4 800 

2 880 
5 410 
8 160 

1 680 
20 400 

22 080 

81 648 

691 250 

4 500 

2 680 
4 800 
7 900 

1 680 
20 400 

22 080 

81 648 

691 250 

4 500 

2 680 
4 800 
7 900 

15 380 

5 000 

0 

10 300 
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2 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

49 Riyaset otomobili masrafı 
1 îşletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

50 Daimî memuriyet harcırahı 
51 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
52 Resmî telefon tesis ve mükâle

me masrafı 
53 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 
54 Posta ve telgraf ücreti 
55 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve sa
ire masrafı 

İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkmci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

56 Kitap mubayaa, tabı masrafı 
ile Divanı muhasebat mukar-
rerat, mecmua ve tercüme cem, 
telfik ve tab masrafı 

57 Meslekî muvakkat kurs mas
rafı 

58 Küçük tamirler 

İkinci kısım yekûnu 

1940 1941 malî yılı içİM 
Malî yılı Riyaset Diva- Encümence 
tahsisatı nınm teklifi kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1 730 2 730 2 730 

12 480 13 030 13 030 

1 500 1 500 1 500 
500 500 500 

2 000 2 000 2 000 

2 000 1 500 1 500 

1 880 1 000 1 000 

1 530 2 000 2 000 

50 50 50 
942 1 151 1 151 

2 000 2 000 2 000 

49 132 47 611 47 611 

739 133 738 861 738 861 

1 000 1 000 1 000 

3 800 3 800 3 300 
5 270 5 000 5 000 

9 570 9 300 9 300 
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59 Geçen yü borçları 
60 Eski yıllar borçları 

[Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafından tahakkuk eden düyun 
karşdığı ve belediye su ve tamir mas
rafı.] 

1 1939 yılı borçları karşılığı 
2 1938 :» :» » 
3 1937 » » » 
4 1936 » » » 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nımn teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

0 .50 50 

0 
54 
0 
0 

54 

748 757 

543 
1 
1 
1 

546 

748 757 

543 
1 
1 
1 

546 

748 757 





4 - Başvekâlet 



Rapor 

Başvekâlet 1941 teklif bütçesi üzerinde icra kılman tetkikat neticesi aşağıda yazılmıştır : 
1 - Maaş ve ücret tertiplerine konan tahsisat filî kadro cetvelindeki miktarlara tamamen mutabık

tır. 
2 —• 1940 bütçesile (L) cetvelinde mevkuf tutulmuş memuriyet olmadığı cihetle 1941 bütçesinde 

(L) cetvelinden filî kadroya memur nakli rnevzubahs değildir. 
3 — (D) cetvelinde geçen seneye nazaran yeniden bir vazife ihdas edilmiş değildir. 
4 —• Başvekâlet bütçesinde muvakkat müstahdemler tertibi yoktur. 
5 —• Başvekâlet 1940 malî yılı bütçesinin hiç bir tertibi (El) cetveline dahil değildi. Bu itibar

la bu suretle alınmış bir kadro da yoktur. Fakat 1941 teklif bütçesinde lüzum üzerine 77 nei faslın 
İnci madesi ilk defa olarak (E) cetveline alınmaktadır. 

6 — Yeniden tasavvur edilen teşkilât karşılığı olarak bütçeye her hangi bir tahsisat ithal edil
memiştir. 

7 — İnşaat karşılığı olarak bütçeye hiç bir tahsisat konmamıştır. 
8 — Yeniden nakil vasıtası mubayaası için Başvekâlet hesabına bütçeye bir tahsisat konmam ıştır. 

Vesaiti nakliye işletmesi masrafları için 1941 bütçesine konan tahsisat 1940 bütçesinin aynidir. 
Bu nakil vasıtaları da bütçeye merbut nakil vasıtaları cetveline dahil olanla nakil vasıtaları 

hakkındaki kanunla ecnebi misafirler otomobilleri do dahil olmak üzere teshil, edilen otomobillerden 
ibarettir. 

9 —• 1940 bütçesine nazaran 1941 bütçesinin tahsisat itibarile tezayüt arzeden fasıl ve madde
leri berveçhi âtidir. 

1-
2 -
3 -
4 -
5 -
6-
7-
8-
9-

Tertibin unvanı 

Müteferrik müstahdemler 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye 
Posta ve telgraf ücreti 

Matbaa, yevmiye ve işletmesi 
Matbaa demirbaşı 
Mevaddı iptidaiye 
Sevk masrafı 
icar 

Fasıl Madde 

64 2 
66 
67 
76 
78 
78 
78 
78 
78 

— 
3 

— 
1 
2 
o o 
4 
5 

1940 bütçesi 

20 340 
1 000 
1 700 
4 506 

33 000 
4 000 

30 000 
1 000 

— 

1941 bütçesi 

21 300 
2 500 
2 000 
4 806 

68 900 
57 000 
94 300 

1 392 
1 200 

Fazlası 

960 
1 500 

300 
300 

35 900 
53 000 
64 300 

392 
1 200 

Fazlalıkların mucip sebebleri : 
1 — 960 lira fazlalık bu tertibe 1940 senesi bütçesine mevzu tahsisatın kadroya nazaran bu mik

tar noksanlık arz etmesinden mütevellittir, içinde bulunduğumuz sene zarfında bu eksiklik mü
nakale suretile tahsisat alınmak suretile ikmal edilmiştir. 

2 — 13 neü fıkrada izahat verilmiştir. 
3 — Kırtasiye tertibine ilâve edilen 300 lira kırtasiye fiyatlarının yükselmesi ve 1940 malî 

yılı içinde yeniden ihdas olunan muhasebe müdürlüğü ihtiyaçlarının karşılanması mukabilidir. 
4 — Posta ve telgraf ücreti faslına ilâve edilen 300 lira Posta ve telgraf işarının bu yolda ol

masından ileri gelmiştir. 
5, 6, 7 ve 8 nei fıkralarda zam yapıldığı gösterilen ceman 154 792 liradan 4 792 lirası mat

baanın halihazır iş vaziyeti ve mevaddı iptidaiyefiyatlarımn yükselmesi mukabilidir. Ayrıca ilâve 
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edüen 150 000 lira da Matbuat umum müdürlüğü neşriyatının hariçte değil doğrudan doğruya 
Devlet Matbaası tarafından tabı maksadile konmuştur. 

9 — Yeniden açılan icar tertibi; mubayaa edilecek makineleri bu günkü matbaa binasında 
tesis etmeye imkân bulunmadığından hariçten kira ile tutulmasına zaruret hasıl olan binanın 
icar bedelini karşılamak maksadiledir. 

1940 malî yılı bütçesinin meriyete girdiği tarihten bu güne kadar bir faslın maddeleri ara
sında hiç bir münakale icra kılınmamış ve 31 - Vll - 1940 tarihinden itibaren yeniden teşkil edi
len muhasebenin yazı masası, dosya dolabı, etajer ve iskemle gibi ihtiyaçlarının temini maksadile 
mefruşat tertibine 3936 sayılı kanunla 1 500 lira tahsisat eklenmiştir. Bunun 1 000 lirası 69 ncu 
faslın 1 ne i otomobil işletmesi tertibinden, 500 lirası da 70 nci faslın 2 nci melbusat maddesin
den karşılanmıştır. Nakil vasıtaları hakkındaki kanunla kadrosu kabul edilen binek otomobille
rinin 1940 malî yılında az servis yapmaları hasebile bu tertipten mezkûr sene zarfında 1 000 lira ta
sarruf edilebileceği anlaşılmış ve kezalik bazı odacıların 1939 malî senesi içinde yaptırılan ka
putların 1940 senesi zarfında da istimal edilebileceği müşahede edildiğinden yukarıda bildiril
diği üzere müstacelen temin olunması lâzım gelen muhasebenin demirbaş eşyasının mubayaası cihe
tine gidilmiştir. 

10 — Yalnız İstanbul arşiv dâiresi için bütçeye konan teshin tahsisatı geçen senenin ayni 
olup bu sene de ayni miktar olan 150 lira ile idare olunacağı tahmin edilmektedir. 

11 — Bütçede yeniden açılan icar tertibi hakkında 9 ncu madde münasebetile izahat verilmiştir. 
12 — Kırtasiye hakkında 9 ncu fıkra münasebetile arzı malûmat olunmuştur. 
13 — Yazı ve cetvel makinelerde dosya dolapları ve mevcut demirbaşın tamir ve cilâlan-

ması gibi masraflar mukabili olarak fazla tahsisat konulduğu ifade edilmiştir. 
14 — Hükümetçe 1940 bütçesinde olduğu veçhile 1941 teklif bütçesile daimî memuriyet har

cırahı tertibine 500, muvakkat memuriyet harcirahı tertibine 1000 lira konmuş ise de 1940 büt
çesine vazolunan 500 lira daimî memuriyet harcırahından bu güne kadar 71 lira 51 kuruş sarf 
edilmiş olduğu göz önünde bulundurularak tenzilât yapılmıştır. 

15 — Posta ve telgraf ücreti için bütçeye konulan tahsisat aynen posta ve telgrafın işarı de
recesindedir. 

16 •— Başvekâlet bütçesinde Avrupa harcırahı tertibi esasen yoktur. 
17 — Bütçenin matbaa masrafları faslında yer alan demirbaşın 1941 malî senesi zarfında mu

bayaası temin olunacaktır. 
18 — Tekaüt ikramiyesi tertibine 1940 bütçelinde olduğu gibi bu sene de 10 lira konmuştur. 

Hâlen mevcut bir ihtiyaç olmadığı cihetle 1941 bütçesi için fazla tahsisat ayrılmamıştır. 
19 — Başvekâlet 1941 bütçesi formüllerinde yeni hükümler tesis ve yahut kanunî hükümlerin 

tadiline matuf kayıt ve ibareler yoktur. 
20 — Vesaiti nakliye kadrosu 1940 bütçesinde olduğu veçhile Devlet matbaasının kamyoneti 

ile bir motosikletten ibarettir. 
21 —Başvekâleti alâkadar eden mektep ve hastane gibi müessesat yoktur. Hükümetin 1941 

senesi bütçesile teklif ettiği 1 312 120 liradan fasıl ve maddelerin tetkiki esnasında dairesi ile de 
mutabık kalınmak suretile ceman 5900 lira raddesinde bir tenzil yapılmış ve bütçe yekûnu 1 306 221 
lira olarak kabul edilmiştir. Arzolunur. 25 - IV - 1941 

Ağrı mebusu 
thsan Tav 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

BirincÂ hısım* - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

61 Başvekil tahsisatı 
62 Maaş 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

8 400 

80 760 
500 

81 260 

8 400 

80 760 
10 

80 770 

8 400 

80 760 
1 

80 761 

63 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

64 Ücret 
10 10 

65 

66 
67 

68 

1 
2 

1 
2 
3 

Memurlar 
Mütef err i k müstah demi er 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

1 680 
20 340 

22 020 

10 404 

122 094 

1 000 

200 
150 

1 700 

2 050 

2 500 

1 680 
21 300 

22 980 

10 404 

122 564 

2 500 

200 
150 

2 000 

2 350 

2 500 

1 680 
21 300 

22 980 

10 404 

122 546 

2 500 

200 
150 

2 000 

2 350 

2 200 
69 Başvekâlet otomobilleri mas

rafları 
1 İşletme 10 000 10 000 6 000 
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F. 

70 

71 

72 
73 

74 

75 

76 
77 

M. 

2 

1 
2 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Tamir 

Fasıl yekûnu' 

Hizmet otomobilleri ve moto
siklet masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Eesmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me masrafı 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 

İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 000 

14 000 

0 
0 

0 

500 
2 000 

2 500 

500 

1 000 

4 000 

600 
4 506 

500 

33 156 

155 250 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

4 000 

14 000 

0 
0 

0 

500 
2 000 

2 500 

500 

1 000 

4 000 

600 
4 806 

500 

35 256 

157 820 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 000 

8 000 

4 000 
2 000 

6 000 

500 
2 000 

2 500 

300 

1 000 

3 900 

400 
4 806 

400 

34 356 

156 902 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

78 Matbaa masrafı 
1 tTcret, yevmiye ve işletme mas

rafı 33 000 68 900 68 900 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî ydı Hükümetçe Bncümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

3558 numaralı kanun mucibin
ce yapılacak Devlet matbaası 
bina projesinin ihzarı masraf
ları 
Tahsisatı mesture 
Muhtelif evrak hazinelerinin 
tasnif ve tevhidi, yevmiye ve 
umumî masrafları 

İkinci kısım yekûnu 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

2 Demirbaş mubayaa ve tamir 4 000 57 000 57 000 
3 Mevaddı iptidaiye 30 000 94 300 94 300 
4 Pul, posta ve sevk masrafı 1 000 1 392 1 392 
5 Matbaa icar bedeli 0 1 200 1 200 

Fasıl yekûnu 68 000 222 792 222 792 

Hizmet kamyoneti masrafı 
1 İşletme 1 500 1 500 1 500 
2 Tamir 500 500 500 

Fasıl yekûnu 2 000 2 000 2 000 

5 000 
890 396 

34 110 

999 506 

54 
310 

1 

5 000 
890 396 

34 110 

154 298 

1 
1 

1 

1 
890 396 

34 110 

149 299 

1 
1 

UMUMÎ YEKÛN 1 155 120 1 312 120 1 306 203 



5 - Devlet şûrası 



Rapor 

Devlet şûrasının 1941 senesi bütçesi tetkik edildi. 86 ncı memurin maaşat faslına konulan tah
sisatta geçen seneye nazaran bir fark olmadığı gibi otuz beş lira maaşlı bir mümeyyizle otuz lira ma
aşlı birinci sınıf bir kâtip kadrosunun (L) cetveline alındığı anlaşıldı. 87, 88, 89 numaralı fasıl
lara mevzu tahsisatın da geçen seneki miktarın ayni olduğu görüldü. 90 ncı mefruşat faslına ge
çen sene konulmuş olan tahsisatın kâfi gelmemiş ve bu fasla bütçenin diğer fasıllarından iki yüz 
elli lira münakale yapılmış olduğu ve bu sene dairelerin kanepe, koltuk gibi bazı mefruşatının 
tamirine ihtiyaç hâsıl olmuş bulunduğu cihetle ileride tahsisatın kifayetsizliği yüzünden münaka
le icrasına mahal kalmamak üzere mezkûr fasla bu sene için (1650) lira tahsisat konulmuş olduğu 

görüldü. Geçen sene kırtasiye noksanı istok mevcudundan idare edilerek tahsisat talebine ve müna
kale icrasına lüzum görülmemiş ve bu sene için istok kalmadığı gibi kırtasiye fiatlarmıda ahvali 
hazıra dolayısile artmış bulunmasından 91 nci levazım faslının üçüncü kırtasiye maddesindeki tah
sisat dört yüz lira fazlasile iki bin yüz lira olarak konulduğu anlaşılmıştır. 93 neü mütenevvia fas
lının defatir ve evrakı matbua maddesindeki 340 ve melbusat maddesinde de 220 lira olarak gö
rülen fark her sene tabı mutat evrakdan maada Şûra kararlarının mecmua halinde tabı ve neşri ha
demelere iki senede bir verilmekte bulunan melbusat kumaşlarının fiat farkı ve müstahdemin kad
rosuna bu sene ilâve olunan şoförün de ilbası dolayısile mezkûr maddelerdeki tahsisat tezyit olun
muştur. Riyaset otomobili geçen sene haziranda kilometre saati 18 000 rakamını gösterdiği halde 
alınmıştır. 8 - IV - 1941 tarihinde bu rakam 26 258 e baliğ olmuştur. Demek oluyor ki, on ay
da katdilen mesafe 8 258 kilometredir. Altmış kilometrede bir teneke gaz sarfedileceği kabul edil
diği takdirde on ayda katedilmiş olan bu mesafe için 137 ve bir senede 161 teneke benzin sarfede-
ceğine ve beher tenekenin beş buçuk liraya alınabileceğine nazaran bu otomobilin bir senede azamî 
olarak 896 liralık benzin sarfedeceği bilhesap anlaşılmakta ve binaenaleyh, 94 ncü otomobil işlet
me faslına konulan 1 500 liralık tahsisat aynen kabul edilmiştir. 

Bu sene tahdidi sin dolayısile mecburî tekaüde tâbi tutulacak olan iki aza ile yerlerine intihap
ları iktiza edenlere verilmesi zarurî bulunan harcirah yüzünden 95 nci daimî harcırah faslına geçen 
seneye nazaran 400 lira fazla tahsisat konulmuştur. Devlet şûrasının ekseri muhaberatı Posta vasıta-
sile icra edilmekte olmasına ve şahsa taallûk eden telgraf ücretlerinin ashabından alınmakta bulun
masına binaen 98 nci telgraf ve posta ücretleri faslından 424 lira tenzili kabil olmuştur. Sene içinde 
kifayetsizlikleri yüzünden müşkülâta maruz kalmamak ve munzam tahsisat talep edilmemek üzere 
müteakip diker fasıllara cüzî miktar zam yapılmıştır. Hulâsa 1940 senesine nazaran 2282 liralık bir 
tahsisat fazlasile 352 212 lira olmak üzere tesbit olunmuş bulunan 1941 senesi Devlet şûrası bütçe
sinde yapılmış olan zam ve tenzilâtın esbabı yukarıda arzolunmuştur. 

18 - I V- 1941 
Raportör 

Yozgad mebusu 
8. tçöz 
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p. 

86 

87 

88 
89 

M. 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Birmci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

.Lira 

276 900 
10 

276 910 

6 000 
12 780 
39 900 

335 590 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

276 900 
10 

276 910 

6 000 
12 780 
39 900 

335 590 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

276 900 
1 

276 901 

6 000 
12 780 
39 900 

335 581 

İkinci bap - Masraf 
90 
91 

92 
93 

1 

2 
3 

1 
2 

Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Tenvir 
[Asansör motörü sarfiyatı dahildir.] 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

700 

1 000 

1 600 
1 700 

4 300 

1 200 

800 
730 

1 530 

1 650 

1 000 

1 600 
.2 100 

4 700 

1 550 

1 140 
950 

2 090 

1 650 

1 000 

1 600 
2 100 

4 700 

1 550 

1 140 
950 

2 090 

94 Riyaset otomobili masrafı 
1 işletme 1 500 1 500 1 500 
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F. 

95 
96 

97 

98 
99 

M. Muhassasatın nev'i 

2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 

İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

500 

2 000 

100 

200 

300 
2 994 

200 

13 524 

349 114 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

500 

2 000 

500 

100 

300 
2 570 

200 

15 660 

351 250 

500 

2 000 

500 

100 

300 
2 570 

200 

15 660 

351 241 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhasmsat 

100 Kitap ve risale masrafı 
1 
2 

101 

Kitap ve risale mubayaa bedeli 
Kararlar mecmuası tabı ve ne
şir masrafı 

Fasıl yekûnu 

Geçen yıl borçları karşılığı 

İkinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

200 

400 

600 

216 

816 

349 930 

350 

620 

970 

10 

980 

352 230 

350 

620 

970 

1 

971 

352 212 



6 - Matbuat U. M. 

Rapor [•] 

Matbuat umum müdürlüğü 1941 yılı bütçesi incelenerek sırasile arzedilmiştir. 
1 — Maaş ve ücret tertibine konulan tahsisat filî kadroları cetveline mutabıktır. Kadroda mün-

haller varsa da bunların vefat ve istifa gibi zarurî sebeplerden hâsıl olduğu ve ahvali haziranın icabı 
dolayısile Matbuat umum müdürlüğüne teveccüh eden vazifelerin genişliği sebebile tasarrufuna imkân 
görülmediği ve münhallerin de derdesti tayin bulunduğu anlaşılmıştır. Karar Yüksek encüme
nindir. 

2 — 1940 yılı bütçesinde (L) cetveline dahil kadro bulunmadığından tabiatile filî kadroya alı
nan da yoktur. Yalnız bu sene bütçesile iki radyo mühendisinin baremle intibakları kabil olamadı
ğından (L) cetvelinin ihdasile bu kadro oraya ithal edilmiştir. 

3 — (D) cetvelini teşkil eden müteferrik müstahdemler tertibinden geçen seneye nazaran 87 780 
lira fazlalık vardır. Gerek yeniden ihdas ve gerekse geçen sene üç defada alınan (E) cetvelleri 
kadroları bu fasla nakledilmiştir. Bu cetvele dahil vazifeler kadrosunun müfredatını gösterir liste 
rapten takdim edilmiştir. Bunlardan daimî memuriyet mahiyetinde olanların çıkarılarak Teadül ka
nunu mucibince daimî ücretli kadroya ilâvesi yapılıncaya kadar yine (E) cetvelinden alınacak kad
rolarla idaresi ve bu fasıldan icap eden tahsisatmradyonun idare ve işletme masraflarına ilâvesi mu
vafık mütalea edilmiştir. 

4 — Matbuat umum müdürlüğü bütçesinde muvakkat müstahdemler tertibi mevcut değildir. 
5 — Yukarıda üçüncü fıkrada zikredilenlerden maada bir doktorla bu sene kadrosunda açılan 

yerli ve yabancı mütehassıslar faslı radyo mühendislerinin maaş alabilmek için baremin kanunî 
şartlarını haiz bulunmamaları dolayısile (E) cetveline alınmışlardır. 

6 — Yeniden tasavvur edilen teşkilât yoktur. 
7 — İnşaat teşebbüsü ve tahsisatı yoktur. 
8 — Yeniden nakil vasıtaları için Hükümetçe bir teklifi kanunî yapılmış ve Yüksek Meclise 

arzedilmiş ise de henüz tekemmül etmemiş bulunduğundan tahsisatı yoktur. Halen nakil vasıtası 
olarak bir tane motosiklet vardır. Pek hurda olan bu makinenin işleyebilmesi için daimî tamir 
masrafı yapılıyormuş. Bu makine yalnız evrakı matbua tevziatında kullanılmaktadır. Binaen
aleyh bu bütçenin muhtelif tertiplerinden tasarruf ile bir motosiklet ve bir kamyonetin muba
yaası muvafıktır. 

9 — Geçen seneye nisbetle fazlalıklar ve münakaleler neticesi filî vaziyet üzerinde tetkik 

[Bu raporda bahsi geçen cetveller dosyasındadır], 
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edilmiş oİup müzakere zamanında izahat arzedileçektir. Bu vaziyetin cetvelleri de alınarak rap-
ten takdim edilmiştir. 

10 — Bütçeye mevzu para yalnız tenvirat karşılığıdır. iaşe ve teshin ihtiyacı ve karşılığı 
yoktur. 

11 — icar tertibindeki tahsisat listeleri tetkik edilerek tatbikatmdaki zaruretler kabul edilmiş
tir. Listesi bağlı olarak takdim edilen bu faslın müzakeresinde geniş olarak arzı malûmat 
edilecektir. 

12 — Kırtasiye tahsisatı geçen senenin aynidir. Mesai şekli daha fazla tasarrufa imkân ver
memektir. Umum müdürlüğün bütün neşriyatından numuneler Encümene takdim edilmiştir. 

13 — Mefruşat ve demirbaş ihtiyaçlarının listesi takdim edilmiştir. Bu fasıl yazı makine
leri ve buna mümasil demirbaşların temin ve tamiri ile istanbul bürosunun daha müsait bir yere 
nakil ve tefrişi ihtiyaçlarının karşılığıdır. 

14 — Daimî memuriyet harcırahı geçen seneden 500 lira noksan ise de muvakkat memurin 
hareirahma bin lira ilâve edilmiştir. Tetkikat neticesi bu fazlalığın memleketin muhtelif ma
hallerinde yeniden tesisi düşünülen radyo istasyonlarının mahal ve mevkilerinin tayini için ya
pılması zarurî tetkikatın temini yolunda fen heyetlerinin seyahat masraflarını karşılamağa ma
tuftur. Vaziyeti haziranın zarurî icapları göz önünde tutularak bu ilâve muvafık bulunmuştur. 

15 — Posta, telgraf ve telefon ücretleri Posta umum müdürlüğünce tahakkuk ettirilen hesap kar
şılığıdır. 

16 — Yabancı memleketler seyahat harcırahı ve kongreler masrafından yapılan tasarruf yerindedir. 
1 7 — Yeniden mubayaa faslı hemen radyo teşkilâtına ait malzemeye aittir. Bu ise gelecek sene-

lerede sarî taahhüt suretile mukavelelere bağlanarak idare edilmektedir. 
18 — Tekaüt ikramiyesi yoktur. 
19 — Bütçe formülleri şekli, kanunî tadilâtı veya yeni hükümleri icap ettirmemektedir. 
20 — Yukarıda arzedildiği gibi matbua tevzii işlerinde kullanılan bir motosiklet çok hurda olduğun

dan Umum müdürlüğün hizmetlerini ifaya kâfi bulunmadığından 111,122,125/2, 3 ncü fasıllarda yapılan 
20 — Yukarıda arzedildiği gibi matbua tevzii kullanılan bir motosiklet çok hurda olduğundan 

Umum müdürlüğün hizmetini ifaya kâfi bulunmadığından 111, 122, 125/2, 3 ncü fasıllarda yapılan 
tasarrufla elde edilen 4 000 liranın Maliye bütçesine nasbile bu yd bir kamyonet ve bir motosikletin 
mubayaası hakkındaki teklifin kabulü yerindedir. 

21 — Dairenin kendi kanunî bünyesinden başka müessesatla alâkası yoktur, arzolunur. 
14 - IV -1941 
Bursa mebusu 
Dr. Sadi Konuk 
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p . 

105 
106 

M. 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muJıassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 
Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

73 740 

65 140 
51 000 

107 

108 
109 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümene* 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

68 100 68 100 

62 640 62 640 
132 480 132 480 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye ve matbu evrak 
Kırtasiye 
Matbu evrak 

Fasıl yekûnu 

116 140 

15 024 

204 904 

1 500 
3 500 

3 500 

195 120 

11 148 

274 368 

4 000 

3 000 
500 

3 500 

195 120 

11 148 

274 368 

4 000 

3 000 
500 

3 500 

110 Müteferrika 1 500 2 500 2 500 
111 Resmî telefon tesis ve mükâle-

me masrafı • 3 000 2 000 2 000 
112 Ücretli muhabere ve mükâle-

me masrafı 
113 Posta ve telgraf ücreti 
114 Daimî memuriyet harcırahı 
115 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
116 Yabancı memleketler harcırahı 
117 3335 numaralı kanun muci

bince yapılacak tedavi, yol ve
saire masrafları 0 500 500 

2 000 
1 000 

2 000 
4 500 

3 500 
1 705 

500 

3 000 
500 

3 500 
1 705 

500 

3 000 
500 
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F. 

0 
118 

119 
120 
121 

M. 

1 
2 
3 

Muhassasatm nev'i 

Motosiklet işletme ve tamiri 
Nakil vasıtaları 
Mubayaa 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 
Tenvir ve teshin 
icar bedeli 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

500 

10 000 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

0 

300 
5 000 
1 000 

6 300 

4 155 
1 767 

16 080 

yılı için 
Encümence 

kabul edileu 
Lira 

0 

300 
5 000 
1 000 

6 300 

4 155 
1 767 

16 080 
122 Kongre ve konferanslar ve bey

nelmilel temaslar 5 000 200 200 
[Memleket içinde ve dışında yapıla
cak matbuat ve turizm kongre ve kon
feranslarına ve temaslarına memur 
edileceklere verilecek harcırah ve sair 
masraflarla ayni sebeplerle davet olu
nacak kimselerin zarurî ve sa^r mas
rafları ve beynelmilel matbuat, radyo-
difüzyon ve turizm teşekküllerile mes
lekî temas ve münasebetlerin icap et
tireceği bilûmum masraflar) 

ikinci bap yekunu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

34 500 
- T _ : I T ^ =^r 

239 404 

50 207 
=:z^~-:z=z=zz=L 

324 575 

50 207 
— - • = — : 

324 575 

Birinci bap - Daimî masraflar 
123 Neşriyat, turizm ve propa

ganda 
1 Neşriyat, telif, tercüme, maka

le, kâğıt, klişe, tabı ücretlerile 
iç ve dış neşriyatı takip mas
rafları, neşriyata yardım, sine
ma ve fotoğraf makinelerile 



— 33 — 

F. M. 

124 

Muhassasatm nev'i 

film ve plâk imali ve doldurul
ması ve bunlara müteferri eç-
hize, makine, edevat ve saire 
mubayaası ve depo kirası, film 
senaryosu ile repertuar ve 
plâkların kontrolü, senaryolar 
hazırlatmak ve hazırlanmasına 
yardım etmek, turizm işlerinin 
tetkik, teşvik, tanzim ve mu
rakabesi masrafları ve turizm 
iş ve teşekküllerine yardım, 
her türlü propaganda ve bu 
maksat için seyahat ettirilecek 
olanlara verilecek harcırah ve 
sair masraflarla neşriyat, tu
rizm ve propaganda işlerinin 
icap ettirdiği diğer bilûmum 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

masraflar 
Kitap ve abone 

Fasıl yekûnu 

Ajans tahsisatı 

Birinci bap yekûnu 

90 000 
4 500 

94 500 

150 000 

244 500 

106 300 
4 500 

110 800 

150 000 

260 800 

106 300 
4 500 

110 800 

150 000 

260 800 

ikinci bap - Radyodifüzyon 
masrafları 

125 Badyodifüzyon istasyonlarile 
stüdyoların idare ve işletme 
masrafları 

1 Radyodifüzyon istasyonlarile 
stüdyoların her nevi işletme 
masraflarile tamiri, elektrik ce
reyan bedelleri ve tenvir ve tes
hin masrafları, ses, söz, musiki 
ve temsil sanatkârlarile konfe
ransçıların ve ecnebi dillerle 
neşriyat için tavzif edilenlerin 
yevmiyeleri ve bilûmum eçhize, 
alât, malzeme ve eşyayı fenni
ye ve musikiyenin mubayaa, ta
mir, nakil ve kiralama bedelleri, 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

radyo, konferans, program ve 
sair mümasili neşriyatın malze
me ve tabı masrafları ve radyo 
işletmesine ve etüt ve plân işle
rine müteallik her türlü mas
raflarla stüdyo ve istasyonların 
icap ettirdiği sair masraflar 
Müteferrika, mefruşat, kırtasi
ye, defatir ve evrakı matbua 
Radyodifüzyon tesisatını tevsi 
ve ıslah masrafları 
[Seyyar istasyonlar veya cihazlar in
şası, imar veya mubayaa masrafları 
dahil.] 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen ' kabul edilen 
Lira Lira 

330 000 440 725 440 725 

20 000 18 000 18 000 

140 296 26 500 26 500 

126 

127 

128 
129 

Fasıl yekûnu 

Yerli ve yabancı radyo müte
hassısları 
Beynelmilel radyodifüzyon bir
liğine verilecek iştirak hissesi 

İkinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım, - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Üçüncü kısım yekûnu 

490 296 

0 

0 

490 296 

734 796 

0 
0 

0 

485 225 

20 880 

1 200 

507 305 

768 105 

10 
10 

20 

485 225 

20 880 

1 200 

507 305 

768 105 

1 
1 

2 

0 Umum müdürlük namına alı
nacak kamyonet ve motosikle
tin mubayaa bedeli karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 974 200 

4 000 

1 096 700 

0 

1 092 682 
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Rapor 

İstatistik umum müdürlüğü 1941 bütçesi incelenerek netayiei sırasile aşağıda arzedilmiştir; 
1 — Maaş ve ücret tertibine konan tahsisat fili kadroya uygundur. Geçen sene ihdası mutasavver 

Şube müdür muavinlikleri için bütçeye konulmuş olan tahsisat bu sene tenzil edilmiştir. 
Filî kadroda münhal yoktur. Mesaî şekli bu hususta tasarrufa imkân vermemektedir. 
2 — L. cetveline dahil memuriyetlerden filî kadroya alman yoktur. 
3 — D. cetvelinde yeni bir vazife ihdas edilmemiştir. 
4 — Muvakkat müstahdemin tertibi esasen mevcut değildir. 
5 — 1940 bütçesine umumî nüfus sayımı ücretleri olarak konulmuş olan tahsisat, sayımı mütea

kip yapılan tasnif işlerinin karşılığı olarak kullammaktadır. 
Yeni bütçe ile bu hususta teklif edilen tahsisat, sayım defterlerinin makine tasnif safhasına 

kadar kontrol, tadat ve ihzarı işlerinin temini maksadile olduğu anlaşılmıştır. 
6 — Lâyihası Encümende bulunan ve ihdası tasavvur edilmiş olan 6 Şube müdür muavinliği için 

bütçeye tahsisat konulmadığı gibi bu muavinliklerin şimdilik ihdasına mecburî bir sebep görül
memiştir. 

7 — inşaat teşebbüsü ve tahsisatı yoktur. 
8 — Nakil vasıtası ve tahsisatı yoktur. 
9 — 1940 bütçesine nazaran bazı fasıl ve maddelere yapılan zamlar 1940 senesindeki münakale 

mecburiyetleri nazarı dikkate alınarak o suretle karşılanmış bulunmakta ve vaziyeti hazıra dola-
yısile fiat farklarının buna müessir olduğu anlaşılmaktadır. Nüfus sayımı faslında görülen 44 520 
liralık tahsisat ise umumî nüfus sayımı tasnifinin ihzari kısmının 1941 senesinde tekemmülünü te
mine matuf bulunmaktadır. 

10 — iaşe faslı yoktur. Yalnız teshin tahsisatı kâfi gelmediğinden tenvirden 100 lira alınarak 
teshine ilâve edilmiştir. 

11 — icar bedeli 1940 bütçesinin aynıdır, ikinci Umumî müfettişliğe merbut istatistik bürosu 
için konulmuştur. 

12 — Kırtasiye ve evrakı matbua tahsisatında geçen seneye nazaran fark yoktur. Bu bapta Hükü
metçe alman tedbirlere itina edilmekte olduğu görülmüştür. 

13 — Neşriyat faslına mevzu tahsisat kâfi gelmediğinden 4 700 liralık münakale yapılmış olup bu 
itibarla 1941 bütçesine 6 974 lira zam yapılmış ve neşriyat tahsisatı 31 974 liraya iblâğ olunmuştur. 

Geçen seneki neşriyatın bu senede aynen takibi ve hatta tevsii zarurî bulunduğu ifade edildi
ğinden daire mesaisinin müsmeriyetini ve devamını haleldar etmemek bakımından muvafık gö
rülmüştür. 

14 — Mefruşat ve demirbaş tahsisatı geçen senenin aynıdır. Esasen bu tahsisat mevcut makine
lerin ve bir kısım mefruşatın tamir ve termiminde istimal edilmektedir. 

15 — Daimî memuriyet harcırahında görülen 250 lira ecnebi memleketlerde istatistik tahsilin
de bulunanların yurda avdetle bir vazifeye tayininde ve ailesini nezdine celbedecek memurlar 
için tahakkuk edecek harcırah karşılığıdır. 

Muvakkat memuriyet harcırahı da geçen senenin aynidir. Bu tahsisat tab işlerinin tanzimi için 
zaruret halinde Istanbula gönderilen memurlarla merkezde vekâletlerle istatistik işleri bakımın
dan temas temin etmek üzere gidip gelen memurların yol masraflarına verilmektedir. 

16 — Posta telgraf ücretlerinde geçen seneye nazaran görülen 542 lira fazlalık Posta umum 
müdürlüğünün hesabı üzerine çıkan fazlalıktır. Umumî nüfus sayımının 1940 senesinde icabettirdiği 
fazla muhabere ile alâkadardır. 
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i? — Avrupa seyahati için tahsisat konmamıştır. 
18 — Mubayaa ve saire için tahsisat konmamıştır. 
19 — Tekaüt ikramiyesi yoktur. 
20 — Bütçe formüllerinde yeni hükümler tesisini veya mevcut hükümlerin tadilini mucip ka-

yit ve ifadeler yoktur. 
21 — Vesaiti nakliye yoktur. 
22 — Dairenin kendi bünyesinden başka mektep veya müesseselerle alâkası yoktur. 

Raportör 
Bursa mebusu 
Dr. Sadi Konuk 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

135 

136 

137 

138 

139 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

102 360 
10 

Fasıl yekûnu 102 370 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Merkez ücretleri 

1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
I* Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

10 

33 360 
11 400 

44 760 

17 460 
1 440 

98 040 
10 

98 050 

10 

35 040 
9 600 

44 640 

21 240 
1 440 

98 040 
1 

98 041 

35 040 
9 600 

44 640 

21 240 
1 440 

18 900 

21 396 

187 436 

22 680 

21 156 

186 536 

22 680 

21 156 

186 518 

ikinci bap - Masraf 
140 Demirbaş ve makine alım be

deli 
1 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
2 Makine mubayaa bedeli 

1 000 
10 

1 000 
10 

1 000 
1 

Fasıl yekûnu 1 010 1 010 1 001 
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F. 

141 

142 
143 

144 

M. 

1 
2 
3 
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 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira w 

750 
500 

1 200 
10 

2 460 

1 236 

500 

800 
500 

1 300 

1941 malî yıla için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

650 
600 

1 200 
10 

2 460 

1 700 

500 

800 
500 

1 300 

650 
600 

1 200 
1 

2 451 

1 700 

500 

800 
500 

1 300 

145 Vilayetler müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

146 Mütenevvi masraflar 
1 İcar bedeli 
2 Defatir ve evrakı matbua 
3 Melbusat 

400 
6 906 

500 

7 470 

600 
500 
630 

600 
500 
750 

500 
7 452 

600 
500 
750 

147 
148 

149 

150 

151 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Ücretli muhabere ve mükale-
me bedeli 
Resmî telefon tesis ve mükale-
me masrafı 
Posta ve telgraf ücreti 

1 730 

350 

1 270 

200 

350 
2 628 

1 850 1 850 

250 

1 270 

200 

350 
3 170 

250 

1 270 

200 

350 
3 170 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı . talep edilen kabul edilen 

F. M. M u h a s s a s a t m nev'İ Lira Lira Lira 

152 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

200 

6 728 

201 070 

200 

7 290 

201 296 

200 

7 290 

201 260 

îkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassamt 

153 Kitap ve risale masrafları 
1 Kitap ve risale mubayaa ve 

abone bedeli 150 150 150 
2 Tercüme ve telif masrafları 1 000 1 000 1 000 
3 Tersim, tabı, neşir masrafı 25 000 31 974 31 974 
4 Makineler tahriki masrafı 150 150 150 

154 

155 

156 

157 
158 

Fasıl yekûnu 

Beynelmilel İstatistik enstitü
süne yardım 
Beynelmilel kongrelere iştirak 
masrafı 
Umumî nüfus sayımı 

1 Ücret 
2 Mütenevvi masraflar 

Fasıl yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

26 300 

710 

10 

2 720 
224 000 

226 720 

253 740 

100 
10 

33 274 

800 

10 

40 000 
4 520 

44 520 

78 604 

10 
10 

33 274 

800 

1 

40 000 
4 520 

44 520 

78 595 

1 
1 

Üçüncü kısım yekûnu 110 20 2 

UMUMÎ YEKÛN 454 920 279 920 279 857 



8 - Devlet meteoroloji 
işleri U. M. 



Rapor [*] 

Devlet Meteoroloji işleri müdür lüğünün 1941 bütçesi üzerimle yapı lan te tk ik ler aşağıda arzo-
lunm u s t u r : 

.1 — Meteoroloji umum müdür lüğü için 1941 senesi bütçe lâyihasında Hükümetçe (f)N;> 99ü) 
liralık talısisal ayrı lmışt ır . f>u tahsisatın fasıl ve maddelere tevzi tarzı ve bunlar ın tekabül et
liği hizmetler üzerinde aklığımız izahların ve yapt ığ ımız tetkikler in neticesi aşağıda ayrı ayr ı 
a rzo Ummuştur : 

Birinci kısım 
F. M. 

16ü 1 l>u maddede (194.0) senesine nisbetle (220) l i ra noksan vardır . B u fark ın (1940) 
bütçesi haz ı r lan ı rken yapı lan bir tabı İmlasından ileri geldiği ifade olunmuştur . Bu 
sene teklif o lunan (247 140) l i ranın tekabül et t iği merkez ve t a ş raya ait filî kadro la r , 
ilişik (1) numara l ı cetvelde gösteri lmişt ir . (Ayni cetvd.de (L) cetvelde mevkuf tu
tu lan (12 000) l iral ık maaş tahs isa t ın ın müfredat ı da yazı l ıd ı r ) . 

160 2 Açık maaşı, tahsisata lüzum görülmediğinden yalnız maddeyi muhafaza için (20) lira 
teklif o lunmuştur . 

161 .Kasıl muhafaza için geçen sene gibi bu sene de yalnız (10) l ira teklif o lunmuştur . 
162 1 Gîeçen seııeki tahsisat , bu sene de aynen teklif o lunmakladı r . Tekabül ettiği hizmet

ler, ilişik (2) numara l ı cetvelde göster i lmişt i r . 
162 2 L94Ü tahsisat ına nisbetle (120) l ira fazladır . Bu farkın da 1940 da yapı lan bir he

sap ha tas ından ileri geldiği ifade o lunmaktad ı r . İs teni len (28 92ü) l i ranın tekabül 
ettiği mütefer r ik müstahdemler kadrosu ilişik (o) numaral ı cetvelde gösteri lmiştir . 
(U cetveline göre) . 

16-'! 1940 tahsisat i le görülen (600) liralık fa rk ın gecen sene bir hesap hatası yüzünden 
y e k û n u n eksik yazı lmasından ileri geldiği ifade olunmuştur . (I) cetveline göre) 
bu faslın müfredat ı ilişik (4) numaral ı cetvelde gösterilmiştir . 

164 1940 lahsisatınııı aynidir . 
165 1940 tahsisatının hepsi resim levhaları, pasif korunma, hokka takımı gibi muhtelif eş

yaya sarfolunmuş; bu sene için de (14) adet dosya dolabına ihtiyaç bulunduğu bunlar
dan her bir inin vasati olarak (100) l i raya tedarik edilebileceği söylendi. 

166 1 1940 tahsisatına nisbetle (530) lira eksiktir. 
2 (Jörülen (500) lira fazlalık (1940) da mevkuf tu tu lan (% 20) yi ve a r t an ihtiyacı karşı

lamak içindir. 
167 1940 da bu fasla münakale yol ile (500) lira zaııımoluumuş, 1941 de münakalenin önü

nü almak için (500) lira fazla teklif edilmiştir. B u ter t ip ten yapılan başlıca masraf lar 
şun la rd ı r : 
içme, kul lanma suları, temizlik malzemesi, soba kurulması küçük tamirler, ilân bedelleri. 

Bu raporda zikri geçen meifuflar dosyasın da mahfuzdur. 

http://cetvd.de
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Tahsilat teklif olunmuyor. (1940) da verilen (500) lira ile kauçuk ve tahta sandallar 
alınmak istenilmiş bunların sene sonuna kadar tedarikine çalışılacağı söylendi. 

(1940) tahsisatına nisbetle (250) lira eksiktir. Teklif edilen tahsisatın işletmesinde 
kullanılacağı nakil vasıtalarının sayıları ve nevilerile, bu masrafın tekabül ettiği işlet
me ihtiyaçlarımın hesabı ilişik (5) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 
(1940) a nisbetle (250) lira eksik (hesabı : ilişik cedvelde : numara : 5) 
(1940) tahsisatında (1500) lira fazla bu fasla (1940) senesi içinde münakale yolile 
(2 000) lira zammedilmiştir. (1941) deki fazlalığa sebep olarak yeni yapılan istasyon 
binalarından bazılarının mefruşat ihtiyacı gösterilmiştir. 
1940 da bu fasıldan yapılan sarfiyat ile bu senenin ihtiyacı hakkında şifahî izahlar 
alınmıştır. (1940 da yapılan sarfiyat ve 1941 ihtiyacı, ilişik listededir.) 
1940 da bu fasla münakale yolile (500) lira zam yapılmış, 1941 için 1940 tahsisatı 
aynen teklif olunuyor. 
1940 a nisbetle (500) lira fazla isteniyor. Buna sebeb olarak da mevkuf tutulan 
('% 20) ile fiat farkı gösteriliyor. 
1940 tahsisatından (500) lira fazla isteniyor. Bu fazla (1940) da münakale yolile 
(500) liralık zam yapılmış, istasyonların sayısına nisbetle mutedildir. 
1940 tahsisatına nisbetle (295) lira fazla isteniyor, sebeb (% 40) da mevkuf tutul
ması bu tertibe ait defatir ve evrakı matbuanın nevileri, ilişik (G, 7, 8, 9) numaralı 
cetvellerde ve bunlara ait muhtelif neviden kâğıt ihtiyacı ilişik (10,11) numaralı cet
vellerde gösterilmiştir. 
1940 tahsisatından (400) lira eksik. Ayni sene içinde münakale yolile (500) liralık 
zam yapılmıştır. Merkezde ve vilâyetlerde verilmekte olan icar bedelleri ve yeniden 
tutulması mutasavver binaların yerleri, müfredatile ilişik (12, 13, 14) numaralı cet
vellerde gösterilmiştir. 
1940 tahsisatından (1800) lira fazla isteniyor. Kendilerine elbise yaptırılacak müstah
demlerin merkez ve taşradaki sayıları ve istenilen parada dayanılan hesap; ilişik 
(15) numaralı cetvelde gösterilmiştir. | (1940] da bu maddeye münakale yolile (800) 
lira zam edilmiştir]. 
(1940) da münakale yolile (1700) lira zam olunmuş. (1941) senesi içinde memurlar 
arasında yapılacak tayin ve nakil hareketleri dolayisile aynen (1940) tahsisatı iste-
nilmektetir. 
1940 tahsisatı aynen. 
Bu tertipteki para merkezden istasyonlara gönderilen tetkik memurları için sarfolım-
maktadır. Bu suretle 1940 da (85) istasyonun (52) si tetkik edilebilmiş, tetkik işin 
en çok Umum müdür tarafından yapılmakta olduğu da ifade edilmiştir. 
(1940) a nisbetle (1240) lira fazla isteniyor. (190) da münakale yolile (1 500) lira 
zam olunmuş, aynı sene içinde bu tertipden sarfolunan (4 260) liranın müfredatı ilişik 
(16) numaralı cetveldedir. 
1941 de yapılacak sarfiyat da ilişik (17) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 
Bu tertip, yapancı memleketlerle muhabere karşılığıdır. 
(1941) de ancak (30) lira sarfolunmuştur. 
Münakalât vekâleti Posta ve telgraf dairesince tesbit olunmakta, hesabı da o daire tara
fından tutulmaktadır. 
1940 a nibetle (227) lira fazla tahsisat istenmektedir. Ayni sene içinde şimdiye kadar bu 
tertipten para sarf olunmamış.. 
1941 de lüzum hâsıl olursa sarfedilebilmek üzere teklif olunmuştur. 
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179 (1940) a nisbetle (3 144) lira fazla istenmektedir. Aynı sene iyinde münakale yolula 
(1 000) liralık zam yapılmıştır. Bu fasla ait hizmetleri yolile sayan fıkranın altıncı 
satırına (Bina), sekizinci satırına da (Elektrik ve su kelimelerinin ilâvesi teklif olun
makta ve sebep olarak umumî ilıliyaç gösterilmektedir). Fazlalığa sebep olarak da muh
telif nevilerden (120) istasyon binasının tamire muhtaç bulunduğu ve yeniden ku
rulacak istasyonlardan bir kaçına ait binaların da tamir edilmesi lâzım geldiği ifa
de olunmuştur. 
Büyük ve küçük bütün istasyonlar ilişik (1<S; ve (19) numaralı cetvellerde gösteril
miştir. 

İkinci kısmı 

180 (1940) senesinde münakale yolile (.! 090) liralık zam yapılmıştır. Ayın seneye nisbetle 
(1 000) liralık fazla tahsisat teklif olunmaktadır. (1940) neşriyat ihtiyacı (Kâğıt ve ta
bı masraflarile birlikte) günlük ayhk ve yıllık bültenler, basılacak el kitaplarına esas 
olmak üzere tercüme edilen başlıca eserler, talim ve tedris eserleri, ilmî orijinal tetkik
ler; ilişik (21, 22, 23, 24, 25) numaralı cetvellerde gösterilmiştir. Bundan başka bu nevi 
neşriyata numune olmak üzere parça eser de bu raporla birlikte sunulmuştur. 
Bu faslın altında yazılı hizmetlere ait fıkraya yedinci satırın (teksir) kelimesinden 
itibaren bazı işlerin daha, ilâvesi teklif olunmaktadır. 

181 1 1940 senesinde mahfuz tutulmak için (20) lira konmuş, bu sene de ayni mülâhaza, ile 
yine (20) lira istenmiştir. 

2 1940 senesinde verilen tahsisat, aynen teklif olunmaktadır. 
Bu para İsviçreye veriliyor. 
1940 senesine nisbetle (890) liralık fazla tahsisat isteniyor. Bu para merkezde diğer 
büyük istasyonlarda açılan tekâmül ve staj kursları için sarfolunmaktadır. (1940) 
senesi tahsisatının sarf sureti ilişik (26, 27) numaralı cetvellerde gösterilmiştir. Ayni 
senede kursa çağırılan memurlarla kurs tedrisatı mevzuları da ilişik (28) numaralı 
cetvelde yazılıdır. 1940 senesinde açılacak kurslar hakkında ilişik (29) numaralı 
muhtırada izahat verilmiştir. 
Bu faslın altına yazılmış bulunan hizmetlere ait fıkranın dördüncü satırına (ve 
stajda), altıncı satırına (yevmiye) kelimelerinin ve on yedinci satırda (masrafları) 
ndan sonra bazı hizmetlerin daha ilâvesi istenmektedir. 

183 Faslı mahfuz tutmak için (20) lira teklif edilmektedir. 
184 1 1940 senesinden bu fasıldan münakale yolile iki defa (10 000) ve (.150) liralık tahsisat 

tenzil olunmuştur. Bu suretle geri kalan (38 762) lira ayni sene içinde yapılan sar
fiyat ilişik (30) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 
(1941) senesi için 1940 da verilen tahsisat, aynen teklif olunmaktadır. Bu para ile 
maslahatın icabına göre yapılması düşünülen işlerin nevileri ve muhammen masraf
ları, ilişik (31) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

2 1940 tahsisatı aynen teklif olunmaktadır. Bu maddenin altına yazılı muhtelif 
hizmetlere ait fıkranın altıncı satırındaki (tamir) kelimesinden itibaren ilâve olu
nan yeni hizmetlerin buraya sehven konduğundan bahsile bunların ayni faslın birinci 
maddesinde yazılı hizmetlerin sonuna eklenmesine lüzum gösterilmiştir. 

3 1940 tahsisatına nisbetle (3000) lira fazla teklif olunmuştur. Buna sebep olarak 
1940 da verilen tahsisatla yeni alınacak olan nakil vasıtalarının ihtiyaçları göste-
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rilmiştir. Bu maddede yazılı hizmetlere birinci satırdaki (işletmesi) kelimesinden 
sonra ilâve olunan üç satırla bazı hizmetler daha eklenmesi teklif olunmaktadır. 

4 1940 senesi tahsisatı aynen. 
Mahfuz tutmak için (10) lira 
Mahfuz tutmak için (10) lira 
Umum müdür, bütçenin umumî heyeti hakkında izahat verirken, kanunla Umum mü
dürlüğe tevdi olunan vazifelerin genişliğine verilen tahsisat tekabül etmediğini söy
lemiş ve bilhassa kadro darlığı yüzünden sıkıntı çekildiğini ilâve etmiştir. Arzo-
runur. 

25 - IV - 1941 
Raportör Raportör 

Bursa mebusu istanbul mebusu 
A. N. Ayaş Fakihe öymen 
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160 

M. 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek mnhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

247 360 
200 

247 560 
• • - — 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

247 140 
20 

247 160 
.... ....... — 

yılı için 
Encümence 

kaimi edilen 
Lira 

247 140 
1 

247 141 
—-

161 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 10 10 

162 Merkez ücretleri 

163 

164 

165 
166 

167 
168 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrik müstah
demler ücreti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekinin 

İkinci bap - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Nakil vasıtaları 
Mubayaa 
İşletme 

4 560 
28 800 

33 360 

80 040 
14 520 

375 490 

1 500 

3 530 
2 500 

6 030 

2 000 

500 
2 750 

4 560 
28 920 

33 480 

79 440 
14 520 

374 610 

1 500 

3 000 
3 000 

6 000 

2 500 

1 
2 500 

4 560 
28 920 

33 480 

79 440 
14 520 

374 582 

1 500 

3 000 
3 000 

6 000 

2 500 

1 
2 500 
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3 Tamir 
[Vesait işe kâfi gelmediği takdirde 
hariçten tutulacak nakil vasıtalarının 
kira bedelleri de bu tertipten verilir, j 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümene-* 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1 000 

4 250 

750 

3 251 

750 

3 251 

169 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 2 500 4 000 4 000 

170 

171 

1 
2 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bap vekfum 

4 700 
2 000 

6 700 

2 000 

24 980 

4 700 
2 500 

7 200 

2 500 

26 951 

4 700 
2 500 

7 200 

2 500 

26 951 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

172 Mütenevvi masraflar 
1 Defatir ve evrakı matbua 
2 îcar bedeli 
3 Melbıısat 

[Teknik memur ve atelye müstah
demlerinin dahilî mesai gömlekleri 
bedelleri dahil.] 

1 705 
25 000 

1 200 

2 000 
24 600 
3 000 

2 000 
24 600 

3 000 

173 
174 

175 

176 

177 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

27 905 

3 500 

4 500 

2 760 

200 
59 410 

29 600 

3 500 

4 500 

4 000 

200 
57 503 

29 600 

3 500 

4 500 

4 000 

200 
57 503 
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178 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

179 Tesis ve tamir 
[Merkez ve taşrada yapılacak ve ku
rulacak sabit, muvakkat ve seyyar 
istasyonların her türlü tesisat mas
rafı olup yapılacak tesisata ait ma
rangoz ve diğer işçi ücretlerile hur 
türlü malzeme ve bu işlere ait alât 
mubayaa, nakliye, ambalaj, tamir ve 
her türlü kimyevî ve sıhhî ecza ve 
ilâçlarla bina ve arazi mubayaa ve 
istimlâk bedellerile yapılacak her ne
vi telefon ve elektrik ve su tesisatı 
masrafları ve diğer harç, pul, proje 
ve mukavele masrafları ve merkez ve 
taşrada yapılacak bilûmum tamirat 
masrafları ve tesisata memuren gönde
rilecek müstahdemlerin yol masrafla-
rile bunlara bir günlük asıl ücretleri
nin yarısını geçmemek üzere verilecek 
yevmiyeler bu tertipten verilir.] 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

273 
4 000 

102 548 

503 018 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

500 
7 144 

500 
7 144 

106 947 

508 508 

106 947 

508 480 

t kinci kısım - Cüze maksut; 
musassasat 

Birinci bap - Daimî, masraflar 
180 Neşriyat, tabı, risale ve abone 

masrafları 
[Her türlü kitap, risale, gazete, mec
mua mubayaa ve abone bedellerile 
bastırılacak olan bütün broşür, kitap, 
risale, harita, levha, grafik, talimatna
me, izahname, günlük, haftalık ve 
aylık ve yıllık bülten ve müteferrik 
bütün neşriyat ile defter, cetvel ve 
sairenin tabı ve neşir masraflarile te-

2 500 3 500 3 500 
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lif, tercüme, tersim, istinsah, teksir 
masrafları ve neşriyatın tasnif işlerin
de ve eski rasat vesikalarından lü
zumlu malûmatın çıkarılması husu
sunda çalıştırılacakların yevmiyeleri.] 

181 Beynelmilel meteoroloji mas
rafları 

1 Beynelmilel meteoroloji kon
gre, toplantı ve sergilerine gön
derileceklerin harcırah ve mas
rafları 

2 Beynelmilel meteoroloji teşek
küllerine verilecek aidat ve iş
tirak masrafları ve beynelmilel 
meteoroloji neşriyatının abone 
ve mübadele ve posta masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

182 Kurs ve staj masrafları 
[Meteoroloji teşkilâtı için merkez ve 
taşrada açılacak kursların idare ve 
imtihan masrafları, kurs ve staj gö
recek memurların azimet ve avdet za
tî harcırahları ile kursta ve stajda bu
lundukları müddetçe kendilerine yev
miye 150 kuruşu geçmemek üzere 
maktu olarak verilecek yevmiye, kurs
ta muallim olarak ders vereceklerin 
okutma ücretlerile harcırahları, kur
sa açıktan alınacakların harcırahla-
rile iaşe ve ibate masrafları ve iaşe 
edilmedikleri takdirde kurs müdde-
tince kendilerine günde yüz elli kuru
şu geçmemek üzere verilecek yevmiye, 
kursa ait idare işlerinde hariçten is
tihdam edileceklerin ücretleri ve kur
sa iştirak edeceklere verilecek kitap 
ve diğer tedris levazımı masrafları ve 
kurs için kitap yazdırma ve bastır
ma ücret ve masrafları, kurs için alı
nacak alât ve her türlü numunelerin 
mubayaa, nakliye, tamir ve muhafaza 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

20 20 

1 000 1 000 1 000 

1 020 1 020 1 001 

4 110 5 000 5 000 
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Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

masrafları ve meteoroloji bilgisile il
gili müesseselerdeki kurslarda tedri
sat yapmak için izam edileceklerin 
harcırahları.] 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

Staj ve ihtisas ve meslekî tet
kikler 
[Ecnebi memleketlere gönderilecek 
memurların harcırahı ve meslekî tet
kikler için gönderileceklerin staj ve 
tetkik masraflarile tahsisat ve harcı
rahları.] 
Telsiz ve her türlü muhabere 
ve dinleme alât ve eçhizesile 
alât ve levazımı rasadiye mu
bayaa, tesis, tecrübe ve işletme 
masrafları 
Merkez ve taşra için alınacak 
telsiz ve her türlü muhabere; 
ve dinleme ve işaretleşme «Hel-
yosta, projöktör ve emsali 
aletler» alât ve eçhizesinin mu
bayaa, tesis, nakliye, montaj, 
enstallâsyon, tecrübe, isletme, 
tamir, tamirhane alât ve leva
zımı ve masrafları ile telsiz ci
hazları, rasat parkları ve is
tasyonları için lâzım olan ba
rakaların ve siperlerin yaptı
rılması veya satın alınmasına 
ait masraflarla diğer her tür
lü alât ve levazımı rasadiye 
ve fenniye mubayaa, tesis, tec
rübe, kontrol, tamir ve nakliye 
masrafları ile bu işlerde kulla
nılan bilûmum edevat, malze
me ve ecza bedelleri 

7 630 9 520 9 501 

1 780 20 1 

48 912 48 912 48 912 
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1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Telsiz cihazları ile rasat istas
yonlarının ve alâtı rasadiye ve 
fenniyenin tesis, montaj ve 
enstallâsyon, işletme, kontrol 
ve tecrübelerile tamirleri işleri 
için istihdam ve izam oluna
cakların ve seyyar meteoroloji 
istasyonlarına memur edilecek
lerin ücret ve harcırahları, ta
mir ve atelye işlerinde hariç
ten çalıştırılacakların yevmiye
leri, seyyar ve muvakkat me
teoroloji istasyonlarında ya
tım, yiyim ve iş giyimi ve çalış
malara müteallik eşya ve ede
vatın mubayaası ve bunların 
nakil masrafları 7 000 7 000 7 000 
Seyyar istasyonların nakil va
sıtalarının işletmesi masrafla-
rile nakil, sevk ve muhafaza 
ve temizlikleri için icabında 
hariçten kullanılacak şoför, şo
för yamağı, bekçi gibi müs
tahdemlerin yevmiyeleri 5 000 8 000 8 000 
Seyyar istasyonlarm nakil va
sıtalarının tamiri 2 000 2 000 2 000 

•• • 

185 
186 

1 
2 
0 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1939 yılı borçları karşılığı 
1938 » » » 
1937 » » » 

Fasıl yekûnu 

62 912 

64 692 

72 322 

0 

750 
150 
250 

1 150 

65 912 

65 932 

75 452 

10 

10 
10 
0 

20 

65 912 

65 913 

75 414 

1 

1 
1 
0 

2 

UMUMÎ YEKÛN 576 490 583 990 583 897 





9-Diyanet işleri Reisliği 



Rapor 

Diyanet işleri Reisliği bütçesi tetkik edildi: 
Bütçede esaslı hiç bir değişiklik yok gibidir. Yekûnda görülen yirmi beş bin lira fark başlıca 

şu zamlardan ileri gelmiştir : 
Filî kadroya göre maaş tahsisatına on altı bin altı yüz, riyasetin bu gün işgal ettiği binanın esa

sen kifayetsizliğile beraber kısmen de ahşap olması kârgir bir yere nakli zarurî kıldığından ihtiyaca 
elverişli bir yer bulabilmek için icar bedeli maddesine beş bin, zarurî bazı tamir ve mubayaalardan, 
naklin istilzam edeceği masraflardan ve pasif korunma icabından dolayı mefruşat ve müteferrika, 
tenvir ve teshin maddelerine dört bin üç yüz elli lira, diğer bazı maddelere de elli ve yüz lira gibi 
ehemmiyetsiz ufak zamlar yapılmıştır. Bu zamların yekûnu 28 400 küsur liradır. Bunun üç bin 
dört yüz küsur lirası diğer maddelerde yapılan tasarruflardan karşılanmıştır. Katî zaruretlere 

müstenit oldukları anlaşılmıştır, arzolunur. 
25 - IV - 1941 

Raportör 
; Diyarbakır mebusu 

'•''•-•' < % < ', Büstü Bekit 
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193 

194 
195 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

190 Maaş 
1 Memurlar maaşı 591 152 607 752 607 752 
2 Açık maaşı 250 1 1 

Fasıl yekûnu 591 402 607 753 607 753 

191 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 6 000 4 700 4 700 

192 
1 
2 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrik müstah
demleri ücreti 
Muvakkat tazminat 
Müstehikkini ilmiye maaş ve 
tahsisatı fevkalâdesi 

Birinci bap yekûnu 

600 
4 380 

4 980 

23 220 
6 890 

21 616 

654 108 

600 
4 380 

4 980 

23 220 
8 000 

19 672 

668 325 

600 
4 380 

4 980 

23 220 
8 000 

19 672 

668 325 

ikinci bap - Masraf 
196 Merkez mefruşat ve demirbaşı 200 2 000 2 000 
197 Merkez levazımı 

1 Tenvir ve teshin 400 800 800 
2 Kırtasiye' 200 300 300 

Fasıl yekûnu 600 1 100 1 100 

198 Merkez müteferrikası 200 700 700 
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199 

200 

M. 

1 
2 

Muhassasatın nev'i 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

600 

1 250 
200 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

600 

2 500 
300 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

600 

2 500 
300 

201 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

îkinci bap yekûnu 

1 450 

900 

3 950 

2 800 

1 200 

8 400 

2 800 

1 200 

8 400 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

202 Mütenevvi msraflar 
1 îcar bedeli 
2 Defatir ve evrakı matbua 
3 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

203 Daimî memuriyet harcırahı 
204 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
205 Resmî telefon tesis ve mükâ-

leme bedeli 
206 Posta ve telgraf ücreti 
207 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

4 500 
300 
400 

5 200 

800 

200 

100 
860 

350 

7 510 

9 500 
500 
500 

665 568 

10 500 

600 

300 

200 
1 193 

500 

13 293 

690 018 

9 500 
500 
500 

10 500 

600 

300 

200 
1 193 

500 

13 293 

690 018 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F . M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

îkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

208 Dinî eserlerin telif, tercüme, 
tab ve neşir masrafları 6 000 6 000 6 000 

Üçüncü kısım - Borçlar 

209 Geçen yıl borçları 400 500 500 
210 Eski yıllar borçları 550 1 000 1 000 

Üçüncü kısım yekûnu 950 1 500 1 500 

UMUMÎ YEKÛN 672 518 697 518 697 518 





10 - Maliye V. 



Rapor 

Maliye bütçesi geçen seneye nazaran 3 028 388 lira fazlasile teklif edilmiştir. Bu fazlanın bir 
milyon lirası Ereğli kömür/havzasındaki ocakların Devlet işletmelerinde tevhidine dair 3867 numa
ralı kanunun istilzam ettiği masraf karşılığı 600 000 lirası sermayesine mahsuben Devlet Ziraat işlet
meleri kurumuna yardım, 200 000 lirası da Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü bütçesine 
yardım, 30 000 lirası Balıklı Rum hastanesine yardım, 10 000 lirası da Hukuk ilmini yayma kuru
muna yardım olarak yeniden ihdas edilen Devlet hizmet ve tertipleri için konulan tahsisata taal
lûk etmekte ve mütebaki 1 388 000 liranın 200 000 lirası Hazine uhdesindeki arazili in tesbit ve köy
lüye tevzii işleri masrafları için yeniden ihdas edilen hizmetlere, 350 000 lirası da millî emlâk ta
miratı için yapılmış ilâvelere ait bulunmaktadır. Bundan başka Orman umum müdürlüğü bütçesine 
yarım milyon ve Havayollarına 25 bin liralık bir zam yapılmış ve 110 000 lirası da Maliye hizmec-
lerine ilâve edilmiştir. 

Bundan başka bazı hizmetlerden tasarruf ve bazı hizmetlere zam yapıldığı görülmüştür. Bu 
zam ve ilâvelerin sebep ve menşeleri ve bunlar hakkındaki mülâhazalarım sıra ile aşağıda arz ve 
izah edilmiştir. 

Memurlar maaşı tertibinde görülen^ 134 660 liralık zammın 120 000 lirası askerî muhasiplikler 
kadrosu karşılığı ve 14 000 lirası.da geçen sene noksan konan kadro açığının ikmali içindir. 

Mazuliyet maaşları tertibinde görülen 370 liralık fazla kanunî bir tahsisat olmak itibarile şayanı 
bahis değildir. Şu kadar ki askerî muhasiplikleri kadrosu için konulan 120 bin liradan 109 bin li
rası şimdiye kadar yapılmış teşkilât için olduğu ve bakiye 11 bin lirasının da muhtemel teşkilât kar
şılığı olarak konduğu anlaşılmış olup ileride lüzum görülecek teşkilât karşılıkları ayrıca derpiş edi
lebileceğinden bu 11 bin lira ile açık maaşları için konulan tahsisattan 10 bin lirasının bu seneki sar
fiyata göre fazla olduğu görüldüğünden bu fazlanın da tenzili mümkün olabileceği mütaleasm-
dayım. 

Tekaüt ikramiyesi tertibinde görünen 15 000 liralık fark da geçen senelerde konan tahsisatın 
noksan olduğu münakale yapılmak suretile anlaşılmış olduğundan yapılan ilâve yerindedir. 

Müteferrik müstahdemler tertiplerinde görünen 14 580 liralık zam kadro karşılığının geçen sene 
bütçesindeki noksanın ikmaline matuftur. Ancak bu kadroda müteferrik müstahdemlerden bir kıs
mına 10 - 30 lira arasında ceman 1380 liralık zemaim yapılmış ve bunun karşılığı yine aynı kadro
larda tenzilât yapılmak suretile temin edilmiştir. 

Vilâyetler müstahdemleri tertiplerinde 18 000 lira derecesindeki tenzilât, kadro intibakının bir ne
ticesidir. Muvakkat tazminattaki 22 000 liralık noksan da bilhesap kadronun tevlit ettiği farktır. 

Merkez ve vilâyetler tenvir ve teshinleri tertiplerindeki 9 000 liralık zam, bu tertiplere 
geçen sene konulan tahsisatın kifayetsizliği, münakale suretile bu tertiplere tahsisat ilâveleri kabul 
edilmekle anlaşılmaktadır. 

îcar bedeli tertibindeki 1 500 liralık zam da bu sene içinde munzam tahsisat alınmak suretile 
ikmal edilmiş ve bütün icar bedelleri taşradaki teşkilâta ait bulunmuştur. 

Defatir ve evrakı matbuaya ilâve edilen 30 000 lira geçen sene kabul edilen kanun mucibince 
yeniden tadili icabeden defterlerin tabı karşılığı için olup bilâhara bu sene de yapılan tasarruf
larla bu ihtiyaç temin edildiğinden bu miktarın tasarrufu mümkün olabilecektir. 

Melbusat tertibindeki 3 000 liralık fark da malzeme fiatlarmdaki tereffüden doğmaktadır. 
Daimî ve muvakkat memuriyet harcırahları için bu sene bütçesine 50 000 liraya yakın müna

kale suretile zam yapılmak suretile kifayetsizliği sabit olduğundan bu sene bütçesine; geçen seneye 
nazaran 26 000 liralık fazla teklif edilmiştir. 

Merkez kontrolörleri devir harcırahı tertibine ilâve edilen 14 000 lira bu sene zarfında faaliyete 
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geçen Millî emlâk ve tahsilat kontrolörlerinin harcırahlarım karşılamak içindir. 

Vergi kanunlarının tatbikatı için köylere gönderilecek memurlar tertibine ilâve edilen 3 ÛÛO 
lira ile defterdar ve varidat müdürlerinin devir harcırahı tertibine ilâve edilmiş bulunan 10 000 
liranın tenzili ile bu hizmetlerin geçen sene tahsisatile idaresi mümkün olabileceğini mütalea et
mekteyim. 

Tahakkuk ve tahsil tebliğ memurlarına şehir dahilindeki yol masrafları için teklif edilen 2 000 
liralık tahsisat, Harcırah kanununun bir hükmünü tadil mahiyetinde olup encümenimizin muttahaz 
karara göre encümenin nazarı dikkatine arzedilmiştir. 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafları için 5 000 lira ilâvesine mukabil ücretli muhabere ve 
mükâleme bedeli tertibinden 1 000 lira tenzil edilmiştir. 

Tedavi ve yol masrafı tertiplerinde 12 000 lira zam yapılmış ve geçen sene bütçesine konulan tahsisa
tın kifayetsizliği sebebile münakaleye müracaata mecburiyet hâsıl olduğu anlaşılmıştır. 

Mukannen masraflar tertibine konulan tahsisat, geçen senenin hesabı katisine göre 1 300 000 
lira noksan olduğu görülmüştür. Bu tertiplerin mütehavvil masraflar mahiyetinde olmak hasebile 
bunların kati olarak tesbitine imkân olmamakla beraber mevcut tahsisata göre sarfiyatın bir mis
linden fazla bir miktara ihtiyaç olduğu anlaşılmakta olduğundan varidat tahminlerinde bir fazla 
görüldüğü takdirde bu tertipteki noksanın ikmali muvafık olacağı mütaleasmdayım. 

235 nci faslın 2 nci maddesine teklif edilen 5 000 liralık zam tatil günlerinde ve mesaî saatleri 
haricinde sinamalarm kontrol işlerinde çalıştırılan memurlara verilen yevmiyeler için olup Ankara, 
İzmir, Istanbulda tatbik e dilen bu usulden müsbet netice elde edilmesi sebebile diğer bazı vilâyetlere 
de teşmili derpiş edilmesinden ileri gelmiştir. 

Buğdayı koruma vergisi cibayet masraflarına teklif edilen 35 000 liralık zam da kurşun fiatla-
rımn yükselmesinden mümbais bulunmuştur. 236 nci fasılda yeniden açılan bir tertibe ilâve edilen 
1 500 lira Merkez bankası memurları masraflarile idare edilmekle olan Anadolu demiryolu, Haydar
paşa limanı şirketleri işlerinin kanunî vaziyetlerini temin maksadına matuf olduğu anlaşılmış olup 
bu babtaki Encümen kararma tevfikan encümenin dikkatine arzedilmiştir. 

Avrupaya gönderilecek müfettişler harcırahına 1000 lira noksan teklif edilmiş olup vaziyeti ha
zıra dolayısile ifası meşkûk olmakla beraber bu tahsisatın bütçede muhafazası muvafık olur. 

241 nci fasla mevzu tahsisata 1 000 lira ilâve edlimiş ise de eskisi gibi muhafaza ve idaresi müm
kün olabileceği anlaşılmıştır. 

243 ncü faslın üçüncü maddesinde görülen fark, kanunî icaplardan doğmuştur. 
9 milyon dekar kadar bir arazinin Hazine uhdesinde olduğu ve bunların biran evvel muhtaç 

köylüye tevzii işinin başarılması gerek köylünün ka Ikınması memleket iktisadiyatının yüksel -
mesi bakımından çok meşkûr neticeler tevlit edeceğinden bu iş için istenilen 200 bin liranın kabulü 
muvafık olacağı gibi Devlet uhdesindeki gayrimen küllerin ve Hükümet dairelerinin harabiden vika
yesi için geçen seneki 400 bin liralık tahsisata ilâveten teklif edilen 350 bin liranın kabulü yerinde 
olacağı mütaleasmdayım. 

Şu noktanın da ilâveten arzını lüzumlu görmekteyim ki, 80 - 90 milyon lira kıymetinde olan bu 
emlâkin senede % 2 nisbetinde bir tamir payı derpiş edilmesi lüzumlu olduğuna göre bu tahsisatın 
hattâ kifayetsizliği tebarüz eder. lleriki senelerde bu tahsisatın bir buçuk milyon liraya iblâğını temen

niye lâyik görmekteyim. 
Damga matbaası işletme ve mevaddı iptidaiye tertiplerine 27 bin liralık fazla teklif, malzeme 

fiatlarmın ve işçilik ücretlerinin yükselmesinden ve ihtiyat olarak tabiyatm fazlalaş(tırılmasmdan 
ileri gelmektedir. 

Hava yolları bütçesine yardım namı altında geçen sene umumî bütçeye mevzu 405 000 liralık 
tahsisata 25 bin lira ilâve edilmiştir. 

Orman Umum müdürlüğü bütçesine yardım tahsisatı da 500 bin lira ilâvesile 1,5 milyon liraya 
iblâğ olunmuştur. Her iki zamda vaziyeti hazıra ilcaatile yapıldığı dermeyan edilmiştir. 

Hava bütçesindeki zam miktarının cüziyetine nazaran bunda tevakkuf edilmemekle beraber 
Orman Umum müdürlüğü bütçesine yapılan 500 bin liralık zammın mezkûr bütçenin tetkik ve 
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tahlilinden sonra tam bir kanaat hasıl olabileceğini Encümenin nazarı dikkatine arzetmeği lü
zumlu gördüm. 

öteden beri İstanbulda vazife görmekte olan esham ve kambiyo borsası, üç sene kadar evvel 
muvakkaten Ankaraya nakledilmek hasebi!e Maliye bütçesine o vakitten beri mezkûr borsa için 
yapılması zarurî görülen yardımın mezkûr borsanın elyevm İstanbulda çalışması dolayısile tama
men tayyı mümkün olmasa bile yarısının tenkisi muvafık olabileceği mütaleasmdayım, 

Balkan birliği cemiyetine yardım tahsisatı olarak bütçede yer alan 20 000 liranın aynen ibka 
ve teklif edildiği ve bir Devlet masrafı olmak itibarile bu tahsisatın tamamının veya bir kısmının 
tasarrufu mümkün olup olamayacağı, bir de Devlet hizmetleri arasında yeniden yer alan 30 000 
liralık Balıklı Kum hastahanesine yardım tahsisatile 10 000 liralık Hukuk İlmini Yayma Kuru
muna yardım tahsisatının bütçede yeniden yer alması hususları Encümence müzakere ve takriri 
icap eden takdirî mevzulardır. 

Maliyenin diğer tertiplerinde yapılan bazı tasarruf ve tadiller hakkında şifahen arzı malûmat 
edileceğinden Maliye bütçesi üzerine yaptığın.' tetkikat neticelerini mübeyyin işbu raporum arz 
ve takdim kılınmıştır. 

8 - V - 1941 Kapor t a 
Kayseri mebusu 

F. Baysal 

Zeyil : 

Maliye bütçesi tetkikatma ait raporumu arz ve takdim ettikten sonra tahsilat idaresinin bana 
vaki izahatına göre radyo ücretleri tahsilatının Hazine teşkilâtına devri ve bir kısım mükellefi
yetlerin yeni kanunlarla ehemmiyetli nisbette tezyidi münasebetile tahsilat kadrosunda bu hizmet
leri ifa için müstahdemini müteferrika tertibinde bazı ilâveler yapılması zaruretine kani olduğumu 
ve bu mevzuda ilâvesi teklif edilen zammın mühim bir kısmının radyo tahsilatından dolayı esasen 
bu posta idaresine verilmekte olan aidattan tasarrufları ile karşılanacağını Encümene ilâveten ar-
zeylerim. 

F B. 
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F. 

211 
212 

M. 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Birimci kısım. - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 800 

5 832 980 
39 900 

215 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edile a 
Lira Lira 

4 800 4 800 

5 967 640 5 956 640 
40 000 30 000 

3 Mazuliyet maaşı 100 470 470 

Fasıl yekûnu 5 872 980 6 008 110 5 987 110 

213 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 35 000 50 000 50 000 

214 
1 
2 
3 

1 
2 
3 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
3670 numaralı Millî piyango 
kanunu mucibince maliye mu-
rakip ve azası ücreti 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

199 200 
176 220 

3 600 

379 020 

811 380 
1 520 640 

32 000 

2 364 020 

199 620 
190 800 

3 600 

394 020 

803 460 
1 524 240 

18 500 

2 346 200 

199 620 
197 280 

3 600 

400 500 

803 460 
1 617 840 

18 500 

2 439 800 

216 Muvakkat tazminat 271 932 249 310 249 310 

Birinci bap yekûnu 8 927 752 9 052 440 9 131 520 

îkinci bap - Masraf 
217 Merkez mefruşat ve demirbaşı 18 000 18 000 18 000 
218 Merkez levazımı 

1 Tenvir 
2 Teshin 

9 000 
10 000 

12 500 
10 000 

12 500 
10 000 
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F. 

219 
220 

221 

222 

223 

M. 

3 

1 
2 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
îşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

îkinci bap yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

18 000 

37 000 

9 000 

2 000 
560 

2 560 

70 000 

60 000 
70 000 

130 000 

30 000 

296 560 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

18 000 

40 500 

13 000 

2 000 
560 

2 560 

70 000 

65 000 
70 000 

135 000 

35 000 

314 060 

yılı için 
Encümence 

kaimi edilen 
Lira 

18 000 

40 500 

13 000 

2 000 
560 

2 560 

70 000 

65 000 
70 000 

135 000 

35 000 

314 060 

224 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

1 
2 
3 
4 

Mütenevvi masraflar 
Tear bedeli 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

64 270 
187 000 
330 000 

6 000 

587 270 

65 770 
187 000 
360 000 

9 000 

621 770 

65 770 
187 000 
330 000 

9 000 

591 770 

225 
226 

227 
228 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Devir ve teftiş harcırahı 

1 Merkez kontrolörleri ile balık 
müfettiş ve muavinleri harcı
rahı 

90 000 

54 000 
120 000 

21 000 

110 000 

60 000 
120 000 

35 000 

110 000 

60 000 
120 000 

35 000 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

2 Vergi kanunlarının tatbiki için 
köylere gönderilecek memur
lar harcırahile hayranlar ver
gisi yoklamasına ve kaçak hay
van takibine gönderilecek ça
vuş, onbaşı ve erlerin her nevi. 
nakil masrafları 32 400 35 000 32 000 

3 Defterdar, varidat müdürleri, 
kontrol ve malmemurlarımn 
teftiş ve devir harcırahı 100 000 110 000 100 000 

0 Tahakkuk ve tahsil tebliğ me
murlarının şehir dahilindeki 
vol masrafları 0 2 000 0 

229 

230 

231 

232 

233 
1 
2 

3 
4 
5 

Fasıl yekûnu 

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 

Mukannen masraflar 
Mukannen aidatı beyiye 
Msbeti kanunla muavven aidat 
ve ikramiveler 
Reddiyat 
Mahkeme harçları 
Devlete ait bina ve arazi vergi
leri 

Fasıl yekûnu 

153 400 

29 000 

3 000 

500 000 

13 500 

315 000 

385 000 
279 000 
23 220 

32 220 

1 034 440 

182 000 

34 000 

2 000 

500 000 

25 000 

315 000 

385 000 
279 000 

23 220 

32 000 

1 034 220 

167 000 

34 000 

2 000 

500 000 

25 000 

315 000 

385 000 
279 000 

23 220 

32 000 

1 034 220 

Üçüncü bap yekmm 2 584 610 2 688 990 2 643 990 

Birinci kısım yekûnu 11 808 922 12 055 490 12 089 570 



66 — 

F. M. Muhassasatm nev'i 

236 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Hneümence 

talep edilen kabul ©dilen 
Lira Lira 

İkinci kısmı - Güze mahsus 
•4 • $ \ı muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
234 Vergi ve tasfiye işlerile iştigal 

eden komisyonlar masrafı 
1 Komisyonlara memur gayri 

muvazzaf aza huzur ücretile 
ehli vukuf ücretleri 68 400 68 400 68 400 

2 Malî müşavere encümeni 9 000 9 000 9 000 

Fasıl yekûnu 77 400 77 400 77 400 

235 Cibayet masrafı 
1 Kıymetli evrak ve levazım be

deli ile tabı masrafı 47 000 47 000 47 000 
2 Vazifeleri haricinde cibayet iş

lerinde istihdam edilecek güm
rük memurları aidatile tatil 
günlerinde ve mesai saatleri 
haricinde çalıştırılacak maliye 
memurlarının yevmiyesi 10 000 15 000 15 000 

3 Menkul ve gayri menkul mal
ların haciz ve satış ve ilân ve 
menkul malların nakil masrafı 6 000 6 000 6 000 

4 Tahsilat komisyonlarile 2490 
sayılı kanun mucibince teşek
kül edecek komisyonlarda bu
lunacak gayri muvazzaf bele-

5 

1 
2 
3 

4 

diye azaları hakkı huzuru 
Buğdayı koruma vergisi ciba
yet masrafı 

Fasıl yekûnu 

Muamelâtı naktiye 
Faiz ve aciyo 
Para nakliye ve bendiyesi 
1567 numaralı kanunun tatbi
ki masrafı 
2999 numaralı kanunun tatbi
ki masrafı 

10 000 

40 000 

113 000 

.1 000 000 
10 000 

100 000 

3 600 

10 000 

75 000 

153 000 

1 000 000 
10 000 

100 000 

3 600 

10 000 

75 000 

153 000 

1 000 000 
10 000 

100 000 

3 600 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

0 Haydarpaşa limanı, Anadolu 
ve Mersin - Tarsus - Adana de
miryolu şirketleri idare mec
lisi azalıklarile murakıplikle-
i'ini ve tasfiye memurlukları
nı ifa edecek Merkez bankası 

237 

1940 
Malî yTİt 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hüküm fitçe Enmimencö: 

talep edilen kabul ediler» 
Lira Lira 

memurları ücreti 
Türk borçları idare masrafları 
karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Atlı tahsildarlara verilecek 
hayvan yem bedeli 

Birinci bap yekûnu 

0 

0 

1 113 600 

154 200 

1 458 200 

1 500 

0 

1 115 100 

155 880 

1 501 380 

0 

11 000 

1 124 600 

155 880 

1 510 880 

İkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

238 Ecnebi mütehassıslar ve malî 
tetkik heyeti masrafı 

1 Ecnebi mütehassıs ve tercü
manlar 

2 Malî tetkik heyeti masrafı 

Fasıl yekûnu 

239 Avrupaya gönderilecek müfet
tişler harcırahı 

240 Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek maliye memurla
rının tahsisat ve harcırahları 

241 Kavanin ve nizamat ve mukar-
reratı maliye telfik ve tertip 
masrafı 

242 Kitap, mecmua bedeli ve mali
ye mecmuası masrafı 

243 Mektep ve kurs masrafı 
1 Muallim, tedris ve idare ücret

leri 

6 000 
2 250 

8 250 

31 000 

200 

6 000 

16 500 

16 440 

6 000 
2 250 

8 250 

30 000 

100 

7 000 

16 500 

13 760 

6 000 
2 250 

8 250 

10 000 

6 000 

16 500 

13 760 



ir. k. 

2 

3 

4 

5 

244 

1 
2 
3 
0 

4 
5 
0 

Muhassasatm nev'ı 

Masarifi idare ve imtihan mas
rafı 
Mektebe celbolunacak memur 
ve talebe yevmiyesi 
İstanbul memurları kursunun 
tedris ücreti 
Mektep kitaplarının tahrir ve 
tabı masrafı 

Fasıl yekûnu 

3827 sayılı kanun mucibince 
mubayaa olunacak nakil vası
taları 
Meteoroloji umum müdürlüğü 
Matbuat umum müdürlüğü 
Hariciye vekâleti 
Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâleti 
Adliye vekâleti 
Nafia vekâleti 
Ziraat vekâleti 

1940 
Malî yılı 
tahsisatr 

Lira 

2 000 

. 14 000 

2 520 

760 

35 720 

29 000 
0 
0 

6 000 
0 
0 

3 400 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

2 000 

38 220 

3 120 

760 

57 860 

— 
0 
0 

0 
0 
0 

— 

yılı için 
Encümence 
kabul edil eti 

Lira 

2 000 

78 220 

3 120 

760 

97 860 

29 000 
4 000 
4 000 

0 
6 000 

150 000 
0 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekunu 

38 400 

136 070 119 710 

193 000 

331 611 

;, Üçüncü bap - Millî emval 
masrafı 

245 İstimlâk ve tefevvüz işleri 
1 Tef evvüz ve teferruğ edilmiş ve 

edilecek emvalin nakten tedi
yeyi müstelzim kısmile bu em
valin icra, vergi ve sair mas
rafları 

2 İstimlâk edilmiş ve edilecek 
emval bedeli 

37 000 

70 000 

37 000 

70 000 

37 000 

70 000 

Fasıl yekûnu 107 000 107 000 107 000 



F. M, Muhassasatın nev'i 

O 

194Ö 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

İ94İ mali yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

246 Tesbit ve tevzi işleri 
1 Tesbit ve tevzi işlerinde çalıştı

rılacak müstahdem ve memur
larla vukuf ehlinin yevmiye, 
ücret ve huzur hakları ve har
cırahları — 150 000 150 000 

2 Tesbit ve tevzi komisyonları
nın malzeme ve aletleri — 50 000 50 000 

ilân masrafları dahil] 

Fasıl yekûnu — 200 000 200 000 

247 Millî emlâk tamirleri — 750 000 900 000 
[Sürveyyan, fen memuru ücretlerile 

0 
0 
0 

îr at getiren millî emval mas
rafı 
Tamir masrafı 
Tamir 
Ambar icarları ve nakliye mas
rafları ve sair masraflar 

Fasıl yekûnu 

8 000 

1 000 

9 000 

— 

— 

— 

0 

0 

0 

0 îrat getirmeyen millî emlâk 
masrafı 400 000 — 0 

248 Menkul ve gayri menkullerin 
müşterek masrafları 

1 Tahmin, ilân ve satış masraf
ları 18 000 20 000 20 000 

2 Tahakkuk etmiş ve edecek be
lediye resimleri 4 000 4 000 4 000 

3 Tescil masrafları 9 000 9 000 9 000 
4 Millî emval ile sahipsiz malla

rın idaresine müteallik müte
ferrik masraflar 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

41 000 

557 000 

2 151 270 

43 000 

1 100 000 

2 721 090 

43 000 

1 250 000 

3 092 491 
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M Muhassasatm nev'i 

1940 
Malî yrJı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encüırıetıee 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

249 

Üçüncü kısmı - Müessesat 

1 

2 

3 

Damga matbaası 
işletme masrafı ve amel o üc
reti 
Demirbaş eşya bedelile tamir 
masrafı 
Mevaddı iptidaiye 

Fasıl yekûnu 

60 000 

10 000 
18 000 

88 000 

80 000 

10 000 
25 000 

115 000 

73 500 

10 000 
25 000 

108 500 

Dördüncü hinim - Borçlar 

250 
251 

1 
2 
3 
4 
0 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1939 yılı borçları karşılığı 
1938 » » » 
1937 » » » 
1936 » » » 
1935 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

85 000 85 000 

85 000 
48 000 
3 000 
3 000 
3 000 

142 000 

142 000 

48 000 
3 000 
3 000 
3 000 

0 

57 000 

142 000 

48 000 
3 000 
3 000 
3 000 

0 

57 000 

142 000 

Beşmci hısım - İstisnaî mas
raflar 

252 
253 
254 

255 
256 

257 

Masarifi gayri melhuza 
Darüşşafakaya yardım 
Çocuk esirgeme kurumuna yar
dım 
Kızılay kurumuna yardım 
Beden terbiyesi genel direktör
lüğü bütçesine yardım 
Halk evlerine yardım 

100 000 
60 000 

18 000 
15 000 

572 400 
1 250 000 

100 000 
60 000 

18 000 
15 000 

572 400 
1 250 000 

100 000 
60 000 

18 000 
15 000 

572 400 
1 250 000 
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258 1351 numaralı kanun mucibin
ce sarf olunacak Ankara şehri 
imar masrafı 

259 Ford mukavelenamesi mucibin
ce verilecek prim karşılığı 

260 İhtiyat tahsisatı 
261 İstihbarat masrafı ve telgraf 

ücreti için Anadolu ajansına 
yardım 

262 Millî iktisat ve tasarruf cemi
yetine yardım 

0 Evkafa muavenet 
263 2777 numaralı kanun mucibin

ce yapılacak Siyasal bilgiler 
okulu masrafları karşılığı 

264 Türk tarih kurumuna yardım 
265 Türk dil kurumuna yardım 
266 2814 sayılı kanunun 13 ncü 

maddesi mucibince Ziraat ban
kasına verilecek fevkalâde ihti
yat akçesi 

267 Balkan birliği cemiyetine yar
dım 

268 2871 sayılı kanunun 9 ncu mad
desi mucibince hususî idarelere 
yapılacak tediyeler karşılığı 

269 Havayolları Devlet işletme 
idaresi bütçesine yardım 

270 Orman bütçesine yardım 
271 Türk maarif cemiyetine yar

dım 
0 1935 - 1938 nihayetine kadar 

2762 numaralı kanun mucibin
ce verilecek mukataa bedelleri 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

135 000 135 000 135 000 

100 100 1 
40 000 40 000 40 000 

100 000 100 000 100 000 

9 000 9 000 9 000 
80 000 0 0 

125 000 125 000 125 000 
118 000 118 000 118 000 
115 000 115 000 115 000 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 

* 20 000 20 000 1 

1 200 000 1 200 000 1 200 000 

405 000 430 000 430 000 
1 000 000 1 500 000 1 500 000 

25 000 25 000 25 000 

70 000 0 0 
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272 İstanbul kambiyo borsası büt 
çesine yardım 

273 Tiftik cemiyetine yardım 
274 Ağaç koruma cemiyetine yar

dım 
275 Yarış ve ıslah encümenine yar

dım 
276 Atatürk anıtının proje masrafı 
277 Askerî fabrikaların hariçten 

getirteceği iptidaî maddelerin 
2261 sayılı kanuna tevfikan 
gümrük resmile muamele ver
gisi karşılığı 

278 Ankara mezarlığı için yardım 
279 Ankara belediyesine yardım 
289 Türk hukuk kurumuna yar

dım 
281 Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü bütçesine yardım 
282 Sermayesine mahsuben Devlet 

ziraat işletmeleri kurumuna 
283 Balıklı Kum hastanesine yar

dım 
284 3867 sayılı kanunun tatbiki 

karşılığı 

Beşinci kısım yokunu 

UMUMÎ YEKÛN 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümene*; 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

27 701 27 701 7 000 

10 000 10 000 10 000 

3 000 3 000 3 000 

33 000 33 000 33 000 
250 000 250 000 250 000 

350 000 320 000 265 818 
250 000 250 000 250 000 
250 000 250 000 250 000 

0 10 000 10 000 

0 200 000 200 000 

0 600 000 600 000 

0 30 000 30 000 

0 1 000 000 1 000 000 

7 631 201 9 816 201 9 721 220 

21 821 393 24 849 781 25 153 781 



11- Düyunu umumiye 



Rapor 

1941 senesi Düyunu umumiye bütçesi hakkında hususî raportör- olarak yaptığım tetkikat neticesi 
aşağı da arzolun ur. 

1940 senesinde 67 336 747 lira olan Düyunu umumiye bütçesi 1941 senesinde 12 750 000 lira faz-
lasiJe 80 086 747 lira olarak teklif edilmektedir. 

1940 senesine nisbotle başlıca farklar şunlardır : 
4 494 760 lira 3525 ve 3738 numaralı kanunlar mucibince istimal edilen kredilerin taksitine, 

10 000 000 lira fevkalâde tahsisat karşılıklarının faiz ve amortismanlarına ve 500 000 lira tekaüt 
maaşlarına zam teklif edilmekte ve buna mukabil iki milyon küsur lirası 266 ncı fasıl tahsisatına te-
alluk etmek üzere bazı fasıllarda tasarruflar temin edilmektedir. 

Bunlasın sebepleri Hükümet esbabı mucibesinde izah edilmiş ve istenilen tahsisatın kanun ve 
mukavelelerine ve ihtiyaçlara uygun olduğu anlatılmıştır. 

Devletin umumî harçları hakkında bu münasebetle yaptığım tetkikata gelince : 
Devletçe tahvil ihracı suretile uzun vadeli dahilî istikraza 1933 senesinde başlanmış 2094 numa

ralı kanunla % 5 faizli ve ikramiyeli 12 milyon liralık Ergani; 2463 numaralı kanunla da 7 ter
tipte! ceman 30 milyon liralık % 7 faizli ve 20 şer senede itfası meşrut Sivas - Erzurum istikraz tah
villeri çıkarılmış ve bunların muntazaman ödenmesine devam edilmekte bulunmuştur. Bunun hari
cinde 3322 numaralı kanunla sakit Osmanlı Devletinden müntakil 1918 dahilî istikraz tahvillerinin 
bakiyesi yerine 8 279 440 liralık tahvil ihraç edildiği gibi 459 numaralı kanun mucibince 20 senede 
ve 2701 numaralı kanun mucibince 7 senede itfası meşrut takriben bir milyon liralık tahvil çıkarıl
mıştır. 

3523 numaralı kanun mucibince çıkarılan 1 861 829 liralık gayri mübadil tahvillerinin müddeti de 
dört senedir. Bu tahvillerin halen mazlıar olduğu rağbet ve Hazinenin teahlıüdatmı ifa hususunda 
gösterildiği itina şayanı memnuniyettir. 

Uzun vadeli haricî borçlara gelince : bun! arın başında sakıt imparatorluktan müdevver Osmanlı 
borçları gelmektedir. Gerek miktarı ve gerek döviz olarak tediyesi bakımından Hazineye mühim 
bir yük teşkil eden bu borcun 1928 itilâfile tesbit edilen miktarile tediye şartları kabili tatbik olma
dığından bu mukavele 1933 itilâfile tadil edilmiş ve 50 senede itfa olunmak üzere % 7,5 faizli 
962 636 000 frank itibarî sermayeli 1 925 272 adet tahvile kalbedilmistir. 

O zamanki Fransız frangı rayicine göre bu borç : .10 milyon lira itibarî sermayeyi tazaınmun etmek
te idi. Döviz tediyesindeki müşkülât ve muhtelif suretlerle kambiyo Hatlarında vukubulan tahavvul-
ler sebebile düyunu umumiye meclisile mutabık kalman tadilât dairesinde borcun tediyesine devam. 
edilmiş ve bir taraftan gerek amortisman sandığınin ve gerek halkın bu tahvilleri mubayaası tashih 
edilerek borcun peyderpey memleket dahiline in tikali temin edilmiştir. 

Bu tahviller; Türkiyede millî para ile; Alman yada kliring hesabıudan ve bunun haricindeki 
yerlerde ve bitahsis Pransada mal bedelile ödermesi esaslarına göre üç kontenjana ayrılmış ve 
1 haziran 1940 tarihinde tedavülde bulunan mik t an : 

780 049 adedi A kontenjanı Türkiye ve Almanya haricinde malla ödenecek kısım 
939 404 » B » Türkiyede ödenecek kısım 
30 000 » C » Almanyacla ödenecek kısım 

olmak üzere 1 839 453 adet tahvilden ibaret bulunmuştur. 
Bir taraftan Türkiyede sermaye ekseriyeti huuılü ve diğer taraftan 1939 harbi müııasebetile Dü

yunu umumiye meclisinin inhilâli karşısında Hükümet tediyata devamla beraber bu işe düyunu 
umumiye meclisinin tavassutuna mahal olmadığı kanaatine varmış ve 30 eylül 1940 tarihinde 

meclisin ilgasına ve meclise müterettip vazifeleri] bizzat ifasına karar vermiştir. Evvelce vaki mu-
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tabakat veçhile 25 523 frank bir dolar ve bir dolar 129 kuruş itibarile tesbit edilen nominal ser
maye vaziyeti 1 nisan 1941 deki Hazine kayitkrine göre 46 823 247 Türk lirasıdır. 

Osmanlı saltanatının en mühim bir kapitalfti yon mevzuu olan bu işi bu neticeye vardıran Hü
kümetimizin kıymetli mesaisini ve bunun ehemmiyetini bu maruzatımla kısaca telhis etmiş olduğu
mu zannederim. 

Satın alman demiryolları, rıhtım ve saire bedellerine mukabil ihraç edilen ve taksitleri alâkalı 
mülhak bütçelerden ödenen tahvillerin de peyderpey memleket dahiline intikali teshil edilmekte 
ve hariçteki kısmı da yine mal ile ödenmek şekli temin olunmaktadır. 

Cumhuriyet Hükümetinin uzun vadeli haricî borçlarının birincisi malûm olduğu veçhile 1722 
numaralı kanunla aktedilen kibrit istikrazıdır. % 6,5 faizli 10 milyon dolar olarak aktedilen bu-
istikrazın 25 senede itfası mukarrer olup dolar kıymetinde vukubulan mühim tenezzül bu borca 
ait bütçe mükellefiyetini hafifleştirmiştir. 

İkinci haricî istikrazımız da 3525 ve 3738 numaralı kanunlarla akdine salâhiyet verilen 10 ve 
43,5 milyon sterlinlik istikrazlar olup bunlardan 15 milyon sterlinlik altın istikrazı tamamen tahak
kuk ettirilmiş ve diğer istikrazlara gelince mal olarak alınması meşrut kısmın bu günkü şartlar al
tındaki müşkilât sebebile halen bir miktarı tahakkuk edebilmiştir. Bu borçların da mal ile öden
mesi meşrut olup Hazineye ait taksitler bütçemizde yer almaktadır. 

Hazinenin bunlar haricindeki başlıca borçları hususî kanunları mucibince müteahhitlere veri
len bonolardan, muhtelif kanunlarla çıkarılan bonolardan ve diğed dalgalı borçlarından teşekkül 
etmektedir. 

Ana hatlarile yukarıda arzedilen Devlet borçları mart 1940 gayesi itibarile haricine çıkarılan 
cetvele göre şu şekilde hülâsa olunabilir. 

Dahilî muntazam borçlar: Osmanlı Devletinden intikal eden 158 milyon liralık evrakı nakdiye-
den itfa edilmeyen kısmı dahil olmak üzere 185 854 168 ljra. 

Haricî muntazam borçlar: 1933 Türk borcu tahvilleri; şimendifer, rıhtım gibi tesisat istimlâki 
mukabilinde çıkarılan veya Devlete intikal eden tahviller ve diğer uzun vadeli borçlar 291 824 106 
lira. 

«Bunlardan bir kısmı memleket dahiline intikal ettirilmiş ve dışarıda olan kısmın da mal ile 
ödenmesi meşrut bulunmuştur.» 

Dalgalı borçlar: 59 milyonu ecnebi parasile aktedilen borçlar olmak üzere bu miktar 478 mil
yon lira raddesindedir. 

Bu suretle Devlet borçları 956 milyon lira raddesinde olup bunun takriben 163 milyonu mülhak 
bütçeli idarelere ve mütebakisi Hazineye ait bulunmaktadır. 

158 milyon liralık evrakı nakdiye ile diğer bir çok sakıt idare borçları da bu meyanda dahildir. 
1921 senesinden bu güne kadar Cumhuriyet devrinin gerek Devlete ve gerek millete temin 

ettiği maddî ve manevî varlıklarla mukayesesi yapıldığı takdirde bu borcun miktarı en ufak bir 
endişe uyandırmaktan uzak görüleceği tabiidir. Filhakika buna mukabil şimdiye kadar Cumhu
riyet bütçelerile vüeude getirilip ensali âtiyeye intikal edecek olan yalnız Devlet varlıklarının bir 
hesabı yapılırsa bu müsbet vaziyet rakamlarda ifade edilmiş olur. Bu meyanda yalnız Devlet de
miryolları mallarının kıymeti 465 milyon liraya baliğ olduğunu zikredebiliriz. 

Ancak arzedilen Devlet borçlarının hemen yarasından ziyadesini dalgalı borçlar teşkil etmekte 
olup bunlardan bir kısmı kısa vadeli bonolardır. Bu bonoların bir kısmı da evrakı nakdiyenin tedavül 
hacminin artmasına müeddi olmaktadır. 

Cumhuriyet devrine intikal eden 158 milyon liralık evrakı nakdiyenin memleketimizin bugün
kü umumî şartlarına göre ihtiyaca cevap verecek miktarda olmadığı aşikâr ve halen mevcut dünya 
şartları ufak büyük bütün Devletleri Merkez Bankaları yardımına sevkettiği malûm isede Deflet 
borçlarının kabil olduğu kadar, uzun vadeli dahilî istikrazlara sevk ve imalesi ve mevcut dalgalı 
borçlardan mümkün olan kısmının bu nevi borca tahviline çalışılması zaruridir. 

Filhakika Hazinece de bu hususta mümkün olan tedbirlere tevessül edildiği memnuniyetle 
görülmektedir. 
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Yol ve demiryolu inşası gibi acilen muhtaç olduğumuz nafia hizmetlerinden ve bu günkü gibi 

fevkalâde dünya şartlarının icap ettirdiği munzam millî müdafaa hizmetlerinden vatandaşın te
diye kudretile mütenasip esaslara uyması zarurî olan bütçe ile temin edilemeyen kısmının fevkal
âde menabi ile karşılanması mecburiyeti aşikâr isede bunu mümkün olduğu kadar uzun vadeli da
hilî istikrazlara hasre çalışmak bu vaziyetlerle mütenasip olarak Devletin normal masraflarında 
azamî tasarruf kâr olmak zarureti göz önünde tutulmak lâzımgelir. 

Bu münasebetle; dahilî istikraz tahvillerinin bütün memlekete ve halka yayılabilmesini teinine 
yarayan bir temenniyi arzetmek isterim. 

Dahilî istikraz itfa ve kupon tediyatmda Merkez bankasına % V^ nisbetinde bir komisyon 
verilmektedir. Banka buna mukabil emarjman yapmak ile de mükellef bulunmaktadır. 

Bu zayif karşılık bu hizmetlerin icap ettiğımasraflara bile kâfi gelmediğinden kupon tedi 
yatının diğer millî bankalarda ve hatta Ziraat bankası gibi en mühim bir Devlet malî müessese
sinde bile yapılması mümkün olamamaktadır. Tahvillerimizin gerek itfa ve gerek kupon tediya-
tma bütün millî bankaların bütün şubelerinde devam edilebilmesi ve bunun yalnız bir millî va
zife olarak değil kendileri için bir iş mahiyetini alabilmesi için Merkez bankası ile yapılan 
mukaveleyi tadil ederek diğer bankalarca yapılacak tcdiyatm icap edeceği munzam bir komisyon 
verilmesi ve bu suretle halkın da teshil ve teşviki çok faydalı olacağı mütalea edilmektedir. 

Hazinenin Devlet taahhütlerini muntazam ödemede gösterdiği itinayı şükranla arzeder ve na
kit işleri umum müdürlüğü muamelât ve kuyu dunda görülen intizam ve tekâmülü memnuniyetle 
kaydederim. 

Tekaüt maaşatma ait kısım munzam bir raporda arz ve izah edilmiştir. 

Tekaüt maaşı tahsisatı 

308 nci faslı teşkil eden tekaüt, dul ve yetim maaş ve tahsisatları tertibine 1940 senesine nisbetle 
yarı m milyon lira fazlasile 19 500 000 lira tahsisat konulmuştur. Tekaüt maaşı tediyatmm hesabı ka
tilere göre seyri aşağıda gösterilmiştir : 

Senesi Lira 

5.338 370 lirası on seneliklere verilmiştir. Sene marttan hazirana alınmıştır. 
3 137 236 lirası on seneliklere verilmiştir 
3 853 521 » » » » 

644 237 » » » » 

Yeni kanunun tatbiki ve eski maaşlara zam yapılması. 

On seneliklerin tediyesine başlanmasından 
» » » » 
» » » » 
On seneliklerin tasfiyesi hitam bulmasından 

1339 
1340 
1341 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

8 
7 
14 
13 
13 
11 
11 
14 
16 
16 
16 
17 
18 
18 
17 
18 
18 

443 953 
537 634 
496 336 
499 624 
697 042 
319 871 
436 951 
253 960 
307 480 
222 725 
937 380 
551 527 
480 055 
729 880 
936 030 
309 617 
536 509 

1940 senesi başında Muntazam borçlar umum müdürlüğünce hazırlanan cetvelden alınan hulâsa
nın da arzı faideli görülmüştür, 
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Şöyleki : 

Askerî Mülkî Yekûn 
Adet Lira Aedt Lira Adet Lira 

325 tarihli tekaüd kanu
nuna göre 30170 6 859 609 8836 1 638 330 39006 8 497 939 
1683 numaralı tekaüd ka
nununa göre 12432 5 999 240 16070 4 538 601 28502 10 537 841 

42602 12 858 849 24906 6 176 931 67508 19 035 780 

Bu miktarlar meyanmda 551 numaralı kanuna müstenit terfih zamîarı ve 3835 numaralı kanuna 
müstenit eski tekaütlere- yapılan zamlarda dahildir. Bu rakama defaten ödenen on senelikler ve 
ikramiyelerde ilâve edildiği takdirde senelik tahakkuk miktarı 19 873 089 liraya baliğ olur. 

Bu vaziyete göre bütçeye konulan tahsisat hakikî miktara takarrup ettirilmeğe çalışıldığı anla
şılmıştır. Bu rakamlara göre 1325 tarihli Tekaüt kanununa tâbi sivil beher nüfusa ayda vasatî on 
beş lira ve askere on sekiz lira ve 1683 sayılı kanuna göre de sivil nüfusa ayda 23 lira ve askere 
39,84 lira isabet, etmektedir. Bu münasebetle Tekaüt kanunu vaziyetini ve bunun muhtaç olduğu 
İslâhat üzerinde bazı maruzatta bulunmağı faideli mülâhaza ettim. 

1325 tarihli Tekaüt kanunu vaziyetini islâh eden 1683 numaralı kanunu ve bunun müzeyyelâtmı; 
Devlet mensuplarını işe bağlamak ve istikballerini temin etmek noktasından büyük ve faideli bir 
terakki merhalesi telâkki etmek tabiidir. 

Ancak bu kanun her ihtiyaç ve icabına göre mütevaliyen ve fakat muayyen bir noktai azimeti 
olmaksızın bir çok tadilâtla ve tefsirlerle ve içtihatlarla hüviyeti değişmiş vaziyete girmiştir. Bu 
meyanda kanunun bazı esas prensipleride tatbikatta kanunun metinlerinin icaplarına göre gaip 
olmuştur. 

Meselâ; tekaüt olan bir zata filî hizmet maaşı tutarının yüzde yetmiş beşi nisbetinden fazla bir şey ve
rilmemesi kanunda yer almışken bundan istisna edilen maluliyet vaziyetleri bu esasları değiştirmiş ve 
şimdiye kadar Balkan harbindenberi on üç seneye varan harp zamları ve yıpranma payları ilâve 
edildiği takdirde meselâ 25 sene hizmet etmiş bir zata bu harp zamanlarında hizmet ettiği takdirde 
13 sene ve ayrıca yıpranma zammı olarak 3 sene eklendiği takdirde 41 sene üzerinden maaş tahsis 
ve bu vaziyetin harpteki bir maluliyette nazarı itibare alındığı takdirde filî hizmet maaşının fev
kinde maaş almağı intaç ettiği vaki olmaktadır. 

Meselâ ; filen 25 sene hizmet etmiş ve yukarıki zamlarla hizmeti 41 sene itibar edilmiş olan 45 
lira maaşlı bir zatin hizmet aylığı tutarı 126 lira olduğu halde 3 ncü dereceden maluliyeti halinde 
kendisine ayda 150 küsur lira tekaüt maaşı verilmesi lâzım gelmektedir. Birinci ve ikinci derece
deki maluliyet aylıkları da tabii bundan fazladır. 

Devlet kadroları bir taraftan artmakta olmasına maaş nisbetlerinin de tezayüdüne ve çok 
teknik mahiyet arzeden maaş tahsis işlerindeki ihtilâfların muhtelif makamat tarafından hal ve 
intacı imkânlarının mevcudiyetine göre 1339 senesinde 8 500 000 lira olan tekaüt tediyatını bu 
sene için 20 000 000 liraya götüren tezayüt seyrinin devam ederek daha çok mühim rakamlara var
masın ve müktesep hakların da ihlâline gidilmesi doğru olamıyacağı halde bir gün buna dahi gidil
mek zarureti karşısında kalınması muhtemeldir. 

Bu vaziyet karşısında Tekaüt kanununun en yakın bir zamanda ele alınarak hak ve madelete uygun 
ve fakat lüzumsuz haklar tesisine meydan vermiyecek şekilde yeni baştan tetkik ve tedvini yoluna 
gidilmesi Devletin acil işleri arasında nazarı itibare alınacak bir mevzu olduğunu tebarüz ettirmeği 
faideli görmekteyim. 
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Maliye vekâletinin zat maaşları işini de çok muntazam bir şekilde tesis ve tanzim hususunda 

gösterdiği tekâmül ve muvaffakiyeti ayrıca kaydetmeği bu vesile ile vazife telâkki ederim. 
Maliye vekâleti; bu kanunun revizyonu esnasında her türlümalûınat ve erkaıııı bulabilecek şekilde 

mücehhez bulunmaktadır. 
8 -V-1941 

Raportör 
Trabzon mebusu 

Sim Day 
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P. M. 

291 

292 

293 

Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Dahilî borçlar 

Birinci bap - İstikrazlar 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

3322 numaralı kanun mucibin
ce çıkarılan 1938 ikramiyeli 
dahilî istikrazının faiz ve itfa 
bedellerile komüsyon, sigorta 
ve sair bilûmum masrafları 
karşılığı 
2094 numaralı kanun mucibin
ce çıkarılan ikramiyeli dahilî 
istikrazın faiz ve itfa bedelle
rile komüsyon, sigorta ve sair 
bilûmum masrafları karşılığı 
2463 numaralı kanun mucibin
ce çıkarılan tahvillerin faiz ve 
itfa bedellerile komüsyon, si
gorta ve sair bilûmum masraf
ları karşılığı 

788 000 788 000 788 000 

1 144 843 1 138 000 1 138 000 

2 320 000 2 844 000 2 844 000 

Birinci bap yekûnu 4 252 843 4 770 000 4 770 000 

İkinci bap - Dalgalı borçlar 
294 1885 numaralı kanun mucibin

ce İstanbul mecburî istimlâk 
bedeli 

295 Mahsubu umumî kanunu mu
cibince verilecek tasfiyei dü
yun tahvillerinin 1932 -1941 se
neleri faiz ve amortismanlarile 
nakten verilecek tahvil kesir
leri, komüsyon, sigorta ve sair 
masrafları karşılığı 

296 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 nu
maralı kanunlara tâbi olup 
nakten ödenecek borçlarla 3523 
sayılı kanun mucibince verile
cek tahvillerin ve elyevm teda
vülde bulunan Hazine tahville
rinin faiz ve amortismanlarile 

30 000 15 000 15 000 

80 000 80 000 80 000 
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1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

keza nakten ödenecek tahvil 
kesirleri, komüsyon, sigorta 
muhafaza ve sair bilûmum 
masrafları ve mülga Hatay 
devletinden müdevver borçlar 
karşılığı 1 235 507 614 000 614 000 

297 Cumhuriyet Merkez bankası 
hesabı 

1 Evrakı nakdiye itfa karşılığı 2 645 087 3 004 647 3 051 569 
2 Evrakı nakdiye mukabili ve

rilmiş olan bonoların faizi 1 410 000 1 395 000 1 395 000 

Fasıl yekûnu 4 055 087 4 399 647 4 446 569 

298 Ziraat bankası hesabı 
1 3202 numaralı kanun mucibin

ce verilecek sermaye karşılığı İ 322 543 1 502 324 1 525 784 
2 3491 sayılı kanunun muyakkat 

dördüncü maddesi mucibince 
verilecek olan 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Fasıl yekûnu 2 322 543 2 502 324 2 525 784 

İkinci bap yekûnu 7 723 137 7 610 971 7 681 353 

Birinci kısmı yekûnu 11 975 980 12 380 971 12 451 353 

İkinci kısım - Haricî borçlar 

Birinci bap - Sakıt imparator
luk borçları 

299 Düyunu umumiye senelik mü
rettebatı ve bilûmum masarifi 4 255 500 3 963 800 3 963 800 

300 2670 ve 3022 numaralı kanun
lar mucibince Amerika Birle
şik Devletleri Hükümetine ve
rilecek taksit bedeli 135 500 135 500 135 500 

Birinci bap yekûnu 4 391 000 4 099 300 4 099 300 
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îkinci bap - Haricî istikrazlar 
301 1722 numaralı kanun mucibin

ce kibrit istikrazı faiz ve itfa 
mürettebatı 

302 3525 ve 3738 numaralı kanun
lar mucibince yapılan kredi ve 
istikrazlar karşılığı 

1 On milyon sterlinlik kredinin 
faiz ve itfa mürettebatı 

2 25 milyon sterlinlik kredinin 
faiz ve itfa mürettebatı 

3 15 milyon sterlinlik istikrazın 
faiz ve itfa mürettebatı 

4 2 milyon sterlinlik istikrazın 
faiz ve itfa mürettebatı 

5 264 milyon küsur franklık is
tikrazın faiz ve itfa mürette
batı 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1 000 000 

5 764 614 

5 054 768 

680 967 

499 651 

1 572 000 

9 5.04 495 

5 214 628 

695 284 

508 353 

1 083 500 1 083 500 1 083 500 

1 572 000 

9 504 495 

5 214 628 

695 284 

508 353 

Fasıl yekûnu 13 000 000 17 494 760 17 494 760 

îkinci bap yekûnu 14 083 500 18 578 260 18 578 260 

Üçüncü bap - Mütenevvi 
borçlar 

303 664, 1013, 1177, 1244, 1550 ve 
2425 numaralı kanunlar muci
bince çıkarılan bonolar ve bu 
mahiyetteki borçlar 

304 Fevkalâde tahsisat karşılıkla
rından ve Hazine bonolarından 
doğan borçların faiz ve amor
tismanları 
[Hazine kefaletini haiz bonoların 
icabı halinde tediyesi bu tertibten 
yapılır.] 

305 2434 numaralı kanun mucibin
ce temin olunan kredi taksiti 

6 876 000 4 518 216 4 518 216 

10 000 000 20 000 000 25 000 000 

800 000 800 000 800 000 
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306 Mahkûmünbih Tborçlar 

Üçüncü bap yekûnu 

Tkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Zatî maaşlar 
ve tahsisatlar 

307 Vatanî hizmet mukabili maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeler 

308 Mütekait, dul, yetim maaşları 
ve tahsisatları 

309 551 numaralı kanun mucibin
ce harp malûllerine verilecek 
arazi bedeli 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

100 000 100 000 100 000 

17 776 000 25 418 216 30 418 216 

36 250 500 48 095 776 53 095 776 

30 267 30 000 30 000 

19 000 000 19 500 000 19 500 000 

80 000 80 000 80 000 

19 110 267 19 610 000 19 610 000 

67 336 747 80 086 747 85 157 129 



12 - Gümrük ve inhisarlar V. 



Rapor 

Gümrük ve İnhisarlar vekâleti ile Gümrük muhafaza komutanlığı 1941 malî yılı bütçeleri tetkik 
olundu : 

Devletin bilvasıta elde ettiği rüsumun mühim bir kısmını teşkil eden gümrük varidatı geçir
mekte olduğu fevkalâde ahval dolayısile mühim noksan irae etmektedir. 

1940 haziranından 1941 mart gayesine kadar tahsil edilen on aylık gümrük varidatı geçen senenin 
aynı aylarına nazaran 15 milyon 400 bin liralık bir tenakus gösterdiği gibi 1940 bütçesi muham-
menatma göre de 10 milyon 199 bin liralık bir noksan irae eylemiştir. 

İthalât emtiasının azalmasından neşet eden bunoksana rağmen gümrük teşkilâtına ait umumî hiz
metlerin istilzam ettiği masraflardan bir tasarruf yapılması varit görülememektedir. 

Fasıllar üzerinde yapılan tetkikat aşağıda sırasile arzolunur : 
Maaşat ; 
Bu sene filî kadronun icap ettirdiği tahsisat tam, yani geçen seıieye nazaran 53 bin 194 lira fazla-

sile 1 495 260 lira olarak konulmuştur. 
Memur adedi bu sene daha azdır. Maaş itibarile de 186 liralık cüzi bir tasarruf vardır. 199 memu

riyet (L) cetveline alınmıştır. Geçen sene bu mikdar 152 idi. (L) cetveline bu sene fazla nakledilen 
47 memur bazı yerlerde işlerin azalmasından dolayı filî kadrodan çıkarılmıştır. Bu sayede kadro dar
lığı sebebile terfi eden memurlar için de kadroyu tevsi imkânı elde edilmiştir. 

Tekaüt ikramiyesi ; 
Otuz seneyi ikmal etmiş olanlar 24 kişidir. İkramiye bedeli 28 bin beş yüz lira tutmaktadır. 

Bunların hepsinin birden tekaütlüklerini istemiyeceklerine nazaran bütçede gösterilen 33 bin liralık 
tahsisatın 17 bin liraya indirilmesi muvafık olur kanaatindeyiz. 

Bu tenzil kabul edildiği takdirde tasarruf edilecek 16 666 liradan 1 000 lirası daimî 2 500 lirası 
muvakkat memuriyet harcırahlarına ve bakiyesinin de Naf'ia vekâleti bütçesindeki inşaat faslına nakli 
teklif edilmektedir. 

Muvakkat tazminat: 
Bu fasıl geçen seneye nazaran 1 300 lira artmıştır. Görülen lüzuma binaen Ankara gümrük 

kadrosu takviye edilmiş olduğu için bununla ilâve olunan bir kaç memura mesken zammı verile
cektir. 

Merkez müteferrikası: 
Bu fasılda görülen iki bin lira zam, su sarfiyatı artmasından ve müteferrik eşya fiatlarmm 

yükselmesinden mütevellittir. Su ve donanma masrafları Gümrük muhafaza komutanlığile müş
terektir. 

Otomobil masrafları: 
İşletme ve tamir masraflarmdaki fazlalık fi at farkından ileri gelmiştir. 
Vilâyetler levazımı: 
Tenvir ve teshin 2 450 lira artmıştır. Hem mahrukat fiatı hem de nakliye fiatiarı artmasından 

ileri gelmektedir. 
Vilâyetler müteferrikası: 
Fiatlarm artmasından dolayı 1 000 lira fazla konulmuştur. Müşterek masraflar kısmının mü

tenevvi masrafların da melbusat bedeli 1 000 l ira arttırılmıştır. Bu da pahalılıktan mütevel
littir. 

Daimî masrafların mütenevvi masraflar kısmının birinci kimyahaneler maddesinde görülen 
3 000 liralık fazla; geçen seneki mevcut stokların bitmiş olmasından ve bu sene tahlilât için 
alınması icab eden ilâç bedelinden husule gelmiştir. 
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Gümrük kursları masraflarının ikinci maddesinde yevmiye bedeli farkı olan 1 870 lira gele

cek memurların ibateleri kendilerine verilmiş o İmasından mütevellittir. 

Gümrük muhafaza komutanlığı 
Maaşat; 

Bu fasla 59 bin 927 lira ilâve edilmiştir. Bunun 43 bin 60 lirası yeni teşkilât kanunu muci
bince ücretten maaşa nakleden ve 14 bin 867 lirası 1841 numaralı kanun hükmüne tevfikan ter
his edilmeyen erat maaşının 5 liraya çıkarılmışı olmasından mütevellittir. 

Gümrük muhafaza komutanlığında tekaüde sevk ve münhal sebebile geçen seneye nazaran 
80 memur daha L cetveline alınmıştır. 

Fiat farkından dolayı bu sene 1 000 lira art t ırmak zarureti hâsıl olmuştur. 
Daimî memuriyet harcırahında 16 bin lira zam vardır. Yeni teşkilât kanunu mucibince tekaüde 

sevkedilenlerin harcırahı olduğu gibi askerî kısımda da orduya giden ve ordudan gelenlerin har
cırahları bu fasıldan verilmektedir. 

Muvakkat memuriyet harcırahı da arttırılmıştır. Bu sene kursa memur getirilecektir. 
Muayyenat : 
Madde 1 — 1940 senesinde 70 bin lira munzam tahsisat alınmıştı. 70 bin liralık ta stok vardı. 

Bu sene fiat farkı da 70 bin lira tahmin edildiğinden 210 bin lira arttırılmak zarureti hasıl ol
muştur. 

Madde 2 — Tenvir ve teshin tahsisatında geçen seneye nazaran 81 bin lira fazlalık vardır. 
Bu maddenin 1940 senesi sarfiyatı 16 bin lira munzam tahsisat ve 25 bin 700 lira münakale 
suretile alınmış ve elde bulunan 40 bin liralık stoklarla idare edilebilmiştir. 

Madde 3 — Deniz subay ve erlerinin yemeklik bedeli beş bin lira arttırılmıştır. Geçen sene 
kâfi gelmediğinden dört bin beş yüz lira münakale yapılmıştı. 

Levazımı askeriye : 
Madde 1 — Melbusat 70 bin lira arttırılmıştır. Geçen sene 13 bin lira munzam tahsisat alınmış. 

20 bin lira da münakale suretile ilâve edilmiştir. Ayni zamanda geçen sene meselâ 470 kuruşa 
alman bir çift potin şimdi 820 kuruşa alınabilmektedir. 

Ecza ve malzemei sıhhiye : 
Madde 1 — Üç bin lira zam vardır. Kinin gibi bazı ilâç fiatleri arttığı gibi esasen geçen sene 

münakale ile para almak zarureti de hissedilmiştir. 
Muhafaza kursu masrafları : 
Bu fasılda görülen 22 bin lira yeni Teşkilât kanunu mucibince merkezde açılacak kursun muh

telif masrafları karşılığıdır. Arzolunur. 
30 - IV - 1941 

Raportör Raportör 
Elâzığ mebusu Tuncel mebusu 

Fethi Altay . Mitat Yenel 
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319 

320 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci hısım - Vekâlet 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

315 Vekil tahsisatı 4 800 4 800 4 800 
316 Maaş 

1 Memurlar maaşı 1 441 346 1 495 260 1 495 260 
2 Acık maaşı 8 000 8 000 8 000 

Fasıl yekûnu 1 449 346 1 503 260 1 503 260 

317 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 86 880 33 666 17 000 

318 
1 
2 

1 
2 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyet ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

8 220 
31 320 

39 540 

1 200 
23 040 

24 240 

45 156 

1 649 962 

8 100 
31 320 

39 420 

1 200 
23 040 

24 240 

46 416 

1 651 802 

8 100 
31 320 

39 420 

1 200 
23 040 

24 240 

46 416 

1 635 136 

İkinci bap - Masraf 
321 Merkez mefruşat ve demirbaşı 4 000 4 000 4 000 
322 Merkez levazımı 

1 Tenvir 3 000 3 000 3 000 
[Muhafaza genel komutanlığı kısmı 
ile beraber binanın tenvir ve asan
sörler ve su motörlerinin ceryan sar
fiyatı masrafları da dahildir.] 
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325 

328 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

2 Teshin 6 750 6 750 6 750 
[Muhafaza genel komutanlığı kısmı 
ile beraber binanın teshini ve odacı
larla karargâh erlerinin yıkanma vo 
temizliği için sarf olunacak mahrukat 
ve havagazı masrafları.] 

3 Kırtasiye 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 11 750 11 750 11 750 

323 Merkez müteferrikası 6 000 8 000 8 000 
[Vekâlet binasındaki Muhafaza ge
nel komutanlığının şehir suyu ile do
nanma masrafları da dahildir.] 

324 
1 
2 

1 
2 
3 

Vekâlet otomobili masrafı 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

1 560 
500 

2 060 

100 
600 
400 

1 100 

2 000 
500 

2 500 

1 
900 
500 

1 401 

2 000 
500 

2 500 

1 
900 
500 

1 401 

326 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 25 000 22 000 22 000 

327 Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

24 500 
12 000 

36 500 

14 500 

100 910 

26 950 
12 000 

38 950 

15 000 

103 601 

26 950 
12 000 

38 950 

15 000 

103 601 
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1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

329 Mütenevvi masraflar 
1 İcar bedeli 27 500 26 000 26 000 
2 Defatir ve evrakı matbua 18 810 18 800 18 800 
3 Melbusat 14 000 15 000 15 000 

[Gümrük kolcularının melbusatı da
hildir.] 

Fasıl yekûna 60 310 59 800 59 800 

330 Daimî memuriyet harcırahı 25 000 25 000 26 000 
331 Muvakkat memuriyet harcı 

rahı 15 000 15 000 17 500 
332 Müfettişler sarcırahı 36 760 36 760 36 760 
333 Staj için yabancı memleketlere 

gönderilecek müfettiş ve mua
vinlerinin harcırahı 1 1 1 

334 Yüksek tahsilini bitirmiş ecne
bi diline sahip olan ve gümrük 
muamelelerini bilenlerden ya
bancı memleket gümrüklerine 
staj için gönderileceklerin har-

335 

336 

337 
338 

339 

cırahı 
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 
Mukannen masraflar 

1 Keddiyat 
2 Nisbeti kanunla muayyen ikra

miyeler 
[1918 sayılı kanunun 3777 sayılı ka
nunla değişen 60 ncı maddesi.] 

1 

8 100 

600 
44 174 

10 000 

200 000 

2 820 

1 

8 000 

500 
39 625 

10 000 

200 000 

2 820 

1 

8 000 

500 
39 625 

10 000 

200 000 

2 820 
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3 2550 sayılı kanunim 3 nci'ı 
maddesi mucibince verilecek 
tazminat 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

300 

203 120 

403 066 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

300 

203 120 

397 807 

300 

203 120 

401 307 

Dördüncü bap - Daimî mas
raflar 

340 Gümrük ambarlarında zayi 
olan eşya tazminatı 

341 Mütenevvi masraflar 
1 Kimyahaneler makine, alât ve 

levazımı bedeli ve tamirleri 
masrafı ve hariçte yaptırıla
cak tahlil ve kimyager ücreti 

2 11 nisan 1334 tarihli Gümrük 
kanunun 9 ncu maddesi muci
bince satın alınacak eşya bedeli 

3 Nümunehaneler için alınacak 
numune bedeli 

4 Nakliye, bendiye, iaşe, bakım 
ve koruma masrafı 
[Gümrük idaresine ait olanlarla tah
tı muhafazasında bulunan ve kaçak 
olarak yakalanıp Gümrük idaresi
ne sevk ve teslim olunan bilûmum 
eşya ve emvalin nakliye ve bendi-
yesi ve kaçak olarak yakalanan hay
vanların iaşe, bakım ve koruma mas
rafı.] 

5 Kaçak eşya satış masrafı 
[1918 numaralı kanunun 21 nci mad
desi mucibince kaçak eşya müzaye
de satışında hazır bulunacak azaya 
ve eşyanın mahiyet ve kıymetini ta
yin ve takdir için davet olunacak 
ehlihibreye Ticaret ve sanayi odala
rı nizamnamesi mucibince ve Tica
ret odası bulunmayan yerlerde be-

300 300 300 

1 000 4 000 4 000 

1 
300 

000 

1 
300 

8 000 

1 
300 

8 000 

100 100 100 
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lediyece takdir olunacak nisbet 
ve miktar üzerinden verilecek üc
retler.] 

6 Tercüme ücreti ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

300 

9 701 

300 

12 701 

300 

12 701 

342 Muharreratı umumiye ve sair 
matbuaların tabı, teclit, kâğıt 
ve sair levazımı masrafı 

343 Tarife nomanklatürü ve izah-
namesinin tertip ve ihzarı mas
rafları 
[Komisyonun ücret ve zarurî mas
rafları buraya dahildir.] 

344 Pasif korunma umumî masraf
ları 

Dördüncü bap yekûnu 

4 000 

9 000 

4 000 

3 384 

4 000 

3 384 

— 10 244 10 244 

23 001 30 629 30 629 

Beşinci bap - Muvakkat 
masraflar 

345 Tartı âletleri mubayaa ve tamir 
masrafları 

346 İnşaat ve tamirat 
[ A - 1 000 lira ve aşağı inşaat, tesisat 
ve tamir ve satın alınacak veya is
timlâk edilecek arsa veya binaların 
mubayaa, istimlâk ve harç masrafla
rı dahildir. 
B - Cenup demiryolları idaresince in
şa ettirilerek Hazineye devredilecek 
gümrük memurları ikametlerine 
mahsus binanın inşa masrafına yar
dım olmak üzere mezkûr idareye 
maktuan verilecek 2 000 lira da bu 
tertipten ödenir. ] 

347 Gümrük kursları masrafı 
1 Merkez kursu muallim ücreti 

2 500 
15 000 

2 000 
10 000 

2 000 
10 000 

10 800 7 560 7 560 
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2 Merkez kursuna getirilecek me
murlara 3888 sayılı kanunun 5 
nci maddesi mucibince verile
cek yevmiye 

3 Kurs kitaplarının ve bültenin 
her türlü neşir masrafı ile 
kurslarda talim ve tedrise ait 
filim ve diğer her türlü leva
zımın mubayaa bedeli ve sair 
masrafları 
[Tahrir ve tercüme ücretleri de da
hildir.] 

4 Kursların idare ve imtihan 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Beşinci bap yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

10 230 

9 030 

12 100 

9 000 

12 100 

9 000 

30 061 

47 561 

28 661 

40 661 

28 661 

40 661 

Altıncı bap - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

1 1939 yılı borçları karşılığı 
2 1938 » » >> 
3 1937 » » » 
4 1936 » » » 
0 1935 » » » 

Fasıl yekûnu 

Altıncı bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

0 12 000 12 000 

12 000 
1 000 

500 
250 
250 

14 000 

14 000 

2 238 500 

1 000 
500 
250 
250 

0 

2 000 

14 000 

2 238 500 

1 000 
500 
250 
250 

0 

2 000 

14 000 

2 225 334 
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1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yıh için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilet' 
Lira Lira 

350 

351 

352 

İkinci kısım, - Gümrük muha
faza genel komutanlığı 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
1 Maaşatı umumiye 
2 Açık maaşı 

1 897 045 
4 170 

1 956 972 
2 400 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
madesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Ücret 

1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

1 000 

127 560 
238 140 

Fasıl yekûnu 365 700 

1 020 

82 500 
236 820 

319 320 

1 956 972 
2 400 

Fasıl yekûnu 1 901 215 1 959 372 1 959 372 

1 020 

82 500 
236 820 

319 320 

353 3779 sayılı kanun mucibince er
başlara verilecek naktî mükâ
fat 

354 Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masraf 
355 Mefruşat ve demirbaş 
356 Kırtasiye 
357 Müteferrika 
358 Mütenevvi masraflar 

1 îcar bedeli 
2 Defatir ve evrakı matbua 

[Tabı ve teclit malzemesi, al ât ve ede
vat ve müstchlek mevat mubayaa ve 
tamir bedeli, kütüp ve resail ve harita 

300 
17 508 

2 285 723 

1 000 
3 450 
6 000 

50 000 
3 000 

300 
16 800 

2 296 812 

1 000 
3 450 
7 000 

50 000 
3 000 

300 
16 800 

2 296 812 

1 000 
3 450 
7 000 

50 000 
3 000 
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mubayaası, teclit ve korncj masrafları 
dahildir.] 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

53 000 53 000 

me masrafı 
363 Ücretli muhabere ve mükâle-

me bedeli 
364 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

İkinci bap yekûnu 

2 500 

100 

1 400 

88 670 

2 500 

100 

1 500 

108 550 

53 000 

359 
360 

361 
362 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-

12 220 

7 000 
2 000 

28 000 

10 000 
2 000 

28 000 

10 000 
2 000 

2 500 

100 

1 500 

108 550 

Üçüncü bap - Daimî mas
raflar 

365 Levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye masrafları 
[Pırıldak, ışıldak, telefon, santral, 
telsiz ve muhabere şebekelerinin bilû
mum masrafları, dürbin,- paratoner, 
talim ve terbiyeye müteallik demir
baş ve m i atlı malzeme, kara ve de
niz kuvvetlerinin bilûmum silâh, 
mühimmat ve teçhizatı harbiye ve 
fenniy el erinin mubayaa, tamir, tathir 
ve sair masrafları,. velense, eyer, ko
şum takımı mubayaasile bunlara ait 
bilûmum tamir ve tathir masrafları.] 

366 Kara nakil ve deniz muhafaza 
vasıtalarının masrafları 

1 Mubayaa 

7 500 

2 500 

7 500 

2 500 

7 500 

2 500 
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Kara ve deniz vasıtalarının ta
mirleri, tamirata ait malzeme
leri, yedek parçaları, demir
baş, mukannen ve müteferrik 
levazımına müteallik masraf
ları 
[Atelyeler için lüzumunda alınacak 
alât, edevat ve . takımlarla atelyeler 
haricinde tamir ettirilecek kara na
kil ve deniz muhafaza vasıtalarının 
tamirat bedelleri, atelyeler için hariç
ten tutulacak bilûmum usta, işçi, çı
rak yevmiyeleri bu tertipten verilir.] 
Vesaitin işletme malzemesi, 
tahlisiye ve nakliyesi 
fişletme malzemesinin muhafazası 
için satm alınacak yağ gemisi, lay-
ter, duba ve bidonların mubayaası 
bu tertibe dahildir.] 
Kaçak takibinde kullanılma]: 
için hariçten tutulacak nakil 
vasıtalarının - kira, tamir ve 
tazmin masrafları 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

40 000 40 000 40 000 

60 000 60 000 60 000 

100 100 100 
Fasıl yekûnu 102 600 102 600 102 600 

Hayvan mubayaa ve tazmin 
masrafları 
[2449 ve 3310 sayılı kanunlara göre 
bilûmum binek, cer ve tahmil hayvan-
larile hizmet köpeklerinin satın alın
ması ve 1841 sayılı kanuna göre su
baylarla 3944 sayılı teşkilât kanunu
nun sekizinci maddesi mucibince atlı 
memurların vazifeden mütevellit ölen 
ve sakatlanan zatî hayvanlarının taz
min bedeli.] 

Muayyenat 
Tayinat 
[Kara ve deniz eratile Harbiye ve lise 
talebelerinin iaşesi, subayların zatî ve 
alelûmum mirî hayvanların iaşeleri] e 
fırınlarda kullanılacak alât ve edevat 

1 000 1 000 1 000 

410 000 620 000 620 000 
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ve levazım bedeli ve fırın kirası ve 
mahrukatı, amele yevmiyesi, zahire 
öğütme masrafları, ekmek pişirme üc
reti ve bunların muayene ve tahlili 
masrafları, iaşe maddelerinin soğuk 
hava masrafları, fırın ve mutfak mu
bayaa ve tamiri, zephiye alât ve ede
vatı, hastane ve revirlerde buluna
cak hasta eratın her nevi yiyecek ve 
yakacak ve sabun masrafları, ikinci 
kaptan yerinde deniz gediklisi kulla
nıldığı takdirde bunların 1010 sayılı 
kanuna göre verilecek er zam tayin 
bedelleri, arpa kırma makinaları mu
bayaası ve kırma masrafları, yem tev
zi ölçeği, çayır biçme aleti, 3310 sayılı 
kanun mucibince askerî hizmetlerde 
kullanılacak köpeklerle bunların yetiş
tirilecek yavrularının iaşesi bu tertibe 
dahildir.] 

2 Mahrukat, tenvir ve teshin 
masrafları 
[Harbiye ve lise talebelerile eratın ka
nunî mahrukat istihkakları, subay, 
memur ve muhafaza memurları oda
larının tenvir ve teshini ve soba, man
gal ve teferruatının satın alınması, ta
mirleri ve kurdurma masraf larile kur
durma için satın alınacak malzeme 
masrafları bu tertibe dahildir.] 

3 1615 sayılı kanunun ikinci 
maddesi mucibince verilecek 
yemeklik bedeli 

4 3944 sayılı teşkilât kanununun 
sekizinci maddesi mucibince 
verilecek vem bedeli 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

40 000 121 000 121 000 

10 000 

92 400 

15 000 

84 000 

15 000 

84 000 

Fasıl yekûnu 552 400 840 000 840 000 
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369 Levazımı askeriye 
1 Melbusat 

[Harbiye ve lise talebesi, kara ve de
niz eratının ve muhafaza memurlarile 
askerî kadroda olup ta ücretle müs
tahdem bilûmum kaptan ve makinist
lerle deniz vesaiti müstahdemlerinin, 
odacı, şoför ve bekçi melbusatı ve 3044 
sayılı teşkilât kanununun yedinci 
maddesi mucibince sivil kıyafetle 
vazifelendirilen muhafaza memurla
rile mmtaka ve kısım âmirlerine ve
rilecek ellişer lira elbise bedeli ve 
vapurların muayenesinde memurlara 
verilecek tulum elbise, çizme ve bilû
mum melbusatın muayene ve tahlil 
masrafları ve muayene için satın 
alınacak alât ve edevat ve ecza mas
rafları ve spor elbiseleri.] 

2 Teçhizat 
[Harbiye ve lise talebelerde kara ve 
deniz eratının ve 2803 sayılı kanu
na göre muvazzaf sınıfa geçecek su
baylarla Harp okulunu ikmal ede
ceklere verilecek yüz ellişer lira 
teçhizat bedeli, mmtaka ve kısım 
âmirlerde muhafaza memurlarının 
teçhizatı, spor teçhizatı, peksimet 
torbası, arka çantası, kilim, batta
niye, kar gözlüğü, gemici feneri, 
palaska takımı, tüfek kayışı, yatak 
ve karyola takımları, boru ve tram
pet, matara, yangın söndürme alât 
ve malzemesi, mutfak ve sofra ta-
kımlarile yemek ve su kapları, di
kiş, kunduracı ve saraç makinelerde 
yedek edevatı ve bunlara ait mal
zeme, çadırlar, hamam ve traş, kun
duracı ve saraç takımları ve heybe
si, alelûmum tartı aletleri, işbu teç
hizatın ve malzemenin mubayaa, ta
mirlerde muayene ve tahlil masraf
ları bu tertipten verilir.] 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

140 000 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

210 000 210 000 

35 000 20 000 20 000 
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3 Muytabiye 
[Yem torbası, yular ve sapı, kaşağı, 
gebre, fırça, sünger, kolan, paybent, 
köstek, nal ve mıh, tavla halatı, 
belleme, çul, nalbant takımı ve hey
besi ve ocakları, mekkâri yük se
merleri ve urganları, sıcak nal tat
biki için lüzum görülecek kömür mu
bayaası ve sair malzemenin muba
yaa ve tamir bedelleri bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

Ecza ve malzemei sıhhiye 
1 Harbiye ve lise talebesile erat 

ve muhafaza memurları, deniz 
kaptan ve mürettebatının ecza 
ve malzemei sıhhiyesi, ecza ve 
malzeme konacak mevzuat ve 
teferruatı 
[Etüv makinesile sandığı bu tertip
ten alınır ve makinistinin yevmiyesi 
bu tertipten verilir.] 

2 Askerî hastanelerde tedavi edi
lecek subay, talebe ve eratın 
tedavi ve iaşeleri için Millî 
Müdafaa vekâleti emrine 

• 3 Kıtaat hayvanatının veteriner 
ecza, alât ve malzemesile sarî 
hastalıklarda tedabir ittihazı 
için icap eden malzeme, ecza ve 
malzeme konacak mevzuat ve 
teferruatı 

Fasıl yekûnu 

ölen eratın cenaze masraf larile 
müsademede şehit düşen veya 
vazife ifa ederken ölen subay, 
erbaş, er ve muhafaza memur
larının ve deniz müstahdemle
rinin teçhiz, tekfin ve kabir in
şa masrafları 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 5 000 5 000 

180 000 235 000 235 000 

3 000 6 000 6 000 

960 960 960 

1 500 1 000 1 000 

5 460 7 960 7 960 

500 500 500 
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372 İstihbarat masrafı 

373 Nakliyat 
[Esliha, mühimmat, eşya, malzeme, er
zak, mahrukat ve bilcümle mevaddın 
nakliye, tahmil ve tahliye masrafları, 
süel talebe, erat ve hayvanatın her 
nevi vesaitle nakliye masrafları, teda
vi ve tebdilhava zımnında bir yere gi
decek subaylar, süel memur ve talebe 
ile eratın yol masraflarile memleket 
dahilinde ücretti müesseselerde tedavi 
masrafları ve yürüyüş halindeki kıta
atın subayları ve süel memurlarile 
eratın ibate ve bunların hayvanlarının 
ahır masrafları, ardiye, bendiye, istal-
ya ve ambalaj masraf larile üst subay
lar ve subayların binmelerine mahsus 
hayvanat hakkındaki 24 mart 1330 ta
rihli nizamnamenin 13 ncü maddesi
ne göre verilecek hayvan nakliye üc
reti ve süel mahkemelere celbolunacak 
subay, erbaş, er, memur ve müstah
demlerin yol masrafları bu tertibe da
hildir.] 

374 Tercüme masrafı 
375 inşaat ve tamirat 

[1 000 lira ve daha aşağı inşaat, tesi
sat ve tamirat, kuyu açtırılması ve 
temizlettirilmesi ve satın alınacak veya 
istimlâk edilecek arsa ve binaların mu
bayaa, istimlâk ve harç masrafları da

hildir.] 

376 Muhafaza kurs masrafları 
1 Kurs muallim ücreti 
2 Kursa getirilecek memurlara 

yerilecek yevmiye 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

40 000 

30 000 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul ediler 
Lira Lira 

40 000 

30 000 

40 000 

30 000 

% 

50 
9 800 

50 
7 455 

1 
7 455 

0 

0 

5 040 

13 500 

5 040 

13 500 
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Kurs kitaplarının ve bültenle
rinin her türlü neşir masrafla-
rile kurslarda talim ve tedrise 
ait film vo diğer her türlü leva
zımın mubayaa ve tamir mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edile» 
Lira Lira 

0 3 460 

22 000 

İkinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

3 305 065 

5 543 565 

3 705 065 

5 943 565 

3 460 

22 000 

Üçüncü bap yekûnu 929 310 1 294 065 1 294 016 

377 
378 

1 
2 
3 
4 
0 

Dördüncü bap - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1939 yılı borçları karşılığı 
1938 » » » 
1937 » » » 
1936 » » » 
1935 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü bap yekûnu 

0 

1 200 
142 
10 
5 
5 

1 362 

1 362 

2 538 

2 500 
300 
150 
150 

0 

3 100 

5 638 

2 538 

2 500 
300 
150 
150 

0 

3 100 

5 638 

3 705 016 

5 930 350 





13 - Dahiliye V. 



Rapor 

Dahiliye vekâletinin 1941 bütçesi üzerinde, yaptjg.un.iz tetkikler neticesini aşağıda arzediyoruz: 
1 — Maaş, ücret ve tahsisata taallûk eden birinci babın ihtiva ettiği yedi fasıldan altısı ge

çen senenin aynı olup yalnız bir değişiklik arzetmektedir: 3S6 ncı maaş faslının birinci maddesi 
geçen sene (4 316 200) lira iken bu yıl (17 00ü) lira fazlasile (ooll 200) lira olarak teklif edilip 
bunun sebebi, vekâletin esbabı mucibesinde de zikrediidiği veçhile, filî kadroya nazaran tahsisatta 
mevcut noksanlığın izalesinden ibarettir. Faslın ikinci maddesini teşkil eden acık maaşı için ge
çen senenin aynı olarak (2 000) lira konulmuştur. Son üç senenin vasatisi (25 000) lirayı geç
mektedir. Tekaüt ikramiyesi olarak (2 000) lira konulmuştur. Bu faslın 1938, 1939 ve 1940 s<:: J-
lerindeki tahsisatı - münakalelerle birlikte - vasati otuz bir bin lirayı geçmektedir. 1941 yılında ih
tiyaç hasıl olacak fazlalığın da eyyamı haliye tasarrufundan temini cihetine gidileceği mülâha-
zasile geçen seneki miktar muhafaza edilmiştir. Mecburî hizmete tâbi olanlara verilecek teçhizat 
avansına ait olan 351 nci fasla henüz bu kabil memur bulunmadığından dolayı, on lira konulmuş
tur. 

Maaş ve ücret tertiblerine konulan tahsisat füi kadroların taınameu mukabilidir. Bu kadro
lardan halen merkezde 12, vilâyetlerde 75 münhal vardır. Vilâyetlerdeki uıünhaller 64 ü nahi
ye müdürlüklerinde olup lâzım vasıfları haiz taliplerin zuhur etmemesinden ileri gelmiş olacağı 
tabiî olduğuna göre gerek bunlardan ve gerek diğer müuhallerden tasarruf" icrası kabil olmadı
ğı kanaatine varılmıştır. 

L cetvelinden filî kadroya memuriyet alınmamıştır. 
D cetvelinde 1940 senesi kadrolarına göre hiç bir değişiklik yoktur. Dahiliye vekâletinde mu

vakkat müstahdem tertibi mevcut değildir, ve bu bütçenin fasıllarında E cetveline dahil olan 
yoktur. Yeniden tasavvur edilen teşkilât karşılığı olarak bütçeye tahsisat konmamıştır. 

2 — Merkez mefruşat ve demirbaşına mahsus olan 392 nci fasıl gecen sene bin lira iken bu yıl 
6 704 lira teklif ediliyor. Bu faslın son üç senelik tahsisat vasatisi 7 000 lirayı geçmekte olup 
su ve kalorifer tesisatile yazı makinelerinin tamiratı buradan yapılmakta olduğu gibi yangın 
tesisat ve tertibatı için elde 3702, 27 liralık bir keşif bulunduğu da dikkate alınırsa teklifin ye

rinde olduğu anlaşılır. 
3 — 393 ncü (Merkez levazımı) faslının tenvir ve kuvvei muharrike unvanını taşıyan birin

ci maddesine 750, 3 ncü kırtasiye maddesine (3 000) lira zam teklif ediliyor, teshin maddesi geçen 
senenin aynıdır. Birinci maddenin, son üç senelik vasatisi dokuz bin liraya karip olup ampul ve sa
ir elektrik malzemesine olan ihtiyaç dolayısile bu küçük zam muvafık görülmüş, 3 ncü madde 
için istenilen üç bin lira da altı îbin liraya yakın üç senelik vasatiye ve Koordinasyon kararile is
tisna edilmiş olan vekâletin'ihtiyacına ve kâğıt fiatlerinin. artmış olmasına bakılarak ihtiyaca 
ancak tekabül edebilecek bir hadde telâkki edilmiştir. Teshin maddesi vasatiye uygundur. 

4 —• 394 ncü (Merkez müteferrikası) faslına üç. bin lira fazlasile (4 000) lira konulmuş bulu
nuyor. Son üç senenin vasatisi dört bin lirayı mütecavizdir. Bu miktar ise hakikî ihtiyacı ancak 
karşılayabilir. Bu ve buna mümasil tahsisatlar da 1940 senesinde görülen tenakus bütçeden muay
yen nisbette tenzilât yapılması zaruretinden ileri gelmiş olduğuna göre bu seneki rakamları ha
kikî miktarlar olarak almak icap eder. 

5 — Yeniden nakil vasıtası mubayaa edilmıyecektir ve bu namla tahsisat konulmamıştır. Ve
kâlet otomobil masrafına karşılık olan ve iki maddeden ibaret bulunan 395 nci fasıl, geçen senelerin 
vasatisine ve hakikî ihtiyaca uygundur. 

6 — 396 ncı (Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı)faslı geçen sene 20 000 lira iken bu sene (28 000) 
lira olmuştur. Son üç senenin vasatisi (10 000) liradır. Mahrukat kanunu mucibince kömür soba-
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l an tedariki ve kömür fiatlerinin artması gibi sebepler bu fasıldaki tezayüdü bu sene için haklı 
göstermeğe kâfi olmakla beraber esasen Dahiliye vekâletinin bu tahsisatı hakikî ihtiyacın çok dunun
da olduğu gibi diğer vekâletlerle mukayesesinde de mutevazi bir haddi geçmemektedir. 

7 — 397 nci (Vilâyetler levazımı) faslı tenvir ve teshin ve kırtasiye namlarile iki maddeyi ih
tiva ediyor. Tenvir ve teshinde bir değişiklik yoktur. Kırtasiyeye (9 000) lira zam teklif edilmek
tedir. Geçen senelerin vasatisi (30 000) liraya yaklaşıyor. Koordinasyon heyetinin istisna kararma 
dahil bulunan bu madde de kırtasiye fiatlarımn artması sebebinden başka vilâyetlerdeki millî mükelle 
fiyet komisyonlarının kırtasiye ihtiyaçlarının buradan karşılanması da ileriye sürülmektedir. Ka
naatimizce bu esbabı mucibe yerindedir. 

â — Vilâyetler müteferrikasına ait 398 nci fasla bir misil zam ile (16 000) lira teklif ediliyor. 
Geçen senelerde vasatî (8 000) lira kadar olan bu tahsisatın esasen az olduğu ve bu defaki miktarın 
hakikî ihtiyaca tekabül edeceğine alman izahatla kanaat hâsıl edilmiştir. 

9 — (Mütenevvi masraflar) unvanını alan 399 ncu fasıl icar bedeli, clefatir ve evrakı matbua, 
melbusat namlarile üç maddeyi ihtiva etmektedir. İcar bedeli geçen seneki gibi (50 000) liradan iba
ret olup tamamı vilâyetlere aittir. Hakikî ihtiyacı ifade eden bu tahsisat üzerinde vekâletin tasarruf 
zihniyetile ve hassasiyetle hareket ettiği bu husus da yapılan tamimlerin mütaleasmdan anlaşılmış
tır. 

Defatir ve evrakı matbua maddesine (15 000) lira zam vardır. Son senelerin vasatisi (13 000) 
lirayı geçiyor. Kâğıt ve tabı masraflarının yükselmesi ve ayrıca tabı işinin muamele vergisine tâbi 
tutulması ve defterlerin yenilenmeye muhtaç bulunması gibi sebepler bu seneki tezayüdü muhik 

görmektedir. Bununla beraber verilen izahata gö-re tahsisatın bu miktarile dahi hakikî ihtiyacı kar
şılaması şüphelidir. Melbusat maddesi (2 000) lira ilâvesile (3 000) liraya çıkarılıyor. Son üç se
nenin vasatisi (2 500) liraya yakindir. Kumaş fiatlarımn halen artmış olması da teklif edilen zam 
için ciddî bir sebep teşkil etmektedir. 

10 — ikinci ve üçüncü babın muhtevasını teşkil eden ve yukarıda sırasile teşrih edilen masraf
lar bütün vekâletleri alâkadar etmekte olup her ve kâlet için ayrı ayrı bütçelerde tahsisat konulması 
bu işlerin muhtelif ellerle idaresini intaç ettiği gibi ihtiyaçların müsavat üzere tesbit ve teminini ek
seriya imkânsız kılmaktadır. 

Bu hususta bir formül bulunarak bu kabîl tahsisatın Maliye vekâleti bütçesinde temerküz et
tirilmek suretile vekâletlerin merkez ve mülhakat masraflarının müsavat üzere teminine bir el
den gayret edilmesi, usul bakımından daha isabetli olacağı gibi bu işlerle her vekâlette ayrı bir 
dairenin meşgul olmasına hacet bırakmaması itibarile de tasarrufu mucip bir yenilik olacaktır. 
Ötedenberi hissedilmekte olan böyle bir değişiklik lüzumunu bu münasebetle tebarüz ettirmeği va
zife bildik. 

11 — 400 ncü (daimî memuriyet harcırahı) faslı geçen seneki gibi (55 000) liradır. Son üç 
senenin vasatisi (70 000) liradan fazladır. 

12 — 401 nci (Muvakkat memuriyet harcırahı) filî sekiz bin lira zammile (34 000) lira olarak 
teklif edilmiştir. Son üç senenin vasatisine ve ihtiyaca tevafuk eden bu miktar muvafık görül
müştür. 

13 — 402 nci (Müfettişler harcırahı) faslı beş bin lira ilâvesile (50 000) lira olmuştur, üç 
senelik vasatiye uygundur. Harcırah kifayetsizliği yüzünden teftiş vazifesinin müessir olmaması 
için zam teklifi nazarı dikkate alınmasına lâyik görülmüştür. 

14 -—• Askerî yoklamaların köylerde yapılmasını istihdaf eden 403 ncü fasıl, maksada ve son 
imkânı henüz bulunamadığından eskisi gibi (10) lira olarak teklif edilmiştir. 

15 — Avrupaya staj için gönderilecek memurların harcırah ve tahsil masraflarına mahsus olan 
404 ncü faslın ikinci maddesi ahval dolayısile tatbik edilemediğinden geçen sene (10 010) lira 
olan tahsisat bu yıl (10) liraya indirilmiştir. 

16 •—• 408 nci fasılda tedavi ve yol ve saire masrafı olarak geçen seneden üç yüz lira noksa-
nile (6 700) lira konulmuştur. 

17 — Devir harcırahı ve yem bedeli hakkındaki 409 ncu fasıl üç maddeden ibarettir. Valilere 
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ait olan birinci maddeye bin lira fazlasile (10 000) lira, kaymakamlara mahsus olan; ikinci mad
deye dokuz bin lira ilâvesile (34 000) ve nahiye müdürlerine verilecek devir ve teftiş masrafı 
unvanını taşıyan 3 ncü maddeye de geçen seneki gibi (109 920) lira teklif edilmektedir. Birinci 
ve ikinci maddelerin evvelki seneler vasatileri 1940 tahsisatına yakın miktarlardır. "Vali ve kay
makamların kanunen mükellef bulundukları devir ve teftiş vazifelerini lâyikile yapabilmelerine 
medar olacak olan zam teklifleri lüzumlu ve faydalı addedilmiştir. 

Nahiye müdürlerine taallûk eden üçüncü maddenin rakamı kanuna ve hesaba müstenittir. 
18 — Nüfus masrafı ünvanile 41 nci fasılda yer alan ve iki maddeden ibaret bulunan tahsi

sat (5 500) lira zamla (13 000) liraya iblâğ edilmiştir. Evvelki seneler vasatilerine muadil olan 
bu teklifin istinat ettiği sebepler izaha ihtiyaç göstermiyecek derecede sarih ve hakedir. 

19 — 412 nci fasıl mecmua masrafını ihtiva ediyor, iki maddeden ibarettir ve geçen seneye 
nazaran 766 lira bir fazlalık göstermektedir. Malzeme fiatlarmdaki yükseliş ile kanunun ay
rıca tab ettirilerek mecmuaya lef ettirilmesi hakkındaki tasavvur zammın sebepleri olarak zikre
diliyor ki bunlar bizce de varittir. «İdare mecmuası» mn Dahiliye memurları için lüzumlu ve fay
dalı bir eser olduğuna şüphe yoktur. Şimdiki ahvalin devamı müddetince ve tasarruf maksa-
dile bunun neşrinden vaz geçilmesi hakkındaki mütalea emsali hakkmda yüksek encüjûenee veri
lecek karara talik edilmiştir. 

20 — Umumî müfettişliklere taallûk eden üçüncü kısmın 414 ncü faslın birinci maddesindeki 
memurlar maaşının (3420) lira azalmasından başka bir değişiklik yoktur. 

21 — 420 nci fasıl ile bütçenin sonuna ilâve edilen (12 000) lira bu husustaki kanunla alâ
kalıdır. 

22 — Teklif olunan vesaiti nakliye cetvelindeki ilâveler geçen sene mevcut olduğu; halde bu 
cetvele ithal edilmemiş olan ve umumî müfettişliklere ait bulunan kamyonetlerdir. Jjrzolunur. 

25 - IV-1941 
Bursa mebusu Gümüşane mebusu Samsun mebusu 

Fazh Güleç Durak Sakarya M. A. Yprüker 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatUl nev'İ Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek mııhassasat 

385 
386 

1 
2 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

4 800 

4 316 200 
2 000 

4 318 200 

4 800 

4 333 200 
2 000 

4 335 200 

4 800 

4 333 200 
2 000 

4 335 200 

387 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi ve 1700 nu
maralı kanunun 3 ncü madde
si mucibince verilecek ikra
miye 2 000 2 000 2 000 

388 

389 

390 
391 

1 
2 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrik müstah
demleri ücretleri 
Muvakkat tazminat 
1437 numaralı kanun mucibin
ce verilecek avans 

Birinci bap yekunu 

1 200 
49 740 

50 940 

194 460 
63 540 

10 

4 633 950 

1 200 
49 740 

50 940 

194 460 
63 540 

10 

4 650 950 

1 200 
49 740 

50 940 

194 460 
63 540 

1 

4 650 941 

İkinci bap - Masraf 
392 Merkez mefruşat ve demirbaşı 1 000 6 704 6 704 

[Vilâyetler evinin tesisatile meyda
nın tanzim ve tesviyesi masrafları 
dahildir. 1 



p . 

393 

394 
395 

396 

397 

398 

M. 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Merkez levazımı 
Tenvir ve kuvvei muharrike 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

j — 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

8 000 
10 000 
2 000 

20 000 

1 000 

2 000 
500 

2 500 

20 000 

40 000 
30 000 

70 000 

8 000 

122 500 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

8 750 
10 000 
5 000 

23 750 

4 000 

2 000 
500 

2 500 

28 000 

40 000 
39 500 

79 500 

16 000 

160 454 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

8 750 
10 000 
5 000 

23 750 

4 000 

2 000 
500 

2 500 

28 000 

40 000 
39 500 

79 500 

16 000 

160 454 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

399 Mütenevvi masraflar 
1 İcar bedeli 50 000 
2 Defatir ve evrakı matbua 10 000 
3 Melbusat 1 000 

Fasıl yekûnu 61 000 

400 Daimî memuriyet harcırahı 55 000 
401 Muvakkat memuriyet harcı-

* rahı 26 000 
402 Müfettişler harcırahı 45 000 

50 000 
25 000 
3 500 
78 500 

55 000 

34 000 
50 000 

50 000 
25 000 
3 500 
78 500 

55 000 

34 000 
50 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

403 2850 numaralı kanun mucibin
ce köy ve mahallelerde yapıla
cak askerî yoklamalarda bu
lunacak nüfus memurları har
cırahı 

404 Kongre ve staj masrafları 
1 Dahilde ve hariçte olacak idarî 

kongreler masrafları ve gönde
rilecek memurlar harcırah ve 
hususî idare bütçeleri tetkik 
komisyonundaki mümessillere 
verilecek ücret 

2 1700 numaralı kanunun ikinci 
maddesi mucibince Avrupaya 
staj için gönderilecek memur
ların harcırah ve tahsil mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

10 

800 

10 010 

10 810 

10 

800 

10 

810 

800 

801 

405 

406 

407 
408 

409 

Resmî telefon tesis ve mükale-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

tkinci hısîm - Cüze mahsus 
muhassasat 

Devir harcırahı 
1 Valiler 
2 Kaymakamlar 

3 929 

10 
150 000 

7 000 

358 759 

5 115 209 

9 000 
25 000 

3 929 

10 
150 000 

6 700 

378 959 

5 190 363 

10 000 
34 000 

3 929 

1 

150 000 

6 700 

378 932 

5 190 327 

10 000 
34 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

3 3635 sayılı kanun mucibince 
nahiye müdürlerine verilecek 
devir ve teftiş masrafı 

1940 
Malî yılı 
tahsisatr 

Lira 

109 920 

Fasıl yekûnu 143 920 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe E 

talep edilen kaimi edil 
Lira Lira 

109 920 

153 920 

109 

153 

410 

411 

2510 ve 2848 sayılı kanunlar 
mucibince kültür, idare, emni
yet ve dahilde ahar mahalle
re nakil masrafları ve bu hu
suslar için istihdam edilecek 
muvakkat memurlar ücretile 
harcırahları ve diğer bilcümle 
masraflar 10 10 
Nüfus masrafı 
Nüfus defterlerinin ve evrakı
nın mubayaa, tabı, tamir ve 
teclidi masrafları 
Nüfus tahriri 

Fasıl yekûnu 

5 000 
2 500 

7 500 

10 000 
3 000 

13 000 

10 00( 
3 00( 

13 00( 

412 Mecmua masrafı 
1 Tabı ve klişe ücreti 
2 Kâğıt, tahrir ücreti, nakliye 

ve müteferrika masrafı 

Fasıl yekûnu 

413 Motosiklet masrafı 
1 işletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

2 510 

2 510 

5 020 

400 
100 

500 

156 950 

2 893 

5 786 

400 
100 

500 

173 216 

50C 

173 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü İnsim - Umumî mü
fettişlikler 

414 Umumî müfettişlikler ücretleri 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

415 İdare masrafları 
416 Harcırah 
417 Otomobil ve nakil vasıtaları 

masrafı 
1 İşletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

66 900 
22 680 

89 580 

13 000 
6 000 

9 280 
2 000 

11 280 

119 860 

63 480 
22 680 

86 160 

13 000 
6 000 

9 280 
2 000 

11 280 

116 440 

63 480 
22 680 

86 160 

13 000 
6 000 

9 280 
2 000 

11 280 

116 440 

420 

Dördüncü ktsım - Borçlar 

418 
419 

1 
2 
3 
4 
0 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1939 yılı borçları karşılığı 
1938 » » » 
1937 » » » 
1936 » » » 
1935 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Siyasal bilgiler okulunda okut
turulacak talebe masrafı 

0 

18 000 
9 860 
3 455 
2 117 
2 073 

35 505 

35 505 

— 

18 000 

9 860 
3 455 
2 117 
2 073 

0 
17 505 
35 505 

12 000 

18 000 

9 860 
3 455 
2 117 
2 073 

0 
17 505 
35 505 

12 000 
UMUMÎ YEKÛN 5 427 524 5 527 524 5 527 479 





14 - Emniyet U. M. 



Rapor 

Emniyet umum müdürlüğü 1941 yılı bütçesinde yapılan tetkikat aşağıda arzoluımıuştur: 
1 — 425 nci faslın birinci (Memurlar maaşı) maddesine geçen senekinden (142 940) lira faz-

lasile (5 844 220) lira konulmuştur. Fazlalık geçen seneki noksanın bu sene tamamlanmasından 
ileri gelmiştir. Bu faslın dahil bulunduğu birinci babın diğer fasıllarında maaş, ücret ve tekaüt 
ikramiyesi olarak gözüken fazlalıklar hakkında Hükümetin esbabı mucibesi sarihtir ve yerinde
dir. 

Maaş ve ücret tertiplerine konan tahsisat fasla kadro cetvellerine mutabıktır, bunlardan ta
sarruf icrası kabil görülmemiştir. (L) cetveline dahil memuriyetlerden filî kadroya almanlar 
yoktur. 

D cetvelinde geçen seneye nazaran yeniden bir vazife ihdas edilmemiştir. Muvakkat müs
tahdemin ücretleri tertiplerinde fazlalık ve 1940 senesinde bu tertiplerden istihdam edilenler yok
tur. 

E cetveline dahil yalnız bir ecnebi mütehassıs vardır. Yapılan mukavele mucibince bu sene 
ipkası lâzım gelmekte ve konulan tahsisat ihtiyaca tevafuk etmektedir. Yeniden tasavvur edilen 
teşkilât mevcut değildir. 

2 — 434 ncü faslın birinci (Tenvir ve teshin) maddesindeki (4 000) lira fazlalık hakkında Hü
kümetin esbabı mucibesi kabul edilmiştir. Kırtasiye tahsisatı da uygun görülmüştür. 

3 — Vilâyetler müteferrikasına mahsus olan 435 nci fasıldaki bin liralık zam teklifi de Hükü
metin esbabı mucibesi dairesinde muvafık görülmüştür. 

4 — «Mütenevvi masraflar» unvanı altında üç madde de toplanan 337 nci faslın birinci icar 
bedeli maddesine beş bin, üçüncü melbusat maddesine 640 lira zam isteniliyor. Merkezde icarlı 
yer olmayıp tahsisatın hepsi mülhakata aittir. Geçen sene alman tahsisat zelzele mmtakasmda ha
rap olan karakolların icarlı binalara nakli yüzünden kâfi gelmediği cihetle münakale yapılmıştır. 
Fazlalığın bir sebebi de 1941 yılında açılacak karakollardır. Melbusat için istenilen zam kumaş 
fiyatlarının artmasından ileri gelmektedir. 

5 — Muvakkat memuriyet harcırahı için 439 ncu fasılda istenilen (1 000) lira fazlalık geçen 
senenin tecrübesine ve ihtiyaca müstenittir. 

6 — 441 nci faslı teşkil eden resmî telefon masrafı geçen senelerin vasatisinden ve hakikî ihtiyaç
tan dundur. 

7 — Posta ve telgraf ücretine mahsus olan 442 nci fasıl geçen seneden 20 000 lira fazladır. 
8 — 444 ncü levazım faslının birinci (zabıta memurları melbusat masrafı) maddesine konulan 

130 000 lira fazla tahsisat hakkında Hükümetin esbabı mucibesi tamamen varit görülmüştür. 
9 — 445 nci faslın birinci maddesi için istenilen bin lira zam yerindedir. Bu faslın ikinci mad

desini teşkil eden ve bazı eşhasın şevkine ait bulunan iki bin lira bu yıl (8 420) liraya çıkarılmak
tadır. Hükümetin esbabı mucibesi bu hususta kâ-fî izahatı ihtiva ettiği gibi bu günkü fevkalâde 
hallerin de tesiri bulunduğu kanaatine varmıştır. 

10 —• 446 nci (nakil vasıtaları masrafı) faslı iki maddeden mürekkeptir: birinci (işletme) mad
desi için iki bin lira zammile (14 000) ikinci tamir maddesine üç bin lira fazlasile (5 000) lira tek
lif ediliyor. Bu zamlar, Hükümetin esbabı müci besinde izah edildiği üzere geçen senenin tecrübe
sinde tamir ihtiyacının çoğalmasına istinat etmektedir. Bu bütçede yeniden nakil vasıtası mubayaası 
mevzubahs değildir. Vesaiti nakliye işletme masraflarının ihtiyaç miktarile müfredatı gözden geçiril
miştir. 

11 — 447 nci (Polis karakolları tamir masrafı) faslına geçen seneki gibi (58 000) lira konulmuş 
tur. Listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere bu yıl karakolların tamiri ve noksan kalan inşaatın ik-
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mali için 151 küsur bin liralık tahsisata ihtiyaç olduğu halde bütçe zaruretleri dolayısile yukarıdaki 
miktar ile iktifa edilmiştir. 

12 — 449 ncü fasıl mecmua ve bülten masraflarını ihtiva etmektedir. Mecmua hakkında, Da
hiliye vekâletinin idare mecmuası için serdettiğimiz mütaleayı burada aynen tekrar etmekle beraber 
zabıtanın meslekî bilgilere ihtiyacı bakımından ayrıca tetkiğe değer bir mevzu teşkil ettiğini ve mee-
muaden maada her gün neşredilmekte olan siyasî ve adi, vukuat bültenine mutlaka ihtiyaç olduğunu 
tebarüz ettirmek isteriz. 

13 — 452 nei (Polis mektepleri masrafı) faslının iaşe ibate ve ilbas maddesine teklif edilen zam, 
Hükümet esbabı mucibesinde izah edildiği üzere bu sene enstitü ve mektebe alınacak 300 talebeden 
orta tahsil görmeyen namzet talebelerin iaşelerine karşılıktır. Fiatlerin yükselmiş olmasının da 
tesiri vardır. Bu faslın üçüncü (idare masrafı) maddesi için teklif edilen altı bin lira fazlalık, 
yukarıda bahsi geçen 300 talebenin alınmasından ileri gelmektedir. 

4 ncü madde için istenilen (5 400) lira ilâve de bu yıl kolleji ikmal edecek olan talebeden 12 si
nin Hukuk fakültesine devamlarını temin maksadına müstenittir. Bu münasebetle polis tedris 
müesseselerinin kadroları ve vaziyetleri hakkında lâzım gelen tetkikler de yapılmıştır. 

14 — 453 ncü prevantoryom ve sanatoryom faslına diğer fasıllardan tasarruf edilen 2048 lira 
ilâve edilmiştir. 

15 — 445 nci faslın ikinci maddesine yapılan (10 000) lira zam, yem ve nal fiatlerinin yüksel
mesinden ileri gelmiştir. Arzolunur. 

26 - I V - 1941 
Bursa mebusu Gümüşane mebusu Samsun mebusu 
Fazlı Güleç Durak Sakarya M. A. Yörüher 



114 — 

F. 

425 

M. 

1 
2 

Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek miıhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

5 844 220 
2 000 

5 846 220 
. 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

5 987 160 
2 000 

5 989 160 
.—_—.-——— 

yılı için 
Encümence 

kabul edile' 
Lira 

5 987 160 
2 000 

5 989 160 
. 

430 
431 
432 
433 

426 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt İkramiyesi 7 000 10 000 10 000 

427 Merkez ücreti 
1 Memurlar 
2 Müteferrik mî 

428 Vilâyetler ücreti 
1 Memurlar 

ahdemler 

Fasıl yekûnu 

ahdemler 

Fasıl yekûnu 

23 640 
61 800 

85 440 

1 320 
78 180 

79 500 

33 240 
61 800 

95 040 

1 320 
78 180 

79 500 

33 240 
61 800 

95 040 

1 320 
78 180 

79 500 

429 Muvakkat tazminat 180 000 180 000 180 000 

Birinci bap yekûnu 6 198 160 6 353 700 6 353 700 

ikinci bap - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Kırtasiye 
Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 

3 000 
7 000 
4 000 

20 000 

3 000 
7 000 
4 000 

20 000 

3 000 
7 000 
4 000 

20 000 
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F. 

434 

. '-

<435 
436 

M. 

1 
2 

Muhassâsâtın nev'i 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 
3201 sayılı kanunun 86 ncı 
maddesi mucibince verilecek 
para mükâfatı 

İkinci bap yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

43 000 
15 000 

58 000 

9 300 

1 000 

102 300 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

47 000 
15 000 

62 000 

10 300 

1 000 

107 300 

yılı için 
Encümence 

kabul edile" 
Lira 

47 000 
15 000 

62 000 

10 300 

1 000 

107 300 

437 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 

. -... 

438 

439 

440 

441 

1 
2 
3 

icar bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Emniyet müfettişleri ve emni
yet polis müfettişleri harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-

73 000 
20 490 ı m 
94 850 

84 300 

19 000 

10 700 

78 000 
20 490 
2 000 

100 490 

84 300 

20 000 

10 700 

78 000 
20 490 
2 000 

100,490 

84 300 

20 000 

10 700 

442 

me masrafı, ücretli muhabere 
ve mükâleme masrafı, polis te
lefonlarının mubayaa, tesis, ta
mir ve levazım işletme mas
rafları 

Posta ve telgraf ücreti 
11 700 

150 000 
11 700 

130 000 
11 700 

130 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

443 3335 sayılı kanun mucibince 
teşkilât mensuplarının hususî 
müesseselerde yapılacak ücret
li tedavi, yol ve saire masraf
ları 

İ94Ö 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul ediler 
Lira Lira 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

3 000 

373 550 

6 674 010 

3 000 

360 190 

6 821 190 

3 000 

360 190 

6 821 190 

İkinci hısım. - Cüze mahsus 
muhassasat 

444 Levazım 
1 Zabıta memurlarının melbusat 

masrafı 270 000 400 000 400 000 
2 Silâh, cephane, maske ve mu

habere vasıtalarile bunlara ait 
teferruatın mubayaa masrafı 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 280 000 410 000 410 000 

445 Mütenevvi masraflar 
1 Vazife esnasında yaralanan ve 

hastalanan memurların tedavi, 
kazazedelerle mecruhların mü-
davatı evveliye ve mualece 
masrafı 5 000 6 000 6 000 

2 Tahtı nezarette bulunan ve hu
dut haricine çıkarılanların sevk 
ve iaşe ve iskân mıntakasını 
terkedip haklarındaki karara 
müsteniden geldikleri yerlere 
sevkolunacaklarm ve muhafa
zasındaki memurların zarurî 
masrafları 2 000 8 420 8 420 

Fasıl yekûnu 7 000 14 420 14 420 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

446 Nakil vasıtaları masrafı 
1 İşletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

447 Polis karakolları tamir masrafı 
[5 000 liraya kadar emniyet teşkilâ
tına ait polis karakolları, mektepleri, 
polis âmir ve müdüriyet binaları ile 
diğer müesseselerin küçük yapılarla 
bina ve arsa istimlâk ve mubayaa, ta
pu harçları ve sair masrafları ve ta
mirleri bu tertipten verilir.] 

448 İstihbarat masrafı 
449 Polis mecmuası, gazete ve em

niyet bültenleri ve meslekî 
eserler gibi polis neşriyatı ta
bı ve mevaddı iptidaiye, telif, 
tercüme, makale ve müteferrik 
masraflar 

450 1475 sayılı kanun mucibince 
verilecek tazminat 

451 Beynelmilel müessesata iştirak 
masrafı 

452 Polis mektepleri masrafı 
1 Ecnebi mütehassıslar masraf

ları ve konferansları, konfe
rans için celbedilecek mütehas
sıslar ücret ve masrafları 

2 Polis memur ve namzetleri, ta
lebeleri iaşe, ibate ve ilbas 
masrafı, harçlıkları ve harcı
rahları 

3 Masarifi idare, imtihan ve di
ğer masraflar 

4 Yüksek tahsil müesseselerinde 
okutturulacak 12 talebe mas
rafı 

5 Vilâyetlerde açılacak polis 
kursları öğretmenlerine ders 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

12 000 14 000 14 000 
3 000 5 000 5 000 
15 000 19 000 19 000 

58 000 58 000 58 000 

196 900 196 900 196 900 

5 000 5 000 5 000 

2 400 2 400 2 400 

600 600 600 

10 000 10 000 10 000 

126 000 196 000 196 000 
42 000 48 000 48 000 

1 100 6 500 6 500 
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F. 

' ' 

M. Muhassasatın nev'i 

saati başına verilecek ücret ve 
idare masrafı 

Fasri yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lh?a 

m 
179 110 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

10 

260 51$ 

yılı için 
Encümence 

kabul edilev-
Lira 

1 

260 501 

453 Prevantoryom ve sanatoryom 
masrafları 30 500 30 500 32 548 
[1 - Memur ve müstahdemler ücret ve 
harcırahları, amele yevmiyesi, iaşe, 
fennî tesisat alât ve edevat mubayaa 
ve tamiri, ilâç masrafı, idare ve ve
saiti nakliye, melbusat, teçhizat, ta
mirat ve sair bilûmum masraflar. 
2 - Umum müdürlükçe hastaların 
resmî ve hususî sanatoryom ve pre-
vantoı^mİMHİa tedavikri tensip edil
diği takdirde bu işler için ihtiyarı 
zarurî olan bilûmum masraflar da
hi bu müesseselerle yapılacak muka
vele esaslarına göre bu tertipten mü
esseselere tesviye olunur.] 

454 3201 sayılı kanunun 34 ncü 
maddesi mucibince staj ve bey
nelmilel zabıta, kongre ve 
konferanslarma iştirak ve za
bıta işleri ilmî tetkikleri için 
yabancı memleketlere gönderi
lecek memurların harcırah, 
yevmiye ve tahsil masrafları 2 ÖÖÖ | 2 000 1 

455 Süvari polis hayvanları muba
yaa, levazım ve takım masraf
ları 

1 Mubayaa 500 500 500» 
2 Yem bedeli ve tedavi ve muale-

ce ücreti ve muytabiye ve nal, 
mıh ve sair levazım masrafı 20 000 30 000 30 0001 

3 Polis köpekleri mubayaa ve ia
şe masrafları 50 50 1 

Fasıl yekûnu 20 550 30 550 30 501 

ikinci kısım yekûnu 797 060 1 029 880 1 029 871 
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F. M. 

456 
457 

1 
2 
3 
4 
0 

Muhassasatm nev'i 

Üçüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1939 yılı borçlî 
1938 » » 
1937 » » 
1936 » » 
1935 » » 

1940 
Malî yılı 

I tahsisatı 
Lira I 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
'ılep edilen kabul edile? 

Lira Lira 

8 500 8 500 

tarşılığı f- î 
"•'•• t » - ? 

» • : ' ^ :% 

» F 

» 

Fasıl yekûnu 

iisım yekûnu 

5 640 
2 380 
3 060 
3 560 
1 600 

16 240 

16 240 

2 500 
• 2 000 
2 000 
1 240 

0 

7 740 

16 240 

2 500 
2 000 
2 000 
1 240 

0 

7 740 

16 240 

UMUMİ YEKUN 7 487 310 7 867 310 7 867 301 





15 - Jandarma G. K. 



Rapor 

J a n d a r m a umum kumandanl ığ ı lî)4.l bütçesi h a k k ı n d a lâzım gelen te tk ik ler yapılmış ve icap 
eden lıer tü r lü malûmat alınmıştır . Maaş ve ücret ler le bilcümle masraf la rda yapı lan değişiklik
ler hakk ında I l ü k û m e ü n esbabı mucibesinde sa ı ih ve kâfi izahat mevcut tur . Yaptığımız t e tk ika t 
neticesinde edinilen kanaa t le Hükümet in esbabı muci besi ne tam amile iş t i rak e tmekte olduğu
muzdan bu nok ta la r hakk ında raporumuzda müta lea beyan etmek lüzumsuz bir t eke r rü rden ibare t 
olacağı iyin bundan sarfmazar la müzakere s ı ras ında fazla olarak istenilecek her nevi izahat ı ver
meğe hazır bulunduğumuzu arzetmekle iktifa ediyoruz. Ancak umumî esaslara t aa l lûku olan 
bazı hususa I hakk ında burada kısaca bazı not lar kaydetmeyi lüzumlu bulmaktayız. 

1 — Maaş ter t ibine konulan tahsisat filî k a d r o y a nazaran (18 449) l ira noksandır . Bu da bütçe 
tanzimi s ı ras ında Millî Müdafaa enirine verilen, j a n d a r m a okul lar ında bulunan subay la rdan bir 
kısmının Millî Müdafaa emrine bırakılmış iken bilâhare bunlar ın bir kısmının j a n d a r m a y a iade 
edilmelerindendir . Ücret ter t ipler indeki tahsisat filî kadro la ra t amamen t e t abuk etmektedir , Bu 
bütçede (L) cetveli yoktur , Beceri sene ile mı senenin (D) cetvelindeki mik ta r yekdiğer in in 
aynidir ve yeniden vazife ihdas edilmemiştir. Muvakka t müstahdemin ücret te r t ip le r inde faz
lalık yoktur . 1.040 senesinde bu te r t ip ler kad rosundak i eşhas t amamen is t ihdam edilmişlerdir. 

TC cetveli de yoktur . Yeniden teşkilât yap J m a mist ir . 
2 — Yalnız evvelce başlamış olan inşaatla t ami r ve ilâveler nazarı i t ibare alınmıştır . 
3 — İca r tahsisatı gecen senenin aynidir , nerelere verildiği a l ınan cetvelde gösterilmiştir . 
4 ----- Dergi hakk ındak i ınütalealarmıız, dahil iye ve polis mecmuaları bahsinde geçen maruzat ı 

mızın ayni olacaktır . Bilhassa kanun ve emirlerin bu vası ta ile tebliğ edildiği ileriye sürülerek 
buradak i (dergi) nin lüzumu üzerinde İsrar edi lmektedir . 

5 — Ahvali hazıra dolayısile mubayaası kabil olmayan bazı ievaz m için har]) ve fen teçhizatı 
faslına geçen seneye nazaran (30 308) lira noksan konulmuştur . 

6 — Bütçe formüllerine, Millî Müdafaa vekalet inin formülüne uymak için, iaşe bedeli madde
sine (mevaddı iaşe muhafazasına mahsus soğuk hava dolabı ve malzemesi bedelleri tamirleri 
masrafı, muB;d-; ve yemek takımlar ının ka lay lama masrafı su tasfiyesi için alât ve edevat 
bedellerile tamir masraf', mevaddı iaşe temizleme makineleri mubayaa, tamir ve tesis masrafları , 
mutfaklara muktazi erzak depoları) fıkrası ilave edilmiştir. Arzolunur. 

26 - I V - 1041 
Bursa Mebusu (İümüşane Mebusu Samsun Mebusu 

Fazlı Güleç Durak Sakarya M. A. Yürüker 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek mııhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

461 Maaşatı umumiye 4 066 521 4 250 521 4 250 521 
462 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 10 000 20 000 20 000 

463 Ücret 
1 Memurlar 

hdemlcr 

Fasıl yekûnu 

ıat 

27 540 
52 056 

79 596 
= = = = = 

32 000 

27 540 
52 056 

79 596 
= = = = = z 

40 000 

27 540 
52 056 

79 596 
= = — = = = 

40 000 464 Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 4 188 117 4 390 117 4 390 117 

465 
466 
467 
468 

1 
2 

îkinci bap - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Kırtasiye 
Merkez müteferrikası 
Komutanlık otomobili masrafı 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

500 
1 200 
2 000 

400 
200 

600 

500 
1 200 
2 000 

400 
200 

600 

500 
1 200 
2 000 

900 
200 

1 100 

469 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 5 000 5 000 5 000 

470 Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 141 000 361 000 360 500 

[Tenvir ve teshin ihtiyacı ve ocak, 
fırm ve soba ve boru tedariki ve ta
mirat masraflarile 2 000 liraya kadar 
elektrik tesisat ve tamiratı masrafla
rı bu tertipten verilir.] 
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F. M. 

2 

Muhassasatm nev'i 

Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

15 000 

156 000 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

15 000 

376 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

15 000 

375 500 

471 Vilâyetler müteferrikası 15 000 15 000 15 000 

İkinci bap yekûnu .180 300 400 300 400 300 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

472 Mütenevvi masraflar 
1 İcar bedeli 
2 Defatir ve matbu evrak 

[Teclit malzemesi, her türlü kitap 
ve risale, harita mubayaası ve mal
zeme masrafı, matbaa ve mücellit-
hanede fevkalâde olarak çalıştırıla
cak işçiler ücreti.] 

Fasıl yekûnu 

473 Daimî memuriyet harcırahı 
474 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 

475 Müfettişler harcırahı 
476 Resmî telefon tesis ve mükâlo 

me masrafı 

477 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 

478 Posta ve telgraf ücreti 

Üçüncü bap yekinin 

Birinci kısım yekûnu 

67 000 
20 000 

67 000 
20 000 

67 000 
20 000 

87 000 

80 000 

50 000 

5 000 

3 500 

10 
97 800 

323 310 

4 691 727 

87 000 

100 000 

50 000 

8 000 

3 500 

10 

75 995 

324 505 

5 114 922 

87 000 

100 000 

50 000 

8 000 

3 500 

1 
75 995 

324 496 

5 114 913 
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194:0 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatlll liev'İ J,ira Lira Lira 

ikinci kısım - Cüze mahsus 
mu hassas at 

479 Tayinat 
1 İaşe bedeli 4 662 840 5 657 58 L 5 657 581 

| Eratın ve mektep talebelerinin ia>e 
masrafı, aşçı masrafları, fırınlarda 
kullanılacak al ât, edevat ve levazım 
bedeli ve hamurkâr ve pişirici ve sa
ire gibi işçi yevmiyeleri, fırın ve de
ğirmen kiraları ve işletme ve zahi
re öğütme masrafları, fırın ve ocak 
mubayaa ve tesis masrafları, mevad-
dı iaşe muhafazalarına mahsus so
ğuk hava dolabı ve malzemesi bedel -
1 erile tamirleri masrafları, mutfaiv 
ve yemek takımlarının kalaylanma 
masrafları, su tasfiyesi için al ât ve 
edevat bedellerile tamir masrafları, 
mevaddı iaşe temizleme makineleri 
mubayaa, tamir ve tesis masrafları, 
mutfaklara muktazi erzak dolapları, 
levazım ve muayene komisyonlarının 
muayene ve tahlil masrafları ve mu
ayene alâtile edevat ve ecza masraf
ları, 2615 sayılı kanuna göre arınma 
masrafları, hastane ve revirlerin ec
zanelerde kimyahane laboratuar ve 
diğer sıhhî teşkiller için muktazi her 
nevi yiyecek ve arınma masrafları, 
köpeklerin iaşesi.] 

2 Hayvan yem bedeli 445 871 445 871 445 871 
[Bütün hayvanatın iaşe masraflarile 
arpa kırma masrafları ve arpa kır
ma ve ezme ve temizleme makinesi 
mubayaa masrafları bu tertibe da
hildir.! 

Fasıl yekûnu 5 108 711 6 103 452 6 103 452 

480 Levazımı askeriye 
1 Melbusat 1 392 864 1 480 864 1 480 864 

[Dikimevi işçi yevmiyeleri ve odacı
ların melbusatı ve matbaa işçilerinin 
iş elbiseleri bu tertipten verilir.] 



— 126 — 
1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M u h a s s a s a t m nev'İ Lira Lira Lira 

Teçhizat 
Muytabiye 
f Subay hayvanlarından maada hay
vanların nal, mıh ve mubayaa bedeli 
ve nallama masrafı bu tertipten ve
rilir.] 

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 mevcut olan veya yeni
den tesis edilecek olan telefon, hei-
yosta, pırıldak ve telsiz malzemele
rinin mubayaa, tesis ve işletme, ta
mir masrafları, boru, trampet ve mu
siki alât ve levazımatı alım ve tamiri, 
atış levazımatı mubayaası, tüfek ka
yışı, palaska takımı, balta, kürek ve 
saire kılıfı alım ve tamiratı ve fişek 
tecrübe masrafları gibi harp teçhi
zatı.] 

292 030 307 030 307 030 
25 000 38 900 38 900 

87 308 57 000 57 000 

275 000 195 000 195 000 Nakliyat 
[Er ve hayvan nakliyesi, silâh ve 
mühimmat, eşya ve malzeme, erzak, 
mahrukat ve sair bilcümle askerî mad
deler nakliyat ve ambalajı, tahmil 
ve tahliye masrafları, tedavi ve mu
ayene ve tebdilhava zımnında bir ye
re gidecek subayların, mcnsubini 
askeriyenin kanun mucibince verile
cek yol masrafları ve yürüyüş ha
linde kıtalar erat ve subaylarile me
murini askeriyenin ve hayvanlarının 
ibate masrafları.] 

Fasıl yekûnu 1 709 894 1 826 794 1 826 794 
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F. 

483 

M. 

484 

485 

486 

Muhassasatm nev'i 

Sıhhî ve baytarî ilâç levazımı 
[Hastalanan erlere müsademede ya
ralanan jandarma subaylarının aske
rî hastane ve revirlerinden gayri 
yerlerdeki tedavi ve iaşe masraflarıle 
sıhhî levazım ve reçete bedelleri ve 
askerî hayvan hastane ve revir bu
lunmayan yerlerdeki hasta hayvanla:' 
için mülkiye veterinerlerince verile
cek reçete üzerine lüzum gösterilecek 
ecza ve malzemei baytariye masraf
ları bu tertipten verilir.] 
Tamirat ve inşaat masrafı 
[5 000 liraya kadar karakol ve buna 
benzer küçük yapılarla bina ve arsa 
istimlâk ve mubayaası ve tapu harç
ları ve sair masrafları ve tamirler: bu 
tertipten verilir.] 

İkramiye ve tazminat 
1861 sayılı kanun mucibince 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

11 000 26 000 26 000 

150 000 150 000 150 000 

2 

3 

4 

1 
2 

erata verilecek ikramiye 
1475 sayılı kanun mucibince 
verilecek tazminat 
1471 sayılı kanun mucibince 
verilecek hayvan tazminatı 
1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

10 000 

10 000 

7 000 

4 000 

31 000 

8 000 
3 000 

11 000 

5 000 

8 000 

5 000 

4 000 

22 000 

8 000 
3 000 

11 000 

5 000 

8 000 

5 000 

4 000 

22 000 

8 000 
3 000 

11 000 

487 Memleket dahil ve haricinde 
ücretli sıhhî müesseselerde te
davi ettirileceklerin masrafı 

488 Spor masrafı 

900 
1 000 

3 000 
1 000 

3 000 
1 000 
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1940 1941 malî yılı için 

i-ıaYi yı.lı Hükümetçe Encümence 
tali.sisa.tr talep edilen kabul edilen 

b\ M. Muhassasatm nev'i ı̂ 'a, him Lira 

Subaylara verilecek hayvan ta 
vizi 2 000 20 000 20 000 

İkinci ki,sıııı yekûnu 7 387 813 8 415 24ü 8 415 246 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

490 Jandarma mektepleri masrafı 55 000 60 259 60 259 
[ Mekteplerin tenvir, teshin, mütefer
rika ve mefruşat ihtiyaçları, ocak, 
soba, fırın, boru tedarik ve tamiratı, 
2 000 liraya kadar elektrik tesisatı 
ve tamiratı bu tertipten verilir. | 

491 
1 

2 
3 

Matbaa msraf ı 
Demirbaş mubayaa ve tamir 
masrafı 
İşletme 
İdare masrafı 
[Müteferrika, mefruşat masrafı b:ı 
tertipten verilir.] 

Fasıl yekûnu 

500 
1 500 
1 400 

3 400 

500 
1 500 
1 400 

3 400 

500 
1 500 
1 400 

3 400 

492 Satın alma komisyonları, dikim 
evi, jandarma ambarları, mua
yene heyeti masrafları 

1 Demirbaş malzeme mubayaa ve 
tmir masrafı 300 50 1 

2 idare masrafı 10 000 7 000 7 000 
[Tenvir, teshin, müteferrika, mefru
şat ve sigorta ücretleri bu terktipteu 
verilir. 1 

Fasıl yekûnu 10 300 7 050 7 001 

(idindi kısım yekûnu 68 700 70 709 70 660 

Dördüncü kısım - Borçlar 

493 Geçen yıl borçları 25 000 25 000 

http://tali.sisa.tr


F. M. Muhassasatm nev'i 

494 Eski yıllar borçları 
1 1939 yılı borçları karşılığı 
2 1938 » » »' 
3 1937 » » » 
4 1936 » » » 
0 1935 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

25 000 3 990 • 3 990 
4 000 1 000 1 000 
1 000 300 300 
300 10 1 
100 0 0 

30 400 5 300 5 291 

30 400 30 300 30 291 

UMUMÎ YEKÛN 12 178 640 13 631 177 13 631 110 





V 

16 - Hariciye V. 



Rapor [*] 

Hariciye vekâletinin 1941 yılı bütçesi tetkik edildi: 
1941 yılı tahsisatı 1940 yılma nisbetle 150 000 lira fazladır. Bu tahsisat m ne suretle tevzi olun

duğu ve vekâlet bütçesinin geçen seneki fasıl ve maddeler-ine ne suret ve sebeble zam ve o mad
de ve fasıllardan ne suret ve sebeble tenzil ed'.ldiği ait oldukları fasıl ve maddelerde izah olu 
nacaktır. 

Fasıl : 501 

Vekâlet tahsisatı geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 502 - Madde : 1 

1940 yılı kadrosu 443 
ve 1941 yılı kadrosu 442 dir. 
(L) cetvelinin filî kadroya 7 nci dereceden 3 memur alınıp 10 ncu dereceden 4 

mesi dolayisile filî kadro geçen sene kadrosundan bir noksandır. 
Kadro mevcudu olan 442 memurdan 
(L) cetveline göre: 
Filî kadro 
Bu miktardan 

memur ver İl-

76 memur mevkuf ve 
366 memurdur. 
177 si dahil ve 
164 ü hariçte ve 
25 i münhaldir. 

Şu halde bu fasıl tahsisatı : 
Merkez memurları için 
Temsil tahsisatı için 

' Haricî memurlar için 
Temsil tahsisatı olarak 
Merkezde bulunan 4 elçi tahsisatı için 
Münhaller için 

Yekûn 
olmak lâzım gelirken 
Geçen seneki tahsisata 
Hükümetçe tahsis olunan 150 000 liradan 

iblâğ edilmiş ve bu hesaba göre 
ihtiyaç derkâr bulunmuştur. 

Bu noksan hariçteki memurlardan dört senelik müddetini ikmal eyleyenlerin merkeze nakli dola
yisile yerlerine gönderileceklerin bir, iki ay teehhürle gönderilmelerinden ve kadrodaki münhal me
murluklara ait tasarruflardan karşılanacaktır. 

Yukariki izahata göre 1941 bütçesine konan tahsisat filî kadro cetvellerindeki miktarlara muta
bıktır. 

347 040 
94 337 

1 236 000 
310 854 
37 800 
76 995 

2 103 026 

1 958 816 
102 807 

2 061 623 
41 403 

40 

40 

lira 
» zammile 
» ya 
» 40 kuruşa 

[*] Bu raporda bahsi geçen liste ve cetveller dosyasındadır, 
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Vaziyet icabı olarak fazla memur istihdamına zaruret hâsıl olması mütaleasüe münhallerden ta

sarruf imkânı yoktur. 

Madde : 2 
Bağlı cetvele göre bu maddeden beş memura senede 2 441 lira 96'kuruş verilmekte olup geçen yıl 

tahsisatından artan 326 lira 4 kuruş, sene içinde bunlardan maada vekâlet emrine almması muhte
mel memurlar için ihtiyat olarak bırakılmış ve busene geçen sene tahsisatından vekâlet emrine alman 
2 memurun senelik maaşları tutarı geçen seneye nazaran eksilmiş olmasından dolayı 1 828 lira nok
san teklif olunmuştur. 

Fasıl : 503 
Yaşları 65 e ulaşan 4 memura 8 760 lira ikramiye verilecekse de hizmet müddetleri 30 seneyi 

doldurmak suretile tekaütlüklerini istemeleri muhtemel olan memurlar için 3 600 lira fazla tahsi
sat konulmuştur. 

Bu suretle işbu fasıl tahsisatı geçen senekiııe nisbetie 8 160 lira fazia teklif olunmuştur. 
1940 senesinde tahmine pek yakin olarak iki memura 3 960 lira ikramiye verilmişse de baş 

hukuk müşaviri merhum Bay Ziyanın ailesine verilen 7 200 lira ikramiye ile bu miktar, karşılıksız 
borçlardan verilmek suretile fasıl yekûnu 11 160 liraya baliğ olmuş ve 240 lirası sarfedilmemiştir. 

Mütekaidin ikramiyesi için münakaleler de dahil olmak üzere 
1938 sarfiyatı 8 520 
1939 » 22 500 
1940 » 11 400 yani 

3 seneliği 42 420 lira 
olup vasatisi 14 140 lira 
tutmaktadır. 

Fasıl : 504 — Madde : 1 
Bu maddenin bu sene 840 lira noksanile teklif edilmesi Barem kanununun geçen sene tatbika 

başlaması dolayısile hakikî hesap yapılamamasından ve kadroda yapılan tebeddülden inbias etmiş 
ve 1941 bütçesinde hakikî tahsisat teklif edilmiştir. 

Madde : 2 
(D) cetvelinde 1940 yılma nazaran ihdas edilmiş vazife yoktur. İki odacı, kadrodan tenzil 

edilmiştir. 
Zamların tu tan 3 600 lira olup iki odacı tahsisatı olan 720 lira tenzil edilince '2 880 liraya baliğ 

olmaktadır. 
Vekâlet müstahdemlerinin senelerce zamma nail olmamaları başka vekâletlerle bankalardaki 

yüksek ücretli hizmetlere geçmelerini müeddi olmakta ve vekâlet yıllarca tecrübe ettiği emin 
müstahdemlerinden mahrum kalmakta ve bunların yerine itimat olunacak müstahdem bulmakta 
güçlük çekmektedir. Dış siyasetimizin kaynağı olan bu vekâlette ketumiyete son derece riayet 
olunması derkâr bulunduğundan işbu mahzuru bertaraf etmek ve diğer vekâletlerdeki emsallerine 
muadil olmak üzere bağlı cetveldeki müstahdemlere cetvelde gösterilen zamlar yapılmıştır. 

Fasıl : 505 
Elçilik ve konsolosluklar müstahdemleri ücreti ve akçe farkı tahsisatı geçen senekinin aynıdır. 
Bu fasılda Lâhi, Brüksel, Varşova ve Talin Elçilerinin muvakkat vazife ile merkeze çağırıl-

malarmdan dolayı sefarethane müstahdemlerinin vazifelerine nihayet verilerek ücretlerinden tasar
ruf edilen 13 000 lirası başka fasıllara münakale suretile nakletilmiş ve 3 233 lira 76 kuruşu kal
mıştır. 

Bu elçiliklerin iade veya yeniden elçilik ihdası ihtimaline mebni geçen sene tasarruf olunan 
13 000 liranın tenzili kabil olamıyacağı gibi döviz farkının ne raddede kalacağı da malûm olma
dığından mütebaki 3 233 lira 76 kuruşun da tenzili cihetine gidilemiyeceğinden geçen seneki mik
tar aynen teklif edilmiştir. 
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Fasıl : 506 

Bu fasıl geçen seneye nisbetle münhallerden 10 memur ve bir hukuk müşavirinin alınmasından 
dolayı 4 000 lira fazladır. 

Bağlı listedeki izahata ve kadroya göre tahsisat 57 108 lira 
olmak icap ederken teklif 47 536 

9 572 
liradır. 

9 572 lira noksan münhallerin mesken bedeli tasarrufundan ve hariçten gelecek memurlara mes
ken bedellerinin merkeze vusullerinden bir ay sonra verilmesinden tasarruf edilecek para ile telâfi 
edilecektir. 

Fasıl : 507 
Mefruşat tahsisatı geçen senenin aynıdır. Bağlı cetvelden de anlaşılacağı veçhile tahsisatın bü

yük bir kısmı mevcut eşyanın tamirine sarfolunacağı gibi münhallerden yeniden alman memurlar 
dolayısile yazı makinesi ve yazı masası ve kütüphanede kitaplar pek dağınık bir halde olmakla 
kitap dolabı iştirasına lüzum vardır. 

Fasıl : 508 
Merkez levazım faslının birinci maddesinde 9 aylık masraftan mütebaki 1 147 lira 42 kuruş, 

ikinci maddesinden 24 lira 15 kuruş üçüncü maddesinden Hükümetçe % 20 tenzil edildiğinden 
800 lira ve dördüncü maddesinden 1 725 lira 78kuruş ki ceman 3 497 lira 35 kuruş kalmış ise 
de Vekâletçe defter ve kayıdlarm ıslahı için teşkil olunan heyet tarafından verilen kararlar 
kâğıt bulunmadığından icra olunamamış ve imkân husulüne talik olunmuştur. Fazla olarak 3 ay
lık tenvir masrafının ödeneceğine göre 1941 tahsisatının aynen bırakılması zarurî görülmüştür. 
Bu faslın 4 ncü maddesi emsaline uygun olarak mütenevvi masraflar faslına alınmıştır. 

Fasıl : 509 
Merkez melbusatı faslından sarfiyat harici 11 lira 90 kuruş kalmıştır. Kumaş fiatlerinin artma

sı ve geçen sene hademenin hepsine elbise verilememesi dolayısile bu fasla 1 000 lira fazla tahsi
sat konulmuştur. Bu fasıl dahi yeniden açılan mütenevvi masraflar faslının bir maddesini teş
kil etmiştir. 

Fasıl : 510 
Posta telgraf ücreti faslında Umum müdürlüğün tesbit ve teklif eylediği miktar 449 lira 

olmakla 1941 tahsisatı 1 739 lira noksan olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 511 - Madde : 1 
Posta, telgraf ve telefon ücreti faslının bu maddesine zam yapılması ahval dolayısile ecne

bi memleketlere gönderilecek posta ve telgrafların artmasından ileri gelmiştir. Bağlı cetvelde 
görüleceği üzere sarfolunmıyan 36 371 lira 50 kuruş iki aylık masrafa tekabül edebilecektir. Bu 
sebepten dolayı bu maddeye geçen seneye nisbetle 57 000 liralık bir zam teklif edilmiştir. 

Madde : 2 
Resmî telefon tesis ve mükâleme maddesine ihtiyaca göre 1 500 liralık münakale yapıldı

ğından geçen sene tahsisatının aynen teklifi muvafık görülmüştür. 

Madde : 3 
Ecnebi memleketlerle yapılacak telefon muhhabere masrafı maddesine 1940 da 500 liralık bir 

zamla ihtiyaç temin olunabaleceğinden geçen seneki tahsisat aynen teklif olunmuştur. 

Fasıl : 512 - Madde : 1 
Merkez müteferrikası ve nakli nukut faslının birinci maddesindeki tahsisat ancajs: ihtiyaca ki

fayet eylediğinden aynen teklif olunmuştur. 
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Madde \t 2 

Ahval dolayisile elçilik maaş ve tahsisatları telgraf havalesile gönderildiğinden geçen sene bu 
maddeye 10 000 liralık münakale yapılmıştır. Bunun için geçen sene tahsisatından 7 000 lira fazla 
teklif olunmuştur. 

Fasıl : 513 - Madde : 1 
Vekâlet otomobil masrafı faslının birinci maddesinde sarfolunmıyan 95 lira 67 kuruş kaldığın

dan sene sonuna kadar sarfiyata tekabül edeceği için geçen seneki tahsisat aynen teklif olun
muştur. 

Madde : 2 
Tamir maddesinden 278 lira kalmıştır. Sene sonuna kadar sarfiyata tekabül edeceğinden aynen 

teklif olunmuştur. 
Yeniden alınacak nakil vasıtası yoktur. 

Fasıl : 514 - Madde : 1 
Elçilikler ve konsolosluklar faslının birinci maddesindeki icar ve taksit bedellerini havi cet

vel bağlıdır. Satın alman Mısır sefarethanesinin 1941 de verilecek 98 000 lira taksitinden sonra 
1942 de verilecek 42 000 lira ile ve Vaşingtan elçilik binası için 1946 senesinde verilecek son 
taksitle Devletin malı olacaktır. Kiralanan binalar hariçte bulunmasına binaen ihtiyaca kifayet 
edip etmiyeceğini tetkik kabil değilse de bağlı cetvele göre icar bedelleri geçen senenin aynidir. 
Yalnız ahval dolayisile bina mevkilerinin değişti-iîmesi dolayisile yeni bina icarlarının değişmesi 
ve icar bedellerinin mahallî dövizlerine göre tediyesi dolayisile icar bedellerinde leh ve aleyhte 
tebeddül vukuu bu miktarlarda istikrara mâni olmaktadır. Bununla beraber vekâletin imkân 
buldukça icar bedelinden kurtulmağa çalışması şükrana şayandır. 

Madde : 2 
Sigorta, belediye vergi ve resimleri ve saire maddesinden 1939 borçlarına 8 044 lira 9 kuruş 

ve iane ve iade maddesine 3 200 liralık bir nakil yapıldıktan sonra vuku bulan sarfiyattan sonra 
5 005 lira 56 kuruş bakiye kalmıştır. Bu bakiye sene sonuna kadar ancak kifayet edeceğnden 1941 
senesi için ayın tahsisat konulmuştur. 

Madde : 3 
Bu maddeden yalnız 2 651 lira 7 kuruş nakil yapılmış ve 88 048 lira 42 kuruşu sarfolunarak 

9 300 lira 51 kuruş kalmıştır ki, sene sonuna kadar ihtiyaca tekabül edeceğinden geçen senenin 
aynı tahsisat konulmuştur. 

Madde : 4 
Elçilik ve konsolosluklar mefruşatı faslından 1940 senesinde 2 105 lira 85 kuruş tenzil ve 3 000 

lira da münakale teklif edilmişse de 20 000 liıalık tahsisat Kahirede satın alman Elçilik binasının 
tefrişini bile karşılamayacağından mümkün olanlarını tedarik için bu tahsisatın bir kısmı Kahireye 
ve bir kısmı da diğer elçilik ve konsolosluklara ayrılacaktır. Tasarruf imkânı yoktur. 

Madde : 5 
Ziyafet maddesinden yapılan münakalelerden dolayı 21 102 lira 79 kuruşa inen tahsisattan 

18 775 lira 51 kuruş sarfolunmuş ve 2 327 lira 23 kuruş kalmıştır. Hakikî ihtiyacın katî surette 
tahmini kabil olmadığından geçen seneki miktar aynen teklif edilmiştir. 

Madde : 6 
îane ve iade maddesine yapılan 9 166 lira 63 kuruş zamla 17 166 lira 63 kuruşa baliğ olmuş ve 

13 658 lira 78 kuruş sarfolunarak 3 507 lira 85 kuruş kalmıştır. Vukuat ve hadisata tabi olan bu 
maddeye 1941 de de 8 000 lira teklif edilmiştir. 
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Madde : 7 

Fahrî Konsolosluklar aidatı maddesine iear bedeli tedtibinden 3 200 lira nakledilerek 13 200 
liraya iblâğ edilmiş ve 12 542 lira 1 kuruş aidatverilerek 675 lira 96 kuruşun da muhaberata sarf 
edildiği görülmüştür. 

Fasıl : 515 
Elçilik otomobilleri mubayaa bedeli faslmdaki tahsisat sarfalunmamıştır. 1941 bütçesinde teklif 

olunan 6 000 lira Cenubî Amerikada ihdası mutasavver Elçilikle her hangi bir Sefaret otomoboli-
nin ziyaa uğraması dolayısilc alınacak otomobol için konulmuştur. 

Fasıl : 516 
Daimî memuriyet harcırah faslı tahsisatından 5 235 lira 26 kuruş karşılıksız düyuna nakil sureti-

le tenzil ve 9 000 lira zammolunduğu için fasıl yekûnu 48 764 lira 74 kuruşa baliğ olmuş vt 
bundan 42 790 lira 61 kuruş sarfalunarak 5 974 lira 12 kuruş kalmıştır. 

Kalan bu para sene sonuna kadar sarfı ihtimaline mebni geçen seneki miktar aynen teklij 
olunmuştur. 

Alâkadar Devletler tarafından veya. Hükümetimizce görülecek lüzuma mebni yapılacak top 
lantıları ve vaziyete göre iştirak ettirilecek zevatın miktarını şimdiden tesbite imkân olmıyacağın 
dan tasarruf imkânı bulunmamıştır. 

Fasıl : 517 
Muvakkat memuriyet ve kurye harcırahı faslından 204 lira 34 kuruş düyuna naklolunduktaı 

sonra mütebaki 59 795 lira 66 kuruşdan 49 200 lira 61 kuruşu sarf olunarak 10 595 lira 5 ku 
ruşu bu sene sonuna kadar kurye harcırahı olarak bırakılmış ve bu sene bütçesinde aynen tek 
lif edilmiştir. 

Fasıl : 518 
Tedavi ve yol masrafı faslmdaki 1 000 liradan 745 lira 23 kuruş sarfalunarak 254 lira 77 k-n 

ruş kalmıştır. Bu sene de geçen seneki miktar teklif edilmiştir. 

11 037 lira 17 kurusu münakale suretil 

Fasıl : 519 
Beynelmilel müessesat ve Melletler Cemiyeti

ne iştirak faslmdaki 100 000 lira tahsisattan: 
başka fasıllara nakledilerek 

ve bundan 
ra verilerek 
ve bundan 1940 yılı 
ikinci taksiti 
ve 1941 yılı iştirak 
taksiti 
rilmek üzere emanete alınarak 

geçen seneden 25 bin lira noksanile 75 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 520 
Ecnebi Elçilerle misafirlerin ibate, izaz, ziyafet faslından şimdiye kadar yapılan masraf 48 2c 

lira 78 kuruş ise de geçende gelen ecnebi Kurmay heyeti için yataklı vagonlar şirketine henüz fat 
rası gelmiyen tahminen 12 000 liralık bir masrafla geçen senenin tahsisatı olan 60 000 lira bu s 
retle tamamen sarf olunmuş ve yetmemiştir. Bunun içindir ki sene sonuna kadar muhtemel masra 
lan karşılamak üzere 14 000 liralık bir münakale teklif edileceği bildirilmiştir. Şu halde 19'. 
tahsisatının ayni olarak teklif olunmuştur. 

iştirak hissemizin 

hissemizin " birinci 

lmarak 

88 962 
2 642 

86 320 

40 867 

31 367 
14 085 

» 
» 
» 

» 

» 
;» 

83 
78 
05 

71 

62 
72 

» 
» 
» 

» 

» 

kalmış 
muhtelif 
kalmış 

istenildiğ 
» bakiye 

masrafh 

i vakit v 
kalmış ^ 
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Fasıl : 521 - Madde : 1 

Nakil vasıtaları masraflarının birinci maddesi 
tahsisatından tetkik tarihine kadar 2 64J L. 69 K. sarf olunmuş 

vo 600 liralık mahsubu yapılınryan bir 
miktarla 758 lira 31 kuruşluk bakiye kalıyor
sa da iki otomobilin tamiri ve benzin i'intinin artması 

dolayısile sene nihayetine kadar ancak ihtiyaca kifayet edebileceğinden 1941 senesi tahsisatı aynen 
teklif olunmuştur. 

Madde : 2 
Bu faslın ikinci maddesinden 1 833 lira 33 kuruş sarf olunup 166 lira 67 kuruş kalmıştır ki, gene 

ıcMt ionuna kadar ancak idare edebileceği için bu sene tahsisatı da aynen teklif olunmuştur. 

Fasıl : 522 — Madde : 1 
T«lifat ve neşriyat faslının birinci maddesinden sarfiyat yoktur. Her türlü ihtimale karşı im

kân husulünde sarfolunmak üzere geçen seneki tahsisat aynen konulmuştur. 

Madde : 2 
Bu faslın ikinci maddesinden 6 Gİ3 lira sarf olunarak yolların kapalı bulunmasından dolayı 

gazeteler gelmediğinden 2 327 lira tasarruf edilmişse de fevkalâde halin kalkması ihfiii-uJile pe
çeli yene tahsisatı aynen konulmuştur. 

Fasıl : 523 — Madde I, İL ve İH. 
Matbaa masrafı fashnııı 3 maddesinden ancak 194 lira 40 kuruş sarf olunup 755 lira 60 kuruşun 

sari'olunmaması - 478 ııci fasılda da yazıldığı veçhile kâğıt bulunmamasından dolayı defterlerin 
tabına imkân bulunmamasından ileri gelmiş ve gelecek sene imkân bulunursa tabı tabiî bulun
muş olduğu için her üç maddeye geçen seneki tahsisat aynen konulmuştur. 

Fasıl : 524 — Madde : 1 
Kongre, konferans ve komisyonlar masrafı faslının birinci maddesindeki tahsi

sattan 1937 - 39 - 39 borçlarına 3 364 L. 92 K. 
Daimî memuriyet faslına 9 000 » 
Karşılıksız borçlara 40 241 » 22 » 

ki ceman 52 506 » 14 

Tenzil olunarak kalaa 47 393 L. 86 K. tan 
sarfolunarak 26 226 » 49 K. u 
Bakiye kalmıştır. 21 167 » 39 » 

Bu madde tahsisatı vaziyete tâbi bulunduğundan geçen sene tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

Madde : 2 
Bu maddenin tahsisatı karşılıksız borçlara nakletilmiş ve ihtiyaç ihtimaline mebni ayni tah

sisat bu sene için de teklif edilmiştir. 

Fasıl : 525 - 526 
Bu iki fasıl, ileride ve ihtiyaç halinde tahsisat nakledilebilmtek için birer lira konulmak su-

retile ipka edilmiştir. 

Fasıl : 528 , - v 

Geçen yıl borçları karşılığı faslına 3 500 lira tahsisat konulmuş iken 
24 781 liralık bir münakale 

yapılarak 28 281 liraya iblâğ 
edilmiştir. Bu zam yolların kapalı olmasından elçilik ve koıısalaslııklarm avans olarak sarf eyle-
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dikleri paralara ait masraf evrakının vaktinde merkeze gelememesinden ve mahsubunun yapıla
mamasından dolayı düyuna intikal eyliyen sarfiyatın mahsubu için yapılan münakaledir. 

Fasıl : 529 - Madde : 1 
Eski yıllar harçlarından 1938 senesi borçları için 1940 bütçesine konan 

2 000 liralık tahsisata 
Muhtelif fasıl ve maddelerden münakale suretile zammedilerek 

8 171 L. 57 K. tahsisat 

10 181 » 57 K. a baliğ olmuş 
ve bundan kısmen tediye edilmek ve kısmen borçlara kapatılmak suretile 

10 171 » 63 K. mahsup 
olunmuştur. 

Madde : 2 
1938 senesi borçları için konup 
Muhtelif fasıl ve maddelerden 

Münakale suretile zammedilerek 
ve bundan tediye ve borçlara mahsup suretile 

Madde : 3 
1937 senesi borçları için konulan 
489 fasıldan 

münakale suretile zammedilerek 
ve bundan yukarıki maddelerdeki gibi 

1936 senesi borçları için konulan 
Madde 

2 200 liralık tahsisata 
9 766 L. 03 K. 

11 '966 L. 03 K. a baliğ olmuş 
10 413 L. 49 K. sarf olunmuştur. 

500 Liralık tahsisata 
959 L. 

1 459 Liraya baliğ olmuş 
85 L. 72 K. sarf olunmuştur. 

500 Liradan 
137 L. 62 K. sarfolunmuştur. 

Madde : 5 
1940 B. K. 11 ııci maddesine müsteniden M. V. inin muvafakatile yapılan 67 lira münakale 

bu fasla beşinci madde olarak ilâve edilmiş ve fakat alacaklının matlubu olan 712 lira 64 kuruş 
tamamen karşılıksız borçlar tertibinden ödendiği için bu para sarfedilmemiştir. 

Karşılıksız borçlar: 
1940 bütçe kanununun 14 ncü maddesinin 2 ııci fıkrası mucibince 1928 - 1939 yıllarına ait olup ta 

Muhasebei umumiye kanununun 93 ncü maddesine göre müruru zamana uğramıyan ve karşılıkları 
taallûk ettiği yıl bütçelerinde mevcut borçlar, dairelerin 1940 yılı bütçelerinin masraf tertipleri 
tasarruflarından borç fasıllarına Maliye vekâletinin muvafakatile naklen tesviye olunan tahsisat. 

47 618 L. 23 kuruştan ibaret 
olup bunun 34 242 L. 57 kuruşu mahsub 
edilmiş ve 13 375 L. 66 kuruşun sarf evrakı 
Divanı muhasebettan henüz çıkmamıştır. 

(L) cetveli : 
Bu cetvelden Barem kanununa göre müddetlerini ikmal eyledikleri halde senelerden beri kad

roda yer olmadığından terfileri yapılamıyan 20 yi mütecaviz memurdan terfi ettirilmeleri icap 
edenler için 7 nci dereceden 3 memur alınmış ve 10 ncu dereceden 4 memur verilmiştir. 

(E) cetveli : 
524 ncü faslın 1 nci maddesine konulan tahsisat tam ücret verilerek 

olmadığı gibi 526 nci fasla da tahsisat konulmamıştır. 
1 — Yeniden tasavvur edilen teşkilât yoktur. 

istihdam edilen kimse 
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2 — Yeniden başlanacak inşaat olmadığı gibi 
3 — Ahvali hazıra dolayısile geçen sene mubayaasına imkân olmıyan malzeme ve sair masraf 

yoktur. 
4 — 1940 bütçesinde yapılan münakalelerin ve bir fasıl ve maddeden ne sebeple tenzil ve 

diğer fasıl ve maddelere zammı sebeplerini mübeyyin cetvel bağlıdır. 
5 — Demirbaş eşya defter ve dosyalarını gördüm, pek muntazamdır. Merkeze ait demirbaş 

eşya defteri hazırdır, nakil vasıtaları cetveli Maliye vekâletine gönderilmiştir. Ancak Divanı 
muhasebatta bu işe karşı teşkilât olmadığından cetveller vekâlette saklanmaktadır. 

6 — Kırtasiye, Maliye deposunda bulunanlardan alınmakta, bulunmayanlar hariçten tedarik 
olunmaktadır. 

ı» » » 
Hariciye vekâletinin 1941 bütçesinin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan tetkikler neticesi 

yukarıda beyan olunmuştur. Arzolunur. 
28 - IV - 1941 

Eaportör 
Giresun mebusu 

M. Akhaya 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

501 
502 

503 

504 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Elçilik ve konsolosluk memur-
larile merkez memurlarının 
maaş ve temsil tahsisatları ve 
akçe farkı 
Açık maaşı 

4 800 

1 958 816 
5 002 

4 800 

2 061 623 
3 174 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Merkez ücretleri 

1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 
3 Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

4 200 

33 480 
61 620 
2 160 

12 360 

32 640 
64 560 
2 160 

4 800 

2 061 623 
3 174 

Fasıl yekûnu 1 963 818 2 064 797 2 064 797 

12 360 

32 640 
65 040 
2 160 

97 260 99 360 99 840 

505 Elçilik ve konsolosluklar müs
tahdemler ücreti ve akçe farkı 301 704 801 704 301 224 

506 Muvakkat tazminat 43 536 47 536 47 536 

Birinci bap yekûnu 2 415 318 2 530 557 2 530 557 

ikinci bap - Merkez masrafları 

507 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
508 Merkez levazımı 

1 Tenvir 
2 Teshin 

2 000 

3 000 
3 000 

2 000 

3 000 
3 000 

2 000 

3 0 
3 000 



141 

F. M. Muhassasatm nev'i 

3 Kırtasiye 
O Def ati r ve er rakı matbut 

Fasıl yekûnu 

1940 
Mîllî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 000 
f> 000 

15 000 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilcı 
Lira Lira 

4 000 
f) 000 

15 000 

4 000 
O 

10 000 

Mütenevvi masraflar 
1 Def a tir ve evrakı matbua 
2 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Posta ve telgraf ücreti 

0 
2 442 

2 442 

2 188 

0 
3 442 

3 442 

449 

5 000 
3 442 

8 442 

449 

Posta, telgraf ve telefon ücreti 
1 Ecnebi memleketlere çekilecek 

telgraf ve gönderilecek mek
tup ve paket masrafı 

2 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 

S Ecnebi memleketlerle yapıla
cak telefon muhabere masraf
ları 

53 000 

3 000 

110 000 

3 000 

110 000 

3 000 

3 000 3 000 

nukut masrafı 
1 Müteferrika 
2 Nakli nukut 

3 000 

Fasıl yekûnu 

ikası ve nakli 

Fasıl yekûnu 

59 000 

3 000 
3 000 

6 000 

116 000 

3 000 
10 000 

13 000 

116 000 

3 000 
10 000 

13 000 

513 Vekâlet otomobili masrafları 
1 işletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

2 000 
800 

2 800 

89 430 

2 000 
800 

2 800 

152 691 

2 000 
800 

2 800 

152 691 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

194İ malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü bap - Elçilik ve kon
solosluklar masrafları 

514 Elçilik ve konsolosluklar mas
rafları 

1 İcar, arsa, bina satın alma ve 
inşa bedelleri 260 000 260 000 260 000 

2 Sigorta, belediye vergi ve re
simleri, küçük tamir, mukave
lenameleri mucibince icarlı bi
naların küçük tamir ve tamir
leri, melbusat bedeli ve idare 
masrafı 120 000 120 000 120 000 

3 Muhabere ve mükâleme ücreti 
ve telefon tesis masrafı 100 000 100 000 100 000 

4 Mefruşat ve demirbaş 20 000 20 000 20 000 
5 Ziyafet 25 000 25 000 25 000 
6 tane ve iade 8 000 8 000 8 000 
7 Fahrî konsolosluklar aidatı 10 000 10 000 10 000 

515 

516 
517 

518 

Fasıl yekûnu 

Elçilik otomobilleri mubayaa 
bedeli 

Üçüncü bap yekûnu 

Dördüncü bap - Müşterek 
masraflar 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet ve kur
ye harcırahı 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Dördüncü bap yekûnu 

543 000 

15 000 

558 000 

45 000 

60 000 

1 000 

106 000 

543 000 

6 000 

549 000 

45 000 

60 000 

1 000 

106 000 

543 000 

6 000 

549 000 

45 000 

60 000 

1 000 

106 000 

"Birinci kısım yekûnu 3 168 748 3 338 248 3 338 248 



143 — 

F. M. Muhassasatm nev'i 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
519 Beynelmilel müessesata ve Mil

letler Cemiyetine iştirak his
sesi 

520 Ecnebi elçilerle misafirlerin 
ibate, izaz, ziyafet ve mihman
darlarının harcırah ve masraf -
larile bahçe ve tamir masraf
ları 

521 Nakil vasıtaları masrafları 
1 işletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

522 Telifat ve neşriyat 
1 Bülten ve sair asarın telif ve 

tercüme ücretlerile tabı ve ne
şir masrafları 

2 Gazete ve mecmua, kitap, ri
sale, albüm ve klişe bedelleri 

Fasıl yekûnu 

523 Matbaa masrafı 
1 Demirbaş eşya mubayaa ve ta

mir masrafı 
2 Mevaddı iptidaiye 
3 işletme 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

100 000 75 000 

60 000 

4 000 
2 000 

60 000 

4 000 
2 000 

6 000 6 000 

500 
9 000 

500 

9 000 

9 500 9 500 

75 000 

60 000 

4 000 
2 000 

6 000 

500 

9 000 

9 500 

500 
200 
250 

950 

176 450 

500 
200 
250 

950 

151 450 

500 
200 
250 

950 

151 450 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümene» 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

İkinci bap - Muvakkat ınus-
r aflar 

524 Kongre, konferans ve komis
yonlar masrafı 

1 Hükümetle muahede ve muka
vele akdine memur edilecekle
rin harcırahlarile kongre, kon
ferans ve komisyonların mas
rafları " 100 000 100 000 100 000 

2 Beynelmilel temessükâtın ter
cüme ve tabı masrafı 1 000 1 000 1 000 

0 

101 002 

277 452 
_ - _ _ - - - • : . " . 

2 000 

103 002 

254 452 
-

2 000 

103 002 

254 452 
— 

Fasıl yekûnu 101 000 101 000 101 000 

525 Hakem mahkeme ve heyetleri 
le uzlaşma komisyonları 1 1 1 

526 Vekâlet kütüpanesinin tanzim 
ve ıslahı için istihdam edile 
cek mütehassıslar ücreti 1 1 1 

527 3502 numaralı kanunun tatbik 
masrafı 

İkinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kışını - Borçlar 

528 Geçen yıl borçları 0 7 000 7 000 
529 Eski yıllar borçları 

1 1939 vı lı borçları karşılığı 
2 1938 ' » >> » 
3 1937 » » » 
4 1936 » ;» » 
0 1935 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛIT 

3 500 
2 000 
2 200 
500 
500 

8 700 

cS 700 

3 454 900 

2 000 
2 200 
500 
500 
0 

5 200 

12 200 

3 604 900 

2 000 
2 200 
500 
500 
0 

5 200 

12 200 

3 604 000 



17 - Sıhhat ve içtimaî 
muavenet V-



Rapor 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin 1941 bütçesine ait teklifi tetkik edildi: 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin; 1941 bütçesi yekûnu 11 919 424 lira olup;geçen sene 

bütçesinin yekûnu olan 8 179 424 liraya nazaran 3 740 000 lira fazlasile teklif olunduğu görül
müştür. 

Bu fazlalığın 1940 fevkalâde bütçesinde bulunan 1 500 000 lira muhacirin iskân işleri tahsisatı 
ile 1 500 000 lira maske tahsisatının ve 490 000 lira Ankara Tıp Fakültesi inşaat tahsisatının ki 
ceman 3 490 000 liranın adî bütçeye naklinden mütevellit bulunduğu ve ancak 250 000 lirasının 
1941 bütçesine bir zam yapıldığı manzarası varsa da son defa yapılan münakalelerle Sihhat ve iç
timaî muavenet vekâleti 1940 malî yılı bütçesinin sıtma mücadelesine ait kabul edilen 300 000 
liralık munzam bir tahsisat ta bu bütçeye mal edil miş olduğuna nazaran 1941 bütçesi zam ile değil 
bilâkis 50 000 lira noksanile tanzim ve teklif edilmiş olduğu anlaşılıyor. 

Bütçenin tanzim ve teklifinde aşağıdaki tertiplerden tasarruf yapılmış: 

Lira Fasıl Madde 

1 080 
30 767 
61 080 
24 399 
2 499 
3 000 

225 000 
50 000 
7 500 

90 

534 1 
535 0 
536 1 
538 
550 
553 
563 
567 
568 
576 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Merkez ücretleri (memurlar) 
Ecnebi müstahdemler 
Vilâyetler ücreti (memurlar) 
1437 sayılı kanunun tatbik masrafı 
Ecnebî memleketlere gönderileceklerin harcırahları 
Posta ve telgraf ücreti 
înşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk 
Çok çocuklu ailelere yardım 
Tekâmül tedrisatı masrafı 
1935 borçları karşılığı 

405 415 
ve yapılan bu 405 415 liralık tasarruf görülen lüzum ve zarurete binaen âtideki fasıllara zara-
medilmiştir: 

Lira Fasıl Madde 

Merkez müteferrik müstahdemleri ücreti 
Merkez teshin masrafı 
îcar bedeli 
Melbusat 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Sari ve salgın hastalıklarla mücadele muvakkat memuriyet harcırahı 
Trahom mücadelesi muvakkat memuriyet harcırahı 
Zührevî hastalıklarla mücadele muvakkat memuriyet harcırahı 
Sıtma nakil vasıtaları tamiri 

» » » işletmesi 
» muvakkat memuriyet harcırahı 
» diğer bilûmum masrafları 

60 
640 

2 000 
1 000 
5 000 
5 000 
5 000 
2 740 
1 500 
5 000 

20 000 
219 000 

534 
540 
546 
•— 
548 
555 
556 
557 
558 
558 
558 
Ş58 

2 
2 
1 
3 
0 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
4 
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11 009 
20 000 
34 750 
291 106 
30 000 
1 110 

Fasıl 

570 
571 
572 
573 
574 
576 

Madde 

1 
0 
1,2,3,5 
1,2,3,5 
0 
1 

Lira 

Kuduz tedavi müesseseleri 
Merkez hıfzıssıhha müessesesi ve hıfzıssılıha mektebi 
Tedris müesseseleri masrafları 
Devlet hastaneleri, muayene ve tedavi evleri ve verem dispanserleri 
Doğum ve çocuk bakım evleri 
1939 malî yılı borçları karşılığı 

655 415 • 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin 1941 malî yılı bütçesi ana hatları arzettiğim esas daire

sinde tanzim ve teklif olunmuştur. 

Fasıl: 531 
Vekil tahsisatı aynendir. 

Fasıl : 532 Madde : 1 
Memurlar maaşı : 1 998 420 lira olup geçen sene kabul buyurulan tahsisatın aynıdır. 
3656 ve 3711 sayılı kanunlar mucibince kabul edilmiş bulunan teşkilât kadrolarına dahil 2024 

memurdan 107 si (L) cetveline dahil iken 5 tanesi 3888 sayılı kanun mucibince tenzil edildikten sonra 
(L) cetvelinde kalan 102 memura göre yani 1922 memurdan ibaret filî kadroya nazaran konulmuş 
olan tahsisat tam ve mutabık olduğu ve filî kadroda mevcut münhalerde tasarruf imkânı vaziyete 
tabi bulunduğu ve (L) cetveline dahil memuriyetlerden filî kadroya almanlar bulunmadığı anlaşıl
mıştır. 

Fasıl : 532 — Madde : 2 
Açık maaşı aynendir. 

Fasıl : 533 
Tekaüt ikramiyesi : 3 000 lira olarak teklif edilmiştir. 1940 bütçesile de ayni miktar teklif 

edilmiş ise de son münakale ile 16 000 lira zammedilmiştir. Şu hale nazaran bu fasla konulan 
tahsisatın 19 000 lira olması lâzımgelirse de; 30 seneyi ikmal eden memurların tekaüde şevk
leri hakkmda kanunî bir mecburiyet olmaması sebebile 1941 malî yılı içinde 30 seneyi ikmal et
miş kaç memurun tekaütlüğünü isteyecekleri bu günden malûm olmamasına, daha fazla tahsisatı 
icap ettirecek muamele çok olduğu ve tahsisat kifayet etmediği takdirde maaş mahiyetinde 
olduğundan ve maaş tertibinde ise her zaman sarfolunamamış tahsisat bakiyesi mevcut olacağı 
derpiş edilerek lüzumunda buradan münakale yapılmak suretile eshabı istihkakın haklarının te
min olunacağı mülâhazasile ve üç senelik vasatiye göre 3 000 lira tahsisat teklif edildiği anla
şılmıştır. 

Fasıl : 534 — Madde : 1 
Merkez ücretli, memurlar ücreti: 
Bu fasla konulan tahsisat, geçen seneye nazaran 1 080 lira noksan olarak konulmuştur. Bu 

noksanlık ise; 3888 sayılı kanuna bağlı merkez memurları kadrolarının adedi 126 ve senelik 
ücreti tutarı 330 540 dır. 

Ayni kanunun birinci muvakkat maddesine göre verilmesi icap eden müktesep hak 9 000 
dir. Şu takdirde bu faslın birinci maddesine mevzu tahsisatın miktarı 339 540 lira olması icap 
ederse de, bu kadroya dahil bir kısım hizmetlerde ecnebi müstahdem bulunduğu için bunlara 
ait tahsisatın mevkuf tutulması icap edeceğinden, mevkuf tutulan 19 200 liralık tahsisat ten
zil olunduğu takdirde 320 340 lira kalır ki bu da geçen sene bu maddeye konulan 321 420 lira
lık tahsisata nazaran 1 080 lira noksanile teklif edilmiştir. 

Bu teklifin kadro cetvelindeki miktara tam mutabık olduğu görülmüş ve münhallerinde tasar
ruf kabil olmadığı ifade edilmiştir. 
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Fasıl: 534 — Madde: 2 

Merkez müteferrik müstahdemleri ücreti: 
1941 malî yılı bütçesine bağlı D cetvelinde merkez müteferrik müstahdemleri kısmında geçen sene 

D cetveline nazaran bir fazlalık ve yeniden ihdas edilmiş bir vazife olmadığı görülmüş ve 372 den 
ibaret kadronun aylık tutarı 13 015 lira ve senelik tutarı 156 180 liradan ibaret bulunmuştur. Çeçen 
sene faslın bu maddesine konulan 60 liralık bir noksan ikmal edilmiştir. 

Fasıl: 535 
Ecnebi müstahdemler: 
Geçen sene bütçesine bu fasla konulan tahsisattan 30 767 lira noksan teklif olunmuştur. Ankara 

numune hastanesinde ve merkez hıfzıssıhha müessesesinde 3 ecnebi mütehassısın ve Ankara numune 
hastanesinde ecnebi bir başhemşire ile iki hemşirenin hitam bulan mukavelelerinin ycııilenmiyerek vazi
felerine nihayet verilmesinden ve yerlerine diğerlerinin getirilmesi de düşünülmediğinden ileri gel
miştir. 

Fasıl: 536 — Madde: 1 
Vilâyetler ücretli memurlar ücreti: 
Bu fasla konulan tahsisat da geçen seneye nazaran 61 080 lira noksandır. 3888 sayılı kanuna bağlı 

vilâyetler ücretli memurlar kadrosunun adedi 1182 olup aylık ücretleri tu tan 107 225 liradır. Senelik 
tutarı ise 1 286 700 liradır. 3888 sayılı kanunun muvakkat birinci maddesine göre bunlara veril
mesi icap eden müktesep hak da 71 160 lira olduğuna nazaran bu faslın bu maddesinin yekûnu 
1 357 860 lira eder. Geçen sene bütçesine bu madde için konulan tahsisat ise 1 418 940 lira olduğu
na göre aradaki noksan fark 61 080 liradır. Bu noksanlık 3888 sayılı kanuna bağlanan kadronun 
evvelki kadroya nazaran bir aşağı dereceye alınmasından ileri gelmiştir. 

Şu hale nazaran; 3888 sayılı kanunla müktesep haklar nazarı dikkate alındıkta nsonra Sşhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletinin merkez ücretli memurlarından 1 080 lira ve vilâyetler ücretli memur 
kadrolarından 61 080 lira ki her ikisinden senede 62 160 lira tasarruf temin edilmiştir. 

Fasıl : 536 — Madde: 2 
Vilâyetler müteferrik müstahdemleri: 
1941 malî yılı bütçesine bağlı D cetvelinin vilâyetler müteferrik müstahdemler kısmında geçen 

sene D cetveline nazaran bir fazla ve yeniden ihdas edilmiş bir vazife ve değişiklik olmadığı gö
rülmüş 2230 dan ibaret kadronun bir senelik tutarı olan 602 946 lira aynen teklif olunmuştur. 

Fasıl : 537 
Muvakkat tazminat : 
Geçen senenin ayni olmak üzere 75 156 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 538 
1437 sayılı kanunun tatbiki masrafı : 
Geçen seneye nazaran bu fasla da 23 999 lira noksan konulmuştur. Bu tahsisat her sene İstan

bul leylî tıp talebe yurdundan çıkan ve mecburî hizmete tâbi olan doktorlara 1437 numaralı kanun 
hükümlerine göre verilmesi icap eden ikişer yüz liralık avans mukabilidir. Bunun için 1940 bütçe
ne konulan 24 000 liralık tahsisat silâh altına alman doktorların terhis edilmemeleri sebebile sarfe-
dilememiş ve 1941 malî yılı içinde de sarf ve tediyesine imkân olamıyacağı derpiş edilmiş bulun
duğundan diğer zarurî hizmetlere tahsis edilmek üzere 23 999 lira İm fasla noksan konulmuştur. 

Fasıl : 539 
Merkez mefruşatı ve demirbaşı : 
Geçen senenin ayni olmak üzere 1 000 lira teklif edilmiştir. : . - • ' • • _ hi 
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Geçen sene verilen bu tahsisatın sarfı aşağıda gösterilmiştir : 

Lira K. 

Sekiz yazı makinesi ve çanta tamirine. 
Harita ve resim çerçevelerine. 
Bir koltuk ve bir masa alınmış, ayniyat ve muhasebenin dosya rafları tamir ettirilmiş . 
28 adet kalem açma makinesi alınmış. 
9 adet masa kalemi ve mevcutlara uç alınmış. 
Su bardağı. 
Prentatör makama 
Bir evrak çantası. 
Vekâlete yaptırırdan perdelerin imaliyo ve yayları için. 
Vekâlet şuabatı için masa ve dıvar takvimleri. 
Perdelik kumaş. 
Mevcut demirbaş ve mefruşatın tamu lerine ve bir kısım perakende lüzumlu eşyanın 
mubayaasına. 

1000 00 

1941 bütçesine konulan tahsisat ile de mümkün olursa bir miktar yazı makinesi alınacağı ve de
mirbaş ve mefruşatın tamirile diğer lüzumlu mubayaa ve tamirlere tahsis olunacağı ifade olunmuş
tur. 

Fasıl : 540 — Madde : 1 
Merkez levazımından: Tenvir; 
Geçen seneye nazaran aynen teklif olunmuştur. Eylül 1940 sonuna kaaar 393 lira 52 kuruş sar-

fediimiş ve 86 lira 48 kuruş ta sene sonuna kadar ihtiyaca sarfolunacağı söylenmiştir. 

Fasıl : 540 — Madde : 2 
Merkez levazımından: Teshin; 
3360 lira olan geçen sene tahsisatı 640 lira fazlasile 4000 lira olarak teklif olunmuştur. 123 ton 

kok kömürü bedelde 3270 lira 90 lira nakil ve istif masrafından ibaret olarak verilen tahsisat tama
men sarfolunmuştur. 

1941 bütçesile teklif olunan 4000 lira ile ihtiyaç ancak karşılanabileceği ve 640 liradan ibaret 
fazlalık, kömür fiatlarmın ve nakil masraflarının yükselmesinden ve ilâveten bir miktar daha kö
mür alınmasına lüzum olduğundan dolayı teklif edildiği bildirilmiştir. 

Fasıl : 540 — Madde : 3 
Merkez levazımından: Kırtasiye; 
Hali hazır dünya vaziyeti dolayısile kırtasiye fiatlarmdan bazılarının evvelki senelere naza

ran % 10 - 50 nisbetinde yükselmiş bulunması ve ayrıca koordinasyon heyetince ittihaz olunan 
karar mucibince tefrik edilen tahsisattan % 20 sinin tenzil edilmesi üzerine kırtasiye tasarrufu için 
vekâletçe mühim bazı kararlar alınmış ve ezcümle vekâlet şubelerinde kullanılmak üzere küçüklü 
ve büyüklü muhtelif ebatta tebyiz ve tesvit kâğıt arı tedarik edilmiş ve yazılacak yazıların 
uzunluğuna veya kısalığına göre ve icabında satır aralıkları darlaştırılmak suretile bu kâğıtlardan 
birinin kullanılması ve her cins kırtasiyenin azamî derecede tasarrufuna riayet oturması mecburi
yeti vazolunmuştur. Alman bu tedbirlerle ve evvelki senelerden müdevver bazı kırtasiye madde
leri mevcutlarile birlikte mevzu tahsisat dahilinde ancak vekâlet merkez şubelerinde 1940 malî yılı 
tahsisatile kırtasiye ihtiyacı temin olunabildiği ve 1941 malî yılı için teklif olunan ayni tahsi
satla ve ayni şekilde sıkı bir tasarruf takip olunacağı ifade olunmuştur. 
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Fasıl : 541 

Merkez müteferrikası: 
1 750 liradan ibaret olan 1940 tahsisatı 1941 malî yılı için de aynen teklif olunmuştur. Ve

kâlet şubelerine yaptırılan damga, lâstik hurufat, bir senelik yevmî gazeteler bedeli, memur 
alrnması, talebe kaydi, arazi istimlâki, doğum evi inşaatı, komprime makineleri, madalya ima
li ve emsali işler için yapılan ilânat ücretleri, bahçe levazımı, buz bedeli, zafer bayramı çelen-
gi, Cumhuriyet bayramı için fişek bedeli, sevkoluııaeak paketlere posta kurşunu, memurlar için 
alınan içme suyu, posta paketleri nakliyesi ve sair müteferrik işlere 1 531 lira bu güne kadar 
sarfedilmiş ve Istanbula verilen havale ile bazı taakkukata göre sene sonuna kadar bu tahsi
sat ancak kifayet edebileceği bildirilmiştir. 

Fasıl : 542 — Madde : 1 
Vekâlet otomobili : İşletme; 
Geçen sene tahsisatının ayni olmak üzere 2 000 lira teklif edilmiştir. 1 298 lirası benzin için 

olmak üzere her ay yıkanma, temizletme, yağ değiştirme, benzinlerin belediye gazhanesinde 
bulunmasından gazhane ücreti, yama, ispirto ve sair levazımı olmak üzere 1 450 lirası sarfedil
miş ve 550 lirası da tamire münakale edilmek suretile sarfolunduğu bildirilmiştir. 

Fasıl : 542 — Madde : 2 
Vekâlet otomobili : Tamir; 
380 liradan ibaret olan geçen sene tahsisatı bu sene de aynen teklif edilmiş ve kifayet et

mediğinden işletme kısmından da bu maddeye 550 lira münakale yapılmıştır. 

Fasıl : 543 
Vilâyet mefruşatı ve demirbaşı : 
1940 bütçesile teklif edilen 16 000 liradan ibaret bu fasıl tahsisatı yüksek encümence 1 000 

lira ilâve buyurulmak suretile 17 000 liraya çıkarılmış ve 1941 senesi için de aynen teklif olun
muştur. 

17 Hükümet tababetinin hiç bulunmayan veya köhne olan mefruşatının yeniden tensikına, Sıh
hat ve içtimaî muavenet müdürlüklerile Hükümet tabipliklerinin noksan ve lüzumlu mefruşat
larına, 9 sıhhat müdürlüğü; ile 55 Hükümet tabipliğine yeniden yazı makinesi satın alınması
na, 13 sıhhat müdürlüğü ile 20 Hükümet tabipliğine yeniden maden kömürü sobası mubayaası
na, 12 vilâyet fotoğraflarının çerçevelendirilmesine, yangın söndürme alât ve levazımı tedariki
ne ve vilâyetler için mubayaa olunan bazı levazımın nakil masraflarına ve fotoğraflara sarfo-
lunmuş ve 1941 bütçesile teklif olunan tahsisat ile de, Sıhhat ve içtimaî muavenet müdürlükle
rinin noksan mefruşat ve demirbaşlarından en lüzumlularının mubayaasına, mevcutların tamir
lerine ve Hükümet tabipliklerine yazı makinesi temin olunmasına sarf olunacağı ifade olunmuş
tur. 

Fasıl : 544 — Madde : 1 
Vilâyetler levazımından : Tenvir ve teshin: 
Geçen senenin ayni olmak üzere 20 000 lira teklif olunmuştur. 63 vilâyet Sıhhat ve içtimaî 

muavenet müdürlüklerile kazalar Hükümet tabipliklerine 19 500 lirası tevzi olunmuş ve 500 
lira bakiye sene sonuna kadar vukuu melhuz fazla sarfiyata karşı merkezde tutulmuştur. Se
nelerden beri ayni tahsisatın ayni makamlara tevzii suretile bu tevziatta hakikî ihtiyaçlar anla
şılmış ve buna göre tahsisat tefrik ve gönderildiği anlaşılmıştır. 

Fasıl : 544 — Madde : 2 
Vilâyetler levazımından : Kırtasiye: 
Geçen sene verilen tahsisatın ayni olmak üzere 9 000 lira teklif edilmiştir. Koordinasyon 

heyetinin kararı mucibince bu tertipten % 20 si tenzil olunmuş ve mütebaki 7 200 liralık tahsi
sat 63 vilâyete vilâyetin büyüklüğüne ve teşkilâtının fazlalığına göre taksim ve tevzi edilmiştir. 

Merkez kırtasiyesi için vekâletçe alınan tedbirler ve mecburiyetler vilâyetlere de tebliğ olun-
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muş ve keyfiyet dikkatle takip edilmiş ve vilâyetler sıhhat teşkilâtında da kırtasiye tasarrufu 
temin edilmiş olduğu bildirilmiş ve kırtasiye fi atlarının normal hadlerde bulunduğu senelerde 
dahi tefrik edilen tahsisat bazı vilâyetler sıhhat teşkilâtının bir senelik ihtiyacına kifayet et
memekte bulunduğundan bu sene buna inzimam eden fiat farkları ve tahsisat tasarrufu gibi se
beplerle bu müzayaka bazı vilâyetlerde artmıştır. 

Fasıl : 545 
Vilâyetler müteferrikası: 
Geçen sene kabul olunan tahsisatın ayni olmak üzere 5 000 lira teklif edilmiştir. Bu güne 

kadar vilâyetlere 4 734 lira tevzi edilmiş ve ihtiyat olarak sene sonuna kadar idare edilmek 
üzere 266 lira merkezde bakiye kalmıştır. 

Fasıl : 546 — Madde : 1 
Mütenevvi masraflardan: icar bedeli; 
Geçen sene bütçesine mevzu tahsisatın aynı olmak üzere 20 000 lira teklif edilmiştir. 1940 büt

çesinin teklifinde ve kabulünde bu maddeye ait tahsisat 18 000 lira olarak kabul buyurulmuş ise de 
son defa yapılan münakalede bu maddeye 2 000 lira zam yapılmış ve madde yekûnu 20 000 liraya 
iblâğ olunmuştur. Bu sebepten dolayı aynen teklif edilmiştir. 

Merkezde bu maddeden icar verilmemektedir. 
Vilâyetlerde 124 mahalde icar bedeli verilmektedir. Listesi bağlı olarak takdim kılınmıştır; Fazla tah
sisat istenilmediği ve tasarruf imkânı olmadığı ifade edilmiştir. 

Fasıl : 546 — Madde : 2 
Defterler ve matbu evrak : 
Geçen sene bütçesine mevzu 10 000 lira aynen teklif edilmiştir. Evvelki senelerde bütçenin bu 

tertibine konulan tahsisattan mühim bir kısmile evrakı matbua ve malzemesi tedarik edilebilmekte 
ve mütebaki tahsisat da tabı işlerine sarf olunmak ta iken koordinasyon heyetince ittihaz olunan ka
rar mucibince matbu evrak malzemesi tahsisatı % 50 olarak tahdit ve kabul edilmiş ve ayrıca bu 
miktar üzerinden % 20 tenzil edilmiştir. Bu tahsisat eksikliğine göre vekâletçe merkez ve mülhakatta 
tutulmakta olan matbu evrak ve defterlerden azamî derecede istifade imkânları düşünülerek takvim 
ve malî yıl değişmesi gibi sebeplerle defterler tamamen dolmadan yenilerine geçilmemesi tebliğ ve ta
mim edilmiş ve mesaileri ile defter ihtiyaçları arasında nisbetsizlik görülen teşkilâttan bu husus ta-
mikan tahkik edildikten ve müstamel defterlerin dolduğuna kanaat hasıl olduktan sonra ihtiyaçları 
gönderilmiş ve yeniden basılacak defter ve cetvellerin ebatları da tasarruf icaplarına göre tertip 
edildikten sonra bastırılmış ve evvelki senelerden müdevver bazı matbu evrak ve defterlerle birlikte 
1940 senesi zarfında bastırılan matbu evrak ve defterlerle ihtiyaç temin ve bu sene de aynı suretle ida
reye devam olunarak ihtiyaç karşılanacağı ve bundan dolayı aynen teklif olunduğu ifade edilmiştir. 

Fasıl : 546 — Madde : 3 
Melbusat : 
Geçen sene bütçesine bu madde için konulan 1 500 lira tahsisat 1 000 lira fazlasile 2 500 lira 

olarak teklif edilmiştir. 
Bu sene kaput verilme senesi,olduğundan ve fiatlarda da fazlalık bulunduğundan fiat farkının 

tahsisatına ilâvesi hakkındaki Başvekâlet emri nazarı dikkate alınarak 1 000 lira fazla vaze
dilmiştir. 1940 bütçesile verilen 1 500 lira tahsisatla 37 müstahdeme 905 liraya elbise ve kasket ile 35 
takım iş elbisesi ve 320 liraya 57 çift iskarpin yaptırılmış ve bu maddeye mevzu tahsisattan 200 lira 
bakiye kalmıştır. 

Fasıl: 547 
Daimî memuriyet harcırahı: 
Geçen senenin ayni olmak üzere 60 000 lirateklif edilmiştir. 1939 senesine kadar olan seneler 

de bu fasla konulan 40 000 lira tahsisat kâfi gelmediğinden her sene yapılan münakalelerle 
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70 000 - 60 000 arasında bir tahsisata lüzum olduğu geçen sene bittetkik anlaşılmış ve 1940 bütçesi
ne daimî memuriyet harcırahı için aynen 60 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 548 
Muvakkat memuriyet harcırahı: 
10 000 lira olan geçen sene tahsisatı 5 000 lira fazlasile 15 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

Münhal kazalar Hükümet tabipliği vazifelerinden evlenme muayeneleri için civar kazalara Hükü
met tabipleri gönderilmesi suretile halkın bu ihtiyacını temini derpiş olunmuş ve bu fazlalık sırf 
bu husus için teklif edilmiştir. 

Fasıl : 549 
Müfettişler harcırahı: 
15 000 liradan ibaret olan geçen seneki tahsisatı bu sene de aynen teklif edilmiştir. Son münakale 

ile bu fasla 2 500 liralık bir zam yapılmıştır. 

Fasıl : 550 
Ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahı: 
Bu fasıldan 2 499 lira tenzil olunarak fasıl unvanı muhafaza edilmek üzere 1 lira bırakılmış vt 

tenzil olunan meblâğ diğer amme hizmetlerine tahsis olunmuştur. 

Fasıl: 551 
Resmî telefon tesisi ve mükâleme masarifi: 
Geçen senenin ayni olmak üzere 2 500 lira teklif edilmiştir. 
Vekâlet telefonlarının birinci kânun nihayetine kadar şehirler arası ve dahilî konuşma ücret 

olarak 799 lira ve 1702 lira da vilâyetlere yeni alman telefon makinelerine abone ve tesis mas 
rafları için mevzu tahsisat kamilen sarf olunmuş tur. 

Yeni telafon alman yerler : 
Denizli, İzmir, İzmir merkez Hükümet tabipliği, Orhaneli İnegöl, Bergama, Demirci, Göle, Sarıka 

mış, İsparta, Sinop, Silifke, Ordu, ve Çankırı sıhhat müdürlüklerde Hükümet tabipliklerine 18 yeni tele 
fon alınmıştır. İstenilen 1941 tahsisatile diğer sıhhî makamların telefon ihtiyaçları temin oluna 
cağı ve mevcutların abone bedellerine sarf oluna cağı anlaşılmıştır. 

Fasıl : 552 
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
Geçen sene bütçesine mevzu tahsisatın ayni olmak üzere 700 lira teklif edilmiş ve tamamen sar 

folunmuştur. 

Fasıl : 553 
Posta ve telgraf ücreti : 
Geçen sene kabul olunan 49 805 liraya nazaran 3000 lira noksanile 46 805 lira olarak tekli 

edilmiştir. Bu tenzilât posta ve telgraf idaresinin vaki işarı üzerine yapılmıştır. 

Fasıl : 554 
3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavî, yol ve saire masrafları : 
Geçen sene bütçesine mevzu tahsisatın ayni olmak üzere 1318 lira teklif olunmuş ve tamame] 

sarfedilmiş bulunduğu ifade edilmiştir. 

Fasıl : 555 — Madde : 1, 2, 3, 4 
Bu fasla konulan tahsisat geçen sene tahsisatı olan 53 000 İradan 6 300 lira fazla olarak görün 

mektedir. Fazlalık 5 000 liradan ibaret olup 1 300 lira 533 bahsi faslından buraya naklolun 
muştur. Yüksek encümen masraf tertiplerinden nakil vasıtalarının işletme ve tamir masraflar] 
nın ve muvakkat memuriyet harcırahının ayrı ayrı gösterilmesi direktifi verilmiş ve geçen sene ace 
leye gelerek hakikî miktar tayin edilememiş ve bir senelik tatbikat üzerine muvakkat memuri 
yet harcırahına zam yapılmasına lüzum ve zaruret görülmüş olduğu ifade edilmiştir), 
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Bu faslın, ilâve edilen nakil vasıtaları işletme ve tamir faslı maddelerinden dolayı 4 maddeye 

ayrılması, lâzım geldiğine işaret etmek muvafık olur. 
Memleket dahilinde 1940 malî yılı içinde zuhur eden sarî ve salgın hastalıklar normal miktar

da olduğu görülmüş ve emrazı sariye mücadelesinin en mühim ve esaslı br vasıtası olan buğu san
dıklarından 250 adet imal ettirilmiş ve bunların 162 si muhtelif vilâyetlere gönderilmiş ve geri 
kalanlarda lüzum görülen yerlere gönderilmekte olduğu memnuniyetle müşahede olunmuştur. 

Fasıl : 556 — Madde : 1,2,3,4 
Trahum mücadele masrafı : 
1940 bütçesile bu fasla konulmuş olan 78 000 lira 1941 bütçesile 5 000 lira fazlasile 83 000 lira 

olarak teklif edilmiştir. Bu zam seyyar teşkilâtın kâfi gelmiyen devir işlerini fazla görebilmek için 
teklif edildiği ifade olunmuştur. Mücadele mesaisinin verimli olduğu görülmüştür. 

Fasıl : 557 — Madde 1,2 
Zührevi hastalıklarla mücadele masrafı : 
109 260 liradan ibaret olan fasıl yekûnu 1941 için 2 740 lira fazlasile 112 000 lira olarak teklif 

olunmuştur. 2 740 lira seyyar teşkilâtın daha fazla devir yapabilmeleri için muvakkat memuriyet 
harcırahı maddesine ilâve edilmiştir. 

Mücadele mesaisinin heyeti umumiyesi itibarile memnuniyete şayan olduğu anlaşılmıştır. 

Fasıl : 558 — Madde : 1,2,3,4 
Sıtma mücadele masrafı : 
1940 senesi bütçesinde 494 000 liradan ibaret olan sıtma mücadele tahsisatı 1941 malî yılı için 

246 000 lira fazlasile teklif olunmuştur. Bu, zammın 1500 lirası nakil vasıtalarının tamir masrafına 
malzeme fiatlarının yükselmesinden ve 5000 lirası işletmeye mücadele mmtaka reisliklerinin 
hizmet nakil vasıtalarının 3 senedenberi değiştirilemeyen lâstiklerinin değiştirilmek mecburi
yeti hâsıl olduğundan ve 20 000 lirası mücadele- memurlarının fazla gezmelerinin temini için 
muvakkat memuriyet harcırahına ve 219 000 lirası da kinin mubayaası için alâkalı maddesine yapıl
mıştır. Kinin fiatları beher tonu 30 liradan 61 liraya çıkmış ve bu sebeple 1940 malî bütçesine esasen 
300 000 liralık munzam tahsisat da verilmiş olduğundan sıtma mücadelesini temadî ettirmek ve 
mücadele mmtakalarmda meccanî fazla kinin bulundurmak için bu zammın kabulü zarurî görül
müştür. 

Fasıl : 559 — Madde : 1, 2 
Mütenevvi masraflar : 
Fasıl yekûnu olan 7 500 lira aynen teklif olunmuştur. Birinci maddeye mevzu 1000 lira ile 

sıhhat müdürlüklerine ve Hükümet tabipliklerine rekor şirmgası ve şırınga iğnesi alınmış ve 1941 
bütçesile istenilen 1000 lira ile de yine bu gibi bazı tıbbî alât ve edevat mubayaası mukarrer bulun
muştur. 

ikinci maddeye mevzu 6 500 lira tahsisat; umumî hıfzıssıhha kanununun 11 nci maddesi muci
bince 9 azadan teşekkül eden Yüksek Sıhhat şûrası, her senenin teşrinisani, şubat, mayıs aylarında ol
mak üzere Sıhhat vekâletinde üç devre içtima etmesi kanunî mecburiyet iktizasından olmakla Yük
sek Sıhhat şûrasının ve diğer kanunî teşekküllerin masrafına karşılık olmak üzere geçen senenin ay
ni teklif edilmiştir. 

Sari ve salgın hastalıklarla mücadele masrafı: 

Fasıl : 560 — Madde : 1,2 
Sağlık propagandası ve alelûmum neşriyat masrafları : 
Geçen sene kabul buyarulan 20 000 lira aynen teklif olunmuştur. Senelerdenberi bu fasla ko

nulan tahsisat ile Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâleti halk sağlığının korunması için bir çok sıhhî 
propaganda neşriyatı ve etibbanm meslekî bilgilerini artırmak için teknik neşriyata ait mevcu
dundan numuneler yüksek encümene arzolunmuştur. Halk sağlığının korunması için bu gün adet
leri 28 i bulan sıhhî propaganda risale ve breşürlerinin her birinden 50 - 100 adet bastırılmış ve 
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mevcutları bittikçe yeniden aynı miktarlarda ve def atla bastırılmış ve en mühimleri köylere kadar 
dağıtılmıştır. Bunlardan başka halk için üç seri halinde 37 değişik mevzu üzerine tertip edilen 
sıhhî propaganda afişlerinin her birinden onar bin adet bastırılarak halkevlerine, halkodalarma, mektep
lere ordu mensuplarına ve halkın görüp ve istifade edebileceği yerlere asılmak üzere resmî ve hususî mü
essese ve teşekküllere meccanen dağıtılmıştır. Son defa ikinci tabı yapılan Türk kadeksisinin ecnebi 
memleketlerdeki emsallerine faik bir surette - Muhteviyatının zenginliği ve tabının nefaseti itibarile -
olduğunu ve yüksek takdirlerinize lâyik bulunduğunu burada arz yerinde olacaktır. 

Sıhhat vekâletinin bu güne kadar olan neşriyatı ve bunların mevcutlarından birer tanesi Yüksek 
encümenin tetkikine arzolunmuştur. 

Fasıl : 561 
Millî Türk tıp kongresi masrafı: 
Vaziyeti hazıra sebebile Millî Türk tıp kongresinin bu sene için toplanması muvafık görül

mediğinden faslı muhafaza maksadile geçen senenin ayni olmak üzere teklif edilmiştir. 

Fasıl : 562 
Seyyar küçük sıhhat memurlarının 1754 sayılı kanuna göre yem bedeli: 
Geçen senenin ayni olmak üzere 64 000 lira teklif edilmiştir. Hususî kanununa göre hayva

nı bulunan küçük sıhhat memurlarına senede 120 lira hayvan yem bedeli verilmektedir. Hayvan 
yem bedeli verilmesi icap eden sıhhat memurları adedi 531 dir. Adet üzerine hesap olunarak 
teklif olunmuştur. 

Fasıl : 0 — Madde 1,2 
Nakil vasıtaları işletme ve tamir masrafı: 
555 nci fasla naklolunmuştur. Müteakip fasıl numaralarının bu suretle tashihi lâzımdır. 

Fasıl : 563 
înşaat, tesisat» tamirat ve istimlâk: 
Koordinasyon heyetince müttehaz karar mucibince yeniden inşaat yaptırılmıyacağmdan bu 

fasla geçen sene konulan 225 000 liralık tahsisat kaldırılmış ve şedit ihtiyaç sebebile diğer hiz
metlere ait fasıllara serpiştirilmiştir. Ankara Tıp fakültesinin inşa halinde bulunan doğum 
ve nisviye kliniğinin ikmali inşaatı için fevkalâde bütçeden bu maksatla adi bütçeye nakledilmiş 
olan 490 000 lira bu fasla konulmuştur. 

Fasıl : 564 
Küçük tamir masrafları : 
Geçen senenin ayni olmak üzere 6 000 lira teklif edilmiş ve tamamen sarfolunmuştur. 

Fasıl : 565 
Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek doktor ve eczacıların harcırahları; tahsil ve tedavi 

masraflar. 
Geçen senenin ayni olarak 3 000 lira teklif edilmiştir. Amerikada ihtisas yapmakta olan bir 

doktorun tahsil masrafı için konulmuştur. 

Fasıl: 566 
Hususî müessese ve cemiyetelrle eşhasa ait yardımlar: 
Geçen senenin ayni olmak üzere 1 000 lira teklif edilmiştir. Vekâletin muaveneti içtimaiye sıfat 

ve vazifesi göz önüne getirilirse bu tahsisatın milyonlara baliğ olması lâzım gelir ki,; o zaman da 
uzak değildir. 

Fasıl: 567 
Çok çocuklu ailelere yardım: 
Geçen sene bütçesile 25 000 lira teklif edilmiş ve yüksek encümen 50 000 lira ilâvesile 75 000 lira

ya çıkarmıştı. 42 382 anne için 1 271 460 lira tahsisat konulması lâzım geldiği anlaşılmakta olduğun-
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dan vekâlet bu tahsisatı geçen sene olduğu gibi 25 000 lira olarak teklif etmiş ve İm fasla daha faz
la tahsisat ayıramamış, gıda maddelerinin ve diğer eşya fiatlarmın artması sebebile Devlet hasta
neleri masrafının da kabarması hasebile hastaların tedavisini sadaka vermeğe tercih ettiğini ifade 
etmiştir. 

Fasıl: 568 
Tekâmül tahsisatı: 
Geçen sene 7 500 lira noksan olmak üzere 2 500 lira teklif etmiştir. Münakalede de bu fasıldan 

5 500 lira tenzil olunmuş ve geçen sene tekâmül tedrisatı yapılamamış, bu sene de ancak sıhhat 
memurları için bir kurs yapılabilmesi imkânları aranacakmış bundan dolayı da fasılda tenzilât ya
pılmıştır. 

Fasıl : 569 
Zehirli ve boğucu gazlardan korunma levazımı mubayaa bedeli: 
Geçen senenin ayni olmak üzere 1 500 lira teklif edilmiş ve pasif korunma hususlarına sarfedil-

miştir. 

Fasıl: 570 — Madde: 1, 2, 3, 4 
Umumî sıhhat işleri müesseseleri masrafı: 

Bu fasla konulan tahsisat geçen seneye nazaran. 11 009 lira fazlasile 63 200 liradır. Faslın birinci 
maddesine ait kuduz tedavi müesseseleri masrafı vaziyeti hazıra sebebile artmış olduğundan tahsi
satının tezyidine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Fasıl : 571 
Merkez hıfzıssıhha müessesesi ve hıfzıssıhha mektebi : 
Fasıl isminin yeni çıkan kanuna göre (Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi) şeklin

de tashihi lâzımdır. Fasıl yekûnu geçen seneye nazaran 20 000 lira fazlasile 175 000 lira olarak 
teklif edilmiştir. Bu da hali hazır vaziyetin eşya üzerinde yaptığı tesirden ibaret bir farktır. 

Fasü : 573 — Madde : 1,2,3,4,5 
Tedris müesseseleri masrafı : 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin tedris müesseseleri : Izmirde sağır dilsiz ve körler mü

essesesi, Çorumda leylî, Istanbulda neharî küçük sıhhat memurları mektepleri, İstanbulda leylî 
tıp talebe yurtlarından ibarettir. Bu fasla konulan tahsisat yekûnu geçen seneye nazaran 34750 
lira fazlasile 354 750 lira teklif edilmiştir. Gıda maddelerinde ve ihtilaç eşyalarında vaki fiat 
artmaları sebebile bu zammın yaılmasma zaruret olduğu ifade olunmuştur. 

Fasıl : 573 — Madde : 1,2,3,4,5 
Hastaneler, sıhhî ve içtimaî muavenet müesseseleri : 
Geçen seneye nazaran 291 106 lira fazlasile fasıl yekûnu 1 578 886 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bu fazlalık ta diğer fasıllarda arzolunan ayni esbaba müstenit bulunduğu anlaşılmıştır. 

Fasıl : 574 
Doğum ve çocuk bakım evleri : 
Bu fasla konulan tahsisat ta 30 000 lira fazlasile 127 000 lira olarak teklif edilmiştir. Fazlalığın 

sebepleri, tedris müesseselerinde ve Devlet hastanelerinde arzolunan gıda maddelerinde ve eşyada 
vaki olan fiat artmasının akislerinden ibaret olduğu anlaşılmaktadır. 

Fasıl : 575 
Geçen yıl borçları : 
Geçen senenin ayni olmak üzere 5000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 576 — Madde : 1,2,3,4 
Eski yıllar borçlan : 
Geçen seneye nazaran 1020 lira fazlasile teklif olunmuştur. 
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Fasıl : 577 

İskân memurları maaşı: 
Geçen senenin aynı olmak üzere 87 120 lira olarak teklif edilmiştir. Kadrova göre tam ve 

mutabıktır. 

Fasıl : 578 
Muvakkat tazminat : 
Geçen sene konulan tahsisatın aynı olmak üzere 6 324 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 579 
Muhacirin iskân işleri: 
Fevkalâde bütçeden naklolunan 1 500 000 lira bu fasla konulmuş ve bu fasla numara verilmesi 

hususunun işareti lüzumlu görülmüştür. Bu fasla konulan paranın sarf şekli; formülünde gösteril
diği üzere öteden beri İcra Vekilleri Heyetince tayin olunmakta bulunduğundan bu da formülde 
diğer senelerde olduğu gibi aynen gösterilmiştir. 

Fasıl : 580 
Yalova kaplıcalarına yardım: 
Geçen senenin aynı olmak üzere 60 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 581 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti bütçesine fevkalâde bütçeden 1 500 000 lira maske imalâ

tı için naklen konulmuştur. Paranın sarf ve mahsup şekli 2 815 sayılı kanun mucibince İcra Ve
killeri Heyetince tayin olunduğundan formülüne işaret edilmiştir. 

Devlet sıhhî hizmetlerinden, memleketin sıhhî şartlarını ıslah ve milletin ferdî ve içtimaî sıhha
tine zarar veren âmillerle mücadele ve gelecek nesillerin sıhhatli olarak yetişmesini temin ve hal
kı sıhhî ve içtimaî muavenete ulaştırmak ve iskân işlerini görmek üzere Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletine hususî kanunlarla verilmiş olan bu vazifeleri tevazula hal ve icaplara uygun bir şekilde 
ifa etmeye çalıştığını saygı ile arzederim. 

30 - IV - 1941 
Raportör 

Bolu mebusu 
Dr. Zihnî Üîgen 
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M. Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Merkez ücretleri 

1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi müstahdemler 
[Ecnebi müstahdemlerin ücretlerile 
mukavelenamelerine müsteniden te
diye edilecek zat ve aile harcırahları 
ve eşya nakil masrafları] 
Vilâyetler ücreti 

1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
1437 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 

Birinci bap yekûnu 

îkinci bap - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 

1940 İÖ41 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

4 800 4 800 4 800 

1 998 420 1 998 420 1 998 420 
3 000 3 000 3 000 

2 001 420 2 001 420 2 001 420 

3 000 3 000 3 000 

321 420 320 340 320 340 
156 120 156 180 156 180 
477 540 476 520 476 520 

116 767 86 000 86 000 

1 418 940 1 357 860 1 357 860 
602 946 602 946 602 946 

2 021 886 1 960 806 1 960 806 

75 156 75 156 75 156 

24 400 1 1 
4 724 969 4 607 703 4 607 703 

1 000 1 000 1 000 
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F. 

540 

541 
542 

543 

544 

545 

M. 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 

Muhassasatın nev'i 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

ikinci bap yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

480 
3 360 
3 000 

6 840 

1 750 

2 000 
380 

2 380 

17 000 

20 000 
9 000 

29 000 

5 000 

62 970 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edile." 
Lira Lira 

480 
4 000 
3 000 

7 480 

1 750 

2 000 
380 

2 380 

17 000 

20 000 
9 000 

29 000 

5 000 

63 610 

— 

= = 

480 
4 000 
3 000 

7 480 

1 750 

2 000 
380 

2 380 

17 000 

20 000 
9 000 

29 000 

5 000 

63 610 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

549 Müfettişler harcırahı 

546 

547 
548 

1 
2 
3 

Mütenevvi masraflar 
icar bedeli 
Defterler ve matbu evrak 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

18 000 
10 000 
1 500 

29 500 

60 000 

10 000 

20 000 
10 000 
2 500 

32 500 

60 000 

15 000 

20 000 
10 000 
2 500 

32 500 

60 000 

15 000 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatin net'İ Lira Lira Lira 

556 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
555 Sari ve salgın hastalıklarla 

mücadele masrafı 
1 Nakil vasıtaları işletme mas-

550 

551 

552 

553 
554 

Ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin harcırahları 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 numaralı kanun mucibin
ce yapılacak tedavi, yol ve sai
re masrafları 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

2 500 

2 500 

700 
49 805 

1 318 

171 323 

4 959 262 

1 

2 500 

700 
46 805 

1 318 

173 824 

4 845 137 

1 

2 500 

700 
46 805 

1 318 

173 824 

4 845 137 

2 
3 

4 

1 
2 

3 

4 

rafı 
Nakil vasıtaları tamir masrafı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Diğer bilûmum masraflar 

Fasıl yekûnu 

Trahom mücadele masrafı 
Nakil vasıtaları tamir masrafı 
Nakil vasıtaları işletme mas
rafı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Diğer bilûmum masraflar 

Fasıl yekûnu 

— 
— 

20 000 
33 000 

53 000 

500 

3 500 

5 000 
69 000 

78 000 

1 000 
300 

25 000 
33 000 

59 300 

500 

3 500 

10 000 
69 000 

83-000 

1 000 
300 

25 000 
33 000 

59 300 

500 

3 500 

10 000 
69 000 

83 000 
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F. 

557 

M. 

1 

2 

Muhassasatm nev'i 

Zührevî hastalıklarla mücade
le masrafı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Diğer bilûmum masraflar 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

I A a 

9 260 
100 000 

1941 ma 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

12 000 
100 000 

558 

Fasıl yekûnu 109 260 

Sıtma mücadele masrafı 
Nakil vasıtaları tamir masrafı 
Nakil vasıtaları işletme mas
rafı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Diğer bilûmum masraflar 
[Sari ve salgın hastalıklar, trahom, 
zührevî hastalıklar ve sıtma mücadele 
masrafları faslına mevzu tahsisat ile 
amele yevmiyesi, haista ve müstahdem
ler iaşesi, fennî tesisat, demirbaş, ma
kine alât ve edevat, malzeme, ilâç, ida
re, nakliye küçük tamir masrafları ve 
bu hizmetlerden madııt olmak üzere 
telif ve tercüme ve tabettirilecek veya 
mubayaa olunacak kitap ve risale be
delleri ve sair bilûmum masraflar 
tesviye olunur.] 

112 000 

3 500 

15 000 

25 000 
450 500 

5 000 

20 000 

45 000 
670 000 

Fasıl yekûnu 494 000 740 000 

Encümence 
kabul edile*-

Lira 

12 000 
100 000 

112 000 

5 000 

20 000 

45 000 
670 000 

740 000 

559 Mütenevvi masraflar 
1 Sıhhat müdürlükleri ve Hükü

met tabiplikleri için alınacak 
tıbbî alât ve levazım mubayaa 
ve tamir ve tesisatı iptidaiye 
masrafları 

2 Yüksek sıhhat şûrası ve hususî 
kanunlarile teşekkül eden ko
misyonların azaları hakkı hu
zuru 
[A : Lüzumu halinde içtima günlerini 
tahdide ve aza huzur haklarının ta
yin ve takdirine vekâlet salahiyetli
dir. 

1 000 

6 500 

1 000 

6 500 

1 000 

6 500 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edile'i 

MllhaSSasatm İICV'İ Lira Lira Lira 

B : Yüksek sıhhat şûrası zabıtlarını 
tutmak için muvakkaten çalıştırılacak 
isteno ücreti keza vekâletçe tesbit edi
lecek şekilde verilir.] 

Fasıl yekûnu 

Sağlık propagandası ve alelû-
mum neşriyat masrafları 
Propaganda ve neşriyat 
[Mubayaa edilecek kitap ve risale ]><-
dellerile telif ve tercüme ücretleri, ka
nun, nizamname ve talimatname, sıhhî 
vesaya, afiş tabı ve neşri ve alelûmunı 
vSihhî propaganda masrafları, sinem;1, 
makineleri ve sıhhî filim bedelleri, ter
sim malzemesi ve bunlara müteallik 
sair bilûmum masraflar.] 
Sıhhî müzeler 
[Fennî tesisat, demirbaş, makine, alâr, 
edevat, ilâç, idare masrafları, küçük 
tamirler ve müzeye müteallik sair 
bilûmum masraflar.] 

Fasıl yekûnu 

Millî Türk tıp kongresi masrafı 
Seyyar küçük sıhhat memurla 
rina 1754 numaralı kanun mu
cibince verilecek yem badeli 
Nakil vasıtaları işletme ve ta
mir masrafları 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

inşaat, tesisat, tamirat ve is
timlâk 

7 500 7 500 7 500 

15 000 15 000 15 000 

5 000 5 000 5 000 

20 000 20 000 20 000 

1 1 1 

64 000 64 000 64 000 

1 000 — 0 
300 — 0 

1 300 — 0 

827 061 1 085 801 1 085 801 

225 000 490 000 490 000 
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564 Küçük tamir masrafları 
565 Staj için ecnebi memleketlere 

gönderilecek doktor ve eczacı
ların harcırahları, tahsil ve te
davi masrafları 

566 Huhusî müessese ve cemiyet
lerle eşhasa ait yardımlar 

567 Çok çocuklu ailelere yardım 
568 Tekâmül tedrisatı masrafı 

[Hıfzıssıhha mektebinde tekâmül ted
risatı görecek tababet ve şuabatı sa
natları mensuplarının harcı rahlarile 
tedris zamanına ait ikamet yevmiye
leri bu fasıldan verilir.] 

569 Zehirli ve boğucu gazlardan 
korunma levazımı mubayaa be
deli 

İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yok unu 

1940 
Malî ydı 
tahsisatı 

Lira 

6 000 

3 000 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

6 000 

3 000 

6 000 

3 000 

1 000 
75 000 
10 000 

1 000 
25 000 
2 500 

1 000 
25 000 
2 500 

1 500 1 500 1 500 

321 500 529 000 529 000 

1 148 561 1 614 801 1 614 801 

Ucun en İtinim - Müeasesat 

570 Umumî sıhhat işleri müessese
leri masrafı 

1 Kuduz tedavi müessesesi 
2 Sıhhat merkezleri 

[Kuduz tedavi müesseselerile sıhhat 
merkezlerinin amele yevmiyesi, hasta 
ve müstahdemler iaşesi, fennî tesisat, 
demirbaş, makine, ahit ve edevat, na
kil vasrtalarr masrafları, küçük tamir 
masrafları, ilâç ve malzeme, idare mas
rafları, vazifelen şehir dahilindi1 do
laşacakların zarurî masrafları, kitap, 
risale ve mecmua mubayaa bedelleri 
ve sair bilûmum masraflar kendi 
maddelerine mevzu tahsisattan tesviye 
olunur.) 

32 191 
18 200 

43 200 
18 200 

43 200 
18 200 
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3 Nakil vasıtaları işletme mas
rafı 

4 Nakil vasıtaları tamir masrafı 

Fasıl yekûnu 

571 Merkez Hıfzıssıhha enstitüsü 
ve Hıfzıssıhha mektebi 
[Amele yevmiyesi, fennî tesisat, demir
baş, makine, alât ve edevat, kimyevî 
maddeler ve diğer levazım, idare mas-
raflarr, küçük tamir masrafları, vazi-
feten şehir dahilinde dolaşacakların 
zarurî masrafları, kitap, risale ve mec
mua mubayaa bedelleri ve tabı ücreti, 
hayvan mubayaa ve iaşesi, sair bilû
mum masraflar.] 

572 Tedris müesseseleri masrafları 
1 Sağır dilsiz ve körler müesse

sesi 
2 Küçük sıhhat memurları mek

tepleri 
3 Leylî tıp talebe yurdu 

[Amele yevmiyesi, talebe ve müstah
demler iaşesi, fennî tesisat, demirbaş, 
makine, alât ve edevat ve diğer leva
zım, ilâç ve malzeme, kira, idare mas
rafları, nakil vasıtaları masrafları, 
küçük tamir masrafları, vazifeten şe
hir dahilinde dolaşacaklarla tedris 
için müessesata gidecek talebenin yol 
masrafları, askerlik dersi vereceklerin 
ücretleri, Çorum küçük sıhhat memur
ları mektebinin îstanbula nakli mas
rafı, kitap, risale ve mecmua muba
yaa bedelleri, yurt ve mektep idare 
heyetlerince fakri hali ve muhtaçlığı 
tasdik edilen talebeye senede 5 000 li
rayı geçmemek üzere verilecek şehrî 
ücret ve bunlardan hasta ve malûl 
olanların memleketlerine iadesi, tale
benin tedavi ve ölenlerin cenaze mas
rafları ve sair bilûmum masrafları. 
Talebe yurdunun bir kısmının veya 
tamamının Ankaraya nakli lâzımgel-

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 200 
600 

52 191 

155 000 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1 200 
600 

1 200 
600 

63 200 

175 000 

63 200 

175 

30 000 

15 000 
272 900 

35 000 

17 500 
300 000 

35 000 

17 500 
300 000 
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diği takdirde bu uğurda ihtivan za
rurî bilûmum masarif ile talebenin İs
tanbul - Ankara yol paraları. 
Ankaraya nakledilen muhtelif vekâlet
lere bağlı teşekküller talebelerinin bir 
arada iaşeleri icap ettiği takdirde yurt 
talebesinin iaşe ve sair masrafları mu
kabili tesbit edileeek miktar, iaşeyi 
yapan idare bütçesindeki alâkalı ter
tibe Maliye vekâletince naklolunur.] 
Nakil vasıtaları işletme mas
rafı 
Nakil vasıtaları tamir masrafı 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 
100 

2 000 
250 

Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri masraf
ları 

1 Devlet hastaneleri 
2 Muayene ve tedavi evleri 
3 Verem dispanserleri 

[Amele yevmiyesi, hasta ve müstah
demler iaşesi, fennî tesisat, demirbaş, 
makine, alât ve edevat, ilâç, malzeme, 
idare masrafları, nakil vasıtaları mas
rafları, küçük tamir masrafları, vazi
felen şehir dahilinde dolaşacakların 
zarurî masrafları, kitap, risale ve mec
mua mubayaa bedelleri, ecnebi hemşi
relere iaşelerine mukabil her ay mak-
tuan verilecek para, cüzzamlarm na
kil masrafları, fakir veremlilere veri
lecek ^ıda maddelerile muayene ve te
davi evlerine müracaat edecek diğer 
fakir haftalara verilecek ilâçlar ve sa
ir bilûmum masraflar.] 

4 Nakil vasıtaları işletme mas
rafı 

5 Nakil vasıtaları tamir masrafı 

Fasıl yekûnu 

Doğum ve çocuk bakım evleri 
[Amele yevmiyesi, hasta ve müstah-

1 242 600 
30 000 
7 780 

1 521 986 
40 000 
9 300 

2 000 
250 

Fasıl yekûnu 320 000 354 750 354 750 

1 521 986 
40 000 
9 300 

6 600 
800 

1 287 780 

97 000 

6 600 
1 000 

1 578 886 

127 000 

6 600 
1 000 

1 578 886 

127 000 
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demler iaşesi, fennî tesisat, demirbaş, 
makine, alât ve edevat, ilâç, malzeme, 
idare masrafları, nakil vasıtaları mas
rafları, küçük tamir masrafları, vazi-
feten şehir dahilinde dolaşacakların 
zarurî masrafları, kitap, risale ve mec
mua mubayaa bedelleri, köy ebe mek
teplerine getirilecek köylü talebenin 
iaşe, ibate, ilbas masrafları ve ayda 
(75) kuruşu geçmemek üzere verilecek 
aylık ve sair bilûmum masraflar.1 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

1 1939 yılı borçları karşılığı 
2 1938 * » » » 
3 1937 » » » 
4 1936 » » » 
0 1935 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısıra yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

Peünm kısıra yokunu 1 011 971 

0 

5 000 
646 
250 
200 
90 

6 186 
6 186 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

2 298 836 

5 000 

1 110 
646 
250 
200 

0 

2 206 

2 298 83(5 

5 000 

1 110 
646 
250 
200 

0 

7 206 

2 206 

7 206 

Beşinci kısım - iskân işleri 

Memurlar maaşı 
Muvakkat tazminat 

87 120 
6 324 

Muhacirlerin iskân işleri 
[Ücret, bekçi ve amele yevmiyeleri, 
açık maaşı, muvakkat tazminat, dai
mî ve muvakkat memuriyet harcırahı 
(memurlar ve müstahdemler için), 
müfettişler harcırahı, ecnebi memle
ketler harcırahı, 3335 sayılı kanun 
mucibince tedavi ve yol masrafı, mer-

87 120 87 120 
6 324 6 324 

1 500 000 1 500 000 
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kez ve vilâyetler masarifi idaresi, 
her nevi nakliyat, kitap ve risale ta
bı, mubayaa, telif ve tercüme masraf -
larile fotoğraf bedelleri ve harita 
masrafları, hayır cemiyetleri tara
fından iskân hizmetleri için bidaye-
ten yapılan yardımların bu cemiyet
lere geri verilmesi, muhacir ve mül
tecilerle naklolunan eşhasın sevk, ia
şe, (insan ve hayvan), tenvir, teshin, 
ibate, iskân, tedavi, giyimleri ve müs
tahsil hale getirilmeleri ve bunlara 
müteferri ihtiyaçlarile 2510 ve 2848 
sayılı kanunların hükümlerini ye
rine getirmek üzere yapılacak her 
türlü mubayaat ve sarfiyat, ecnebi 
memleketlerden getirilecek muhacir
lerin celp ve nakil ve hini hacette dış 
memleketlerden şevkleri esnasında 
iaşe, ibate ve hayvan besleme mas
rafları, Romanyadaki Türklerin mu
haceretine mütedair 4 eylül 1936 ta
rihli mukavele hükmüne göre Roman-
yada teşekkül eden komisyondaki 
Türk azaların yevmiye, ücret ve mas
rafları, geçen ve eski yıllar borçları.] 

Besinci kısım yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

93 444 1 593 444 1 593 444 

Altıncı kısım 

580 Yalova kaplıcalarına yardım 
581 Maske imalâtı için 

[Maske imal ve (2815) sayılı kanun 
hükümlerine göre tesbit edilecek fi-
atlar üzerinden Millî müdafaa vekâ
letine tevdi olunmak üzere katî sarfi
yat şeklinde toptan Kızılay kurumu
na verilir.] 

' Altıncı kısıra yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

60 000 60 00 
— 1 500 000 

60 000 

60 000 
1 500 000 

1 560 000 % 560 000 

8 179 424 11 919 424 İt 919 424 
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Rapor 

Adliye vekâleti bütçesi tetkik olundu: 
1940 senesinde 9 milyon 265 802 lira olan vekâlet bütçesi bu sene 250 000 lira fazlasile 

9 515 802 lira olarak teklif edilmektedir. 
A) Zamlar ve sebepleri: 
Fasılların tetkikmda görüleceği veçhile 250 000 lira zam şu suretle tevzi edilmiştir: 
1 — 591 ııci merkez müteferrikası faslı kâfi gelmemekte ve her sene münakale suretile zam 

görmektedir. Temyiz mahkemesi ile vekâlet ayrıldıktan sonra masraf artmış ve bilhassa su sar
fiyatı ehemmiyetli bir yekûn tutmuştur. Fiat tereffüleri de buna inzimam ettiğinden 1940 se
nesinde mevcut 2 160 lira tahsisata 4 000 lira münakale suretile zammedilmiştir. Bu sene bu 
tahsisata 3 459 lira zammedilmek zarureti hâsıl olmuştur. 

2 — 594/2 ııci fasla yedek parçaların fiat tereffüü sebebile 200 lira münakale suretile zam 
yapılmış olduğundan bu seneki teklife 200 lira zammı ilâve etmişlerdir. 

3 — 597/ ııci fasla 1940 senesinde iki defada 6 600 lira münakale suretile zam yapıldığın
dan bu seneki tahsisatı buna göre teklif etmişlerdir. Filhnkika bir çok vilâyet ve kazalarda 
hâkimlerin odun ve kömür ihtiyaçlarını kendileri temin ettikleri vakidir. 

4 — 599/3 ncü fasıldaki melbusat ihtiyacında vekâlet her sene verdiği elbiseyi bir çokları
na vermemiş ve iki senede verilen paltoyu üç seneye çıkarmıştır. Bu sene bir çoklarının üstü 
başı pejmürde bir hale geldiğinden bunlara vermek zarureti vardır. Yapılan hesaba göre ve fiat 
tereffüü de nazara alınarak bu fasıl tahsisatı 2 300 lira arttırılmıştır. 

5 — 600 ncı daimî memuriyet harcırahında yedi bin lira zam görülmektedir. 1939 senesinden 
beş bin lira karşılıksız borç kaldığım ve zarurî tahvilleri tehir mecburiyetinde kaldıklarını beyan 
etmişlerdir. 

6 — 605 nci telefon masrafına senesi içinde 2 000 lira zanımedildiğinden bu seneki faslı 2 400 
lira zamla teklif ediyorlar. Artış sebebi bazı vilâyetlerde yeni kurulan telefon şebekelerine adli
yenin bağlanması ve yeni kurulan mahkemelerin mükâleme bedelidir. İler ne kadar bu fasıl tah
sisatı kâfi gelmiyorsa da Temyiz mahkemesinin haricî telefon muhaberesi mahdut olmak lâzım 
gelirken tetkik edilen faturalara nazaran Temyizmahkemesi daha fazla konuşması zarurî olan vekâ
letten fazla istihlâkte bulunmaktadır. Bu hususun vekâletçe nazarı dikkate alınması muvafıktır. 

7 — 609/1 fasla 22 200 lira zammedilerek teklif edilmiştir. (îeçen seneki 127 800 liralık fasla 
münakale suretile 50 000 lira zammedilerek ihtiyaç karşılanabilmiştir. Meşhut suçların artması, 
adlî faaliyetin kesafet peyda etmesi muvacehesinde bu seneki masrafın da senesi içinde münakale
ye ihtiyaç göstereceği muhakkak sayılmaktadır. 

609/3 geçen sene bu fasla tahsisat konmamıştır. Halbuki vekâletteki memurlar; ancak muay
yen lisanları bildiğinden istinabeler için hariçten ücretle iş yaptırmak zarureti hâsıl olmaktadır. 
Bu sebeple fasla 100 lira konmuştur. 

8 — 612/1 nci faslın iaşe masrafları fiat tereffüü sebebile kâfi gelmediğinden ve senesi içinde 
3 000 lira zammedilmiş olduğundan bu sene faslı bu zamla teklif mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

612/3 deki ecza fiatları ve müteferrika masrafları arttığından bin lira zammedilmiştir. 
612/4 ncü fasıldaki sandıkları tedarikte büyük müşkülât hâsıl olmuştur ve vekâleti bunları Ame-

rikadan getirtmek tasavvurundadır, Avrııpadan ithal edilen mallardaki fiat artışı nazara alınarak 
1160 lira zam yapılmıştır. 

9 — 613/1 nci ceza ve tevkif evleri faslının tayinat maddesine bu sene 192 500 Fra zam teklif 
edilmiştir. "Vekâlet bütçesine yapılan 250 000 lira zammın esasını bu fasıl belgi etmektedir. 
Senesi içinde buraya 250 000 lira munzam tahsisat verildiğine nazaran mevcut tahsisatın da kâfi 
gelmiyeceği beyan edilmektedir. 
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613/3 ncü fasla münakale suretile 30 000 lira zam yapılmıştır. Ceza evlerinin bütün masraf

ları bu fasla girmektedir. Ceza evlerinin vaziyeti malûm olduğuna göre teklif yerinde görülmüştür. 
613/4 ncü mücrimin sevkiyesi her sene münakale görmüş bir fasıl olup bu sene de buraya 

15 000 lira zam yapılmıştır. Millî korunma kanunu sebebile sürgün cezaları, yeni yapılan ceza 
evlerine nakiller, sıhhî ve rahat durmamak sebebile zarurî nakiller masrafı arttırmaktadır. 

10 — 615 çocuk ıslâh evleri faslına teklif edilen 10 000 lira zam yeni yapılan pavyonun faali
yete geçmesinden tevellüd etmektedir. 

B - Tenziller ve sebepleri : 
1 — 586/2 Münakale suretile 12 bin lira tenzil edildiğinden bu sene 10 bin lira indirilmiştir. 
2 — 592/1 Bu fasla münakale suretile 800 lira zammedildiği halde elde mevcut bir miktar 

ampul stoku sebebile 20 lira tenzil edilmiştir. 
592/2 senesi içinde 800 lira tenzil edildiğinden ve elde bir miktar kömür bulunduğundan 1568 

lira fasıldan indirilmiştir. 
592/3 Kırtasiye faslından 320 lira indirilmiştir, ellerinde stok yoktur. Fiat tereffü karcısında 

ne yapacakları soruldukta tamimlerle azamî tasarruf kabul edildiği, hacimlerin, ebadın düşü
rüldüğü beyan edilmiştir. 

3 — 597/2 Vilâyetler kırtasiyesinden de ihtiyaçtan keserek 350 lira tenzil edilmiştir. 
4 — 598 nci vilâyetler müteferrikası faslından da 650 lira tenzil ederek teklifle idare etmeğe 

çalışacaklarım beyan etmişlerdir. 
5 — 599 ncu mütenevvi masraflar faslının birinci icar maddesinden 500 lira indirilmiştir. 

Mevcut mukavelelere nazaran kira bedeli 49 159 liradır. Erbaa binası yanmış ve Samsun bina
sı tehlikeli olduğundan nakil zarureti hâsıl olmaktadır. Teklif edilen tahsisatın kâfi geleceği 
bildirilmiştir. 

599/2 nci defatir ve evrakı matbua faslı tahsisatile azamî tasarrufa riayet edilerek idare ede
ceklerini ve bu sebeple 6 bin liraya yakın tenzilât yaptıklarını bildirdiler. 

6 — 601 nci muvakkat memuriyet harcırahından bu sene 14 000 lira tenzil edilmiş olduğun
dan teklif edilen tahsisatın kâfi geleceğini bildirmişlerdir. 

7 — 606 nci ücretli muhabereden cüzî bir tenzil yapılarak 150 lira teklif edilmektedir. 
8 — 611/2,1 nci fasıldan ceman üç bin lira senesi içinde tenzil yapılması zarurî neşriya

tın ademi ifasından hâsıl olmuştur. Bu sene neşriyata ehemmiyet verileceği beyan edilmiştir. 
9 — 612/2 ahval sebebile adlî tıp için icap eden alât ve edevatın getirilememesi sebe

bile senesi içinde 2 000 lira tenzil edilmiş ve bu sene ayni miktar tenzilâtla teklif yapılmıştır. 
10 — 616 nci ceza evleri mütedavil sermayesi faslından on bin lirası çocuk ıslah evlerine, on 

bin lirasını da mücrimin sevkiyesi faslına koya .ak bu fasıldan 20 bin lira tenzilât yapılmıştır. 
C - Yukarıda arzolunan zam ve tenziller haricinde vekâlet 27 faslın tahsisatını değişiklik yap

madan aynen teklif etmektedir. 
(L) cetvelinden filî kadroya kimse alınmamıştır. 
(D) cetvelinde yeni bir vazife ihdas edilmemiştir. 
Nakil vasıtaları cetvelinde bazı tashihler yapılması icap etmektedir. Bundan başka geçen sene 

encümen tarafından verilmesi kabul edilen, cezaevleri kamyoneti cetveline konduğu halde Mali
ye bütçesine tahsisatı konmamıştır. Vekâlet bunu talep etmektedir. 

D - Encümen tarafından tesbit olunan direktife uygun olarak yapılan umumî tetkik husu
sunda da arzı malûmatı faydalı görmekteyim: 

1 — Maaş ve ücret fasıllarına konan tahsisat hakikî kadronun tutarıdır. Mevcut münhal-
ler muhtelif sebeplerin (ölüm, tekaütlük, istifa, azil, mahkûmiyet gibi) ihdas ettiği münhaller 
olup tasarrufu mümkün ve caiz değildir. 

Yalnız 383 kazamızdan 186 kazada tek hâkim, 87 sinde çift hâkim, 85 kazada yalnız sulh 
hâkimi, 20 kazada ağır ceza vardır. Beş kazada adlî teşkilât yoktur. 61 vilâyette ağır ceza teş
kilâtı vardır. Hakkâri ve Bingöl vilâyetlerinde yoktur. Bir tek sulh hâkimi olan yerlerde müd
deiumumi yoktur, bir kâtip, bir mübaşir, bir gardiyan, bazı yerde bir odacı vardır. Noterlik, ic-
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ra memurluğu da kâtip tarafından yapılıyor. 

Şu vaziyet karşısında muhterem vekâletin hu hususlarda tetkikatta bulunarak i§ hacmine 
ve hakikî ve mahallî ihtiyaçlara göre teşkilâtını takviye etmesini ve bilhassa hâkim muavinli
ği kadrosunun genişlet ilerek hizmetin hüsnü ifasını ve az iş olan yerlerle çok işi olan yerler 
göze alınarak teşkilâtın tetkikini zarurî görmekteyim. 

Bunun haricinde vekâletin kâtip meselesindeki müşkül vaziyetini müşahede ettim. Şöyle ki, 
2002 zabıt kâtibinden 25 liralık 8, 20 liralık 135, 15 liralık 305, 10 liralık 1554 kâtip vardır. 

Başkâtip ve başkâtip muavinliğinde de ayni nisbetsizlik nazarı dikkati celbetmektedir. Bu 
variyet karşısında mühim haklara vazıülyed bulunan ve vazifesinin ehemmiyet ve tesir sahası 
malûm bulunan kâtiplerin mesleke bağlanmaları, dürüst ve çalışkan olabilmeleri için vaziyetle
rinin bir plân dahilinde ele alınması zaruretinde geç kalmamak lâzımdır. 

2 — Vekâletin teftiş mesaisini arttırmak zarureti olduğu kanaatindeyim. Şöyle ki : Mahkeme ve 
icra işlerinde hemen her yerde şikâyet edilmektedir. Teftiş makinesi her yere gidemediğinden biz-
zarur şikâyetler mahallinde sönüp kalmaktadır. Tahakkuk eden son teftiş nisbeti mevcut teşkilâta 
göre % 27,21, teftiş plânına göre % 59 dur. Şu vaziyete göre bir yer vasati olarak 3 ilâ 4 senede 
bir teftiş görebilmektedir. Bu zaif teftiş faaliyetinin takviyesi teftiş kadrosile, tahsisatının tezyi
di ile mümkündür. 1929 senesinde tahsisat 100 bin lira, teftiş sahası 202 olduğu halde 1939 senesinde 
tahsisat 55 bin lira, teftiş sahası 400 olmuştur. Buna rağmen 1929 senesinde az saha ve çok tahsisata 
rağmen çok zaif bir teftiş faaliyeti görülmektedir. 

3 — Melbusat işinde nazarı dikkati cali]) bir vaziyeti Yüksek encümene arzetmek mecburiye
tindeyim: Elbise kime verilmek lâzımdır? 10 lira.alan hademeye elbise verildiği gibi müteferrik 
müstahdemler arasında 100 lira ve daha fazla alanlara da verilmektedir. Elbise ve sair giyim ihti
yaçlarını temin ederken maaş ve ücret nisbetlerinin nazara alınmasını bütçe bakımından tetkike 
<leğer bulmaktayım. 

4 — Ceza ve tevkif evleri; üzerinde bilhassa durulmağa şayandır : 
a) 27 bin mahkûm ve mevkuf olup bunlara yevmiye 960 gram ekmek vermek mecburiyeti 

vardır. Yapılan hesaba göre 11 ilâ 12 kuruştan senevi tayinat masrafı bir milyon lirayı tecavüz 
çimektedir. Şu bariz vaziyet karşısında keyfiyetin vekâletçe ele alınmasını zarurî gördüm. 

b) Ceza evlerinin clîm vaziyeti karşısında vekâletin Maliye ile anlaşarak bir milyon liralık is
tikrazın sureti tesviyesinde bir mutabakat temin etmesini mevcutların muhafazası ve ıslahı bakı
mından zarurî görmekteyim. ŞÖy leki: Vekâlet geçen senelerde tamirat ve bakım için mevcut ve 
resmi tahsilden teraküm eden 150 bin liraya yakın varidatı bir milyon liralık istikraza tamamen 
karşılık göstermiş ve idare masraflarından bunu ifa edebileceğini tahmin etmiştir, halbuki idare 
masraflarına gireri kalemler malûm ve pek yüklü olduğuna göre ağır bir vaziyete düşmüştür ve 
bu gün ceza evlerinin çok fena vaziyetleri temadi etmekte bulunmaktadır. 

e) Mahkûmların çalıştırılması mevzuunda vekâletin yürüdüğü yol çok müsbet, fakat gayri kâfi
dir. Tayinat ve idare masraflarının ağırlığı muvacehesinde vekâletin bu gün çalıştırdığı 2800 mah
kûm haricinde çalışmağa ehil daha dört bin mahkûmu da ziraat ve inşaat kolenileri halinde 
faaliyet sahasına sevketmek hususundaki çok yerinde azim ve kararını tebşir ederken bunu tesri 
etmesini memleket için mühim bir fayda telâkki ederim. 

d) cetvelinde tetkik ettiğim bazı yerlerdeki hademe, erkek gardiyan ve 950 kadar mahkûm kadına 
mukabil 255 nisa gardiyanını yeknazarda fazla gördüğümden bu hususun muhterem vekâletçe ma
hallî vaziyetlerinde tetkike tâbi tutulmasını bütçe tasarrufu bakımından faydalı görmekteyim. 

e) Çocuk ıslâh evleri inşası üzerindeki vekâlet mesaisini şükranla kaydı vazife bilirim. Müsbet faa
liyeti meydanda olan Ankara inşaat ceza evinin memleketin başka yerlerinde de faaliyete sevkedile-
rek bu vadideki şiddetli ihtiyacın biran evvel giderilmesi lâzımdır. 

Arzolunur. 30 - IV -1941 
Raportör 

Kayseri mebusu 
Suat Hayrı Ürgüplü 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1940 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

585 
586 

Birinci bap - Maaş, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 

1 Memurlar maaş 
2 Açık maaşı 

L 

Fasıl 

ücret, 

yekûnu 

4 800 

6 557 820 
31 760 

6 589 580 

4 800 

6 557 820 
10 000 

6 567 820 

4 800 

6 557 820 
10 000 

6 567 820 

587 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

588 Merkez ücretleri 
32 000 32 000 32 000 

589 

590 

591 
592 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

îkinci bap - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 

52 320 
65 520 

117 840 

51 360 
709 074 

760 434 

165 924 

7 670 578 

5 000 

2 520 
8 568 

52 320 
65 520 

117 840 

51 360 
709 074 

760 434 

165 924 

7 648 818 

5 000 

2 500 
7 000 

52 320 
65 520 

117 840 

51 360 
709 074 

760 434 

165 924 

7 648 818 

5 000 

2 500 
7 000 
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F. M. 

3 

Muhassasatm nev'i 

Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 320 

15 408 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

4 000 

13 500 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

4 000 

13 500 

593 
594 

595 

596 

597 

598 

1 
2 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Temyiz mahkemesi riyaset ve 
başmüddeiumumilik otomobil
leri masrafları 

1 işletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşı 

1 
2 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

ikinci bap yekûnu 

2 160 

1 800 
500 

2 300 

3 000 
1 000 

4 000 

24 800 

54 350 
70 350 

124 700 

13 650 

192 018 

5 619 

1 800 
700 

2 500 

3 000 
1 000 

4 000 

20 000 

60 000 
70 000 

130 000 

13 000 

193 619 

5 619 

1 800 
700 

2 500 

3 000 
1 000 

4 000 

20 000 

60 000 
70 000 

130 000 

13 000 

193 619 

Üçüncü bap - Müşterek mas 
raflar 

599 Mütenevvi masraflar 
1 icar bedeli 
2 Defatir ve evr; 
3 Melbusat 

[Ankara mahkem 
tahdemleri dahil.] 

matbua 

e daireleri müs-

Fasıl yekûnu 

50 500 
m ıoo 

2 700 

119 300 

50 000 
60 927 

5 000 

115 927 

50 000 
60 927 

5 000 

115 927 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

600 Daimî memuriyet harcırahı 
601 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
[Hukuku amme para cezalarını takip 
edeceklerin harcırahları dahil.] 

602 Müfettişler harcırahı 
603 Staj harcırahı 

1 Maaş ve yevmiye verilmemek 
ve yalnız azimet ve avdet mas
rafları verilmek suretile ecnebi 
memleketlere gönderilecek hâ
kim ve müddeiumumiler harcı
rahı 

2 Maaşları verilmek ve başkaca 
yevmiye verilmemek suretile 
ecnebi memleketlere gönderile
cek hâkim ve müddeiumumiler 
harcırahı 

Fasıl yekûnu 

604 Meşhut suçlar kanunu muci
bince mesai saatleri haricinde 
dairelerinde nöbet beklemeğe 
mecbur olan hâkim, müddeiu
mumi ve kâtiplere verilecek 
ücret 

605 Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme masrafı 

606 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 

607 Posta ve telgraf ücreti 
608 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bap yekûnu 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

73 000 80 000 80 000 

43 000 33 000 33 000 

30 000 30 000 30 000 

1 1 1 

500 1 1 

501 2 2 

1 1 1 

3 600 6 000 6 000 

279 150 150 
178 173 178 173 178 173 

6 426 6 426 6 426 

454 280 449 679 449 679 

Birinci kısım yekûnu 8 316 876 8 292 116 8 292 116 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

609 

610 

îkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Mütenevvi masraflar 
Cürmü meşbuda gidecek adlî 
memurların ve tabiplerin har
cırahı, ehli vukuf ve ehli hibro 
ve şahitlerin yol masrafları ve 
ücretleri ve müdavatı evveliye 
ve otopsi masrafları ve cürmün 
zahire ihracı için ihtivan lâ
zım gelen sair masraflarla ih-
zarlı maznunların bir mahalden 
diğer mahalle sevk masrafları 
Hukuk usulü muhakemeleri 
kanunu mucibince sarf oluna -

127 800 150 000 150 000 

8 

1 
2 

cak müzahereti adliye masrafı 
Yabancılara ait istinabe mas
rafı 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

1 800 

129 600 

4 475 
2 500 

6 975 

1 800 

100 

151 900 

4 475 
2 500 

6 975 

1 800 

100 

151 900 

4 475 
2 500 

6 975 

611 Telif, tercüme, adliye ceridesi 
1 Telif, tercüme, cem ve tabı ka-

vanin masrafı ve hukukî eser
ler mubayaa bedeli 9 000 9 000 

2 Adliye ceridesi ve temyiz ka
rarları tabı masrafları ve ma
kaleler ücreti 9 000 9 000 

Fasıl yekûnu 18 000 18 000 

îkinci kısım yekûnu 154 575 176 875 

9 000 

9 000 

18 000 

176 875 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Üçüncü kısım - Müessesat 

612 Adlî tıp işleri müessesesi mas
rafı 

1 Müşahedehane iaşe masrafı 
2 Demirbaş alât ve edevat muba

yaa bedeli ve tamir masrafı 
3 îdare masrafı ve eczayi kimye

viye ve malzeme ve tamirat 
4 Otopsi sandıkları ve adlî vazife 

gören tabiplere muktazi alât 
ve edevat ve laboratuar tesisi 
ve malzeme bedeli 

Fasıl yekûnu 

613 Ceza ve tevkif evleri masrafı 
1 Tayinat 
2 Tabip ve tedevi ücretleri ve 

ilâç bedeli 
3 İdare masrafı 

[Telefon mükâleme ve tesis masrafları 
bu tertipten ödenir.] 

4 Mahkûm, mücrim ve mevkuf
ların sevk masrafları ile şevke 
memur olanların harcırahları 

614 Ceza ve tevkif evlerinin inşaat 
ve esaslı tamiratı 
[îhaleten veya emaneten yapılacak in
şaat ve esaslı tamirat bedel ve mas
rafları, inşaat ve esaslı tamiratın kon
trolü için lüzumu halinde merkezde 
veya inşaat veya tamirat mahallinde 
çalıştırılmak üzere hariçten alınacak 
mürakip, mimar, mühendis, ressam, 
sürveyyan ve sairenin harcırah, üc
ret, yevmiye ve masrafları ve bu işler 
için icap eden levazımı tersimiye ve 
kırtasiye ile tabı masrafları.] 

4 500 

3 000 

9 000 

6 500 

1 000 

10 000 

6 500 

1 000 

10 000 

1 000 

17 500 

507 500 

19 170 

Fasıl yekûnu 681 470 

2 460 

19 960 

700 000 

29 170 

941 470 

2 460 

19 960 

700 000 
18 000 
136 800 

18 000 
194 300 

18 000 
194 300 

29 170 

941 470 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

615 Mahkûm çocuk ıslah evleri 
umumî masrafları 
! Islah evlerinin iaşe, idare ve müda-
vat ve sevk masrafları bu tertip
ten verileceği gibi beher çocuk 
için maktu bir ücret verilmek sıı-
retile bu işin belediye çocuk ıslahha
nelerine veya sair münasip görülecek 
kurumlara da gördürülmesi caizdir.] 

616 Ceza ve tevkif evleri ve mah
kûm çocuk ıslah evleri müte-
davil sermayesi 
[Mahkûm ve mevkufların ziraî, sınaî 
ve inşaat işlerinde çalıştırma levazım 
ve masrafları] 

-üncü kısım yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

19 000 

40 000 

757 971 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

29 000 

20 000 

1 010 431 

29 000 

20 000 

1 010 431 

Dördüncü kısım, - Borçlar 

617 Geçen yıl borçları 
618 Eski yıllar borçları 

1 1939 yılı borçları karşılığı 
2 1938 » » » 
3 1937 » » » 
4 1936 » » » 
0 1935 » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

23 800 23 800 

23 800 
4 250 
2 975 
3 060 
2 295 

36 380 

36 380 

9 265 802 

4 850 
3 500 
2 440 
1 790 

0 
12 580 

36 380 

9 515 802 

4 850 
3 500 
2 440 
1 790 

0 
12 580 

36 380 

9 515 802 
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Rapor 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü bütçesi tetkik edildi: 
Bu sene bütçesi 26 580 lira bir fazlalıkla teklif edilmektedir. Maaşı fasJı hakikî kadro tutarını 

ifade etmektedir. Muhtelif sebeplerle vukubulan münhaller daima telâfi edilmektedir. Art la ilan 
tapu ve kadastro faaliyeti sebebile bu f as1'd an bir tasarrufa imkân görülmemektedir. L cetvelinden 
filî kadroya kimse alınmadığı gibi U cetvelinde yeni bir vazife ihdas edilmemiştir. 

Kifayeti sebebile açık maaşı tenzil edilmiştir. 
Tekaüt ikramiyesi tahsisatı 65 yaşını dolduran 4 memurun istihkakı hesaplanarak konmuştur. 

.'>() hizmet nenesini ikmal edenlerin adedi {',10) a baliğ olduğundan ve bunlardan hangilerinin teka
ütlük haklarını istimal edecekleri malûm b u i u n m a d l ğ m d a n ikramiyeleri konmamıştır. Bu sene 
10 000 lira münakale suretile zam yapılmıştır. 

Merkez ücretleri faslından dört bin liraya yafc ın bir tenzil görüyoruz. Birinci maddedeki me
murlar tahsisatıııdaki tenzilin sebebi mütehassıs müşavir ile doktor maaşının zam teklifinin kaimi 
edilmemesinden ve dört kâtip yerine bir kâtip kabulünden tevellüt etmiştir. Muvakkat müstah
demlerde de geçen sene çalıştırılan iki kişi yerine bir kişi çalıştırılacağından 200 lira indirilmiştir. 

Vilâyetler müstahdemlerindeki zam geçen sene bütçeye ithali unudulmuş olan Hatay ücretlerin
den tevellüt etmiştir. Bu sebeple bu sene 4140 lira tam tahsisatı ilâve edilmiştir. Muvakkat taz
minattaki artma sebebi Ankara kadastro heyetinin şehir kadastrosunun ikmali arzusile takviyesin
den doğmuştur. Heyet bu sene de çalışacaktır, tahsisatı konmuştur. 

Mefruşatta tenzilât yapılmıştır. 
Tenvir ve teshin ve kırtasiyede tezayüt yoktur. Azamî tasarrufla idare edeceklerine kailidirler. 
Merkez müteferrikası da ayni tasarruf düşüncesile tenzil edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşatı aynen muhafaza edilmiştir. Vilâyetler tenvir ve teshin maddesine 1 300 lira 

zam hem fiat terefi'ü hem de nıütevali şikâyetleri önlemek için yapılmıştır, yerindedir. Kırtasiyeye 
fial tereffüüne rağmen zam yapılmamıştır. Müteferrikası da aynen muhafaza edilmektedir1. 

Mütenevvi masraflardan icar tahsisatı ınukavo'e unlularını ifade etmektedir. 
Matbu evrak ve defatire 4 bin lira zam sebebi mevcut stokun tükenmesi, faaliyet ve muamelenin 

artmış olması, fiatlardaki tereffüdür. Defter teclidindeki zam da fersudoleşmiş bir çok defterlerin 
tedidi zaruretinden 100 senedin bir arada ciltlen dirilmesinden ve fiat teref füünden doğmaktadır. 

Daimî memuriyet harcırahı aynen konulmuştur. 
Muvakkat memuriyet harcırahına 700 lira zam senesi içinde bu fasla 1 500 lira münakale ile zam 

yapılmasından ve bu yoldaki mesaisinin artmasından tevellüt etmektedir. 
Müfettişler harcırahı aynen muhafaza, edilmektedir. 
Bazı vilâyetlerde yeni telefon tesisatı ikmal edildiğinden artırılmış ve zam bundan doğmuştur. 

Resmî faturasına göre tediyesi yapılmaktadır. 
Münakalât vekâletinin işarı üzerine posta ve telgraf ücreti 856 lira tezyit edilmiştir. 
Tedavi ve yol masrafı aynen teklif edilmiştir. 
Kadastro ve tapu tahrir heyetleri faslında 310 lira bir tenzil teklif edilmektedir. Buradaki üc

retler kadrosu mucibince verilen ücretlerdir, tanı tutarıdır. Masarifi idare ve teçhizata senesi 
içinde 300 lira zam edildiğine ve fiat tereffüü nazara alındığından bu sene 500 lira fâzlasile teklif 
edilmiş ve bu miktar mubayaasında müşkilât görülen alât ve levazımı fenniye maddesinden ten-
zilen temin olunmuştur. 4 ncü maddeden 310 lira tenzil etmektedirler. 

Tapu işlerindeki muvakkat memurlar tahsisatı aynen teklif edilmektedir. Tescil işlerinde 
kendi memurları çalıştırılacağından tahsisatı kaldırılmıştır. 

Tapu mektebine gelince : Bu fasla bu sene 16 000 lira zam teklif edilmektedir. Fasıldaki bi-
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rinci ve ikinci maddelerden tenzilât yapılmıştır. Zam üçüncü maddedeki yevmiyededir. Geçen 
seneki 5 000 lira tahsisatla talebeye yevmiye verilemediğinden Maliye vekâleti tahsisatından mü
nakale suretile 11 310 lira zam yapılmıştır. Bu sene mevcut ve getirilecek talebe miktarına gö
re yapılan hesapla 21 000 lira tahsisat icap etmektedir. Mektebin müsmir faaliyet ve fayda
ları aşikâr olduğuna göre mektebin takviyesi emrindeki tahsisat fazlalığı kabule şayandır ve 
esasen bütçelerinde 26 bin lira tezayüdün 16 000 lirası hakikî tapu ve kadastro faaliyetinin 
mihrakı olan mektebe verilmekle bütçelerindeki ziyadelik tam mahalline tahsis kılınmıştır. Staj, 
tahsil ve kongre fasılları birer lira ile muhafazaedilmektedir. Geçen yıl ve eski yıllar borçları 
daima münakale suretile zam görmektedir, idareye çalışmaktadırlar. 

Umum müdürlük nakil vasıtalarında bir tebeddül yoktur. 
îcar mevzuu üzerinde ahval müsait olduğu zaman halledilmesi ve şimdiden tapu ve adliye

nin bir arada çalışmasını temineıı yapılacak binalarda bu hususun nazara alınması muvafık ola
cağı mütaleasmdayım. 

Kadastro faaliyetinin büyük bir inkişaf göstermesi cidden feragatli bir mesainin mahsulü
dür. Bu faaliyetin temin ettiği menfaat yalnız gayrimenkul vaziyetlerinin ıslah ve tesbitiııe in
hisar etmemektedir, raektum bir çok emlâk ve araziyi millî emlâke malederek asla istisgar edilemi-
yecek maddî menfaatler temin etmektedir. Bu faaliyeti arttırmak için gelecek sene bütçesinde 
daha geniş bir teşkilât ve tahsisat konduğunu görmek lâzımdır kanaatindeyim. 

Bu gün itmam edilen yerler haricinde Ankara, İstanbul, Bolu, Eskişehir, İzmir, Elâzığ, Ba
lıkesir, Edirne, Kırklareli, Kırşehir vilâyetlerinde faaliyet devam etmektedir. Bu mesai ile 
kadastronun ikmali bir asra ihtiyaç gösterdiğinden bu sebeple de faaliyetin arttırılması için hiç 
bir fedakârlığın esirgenmemesini şayanı tavsiyegörürüm. Arzolunur. 

30 - IV -1941 
Raportör 

Kayseri mebusu 
Suad Ilayri Tir güllü 
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1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

621 

622 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

1 362 900 
1 000 

1 362 900 
500 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 000 5 280 

1 362 900 
500 

Fasıl yekûnu 1 363 900 1 363 400 1 363 400 

5 280 
623 

1 
2 
3 

624 
1 
2 

625 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyet müstahdemleri ücreti 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

7 920 
16 800 

500 

25 220 

55 980 
1 

55 981 

25 631 

1 476 732 

4 500 
16 800 

301 

21 601 

60 120 
1 

60 121 

30 856 

1 481 258 

4 500 
16 800 

301 

21 601 

60 120 
1 

60 121 

30 856 

1 481 258 

İkinci bap - Masraf 
626 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
627 Merkez levazımı 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1 000 

250 
2 500 
2 750 

640 

250 
2 500 

2 750 

640 

250 
2 500 

2 750 
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628 Merkez müteferrikası 
629 Vilâyetler mefruşat ve demir

başı 
630 Vilâyetler levazımı 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

631 Vilâyetler müteferrikası 

tkinci bap yekûnu 

Üçüncü bay) - Müşterek mas
raflar 

632 Mütenevvi masraflar 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 200 

2 000 

7 000 
5 000 

12 000 

2 500 

21 450 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen 
Lira 

900 

2 000 

8 300 
5 000 

13 300 

2 500 
— • : 

22 090 

kabul edilen 

-

: 

Lira 

900 

2 000 

8 300 
5 000 

13 300 

2 500 
—: : 

22 090 

633 
634 

635 
636 

1 
2 
3 
4 

Kira bedeli 
Matbu defterler ve evrak 
Defter teclidi 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-

14 600 
9 000 

500 
900 

25 000 

17 000 

9 000 
12 000 

14-600 
13 000 
1 000 
1 250 

29 850 

17 000 

9 700 
12 000 

14 600 
13 000 

1 000 
1 250 

29 850 

17 000 

9 700 
12 000 

me masrafı 1220 1500 1500 
637 Ücretli muhabere ve mükâle-

me bedeli 1 1 1 
638 Posta ve telgraf ücreti 9 777 10 633 10 633 
639 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1 000 

74 998 

1 573 180 

1 000 

81 684 

1 585 032 

1 000 

81 684 

1 585 032 
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1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edileu 
Lira Lira 

640 

641 

642 

643 

t kinci hısım - Cüze mahsus 
nıuhassasat 

Kadastro ve tapu tahrir heyet
leri masrafı 
Ücret 
Masarifi idare ve teçhizat 
Alât ve levazımı fenniye bede
li ve tamir masrafı 
Belediye ve köy mümessilleri 
tarafından intihap olunacak 
komisyon azalan ve vukuf er-
babile amele ve muvakkat ja-
loneıı yevmiyesi 

Fasıl yekûnu 

Tapu işlerine yardım etmek 
için istihdam edilecek muvak
kat memurlar ve daktilolar 
ücreti 
İskândan müdevver muamelâ
tın tescili için istihdam oluna
cak muvakkat memur ve dak
tilolar ücret ve harcırahı ile 
sair masraflar 

25 860 
10 000 

25 860 
10 500 

25 860 
10 500 

1 000 

24 310 

61 170 

1 880 

500 

500 

24 000 

60 860 

1 880 

500 

24 000 

60 860 

1 880 

1 
2 
3 

Tapu ve kadastro tatbikat 
kursu 
İdare heyeti ve muallim ücreti 
İdare ve imtihan masrafı 
Mektebe getirilecek memurlar 
ile talebe yevmiyesi 

Fasıl yekûnu 

21 720 
3 000 

5 000 

29 720 

20 940 
2 500 

21 000 

44 440 

20 940 
2 500 

21 000 

44 440 

644 Staj, tahsil ve kongre masrafı 
1 Staj için müsabaka ile Avru-

paya gönderilecek ecnebi diline 
vâkıf ve yüksek mektepten 
mezun müfettişler harcırahı ve 
yevmiyeleri 
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2 Staj ve tahsil için müsabaka 
ile Avrupaya gönderilecek ec
nebi diline vâkıf ve yüksek 
mektepten mezun memurlar 
harcırahlarile yevmiyeleri 

3 Beynelmilel fotogrametri ve 
kadastro kongrelerine iştirak 
masrafı ve azalık iane hakkı 

Fasıl yekûnu 

tkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Borçla* 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

93 273 

3 

107 184 107 184 

645 
646 

1 
2 
3 
4 
0 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1939 yılı borçları karşılığı 
1938 » 
1937 » 
1936 » 

» » 
» » 
» » 

1935 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

0 

500 
1 010 

500 
500 
500 

3 010 

3 010 

500 

751 
800 
800 
976 

0 

3 327 

3 827 

500 

751 
800 
800 
976 

0 

3 327 

3 827 

UMUMÎ YEKÛN 1 669 463 1 696 043 1 696 043 
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Rapor [*] 

7 - 7 - 1941 

1 — Hükümetçe 1941 malî yılı bütçesile Maarif vekâleti için teklif olunan tahsisat üzerinde yap
tığımız tetkiklerin neticesini gösteren müşterek raporumuzu sunuyoruz. 

2 — Hükümetçe 1941 yılı bütçesile Maarif vekâleti için 1940 yılma nisbetle bir buçuk milyon 
liralık bir zam teklif olunmaktadır. Bu paranın hangi hizmetlere ve ne miktarda ilâve 
olunacağı yine Hükümetçe kararlaştırılarak vekâlete tebliğ olunmuş ve Maarif vekâletince de fasıl 
ve maddelere o tebliğ dairesinde tevzi edilmiştir. 

3 — Bundan başka Maarif vekâleti 1940 yılı bütçesi fasıl ve maddelerinden bazılarına mevzu 
tahsisattan bir kısmını tenzil ederek 1941 yılı bütçesile, bunların yekûnunu teşkil eden (297 220) 
liraya lüzum gördüğü bazı fasıl ve maddelere zam sur etile tevzi eylemiştir. 

4 — 1941 yılı bütçesile Maarif vekâleti için (19 296 169) lira teklif edilmekte olup bu para, 
ikinci fıkrada arzedildiği veçhile 1940 yılı tahsisatına nisbetle bir buçuk milyon lira fazladır. Bu 
bir buçuk milyon liranın Hükümetçe fasıl ve maddelere tevzi tarzı ilişik (1) numaralı cetvelde, 
Maarif vekâletince yapıldığı üçüncü fıkrada arzolunan tenzil ve zamlarda ilişik (2) numaralı cet
velde gösterilmiştir. 

5 —• Fasıl ve maddeler üzerinde aldığımız izahlar aşağıda ayrı ayrı arzolunmuştur : 

Birinci kısım 

F. M. 

1940 tahsisatı aynen. 
1 1940 tahsisatına nisbetle görülen (103 060) liralık fark, köy enstitülerinin (12 aylık mu

allim maaşı karşılığıdır. Geçen sene bu fark, tayin muamelelerinin eylülden başlaması do-
layısile tasarruf attan temin edilebilmiştir. 

Bu fasla konan tahsisatın kadrolara göre tevzi tarzı ilişik (3) numaralı cetvelde, tedri
sat daireleri ve masraflar üzerinden tevzi şekli de ilişik (4) numaralı cetvelde gösteril
miştir. 

2 1940 tahsisatı aynen 1940 senesinde verilen tahsisatın ne suretle sarfolunduğu ilişik 
(5, 6) numaralı cetvellerde müfredatile gösterilmiştir. 

650 
651 

[*] Raporda ismi geçen cetveller dosyasındadır. 
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652 1940 tahsisatı aynen (1940) da münakale yolile (10 000) lira zammolunmuş. Bu fasla 
(1938, 1939, 1940) senelerinde konan tahsisatın müstehiklere tevzi tarzı ilişik (7) numa
ralı cetvelde gösterilmiştir. 

653 1 (1940) a nisbetle görülen (1 440) liralık eksik, kadro tutarından ileri gelmiştir. 
2 (1940) a nisbetle (1 440) lira fazlalık vardır. Bu (1940) a nisbetle (D) cetveline neşri

yat idaresi için bir kâtip ve bir daktilonun ilâve edilmesinden ileri gelmiştir. (1940) da 
bunlar, (E) cetvelinde bulunuyormuş, bu cetvelden (D) ye naklonuluyor. 

654 1 (1940) a nisbetle görülen (10 020) lirabk fark, kadro ihtiyacından doğmuştur. (1940) da 
tahsisat eksik konmuş (1941) de (3888) numaralı kanuna göre, kadro açığının kapatıl
ması için teklif olunmaktadır. 

2 Görülen (4 725) lira fazlalık, (1940) bütçesile dokuz ay üzerinden kabul edilen müs
tahdemler kadrosunun on iki aya iblâğ edilmesinden ileri gelmiştir. 

655 (1940) a nisbetle (40 000) lira fazladır. (1940) da verilen tahsisat kâfi gelmediğinden 
münakale yolile (42 000 lira zammolunmuş. Bu sene teklif olunan zam, Atatürk lise
sinin açılması, yeniden tayinler yapılması, yeni şubelere lüzum hasıl olması, yardımcı 
muallimlerden bazılarının maaşa geçirilmesi gibi sebepler dolayısiledir. 

656 1 (1940 a nisbetle) (62 520) lira fazladır. (1940) tahsisatı ihtiyaca tamamile tekabül et
mediğinden bazı idarî vazifelerin kısılmasına mecburiyet hasıl olmuştur. 3834 sayılı ka
nuna bağlı kadro tutarı (346 680) liradır. Zam teklifi kadro açığını kapamak içindir, 

2 (1940) a nisbetle (230 000) lira fazladır. O sene konan tahsisat, ihtiyaca kâfi gelmediğin
den münakale yolile (326 000) lira zammolunmuştur. Teklif edilen zam, talebe sayısının 
çoğalması dolayısile yeni şubeler açılmasından doğan ihtiyacın karşılanması ve müna
kale teklifine mahal bırakılmaması içindir. 

3 (1940) a nisbetle (90 000) liralık fazlalık vardır. Ayni sene içinde münakele ile 
(72 000) lira zam yapılmıştır. Teklif olunan fazla tahsisat; yeni teessüs etmiş bazı 
mekteplerde üçüncü sınıfların teşekkülü gibi teşkilât ve ona göre de muallim ihtiyacı
nın artmasından ileri gelmektedir. 

657 (1940) a nisbetle (30 000) lira fazladır. Ayni sene içinde, verilen tahsisat kâfi gelme
diğinden münakale yolile (10 000; lira daha verilmiştir. Yeniden üç orta mektep ve 
yetmiş iki şube açılması ihtiyacı arttırmıştır., (1940) da aylık tediye miktarı (16 000) 
liradır. 

658 (1940) a nisbetle (500) lira eksik, (1941) ihtiyacının şimdiden bir liste ile tesbiti kabil 
olamıyacağı ifade olunmuştur. Umumiyetle demirbaş eşyaya müteallik muameleler üze
rinde izahat alınmıştır. Vaziyet şifahen arzolunacaktır. 

659 1 (1940) tahsisatı aynen. 
2 (1940) a nisbetle (320) lira fazlalık, fiat yüksekliğine karşılıktır. 
3 (1940) tahsisatı aynen. 

660 (1940) o nisbetle (1 410) lira fazladır. Ayni sene içinde münakale yolile (1 500) lira zam 
edilmiştir. Vekâlet dairelerinden bazılarının kira ile tutulmuş muhtelif binalarda bulun
maları; zam teklifine sebep gösterilmiştir. 

661 1 (1940) a nisbetle (800) lira fazladır. Bunr, henr'.in fiatınm yükselmesi sebep gösteril
mektedir. 

2 (1940) a nisbetle (140) lira fazladır. Sebep, yedek "parçalarda fiat yüksekliği. 
662 19-10 tahsisatı aynen. • 
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1940 a nisbetle, fiat yüksekliğini karşılamak üzere (620) lira fazla teklif olunmaktadır. 
1940 tahsisatı aynen. 
1940 tahsisatı aynen. 
(1940) a nisbetle (56 000) lira fazladır, ayni sene iyinde münakale yolile (6 300) lira 
zammolunmuştur. Bu tahsisatın (1940) da sarf suretini ve (1941) ihtiyacını gösteren (S) 
numaralı cetvel ilişiktir. 
(1940) a nisbetle (1 860) lira fazladır. Sebep olarak kâğıt Hatlarının artması gösteril
miştir. 
(1940) a nisbetle (1 500) lira fazladır. Müstahdemlere üç, senedir palto yaptırılmamış 
(40) hademenin palto ve ayakkabı masrafına karşılıktır. 
1941 tahsisatı aynen. Ayni sene içinde münakale yolile (2 000) lira zamrtıedilrniştir. 
Esas tahsisatın sarf tarzı ilişik (9) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 
1940 tahsisatı aynen. Ayni sene içinde verilen tahsisatın sarf sureti ilişik (9) numaralı. 
cetvelde gösterilmiştir. 
1940 tahsisatı aynen. Bu tahsisatın (41 000) lirası Maarif vekâleti müfettişlerine, geri ka
lanı ilk tedrisat müfettişlerine verilmektedir. Vekâlet müfettişlerinin sayışı ( 26) 
ilk tedrisat müfettişleri (200) dür. İlk tedrisat müfettişlerine verilen harcırahın, bun
ların çalışma tarzlarına daha uygun düşecek kanunî hükümlere bağlandığı takdirde bunla
ra ayrılan tahsisatla teftiş işinin daha geniş mikyasta yaptırılabileceği ve bu yolda bir 
kanun lâyihasının hazırlanması mutasavver bulunduğu ifade olunmuştur. 
(1940) a nisbetle (3 060) lira fazla. Ayni sene içip. de münakale yolile (3 850) lira 
zam yapılmıştır. Telefon sayısı (23) den (31) e çıkmıştır. Maarif müdürlüklerine ait 
telefon masrafı, Istanbuldaki Maarif müesseselerile telefon muhaberesi masrafı d& bu ter
tipten veriliyor. 
1940 tahsisatı aynen 

(1940) a nisbetle (9 298) lira fazla. Bu faslın tahsisatı Posla ve telgraf l!. müdürlüğünde 
yapılan tahakkuk ^muamelesine göre teklif olunmaktadır. 
1940 tahsisatı aynen 

İkinci kısım 

1940 tahsisatı aynen. 
1940 tahsisatı aynen. Ayni sene içinde yapılan sarfiyat, ilişik (10) numaralı cetvelde gös
terilmiştir. 
(1940) a nisbetle (500) lira eksik. Ayni sene içinde bu maddeden yapılan sarfiyat, ilişik 
(11) numaralı cetveldedir. 
(1940) a nisbetle (500) lira eksik. Ayni sene içinde bu maddeden yapılan sarfiyat ilişik 
(11) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 
(1940) a nisbetle (1 000) lira eksik. Ayni sene içinde yapılan sarfiyat, ilişik (12) numa
ralı cetvelde gösterilmiştir. 
(1940) a nisbetle (10 000) lira eksiktir. Ayni sene içinde bu maddeden münakale yolile 
(9 000) lira tenzil edilmiştir. O sene yapılan sarfiyat ilişik (12) numaralı cetveldir. 
1940 tahsisatı aynen. Ayni sene içinde yapılan sarfiyat ilişik (13) numaralı cetvelde 
gösterilmiştir. 
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1 (1940) a nisbetle (2 500) lira eksiktir. Aynı sene içinde-yapılan sarfiyat, ilişik (14) nu
maralı cetvelde ve bunların müfredatı ilişik (15) numaralı (Beş parça) cetvellerde gös
terilmiştir. 

2 (1940) a nisbetle (1 000) lira eksiktir. Aynı sene içinde yapılan sarfiyat, ilişik-(13) nu
maralı cetvelde gösterilmiştir. 

3 (1940) a nisbetle (1 630) lira eksik, aynı sene içinde yapılan sarfiyat, ilişik (16) numa
ralı cetvelde gösterilmiştir. 

4 1940 a nisbetle'(500) lira eksik. Aynı sene içindeki sarfiyat listesi ilişiktir. (Numara: 16). 
5 1940 tahsisatı aynen. Aynı sene içinde bu madde üzerinde yapılan muamele ilişik (14) 

numaralı cetvelde gösterilmiştir. 
6 1940 tahsisatı aynen. Aynı sene içinde bu maddeden yapılan sarfiyat, ilişik cetvelde gös

terilmiştir. (Numara 16) 
7 1940 tahsisatı aynen. Aynı sene içinde yapılan sarfiyat, ilişik (16) numaralı cetveldedir. 
8 (1940) a nisbetle (500) lira eksik. Aynı sene içinde bu madde hakkında yapılan muamele 

(17) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 
9 1940 tahsisatı aynen. Aynı sene içinde bu madde üzerinde yapılan muamele ilişik (17) 

numaralı cetveldedir. 
10 Bu madde için tahsisat teklif olunmam aktadır. (1940) tahsisatından yapılan sarfiyat, ilişik 

(17) numaralı cetveldedir. 
11 1940 tahsisatı aynen. (D) cetveline kanan tahsisatla şoför bulunmadığı ifade olunmuştur. 
12 1940 tahsisatı aynen. (1940) da (11) ve (12) nci maddelere konan tahsisat hakkında ya

pılan muamele, ilişik (17) numaralı cetveldedir. 
(1940) a nisbetle (20 000) lira fazla konmuştur. Aynı sene içinde yapılan sarfiyat, ilişik 
(18) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

1 1940 tahsisatından (500) lira eksiktir. Ayni sene içinde yapılan sarfiyat ilişik (19) nu
maralı cetvelde gösterilmiştir. ,, 

2 (1940) a nisbetle (670) lira eksiktir. Ayni sene içinde yapılan sarfiyat ilişik (19) nu
maralı cetvelde gösterilmiştir. 

3 (1940) tahsisatı aynen. Ayni sene içinde henüz bu tahsisat, sarfolunmamıştır. (Cetvel: 19) 
Talimatnamesi hazırlanmaktadır. Neticelenince sarfedilecek. (649 - 654) ncü fasıllardan 
her birinin kendi maddeleri arasında yapılan münakalelerde ilişik cetvellerde gösterilmiş
t i r ) . 
1940 tahsisatı aynen. Ayni sene içinde münakale yolile (4 750) lira zammolunmuş. Orta 
tahsil müesseselerinde çalıştırılan ecnebilerden bazılarının mukavelelerinin tecdit edil-
miyeceği ifade olunmuştur. (1940) da bu fasıldan verilen tahsisatla istihdam olunan ec
nebiler, ilişik cetvelde gösterilmiştir. (Numara: 20). 
1940 tahsisatı aynen. Ayni sene içinde sarf olunmamış, münakaleye tâbi tutulmuş. Bey
nelmilel meslekî tedrisat cemiyetine iştikak hissesi buradan verilmektedir. Onun için ay-
ynen kabul edilmiştir'. 
Faslı ;nahfuz tutmak için (1) lira teklif olunuyor, ilk öğretim kurslarına ait tahsisat 
(661) nci fasla konmuştur. (1940) da münakale yolile (15 000) lira zammolunmuştur. 

1.-11 Bu faabn yalnız birinci maddesinde (1940) a nisbetle (25 500) liralık eksiklik vardır. 
Diğer maddelere konan tahsisat (1940) tahsisatının aynıdır. Bunların, alâkalı vekâletle
rin teklifine göre konduğu ifade olunmuştur. Ecnebi memleketlerdeki talebe vaziyeti 
ilişik (21) numaralı muhtıra ve cetvellerde gösterilmiştir. 

12 Bu madde yeniden teklif olunmaktadır. Teklif ;;ebebi, talebe aylıklarını telgraf havalesile 
göndermek için lüzum görülen masraftır. 

1-3 Bu faslın üç maddesile aynen (1940) senesi tahsisatı teklif olunmaktadır. 
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685 1 Faslı mahfuz tutmak iç in . ( l ) lira teklif olunmaktadır. 
2 1940 tahsisat] aynen. Ayni sene içinde (5 000) küsur lirası Tunceli vilâyetine verilmiş, 

Ankara, Bursa, Antalya vilâyetlerindeki köylerde açılan millet mekteplerine de yardım 
edilmiş. 

686 1 (1940) a nisbetle (246 000) lira fazla. Ayni sene içinde bu tertipten münakale yolile 
(15 000) lira indirilmiştir. Bu tahsisatın (1940) yılı içinde ne suretle kullanılacağı ilişik 
(22) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

2 Bu madde yeniden ihdas olunmakta ve 1940 da (657) nei fasla konan tahsisatın ilk 
öğretime taallûk eden kısmı, fazlasile buraya nakledilmektedir. (1941) yılı için tek
lif olunan (230 000) liranın nasıl sarf olunacağı ilişik (22) numaralı cetvelde gösteril
miştir. 

3 (1940) a nisbetle (5 000) lira fazladır. Teklif olunan tahsisatın ne suretle sârfolunacağı 
ilişik (22) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

4 (1940) a nisbetle (270 970) lira fazladır. Teklif olunan tahsisatın ne suretle sârfoluna
cağı ilişik (22) numaralı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelin altındaki muhtırada köy 
enstitüleri için (L) cetvelinden (96) muallim ile (10) memurun filî kadroya nakline 
lüzum görülmekte ve bunlara karşı gösterilmesi tasavvur olunan karşılıktan da bahse
dilmektedir. Ancak yeni malî sene bütçesinde (L) cetvelinden filî cetvele kadro na
kil olunamıyacağı Hükümetçe verilen kararlar cümlesinden olduğundan alınmasına 
gösterilen muallim ve memur maaşının tutarı olan (104 100) liranın bu maddeye 
zam edilmek suretile teklif olunamadığı da ifade kılınmıştır. 

5 (1940) a msbetle (16 000) lira fazladır. Bu sermaye (3704) numaralı kanuna dayanmak
tadır. Fazlalık, iş hacminin artmasından ileri gelmektedir. 
Mevcut enstitü ve eğitmen kurslarında artan nakil vasıtası ile hayvanlarına ait yeni 
cetvelin, bütçenin nakil vasıtaları cetveline ithali ilişik (22) numaralı cetvelin bu mad
deye ait kısmında ifade edilmektedir. [ (1940) (yılı bütçesile köy enstitülerine verilen 
tahsisatın ne suretle sarf olunduğunu da ilişik (22) numaralı cetvelde gösterilmiştir.)] 
(1939 - 1940) ders yılında ilk tedrisata ait okul, öğretmen ve talebe sayısı ilişik (23) 
numaralı cetvelde, (1940) yılı hususî idare bütçelerinde her vilâyetin muhtelif vergi
lerden aldığı mebaliğ ile umumî varidat yekûnu ve bunlardan Maarife ayrılan tahsisat 
ta ilişik (24) numaralı cetvelde gösterilmiştir.) 

687 1 (1940) a nisbetle (3 625) lîra fazladır. Bu fazlalık iaşe ve melbusat fiatlarmdaki yükselme 
karşılığıdır. 

2 1940 tahsisatı aynen. 
» » » 
» » » 

(Sanatoryum ve pravantoryomda bulunan paralı ve parasız öğretmen ve talebe sayısı ili
şik mükerrer (24) numaralı cetvelde gösterilmiştir.) 

Üçüncü kısım, 

(1940) a nisbetle (5 922) lira fazladır. Bu fark mekülât ve eşya fiatlarmdaki, yüksekliğe 
karşıdır. 
(1940) tahsisatı aynen. 
Yüksek öğretmen okulundaki talebe vaziyeti ilişik (25) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 
(1940) a nisbetle (12 042) lira fazladır. Bu fazlalık mekülât ve saire fiatlarmdaki yüksek
liğe karşıdır. 
1940 tahsisatı aynen. 
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10 1940 a nisbetle (7 990) lira fazladır. 
(3888) numaralı kanunun 3 ncü maddesine göre verilen ücret karşılığıdır. Ayrıca ma
aşlı aslî vazifesi bulunan bazı muallimlerle vekâlet dairelerindeki memurlardan uhdele
rinde muallimlik bulunanlara bu tertipten ücret verilerek bu muallimliklere mahsus 
maaşlı kadroların serbest bırakılması ve bunlardan ayrıca muallim tayini suretile istifade 
edilmesi düşünülmüş ve zam teklifi bundan ileri gelmiştir. 

690 1-12 1940 tahsisatı aynen. 
(Maliye bütçesinde Siyasal bilgiler okulu için ayrıca (125 000) liralık tahsisat teklif olun
maktadır.) 
(Siyasal bilgiler okulunun talebe vaziyeti ilişik (26) numaralı cetvelde gösterilmiştir.) 

691 1940 tahsisatı aynen. 
692 (lüzel sanatlar akademisinin talebe vaziyeti ilişik (27) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

2 1940 tahsisatı aynen. 
3 1940 tahsisatı aynen. 
4 1940 tahsisatı aynen. Bu maddeye ayni yıl içinde münakale yolile (2 000) lira zammolun

muştur. Bu tahsisattan şimdiye kadar yapılan ve malî sene sonuna kadar yapılacak olan 
sarfiyat ilişik (28) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

1941 yılı için teklif olunan tahsisatın hangi ihtiyaçlara tekabül ettiği ilişik (29) numa
ralı muhtırada ve bu ihtiyaçların müfredatı ayni muhtıranın altındaki cetvelde gösteril
miştir. 

5-7 1940 tahsisatı aynen. 
8 1940 tahsisatı aynen. Ayni sene içinde münakale yolile (1 000) lira zammolunmuştur. 

1940 yılında neşredilen ve 1941 yılında neşredilecek olan eserler ilişik (30) numaralı 
muhtrada gösterilmiştir. 

693 9 1940 tahsisatı aynen. (Faslı mahfuz tutmak için). 
1 1940 a nisbetle (5 200) lira fazla. Bu fark, mekûlât ve saire fiatlarmdaki fark karşılığı

dır. Devlet konservatuvarmdaki talebe vaziyeti ilişik (31) numaralı cetvelde gösterilmiş
tir. 

2-8 1940 tahsisatı aynen 
9 1940 tahsisatı aynen. Ayni sene içinde bu maddeye münakale yolile (1000) lira zammo

lunmuştur. Yine ayni sene içinde yapılan sarfiyat, ilişik (32 ve 33) numaralı cetveller
de gösterilmiştir. Yine bu sene içinde yaptırılan tercümelerden bir kısmına verilen tah
sisatın kifayet etmediği o cetvellerin altına kaydedilmiştir. 

10 1940 tahsisatı aynen. Ayni sene içinde münakale yolile (8 000) lira zammedilmiştir. Bu 
tahsisatın nasıl sarfolunduğu ilişik (34 ve 35) numaralı cetvellerde gösterilmiştir. 

11 1940 tahsisatı aynen. Talebe başına ayda maktuan (85) lira verilmektedir. 
694 1-7 1940 tahsisatı aynen. 
695 1940 tahsisatı aynen. Yabancı mütehassıs ve öğretmenler ilişik (36) numaralı cetvelde 

gösterilmiştir. 
696 1 1940 a nisbetle (13 457) lira fazladır. Ayni sene içinde münakale yolile (7 000) lira 

zammolunmuş, zam teklifine sebap, mahrukat fiatımn yükselişi, Erzurum ve Ankarada 
iki lise binasının kullanılmağa başlanmasıdır. 

2 1940 tahsisatı aynen. 
3 1940 a nisbetle (28 342) lira fazla, ayni sene içinde münakale yolile (15 000) lira zammo

lunmuş 1941 için teklif olunan zammın sebebi, yiyecek ve saire fiatmdaki yükseliştir. 
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4-6 1940 tahsisatı aynen 
(1940 - 1941) ders yılında mevcut orta tahsil okullarile bunlarda kız, erkek, neharî v> 
parasız leylî talebe sayısı ilişik (37) ve (38) numaralı cetvellerde, öğretmen vaziyeti d< 
ilişik (39) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

697 . 1940 tahsisatı aynen. (Orta ve meslekî tedrisat iyin). 
698 1 1940 a nisbetie (73 000) lira fazla. Ayni sene içinde münakale yolile (13 000) liralık zan 

yapılmış pansiyonlu okulların ücret listesi ilişiktir. (Numara: 40). 
2 1940 tahsisatı aynen 
3 1940 a nisbetie (19 480) lira fazladır. Ayni yıl içinde İm maddeye münakale yolil 

(20 400) lira zammolunmuştur. Üniversitede yabancı dil muallimi yetiştirmek maksadil 
açılan derslere rağbeti temin için talebe başına ayda (40 - 50) lira üzerinden burs veril 
mektedir. (107) talebe lıesabile. 

699 1940 tahsisatı aynen. (Orta tahsil mektepleri için). 
700 1 (1940) a nisbetie (30 000) lira fazla. Bu fark için sebep olarak yiyecek ve saire fiatla 

rmdaki yükseklik gösterilmiştir. Gündelik tabelâ talebe başına (36) kuruş üzerindeı 
hesap edilmiştir. 1940 da münakale yolile bu maddeye (19 500) lira z&m yapılmıştır. 

2 (1940) a nisbetie (28 000) lira fazladır. Ayni sene içinde münakale yolile (4 200) 1in 
^am edilmiştir. Teklif edilen fazla tahsisat, eşya. fiatlarmdaki yükseklik karşılığ 
ve yeni açılacak sınıflar ihtiyacıdır. Yeni açılacak sınıflarla, kira ile tutulan binalar 
ilişik 41, 42 numaralı cetvellerde gösterim iştir. 

3 1940 tahsisatı aynen. Ayni sene içinde } m maddeye münakale yolile (13 800) lira zan 
edilmiştir. 

4 1940 tahsisatı aynen. 
701 1 1940 tahsisatına nisbetie (30 000) lira fazladır. Bu fark için sebep olarak ders aletleri 

yatakhane levazımına olan ihtiyaç ve eşya fiatlarmdaki yükseklik gösterilmiştir. 
2 1940 tahsisatı aynen. Ayni sene içinde verilen tahsisatın ne suretle sarfolunduğu ilişil 

(43) numaralı cetvelde gösterilmiştir. (1941) yılında Ispartadaki akşam ^mektebinin ens 
titü haline getirilmesi için hususî idareye ait bir binanın satın alınmak istenildiği söy 
lenmiştir. 

702 (1940) a nisbetie (10 000) lira fazla, (1940) da Kütahya, Antalya, Uşakta birer akşaı 
kız sanat okulu, sekiz vilâyette köy kadın kursları, demircilik, marangozluk öğretme' 
için on gezici kurs açılmıştır. 1941 (de bunlara ilâveten bazı vilâyetlerde yeni kursla 
açılacaktır. 

703 (1940) a nisbetie (45 000) lira fazladır. Bir yüksek teknik okulu kurmak için (1940 
senesi içinde getirilen mütehassıs ücreti de bu tertibe dahildir. 1940 da bu fasla müna 
kale yolile (13 185) lira zammolunmuştur. (Meslek okullarında istihdam edilen ya 
bancı mütehassıslar ilişik (44) numaralı cetvelde gösterilmiştir.) 

704 1940 tahsisatı aynen. (Ayni sene içinde, henüz sarf olunamamıştır). 
(Teknik tedrisat okullarının nevileri ve bulundukları yerler, bu okullarda mevcut talebf 
yine,bu okullara verilen mütedavil sermaye ilişik (45, 46, 47) numaralı cetvellerde gös 
terilmiştir. 

705 1 1940 tahsisatı aynen 
2 1940 tahsisatı aynen 

(Umumî ve hususî bütçelerden idare olunan kütüphanelerin bulunduğu yerlerle kıta 
mevcutları, okuyanların sayısı» memur ve müstahdem adedi ilişik (48, 49) numaralı ce1 
vellerde gösterilmiştir). 
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706 1 (1940) tahsisatı aynen. Ayni yıl içinde verilen tahsisatın muhtelif müze hizmetlerine na
sıl tevzi olunduğu ilişik (50) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

2 1940 tahsisatı aynen. Ayni yıl içinde bu maddeden (642) nnci fasla (2 040) lira naklolun-
muştur. Verilen tahsisatın ne suretle sarf olunduğu ilişik (51) numaralı cetvelde (1925 -
1940) seneleri zarfında îstanbuldaki eski eserlerin tamirine sarfedilen para ve tamir edi
len eserler de ilişik (52) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

707 1940 tahsisatı aynen, 1940 da verilen tahsisatla kitap ve kütüphane levazımı alınmış. 
1941 senesinde de kitap mubayaasına devam olunacağı söylendi. 

708 1 1940 tahsisatı aynen. (Orta tahsil için). Ayni sene içinde verilen paranın büyük bir kısmı 
dershanelere sıra mubayaasına tahsis edilmiş. Yalnız Ankara - Atatürk lisesi ihtiyaçları 
için (25 000) lira sarf olunmuş. Bu münasebetle orta tahsil mekteplerine mahsus ders 
aletlerile bu maddeye taallûk eden bazı eşyanın sanat mekteplerinde yaptırılıp yaptırı-
lamadığı, bu mekteplerdeki demirbaş eşyaya müteallik muamelelerin merkezce takip olu
nup olunmadığı sorulmuş ve izahat alınmıştır. 

2 1940 tahsisatı aynen. Nafia vekâleti, İstanbul liseleı-indeki elektrik tesisatını ıslaha lüzum 
gösterilmiş ve bunun için (200 000) lira sarfına ihtiyaç bulunduğunu bildirmiş. 

3 1940 tahsisatı aynen. 

Dördüncü kısım 

710 1940 tahsisatı aynen. 
711 1-4 (1936 - 1939) yılları için icap eden borç karşılıkları teklif olunmaktadır. 

Beşinci kısım 

1 1940 tahsisatı aynen, kadro tutarı (Cetvel : numara: 3). 
2 1940 a nisbetle (2640) lira eksik : kadro dolayısile. 
3 1940 tahsisatı aynen (D cetveli). 
4 1940 tahsisatına nisbetle (6 480) lira eksik : Kadro tutarı. 
5 1940 tahsisatı aynen. Ecnebi profesörler tahsisatı, ilişik cetvel numara (53). 
6 1940 a nisbetle (15 660) lira fazla bu fazlalığın ihtiyaçtan ileri geldiği söylenmiştir. 
7 1940 a nisbetle (2344) lira fazladır. İnkilâp tarihi dersi veren profesörlerin ücretine 

karşılıktır. 
1 1940 tahsisatı aynen. 
2 (1940) a nisbetle (37 355) lira fazladır. Ayni sene içinde mevcut (697) yatağa (131) 

yatak daha ilâve olunmuş (1941) de (207) yatak daha ilâvesi istenilmektedir. 
1938 de (1135) yatak tesbit edilmiş bulunmaktadır. (1940 da münakale yolile 

(28 200) lira zammolunmuştur). 
3 (1940) tahsisatı aynen. 
0 Tahsisat teklif olunmamıştır. 

(1 numaralı cetvelde iaşe ihtiyacına tahsis edilen (256 995) liranın muhtelif derecede 
mekteplerde Üniversiteye tevzi sureti ilişik (54) numaralı cetvelde gösterilmiştir). 

Altıncı kısım 

1 1940 tahsisatı aynen. 
2 (1940) a nisbetle (2 880) lira fazla, Bu fazlalığa sebep olarak (1940) tahsisatının eksik 

olduğu ve o sene içinde ihtiyacın maddeden maddeye yapılan münakale ile temin olun
duğu söylenmiştir. 
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3 (1940) a nisbetle (2 880) lira eksiktir. Kadroya göre konmuştur. 
4 1940 tahsisatı aynen, (D cetveli). f 

5 » » » (E cetveli) 
(Çalıştırılan ecnebi profesörler, ilişik (55) numaralı cetvelde gösterilmiştir.) 

6 1940 tahsisatı aynen, son sınıflarda bulunan talebeye, kendilerini muallimliğe hazırlamak 
üzere, psikoloji, pedegoloji tedris usulü ve terbiye tarihi konferansları verilmesi kararlaştırıl
mıştır, Bu hizmetin karşılığı da aynı fasıldan temin olunacaktır. 

715 1 1940 tahsisatı aynen. 
2 » » » 
3 » » » 

Talebe başına ayda (40 - 50) lira üzeri rinden : 
(E cetveli) 

Yedinci kısım 

716 1 1940 tahsisatı aynen, aynı sene içinde münakale yolile (16 000) lira zammolunmuş (Bu 
münakale Adliye vekâletine bağlı bulunduğu sırada yapılmıştır.) 

2 (1940) a nisbetle (6 120) lira fazla : Kadro tutan. 
3-5 1940 tahsisatı aynen. 

717 » » » 
718 » » » 

6- Maarif vekâletinin islâh, tanzim ve/tekâmüle müteveccih hizmetlerile muvazzaf bulunan 
Talim terbiye heyetinin (1940) yılı zarfındaki çalışmaları hakkında bir fikir edinmeğe 
medar olmak üzere bu heyetçe aynı yıl içinde tetkik olunan talimatnameler ve program
larla tedrisat ve neşriyat işlerine dair verilen kararları ve satın alınması uygun görülüp 
sıra bekleyen kitapları, gösteren (56, 57) numaralı listeler, ilişik olarak sunulmuştur. 
Bu mevzu etrafında Maarif vekâleti bütçesinin umumî heyeti hakkında müzakere ceryan 
ederken şifahî izahlar ve mütalealar arzolunacaktır. 

Bursa mebusu İstanbul mebusu 
A. Nevzad Ayaş F. Öymen 



F. 

650 
651 

M. 

1 
2 
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Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Güzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

• — 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 800 

6 839 060 
15 228 

6 854 288 

652 

653 

654 

655 
656 

1941 malî yılı içi«L 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul 
Lira 

4 800 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 19 OÖÖ 19 000 

2517,3976 ve 3834 numaralı ka
nunlar mucibince verilecek üc
retler 

1 Müdür ve muavin ücretleri 
2 Muallim ders ücretleri 
3 Meslekî ve teknik öğretim 

okulları öğretmenlerinin ders, 
ekzersiz ve şeflik ücretleri 

284 160 
480 000 

91 250 

346 680 
710 000 

181 250 

4 800 

6 942 120 7 098 600 
15 228 15 228 

6 957 348 7 113 828 

19 OÖÖ 

1 
2 

1 
2 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

14 280 
46 120 

60 400 

617 160 
633 306 

1 250 466 

121 239 

12 840 
47 560 

60 400 

627 180 
638 031; 

1 265 211 

161 239 

12 840 
47 560 

60 400 

627 180 
638 031 

1 265 211 

161 239 

346 680 
710 000 

181 250 

Fasıl yekûnu 855 410 1 237 930 1 237 930 
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1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 mali yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

657 2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri öğretmen
lerine verilecek ücretler 130 680 160 680 160 680 

Birinci bap yekûnu 9 296 283 9 866 608 10 023 088 

İkinci bap - Masraf 
658 ..'.._ Merkez mefruşat ve demirbaşı 5 000 4 500 4 500 
659 Merkez levazımı 

1 Tenvir 1 500 1 500 1 500 
2 Teshin 2 280 2 600 2 600 
3 Kırtasiye 1 820 1 820 1 820 

660 
661 

1 
2 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafı 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

5 600 

3 090 

1 700 
460 

2 160 

5 920 

4 500 

2 500 
600 

3 100 

5 920 

4 500 

2 000 
800 

2 800 

662 Vilayetler mefruşat ve demir
başı 4 000 4 000 4 000 

663 Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 5 380 6 000 6 000 
2 Kırtasiye 3 420 3 420 3 420 

Fasıl yekûnu 8 800 9 420 9 420 

664 Vilâyetler müteferrikası 3 400 3 400 3 400 

İkinci bap yekûnu 32 050 34 840 34 540 
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1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

665 Mütenevvi masraflar 

666 
667 

668 
669 

1 
2 
3 

icar bedeli [*] 
Matbu evrak ve defatir 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-

66 000 
3 640 
1 300 

70 940 

30 000 

20 000 
73 000 

122 000 
5 000 
2 800 

129 800 

30 000 

20 000 
73 000 

122 000 
5 000 
2 800 

129 800 

30 000 

20 000 
73 000 

me masrafı 
670 Ücretli muhabere ve mükâle-

me bedeli 
671 Posta ve telgraf ücreti 
672 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masraflan 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1 940 

7 320 

249 178 

5 000 

7 320 

320 396 

9 577 511 10 221 844 

5 000 

1 070 
44 908 

1 070 
54 206 

1 070 
54 206 

7 320 

320 396 

10 378 024 

ikinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

673 Sanayii nefise sergilerinin ku
şat masraflarına yardım ile 
mükâfat ve mubayaa olunacak 
eser bedeli 2 000 2 000 2 000 

[*] 43 056 lirası tiyatro salonu kira bedeli karşılığı olarak Vakıflar umum 
müdürlüğüne aittir, 
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M. Muhassasatin nev'İ Lira Lira* Lira 

Tetkik, program, kılavuz, tali
matname, kitap dergi ve sair 
kütüphane masrafları 

1 Tetkik masrafları 
[Müsabaka ve yabancı dil imtihanları 
mümeyyiz ücretlerile hususî idare büt
çeleri tetkik komisyonundaki maarif 
mümessiline verilecek ücret, mütehas
sıslarına tetkik ettirilecek yazma ve 
basma eserlerle bu gibi neşriyatın tet
kik masrafları.] 

2 Satın alınacak veya abone olu
nacak kitap, dergi, gazete ve 
diğer basmalar bedeli, cilt ve 
sair kütüphane ve tesisat mas
rafları 

3 Muallimler için ders ve prog
ram kılavuzları 
[Telif, tercüme ve neşir masraflarile 
vekillikçe tercüme ettirilecek program, 
kanun, talimat ve raporların tercüme 
ücreti, program ve talimatnamelerin 
basım ve neşir masrafı.] 

4 Tercüme ve çocuk neşriyatı 
büroları umumî masrafları ile 
kitap tetkik ücretleri 

Fasıl yekûna 

Maarif matbaası makine, tesi
sat ve levazımile matbaada ya
pılacak genişletme, değiştirme 
ve yeniden kurma ve nakil iş
lerinin istilzam ettiği her türlü 
yapı ve tesis masrafları 
Derleme masrafları 
[2527 numaralı kanun hükümleri da
iresinde yapılacak her türlü derleme, 
toplama, dağıtma, yollama, neşir işleri 
ve yabancı memleketlerle neşriyat 

2 500 2 500 2 500 

3 000 2 500 2 500 
3 000 2 500 2 500 

5 000 

25 000 m «0 15 000 
1 200 1 200 1 200 

4 000 4 000 
11 500 11 500 13 500 



1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

27 500 
30 000 

25 000 
35 000 

25 000 
35 000 
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mübadelesi masrafları, bu işleri yap
makla mükellef teşkilâtın bütün tesi
sat masraf ve harcırahlarile müstah
demleri elbisesi.] 

Neşir masrafları 
1 Hususî neşriyata yardım 
2 Neşir işleri 

[Vekillikçe halka, müesseselere ve mu
allimlere parasız dağıtılmak üzere telif 
veya tercüme ettirilecek kitap, mec
mua ve diğer bu nevi basmaların ba
sım, telif, tercüme ve her türlü neşir 
ve tevzi masrafları] 

3 Propaganda işleri 5 000 3 370 3 370 
[Propaganda hizmetleri ve neşriyatı, 
yabancı memleketlerle kültürel müna
sebetlerin istilzam ettirdiği her türlü 
masraflar ve bu işlerde muvakkaten 
çalıştırılacak mütehassısların ve me
murların ücret ve harcırahları, mem
leketimiz maarifi hakkında tetkiklerde 
bulunacak ecnebilerle bunların refa
katlerine memur edilecekler için sarfı 
iktiza eden her nevi masraf ve harcı
rahlar ile ibate ve izaz masrafı.] 

4 Sergi işleri 3 000 2 500 2 500 
[Sabit veya seyyar olarak tesis edile
cek neşriyat sergilerinin hazırlık kur
ma, sevk, nakil, teşhir ve tanzimi için 
icap eden her türlü tesisat, kitap, mec
mua ve eşya masrafları ile sergilerde 
muvakkaten istihdam edilecek memur, 
müstahdem, işçi ve mütehassısların 
yevmiye ve ücretleri.] 

5 Müellif, mütercim ve tabilere 
verilecek para mükâfatı 1 500 1 500 1 500 

6 Türk kültürünün neşir ve ta
mimi için yapılacak her türlü 
masraflar 3 000 3 000 3 000 

7 Yazma eserleri çoğaltma ve 
mübadele işleri için çalıştırıla
cak işçi ücretlerile her nevi 
fotoğraf, atelye tesis ve daimî 
masrafları 1 200 1 200 1 200 
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8 Yazma eserleri fotoğrafla ço
ğaltma atelyesi mütedavil ser
mayesi 1 500 1 000 1 000 

9 2133 numaralı kanunla ihdas 
edilmiş olan Devlet kitapları 
mütedavil sermayesine, kâğıt 
fiatları farklarının karşılan
ması ve satış fiatlarmın mu
hafazası için yapılacak yar
dım 

0 Nakil vasıtaları 
10 Nakil vasıtaları 

rafı 
11 Nakil vasıtaları 

mubayaası 
işletme mas-

;amir masrafı 

Fasıl yekûnu 

150 000 
700 

250 
50 

229 700 

150 000 
0 

250 
50 

222 870 

150 000 
0 

250 
50 

222 870 

678 Ulusal dil ve tarihimize ait 
eserlerin neşri masrafları 20 000 40 000 40 000 
[Bu nevi kitapların veya eski yazma
ların, tabloların, estamp ve gravürle
rin; metin ve vesikaların satın alın
ması, el veya fotoğrafla kopya ettiril
mesi, çoğaltılması için lüzumu bulu
nan her türlü tesisat ve masraflarla 
bunların telif veya tercüme ve tetkik 
ettirilmesi, bastırılması, çoğaltılması 
için lâzımgelen her türlü masraflar ve 
bu işlerde çalıştırılacak mütehassısla
rın ve muvakkat memurların ücret ve 
harcırahları.] 

679 Okullar için bastırılacak ders 
ve terbiye vasıtalarile idare 
evrakı ve müze yayınları 

1 Harita, ders ve telkin levhaları 6 500 (1-000 6 000 
[Hazırlama, orijinal yaptırma veya 
satın alma, çizdirme, bastırma ve yay
ma masrafları ile bu işlerde çalıştırı
lacak mütehassıs ve müstahdemlerin 
ücret ve harcırahları.! 
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2 îdare evrakı 
[öğretmen, talebe ve idare işleri için 
okullarda kullanılan formül, fiş, def
ter ve bu gibi basmalar, bunların sevk 
ve tevzii masrafları.] 

3 Müze eserleri yayın işleri mü-
tedavil sermayesi 
[Müzelerimize ve tarihî eserlerimize 
ait resim ve fotoğraflarla her çeşit mu
lâj ve kopyaların yaptırılması mas
rafları ile albüm, katalog, monografi, 
kılavuz, broşür, dergi ve korpüs gibi 
her türlü yayınların telif ve teıcüme 
hakları, tabı ve neşir masrafları.] 

Fasıl yekûnu 

680 Ecnebi mütehassıs ve öğret
menler ücret ve harcırahları 

681 Beynelmilel kongre, sergi ve 
müsabakalara iştirak ve ilmî 
tetkik için gönderileceklerin 
harcırahı, beynelmilel meslekî 
tedrisat cemiyetine iştirak his
sesi 
[Cenevrede milletler arası terbiye bü
rosuna azalık aidatı ve ayni şehirdeki 
daimî maarif sergisinin Türkiye kısmı 
için icap eden vesait, malzeme ve eşya
nın imali, tedarik ve şevki masrafları 
ve sergiye gidecek memur ve mütehas
sıs harcırahları ve yevmiyeleri.] 

682 Orta öğretim öğretmenleri 
kursları masraf ve harcırah ve 
ücretleri 

683 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek talebenin tahsil ve yol 
masrafları 

1 Maarif vekâleti (Hars ve mes
lek) 

2 Nafia vekâleti 
3 îktısat vekâleti 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

20 670 20 000 20 000 

5 000 5 000 5 000 

32 170 31 000 31 000 

191 160 191 160 191 160 

1 680 1 680 1 680 

221 280 50 

155 680 
29 268 

6 424 

130 180 
29 268 
6 424 

130 180 
29 268 
6 424 
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8 
9 

10 

11 
12 
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Millî Müdafaa vekâleti (Deniz 
kısmı) 
Askerî fabrikalar umum mü-

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

3 033 3 033 3 033 

dürlüğü 
Harita umum müdürlüğü 
Adliye vekâleti 
Ziraat vekâleti 
Maliye vekâleti 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek yabancı dil öğretmenliği 
kursu mezunlarının tahsil, yol 
ve sair masrafları 
Münakalât vekâleti 
Müteferrik masraflar 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlerdeki talebe 
müfettişliği masrafları 
Harcırah . 
îdare masrafı 
Muhabere 

Fasıl yekûnu 

Halkı tenvir hizmetleri masrafı 
Seyyar sinema mubayaa ve da
imî masrafları 
Millet mektepleri için vilâyet

lere yardım 

Fasıl yekûnu 

7 380 
10 503 
28 521 
17 964 
66 690 

1 
8 562 

0 

334 026 

3 520 
3 510 
1 330 

8 360 

10 

8 010 

8 020 

7 380 
10 5Q3 
28 521 
17 964 
66 690 

1 
8 562 

10 

308 536 

3 520 
3 510 
1 330 

8 360 

10 

8 010 

8 020 

7 380 
10 503 
28 521 
17 964 
66 690 

1 
8 562 

1 

308 527 

3 520 
3 510 
1 330 

8 360 

1 

. 8 010 

8 011 

Köy okulları ile enstitüleri ve 
eğitmenleri ve gezici baş öğ

retmen ve öğretmenleri mas
rafı 
Köy okulları ve eğitmenleri 
için vilâyetlere yardım 
3238 numaralı kanuna göre açı
lan köy eğitmenleri kurslarının 
bilûmum ücret ve masrafları 

730 000 976 000 

— 230 000 

976 000 

230 000 



1940 İ941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı îalep edilen kabul edilen 
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3 

4 

5 

1 
f2 

3 
4 

3238 numaralı kanunun 4 ncü 
maddesine göre gezici başöğ
retmenlere verilecek yol pa
raları 
Köy enstitülerinin bilûmum üc
ret ve masrafları 
Köy enstitülerinin ve eğitmen 
kurslarının mütedavil serma
yesi 

Fasıl yekûnu 

Prevantoryom ve sanatoryom 
masrafları 
iaşe ve melbusat 
Demirbaş alât, malzeme ve ede
vat mubayaa ve tamir bedelleri 
idare masrafı 
Nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

90 000 

1 .240 520 

24 000 

2 084 520 

41 510 

10 890 
6 000. 
2 000 

60 400 

3 233 016 

95 000 

1 511 490 

40 000 

2 852 490 

45 135 

10 890 
6 000 
2 000 

64 025 

3 757 891 

95 000 

1 511 490 

40 000 

2 852 490 

45 135 

10 890 
6 000 
2 000 

64 025 

3 757 824 

Üçüncü kısım - Okullar ve 
müesseseler 

Yüksek öğretmen okulu mas
rafları 

1 Mekülât, tatil aylarında yemek 
ücreti, mahrukat, tenvir, tat-
hir, mualece masrafları 37 010 42 932 42 932 

2 idare masrafı, parasız yatılı ta
lebenin kitap, laboratuar, def
ter 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, 
tetkik masrafı, telefon tesisatı 
ve mükâleme bedeli 4 000 4 000 4 000 
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5 Dershane, yatakhane, mutfak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat, demirbaş, ders aletleri 

6 Elektrik, havagazi ve su tesi
satı 

7 Kitap, mecmua bedelleri ve 
bunlara ait teclit ve sair mas
rafları 

8 Tamir masrafı 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 000 

1 000 

1 000 
480 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

3 000 

1 000 

1 000 
480 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

3 000 

1 000 

1 000 
480 

Fasıl yekûnu 56 120 62 042 62 042 

5 340 
16 489 

5 340 
16 489 

5 340 
16 489 

689 Gazi öğretmen okulu ve Eği
tim enstitüsü 

1 Mekûlât, tatil aylarında yemek 
ücreti, mahrukat, tenvir, tat-
hir, mualece, makine yağı, ben
zin, lâstik bedeli ve sair mas
rafları 75 263 87 305 87 305 

2 İdare masrafı, laboratuar ve 
atelye masrafı, parasız yatılı 
talebenin kitap, 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 
tetkik masrafı 1 835 1 835 1 835 

5 Dershane, yatakhane, mutbak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat, demirbaş ve ders âletleri 
bedelleri " 3 585 3 585 3 585 

6 Elektrik, havagazı ve su tesi
satı 

7 Nakil vasıtaları 

9 Tamir masrafı 
10 Ders ücretleri 

e deli ve bun-
saire masrafı 

Fasıl yekûnu 

450 
350 

314 
294 

10 

103 930 

450 
350 

314 
294 

8 000 

123 962 

450 
350 

314 
294 

8 000 

123 962 
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690 Siyasal bilgiler okulu , 
1 Mekûlât, tatil aylarında yemek 

ücreti, tathir, hayvan yem be
deli, benzin, makine yağı ve 
lâstik bedeli 6 364 6 364 6 364 

,2 Mahrukat ve tenvir 4 878 4 878 4 878 
3 ilâç ve tedavi bedeli ve hasta 

talebenin nakil masrafı 297 297 297 
4 idare masrafı, laboratuar, atel-

ye, parasız yatılı talebenin ki
tap, defter ve sair ders levazı
mı ve hademelerin iş elbisesi 
masrafı " 1 701 1 701 1 701 

5 Melbusat 4 023 4 023 4 023 
6 Hamam, traş, parasız yatılı ta

lebenin harçlığı ve yol paras,, 
telefon tesisat ve mükâleme 
bedeli ve talebe tetkik masrafı 3 906 3 906 3 906 

7 Dershane, yatakhane, mutbak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat ve demirbaş ve ders aletle-

8 

9 

10 

11 
12 

ri bedeli 
Elektrik, havagazı ve su tesi
satı 
Nakil vasıtaları, hayvan ve le
vazım bedeli 
Kitap, mecmua bedeli, cilt mas
rafı ve talebeye lüzumlu ki
tapların basım masrafı 
Tamir masrafı 
Konferans ücreti 

Fasıl yekûnu 

4 023 

171 

171 

3 105 
621 
20 

29 280 

4 023 

171 

171 

3 105 
621 
20 

29 280 

4 023 

171 

171 

3 105 
621 

1 

29 261 

691 İstanbul Kandilli rasathanesi 
masrafı 20 200 20 200 20 200 
[İdare masrafı, fennî alât ve edevat 
mubayaa, tesis ve tamir masrafları, 
telefon tesis ve mükâleme ücretleri, 
hayvan yem bedeli, rasadhane neşri
yat masrafı ve ilmî tetkik seyahati 
masrafı, kitap, mecmua bedeli, atel-
ye masrafı, küçük tamirler ve saire.] 
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Grüzel sanatlar akademisi 
1 Mahrukat, tenvir, tathir ve 

mualece 
2 idare masrafı, laboratuar, atel-

ye ve canlı modeller masrafı, 
talebenin müsabaka mükâfatı, 
talebe harçlığı ve temrin mas
rafları 

3 Telefon tesisatı ve mükâleme 
bedeli, talebe tetkik masrafı 

4 Dershane levazımı ve bilûınum 
ders aletleri, demirbaş ve mef
ruşat 

5 Elektrik, havagazi ve su tesi
satı 

6 Kitap, mecmua bedeli ve bun
ların teelit ve sair masrafları 

7 Tamir masrafı 
8 Neşriyat 
9 Mimarî tatbikat bölümü umum 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Ankara Devlet konservatuvarı 
1 Mekülât, tatil aylarında yemek 

ücreti, mahrukat, tenvir, tat
hir, mualece 

2 îdare ve laboratuar masrafı, 
parasız yatılı talebenin kitap, 
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, mutfak 
ve sair tesisat, mefruşat, de
mirbaş ve ders aletleri bedeli 

6 Elektrik, havagazi ve su tesi
satı 

7 Müzik notları, kitap ve mec
mua bedeli ve bunların teelit 
ve sair masrafı 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

6 250 6 250 6 250 

22 500 22 500 22 500 

1 200 1 200 1 200 

20 000 

1 500 

2 500 
3 000 
2 000 

1 
58 951 

20 000 

1 500 

2 500 
3 000 
2 000 

1 
58 951 

20 000 

1 500 

2 500 
3 000 
2 000 

1 
58 951 

32 500 37 700 37 700 

2 000 2 000 2 000 
3 800 3 800 3 800 

5 200 5 200 5 200 

2 000 2 000 2 000 

930 930 930 

2 000 2 000 2 000 
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8 Tamir masrafları t 2 000 2 000 2 000 
9 Türk halk şarkılarının derle

me ve armonizasyonu ile ma
hallî kıyafet ve rakıslarm fil
me alınması ve bu hususta lü
zumlu her türlü vesait ve mal
zemenin temini ile yol masraf
ları ve batı koro, şarkı, opera,, 
ve sahne müzik ve metinleri ve 
müzik ile tiyatroya ait ders ki
taplarından lüzumlu görülenle
rin dilimize adaptasyon, telif, 
tercüme, tetkik ve her türlü 
neşir masrafları | " 9 758 9 758 9 758 

10 Ankara Devlet konservatuvan 
ve tatbikat sahnesinin bilû
mum ücret ve masrafları ile 
Konservatuvar talebesinin yaz 
temrinleri kampı masrafları 
ve kampta çalışacak memur 
ve muallimlerin ücreti, yol pa
raları T ^0 500 ' 20 500 2C 500 

11 Konservatuvar tatbikat sahne
sinde bir sene staj yapacak 
olan talebeye verilecek burs 
karşılığı 9 180 9 180 9 180 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

Fasıl yekûnu 

Riyaseti Cumhur Filârmonik 
orkestrası 
Mahrukat, tenvir 
tdare masrafı 
Telefon tesisatı ve mükaleme 
bedeli 
Tamir masrafı 
Melbusat 
Müzik âletleri mubayaası ve 
tamir masrafları 

fc 
* • 

i , 

89 868 

•' 930 
1 000 

345 
1 640 • 
5 000 

4 400 

95 068 

930 
1 000 

345 
1 640 
5 000 

4 400 

95 068 

930 
1 000 

345 
1 640 
5 000 

4 400 
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7 Nota, nota kâğıdı vo notaya 
müteallik sair masraflar 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

2 700 

16 015 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

2 700 

16 015 

2 700 

16 015 

695 Riyaseti Cumhur Filârmonik 
orkestrası ile Devlet konserva-
tuvarı yabancı mütehassıs ve 
öğretmenleri, muvakkaten da
vet edilecek yabancı orkestra 
şefi ve virtüozlara verilecek 
ücret ve yol paraları 115 084 

696 Lise ve orta okullar, öğretmen 
okulları masrafı 

1 Neharî okulların mahıaıkat, 
tenvir, yem bedeli ve benzin 
masrafı 84 105 

2 İdare ve laboratuar masrafı, 
telefon tesisatı ve intikâl eme 
bedeli 60 710 
[Beden terbiyesi hareket ve müsaba
kaları masrafları ve kitap, madalya ve 
kupa gibi mükâfat bedelleri de da
hildir.] 

3 Öğretmen okullarının mekûlât, 
mahrukat, tenvir, tathir, mııa-
leee, hayvan yem bedeli, ben
zin ve tatil aylarında yemek 
ücreti ' 177 140 

4 Öğretmen okulları idare ve la
boratuar masrafı ve meccani 
talebenin kitap, defter ve sair 
ders levazımı 24 000 

5 Öğretmen okulları meccani ta
lebesinin hamam, traş, harçlık, 
yol masrafı, telefon tesisatı ve 
mükâleme bedeli 6 000 

6 Öğretmen okulları talebe mel-
busatı 27 000 

Fasıl yekûnu 378 955 

115 084 

97 562 

60 710 

205 482 

24 000 

6 000 

27 000 

420 754 

115 084 

97 562 

60 710 

205 482 

24 000 

6 000 

27 000 

420 754 

697 Kamp masrafı 70 000 70 000 70 000 
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Devletçe deruhte edilen mas
raflar 
Meccani talebenin pansiyon 
ücretleri, melbusat, kitap ve 
sair masrafları 
Memur çocuklarının pansiyon 
ücretlerinden yapılacak tenzi
lât karşılığı 
Okullara yabancı dil öğretmeni 
yetiştirmek için alınacak tale
beye yapılacak yardım 

Fasıl yekûnu 

— 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

255 426 

11 520 

18 000 

284 946 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

328 426 

11 520 

37 480 

377 426 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

328 426 

11 520 

37 480 

377 426 

Mektep kütüphanelerine alına
cak kitap ve mecmua bedelleri 
ve bunlara ait masrafları 850 850 850 
Leylî ve yarım leylî ve neharî 
meslek okulları masrafı 
[Kız enstitüleri, ticaret, bölge sanat, 
meslek öğretmen ve inşaat usta okul-
larile diğer meslek okulları ve Yüksek 
iktisat ve ticaret okulu.] 
Mahrukat, tenvir, tathir, mua-
lece, mekülât, hayvan yemi, 
benzin ve makine yağı, lâstik 
bedeli, tatil aylarında yemek 
ücreti 300 000 330 000 330 000 
îdare ve laboratuar, atelye ve 
temrin masrafı, matbu evrak 
ve defatir, meslekî kitap, mec
mua ve gazeteler mubayaa ve 
abone bedeli, bina kira bedeli, 
talebenin kitap, kırtasiye, re
sim ve ozalit kâğıtları, pergel 
ve sair ders levazımı 110 000 138 000 138 000 
Melbusat 60 500 60 500 60 500 
[Neharî talebenin iş elbisesi dahil.] 
Hamam, traş, talebe harçlığı 
ve talebenin memleket dahilin
de ve haricinde tetkik seyahat-
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lan ve yol masrafları, telefon 
tesisat ve mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Bütün meslek okulları mas-

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

10 000 

480 500 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

10 000 

538 500 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

10 000 

538 500 

702 

703 

704 

rafları 
Umumî muvazeneye dahil bilu
mum meslek, ticaret, kız ensti
tüleri ve bölge sanat okulları, 
meslek öğretmen, yüksek ikti
sat ve ticaret, inşaat usta okul
ları ve diğer meslek okulları 
dershane, yatakhane, mutfak, 
hastahane ve sair tesisat, mef
ruşat, demirbaş ve ders alet
leri, nakil vasıtaları işletme ve 
tamir masrafları, meslek ki
tapları telif, tercüme ve tabı 
masrafları, mütemadi tamir 
masrafı, elektrik, havagazi ve 
su tesisatı ve makine projeleri 
masrafları 
[îcarsız olarak Devletçe intifa olunan 
binaların tamir masrafı da dahildir.] 
İstimlâk ve mubav la 

Fasıl yekûnu 

Meslek ve ticaret kursları ve 
akşam okulları bilûmum mas
rafları 

264 710 
6 600 

271 310 

99 200 

294 710 
6 600 

301 310 

109 200 

294 710 
6 600 

301 310 

109 200 
Meslek okulları ecnebi mü
tehassıs ve muavinleri ve ter
cümanları ile ecnebi öğretmen 
ve usta ücretleri ve bunların 
memleket dahilinde gidiş ve 
geliş ve seyahat harcırah ve 
yevmiyeleri 
Avrupaya staj için gönderile
ceklerin yol masrafları ile bun
lara her ay maktuan verilecek 
ücret karşılığı 

55 000 

1 820 

100 000 

1 820 

100 000 

1 820 
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705 Kütüphaneler masrafı 
1 Kütüphanelerin idare ve tesis 

masrafı, telefon tesis ve mü-
kâleme bedeli, kitap, mecmua, 
gazete bedelleri ve hademe el
bisesi ve kütüphanelerin nakil 
ve tevhidi ve yeni eserlerle 
takviyesi, cilt atelyesi ile fo
tokopi atelyesi tesis ve levazı
mı masrafları, kira bedeli 

2 Kütüphanelerin tasnif, tesbit 
ve nakil masrafları, seyyar 
tesbit komisyonları azasının 
zarurî yol masrafları, yeni yap
tırılacak kütüphane projeleri 
için müsabaka masrafı ve mü
kâfatı 

Fasıl yekûnu 

706 Müze ve âbideler masrafı 
1 idare masrafı, 

[Müzeler ve anıtları koruma komis
yonu dahil.] 
[Müzelere alınacak asarı atika bedeli 
ve ikramiyesi, hafriyat ve müzelere 
eser nakli masrafları, arkeolojik araş
tırmalarla hafriyat ve nakliyata gön
derilecek memurların harcırah ve 
yevmiyeleri, müzelik eşya tamir mas
rafları ile etnografya müzelerine alı
nacak eşya bedeli, telefon tesis ve mü-
kâleme ücretleri ve hademe, bekçi el
bisesi ve müzelerin eser katalog neşri
yatı, ihtisas kütüphanelerine muba
yaa olunacak kitap bedeli, anıtları ko
ruma komisyonunun kira, fotoğraf 
ve malzemesi.] 

2 Vilâyetlerdeki anıtların tamir 
ve muhafaza masrafı 
[Bu işlerle ilgili istimlâk bedeli de 
dahildir.] 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edileu 
Lira Lira 

8 290 8 290 8 290 

13 000 13 000 13 000 

21 290 21 290 21 290 

36 520 36 520 36 520 

52 410 52 410 52 410 

Fasıl yekûnu 88 930 88 930 88 930 
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707 Okul müzesi ve terbiyevî eser
ler masrafı ile okul müzesi 
için satın alınacak eşya bedeli 
ve katalog neşriyatı, eşya ve 
sergi nakil masrafları ve sey
yar sergilerde bulunacak me
murların harcırah ve yevmiye
leri, müze tathiri ile malzeme
si masrafları 

708 Levazımı tesisiye 
1 Dershane, yatakhane, mutfak, 

hastahane, bilûmum levazım, 
mefruşat, demirbaş ve alâtı 
dersiye bedeli 

2 Elektrik, havagazi ve su tesi
satı ve yangın aletleri masrafı 

3 Nakil vasıtaları, hayvan ve le
vazım bedeli 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 570 

100 000 

18 200 

1 590 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1 570 

Fasıl yekûnu 119 790 

100 000 

18 200 

1 590 

119 790 

1 570 

100 000 

18 200 

1 590 

119 790 

709 Tamir ve istimlâk masrafı 
1 Devlet malı olan veya iearsız 

olarak Devletçe intifa olunan 
binaların tamir masrafı 

_ _ 2 istimlâk ve mubayaa 

Fasıl yekûnu 

35 000 
48 800 
83 800 

Üçüncü kısım yekûnu 2 447 409 

35 000 
48 800 
83 800 

2 755 842 

35 000 
48 800 
83 800 

2 755 823 

Dördüncü hısım - Borçlar 

710 
711 

1 
2 
3 
4 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1939 yılı borçları karşılığı 
1938 » » » 
1937 » » » 
1936 » » » 

5 000 
4 000 
2 000 

500 

5 000 

4 000 
2 000 

500 
500 

5 000 

4 000 
2 000 

500 
500 
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O 1935 yılı borçları karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Besinci kısım, - İstanbul üni-
versitesi 

Maaş ve ücret 
1 İdare ve tedris heyetleri maaşı 
2 İdare heyeti memurlar ücreti 
3 İdare heyeti müteferrik müs

tahdemler ücreti 
4 Tedris heyeti memurlar ücreti 
5 Tedris heyetine dahil profe

sörlerle yardımcılarına ait üc
retler 

6 Müstahdemler ücreti 
7 Konferans vereceklerin ücret

leri ile konferans işlerinde ça
lıştırılacak memurlar ücreti 

Fasıl yekûnu 

Üniversite masrafları 
1 Mahrukat, tenvirat, telefon 

mükâleme ve tesisatı 
2 Hastahanelere yapılacak yar

dım ve iaşe masrafı 
3 Üniversitenin merkez masraf-

larile fakültenin ve bunlara 
bağlı bütün müessese ve teşek
küllerin masrafları 
[Üniversitenin merkez ınasraflarile 
fakültelerin ve bunlara bağlı bütün 
müessese ve teşekküllerin, laboratu
arların, eczacı, ve dişçi mekteplerinin 
kırtasiye levazımı, müteferrika, mat
bu evrak, ilânat, tercüme, muhabere 
ve neşriyat, icar bedeli, nakil masraf
ları, mevkut ve şayri mevkut risalej 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

500 0 0 

12 000 7 000 7 000 

12 000 12 000 12 000 

651 900 651 900 651 900 
20 940 18 300 18 300 
24 120 24 120 24 120 
122 460 115 980 115 980 

475 413 475 413 475 413 
97 320 112 980 112 980 

10 000 12 344 12 344 

1 402 153 1 411 037 1 411 037 

93 400 93 400 93 400 

129 930 167 285 167 285 

226 940 226 940 226 940 
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mecmua ve gazete aboneleri, kütüpha
nelere alınacak kitap bedeli, sigorta, 
müstahdemin melbusatı, müessesele
rin işletme ve idamesinden mütevel
lit bilûmum masrafları, ecnebi müte
hassısların mukaveleleri mucibince 
kabul edilen bütün masrafları, alelû-
mum harcırahlar, fakir talebeye yar
dım ve diğer bütün masrafları ile 
temsil ve profesörlerle yardımcıları
nın ve talebenin ilmî araştırma mas
rafları, alât, edevat, ders levazımı, 
mefruşat, tamir ve sair masrafları.] 

0 Üniversitece neşredilecek ilmî 
eser ve mecmualar mütodavil 
sermayesi 
[Bu güne kadar Üniversite tarafın
dan neşredilmiş mevcut eserler satıl
dıkça bunların bedelleri tutarı da bu 
sermayeye ilâve olunur.] 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

30 000 

Fasıl yekûnu 480 270 

Beşinci kısım yekûnu 1 882 423 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

0 

487 625 487 625 

1 898 662 1.898 662 

714 

Altıncı hısım - Ankara Tarih, 
dil ve coğrafya fakültesi 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

Maaş ve ücret 
îdare ve tedris heyetleri maaş
ları 
Muvakkat tazminat 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 
Ecnebi profesörlerle rektörler 
ücreti 
Konferans ücreti 

70 980 
2 330 

58 440 

36 480 

83 008 
6 500 

70 980 
5 210 

55 560 

36 480 

83 008 
6 500 

70 980 
5 210 

55 560 

36 480 

83 008 
6 500 

Fasıl yekûnu 257 738 257 738 257 738 
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Masraflar 
1 Fakültenin bilûmum masraf

ları 
[Bütün talebenin ilmî araştırma ve 
tetkik zarurî masrafları da dahil]. 

2 Fakülte binası tesisat levazımı 
3 Hükümet hesabına okumak 

üzere evvelce alınmış veya ye
niden alınacak talebeye yiye
cek, yatacak ve giyecek ve sa
ire masraflarına karşılık ol
mak üzere verilecek harçlık 

Fasıl yekûnu 

Altıncı kısım yekûnu 

Yedinci kısım - Ankara Hu
kuk fakültesi 

Maaş ve ücret 
1 Tedris ve idare heyetleri ma

aşları 
2 Tedris ve idare heyetleri üc

retleri 
3 Müteferrik müsahdemler üc

reti 
4 Muvakkat tazminat 
5 Askerî ders muallimleri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Fakültenin bütün masraflan 
[Yatılı talebenin iaşe ve sair masraf
ları da dahil.] 

Yedinci kısım yekûnu 

îzmir arsıulusal fuarında ya
pılacak kültür pavyonu için 
Fuar komitesine yardım ve 
sergi masrafı 

1940 * 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

62 938 62 938 62 938 

30 000 30 000 30 000 

48 800 48 800 48 800 

141 738 141 738 141 738 

399 476 399 476 399 476 

63 120 

38 460 

16 500 
12 780 
1 200 

132 060 

63 120 

44 580 

16 500 
12 780 
1 200 

138 180 

63 120 

44 580 

16 500 
12 780 
1 200 

138 180 

108 272 108 272 108 272 

240 332 246 452 246 452 

4 000 4 000 4 000 
UMUMÎ YEKÛN 17 796 167 19 296 167 19 452 261 
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Rapor [*] 

Nafia vekâleti 1941 malî yılı Bütçe projesi bermuciln havale tarafımdan tetkik edildi. 
Bu projeye göre 1940 malî yılı adî bütçesile verilmiş tahsisata nazaran muhtelif sebeplerle 

bazı fasıllardan 451 101 lira tenzil edilmekte ve başlıca unsurlarını âtide tadat ettiğim 10 302 917 
lira tahsisat ilâve edilmektedir. 

5 968 621 lira Şimendifer inşaatı karşılığı olarak fevkalâde bütçeden naklen 
2 288 311 lira yo i inşaatı karşılığı olarak 
500 000 lira Dördüncü umumî müfettişlik mm takasında yaptırılacak yol ve köprüler inşaatı için 
250 000 lira Asî Nehri 1 e Amik ovasında yapılacak ıslâhat ve inşaat için 
300 000 lira Ankara kanalizasyon işi için 80 000 lira elektrik etüt idaresine yardım faslı 

na zam olarak 
79 500 lira 717/2 ve 717/5 fasıl ve maddelerinde 717/1 fasıl ve maddeye nakil suretile 
56 000 lira ecnebi mutahassıslar üeuratına zam (722 fasıl) 

185 000 lira yüksek mühendis mektebi ve teknik okul maaş masraf ve kurs yevmiyesi olarak muh
telif fasıllara zam 

Gerek tenkis edilen tahsisat ve gerek balâda başlıca kalemlerini zikrettiğim tahsisat ilâveleri 
hakkında muhterem encümene izahatı mütemmime arzetmek üzere burada bütçe vahdetini istih
daf eden mezkûr yeniliğin muvazene zaruretlerinden olduğunu tahmin ettiğim sebeplerle şekli mü
tekâmilini alamamış olduğunu tebarüz ettireceğim. 

Filhakika 1941 yılı muvazenei umumiye kamımı esbabı mueibesinde «Şimdiye kadar fevkalâde 
tahsisat ile idare edilmekte olan hizmetlerden Millî Müdafaa ihtiyaçları haricinde kalanların adî 
bütçeye alınarak vaziyeti hazıra dolayısile yalnız memleket müdafaasının istilzam ettiği fevka
lâde masrafların fevkalâde tahsisatla karşılanmasına» zaruret hâsıl olduğu zikredilmekte iken 
Nafia vekâleti bütçesi esbabı mucibe lâyihasında şu satırlar göze çarpmaktadır : 

«Kavanini mahsusa mucibince inşası devam etmekte olan demir yollarımızın 1941 yılı inşaat 
masrafları ve bu işler için evvelce müteahhitlere verilmiş olan poliçelerden 1941 yılı içinde vadeleri 
gelecek olanların karşılığı olarak (Erzurum - Uzun Ahmetler hattı hariç olmak üzere) 
14 983 841' lira tesbit edilmiş ve bu miktarın adî bütçeye konmuş olan 5 983 841 (Bunda bir ra
kam hatası vardır. Bu meblâğ 5 9S6 621 lira olmak icabeder) liradan gayrisinin yani 9 000 000 
lirasının evvelki senelerde olduğu gibi fevkalâde tahsisatla karşılanması derpiş edilmiştir.» den
mektedir. 

Demek oluyor ki, umumî esbabı mucibe lâyihasındaki ifadeye rağmen adî bütçe haricinde fevka
lâde bütçe mevzuu olarak mühim bir rakam bırakılmıştır. 

743 ncü faslın yol inşaatı karşılığını tazammun eden 7 nci maddesi, ilâve edilen 2 288 311 lira 
ile birlikte 3 788 311 liraya baliğ olmakta ve bu suretle kısmen fevkalâde bütçelerle idare edil
mekte olan bu hizmetin adî bütçe meyanma idhaledilmiş olduğu fikri hâsıl olmaktadır. Halbuki 
icra ettiğim tetkikat sırasında mukaveleye bağlı yedi yolun inşaat tereffüü fiatı münasebet il e 
1941 senesi içinde istilzam edeceği tediyatm 5 380 000 ve yine aynı fasıldan tediye edilmek üzere 
1941 senesi içinde inşası kesbi mübremiyet etmiş İzmit - İstanbul ve Karaköy Bursa - Bandırma 
yolları için de 600 000 liranın ki, ceman 5 980 000 liranın karşılanması icabedeceği ifade edilmiştir. 
Konulan tahsisatla tahmin edilen sarfiyat arasında burada da iki milyon lirayı mütecaviz mühim 
bir fark fevkalâde tahsisatla karşılanmağa namzet gibi görünmektedir. 

[*] Raporda bahsi geçen cetveller dosyasındadır. 
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31^2 sayılı büyük su işleri için adî bütçede bir tahsisat derpiş edilmemiş olduğuna göre bu işlerin 

bundan böyle de fevkalâde tahsisat kanunları mevzuu olmakta devam edip etmiyecekleri muhtacı 
izah görünmektedir. 

2 — 722/1, 724/1, 724/2, 726/1, 726/2, 757/1, 757/2, 765/1 fasıl, maddeye mevzu maaş ve ücret 
tahsisatının 1940 bütçesine mevzu erkama nisbetle filen müstahdem memurlar maaş ve ücretlerine na
zaran münhalât münasebetile ceman 264 660 lira bir fazlalığı tazammun ettiği anlaşılmıştır. Bun
dan başka Yüksek mühendis mektebile Teknik okulu tedris heyetinin takviyesine matuf olmak üzere 
(L) cetvelinden nakil suretile 722 ııci maaş faslına 34 680 ve 757/1 fasıl, maddeye de 17 760 liralık 
tahsisat zammı teklif edilmekte bulunmuştur. Mevcut münhalâta 1941 senesi içinde memur tayini
ne lüzum ve imkân hâsıl olup olmayacağı hakkındaki araştırmalarıma mukni cevaplar alamamakla be
raber fazla tahsisatın her ne suretle olursa olsun tenkisi cihetine gidilmek için de bir temayül mevcut 
olmadığını müşahede ettim. Bu münasebetle bir nokta üzerinde tevakkufu faydalı görüyorum: Mün
halâta sene içinde yapılması derpiş edilen tayinler arasında müsbet bir mahiyet arzeden yegâne mev
zu 1941 ders senesi nihayetinde tahsillerini bitirecek Yüksek mühendismektebi ve teknik okulun hiz
meti mecbureye tâbi mezunları meselesidir. Vekâletten verilen malûmata göre Yüksek Mühendis 
mektebinin son sınıfında 36 ve Teknik okulun son sınıfında 18 ki ceman 54 leylî talebe vardır. 
Bunların hepsi de muvaffak olduğu takdirde barem mucibince tayin edilebilecekleri mecburiyetle
rin maaş ve ücret tutarı senevi 50 - 60 bin liraya tekabül edecek bir tahsisatı istilzam etmektedir. 
Bu münasebetle Bu iki mektep .mezunlarının mecburî hizmetlerine dair 3467 sayılı ve 20 haziran 

1938 tarihli kanunun 3 ncü maddesi hakkında yüksek encümenin hatırasını tazelemekte fayda gö
rüyorum. Bu madde şöyle diyor : « Mecburî hizmete tâbi olanlar mektebten çıktıkları tarihten iti
baren, o sene askere gidenler terhislerini müteakip en çok iki ay içinde hizmete tayinleri için Nafia 
vekâletine müracaata mecburdurlar. 

Bu suretle müracaat vukuunda kadroda açık bir memuriyet bulunmasa bile bunların kanunen 
tayin edilecekleri memuriyete mahsus (maaş ve emsali hâsılı kendilerine ücret olarak verilmek şar-
tile) meslek ve ihtisasları dahilindeki vazifelerde stajiyer olarak istihdam edilirler. Bu gibilerin ilk 
açılacak memuriyetlere tayinleri mecburidir .... ilâh. ». Hidematı umumiyenin ancak lüzumu kadar 
anasırla tedvir ve temini maksat ve gayesile ruh ve maksadı ne olursa olsun bu maddei kanuni-
yenin telifi hususunun takdirini Yüksek Encümene terkederim. 

3 — Muvazenei umumiye kanununun 4 ncü maddesi hükümlerinden istifade edilmek üzere 
(E) cetveline ithal edilmekte olan ecnebi muallimler ve su laboratuvarları şef dö travo ücret
lerine müteallik 760 ncı fasıl üzerinde bir nebze tevakkuf icap ediyor. Heyeti Vekileden musad-
dak kadrolara nazaran bu fasıldan ücret alan zevat münhasıran mütehassıs profesör ve lisan 
muallimi unvanlarını haiz kimselerdir. Bunların Yüksek mühendis mektebi ve teknik okul hey
eti tedrisiyesine mensup oldukları anlaşılıyor. Bu vaziyet muvazenei umumiye kanununun 4 ncü 
maddesile iki noktadan tearuz ediyor: 

Evvelâ - Bu hizmetler muvakkat mahiyette hizmetler değildirler. 
Saniyen - Bütçede mevcut diğer bir hizmetin ifasına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde-

dirler. ( 

4 - 755 nci inşaat ve esaslı tamirat masrafları olarak muhtelif vekâletler namına projeye mevzu 
tahsisatın Nafia vekâleti müstesna diğerleri için bir evvelki sene tahsisatının aynen konduğu anla
şılmıştır. Bu vekâletlerin yeni sene bütçesi iyin teklif etmekte oldukları tahsisat müfredatlı cet
veller halinde (1 numara ile) merbuttur. Münakalât vekâletinin talep ettiği 135 000 liralık tah
sisat meyanmda 75 000 lirası liman dairesi inşaatı gibi yeni bir takım inşaatı istihdaf etmektedir. 

Raptettiğim bu müfredat cetvelleri meyanmda 755 nci faslın 3 ncü maddesine ait olarak 
bütçe projesinin 300 ncü sahif esinin nihayetinde münderiç ve sehven geçen seneye ait formülün 
tekrarından ibaret olan meşruhatın yerine ikamesi icap eden formülü de takdim ediyorum. 

5 — 749 ncu fasılda ecnebi memleketlerle gönderilecek memurlar harcırahı olarak mevzu 8000 
liranın 1940 da olduğu gibi 1941 senesinde de mahalli istimali bulamıyacağı kuvvetle muhtemel 
olduğundan bu meblâğın ipka veya tenzilini yüksek encümenin takdirine terkederim. 
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6 — 1941 yılı Nafia vekâleti nakil vasıtaları kadrolarının 1940 yılı kadrolarile karşılaştırılması 

esnasında gerek elimizdeki projede ve gerek kesbi kanuniyet etmiş 1940 yılı kadrolarında bazı maddî 
hatalara tesadüf edilmiş ve bu sebeple devairi aidesinden istihsal edilen musaddak ve ısahih olduğu 
ifade edilen cetvelleri tashihe esas olmak üzere rapten takdim ediyorum. Yalnız bu defa tanzim 
edilen cetvellerin mülâhazat sütununda bazı vesaiti nakliyenin yenilenmesi ieabetiği hakkındaki 
meşruhatı yüksek encümenin nazarı dikkat ve tetkikine arzeder ve bu kadroların tanzimine müteal
lik bazı mülâhazatımı da müzakere sırasında ayrıca arz ve izah edeceğimi kayit ederim. 

7 — 1525 numaralı ve 10 haziran 1929 tarihli Şose ve Köprüler kanunu mucibince yol parası tah
silatından Nafia vekâleti emrine Ziraat bankasına tevdi edilen paraların Hazine hesabı katileri ha
ricinde muvazenei umumiye varidat ve masraf fasıllarında muhtara kabilinden olsun bir iz bırak
mamakta olduğunu yüksek encümenin hatırasını tazelemek noktasından arzetmekte faide görüyorum. 
Nafia vekâleti elile umumî hizmetlere sarfedilen bu paraların ya ıfKıhammenatmı bütçeye taallûk 
ettirecek şekilde mevcut kanunda lâzım gelen tadilât yapılmak veya hiç değilse 1 rakamile ifade 
edilecek surette varidat ve masraf bütçelerinde birer muhtara faslı açılmak icabettiği kanaatindeyim. 

21 - IV - 1941 Raportör 
Seyhan mebusu 

S. Çam 
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F. 

721 
722 

• ; 

M. 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Birinci İnsim - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 800 

1 535 520 
1 000 

1 536 520 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

-

4 800 

1 570 200 
500 

1 570 700 

4 800 

1 570 200 
500 

1 570 700 

723 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

724 Merkez ücretleri 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 
3 Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

725 2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri muallimle
rine verilecek ücret 

726 Vilâyet ücretleri 

3 000 

251 700 
81 720 

500 

333 920 

3 000 

227 460 
81 720 

100 

309 280 

720 720 

3 000 

227 460 
81 720 

100 

309 280 

720 

-. 

727 

728 
729 

1 
2 

1 

Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir 

299 400 
95 940 

395 340 

83 280 

2 357 580 

5 600 

4 000 

258 420 
84 648 

343 068 

84 360 

2 315 928 

5 600 

4 000 

258 420 
84 648 

343 068 

84 360 

2 315 928 

» • 

5 600 

4 000 
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F. 

730 

731 

732 

733 

734 

M. 

2 
3 

1 

2 
3 

1 
2 

1 
2 

Muhassasatm nev'f 

Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Müteferrika 
[Müvezzi ve muakkiplerin şehir dahi
lindeki yol masrafları dahildir.] 
Resmî ziyafetler 
Asansör, işaret ve telefon tesi
satı motörlerinin cereyan, ta
mir ve işletme masrafları 

Fasıl yekûnu 

Vekâlet otomobili masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

îkinci bap yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

7 600 
4 000 

15 600 

5 000 

1 000 

1 000 

7 000 

1 680 
600 

2 280 

5 400 

3 500 
5 000 

8 500 

6 000 

50 380 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

7 600 
4 000 

15 600 

5 000 

1 000 

1 000 

7 000 

1 680 
600 

2 280 

5 400 

3.500 
5 000 

8 500 

6 000 

50 380 

yılı için 
i Encümence 
i kabul edilen 

Lira 

7 600 
4 000 

15 600 

5 000 

1 000 

1 000 

7 000 

1 680 
600 

2 280 

5 400 

3 500 
5 000 

8 500 

6 000 

I 50 380 

*735 

Üçüncü bap - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
1 îcar bedeli 
2 Defatir ve evrakı matbua 

3 000 
5 000 

3 000 
5 000 

3 000 
5 000 
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3 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 000 

12 000 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

4 000 

12 000 

4 000 

12 000 

736 
737 

738 
739 

740 

741 
742 

743 

Daimî memuriyet harcırahı 25 000 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

1 Memurlar ve müstahdemler 30 000 
2 3888 sayılı kanunun 5 nci mad

desi mucibince verilecek kurs 
yevmiyeleri — 

25 000 

30 000 

40 000 

likasyon bedel ve masrafları, 
istimlâk bedel ve masrafları, 
tabı ve ilân ücretleri, inşaatta 

25 000 

30 000 

40 000 

Fasıl yekûnu 

Müfettişler harcırahı 
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 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
Yollar ve büyük köprüler in
şaat ve tamirat masrafı 

0 Müstahdemler ücreti 
1 Yol ve köprülerin etüt ve ap-

30 000 

10 000 

4 000 

900 
16 198 

2 400 

100 498 

2 508 458 

96 

70 000 

10 000 

4 000 

900 
16 763 

2 400 

141 063 

2 507 371 

0 

70 000 

«10 000 

4 000 

900 
16 763 

2 400 

141 063 

2 507 371 

~v 
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çalışan sürveyyan ve şoförle
rin ücret ve yevmiyeleri ve hu
susî daireler bütçeleri tetkik 
komisyonunda Nafia mümes
sillerine verilecek fazla mesai 
ücreti, resmi kuşat masrafları, 
inşaat mahallerine konacak te
lefon tesis ve işletme masraf
ları ve mükâleme bedelleri 

2 Millî şose ve köprülerin müte
madi tamirleri için her türlü 
inşaat malzemesi ve alât ve 
edevat, makine ve her türlü le
vazım ve çadır mubayaa, ta
mir ve nakil masrafları, amele, 
usta, makinist, çavuş ve ara
ba, kamyon yevmiye ve ücret
leri, millî şose ve köprüler mü
temadi tamirat ve inşaatı, kon
trol memurlarının ve ameleye 
para tevzi eden mutemetlerin 
yevmiye ve yolların ağaçlan
ma ve her türlü bakını mas
rafları 

3 Trabzon - î r an transit yolu in
şaatı karşılığı ve bilûmhrı mas
rafları 

4 Yol ve köprü inşaat ve esaslı 
tamiratının keşif, murakabe 
ve kontrolüne ve bu inşaatla
rın muvakkat ve katı kabul ve 
sair muamelesi için memur ve 
müstah demlerin vukubıılacak 
seyahatlerine ait bilûmum har
cırahları 

5 Nakil vasıtaları işletme ve ga
raj masrafları 

6 Nakil vasıtaları tamir masraf
ları 

7 Yol ve köprüler inşaatı ve bil
umum masraflar karşılığı 
[Yol ve köprüler inşaatı ve bilûmum 
masrafları ve yollarda çalıştırılacak 
mevkuflara ve amele bölüklerine ait 
bilûmum masraflar.] 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

7 500 87 000 87 000 

225 000 

300 000 

150 000 

200 000 

150 000 

200 000 

25 000 

10 000 

5 000 

1 500 000 

25 000 

5 000 

5 000 

25 000 

000 
5 000 

788 311 3 338 311 



225 — 

F- M. Muhassasatın ııev'i 

8 4 ncü umumî müfettişlik mm-
takasmda yaptırılacak yol ve 
köprüler için 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

194İ malî yılı için 
Hükümetçe Encümene*, 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

0 500 000 500 000 

Fasıl yekûnu 2 072 596 4 760 311 4 310 311 

744 Sular 
1 3132 sayılı büyük su işleri ka

nunu haricinde evvelce yapıl
mış ve yapılmakta olan su is
lerine ait istimlâk bedellerde 
bilûmum masrafları 15 000 

2 3132 sayılı büyük su işleri ka
nunu haricinde evvelce yapıl
mış ve yapılmakta bulunan ba
rajlar, kanallar, şeddeler ve 
imalâtı sınaiyenin 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 
ait ücretler, fidanlıkların tesi
si için yapılacak bilcümle mas
raflarla bu işlerde kullanılacak 
amele yevmiyeleri ve bilûmum 
nakliye masrafları, işletmeye 
müteallik tenvir, kuvvei mu
harrike için sarfedilecek elek
trik cereyanı ile müstail mad
deler masrafı, elektrik tesisatı 
bedelleri, teshin ve telefon tesis 
ve mükâleme masrafları 98 000 

3 Küçük su işleri etüt ve inşaatı 
için yapılacak bilûmum mas
raflarla halkın yapacağı su iş
lerine yardım ve masrafları 14 000 

15 000 15 000 

80 000 

14 000 

80 000 

14 000 



— 226 — 

M. Muhassasatm nev'i 

Meriç su işleri masrafları 
[Yunanlılarla yapılan itilâ l'name mu
cibince] 
Kildik su işler ile halkın yapa
cağı su işleri etüt ve kontrol la-
rı için verilecek harcırah 
Çubuk barajı ve Meriç su işle
rinde kullanılacak nakil vası
taları işletme masrafları 
Nakil vasıtaları işletme mas
rafları 
8u poliçeleri ve iade edilecek 
teminat paraları karşılığı 
Asi nehri ve Amik ovasında ya 
pılacak su işlerine ait ftüt ve 
inşaat mas raf I ar ile sair bilu
mum masraflar 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

23 000 

1 000 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edile1 

Lira 

20 000 

l 000 

1 500 l 500 

500 500 

— 650 000 

— 250 000 

Lira 

20 000 

1 000 

1 500 

500 

650 000 

250 000 

153 000 1 032 000 1 032 000 

745 Levazım ve alâtı mütenevvia 
1 Resim, al At ve edevatı fenniye 

levazımı 
2 Resim, hendese ve fotoğraf 

makineleri 

Fasıl yekûnu 

3 000 

2 500 

5 500 

3 000 

2 500 

5 500 

3 000 

2 500 

5 500 

746 Kitap ve fennî risaleler bede 
lile fennî eserlerin ve haritala
rın tabı ve teclit masrafları, 
alelûmum telif ve tercüme ve 
nafia eserleri modelleri için ve
rilecek ücret, ve mükâfat ve 
filim mubayaa bedelile mukta-
zi masraflar ve mühendisler 
birliği ile teknik okulu mezun
ları birliğine nakten yapılacak 
yardım 25 000 25 000 25 0C0 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul celiler 

MuhaSSasatin nev'İ Lira Lira Lira 

Beynelmilel müessese ve cemi
yetlere iştirak hissesi ve mas
rafları 100 100 100 

Birinci bap yekûnu 2 256 196 5 822 911 5 372 911 

İkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

Ecnebi mütehasıs, mühendis ve 
tercümanları ücret ve harcı
rahları 34 500 90 500 90 500 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek memurlar harcırahı 8 000 8 000 8 000 
Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek memurlar harcı
rahı ve masrafları 5 800 2 884 2 884 

İkinci bap yekûnu 48 300 101 384 101 384 

İkinci kısım yekûnu 2 304 496 5 924 295 5 474 295 

Üçüncü kısım 

Demiryollar ve limanlar 
449, 625, 692, 787, 793, 1158, 
2405, 2134, 2114, 2611, 2184, 
3262, 3745, 3813 ve 3879 nu
maralı kanunlar mucibince ya
pılmış ve yapılmakta olan de-
miryol ve limanları inşaat be-
dellerile diğer müteferrik mas
rafları 
İnşaatı ikmal ve heyeti umu-
miyesi işletmeye devrolunan 
hatların istimlâk işlerinde ça
lıştırılacak amele yevmiyeleri 
ve ehlivukuf ücret ve masraf -
larile bu işlere ait bilcümle 
masraflar 47 000 40 000 40 000 
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2 Bakımı işletmeye devredilmiş 
hatlardaki nevakıs bedellerine 
mahsuben Devlet demiryolları 
işletme idaresine verilecek me-
baliğ 

3 İnşası mutasavver demi ry o Har 
ve limanların istikşaf, etüt ve 
aplikasyon masrafları 

4 însaat ve tesisat, ameliyat, ta
mirat ve ferşiyat, teçhizat. 
montaj masrafları, alelûınıını 
lokomotif, vagon ve sair lıe:-
nevi makine alât ve edevat ile 
levazım ve malzeme, mefruşat 
ve eşya mubayaa, tahmil v>> 
teslim, tamir, muayene, tesel
lüm ve ekispertiz ve sigorta. 
istalya ve ardiye, somaj ücret, 
bedel ve masrafları, fai^ ve ko 
müsyonlar, vergi ve resimler. 
tazminat, motorlu ve motörsü:', 
nakil vasıtalarının ve inşaat 
malı ali eri ne koni il a ca k tel <jf o u -
larıu mııbavaa ve iolptm^ mas
rafları, ecnebi mühendis ve 
mütehassıslarla müteferrik 
müstahdemler ücreti. amele1 

ve sair müstahdemler vevmi-
ycleri, taşra teşkilatı, tenvir 
ve teshin masrafları, kar si
perleri ve karla mücadele ve 
heyelan ve tahkimat masraf ki
rile kar tathiratmda çalıştırı
lan , amele ve müseahdemuv' 
verilecek ısıtıcı yemek ve içe
cek masrafları, icar bedelleri. 
inşaat ve ameliyat mahallerin
de bulunan memur v^ müstah
demlerin ve amelenin ibate 
masrafları, bilûmum malzeme 
mubayaa ve nakliyatı, tahmil 
ve tahliye masrafları'le 2256 
numaralı kanun mucibince 
gümrüklerce tahsil edilen ver
gi hisseleri karşılığı, alelûmum 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yüı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

125 000 

75 000 

100 000 

60 000 

100 000 

60 000 
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tören masrafları, hayvan kira
ları, ve yem bedellerile poz ve 
ameliyat katarları için Devlet 
demiryolları işletme idaresine 
verilecek ücretler, daimî ba
kım masrafları, istimlâk be döl 
•ve masrafları ve hat güzergâ
hında zarar göreceklere verile
cek tazminat, muvakkat işgal 
masrafları ve demiryol ve li
manlar inşaatına mütef erri 
bilûmum masraflar 

5 î ş yüzünden malûl kalan inşaat 
memur ve müstahdem ve ame
lesi ve bunlardan vefat edenle
rin varislerine verilecek taz
minat, alelûmum mualece, te
davi, hastane, teçhiz ve tekfin 
masrafları, tabı ve ilân ücretle
ri, kırtasiye masrafları ve ray 
ferşiyatı, kilometre ikramiye
si ve merkezde otomobil islet
me masraflarile telefon mü-
kâlemesi ve muhabere ücretle
ri, alâtı hendesiye mubayaası 
ve sair müteferrik masatlar 

6 Harcırah 
7 2200 numaralı kanun mucibin

ce yapılacak Sivas - Erzurum 
ve Malatva iltisak hatları in
şaat bedelleri 

8 3262 ve 3813 numaralı kanun
lara göre yanılmakta olan Di
yarbakır - Cizre ve Elâzığ -
Yan hudut hntlarile Bitlis şu
be hattının inşaat bedelleri, yol 
malzemesi ve sair masraf İn m 

9 3879 numaralı kanun mucibin
ce yanılmakta olan Zongul
dak - Kozlu hattının inşaat be
deli 

194:0 
Malî vılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

8 000 

0 

60 000 60 000 

65 220 
38 000 

91 318 
30 000 

91 318 
30 000 

1 450 000 1 450 000 

1 151 135 

791 200 

1 451 135 

791 200 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

10 Dinko mukavelesi mucibince1 

verilip 1941 de vadesi gelecek 
poliçelerle 1938 den 1941 yılı
na tecil olunan poliçeler karşı
lığı ' 0 498 188 498 188 

11 Alınan sanayi konsorsiyomu 
malzemesi için verilen poliçe
ler karşılığı" ' 0 2 000 000 2 000 000 

Üçüncü kısım yekûnu 358 220 6 271 841 6 571 841 

ikinci bap - Derince travers 
fabrikası 

îdare masrafları 
T ra ve rsl e rin eırj ekte masrafla -
rile müstelılek malzeme ve kö
mür bedeli 81 000 0 0 
Fabrika ve traverslerin sigorta 
bedelleri, fabrika ve müştemi
lâtının tenvir ve teshin mas
rafları, vagon kirası, alelfı-
mıım mualece, tedavi, hastane 
ve teçhiz ve tekfin masrafları, 
iş yüzünden malûl kalan me
mur, müstahdem ve amelenin 
ve bunlardan ölenlerin varisle
rine verilecek tazminat, ala t 
ve edevat tamiri, yedek malze
me mubayaa ti, tank kiraları 
ve ferşiyat kilometre ikrami
yesi ve sair müteferrik mas
raflar 14 000 0 0 
Harcırah 1 000 0 0 

Fasıl yekûnu 96 000 0 0 

Üçüncü kısım vekûnıı 454 220 6 271 841 0 
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1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım 
okulu 

Teknik 

752 . Teknik okulu masrafları 
[îaşe ve melbusat masraflarile alelû-
mum idare, kitap, ders levazımı bedel
leri, kitap telif ve tercüme bedelleri, 
tabı ve teclit ücretleri ve nakliye mas
raf larile mükâfat ve fakir talebeye 
muavenet, fennî seyahat ve ameliyat 
ve tatbikatı dersiye ile hazırlık ve tatil 
pratikleri masrafları, not basım bedel-

\ leri-ve masrafları, mezun olacak tale
beye hediye edilecek olan kullanılmış 
tersimiye levazım ve edevatının mah
subu, dershane,. kütüpane, yatakha
ne, atelye ve laboratuar, matbah ve 
diğer mektep müştemilâtı levazımı ve 
mefruşat ve demirbaş eşya bedelleri, 
nakliye vasıtaları ve levazımı ve işlet
mesi ve her türlü tamirat ve inşaatla 
tesisat ve icar bedelleri, elektrik, hava-
gazi, su, kalorifer tesisat ve bedelleri 
ve ilâh., bilûmum mektep masrafı.] 

175 000 210 000 210 000 

753 
754 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

1 1939 yılı borçları karşılığı 
2 1938 ' » >> >> 
3 1937 » » » 
4 1936 » » » 
0 1935 » » » 

Fasıl yekûnu 

Besinci kısım yekûnu 

20 000 20 000 

20 000 
2 000 
500 
500 
500 

23 500 

23 500 
— 

2 000 
500 
500 
500 
0 

3 500 

23 500 
. .— 

2 000 
500 
500 
500 
0 

3 500 

23 500 
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Altıncı kısım - Yapı işleri 

İnşaat, istimlâk ve esaslı tami
rat masrafları 

1 Devlet meteoroloji işleri umum 
_ , müdürlüğü 
2 'Maliye vekâleti 
3 Gümrük ve inhisarlar vekâ

leti [1] 
4 Emniyet işleri umum müdür

lüğü 
5 Jandarma genel komutanlığı 
6 Maarif vekâleti 
7 Münakalât vekâleti 
8 Ziraat vekâleti 
9 Nafia vekâleti 

[Yukfeiki maddelere mevzu tahsisat -
larda ilıaleteıı veya emaneten yapıla
cak inşaat ve esaslı tamirat bedel, ilân 
ve sair masrafları yapı ve imar işleri 
reisliği kadrosunda bulunan memur 
ve müstahdemlerin inşaat ve tamiratın 
keşif ve murakabe, kabul ve sairesi 
için vuku bulacak seyah atlarına ait 
harcırahlar, inşaat veya esasi T tamiri! 
tın kontrolü için yapı ve imar işleri 
reisliği kadrosu haricinde olmak üze
re lüzumu halinde murakıp, mimar ve 
sürveyyan ve emanet inşaatında veya 
esaslı tamiratında kullanılacak mü
hendis veya mimar, fen memuru, sür
veyyan ve sairenin ücret, yevmiye ve 
masrafları, her yapıya ait levazım' 
tersimiye ve kırtasiye ile tabına lü
zum görülecek evrakın kabul masra
fı da dahildir.] 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

24 225 

i 374 498 

65 430 

9 828 
275 256 
671 220 
135 000 
91 440 
54 417 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

24 225 

1 374 498 

65 430 

9 828 
275 256 
671 220 
135 000 
91 440 
40 000 

24 225 
1 374 498 

78 596 

9 828 
275 256 
514 740 
135 000 
91 440 
40 000 

Fasıl yekûnu 2 701 314 2 686 897 2 543 583 

[1] Bu tertibe konan tahsisatın 34 000 lirası 3096 sayılı kanuna tevfikan İs
lâhiye, Mürşit pmar, Karakamış, Çobanbey, Akgakoyunlu ve Ayınddfide güm
rük memurları için yaptırılmakta, olan evlerin İnşaatının ikmaline aittir. Bu 
34 000 liradan, evlerin ihtiyacından artacak tahsisat vekâletin diğer inşaat ve 
tamirat islerinde kullanılabilir. 
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Hafriyat masrafları 
[Türk tarihi 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 mas
rafları.] 

Altıncı kısım yekûnu 

Yedinci kısım - Yüksek mü
hendis mektebi 

Maaş ve ücretler 
1 İdare ve talim lıeyetleri maaşı 
2 Açık maaşı 
3 Memurlar ücreti 
4 Müteferrik müstahdemler üc

reti 

Fasıl yekûnu 

îdare masrafları 
1 Talebe ve müstahdemlerle ge

ce ve gündüz vazife başında 
kalacak memurların iaşe mas
rafı 

2 Talebe ve müstahdemler mel-
busatı 

3 Tenvir ve teshin 
4 Levazımı tersimiye ve kırta

siye 
5 Defatir ve evrakı matbua ve 

teclidiye 
6 Laboratuarlar ve atelye iş

letmesi 
[İşletme ve bakım, muharrik ve mü
teharrik edevatın tamir, tathir ve 
talebenin sanayi mektebi atelyesi ve 
diğer atelyelerde staj yapmalarına 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

15 000 15 000 15 000 

2 716 314 2 701 897 2 558 583 

283 200 300 960 300 960 
1 000 1 000 1 000 
73 320 70 440 70 440 

43 440 43 440 43 440 

400 960 415 840 415 840 

70 000 

30 650 
25 000 

5 000 

500 
4 500 

89 110 

30 900 
25 000 

6 000 

500 
4 500 

89 110 

30 900 
25 000 

6 000 

500 
4 500 
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ait bilûmum, masraflarile bu hususa 
ait muharr ik kuvvetler masraf hırı. | 

7 Müteferrika ve çamaşır yıka
ma ve temsiliye masrafları 

8 îlânat 
9 Telefon makaleme ye posta üc

retleri 
10 Kamp masarifi umumiyesi 
11 Mualece ve revir ve saic tedavi 

masrafları 
[Talebe, hademe ve müstahdemleri 

12 Su sarfiyatı 
13 Tesisat masrafı 

A - (Laboratuar lar , atölye için alâl ve 
edevat mubayaası ve bunlara ait te
sis masrafları) 
B - (Mutbak, yemekhane, yatakhane 
öfibi pansiyonu teşkil eden tekmil ak
sama ait levazım masrafları) 
O - (Kütüpanc için ki tap ve mecmua 
mubayaası ve bunlarrn teelidiyesi) 
T) - (~Hvv nevi demirbaş eşya, mefru
şat) 
E - (Su, elektrik, telefon, havagazi 
tesisleri) 
F - (Dershane eşyası: ve alâtı 1 ersi
ni iye bedelleri) 
(i - (Mektepten mezun olacak talebe
ye hediye edilecek olan kullanılmış 
edevatı torsimiyo bedellerinin mah
subu) 

14 Müderris, .muallim, muavin ve 
asistanlarla talebenin fennî se
yahat vanmalarına ait hareı-
ralı, yol, iaşe masraflarile tale-
benin askerî ders veya inkilfın 
dersleri gibi. mektep haricinde 
takin edecekleri derslere de
vamlarına ait her türlü yol 
masrafları 

1940 
Malî yılı 
tahsisat r 

Lira 

2 000 

2 500 
45 000 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Li ra Li ra 

2 500 

2 500 
45 000 

8 500 
1 500 

300 
3 000 

10 000 
1 500 

300 
4 000 

10 000 
1 500 

300 
4 000 

2 500 

2 500 
45 000 

3 000 3 000 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edile1! 

F. M. MuhaSSasatm nev'İ I^ira Lira Lira 

15 Müderris, muallim ve muavin 
leri ile asistanlar ve mezunla 
rııı ecnebi memleketlerde, mek 
tep, laboratuar, enstitü ve şan 
üyelerde tetkik, tetebbu ve ik
mali tahsil masrafları 

16 Spor masrafları 
fları 

Fasıl yekûnu 

4 000 
500 

205 950 

4 000 
1 000 

229 810 

4 000 
1 000 

229 810 

759 Kitap, mecmua, tercüme, telif 
ve tabiye masrafları 

1 Kitap, telif, tercüme ücreti 7 000 15 000 15 000 
2 Tabiye, işletme, yevmiye, de

mirbaş eşya mubayaa ve ta
mirleri, mcvaddı iptidaiye ve 
teclidiye, taba müteallik leva
zım masrafları 6 500 6 500 6 500 

Fasıl yekûnu 13 500 21 500 21 500 

760 Ecnebi muallimler ve su labo
ratuarları şef dö travo ücret 
ve harcırahları 72 500 102 040 102 040 

761 2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri muallimle
rine verilecek ücret 500 500 500 

762 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 

763 
764 

masrafları 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

200 
500 

1 000 

200 
500 

1 000 

20Ö 
500 

1 000 

Yedinci kısım yekûnu 695 110 771 390 771 390 

Heliizmc-i kısım - Konya ovası 
sulama idaresi 

765 Ücretler 
1 Memurlar 20 280 18 840 18 840 
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2 'Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

v36 İdare masrafları 
.1 Harcırah 
2 Kırtasiye ve evrakı matbua 
3 Demi rbaş 
4 Tenvir ve teahiıı 
5 Nakil vasıtaları masrafları 
6 Müteferrika 
7 Tedavi ve yardım 

Fasıl yekûnu 

767 Mütemadi tamirat 
! Tamirhaneler için her türlü 

malzeme, ahit ve edevat ve te
lefon makine ve leva/mu alın
ması ve telefon şebekesinin ba
kım masrafları 

2 idarenin yaptıracağı her türlü 
tamirat ve kanal tathiratı. .le
va/mu ve tamiratta kul lamla 
eak usta ve amele yevmiyele
ri ve fidanlıkların idare ve 
tevsii 

3 Hizmet kamyoneti iJe levazı
mının mubayaa ve işletme ve 
tamir masrafları 

Fasıl yekûnu 

768 G-eçen ve eski yıllar borçları 
karşılığı 

Sekizinci kısım yekûnu 

2819 numaralı kanun mucibin
ce elektrik işleri etüt idaresine 
yapılacak yardım 

Mnlî y 
tahsisi 
Lira 

16 

37 

ılı 
iti 

920 

200 

2 000 

5 200 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

(i 920 

35 760 

2 000 

5 200 

16 920 

35 760 

2 000 
250 
500 
300 
500 
150 
500 

4 200 

2 000 
250 
500 
300 
500 
150 
500 

4 200 

2 000 
250 
500 
300 
500 
150 
500 

4 200 

2 000 

5 200 

1 800 

9 000 
- - • - - - - - • - - - ' 

500 

50 900 
-_=:--:-..:: 

1 800 

9 000 
:_— -~—_-=rr.--_=: 

500 

49 460 
..: -:-..:-̂ .-:—-r—__-

t 800 

9.000 
=;--::--=-:=: 

500 

49 460 
— __... 

120 000 200 000 200 000 
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Ankara şehri kanalizasyon iş
lerinin inşaat masraflarile bu 
işlerde istihdam edilecek mü
tehassıs, mühendis, fen memu
ru, ressam ve sürveyyanlarm 
ücret, yevmiye ve harcırahları 
ile usta ve amele yevmiyeleri, 
alınacak alât ve edevat ve mal
zeme bedellerile nakliyeleri, 
kırtasiye, matbu evrak ve tabi
ye ve bilûmum masrafları 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edile!1 

Lira Lira 

300 000 300 000 

UMUMÎ YEKÛN 9 047 998 18 959 754 18 686 440 





22 - İktisat V. 



Rapor 

İktisat vekâletinin .1941 malî yılı bütçesi üzerinde yaptırım tetkiklerin neticesini arzediyorum .: 
Bu bütçenin yekûnu 1940 bütçesi yekûnuna nazaran 1 98;r> 000 liralık fazlalık göstermektedir. .Bu 

fazlalık, zahiridir; 2804 sayılı kanun mucibince Maden tetkik ve arama enstitüsüne yardım tahsi
satı olan ve bundan evvelki senelerde fevkalâde bütçe kanunlar/ile verilen l 950 000 1 i fanın, bu se
ne iktisat vekâleti bütçesine konulmasından ileri gelmiştir. Normal ve devamlı bir amine hizmeti 
görmek üzere kurulmuş olan bu müessese tahsisatının fevkalâde bütçelerde bulunması, esasen gayri 
tabiî bir hal teşkil ediyordu. Bu sene tahsisatın adi bütçeye alınması ile, bu gayri tabiî vaziyete ni
hayet verilmiş ve bu suretle isabetli bir hareket yapılmıştır. Netice itibarile İktisat vekâletinin 
1941 malî yılı bütçesinde, gecen yıl bütçesine nazaran görülen fazlalık, :>5 000 liradan ibarettir. Bu 
fazlalık da, muhtelif fasıllar üzerinde yapılan zam ve tenzillerin bakiyesinden ileri gelmektedir. 

Şimdi fasıllar üzerindeki tetkiklerimin neticesini arza geçiyorum: 
1 —Maaş ve ücret tertiplerine konan tahsisat, filî kadro cefvellerindeki miktarlara göre hesap

lanmıştır. Vekâlet kadrosunda halen, teknik bazı bilgi ve vasıflara ihtiyaç gösteren bir takım memu
riyetler münhal bulunmaktadır. Tayinlerde fazla itina ve titizlik gösterilmesinin ve istenilen liya
katte namzet bulunamamasının neticesi olan bu luünhallerln doldurulması için bazı tedbirlere baş 
vurulduğu bana ifade edilmiştir. Askerî celpler dolayısile, esasen bir çok işlerin tedvirinde müş
külât çekildiği ve iktisadî faaliyetin arttığı bu sıralarda bu münlıallerden tasarruf yapılmasına im
kân olmadığı mütaleasuıdayım. 

2 •— L cetveline dahil memuriyetlerden filî kadroya alınan kimse olmadığı gibi D cetvelinde 
geçen seneye nazaran yeniden hiç bir vazife ihdas edilmemiştir. 

3 — 778 nci faslın muvakkat müstahdemlere ait o ncü maddesinde 2 960 liralık bir zam vardır. 
Bu zammın; umumiyetle, vekâlet memur ve müstahdemlerinden bir çoklarının, askere alınma, 
mezuniyet ve devamlı hastalık gibi sebeplerle vazife görememeleri yüzünden, işlerin İnkıtaa uğra
mamasını temin için .yapıldığı ifade edilmiştir. Hakikatte bu zımnim 960 lirası, telefon makinisti, 
elektrikçi, santralci, asansörcü ve otomobil şoförü gibi beş teknisyen müstahdemin ücretlerine 10 
ve 20 liradan ayda ceman 80 lira. zam yapılmak tasavvurundan ileri gelmektedir. Bu zam Encü
mence kabul edildiği takdirde (D) cetveline ilâve yapılması ve bu 960 liranın da, müteferrik müs
tahdemler maddesine nakli icap edecektir. Mütebaki 2 000 lira ile hastalık ve saire gibi sebeplerle 
aksayan işlerin görülmesi ve sanayi kurslarında ihtiyaca kâfi miktarda usta basıların istihdam 
imkânları temin edilmek istenmektedir. 

4 — 789 ncu faslın icar bedeli maddesine geçen esneye nazaran beş bin lira fazlasile 24 000 lira 
koulmuştur. Bu zammın sanayi tetkik heyeti, iş dairesi gibi müteferrik bir halde bulunan daire
lerin ve Ticaret vekâletince iaşe teşkilâtı için İdrakimin binada çalışan Seferberlik müdürlüğünün 
bir araya toplanmasını temin edecek bir binanın kiralanması lüzumundan ileri geldiğini gördüm. 
Aldığım izahata göre vekâletin bu müteferrik dairelerini birleştirmek için 40 - 45 odalı bir binaya 
ihtiyacı vardır ve matluba ve ihtiyaca uygun böyle bir binanın bulunması da fevkalâde müşküldür. 

Bu mevzu etrafında serdedilccek mütalea, vekâletlerin bina darlığı yüzünden maruz kaldıkları müş
külâtın ve bu yüzden her sene mühim masraflar ihtiyarından doğan derdin teşrihine müncer olur, 
ki, böyle umumî bir derdin teşrih ve tafsili, yeri bu rapor değildir. Onun için burada bu derde temas 
ve işaret etmekle iktifa ediyorum. 

İktisat vekâleti, iş dairesinin işgalindeki bina için senede 6 000, Sanayi tetkik heyetinin oturduğu 
bina için 2 500 lira icar bedeli vermekte, 19 000 liralık tahsisattan mütebaki 9 444 lirası, mıntaka 
iktıast müdür ve amirliklerine ait b'anlarm icar bedeli olarak sarf edilmektedir. 

Dağınık bir halde ve vekâlete uzak yerlerde bulunan muhtelif dairelerin bir araya toplan-
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masmdaki lüzum aşikâr olmakla beraber, böyle bir binanın bulunabileceğini zan etmiyorum. 
Mamafi, bu bina derdinin esaslı bir surette izalesine intizaren iş bakımından ehemmiyetli bul dü
ğüm bu toplanmayı temine hususî bir gayret ve himmetle çalışılmasını muhterem vekilden rica 
ederek, istenilen 5 000 liralık zammın kabulü faydalı olacağı mütaleasmda bulunurum. 

5 — 791 nci fasıldaki tahsisat, sanayi ve maadin mmtakalarile iş kanununun tatbikatım 1 ayı -
kile teftişe kâfi gelmediğinden bu fasla 2 000 lira zam teklif edilmektedir. 

Kezalik müfettişler harcırahı faslında da ( JJ(K.'O) liralık bir zam mevcuttur. Esasen 1940 bütçe
sinde bu fasıldaki tahsisat yetmediğinden daimî memuriyet harcırahı faslından 1000, iş müfet
tişleri harcırahı faslından 1500 ve işçi sigortaları fasıldan 1000 lira ki ceman 3500 lira alınarak, 
münakale kanunile bu fasla ilâve edilmiştir. 

Sanayi ve maadin mmtakalarındaki teftiş ve murakabe faaliyetinin esaslı bir surette yapılması, 
bilhassa bu gün, fazla ehemmiyet iktisap etmiştir. Bu itibarla 791 nci fasla zammı teklif edilen 
2 000 lira ile, ihtiyaca kâfi gelmediği münakale zarureti hasıl olmasile anlaşılan 792 nci fasıldaki 
tahsisata 5 000 lira ilâvesinin kabulünü muvafık buluyorum. 

Bu münasebetle, vekâletin 1940 bütçesinde fasıllar arasında yapılan münakalenin bu arzet-
tiğim 3 500 liradan ibaret olduğu ve 789/1 icar faslından temin edilen 650 lira tasarrufun, Maliye 
vekilinin muvafakati alınarak 789/3 melbusat faslına ilâve edildiğini kaydederim. 

6 — Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı faslına 1500 lira zam teklif edilmektedir. Yaptı
ğım tetkikata göre, geçen sene bütçesile alınan 6000 liralık tahsisattan 2390 lirası vilâyetlere tev
zi edilmiş ve mütebakisi tamam ile sarfolunuııış+ur. Sene sonuna kadar merkezin tahakkuk ede
cek masraflarını kapatmak için çareler aran maktadır. 1500 liralık zam teklifinin sebebi budur. 

İktisat vekâletinde, merkezde doğrudan doğruya muhabere edebilen telefonlar yirmi tanedir. 
Ayrıca da ticaret ve ziraat vokâletlerile müşterek santral vasıtasile konuşabilen müteaddit telefon
lar vardır. 

Halihazırdaki vaziyetin fazla telefon konuşmalarını icap ettireceği tabiî olmakla beraber, bu ko
nuşmaları mühim ve zarurî hallere hasrederek tasarruflu hareket olunmak suretile, tahsisatı tezyit 
etmeden, bu hizmetin ifası temin edilebilir kanaatindeyim. Telefon konuşmaları,- idareli hareket 
edildiği takdirde, her vakit tasarruf teinini mümkün işlerdendir. 

791 nci fasla ilâvesi teklif edilen 250 lira hakkında, da, ayni mütaleayı arzederim. 
Posta ve telgraf ücreti faslına 971 lira fazla sil e konulan 7 216 lira, Posta ve telgraf umum mü

dürlüğünün işarı üzerine ve ihtiyaca uygun ol arak konul muştur. 
7 — 799 ncu tel ifa t ve neşriyat faslı, bu sene. 1526 lira uoksanile 6474 lira olarak teklif olun

maktadır. Vekâletin, bu fasıldaki tahsisattan neşredilen mecmuası yoktur. M. T. A. Mecmuası, mü
essesenin kendi tahsisatile çıkarılıyor. Vekâlet bütçesinin telifat ve neşriyat faslındaki tahsisat, 
daha ziyade, yardım için kullanılmaktadır. Hecen sene, vekâleti alâkadar eden bütün mevzuatı bir 
araya toplayan bir eser neşrolunmuştur. Bu eserden bir nüshayı Encümene takdim ediyorum. 

Bu münasebetle M. T. A. mecmuası hakkındaki mütalealarrmı kısaca arzetmek isterim. Memleke
timizin maden zenginlikleri ve enstitünün metotlu çalışmaları ve araştırmaları hakkında okuyucula
rına çok faydalı malûmat veren bu mecmuanın müsbet hizmetler yaptığı muhakkaktır. Yalnız, 
mecmuayı bu günkü lüks şeklinden daha az masraflı bir şekilde ve daha fazla adedde çıkararak bunun 
neşir sahasını vo temin ettiği istifadeleri genişlet mok ve hattâ mecmuaya namzet olduğu beynelmilel 
bir mahiyet vermek yoluna gidilmesini temenniye değer buluyorum. 

8 — 801 nci fasılda görülen 20 000 liralık ecnebi mütehassıslar tahsisatı, E cetvelile alman kadro
ya dahil 1229, 66 lira ücretli bîr ecnebi mutahassıs, 200 lira ücretli bir tercüman ve kâtiplere ait tah
sisattır. Bu mütehassıs, kimya sanayiinde ihtisası olan Piyasiçki isminde bir Polanyalıdır ve muka
velesi 31 mayıs 1941 de bitmektedir. Bu zatin istihdamında devamın faydalı olacağı, bizzat vekil ta
rafından bana ifade edilmiştir. 

Keyfiyetin takdirini Yüksek encümene lerkederim. Bundan maada (E) cetveline dahil 806 ve 
807 nci fasıllardan istihdam edilmek üzere Vekiller Heyetinden üç kararname ile alman kadroları 
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tetkik ettim. Bunları ev ve el sanatları için istihdam edilen 31 usta ile işçi sigortaları hazırlık 
teşkilâtının altı kişilik kadrosundan ibarettir. Bu mevzuda bir değişiklik yapılmasını icap ettirecek 
bir sebep göremediğimi arzederim. 

9 — El ve ev sanatlarının inkişafını temin için önümüzdeki sene içinde geçen seneden daha fazla 
faaliyet gösterilmesi kararlaştırılmış ve bu maksatla 806 ncı fasla, 90 bin lira fazlasile 400 000 liralık 
tahsisat konulmuştur. 

Bu sene yapılması düşünülen işlere ait kısa bir cetvel arzediyorum: 

Eşya ismi Miktarı 

4 000 
4 000 

400 
80 
80 kurs için 

1 

Kıymeti lira 

144 000 
32 000 
10 000 
80 000 
52 000 
70 000 
12 000 

Dokuma tezgâhı 
iplik çıkrığı 
Çözgü dolabı 
Usta 
îplik 
Numune ve boya müessesesi 
Ders işleri için 

400 000 

Bu hususta tatbik edileeek olan programın esaslarını havi bir hulâsa ilişiktir. 
Memlekette el dokumacılığının inkişafında müsbet ve hayırlı neticeler vereceğini muhakkak 

gördüğüm bu teşebbüsü takdirle karşılar ve teklif edilen tahsisatın kabulünü tehalükle arzederim. 
10 — Vekâlette yeniden yapılması takarrür eden teşkilât ve başlanacak inşaat mevcut değil

dir. Yeni nakil vasıtası mubayaası da düşünülmemektedir. Vekâletin iaşe masrafı yoktur. Teshin 
için geçen sene bütçesine konulan (4 000) liralık tahsisatımı (3 590) lirası sarfedilmiştir. Mahru
kat fiatlarmdaki yükseliş nazarı itibare alınırsa bu sene de ayni tahsisatın kabulü muvafık olur. 

Kırtasiye tahsisatından bir miktar tasarruf temini mümkün olacağı ifade edilmiştir. Ancak eşya 
fiatlarınm yükselmesi dolayısile evvelki tahsisatın aynen muhafazası doğru olacağı mütaleasındayım. 

Mefruşata gelince: Geçen sene bütçesine konulan (8 000) liralık tahsisattan tetkikatım sıralarında 
7 256,88 lirası sarf edilmiş bakiye 743,12 lira kalmış bulunuyordu. Bu para ile 1 675, 50 liralık yazıhane, 
koltuk, masa ve sandalya; 1 275 liralık yazı ve hesap makinesi ,1 033 liralık taban ve yol halısı 
887 liralık dosya dolabı, 204 liralık resim ve tablo satmalmmış, müteferrik mubayaata, makine ta-
mirlerile, diğer tamirlere 1 572, 28 lira sarfolunmuş ve Maliye vekâleti kırtasiye deposundan 600 
liralık yazı takımı ve sumen gibi mefruşata dahil mevat alınmıştır, önümüzdeki sene için âcil ve 
hakikî bir mubayaa ve tamir hesabı verilmemiş, yalnız yazı makinelerile diğer mefruşatın tecdit ve 
noksanlarının ikmali, vekâlet teşkilâtında münhalbulunan vazifelere yapılacak tayinler dolayısile 
yeni gelecek memurlara mefruşat temini lüzumu nazarı itibare alınarak ve eşya fiatlarmdaki yükseliş de 
göz Önünde tutularak yeni sene bütçesine de geçen senenin aynı miktarda tahsisat konulduğu ifade olun
muştur. 

Bu vaziyete nazaran muhterem Encümene, teklif edilen tahsisatın tenzil veya aynen ipkası lâzım 
geleceği yolunda bir mütalea serdetmeme imkân yoktur. Encümende müzakere esnasında alına
cak izahatı ile bu noktanın halli muvafık olacaktır. 

11 — Vekâletin bir makam otomobili ile bir motosikletten başka nakil vasıtası yoktur. 
Makam otomobili için geçen sene bütçesine konulan 1 680 liralık işletme tahsisatından 1520, 75 

liralık benzin, 158 liralık yağ ve yedek parçası satın alınmak suretile (1 678, 75) lirası sarfolun
muş, geriye - tetkikatım esnasında - 125 kuruş kalmış bulunuyordu. Benzin ve yağ ve sair malzeme 
fiatlarmdaki yükseliş nazarı itibare alınınca bu sene teklif edilen 820 liralık zamirim kabulü 
muvafık olur. 

Makam otomobili üç seneliktir. Bu sene, 500 liralık tamir tahsisatından yalnız 269 lirası sarf et-
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tirilerek, geriye, 231 lira kalmış olmakla beraber, otomobilin nisbeten eski olması ve fiatlardaki yük
seliş dolayısile, teklif edilen 250 liralık zammın kabulü muvafıktır. 

Motosiklet işletme ve tamiri için de aynı mülâhazalar varit olmakla beraber, tamir tahsisatının 
iki misline çıkarılmasına haklı bulmadım. 

İktisat vekâleti 1941 malî yılı bütçesi hakkındaki maruzatım bundan ibarettir arzederim. 

2 - V - 1 9 4 İ 
Baportöf 

Konya mebusu 
R. Türel 
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F- M. Muhassasatm ııev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

L/ıra 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

yılı için 
Encümen 

kabul edil 
Lira 

775 
776 

1 
2 

Birinci bap - Maaş, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl 

ücret, 

yekûnu 

4 800 

248 640 
1 000 

249 640 
=:r—:==z=:-~ 

4 800 

248 640 
1 000 

249 640 

4 800 

248 640 
1 000 

249 640 
r_--- ı- . :r-==z= — 

777 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 1 500 1 500 1 500 

778 Merkez ücretleri 
1 Memurlar 253 800 289 280 2:i9 2 
2 Müteferrik müstahdemler 59 160 59 160 60 1 
3 Muvakkat müstahdemler 3 000 5 960 5 000 

Fasıl yekûnu 315 960 304 400 304 400 

779 Vilâyetler ücretleri 
1 Memurlar 231 720 212 700 212 700 
2 Müteferrik müstahdemler 29 340 29 340 29 340 

Fasıl yekûnu 261 060 242 040 242 040 

780 Muvakkat tazminat 47 305 53 016 53 016 

'Birinci bap yekunu 880 265 855 396 855 3. 

İkinci bap - Masraf 
781 Merkez mefruşat ve demirbaşı 8 000 8 000 8 000 
782 Merkez levazımı 

1 Tenvir 3 000 3 000 3 000 
2 Teshin 4 000 4 000 4 000 
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F. 

783 
784 

735 

786 

787 
788 

M. 

3 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

Mulıassasatm nev'i 

Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Motosiklet masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 

İkinci bap yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 000 

11 000 

6 000 

1 680 
500 

2 180 

750 
250 

1 000 

4 000 
3 000 

7 000 

3 000 

4 000 

42 180 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

4 000 

11 000 

6 000 

2 500 
750 

3 250 

1 000 
500 

1 500 

4 000 
3 000 

7 000 

3 000 

4 000 

43 750 

4 000 

11 000 

6 000 

2 000 
750 

2 750 

1 000 
250 

1 250 

4 000 
3 000 

7 000 

3 000 

4 000 

43 000 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

789 Mütenevvi msraflar 
1 İcar bedeli 
2 Defatir ve evrakı matbua 
3 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

19 000 
5 500 
3 000 

27 500 

24 000 
6 000 
3 500 

33 500 

24 000 
6 000 
3 500 

33 500 

790 Daimî memuriyet harcırahı 8 000 7 000 7 000 



M6 

791 

792 
793 
794 
795 

796 

797 
798 

M. 

1940 1941 malî yılı için 

Muhassasatın nev'i 

Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
îş müfettişleri harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Eesmî 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 

Malî yılı 
lal isi salı 

Lira 

20 000 
15 000 
9 000 

1 

6 000 

500 
6 245 

1 000 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

22 000 
20 000 
7 500 

1 

7 500 

750 
7 216 

1 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

25 000 
20 000 
7 500 

1 

7 500 

750 
7 216 

1 000 

Üçüncü bap yekûnu 93 246 

Birinci kısım yekûnu 1 015 691 

106 467 109 467 

1 005 613 1 007 863 

İkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassamt 

Birinci bap - Daimî masraflar 
799 Telif at, neşriyat ve propaganda 

[İktisadî ve meslekî mecmualar, ki -
tap, haritalar, telif ve tercüme ücret
leri, tabı, neşir ve teclit bedeli ve mas
rafları, filim ve filim makine muba
yaası ihzar ve kira bedelleri, istihba
rat ve propaganda masraflarile bu 
maksatlara müteferri yardımlar.] 

800 Kongreler ve beynelmilel mü-
essesat masrafları 

1 Beynelmilel müessesata iştirak 
hissesi 

2 Dış kongrelere gönderilecekle
rin harcırahları ve masrafları 

8 000 6 474 6 474 
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F. 

801 

M. Muhassasatm nev'i 

3 iç kongereler masrafları 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Muvakkat mas
raflar 

Ecnebi mütehassıslar, tercü
manlar ve kâtipleri 

ikinci kısım yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 

3 

8 003 

20 000 

28 003 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

1 

3 

6 477 

20 000 

26 477 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

1 

3 

6 477 

20 000 

26 477 

Üçüncü kısım - Müesseseler 
Birinci bap - Maden işleri 

802 Tahlilhane masrafları 2 000 2 000 2 000 
803 Havzai fahmiye ve diğer ma

denler 
1 Ereğli kömür havzası 4 000 4 000 4 000 
2 Diğer madenler 1 000 1 000 1 000 
3 Hademe ve kolcu elbisesi 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 6 000 6 000 6 000 

804 Teşviki sanayi kanunu muci
bince verilecek prim karşılığı 1 1 1 

805 Krom madenleri ve Ereğli hav
zası ocakları ve diğer maden
lerin ruhsat tezkeresi ve imti
yaz sahibine 2818 numaralı ka
nunun 6 ncı maddesinin A, B, 
C bentleri mucibince verilecek 
tazminat ile ayni madenlerde
ki tesisat karşılığı olarak ruh
sat tezkeresi veya imtiyaz sa
hiplerine verilecek tazminat 55 796 15 000 15 000 

806 Sanat modelleri mubayaa, tev
zi, teşhir, neşir ve propaganda 
masrafları 310 000 400 000 397 000 
[El ve ev sanatlarında kullanılan bi-
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı. Hükümetçe İjjıcüıı tence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F- M. Muhassasat l l l nev'İ Lira Lira Lira 

lûmum alât ve edevatın mubayaa, tev
zi ve şevki ve tesisatın inşası, bunla
rın işletmeleri için kullanılacak san
atkârların ücret ve harcırahları ve bü
tün işletme, teşhir, propaganda mas
rafları ve bu hususta yapılacak her 
nevi yardımlar. 
Bu tahsisatın lüzumu kadarı malze
me ve alâtm tedarik, mubayaa ve 
şevkine sarf edilmek üzere Sümerbanka 
yardım olarak verilebilir.] 

Birinci hap yekunu 373 797 423 001 420 001 

İkinci bap 
807 İşçi sigorta idaresi masrafı ve 

3008 sayılı kanunun 89 ncu 
maddesinin tatbiki masrafı 12 000 12 000 12 000 

Üçüncü kısım yekûnu 385 797 435 001 432 00 

808 
809 
810 

1 
_J 

o 
o 
4 
0 

Dördvıtcii kısım- -
masrafla) 

Tamirat masrafı 
Geçen yıl 
Eski yıllaı 
1939 vıh ] 
1938 » 
1937 » 
1930 » 
1935 »' 

Dön 

borçları 
' borçları 
orelan ki 

» 
» 
» 
» 

M üst örek 

» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

liineii kısım Yekûnu 

1 500 
0 

3 750 
3 000 
1 500 

700 
500 

9 450 

10 950 

1 500 
3 000 

2 000 
1 000 

500 
350 

0 

3 850 

8 350 

1 500 
3 000 

2 000 
1 000 

500 
350 

0 

3 850 

8 350 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

2804 sayılı kanun mucibince 
Maden tetkik ve arama ensti
tüsüne yapılacak yardım 0 1 950 000 1 950 000 

UMUMÎ YEKÛN 1 440 441 3 425 441 3 424 691 





23 - Münakalât V. 



Rapor [*] 

Münakalât vekâletinin 1941 senesi bütçesi tetkik edildi: 
Vekâletin 1941 malî yılı için tesbit ve teklif ettiği bütçe yekûnu (1 697 058) liradır. 
1940 malî yılı bütçesine nazaran (300 000) lira bir fazlalık arzetmektedir. Umumiyet itibarile 

bu fazlalık şunlardan ileri gelmektedir. 
1 — On üç bin dokuz yüz altmış lirası 1940 bütçesinde vekâletin yeni teşekkülü dolayısiie 

bütün memurlar tayin edilmemiş, olduğundan ve sene sonuna kadar böyle bir tasarruf yapılması 
imkânı o zaman düşünüldüğü için esasen noksan konulmuştu. 

1941 bütçesinde merkez ve vilâyet memurları ücretinde noksan konulmuş olan bu talısisat ilâve 
edilmek suretile tamamlanmıştır. 

2 — 250 000 lirası Devlet Reisinin rükubuna mahsus öavarona yatile tamir edilmiş olan Ertuğ-
rul yatının yeniden hizmete alınmasından mütevellittir. Ayni zamanda malzeme Hatlarındaki 
tezayüt de bu hesaba dahildir. 

3 — 45 000 lirası bu ilişik olarak takdim ettiğimiz cetvelden anlaşılacağı veçhile Yüksek deniz 
ticaret mektebinin talebe iaşe ve elbise bedellerde sair levazım için ahvali hazıra dolayısiie nazara 
alman fiat farkından mütevellit fazla ihtiyacına ve mektep tatbikat gemilerinin zarurî olan tami
rat masrafları karşılığına aittir. 

Umumî olarak vaziyeti bu şekilde arzettikten sonra Yüksek Encümenin raportörlere vermiş 
olduğu direktifin esasları da tetkik edildi ve sırasıle arzolunur. 

1 — Vekâletin 369 memuru vardır. Bunun yirmi dördü (L) cetvclindedir. Bakiye 345 memurun 
tahsisatı tamam olarak bütçeye konmuştur. Bundan dört memur yeri boştur. Bu dördün birisi kara 
nakliyat idaresi Reisi olup maaşı 100 liradır İkincisi kara nakliyat dairesi Reis muavinidir, 
ikisi de kâtiplerdir. Bunların tayinleri zaruridir. 

2 - L cetvelinde fazla kadroya alınmış memuriyet yoktur. 
3 - D cetvelinde yeniden bir vazife ihdas edilmemiştir. 
4 - Muvakkat müstahdemler tahsisatı geçen senekinin aynidir. Yalnız 1940 tahsisatına 1 000 

liralık bir münakale yapılmıştır. Bunun sebebi askere alınan müstahdemlerin ücretleri verilmiş 
ve yerlerine başkalarının istihdam edilmiş olmasından ileri gelmiştir. 1941 senesinde ayni tahsi
satla idare edilecektir. 

5 — Vekâletin (E) cetveli yoktur. Yalnız Devlet Reisine ait vesait vardır. Bu da geçen seneki
nin aynidir. 

6 — Otomobil mubayaası yoktur. Ancak liman hizmetleri için 17 000 liralık bir ınotör alınacak, 
şayet motor bulunamazsa bu para ile 3 motor denizyollarının vesaitile yeniden inşa edilecektir. 
Bundan başka nakil vasıtaları işletme ve tamir maddelerinde 1100 lira bir zam yapılmış ise de 
bu da benzin yağ ve tamir malzeme fiatlarmın yükselmesinden ileri gelmiştir. 

Mektebin 1940 senesi iaşe masrafı 9 aylık hesaba göre 34 000 liraya baliğ olacaktır. Buna 1941 
senesi için f/o 25 fiat farkı zammedilerek 42 000 lira tahmin edilmiştir ki, şimdiki rayice göre ye

rinde görülmüştür. Melbusat geçen seneye nazaran 3 000 lira zam görmüştür. Tenvir ve teshinden 
8 000 lira fazlalık vardır. M 

Söğütlü tatbikat gemisinin muhammen tamirat bedeli 15 000 lira ve Hamit Naci gemifidn 
(Tatbikat gemisi) muhammen tamirat bedeli on bin liradır. Bunlardan başka mektep gemisiniı|»ir 
senelik masrafı mukabili ile mektebin diğer masraflarının muhtemel tezayüdüne karşılık olarak da 
9 000 lira ilâve edilmiştir. 

I*] Raporda ismi geçen cetveller dosyasındadır. 
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Teshin masrafından geçen sene 1 500 lira tenzil varsa da bunun sebebi 1930 senesinden kaimâ 

kömürleri olduğu 1941 senesinde ise kömür Hatlarına koordinasyon kararile yapılan % 25 
zam dolayısile ancak geçen seneki tahsisatla karşılanabilecektir. Taşra teshin masraf mdaki bin lira 
tezayüt ayni sebeplerdendir. 

8 — Vekâlet binası için 16 bin diğer bina için 9 bin taşradaki 36 liman binaları için de 6 bin 
lira ki : ceman 31 bin icar tahsisatı konulmuştur. Bazı taşra limanlarında yapılan inşa dolayısile 
icardan bin lira kadar bir tasarruf yapılmıştır. 

9 — Vekâletin mecmuası yoktur. Kırtasiye tertibinden geçen seneye nazaran yalnız merkezde 
1 000 lira bir zam vardır. Bu da fiat farkıdır. Esasen koordinasyon kararile % 20 mevkuf tutu
lacaktır. 

10 — Mefruşattan 11 bin lira bir tasarruf vardır. Vekâletin yeni olmasından bir çok masa ve 
saire emanettir. Konulan tahsisat yerindedir. Taşra tahsisatmdaki 2 bin lira fazlalık limanlarda 

eksik olan. kasa ve saire karşılığıdır. 
11 — Daimî ve muvakkat memurlar harcırahından geçen seneye nazaran fazlalık yoktur. Daimi

den 9 aylık sarfiyat miktarı 5 100 liradır. Muvakkaten 9 aylık 10 bin seksen liradır. Daha üç ay
lık ihtiyaç da mütalea olunursa tahsisat yerindedir. 

12 — Posta, telgraf ve telefon tahsisatı ihtiyaca uygundur. Yalnız 1940 da telefona 4 500 lira
lık bir münakale yapılmıştır. Bu sene bu maddeye 3 bin lira bir zam yapılmak suretile idare oluna
caktır. 

13 — Geçen seneye nazaran bu tahsisat 5 000 lira noksandır. Ahvali hazıra dolayısile bu tahsisa 
ti koymak zaruridir. 

14 — Mubayaa olunacak malzeme ve saire yoktur. 
15 — Tekaüt ikramiyesi geçen senenin aynidir. Vakıa geçen sene 9 ayda konulan tahsisatın hepsi 

sarf edilmemiş ise de malûm olduğu üzere elimizde henüz üç ay bulunması ve tekaüt olacakların kati 
olarak bilinememesi dolayısile bu tahsisatın aynen ipkası yerinde görülmüştür. 

17 —• Münakalât vekâletinin vesaiti nakliye cetveli tetkik edildi. Geçen seneye nisbeten üç motor 
fazladır. Bunun için yeni tahsisat konulmuştur. Umumî iş hacmi dolayısile bu teklifin yerinde ol
duğu kanaatindeyiz. 

18 — Vekâletin leylî mektep iaşe ilbas hakkındaki kadrolar tetkik edildi. İlişik olarak takdim 
edilmiştir. Esas itibarile ihtiyaca uygun olduğu kanaatine varılmıştır. 

Netice 

Münakalât vekâletinin bütçesinde umumî olarak ıslâh edilmesi zarurî görülen tek şey kira mev
zuudur. Kendileri şehir dahilinde iki apartıman işgal etmektedirler. Vekâletin kira faslına 31 000 
lira tahsisat konulmuştur. Bunun 25 000 lirası yalnız Ankara şehrinde .iki binaya verilen kira be
delidir. Alelûmum gayri menkul kiraları memleketimizde % 5 le % 8 arasında mütalea edilirse 
bunun on senelik tutarı 500 000 lira gibi muazzam bir yekûna baliğ olur. Binaenaleyh ya vekâletin 
bir bina yaptırmaya tevessül etmesi veyahut ahvali hazıra dolayısile buna imkân yoksa Devletin her 
hangi binasından birisie geçmesi çok yeride olur fikrindeyiz. 

Taşra kiralarında geçen seneye nisbeten 1 000 liralık bir tasarruf vardır. Bu da bazı taşra liman
larında yapılan inşaattan husule gelmiştir. Bu tekâmülü yani inşa tekâmülünü merkezde de görmeyi 
çok arzu eder, bu temennilerimizle Münakalât vekâleti bütçesi hakkındaki tetkikatı arzederiz. 

28 - IV -1941 

T Raportör Raportör 
Şp Kütahya mebusu İsparta mebusu 

A. Tiridoğlu R. Ünlü 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

815 
816 

1 
2 

Birinci bap - Maaş, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl 

ücret, 

yekûnu 

4 800 

420 740 
1 500 

422 240 

4 800 

419 280 
1 500 

420 780 

4 800 

419 280 
1 500 

420 780 

817 

818 

819 

820 
821 

822 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Merkez ücretleri 

3 000 3 000 

2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersi muallimlerine 
verilecek ücret 

Birinci bap yekûnu 

îkinci bap - Masraf 
Vekâlet binasının tefrişi ve de
mirbaşı ve masarifi umumiyesi 

900 

707 164 

900 

721 128 

21 000 10 000 

3 000 

1 
2 
3 

1 
2 

Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müs tah demler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

37 680 
45 780 

1 500 

84 960 

109 640 
40 980 

150 620 

40 644 

47 160 
45 780 

1 500 

94 440 

114 120 
40 920 

155 040 

42 168 

47 160 
45 780 

1 500 

94 440 

114 120 
40 920 

155 040 

42 168 

900 

721 128 

10 000 
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F. 

823 

824 

825 

826 

827 

M. 

1 
2 
3 

1 

2 
3 

1 
2 

1 
2 

Muhassasatın nev'i 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Müteferrika 
[Müvezzi ve muakkiplerin şehir da
hilindeki yol masrafları dahildir.] 
Resmî ziyafetler 
Asansör, işaret ve telefon tesi
satı motörlerinin ceryan, tamir 
ve işletme masrafları 

Fasıl yekûnu 

Vekâlet otomobili masrafı 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 000 
6 000 
4 000 

13 000 

6 000 

1 000 

750 

7 750 

/ 

1 800 
500 

2 300 

13 000 

6 000 
4 000 

10 000 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

4 000 
6 000 
5 000 

15 000 

6 000 

1 000 

750 

7 750 

2 200 
600 

2 800 

15 000 

7 000 
4 000 

11 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edileu 
Lira 

4 000 
6 000 
5 000 

15 000 

6 000 

1 000 

750 

7 750 

2 200 
600 

2 800 

15 000 

7 000 
4 000 

11 000 

828 Vilâyetler müteferrikası 

îkinci bap yekûnu 

5 000 6 000 6 000 

72 050 67 550 67 550 

829 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
1 îcar bedeli 
2 Defatir ve evrakı matbua 

32 000 
6 000 

31 000 
8 000 

31 000 
8 000 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edile» 
Lira Lira 

Melbusat 7 740 11 000 11 000 
[Liman memurlarile merakip müstah
demlerine demirbaş olarak verilecek 
muşamba, çizme, ayakkabı ve melbu
sat ile merkez ve taşra odacılarının 
ayakkabı ve melbusatı.] 

830 
831 

832 
833 

834 
835 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masraflarile ücretli muha
bere ve mükâleme bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

45 740 

8 000 

12 000 
10 000 

6 000 
6 000 

2 000 

89 740 

868 954 

50 000 

8 000 

12 000 
12 000 

9 000 
6 119 

2 000 

99 119 

887 797 

50 000 

8 000 

12 000 
12 000 

9 000 
6 119 

2 000 

99 119 

887 797 

îkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Müteferrik mas
raflar 

836 Resim alât ve edevatı fenniye 
levazımı ve fotoğraf makine ve 
malzemesi mubayaa ve tamir 
masrafları 4 000 4 000 4 000 

837 Meslekî mecmua, kitap ve hari
ta mubayaası, telif ve tercüme 
ücret ve mükâfatları, tabı, tec-
lit, neşir bedeli ve masrafları, 
filim ve filim makinesi muba-
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F. 

838 

839 

840 

841 

842 

M. Muhassasatm nev'i 

yaası, filim developman vesa
ire masrafları, istihbarat ve 
propaganda masraflarile bu 
maksatlara mü tef er ri alelû-
mum yardımlar 

1 
2 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

15 000 10 000 10 000 

1 
2 

Nakil vasıtaları masrafları 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi mütehassıs, tercüman 
ve kâtipleri 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek memurlar harcırahı 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Deniz ticareti 

1 600 
400 

2 000 

29 400 

10 000 

60 400 

2 000 
600 

2 600 

1 

5 000 

21 601 

2 000 
600 

2 600 

1 

5 000 

21 601 

Yüksek deniz ticareti mektebi 
masrafları 
Umumî masraflar 
Laboratuarlar, atelyeler için 
alât, edevat ve malzeme muba
yaası ve bunlara ait bilcümle 
tesis masrafları, kütüphane 
için kitap ve mecmua mubaya
ası ve bunların teclidiyesi, ki
tap telif ve tercüme ve tabı üc
retleri 

100 000 145 000 145 000 

myaası 

Fasıl yekûnu 

10 000 
5 000 

115 000 

10 000 
5 000 

160 000 

10 000 
5 000 

160 000 

Liman ve sahil hizmetleri 
Mavin imha masrafları 6 000 
Limanları temizleme, tarama 
işleri ve şamandıra imal ve te
sis, tamir, idame, idare ve bilû
mum masrafları 51 804 
Limanlarda, sahilde verilecek 
beynelmilel işaret malzeme ve 

10 000 

66 660 

10 000 

66 660 



— 258 

F. 

843 

844 

845 

846 

847 
848 

M. Muhassasatm nev'i 

vesaitinin tesisi, mubayaa, ta
mir ve umumî masrafları 

Fasıl yekûnu 

Liman idaresinin deniz nakil 
vasıtaları masrafları 
Liman idarelerinin nakil vası
talarının işletme, tamir, idame, 
mubayaa ve sair masrafları 
Vesait kirası 

Fasıl yekûnu 

Devlet Reisine ait deniz vası
talarının bilûmum işletme, mu
bayaa, inşaat ve müteferrik 
masrafları ve sigorta ücretleri 
için Denizyolları idaresine ve
rilecek mebaliğ 
Geceleri vazife gören liman me-

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yıü için 
Hükümetçe Encümene* 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 2 000 

59 804 78 660 

27 000 
6 000 

32 000 
6 000 

33 000 38 000 

244 400 494 400 

murlarına verilecek ücret 
Tamir ve inşaat masrafı 

îkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1939 yılı borçları karşılığı 

4 000 
3 000 

459 204 

0 

5 000 

5 000 
5 000 

781 060 

3 000 

2 000 
1938 » 
1937 » 
1936 » 

0 1935 » 

2 000 
500 
500 
500 

1 000 
300 
300 
0 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü bap yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

UMUMİ YİKÜN 

8 500 3 600 

8 500 6 600 

528 104 

1 397 058 

809 261 

1 697 058 

2 000 

78 660 

32 000 
6 000 

38 000 

494 400 

5 000 
5 000 

1781 060 

3 000 

2 000 
1 000 
300 
300 
0 

3 600 

6 600 

809 261 

1 (597 058 
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Rapor [*] 

Ticaret vekâletinin 1941 bütçesi geçen 1940 bütçesine nisbetle 38 000 lira noksanile 1 593 320 lira 
olarak tertip olunmuştur. Fasıllarda en esaslı zamlar ve tenzilleri 852/1 memurlar maaşına 72 000 
lira ilâvesine mukabil 854/1 merkez vilâyetler memurları ücretlerinden 132 840 lira indirilmiş ol
masıdır. 

Diğer farklar bilhassa f'iat pahalılıklarından ve hizmeti arttırmak esasından doğan bazı zaruret
lerden ve ahval icabı tamamı sarf'edilemiyen tahsisatlardan artan miktarlardan mütevellittir. Zam
lar arasında pek mühim rakamlar mevcut olmamakla beraber her bir- kalem hakkındaki mütaleamı 
aşağıda fasılların tetkiki sırasında ayrı ayrı arzediyonım. 

Ticaret vekâletinde: 
A) L cetvelinden filî kadroya alınmış memur yoktur. 
B) 1) cetvelinde geçe ti seneye nazaran yeniden ihdas edilmiş vazife yoktur. 
O) Muvakkat müstahdemler tertiplerinde keza bir fazlalık yoktur. Geçen sene zarfında bu ter

tipten merkezde istihdam edilenlerin cetveli merbuttur. (Merbut numara 1) vilâyetler tahsisatı za
ten 500 liradan ibaret olup sarfiyat müfredatı henüz vekâlet muhasebesine intikal etmemiştir. 

D) Eski E cetvelinde müstahdem olanlar Ticaret ve İktisat vekâletleri arasında bölündükten 
sonra Ticaret vekâletine ait olması lâzım gelenler geçen 1939 senesinde kadroya alınmış ve halen 
bu vekâlette E cetveli tertibinden müstahdem kalmamıştır. 

E) Ticaret vekâletinde bu sene için yeniden ihdası derpiş edilen teşkilât yoktur. (Yeni iaşe teş
kilâtı varsa da bütçe dahili değildir). 

F) Yapılmakla veya yakında başlanması mutasavver inşaat yoktur. 
(:î) Ticaret vekâleti bütçesinde nakil vasıtası mubayaa teklifi yoktur. 
852 nci memur maaşları faslında geçen seneye nazaran mevcut olan 72 000, lira fazlalık ücret

ten tenzil olunup maaşa zammedilmesi lâzım gelen ve geçen sene bütçenin tertibi sırasında zühul 
eseri olarak yanlış dercolunup sonra sene içinde münakale ile ikmal ve tashih edilen ticaret ataşe
likleri maaşına ait bir rakam farkından müııbaisdir. 

854 ncü merkez ücretleri faslının 1 nci memur maddesinde geçen seneye nazaran görünen 104 000, 
lira eksikliğin 72 000, lirası bundan evvelki fıkrada arzoluııaıı nakilden ve 30 000, lirası da 3656 nu
maralı kanun mucibince intibak sırasında bazı memur maaşlarının bir derece aşağı indirilmesi husule 
gelen tasarruftan tevellüt etmektedir. 

854 ncü faslın 1 ve 2 nci maddelerindeki merkez ve vilâyetler müteferrik müstahdemlerinde bir 
fazlalık yoktur. 

854 ve 855 nci fasılların 3 ncü maddelerindeki merkez ve vilâyetler muvakkat müstahdemlerinde 
de yukarıda (O) fıkrasında arzettiğim veçhile bir fazlalık mevcut olmamakla beraber hasıl ettiğim 
kanaata göre bu fasıllar esasen mevcut olduklarından dolayı işleyen, ve bütçeden kaldırılmalarında 
mahzur olmayan fasıllardır. 

856 nci fasılda muvakkat tazminat karşılığı olarak mevzu bulunan 64 000, lira maaşa göre tamam 
hesap edilmiştir. Sene sonunda ancak münhala! tasarruflarından ve barem istihkaklarından fazla 
maaş alan ihtisas erbabına muvakkat tazminat ödenmediğinden dolayı elde edilen tasarruflardan hu
sule gelen bir bakiye irae etmektedir. Ticaret vekâleti 1940 bütçesinde bu suretle 23 577,52 lira ba
kiye görünüyor. 

857 nci merkez mefruşatı faslına yine geçen seııeki gibi 5 000, lira konmuştur. Tahsisat bakiyesi 
mart sonu itibarile 92, 84 liradır. Ticaret vekâleti teşekkül ettiği zaman tktısat vekâleti bu vekâ-

[*] Raporda ismi geçen cetveller dosyasındadır. 
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lete raptedilen umum müdürlüklerin ve şubelerin mefruşat ve demir başlarını beraber devretmediği 
için irtibatları değişen umum müdürlükler İktisat vekâletinden kalan bir kısım mefruşat ve demir 
başlarını yeniden satın alarak tamamlamak mecburiyetini duymuşlardır; bu yenilemeye geçen senenin 
tahsisatı kâfi gelmediği için bu sene yine bazı mubayaa zaruretleri vardır. Geçen seneki tahsisatın 
sureti sarfile bu sene yeniden satın alacakları eşyanın listeleri bağlıdır. (Merbut numara 2) 

858 nci merkez levazımı faslının 1 nci tenvir maddesine geçen sene için mevzu 3 000, liranın 
1 000, lirası başka fasıllara münakaleye verilmiş ve 2 000, lirası tenvir ve bazı küçük tamir masraf -
raflarına kâfi gelmiştir. Bu sene yine 3 000 lira tahsisat istenmektedir. 

858 nci faslın 2 nci teshin maddesi 1940 tahsisatı 3 000, - ve sarfiyatı 2 410,70 lira ise de sene 
iptidasında geçen seneden kalma bir miktar kömürleri mevcut olduğundan dolayı artan bu beş 
altı yüz liranın bu sene bir az fazla sarfiyat olabilir mülâhazasile yine talep edildiği gibi 3 000, 
lira olarak verilmesi muvafık olur mütaleasmdayım. Takdir encümenindir. 

858 nci faslın 3 ncü kırtasiye maddesinde geçen sene 5 500, lira tahsisat vardır. Yine ayni 
miktar tahsisat istenmektedir. 1940 tahsisatından yüzde yirmisi Koordinasyon Heyeti kararile mev
kuf tutularak 4 400 lira ile iktifa ve idare edilmiş olduğunu arzederim. 

859 ncu merkez müteferrikası faslında 1940 bütçesinde mevcut 3 500, lira kâfi gelmediğinden 
1 400, lira münakale ile tahsisat 4 900, liraya iblâğ ve tamamı sarf olunmuştur. Takriben senede 
2 000, lira tutan temizlik malzemesi ve 1 444, lira tutan belediye su parası ve asansör kuvvei mu
harrike masrafı ve her türlü bakım ve küçük tamir ve nakil masrafları bu fasıldan ödendiğinden 
istenilen 5 000, liranın verilmesi muvafık olur. 

860 nci vekâlet otomobil masrafları faslının birinci işletme maddesine mevzu 1 800, lira tahsi
sattan bakiye kalmamıştır, ikinci tamir maddesine mevzu 500, liradan 100, lira bakiye görünü
yor. Benzinin ve tamir malzemesinin günden güne pahalılaşması itibarile işletme için istenen 700, 
ve tamir maddesinde istenen 100, lira fazlanın kabulü muvafık olur mütaleasmdayım. 

, 861 nci faslın birinci vilâyetler tenvir ve teshin maddesine 1940 bütçesinde mevzu 4 000, lira 
tahsisattan 400, lirası münakalelere verilmiş ve bakiye 3 600, lirası vilâyetlere tevzi ve idare edil
miştir. 

Yine bu faslın ikinci maddesi vilâyetler kırtasiyesidir. 1940 senesinde mevcut 4 000, liralık tah
sisattan % 20 si mevkuf tutularak bakiye 3 200 liradan ancak 2 200, lirası vilâyetlere tevzi edilmiş 
olduğundan fazla tahsisat talebine bir sebep görülememiştir. Alınacak izahata göre takdir Encü
mene aittir. 

862 nci vilâyetler müteferrikası faslında 1940 senesinde mevcut 3 500, lira tamamen sarf ve 
tevzi edilmiştir. Bu sene 4 000, lira istenmekledir Faslın ihtiva ettiği mevad ve malzemenin pahalı
lığına göre istenen meblâğ muvafıktır. 

863 nci vilâyeti.er mefruşat ve demirbaş faslımla 1940 senesinde mevcut 5 000 lira tahsisatın 
vilâyetlere sureti tevziini gösterir liste merbuttur. (Merbut No. 3). 

864 ııcü mütevenni masraflar faslının birinci icar bedeli maddesine mevzu 30 000 liradan tah
sisat havaleleri verildikten sonra 1 606 lira bakıya gözükmektedir. Ticaret vekâletinin kira ile tuttu
ğu yer Ankarada iki binadan ibarettir, birisi Iklısat vekâletinden devir aldıkları Zekâi Bey apar-
tımanıdır. Kirası 7 500 liradır, bir' de Ankara Ölçü ve ayarlar başmüdürlüğü için 1 300 liraya tutulan 
daire vardır. Tahsisatın üst tarafı vilâyetlere tevzi ve taksim edilmiş olup sureti tevziini ve yeni sene 
için istenen ayni miktarda tahsisatın müfredatını .«rösterir listeler merbuttur (Merbut No. 4). 

Bu faslın ikinci maddesi defatir ve evrak matbua tahsisatından bahistir. 1940 bütçesinde 5 000 
lira olan bu tahsisattan mart nihayetinde 1 000 lira bakiye görünmektedir. 

Bu faslın üçüncü melbusat maddesinde 1940 senesinde mevcut olan 2 500 liradan ancak 53,76 lira 
bakiye görünüyor. Bu senenin pahalılık farkları ve vilâyetler müstahdemlerine de elbise verilmesi 
düşünülerek bu sene 4 500 lira tahsisat istenmekledir. Hesap şekli merbuttur. (Merbut No. 5). 

865 nci fasıl daimî memuriyet harcırahlarıdır. Hecen sene bütçeye mevzu 12 000 liradan mart so
nu itibarile 1 656 lira bakiye görünüyor. Bu parada son aylara ancak kâfidir. 1941 için yine 12 000 
lira talep edilmektedir. 
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866 ıUM kısıl, muvakka t memuriyet harc ı rah la r ıd ı r . (.'ecen sene bütçeye mevzu 22 500 l i radan 
mar t sonunda, 2 -M2-S,r>;3 lira, bakiye vardı. Ticaret \ebale lu i in deml ide etlimi işlerin bu günkü temas 
ve hareke t iht iyaylarma güre yok işlek olan bıı tasla :'.ai;ımı îstenen i 500 l iranın kabulü muva
fık olacakını arzotmcKm beraber İmi.ün vekâlet lerde bu i'asıL saıd'iyatım tahd i t edecek tedbi r ler in 
alınması vü çulum a. ben de ibaret etmek isterim. 

807 ne i. mül'ett J :-; ı < • r harcırahı "('aslındaki 27 000 lira tahs isa t tan mar t sonunda 5 000 l i ra bakiye 
görünüyor . Kıs fasla, bu sene 5 000 l ira daha, zam is lenmektedir . 

808 ne i ecnebi memleketler harcırahı olan 1 000, lira aynen istenmek tın I ir. B u tahsisat tan mar t 
sonunda 120 lira, bakiye görünüyor. 

869 ncu resmî telefon tesis ve mü kal em e masrafları faslına mevzu 10 300, l i raya 5 000, l i ra zam 
islenmektedir. .Bu sene zarfında, bu tahsisatın kifayetsizliğine binaen diğer fasıllardan münakale 
suretile (i 000, lira, daha al ınarak tahsisat .16 300, l i raya baliğ ve tamamı sarfolunmuştur . Bu vekâ
letin bilhassa İstanbul ve İzmir gibi mülhakatla, telefon muhavereleri pek münkeşif o lduğundan 
gecen sene sarfiyatile mütenasip o İ arak bütçede istenen farkın kabul ünü yüksek tensibinize arzederim 

870 nci üeretti, muhabere ve mükâieme "masrafları faslına, mevzu (i 000, l i radan mart sonuna ka
d a r 4 760, lirası sarfolunmuştur. Yine ayın mik ta rda tahsisat, istenmektedir. Bilhassa haricî ti
caret muhabereleri bu fasıldan temin olunmakta olduğundan teklif veçhile aynen kabulünü yüksek 
tasvibinize arzederim. 

871 nci posta ve telgraf ücretleri faslına, mevzuö 000, l iradan bir bakiye kalmamıştır. Bu fasla 
bu sene bütçesinde.: 10 -182, Ura tahmin ve teklif oi un maktadır . 

872 nci tedavi ve yol masrafları faslında .mevcut. 1 500, l iradan ancak 1.86 lirası sarf edilmiştir. Bu 
sene bütçesinde .yine 1 ;>ü(), lira, istenmektedir. Bir ihtiyaca karşılık olan bu tahsisatın teklif veçhile 
kabul buyurulmasiin arz ve teklif eylerim. 

873 ncü dahilî ve haricî sergiler ve meşherler masraf hırı faslında 153 000, l ira tahsisat istenmek
tedir. İÎI40 senesi için bu fasılda 158 000, lira mevzu idi. Bu tahsisat tan İzmir sergisine yard ım 
tahsisatı ile iç, sergi ve numune meşherleri maddelerine mevzu tahsisat tamamen sarfedilmiş ve yal
nız Hükümetçe iştirakine kara r verilecek dış iSergîler masrafı olan 101 000, l i radan 65 272,63 li
rası sarf o.l un arak 35 727,37 Lira bakiye kalmıştır.(leeen sene Viyana, Budapeşte, Milano, Belgrad ve 
Selanik sergilerine iştirak edilmiştir. Bu sene vaziyete göre bir çok sergilere iştirak edilememesi 
kuvvetle melhuzdur. F a k a t vekalet, iştirak imkânı hâsıl olur ve iştirake mecburiyet görülürse tahsi
satsın kalmak, istemediğinden, dolayı bütçeye yine bu tahsisat hırın konulması reyindedir. 

Bu sergiler isinin bugünkü telâkkilere ve icablara göre esaslı bir tetkik mevzuu yapılmasını 
ve yeni mukar re ra t ittihaz olununcaya kadar bu talısisatm. bütçeden kaldırılmasını arz ve teklif ey
lerim. Bu teklifimin snikleri ve mucip sebepleri şunlardı r : 

İştirak olunan sergilerin faaliyetleri, hakkında aldığım malûmata gön; tahsisattan mühim bir 
kısmı kira, inşaat, dekorasyon masraflarına, ve teşhire gönderilen eşyanın nakliye ve sigortasına veril
mektedir . Sergi lerde yalnız bir iki. memurumuz bıÜLinmakta ve satı l ık tüccar eşyası teşhir olun-
mamakta ve sipariş kabul edilmemektedir. Teşhir olunan başlıca, mal lar inhisar maddeler i , maden 
numuneler i , b i rer mik ta r ku ru nıeyva, bazı hububa t numuneler i , halı, deri ve deri mamulât ı , ipek 
ve ipek mamul âtı, çini, el ve sedef iş ler i .numuneler idir . Hemen her sergide ayni mal la r teşhir olun
m a k t a ve maden kömürler i , bazı ağır maden ve hububat numuneler i gibi ambalaj ve naki l ler i 
için hakik î k ıymet ler inden fazla masraf ih t iyar o lunan eşya götürülen ye rde elden çıkarı İmi y a r a k 
yine büyük masraf lar llıt iyarile geri g e t i d i l m e k t e ve o radan oraya taş ınmaktad ı r . Teşhir olunan 
maddelerin mamulât ve masnuat nevinden o lanlar ın ın p iyasa la rda rekabe t kabil iyet ler i ve s ipar iş 
kabu l edilebilecek vaziyetleri de yoktur . K ü t a h y a çinileri, her tü r lü el işleri, sedefli masnua t 
el ile yapı lan miktar la r ı pek cüzi is t ihsal lerden ibaret t i r , deri mamulâ t ı ve ipekli ve yünlü ku
maşlar beynelmilel piyasa ile rekabe t edebimek vasıflarını henüz ne kcmiyeten ne keyfiyet en, ne 
de maliyet f iat ları bak ımından ihraz edebilmiş deği l lerdir . İnhisar lar mamulâ t ı için şimdiye k a d a r 
bu sergiler delâletile sipariş temin edilmiş o lmadığım İnh isa r la r vekâle t inden öğrendim. T ü t ü n ü n 
ve incir, f ındık ve üzüm gibi k u r u meyvalar ın p iyasa la r ı ise dünya istihsal vaziyetine ve yeni malı-
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sülün vasıflarına göre alâkadar büyük tüccarların tetkik ve taleplerile açılmakta ve bu sergiler 
bu günkü şekillerile bu hususlarda esaslı hizmetler ifa edememektedir. Sergilerin yegâne müsbet 
tarafları yalnız propaganda fotografilerile ve bazı grafikler ve ihsaî rakamlarla memleketimiz 
ve kültür seviyemiz hakkında hiç bir bilgileri olmayan veya yanlış telâkkiler besleyenlere bazı 
hakikatleri göstermeğe inhisar ediyor ki bu vazifelerin de Ticaret vekâleti faaliyetleri arastada 
yeri olmamak lâzımdır. 

iç ve dış numune meşherleri hakkındaki mütaleamı da kısaca arzedeyim: Bazı ecnebi memleket
lerde elçiliklerde veya Türk ticaret odalarında millî mahsulâtın bazı numuneleri teşhir edilmek
tedir. Fakat buralarda istihsal mmtakalarına ve mahallî piyasaya ait malûmatla mücehhez birer 
memur bulunmadığı gibi numunelerin her mevsimde değiştirilmesine maddî imkân bulunamama-
smdan dolayı müruru zamanla bozularak vasıflarının büsbütün tağyire uğraması sebeplerile bu 
teşhirlerden fayda yerine zarar hasıl olduğunu gören arkadaşlarımız pek çoktur. Bu sebeple bu 
meşherlerin de ya ıslâh edilmesi veya ortadan kaldırılması icabı haldendir. 

Dahilî teşhir vazifelerini ise alâkadar ticaret odalarının yekdiğerile temaslar ederek ve müte-
kabilen taze numuneler celp ve teşhir ederek daha iyi temin edebilecekleri tabiidir. Binaenaleyh 
bu maddeye mevzu cüzî tahsisatın da kaldırılması muvafık olacağı reyindeyim. 

Tabiî bu maruzatım ticarî faydalara ve mülâhazalara müstenit olup işin siyasî zaruretleri hak
kında bir fikir ve mütaleam yoktur. 

874 ncü fasıl telifat ve neşriyat ve propaganda ve yardımlar masraflarını ihtiva ediyor bu faslın 
birinci maddesine mevzu 25 000 lira tahsisatın sureti sarfım mübeyyin listeler bağlıdır (Merbut 
No. 6). 

Ticaret vekâletince bu fasılda ihzar ve tab ve tevzi işi 7 000 liraya mal. olan ve ayda bir çıkan 
konjonktür mecmuası ve 1 500 liraya mal olan aylık fransızea enformasyon ve 9 400 liraya mal 
olan haftalık türkçe enformasyon mecmuaları vardır. Bu mevkutelerden başka konjonktür servisi
nin bir de muhtelif anket netieelehi ve mütehassıs raporları diye taba hazır üe eseri ve evvelce ayda 
net 500 lira ücretle müstahdem iken şimdi maaşı kesilerek ve muayyen mesai ücretleri ödenerek 
çalıştırılmakta olan Dr. Eppenstein isminde bir .Alman mütehassısa hazırlattırılan fiat endeksleri
nin sureti ihzarı ve hayat pahalılığı ve aile bütçesi anketlerinin neticeleri hakkında üç etüt vardır. 
Bunlardan başka Ulus ve Ankara gazetelerine 1 500 ve bazı eserlerden ve hususî neşriyattan mu
ayyen miktarlarda mubayaa ve yardım şeklinde 4 200 ve ecnebi mecmua ve kitap ve sair neşriyata 
1 400 lira tediyeleri vardır. 

Faslın ikinci maddesine ticarî istihbarat karşılığı olarak mevzu 10 000 lira tamamen Anadolu 
ajansına verilmekte ve bu sene bütçesinde aynen istenmektedir. 

875 nci kongreler ve beynelmilel müessesat masrafları faslının birinci beynelmilel müessesata işti
rak hissesi maddesinde geçen sene 8|000 lira vardı. Bu paranın ancak 1 285 lirası Paris ölçü ve 
ayarlar müessesine iştirak hissesi olarak ödenmiş ve bu sene,- de yine yalnız bu müessese iştirak 
hissesi ödenmek üzere bütçeye 2 000 lira tahsisat konularak bakiye 6 000 lirası tenzil edilmiştir. 

Faslın dış kongrelere gönderileceklerin harcırah ve. masrafları maddesine mevzu 1 000 ve iç 
kongrelerin tesis ve idare masrafları maddesindeki 3 000 lira tahsisatlar sarfedilmiyerek aynen dur
makta ve yeni bütçeye de yine 1 000 ve 3 000 lira konulması teklif olunmaktadır. 

Faslın dördüncü ecnebi misafirlerin izaz masrafları maddesine mevzu 2 000 liradan mart sonu
na kadar 1 106,44 lirası sarf edilmiş gözüküyor. Bu sarfiyatın listesi merbuttur (Merbut No. 7). 

876 ncı fasılda 2834, 3018 numaralı kanunlara p;öre kurulu teşekküllerin idare masraflarına yar
dım tahsisatı olarak mevcut 2 000 liranın yeni bütçede 10 000 liraya iblâğı talep olunmakta ve fa
kat geçen seneki 2 000 lira henüz sarfedilmiyerek aynen durmaktadır. Tetkikatıma göre mezkûr 
kanunlarla teşekküllerine yardım mevzubahs olan kooperatifler ve birlikler günden güne çoğalmak
ta ve bulundukları mmtakalarda müstahsile kredi ve satış teinini bakımlarından faideli hizmetler 
ifa etmektedirler, ancak vekâletin bu müesseselere yardım hakkında hazırlanmış bîr programı ve 
müsbet bir teklifi yoktur. Bu tahsisat; hissedilecek ihtivaca ^'6re ileride vekâlet makamına alâka
dar servis tarafından teklifler yapılmak ve mucipler alınmak üzere derpiş ve talep olunmuştur. Bu 
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yardımların hangi şartlar altında kimlere ve ne kadar zaman için yapılması mukarrer olduğunun 
evvel beevvel tesbit olunması ve alâkadarlara ilân edilmesi münasip olacağını arzederim. 

Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları için makine al ât ve edevat ve ecza mubayaası ve tamiri mas
rafları olarak 877 ne i fasla mevzu 10 000 liradan 7 .115,19 lirası henüz sarfediimemiştir. Fakat bu 
bakiye vaziyet icabı olarak bazı ihtiyaçlarırı mubayaası mümkün olamamasından mümbaistir. Ha
len on bin liranın bir hayli fevkinde mubayaa ihtiyaçları olduğu halde ancak yine bir miktarını 
alabileceklerini düşünerek bütçeye yainız on bin lira onkmuştur. Kabulünü arz ve teklif eylerini. 

Ticaret ataşelikleri masrafları karşılığı olarak 878 nci fasla mevzu 54 080 lira bu sene de aynen 
teklif olunmaktadır. Geçen sene bütçedeki tahsisattan mart sonu itibarile birinci maddede 7 560 ve 
ikinci maddede 1 870 lira bakiye görülmektedir. 

879 ncu fasılda motosiklet işletme ve tamir m-ısrafları olarak bu sene geçen seneye nisbetle 
595 lira fazlasile 1 095 lira istenmektedir. Gerek benzin gerek tamir masraflarının artması sebebin
den doğan bu fazlalığın da kabul buyurulmasını arz ve teklif eylerim. 

Geçen sene mevcut ecnebi mütehassıslar ve tercümanlar karşılığı olan 9 000 liradan sene içinde 
yalnız 4800 lirası sarfolunmuş ve 1941 senesi için bu fasla tahsisat konmamıştır. 

880 nci fasılda geçen yıl borçları karşılığı olarak 0 880 ve 1939 borçları karşılığı olarak 3 563 
lira istenmektedir. Tahakkuklarına uygun olan bu taleplerin de kabul buyurulmasını arz ve teklif 
eylerim . 

28-IV - 19 M Raportör 
Kayseri mebusu 

S. Serim 
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F. M. 

853 

854 

855 

856 

Muhassasatm nev'i 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

851 
852 

1 
2 

Birinci kısım - Güzlerde 
terek muTıassasat 

müş-

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

4 800 

180 300 
1 000 

4 800 

252 300 
2 000 

4 800 

252 300 
2 000 

Fasıl yekûnu 181 300 254 300 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Merkez ücretleri 

1 000 3 000 

254 300 

3 000 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 
•s* 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

504 960 
78 660 

1 000 

584 620 

317 880 
28 260 

500 

346 640 

64 400 

1 182 760 

400 000 
78 660 

1 000 

479 660 

290 000 
28 260 

500 

318 760 

64 400 

1 124 920 

400 000 
78 660 

1 000 

479 660 

290 000 
28 260 

500 

. 318 760 

64 400 

1 124 920 

857 
858 

İkinci bap - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 

1 Tenvir 
2 Teshin 

5 000 

3 000 
3 000 

5 000 

3 000 
3 000 

5 000 

3 000 
3 000 
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F. 

859 
860 

861 

862 
863 

M. 

3 

1 
2 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 

İkinci bap yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

5 500 

11 500 

3 500 

1 800 
500 

2 300 

4 000 
4 000 

8 000 

3 500 

5 000 

38 800 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

5 500 

11 500 

5 000 

2 500 
600 

3 100 

5 000 
4 500 

9 500 

4 000 

6 000 

44 100 

5 500 

11 500 

5 000 

2 000 
800 

2 800 

5 000 
4 500 

9 500 

4 000 

6 000 

43 800 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

864 Mütenevvi masraflar 
1 icar bedeli 
2 Defatir ve evrakı matbua 
3 Melbusat 

30 000 
5 000 
2 500 

30 000 
6 000 
4 400 

30 000 
5 000 
4 400 

Fasıl yekûnu 37 500 40 400 39 400 

865 
866 

867 
868 
869 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-

12 000 

22 500 
27 000 

1 000 

12 000 

24 000 
32 000 

1 000 

12 000 

24 000 
32 000 

1 000 

me masrafı 10 300 15 300 15 300 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

870 Ücretli muhabere ve mükale-
me bedeli 

871 Posta ve telgraf ücreti 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

6 000 
5 000 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

6 000 
10 482 

6 000 
10 482 

872 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 500 1 500 1 500 

Üçüncü bap yekûnu 122 800. 142 682 141 682 

Birinci kısım yekûnu 1 344 360 1 311 702 1 310 402 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
873 Dahilî ve haricî sergiler ve nu

mune meşherleri masrafları 
1 İzmir sergisine yardım 57 000 50 000 50 000 
2 Hükümetçe iştirakine karar 

verilecek dış sergiler masrafı 101 000 100 000 100 000 
3 îç sergi ve iç ve dış numune 

meşherleri 500 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 158 500 153 000 153 000 

874 Telifat, neşriyat, propaganda 
ve yardımlar 

1 İktisadî ve meslekî mecmualar, 
gündelik gazeteler, kitap, hari
talar, telif, tercüme ve cilt üc
retleri, tabı, neşir bedelleri ve 
masrafları, filim ve filim maki
ne mubayaası ihzar ve kira be
delleri ve istihbarat ve propa
ganda masraflarile bu maksat
lara müteferri yardımlar 25 000 25 000 25 000 

2 Ticarî istihbarat 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 35 000 35 000 35 000 
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F. 

875 

M. 

1 

2 

3 

4 

Muhassasatın nev'i 

Kongreler ve beynelmilel mü-
essesat masrafları 
Beynelmilel müessesata iştirak 
hissesi 
Dış kongrelere gönderilecekle
rin harcırah ve masrafları 
iç kongrelerin tesis ve idare ve 
sair masrafları 
Ecnebi misafirlerin izaz mas
rafları 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

8 000 

1 000 

3 000 

2 000 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

2 000 

1 000 

3 000 

2 000 

yılı için 
i Encümence 
kabul edilen 

Lira 

: 

2 000 

1 000 

3 000 

1 000 

876 

877 

878 

879 

Fasıl yekûnu 

2834 sayılı kanunla 3018 sayılı 
kanunun 7 nci maddesine göre 
kurulu teşekküllerin idare 
masraflarına yardım 
Tahlil ve ölçüler laboratuarları 
için makine alât, edevat ve ecza 

14 000 8 000 7 000 

2 000 10 000 10 000 

1 
2 

1 
2 

mubayaa ve tamir masrafları 
Ticaret ateşelikleri masrafları 
Umumî masraflar 
Daimî ve muvakkat memuriyet 
harcırahları 

Fasıl yekûnu 

Motosiklet masrafları 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

10 000 

39 080 

15 000 

54 080 

400 
100 

500 

274 080 

10 000 

39 080 

15 000 

54 080 

875 
220 

1 095 

271 175 

10 000 

39 080 

15 000 

54 080 

875 
220 

1 095 

270 175 

Ecnebi mütehassıslar, tercü
manlar ve kâtipler 9 000 



1940 1Ö4İ malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edileu 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Üçüncü bap - Borçlar 
Geçen yıl borçları 0 6 880 6 880 
1939 yılı borçları karşılığı 3 880 3 563 3 563 

Üçüncü bap yekûnu 3 880 10 443 10 443 

ikinci kısım yekûnu 286 960 281 618 280 618 

UMUMÎ YEKÛN 1 631 320 1 593 320 1 591 020 
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Rapor 

Ziraat vekâletinin Yüksek Meclise sunduğu 1941 malî yılı bütçesi 419 780 lira fazlasile 7 350 911 
liradır. 

Bu fazlalık Hükümetçe ittiharz edilen umumî prensiplere uygun olarak mahsus fasıllarında da 
gösterileceği gibi, başta mücadele olmak üzere ıslah ve ziraî ve veteriner maarife ait müessesele
rin teknik faaliyetlerine veya iaşe ve masraf bakımından hasıl olan fiat farklarına hasır ve tahsis 
edilmek üzere muhtelif tertiplere dağıtılmıştır. 

Maaş ve ücret tertiplerine konan tahsisat filî kadro cetvellerindeki miktarlara uygun olup (L) 
cetvelinde filî kadroya hiç bir memuriyet alınmamış olduğu gibi gerek maaşlı ve gerek ücretli yeni 
bir vazife de ihdas edidmemiş ve mevcut kadrolara da hiç bir zam yapılmamıştır. 

Münhalât adedi üçü ziraat muallimi, üçü muavin veteriner, biri kâtip, ikisi Orta ziraat mektebi 
şefi, biri Yüksek ziraat enstitüsü muidi ve biri de pamuk işleri mesul muhasibi olmak üzere on bir 
olup bu münhallerin de yakında doldurulmak üzere bulunduğu ve kabili tasarruf olmadıkları anla
şılmıştır. 

D cetvelinde de geçen seneye göre yeniden bir vazife ihdas edilmiş değildir. Bu cetvelde yapılan 
değişiklik yalnız 868 nci fasıl izahatında da görüleceği gibi yer sarsıntısından harap olan Erzincan 
serom laboratuarının müstahdemini kadrosunun merkeze alınması ile hizmetleri daimî mahiyette 
bulunduğu halde 1940 da Yüksek ziraat enstitüleri E cetvelinde yer alan bir kısım müstahdemin kad
rosunun yerlerinin değiştirilmesinden ibarettir ki bunların miktar ve tutarı 888 ve 934 ncü fasıllara 
ait izahatta gösterilmiştir. 

Muvakkat müstahdemler tertiplerinde de bir fazlalık yoktur. 
Müfredatı bağlı cetvelde gösterilmiştir. 
Merkeze ve vilâyetlere ait olarak istenilen mefruşat tahsisatının kısmen pasif korunma, kısmen 

de mevcutların tamirlerine hasır ve tahsis edileceği ifade olunmuştur. 
Gerek merkezin, gerek Yüksek Ziraat enstitüsünün teshin tahsisatı ihtiyaca uygun olarak tes-

bit edilmiş ve Yüksek Ziraat enstitüsünde vaki olan idarî usuldeki değişiklik ve tanzim dolayısile 
de geçen yıla göre beş bin liranın tasarruf imkân; hasıl olmuştur. 

Vilâyetlere ait teshin tahsisatı şimdiye kadar elde edilen tecrübeye ve ihtiyaca göre muayyen 
miktarda olmak üzere tevzi edilmektedir. Bu seneki teklifte fiat farkı göz önünde tutularak 
beş bin lira kadar arttırılmıştır. 

îaşe ve ilbas tahsisatı da fiat farkları göz önünde tutularak ihtiyaç nisbetinde tezyit olunmuş
tur. Yeniden hiç bir inşaata başlanması mutasavver olmayıp Nafia vekâleti bütçesinde bulunan 
ve geçen senekinin ayni olan 91 440 liranın 82 922 lirasının nerelere sarfedileceği bağlı listede gös
terilmiştir. Geri kalan 8518 lirasının da sene içinde lüzumu görülen tamirat işlerinde kullanılacağı 
anlaşılmıştır. 

1940 kırtasiye tertiplerinde koordinasyon idaresince verilen % 20 tasarrufa riayet olunmuş
tur. Bu seneki teklif yine 1940 bütçesininkinin aynidir. Mevkute olarak hiç bir eser neşir edil
memekte olup neşriyata ait tahsisat bağlı cetvelden de anlaşılacağı veçhile mesleğe ait kitap veya 
broşür telif hakkı, tercüme veya tabı işlerine veya kütüpane masraflarına karşılık olarak tutul
maktadır. 

Yeniden alınacak hiç, bir nakil vasıtası yoktur. Yalnız nakil vasıtaları kadrosunda bir kısım de
ğişiklik görülmüştür. O da Ziraat umura müdürlüğü teşkilâtına ait 17 ve 124 numaralı iki adet 
otomobilin Maliyeye iade olunup onun yerine yeniden 24 pil âka numaralı bir kamyonetin ser
vise alınmasından ve yine ayni umum müdürlüğe ait 269 pilâka ve 1 551 005 motor numaralı kam-
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yönetin her iki numarasında değiştirilerek 17 pilâka ve 3 255 080 motor numarasını taşımasından 
ibarettir. . 

Veteriner umum müdürlüğü motorsuz nakil vasıtasında yük arabası cümlesinin binek arabası, 
binek arabası başlığının da yük arabası suretinde tashihinin icap edeceği anlaşılmıştır. 

işletme ve tamire ait olmak üzere istenilen tahsisat geçen seneye göre 1370 lira fazla olup bu da 
911 fasılda da arzedıldiği gibi fiat farkından ileri gelmektedir. 

İcar bedelinde 5 000 lira kadar bir fazlalık vardır. Geçen yıl tahsisatı olan 25 000 liraya 
1650 lira zam suretile münakale yapılmış olduğuna göre bu yıl için istenilen fazlalık 3 350 lira de
mektir : Bu paranın da 900 ncü fasılda arzedildiği gibi mahallinin istekleri üzerine gönderilecek 
olan ziraat ve veteriner memurlukları için bedellerine sarf edileceği anlaşılmıştır. 

Geçen yıl içinde muvakkat memuriyet harcırahları fasılları vekâlet kısmında 7 200 ve Ziraat ens
titüsü bütçesinde 5 000 lira kadar münakale suretile bir zam görmüş olmalarına rağmen bu yıl için 

bir fazlalık göstermemektedir. 
Posta ve telgraf ücretleri, faslı mahsuslarında izah edildiği veçhile Münakale vekâletinin posta 

müdürlüğü istatistiğine göre tesbit ve talep ettiği miktara göre rakamlandırılmıştır. 
Dış memleketlere gönderilecek memurlar harcırahı 10 lira temsilî mahiyet arzeden ufak bir ra

kamdan ibarettir. Yalnız 911 nci faslın ikinci maddesinde arzedildiği gibi iç kongre veya teknik top
lantılara iştirak edenlere verilmek üzere 500 lira fazlasile 510 lira bu yıl bütçesine konmuştur. 

İstenilen tekaüt ikramiyesi tahsisatı geçen senenin aynidir. Yalnız geçen sene 14 460 lira mü
nakale suretile bir zam yapılmıştır. Bu fasıldan yapılan üç senelik tediyat vasatisi 6 556 lirayı bul
maktadır. 

Bütçe cetveline bağlı formüllerde bazı değişiklik veya ilâveler vardır, şöyle ki: 
Ziraat umum müdürlüğünde olduğu gibi Vete rinere bağlı olan mektep, mücadele ıslah ve tek

sir tertiplerine ait fasıllar için de birer formül tert ip edilerek 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 nci 
madde olarak yeniden konmuş ve 17 nci madde de« Veteriner ilâçları » cümlesinin ilâvesile tadil kı
lınmıştır. 

Yüksek Ziraat enstitüsü müteferrikası için de formüle 11 nci madde olarak bir hüküm konmuş
tur. Aşağıda da görüleceği gibi 911, 915, 916 ve 920 nci fasıllara ait bir kısım maddelere de yeni 
hükmü ifade eden formüller mevcuttur. 

1941 senesi bütçesinin muhtelif fasıl ve maddelerine 1940 bütçesine göre gerek rakam ve gerek 
formül itibarile yapılmış olan değişiklikler ve mucip sebepleri aşağıda sırasile arzolunur: 

F - 886: birinci maddede görülen 6 000 lira noksanlık geçen sene teklif olunmuşken bu sene sar
fınazar edilmesine lüzum görülen 125 liralık kadronun senelik tutarının indirilmesinden ileri gel
mektedir. 

F - 888: Birinci memurlar maddesindeki 5 400 lira eksiklik bareme intibaklarında istihkakları 
olmadığı anlaşılanlarla müteferrik müstahdemler tertibine alınması icap edenlerden arta kalan meb
lâğdan ibarettir. 

Ayni faslın ikinci maddesindeki 14 340 liralık fazlalık ise yukarıda da arzedildiği gibi Erzin-
canda yer sarsıntısından harap olan serum laboratuarının Ankaraya nakli zarureti dolayısile kad
rosunun da merkez ücretleri müteferrik müstahdemleri arasına alınmasından ileri gelmektedir. Bun
ların sayısı 2 makinist, 1 daktilo, 25 hademe, 2 marangoz ve 1 yamak olmak üzere 31 dir. 

F - 889: Birinci maddedeki 27 600 lira noksanlık bareme intibak dolayısile indirilmesi icap eden 
miktardan ibaret olup ikinci maddedeki tenzilât ise 14 340 lirası yukarıda arzedildiği veçhile mer
keze naklolunan Erzincan serum laboratuarı kadrosu karsılğımn 888 nri fasla ilâvesi, ve 180 liranın 
da mahalli sarfı bulunmaması dolayısile kaldırılması lüzumundan hâsıl olmuştur. 

F - 890: Geçen sene de kifayetsizliği dolayısile 5 000 lira münakale suretile zam yapılmış oldu
ğundan 1941 bütçesinde buna hacet kalmamak için65 000 liraya 5 000 lira zammile 70 000 liraya çıka
rılmıştır. 

F - 896 : Bu fasıldaki yükseliş benzin ve sairenin farkı fiatmdan ileri gelmektedir. 
F - 900 : Geçen sene icar bedeli maddesindeki 25 000 liraya zamimeten münakale suretile 1 650 
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lira alınmış ve bu suretle yekûn 26 650 ye çıkarılmıştır. 1941 bütçesinde 30 000 lira istenil
diğine göre 1940 sarfiyatına nazaran bu seneki teklifin 3 350 lira fazla olduğu bunun da mahallen 
istenilen ve vekâletçe de lüzum görülen yerlere gönderilerek Ziraat ve veteriner memurlara ait icar 
bedelleri bulunduğu anlaşılmıştır. 

F - 907 : Münakalât vekâletinin 16 - 1 -1941 tarihli tezkeresinde P. T. T. Umum müdürlüğü is
tatistiğine göre posta müraselâtı ücreti olarak 16 706, 11 lira ve telgraf muhaberatı için de 
31 576, 32 lira ki, ceman 48 281, 43 lira istenilmesi üzerine geçen seneye nazaran 1 237 lira faz-
lasile bu fasla 42 280 lira teklif olunmaktadır. 

F - 908 : Bu tertiplerdeki 2 000 lira noksanlık ihtiyaca göre fasıl muhteviyatının indirilmesin
den ileri gelmektedir. 

F - 911 : Bu faslın 6 ncı maddesinden şimdiye kadar hiç bir sarfiyat yapılmamıştır. 
Bu sene yalnız Lozan ahitnamesi mucibince Roma Beynelmilel Ziraat enstitüsüne verilmesi za

rurî bulunan 16 000 İsviçre frangının tutarı olan 7 000 liranın bütçeye tahsisat olarak konması ve 
adî bir mahiyet arzetmeyen diğer üç müessese aidatlarının verilmesinden sarfınazar olunması mü-
lâhazasile bu tertipden 500 lira tasarruf olunmuşlar. Madde ikideki 500 lira fazlalık ise Hu
susî idareler bütçeleri tetkik hizmetinde çalışacak olan Ziraat vekâleti mümessiline diğer daire 
mümessilleri gibi verilecek hakkı huzura aittir ki, bunun içinde maddeye yeniden bir formül ilâve 
olunmuştur. 

Fasıl - 913 : Bu fasılda ecnebiler kadrosunun daraltılması dolayısile 10 000 liranın indirilmesi 
lüzumu hâsıl olmuştur. Filhakika bu seneki ün aylık sarfiyat yekûnunun da 12 620 lirayı geçme
diği görülmüştür. 

Fasıl - 915 : Bu faslın birinci maddesinde 35 563 lira fazlalığın eşya fi at farkından ileri geldiği 
ve nitekim geçen sene de 20 000 lira münakale su ret ile bu madde yekûnunun arttırıldığı anlaşılmıştır 

İkinci maddedeki 11 000 lira yükseliş, geçen sene kurs halinde idare olunan ve Ankara Ziraat 
alet ve makineleri ihtisas mektebi ismi verilen ve 60 kadrolu bulunan müessesenin masrafı karşı
lığı olup geçen sene de bu müessesenin ilk senesinin idamesi için bu maddenin üçüncü ziraî kurs
lar tertibine 20 000 lira münakale suretile ilâve edilmiştir. 

Üçüncü madde rakamında hiç bir değişiklik olmamasına rağmen metninde köy eğitmenlerin
den başka köylüleri de teşvik için kendilerine vekâletçe parasız alet ve malzeme verilebilmesi salâ
hiyetini temin eden bir hüküm konmuştur. 

Fasıl -— 916 : Muzur hayvan ve hastalıklarla mücadeleyi temin ve teksif için görülen lüzum 
üzerine bu sene bu faslın birinci maddesine 100 000 lira zammile tahsisat yekûnu 359 500 liraya çı
karılmıştır. 

Filhakika 1940 da da bu tertibe münakale suretile 104 000 lira zam edilmiş idi. 
1940 senesi mücadele faaliyeti hakkında ufak bir fikir verebilmek için başlıca mücadele mev-

zularına ait olmak üzere bir kaç rakam kaydetmeği faydalı buldum. 
Şöyle ki: 
1940 da 106 170 dekarlık çekirge yumurtasile bulaşık olan muhtelif vilâyetlere ait sahada mü

cadele faaliyeti gösterilerek 2 092 117 kilo sürfe imha edilmişki 1939 yılma göre bir misli fazla 
demektir. Mükellefiyet te dahil olduğu halde 1940 da öldürülen muzır hayvan sayısı 50 000 i bul
duğu kuyudattan anlaşılmaktadır. 

Fareli olduğu tesbit olunan 541 000 dekarlık arazinin 94 770 dekarı temizlenmiş ve 44 650 de
karının da kesafeti uzatılmıştır. 

92 125 dekarlık pamuk tarlasında yeşil kurt mücadelesi yapıldığı gibi 890 000 meyvalı ağaç 
elma kurduna ve 345 000 ağaç ta iponomata karşı ilâçlanmıştır. 

Tedavi olunan püseronlu ağaç sayısı 10 000, zeytin sineğine karşı ilaçlanan zeytin ağaçlarının 
sayısı ise 700 000 dir. 570 900 dekarlık bağda da ödemiş mücadelesi yapılmıştır. 

ilaçlanmış olan tohumluk yekûnunun da 20 000 000 kiloyu bulduğu anlaşılmıştır. 
Bu faslın ikinci maddesine 7 000 liranın ilâvesi Mücadele enstitüsü ve istasyonlarının kabiliyet 

ve faaliyetlerini bir kat daha arttırmak içindir. 
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Bu maddeye mütedaviİ sermaye tahsisini temin eden hüküm ilâvesi de ambar biti mücadelesini 

kolaylaştırmağa matuftur. 
Bu sene teklif edilen tahsisatla bu mücadele işine bir kat daha hız verilecektir. 
F - 917 : D cetveline bağlı mektepler talebe kadrosuna bu faslın birinci maddesinde tesviye 

edileceğine göre kadrodaki müessese adının bu maddedeki müesseselere tevafuk ettirilmesini lü
zumlu görmekteyim. 

Geçen seneye göre görülen 13 lira fazlalık toparlak rakam temininden ibarettir. Üçüncü madde 
karşılığı olan 125 000 liranın kaldırılması ise bu hizmetin bundan böyle ziraî kombinalar idaresince 
yapılması kararı üzerine tahsisatının da 932 ye naklinden ileri gelmektedir. 

F 919 : Bu faslın birinci maddesindeki 5 022 lira fazlalık tesisi lüzumlu görülen dut fidanlığı 
içindir. 

İkinci maddedeki 4 981 lira ilâvenin ise Orman çiftliğinde tesis olunan tavuk üretme çiftliğinin 
inkişafını temine matuf olduğu anlaşılmıştır. 

F - 920 : Yaş ve kuru meyvalarm ıslahı için 2628 sayılı fevkalâde tahsisat kanunile verilen ve 
1940 senesine davrolunup da o yıl içinde sarfolunan 114 464,87 liradan başka 1940 bütçesi ile de 
bu hizmette sarfedilmek üzere 207 200 lira tahsis kılınmış idi. 

Yekûnu 321 664,87 lira tutan bu tahsisatın sarfile yapılan hizmetleri aşağıda olduğu gibi hulâsa 
etmek mümkündür. 

1936 ilâ 1939 malî yıllarında muhtelif yerlerde tesis edilmiş olan fidanlıkların noksanları tamam
lanmakla beraber 458 127 fidan da halka dağıtılmıştır. 

Giresunda kurulan fındık bakım teşkilâtı da kurslar açarak ilgililerin fındık bahçelerinin ba
kım işlerindeki bilgi ve mümareselerinin arttırılmasına çalışılmıştır. 

1940 malî yılında sarfolunan gayretle çay bahçelerinin sahası 12 100 dekarı bulmuş, ve bu suret
le memleket ihtiyacının yarısına yakın bir nisb etteki garsiyata şimdiden varılmıştır. Mevcut fidan
lıkların sayısı 19 olup sahası ise yekûn itibarile 5945 dekardır, işletmeğe tahsis edilen meblâğ 
166 640 ve kadrosuna sarfı iktiza eden meblâğ da 148 560 lirayı bulmaktadır. 

1940 yılı adî bütçesine göre 108 000 lira fazla sile teklif edilen bu tahsisat hakikatte fevkalâde 
tahsisatla beraber 1940 yılı sarfiyatına nazaran 1941 senesi için 6464,87 lira noksanile istenilmek
tedir demektir. 

F - 921 : Tütün ziraati mevzii tahdit ve tecrübe işinin gittikçe azalmakta olmasından bu tertip
ten 2500 liranın tasarruf imkânı düşünülmüştür. 

F - 923 : Bu faslın birinci maddesinde görülen 5750 liralık zam hayvan sağlık memurları ve 
nalbant mektepleri sarfiyatında bu yıl vaki olacak fiat farklarını karşılamak içindir. 

Fasıl - 924 : Bu faslın birinci maddesine yapılan 5 000 lira zam hali hazır vaziyet dolayısile 
hayvan hastalıkları mücadelesinin kesbettiği ehemmiyete binaendir. 

Yalnız geçen sene formalite bakımından uğranılan müşkülât dolayısile maddeler arasında yapıl
mak zaruretinde kalman münakalenin bu yıl da tekerrür etmemesini temin için formüle 27 nci 
madde ilâve edilmiş olduğu gibi, gerek hariçten, gerek dahilden satın alınarak istek edilmiş olan 
alât, teçhizat ve ilâçların ve muhafazasına sarfedilmek üzere de bu fasla beşinci madde olarak bu 
madde ilâve olunmuştur. 

1940 yılı içindeki veteriner mücadele faaliyeti hakkında bir fikir elde etmek için gerek 'mem
leket hudut ve sevahilinden giren ve çıkan ve gerekse memleket içerisinde vaki olan hareketlere 
ait rakamları gözden geçirmek kâfidir. 

Hudut ve sahillerde koruma ve murakabeye tâbi tutulan hayvanlar sayısı : 
İthalât 35 576 
İhracat 174 225 

'••--••-•- - 208 301 baştır. 
Memleket içinde : 

1 — Koruma muayeneleri yapılanlar: 12 065 501 
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2 — Koruma aşıları ve ilaçlamaları yapılan: 949 881 dır. Bunlardan başka 2620 köyde muhtelif 

hastalıklara karşı 1 836 068 hayvan üzerinde passif mücadelede bulunulmuştur. 
F - 926 : Haralarda mevcut hayvanlara bu sene ilâve olunacağı düşünülen 939 u büyük ve 

2840 ı küçük baş genç hayvanların yem bedelleri ile bu seneki iaşe fiat farkları göztetilerek bu 
faslın birinci maddesine 99 150 lira zammı zarurî görülmüştür. 

Elyevm Karabey, Çifteler çiftliği, Konya, Çukurova ve Sultansuyu haralarında aygır, kısrak 
ve tay yekûnu 1047 olup boğa, inek, dana veya deve yekûnu ise 1481, damızlık koç veya koyun 
sayısı ise 4810 dur. Bunlardan başka 110 kadar da hizmet hayvanı bulunmaktadır. 

Geçen yılda tahsisatın kifayet etmemesi yüzünden bu tertibe 19 000 lira münakale surctile zam 
yapılmıştır. 

Bu faslın ikinci maddesinde görülen yükselişin ise 1941 kadrosuna ilâve olunarak 60 aygır yem 
bedeli ile alelıtlak fiat farkı karşılığından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Dördüncü maddedeki 26640 liralık tahsisat fazlası da aynı sebeplere istinat etmektedir. 
F - 929 : Bu fsılda her ne kadar hiç bir değişiklik talebi mevcut değilse de Merinos yetiştirme işi

nin ehemmiyetine bnaen bu kısım hakkmdak 1940 yılı çalışmalarından hülâsatan dahi olsa yüksek 
Encümene bir fikir vermekliği faydalı gördüm. 

1940 malî yılı için bu fasla yani : Merinos işlerine konan tahsisat miktarı 248 600 liradan ibarettir. 
Vekâlet 1928 senesinden itibaren muayyen yer [erde başlamış olduğu halk elindeki koyunların 

merinoslaştırma faaliyetine 1940 da hız vererek Balıkesir mıııtakasmda 15168, Bandırma mıntıka
sında 24155, Bursa mıııtakasmda da 4581 baş ki, ceman 55447 koyunu tohumlatmıştır. 

Ayrıca Bursa mmtakasmda 1746 baş koç dağıtılarak 67403 baş koyunasıl'ad yapılmış olduğu gibi, 
Merinos çiftliğinde de 11543 koyun tohumlanarak saf ve yarım kan olarak yetiştirilmelere devam 
edilmiştir. 

Şu suretle 1940 da gerek Devlet ve gerek halk elinde bulunupta sunî veya tabiî olarak tohum
lanan koyunların sayısı 122850 ye çıkmış demektir. 

Elyevm Devlet Merinos çiftliğinde bulunan sürü yekûnu 18000 baştan ibarettir ki, bunun 2868 i 
saf kandır. 

Sürüleri merinosa tahvil işinde çok ilerlemiş olan yetiştiricilerin ellerindeki koçlar kendi arzula-
rile eneme yapılarak yerlerine ucuz fiatla merinos koçları verilmiştir. Halk elinde bulunan ya
rım kan merinos sayısı ise 86594 rakamını bulmuştur. 

Bu sene istenilen tahsisatla da merinos yetiştirme işine devamla bir derece daha ilerlemesine im
kân hâsıl olacağı anlaşılmıştır. 

F - 930 : Bu faslın yalnız birinci maddesinde 1941 sarfiyatı için 7 000 lira eksilme vardır ki, hiz
metin hız ve faaliyetinde hiç bir aksaklığa meydan verilmiyeceği, ayrıca tahsis kılınan mütedavil ser
mayenin bu hizmetin ifasmda oldukça müessir bir rol oynadığı anlaşılmıştır. 

1940 malî yılı için verilen tahsisatla şimdiye kadar muhtelif pamukçuluk müesseselerinde ıslâh 
deneme ve üretme çalışmalarına devam edildiği gibi 700 ton klevland ve 500 ton da saf akala 
tohumunun tevzi kılındığı, mevcut çırçır evleri işletilmekle beraber yeniden iki çırçır evinin da
ha faaliyete getirildiği ve Sakarya bölgesinde iyi tohumluk temini için kütlü halinde pamuk 
mübayaatı yapıldığı, önümüzdeki sene içinde de ayni faaliyetlere devam olunmakla beraber yeni 
pamuk sahaları aranarak pamuk ziraatinin teşvik edileceği ve cenup mıııtakasmda yapüan dene
melere göre iyi neticeler veren yerlere akala variyetesi ziraatinin teşmil olunacağı ve yeniden ge
tirilecek 20 selektörün işletmeye konacağı öğrenilmiştir. 

F - Nakil vasıtaları masrafına ait bu faslın 1941 bütçesinde görülmemesi bu tahsisatın alâ
kalı idareler tertiplerine ihtiyaçlarına göre tevzi Âe taksim edilmiş olmasından ileri gelmekte
dir. Yekûn itibarile geçen seneye nazaran fiat farkı gözetilerek işletmeye 970 ve tamir için de 410 
lira ki ceman 1370 lira zam görülmektedir. 

F - 932 : Bu fasla tohum temizleme evlerine ait hizmet te ithal edilerek faslın metninde ona 
göre tashihat yapıldığı gibi, tohum temizleme evlerine ait 125 000 liralık tahsisat ta 91|7 nci faslın 
3 ncü maddesinden kaldırılarak bu fasla 2 nci madde olarak konmuştur. 

m 



Bu fasîm birinci maddesini teşkil eden köy kalkınma ve ziraî kombineler umumî masrafı ola
rak 1940 yılında tahsis olunan ve yekûnu 108 46ü lirayı bulan meblâğdan başka Koordinasyon hey
etinin kararile ayrıca 3 000 000 liralık bir kredi de bu kombine işlerine terk ve tahsis edilmiştir. 

932 nci fasıl karşılığı olan 108 460 liranın sureti sarfı ve tevzii aşağıda gösterilmiştir : 

61 100 
4 101,34 

935 
4 146 

19 377,23 

Kadro karşılığı 
Harcırah 
îstaimlâk bedeli (Makine hangar yerleri için) 
îcar bedeli 
işletme bedeli 

89 659,34 Yekûn 

Mütebaki kalan 18 800,66 liradan 15 000 lirasının da motorin mubayaatma sarf edileceği anlaşıl
mıştır. 

Koordinasyon heyetinin 21 - XII -1941 tarihli ve 90 numaralı kararile verilen 3 000 000 liralık 
krediden yapılan taahhüdat 2 508 737,69 lira olup bu da bağlı cetvelden de anlaşılacağı veçhile 
Amerikadan bir çok makinelerin memlekete girmesini temin eyliyecektir. 

Kombinalar idaresinin geçen harman zamanından bu güne kadar faaliyetini gözden geçirmek 
için aşağıdaki rakamları kaydediyorum: 

Kilo Dekar isim nevi 

15 436 370. 
16 445 372 
1 199 836 

— 
— 
— 

33 081 578 

.— 
— 
— 

168 877 
73 159 
87 168 

329 204 

Biçer döğer işi 
Batöz ile harman 
Çeltik harmanı 
Sürme işi 
ikileme 
Ekin 

1941 yılında 130 traktör ve teferruatı makineler kadrosuna ilâve edilmiş olacağından faaliyet 
sahası da o nisbette genişlemiş bulunacaktır, ikinci maddeyi teşkil eden tohum temizleme. evlerinin 
harcırah olarak verilen 7 000 lira ile tahsisat yekûnu 132 000 liraya çıkarılmış olup şimdiye kadar ya
pılan sarfiyatı da 128 634,23 lirayı bulmuştur. 

Bu tahsisatta bu teşekkülün geçen son bahardan 1941 mart iptidasına kadar gösterdiği faaliyet 
esnasında 35 402.911 kilo tohumluk temizlenmişve. 24 753 607 kilo tohumluk da ilâçlanmıştır ki 
yekûnu 61 156 518 kilogramı bulmaktadır. 

Devam etmekte olan ilk bahar faaliyetinin de 10 000 000 kiloyu bulacağı ifade olunmuştur. 
F - 939 : Bu fasılda görülen 27 840 liralık fark 1940 yılı içinde kendi kanunlarına göre terfii 

icap eden 50 liralık 6 baş asistan 40, liralık, 20 birinci sınıf asistan ve 35 liralık 14 ikinci sınıf 
asistanların 1940 bütçesindeki altı aylık tahsisatlarının 1941 bütçesinde on iki aya iblâğı zarure
tinden ileri gelmektedir. 

F - 934 : Bu faslın birinci memurlar maddesindeki 48 120 lira noksanlık ise geçen yıl mütefer
rik müstahdemler tertibine geçirilerek B cetveline alman laboranların tahsisatlarının da ikinci 
maddeye nakli lüzumundan dolayıdır. Nitekim 1940 ta bu fasıldan ikinci maddeye 43 900 lira 
kadar bir para münakaleten zammolunmuş ve 36 900 lirası bu müstahdeminin ücretleri karşılığı 
tutulmuş ve mütebakisi de tasarruf edilmiştir. ikinci maddede de. bu yıl görülen 91 620 lira 
fazlalık ise yukarıda arzolunduğu gibi 36 900 lirası laboranlara, 10 440 lirası geçen sene E cetvelin
de olup garson ve aşçı gibi D cetveline alınması iktiza eden ücretlilere 14 040 lirası 916 ncı fasla 
ait E cetvelinde ve 30 240 lirası da 941 nci faslın yine E cetvelinde bulup ta hizmetlerinin mahi-
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yeti ıtibarile daimî olduğu anlaşılanların tahsisatlarının bu maddeye nakil ve ilâvesinden neşet et
mektedir. 

F - 936 : 14 040 lira noksanlığın sebebi 934 ncü fasılda arzedilmiştir. 
F - 937 : Teshin işinde yapılan idare tarzındaki değişiklik islâh 5000 liranın tasarrufuna im

kân vermekte olduğundan bu faslın üçüncü maddesinden de o miktar indirilmiştir. 
7 nci maddesine yapılan zam ihtiyacı karşılamağa matuftur. 
F- 938 : iaşe maddeleri fiatlarmda görülen terakki göz Önünde tutularak birinci maddeye 

24 810 liranın zammına zaruret hasıl olmuştur. 
İkinci maddeden de tasarruf imkânı görüldüğünden 1600 lira indirilmiştir. 
Bu faslın beşinci maddesi olarak teklif edilen 10 000 liralık tahsisat Orman çiftliğinde staj 

görmekte olan talebenin tatbikat masrafı karşılığıdır. 
F - 939 : Ecnebi profesörler azalmış olduğundan bu fasıldan 51 820 lira tenzil edilmiştir. 

Geriye kalan ve 1941 yılı için istenilen 36 000 lira da mevcut kadronun tam karşılığıdır. 
F - 941 : Bu tertipten indirilmiş olan 30 240 liranın mucip sebebi 934 ncü fasla ait izahatla 

arzedilmiştir. 
F - 942 : Tamirat ve su tesisatı masraflarının geçen yıla göre 3 000 lira noksanile karşılanabi

leceği görülerek bu yıl bu fasılda ona göre tahsisat istenilmektedir. 
F- 944 : Bu fasıldan 1000 lira indirildiği takdirde ihtiyacın karşılanabileceği anlaşılmıştır. 

Arzolunur. 
2 - V - 1 9 4 1 

Raportör 
Mardin mebusu 

Ii. Erteyi 
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F. 

885 
886 

M. 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira • 

4 800 

1 903 920 
2 500 

889 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

4 800 4 800 

1 897 920 1 897 920 
2 500 2 500 

Fasıl yekûnu 1 906 420 1 900 420 1 900 420 

887 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 3 840 3 840 3 840 

888 
1 
2 
3 

1 
2 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

33 480 
33 660 

1 000 

68 140 

237 060 
540 192 

777 252 

65 000 

28 980 
48 000 

1 000 

77 980 

209 460 
526 872 

736 332 

70 000 

28 980 
48 240 

1 000 

78 220 

209 460 
526 632 

736 092 

70 000 890 
891 Vekâlete merbut âli mektep 

mezunlarına 1437 numaralı ka
nun mucibince verilecek avans 10 000 10 000 10 000 

892 2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri muallimle
rine verilecek ücret 1 720 1 720 1 720 

Birinci bap yekûnu 2 837 172 2 805 092 2 805 092 
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F. 

893 
894 

895 
896 

897 

M. 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

ikinci bap - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Motosiklet masrafı 
îşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 000 

3 000 
4 000 
4 000 

11 000 
- • - - = 

10 000 

1 800 
500 

2 300 

— 

— 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

3 000 

3 000 
4 000 
4 000 

11 000 
: = • 

10 000 

2 000 
700 

2 700 

400 
200 

600 

yılı için 
LEneümence 

kabul ediler 
Lira 

3 000 

3 000 
4 000 
4 000 

11 000 
n r = ~ = " • : 

10 000 

2 000 
700 

2 700 

400 
200 

600 

898 

899 

900 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 

20 000 20 000 20 000 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

10 000 
5 000 

15 000 

3 000 

64 300 

15 000 
5 000 

20 000 

3 000 

70 300 

15 000 
5 000 

20 000 

3 000 

70 800 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

901 Mütenevvi masraflar 
1 İcar bedeli 25 000 30 000 30 000 
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F- M. Muhassasatm nev'i 

2 Defatir ve evrakı matbua 
3 Melbusat 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

7 000 
3 200 

7 000 
4 200 

906 Resmî telefon tesis ve mükâle
me masrafı 6 000 

907 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 

908 Posta ve telgraf ücreti 
909 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım vekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
910 Telif at, neşriyat ve propaganda 10 000 

[Her nevi neşriyat mubayaası, tercü
me ve telif hakları ve her türlü neşri
yat ve istihbarat tabı, istihsal ve tev
zi masrafları ve bu kabil işlere yar
dım, öğretim ve propaganda resimleri 
ve filimler mubayaası, isticarı ve ima
li ile bunları göstermek ve yaymak 
için sabit ve otomobilli vesait ve te
sisat mubayaası ve icarı ve bu kabîl 
işlere yardım.] 

6 000 

7 000 
4 200 

902 
903 

904 

905 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

• Tetkik ve mubayaa için dış 
memleketlere gönderileceklerin 
harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

35 200 

20 000 

22 000 

10 
15 000 

41 200 

20 000 

22 000 

10 
15 000 

41 200 

20 000 

22 000 

1 
15 000 

6 000 

1 450 
47 043 

5 000 
—: : 

151 703 

3 053 175 

— 

3 

1 450 
48 280 

3 000 
.— 

156 940 

032 332 

1 450 
48 280 

3 000 

156 931 

3 032 323 

10 000 10 000 
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1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edile-
Lira Lira 

911 Levazım ve alâtı fenniye 
912 Kongre ve teknik toplantılar 

ve beynelmilel teşekküllere iş
tirak ve yardım 

1 Beynelmilel teşekküllere işti
rak ve yardım 

2 İ e ve dış kongre ve teknik top
lantılara iştirak, iç kongre ve 
teknik toplantılar tertip ve bu 
kabil toplantılara yardım umu
mî masraflar] 
[Dahildeki toplanacak kongre ve 
ve teknik toplantıların vekâletçe 
takdir olunacak bütün masrafları 
ile hususî idareler bütçeleri tetkik 
heyetinde Ziraat vekâleti mümessili
nin ücreti bu tertipten verilir.] 

Fasıl yekûnu 

10 

7 500 

10 

7 510 

10 

7 000 

510 

7 510 

7 000 

500 

7 500 

01 Hayvan ıslah ve sağlık zabıtası 
encümenleri hakkı huzuru 

Birinci bap yekûnu 

10 

17 530 

10 

17 530 17 502 

İkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

914 Yerli, ecnebi teknikerler, usta
başı ve mütehassıslar ve tercü
me büroları müstahdemleri 
C$ taj ve ihtisas masrafları 

1 Staj ve ihtisas için harice gön
derilecek olan memurların har
cırahı 

24 240 

10 

14 240 

10 

14 240 
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F M. Muhassasatm nev'i 

2 Çay ve sunî sıfat ihtisası yap
mak için harice gönderilecek 
memurlara yardım 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

10 10 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

20 

24 260 

41 790 

20 

14 260 

31 790 

2 

14 260 

31 744 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

916 

917 

Birinci bap - Ziraat işleri 
Mektep ve kurslar 

1 Orta ziraat mektepleri umumî 
masrafları 

2 Makinist mektepleri umumî 
masrafları 

3 Ziraî kurslar ve köy eğitmen
leri ve su işleri ve seyyar arte-
ziyen teşkilâtı malzeme ve u-
mıımî masrafları 
[Ufak ziraat alât ve malzemesi Örnek 
olarak bu işle uğraşan köylülere ve
kâletin emrile parasız verilebilir.] 

4 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

5 Nakil vasıtaları tamir masrafı 
6 Nakil vasıtaları işletme mas

rafı 

24 437 

39 000 

160 000 

50 000 

160 000 

50 000 

43 000 

5 850 

Fasıl yekûnu 212 287 

43 000 

263 550 

Mücadele 
Muzur hayvan ve hastalıklarla 
mücadele umumî masrafı 
Merkez mücadele enstitüsü ve 
mücadele istasyonları umumî 
masrafı 
[Vekâletçe tensip olunacak miktarda 
mütedavil sermaye verilebilir.] 

259 500 

40 000 

359 500 

47 000 

43 000 

5 850 
1 500 

3 200 

5 8,50 
1 500 

3 200 

263 550 

309 500 

47 000 
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918 

919 

M. Muhassasatm nev'i 

3 Mersin fümigatuvarı umumî 
masrafları 

4 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

5 Nakil vasıtalan tamir masrafı 
() Nakil vasıtaları işletme mas

rafı 

Tarla ziraati ıslah, deneme, 
üretme ve temizleme müesse
sesi 
[Bu fasla dahil tertiplerden 2654 sa
yılı kanunun hükümleri dairesinde 
idare olunmak üzere Ziraat vekâle
tince tensip olunan miktarda ınüte-
davil işletme sermayesi verilebilir.] 
Islah istasyonları, deneme tar
laları, tohum üretme çiftlikleri 
ve örnek çiftlik mektepleri ve 
yonea tohumu temizleme evi 
umumî masrafları 
Müfit nebatlar tohumlarının 
tedarik ve tecrübe masrafları 
Tohum temizleme evleri 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Nakil vasıtaları tamir masrafı 
Nakil vasıtaları işletme mas
rafı 

Bağ ve bahçe ziraati ve mües
seseleri 
İstasyonlar, fidanlıklar ve ör
nek bahçeleri umumî masraf
ları 
Zeytin bakım teşkilâtı ve zey
tin istasyon ve fidanlıkları ıı-
mumî masrafları 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümene*1 

talep edilen kabul edile* 
Lira Lira 

8 000 

0 

Fasıl yekûnu 307 500 

155 687 

8 000 

155 700 

78 100 

52 000 

78 100 

52 000 

8 000 

0 
1 800 

3 700 

420 000 

50 000 
1 800 

3 700 

420 000 

155 700 

500 
125 000 

7 000 

— 

288 187 

500 

7 000 
1 400 

2 800 

167 400 

500 
0 

7 000 
1 400 

2 800 

167 400 

78 100 

f>2 000 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

3 Zeytin müstahsillerine ve bu
dama ustalarına verilecek bu
dama ve aşı takımı ve levazımı 
bedeli ve naktî mükâfat kar
şılığı 

4 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

5 Nakil vasıtaları tamir masrafı 
6 Nakil vasıtaları işletme mas

rafı 

Fasıl yekûnu 

920 Böcekçilik, tavukçuluk mües
seseleri 

1 tpek böcekçilik enstitüsü ve 
istasyonları ve kışlakları, boğ
ma ve fışkırtma ve tohum ye
tiştirme evleri umumî masraf
ları 

2 Tavukçuluk enstitüsü ve istas
yonları umumî masrafları 

3 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

4 Nakil vasıtaları tamir masrafı 
5 Nakil vasıtaları işletme mas

rafı 

Fasıl yekûnu 

921 Meyve ve çay ziraatı umumî 
masrafları 

1 Meyve ve çay ziraati işleri ve 
müesseseleri umumî masrafları 
[2654 sayılı kanun hükümleri daire
sinde idare olunmak üzere Ziraat ve
kâletince tensip olunan miktarda mü-
tedavil sermaye verilebilir], 

2 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

10 10 1 

25 400 25 400 25 400 

— 800 800 

— 1 700 1 700 

155 510 158 010 158 001 

14 978 20 000 20 000 

12 768 17 750 17 750 

5 000 5 000 5 000 

— 400 400 

- 970 970 

32 746 44 120 44 120 

207 200 315 200 315 200 

10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 217 200 325 200 325 200 
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922 3437 numaralı tütün inhisarı 
kanununun tatbiki masrafı 

923 3039 numaralı çeltik ekimi ka
nununun tatbiki masrafı 

Birinci bap yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

3 000 

1 000 

1 217 430 

500 

1 000 

1 379 780 

500 

1 000 

1 379 771 

924 

925 

926 

927 

ikinci bap - Veteriner ve zoo
tekni işleri 

Mektepler, kurslar 
1 Hayvan sağlık memurları ve 

nalbant mektepleri umumî 
masrafları 

2 Kurslar 
3 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 

Fasıl yekûnu 

24 250 
500 

2 250 

27 000 
__—.__ 

30 000 
500 

2 250 

32 750 
—. .— 

30 000 
500 

2 250 

32 750 
• - - - — 

Mücadele 
Hayvan 11 as t ab ki arile mücade
le ve tahaffuzhaneler tesis ve 
idaresi umumî masrafları 
Bakteri yol oj ih an e ve serom da-
rül i stili zarları ve 1 âboratuarlar 
umumî masrafları 
î t i af edilen hayvan tazminatı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
VeteriîVM' teçhizat deposu u-
mumî masrafı 

Fasıl yekûnu 

2342 numaralı kanun mucibin 
ce hayvan sağlığı memurlarına 
verilecek yem bedeli 
Islah, teksir ve tetkikat 
Haralar masrafı 
[Haralar açığını kapamak için mak-
tuan dahi verilebilir.] 

150 000 

69 000 
20 000 

3 000 

242 000 

155 000 

69 000 
20 000 

3 000 

5 000 

252 000 

95 000 

69 000 
20 000 

63 000 

5 000 

252 000 

22 000 

366 850 

22 000 

466 00Ö 

22 000 

466 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

2 Aygır derjoları 
[Seyis ve çobanların iaşeleri de bu 
tertipten temin olunur]. 

3 Koyun ve kürk hayvanları da
mızlıkları mubayaa bedellerile 
numune ağılları 

4 Kara sığır damızlıkhaneleri 
[Seyis ve çoltanların iaşeleri de bu 
tertipten teinin olunur.] 

5 Lhsa ve organizasyon masraf
ları 

6 Sergiler ve teşvik ikramiyeleri 
7 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

107 000 155 000 155 000 

19 500 
100 360 

19 500 
127 000 

19 500 
127 000 

10 000 
30 000 

10 500 

644 210 

935 210 

2 152 640 

1 

2 

10 000 
30 000 

10 500 

818 000 

124 750 

504 530 

1 

2 

10 000 
30 000 

10 500 

818 000 

124 750 

504 521 

Dördüncü hısım - Müteferrik 
masraflar 

928 Geçen yıl borçları 
929 Eski yıllar borçları 

1 1939 yılı borçl 
2 1938 ' » >> 
3 1937 » » 
4 1936 » » 
0 1935 » » 

930 Merinos işleri 
1 2582 sayılı kanun mucibince 

merinos koyunlarının muba
yaa, ıslah ve yetiştirilmesile 
tevzi işleri umumî masrafı ve 
bu kabîl işlere yardım 

0 6 000 6 000 

karşılığı 
» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 
= 

6 000 
9 000 

500 
500 
260 

16 260 
._-. 

8 000 
500 
500 
200 

0 

9 200 
-

8 000 
500 
500 
200 

0 

9 200 
. 

223 600 223 600 223 600 



— 288 — 

M. Muhassasatın nev'i 

2 Muvakkat memırriyet harcı
rahı 

3 Nakil vasıtaları tamir masrafı 
4 Nakil vasıtaları işletme mas

rafı 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

25 000 

Fasıl yekûnu 248 600 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

25 000 
1 870 

3 730 

254 200 

25 000 
1 870 

3 730 

254 200 

Pamuk işleri 
2582 sayılı kanun mucibince 
pamuk ıslahı ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumu mubayaa, üre
tim ve tevzi işleri umumî mas
rafı ve l)iı kabîl işlere yardım 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Nakil vasıtaları tamir masrafı 
Nakil vasıtaları isletme mas

rafı 

177 000 

15 000 

Fasıl yekûnu 192 000 

170 000 

193 000 

170 000 

15 000 
2 660 

5 340 

15 000 
2 660 

5 340 

193 000 

Nakil vasıtaları masrafı 
0 İşletme 
0 Tamir 

Fasıl yekûnu 

Sergi ve fuarlara yardım 
1 îe beynelmilel fuarlara yardım 
2 Ziraî sergi ATC meşherleri ve 

müsabakalar 
masrafları ve 
yardım 

tertip umumî 
bu kabîl işlere 

Fasıl yekûnu 

22 955 
11 712 

34 667 

5 000 

10 

5 010 

0 

5 000 

10 

5 010 

5 000 

5 001 

Ziraî kombinalar ve tohum te
mizleme evleri 

1 Köy kalkınma ve ziraî kombi
nalar umumî masrafları 105 960 105 960 105 960 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

934 

935 

2 Tohum temizleme evleri umu
mî masrafı — 125 000 125 000 
[Vekâletçe tensip olunacak miktarda 
mütedavil sermaye verilebilir.] 

3 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

4 Nakil vasıtaları tamir masrafı 
5 Nakil vasıtaları işletme mas

rafı 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Ankara Yük
sek ziraat enstitüsü 

2 500 
— 

— 

108 460 
= = = = = 

604 997 

2 500 
900 

1 960 

236 320 
— ===== 

703 730 

2 500 
900 

1 960 

236 320 
: 

703 721 

1 
2 
3 

4 

1 
2 
3 

Maaş ve ücretler 
Tedris heyeti maaşları 
îdare memurları maaşı 
2233 numaralı kanun mucibin
ce askerî ders muallimlerine 
verilecek ücret 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

241 200 
27 420 

1 000 
10 

269 630 

139 200 
76 200 
2 000 

217 400 

50 000 

269 040 
27 420 

1 000 
10 

297 470 

91 080 
167 820 

2 000 

260 900 

50 000 

269 040 
27 420 

1 000 
1 

297 461 

91 080 
167 820 

2 000 

260 900 

50 000 936 
937 Enstitü ve laboratuarlar ve le

vazım ve işletmeleri umumî 
masrafları 120 000 105 960 105 960 

938 Yüksek ziraat enstitüsü idare 
levazımı 

1 Telifat ve neşriyat 5 000 5 000 5 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

2 Tenvir 
3 Teshin 
4 Kırtasiye 
5 Memurlar ve müstahdemlerle 

tedris heyeti ve talebe harcı
rahı 
[Memleket dahil ve haricine aittir.] 

6 Ücretli muhabere ve mükâleme 
7 Resmî telefon tesis ve mükâle

me bedeli 
8 Def ati r ve evrakı matbua 
0 Vazife başında kazaya uğra

yanların tedavi masraflarile 
çalışamıyacak hale gelenlere 
vekâletin takdiri ile verilecek 
tazminat 

9 Mefruşat ve demirbaş 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

15 000 
35 000 
3 000 

10 000 

1 500 

2 000 
2 000 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

15 000 
30 000 
3 000 

10 000 

1 500 

3 000 
2 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

15 000 
30 000 
3 000 

10 000 

1 500 

3 000 
2 000 

rbaş 

Fasıl yekûnu 

10 
4 500 

78 010 

10 
4 500 

74 010 

0 
4 500 

74 000 

939 

940 

941 

Talebe ve stajiyer talebe mas
rafı 
Talebe ve müstahdemlerle gece 
gündüz vazife başında kalacak 
memurların iaşe masrafları 
Talebe ve stajiyer talebe mel-
busat, yatak, yorgan, komodin 
ve elbise dolabı, karyola ve em-

129 500 154 310 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 000 1 000 

154 310 

şali masrafları 
Muhtaç talebeye taviz 
Talebe ve stajiyer talebe tahsi
satı 
Stajiyer talebe için müessesata 
verilecek tazminat 

Fasıl yekûna 

Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manları 
[Mukavele ile memlekete geliş ve dö
nüş harcırahları da buradadır]. 

31 600 
4 000 

16 500 

— 

181 600 

87 820 

30 000 
4 000 

16 500 

10 000 

214 810 

36 000 

30 000 
4 000 

16 500 

10 000 

214 810 

36 000 

1 000 
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p. 

942 
943 

944 

945 
946 

M. 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
0 

Muhassasatın nev'i 

Umumî masraflar karşılığı 

Tamirat ve su tesisatı masraf
ları 

Nakil vasıtaları masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Geçen yıl borçları 

Eski yıllar borçları 
1939 yılı borçları karşılığı 
1938 » » » 
1937 » » » 
1936 » » » 
1935 » » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

58 119 

7 000 

3 850 
1 000 

4 850 

0 

2 000 
500 
300 
200 
100 

3 100 

1 078 529 

6 931 131 

1§41 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

27 879 

4 000 

3 850 
1 000 

4 850 

1 000 

300 
200 
100 

50 
0 

650 

1 078 529 

7 350 911 

27 879 

4 000 

3 850 
1 000 

4 850 

1 OOC 

300 
200 
100 

50 
0 

650 

1 078 510 

7 350 819 

Fasıl : Öİ6, 617, MS, ÖİÖ, Öâö, Öâi, Ö24, m, Öâ? 

i —• Leyli talebenin vazifeten mektepte kaldıkları müddetler için muallim, memur ve müstah
demlerin ve imtihanlarda bulunacak mümeyyizlerin iaşe ve ibate masrafları. 

2 — Talebenin ders kitapları ve levazımı ve melbusatı 

3 — Fakir talebeye yardım, her nevi merasim masrafları, mükâfat bedelleri. 

4 — Muallim ve talebenin tetkik seyahatleri ve kamp masrafları, leylî talebenin mektepten mek
tebe nakil masrafları. 

5 — Talebenin tedavi, yol, cenaze masrafları, hekim, diş hekimi ve veteriner vizite ücretleri, 

6 — Umuma açılacak kurslara iştirak edenlerin yol masrafı ve vekâletçe takdir olunacak yevmi
yeleri. 
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7 — Kurslara devam edenlere verilecek kitap ve levazım bedelleri. 

8 —• Kursları muvaffakiyetle idare ve ikmal edeceklere verilecek aynî naktî mükâfat. 

9 — Nebatat ve mahsullere ziyan yapan muzır hayvan, böcek ve hastalıklarla mücadele ve bun
ların imhası, itlafı tedavi ve tetkiki hastalıklı ve böcekli nebat ve parçalarile mahsullerin kontrol, 
muayene, temizlenmesi için yapılması lâzım, gelen b ütün masraflar. 

10 — Muzır böcek ve hastalıkların bulaşmaması için kal, imha ve ihrak olunacak nebat ve par
çalarile 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 malûl kalanlara İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek miktarda 
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 — Köy eğitmenleri yetiştirme müesseselerinin bilûmum masrafları. 

15 — İdarei hususiye fidanlıklarına nakdî yardım. 

16 —• Yabani ağaçların aşılanması hakkındaki kanun mucibince verilecek alât ve edevat bedelleri. 

17 — Makine, alât ve edevat ve alelûmum teçhizat ile fennî levazım ve itlaf edevat ve levazımı ve 
alelûmum eczayi kimyeviye ve veteriner ilâçları. 

18 — Motorsuz nakil vasıtaları ve teferruatı ve yedek edevatı ve hayvanat mubayaası ve tamir 
masrafları ve hayvan teçhizatı ve müesseseler müstahdemininin melbusatı. 

19 — Sigorta, vergi ve resimler. 

20 — Arazi, bina mubayaa, istimlâk bedel ve masrafları, harita ve kadastro yaptırma ücreti ve 
buna muktazi malzeme mubayaası tesisat ve 250 liraya kadar tamirat . 

21 — Çiftlik, tarla ve bağ, bahçe, ziraatı müssese ve laboratuarlarının islâh, tecrübe, üretme, 
yetiştirme ve her nevi tatbikat masraftan. 

22 — Telefon tesis ve mükâleme ve tamir bedelleri. i ı 

23 — Usta, işçi ve amele yevmiyeleri ile ecnebi mütehassıs ve usta basıların yol masrafları ve 
ücretleri. I ; : 

24 — Nal imaline mahsus demir, kömür ve kauçuk mubayaa bedelleri. 

25 — Erkek ve dişi damızlık hayvanlarile tecrübe, serum ve aşı için küçük ve büyük baş hay
vanların mubayaası. 

26 — Bilûmum müesseselerin tohum ziraat, teşcir, tef cır ve arteziyen masrafları. 

27 —• Hayvan hastalıklarile mücadele için her türlü taharriyat, ihtisas, kurs, tetkikat İhtirag 
ve mubayaa masrafları. 

28 — Hayvan sağlık memurları mektebi talebesinin eksersiyon masrafları. 

29 — Müesseselerin damızlık nakliye, tecrübe, serom ve aşı hayvanlarının yem ve muytabiye, 
nallama masrafları. 

30 — Suni tohumlamada toplanılan ahali koçlarından ve koruma tedavi banyolarında, aşı, serom 
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ve İlâç tecrübelerinden, enemeden mütevellit ölüm vakalarında verilecek hayvan tazminatı. 

31 — Hayvan sağlık zabıtası kanununda zikredilen hastalıklardan itlaf edilen hayvan tazminatı. 

32 — Talimatnamesi mucibince yapılan sergilerde yetiştiricilere verilecek sergi ikramiyeleri ve 
organizasyon masrafları. 

33 — Nakliyat, müteferrika, kırtasiye, mefruşat ve demirbaş,, defatir ve evrakı matbua, icar, kitap 
ve faydalı eserler mubayaası, telif hakkı mubayaası, tabı ve tercüme bedelleri, tenvir ve teshin mas
rafları. 

34 — Bize ve havalisinde halk tarafından yetiştirilen çayların yaş veya kuru olarak vekâletçe 
takdir edilecek fiat üzerinden mubayaa bedelleri. 

Hizmetlerin taallûk ettiği tertiplerden verilir. 

Fasıl : 942 

Umumî masraflar 

1 — Eczayı tıbbiye ve baytariye. 

2 — Talebe tetkik, tetebbu, resim ve sergiler marafları. 

3 — Usta, çırak ve amele yevmiyeleri. 

4 — Merasim ve müze masrafları. 

5 — Bahçe, ilân masrafları ve kira bedelleri. 

6 — Talebeye ait kitap, 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. 

11 — Bilûmum müteferrik masraflar. 





26 - Millî Müdafaa V. 
(kara kısmı) 



Rapor 

Millî Müdafaa vekâleti hizmetleri, 1939 malî yılından itibaren adî ve fevkalâde bütçelerle kar
şılanmakta, böylece yıl sonundaki masraf fasıllarının yekûnları bütçe kanunundaki rakamlardan 
çok farklı bulunmaktadır. 1939 malî yılının rakamları 1940 yılı bütçesine intikal etmiş olduğu gibi 
1941 malî yılı içinde Hükümetçe bir kaç fasıldaki cüzi farklardan sarfınazar 1940 malî yılı rakam
ları teklif edilmiştir. Bu izahlarla arzına çalıştığımız nokta şudur: Millî Müdafaa hizmetlerinin 
1941 malî yılı içinde de fevkalâde tahsisatla tamamen karşılanacak ve yine kanunla yekûn olarak 
verilen fevkalâde tahsisat Vekiller Heyetince fasıllara tevzi edilecektir. Bu tarzın içinde bulundu
ğumuz vaziyetin icabı olduğunu ve memleketin müdafaası tedbirlerini de temin eyliyeceğini ar-
zeyleriz. 

6 - V - 1941 Raportör Raportör 
Kırklareli mebusu İsparta mebusu 

B. Denker E. Turan 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde •müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

950 Vekil tahsisatı 4 800 4 800 4 800 
951 Maaşatı umumiye 24 567 210 24 567 210 24 567 210 
952 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 255 000 255 000 255 000 

953 3779 sayılı kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri mucibince gedik
li erbaşlara verilecek ikramiye
ler ve mükâfat 10 000 10 000 10 000 

954 Ücret 
1 Memurlar 88 000 88 000 88 000 
2 Müteferrik müstahdemler 712 960 727 960 727 960 

Fasıl yekûnu 800 960 815 960 815 960 

955 Muvakkat tazminat 270 000 270 000 270 000 
956 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 135 000 135 000 135 000 

Birinci bap yekûnu 26 042 970 26 057 970 26 057 970 

İkinci bap - Masraf 
957 Mefruşat 100 000 100 000 100 000 
958 Kırtasiye 

1 Kırtasiye malzemesi 68 170 68 170 68 170 
[713 numaralı kanuna göre Maliye ve
kâleti kırtasiye depolarında mevcut 
muhaberata müteallik her nevi malze-
mei kırtasiye tedariki]. 

2 Tersim malzemesi 10 000 10 000 10 000 
[Bütçeye mevzu fasılların mahiyeti 
itibarile hangisile alâkadar olursa ol
sun alelıtlak tersim malzemesi ile bu 



— 298 

F- M. Muhassasatm nev'i 

işe ait kırtasiyeye müteallik her nevi 
mevaddm hariçten tedariki]. 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Fasıl yekûnu 78 170 78 170 78 170 

959 Müteferrika 133 400 133 400 133 400 
960 Vekâlet otomobili masrafları 

1 işletme 1 500 1 500 1 500 
2 Tamir 440 440 440 

Fasıl yekûnu 1 940 1 940 1 940 

961 Defatir ve evrakı matbua 93 000 . 93 000 93 000 
[Tabı ve teclit malzemesi alât ve ede
vat ve müstehlek maddeler mubayaa 
ve tamir bedeli, kütüp ve resail ve 
harita mubayaa, tabı masrafları ve 
matbaalarda ve mücellidhanelerde 
icabında kadrodan fazla çalıştırılacak 
işçilerin ücretleri]. 

962 
963 

964 
965 

966 

967 

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 

ikinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

421 680 

260 000 
64 100 

16 090 

13 000 
204 000 

1 385 380 

27 428 350 

421 680 

260 000 

64 100 

56 090 

28 000 
204 000 

1 440 380 

27 498 350 

421 680 

260 000 

64 100 

56 090 

28 000 
204 000 

1 440 380 

27 498 350 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
Muayyenat 
Tayinat 11 260 400 11 260 400 11 260 400 
[İaşe ve sabun masrafları, alay ve 
müstakil taburlar için birer aşçı mas
rafı, mevaddı gidaiye fabrikalarında 
ve fırınlarda müstahdem işçi yevmi
yesi ve bu fabrikalarda müstamel 
alât, edevat ve levazim bedelleri, fırın 
kiraları, erzak ambarı inşa, tamir mas-
raflarile kirası, mevaddı iaşe muhafa
zasına mahsus hava dolabı ve mal
zemesi bedellerile tamirleri masrafı, 
mevaddı iaşe fabrikaları tesis; tamir, 
işletme masraflarile kiraları ve zahi
re öğütme masrafı, mevaddı iaşe te
mizleme ve havalandırma masrafları, 
zebhiye alât ve edevatı mubayaa ve 
tamiri, seyyar mutfak ve fırın mu
bayaa ve tamir masrafı, etlik hayvan
ların çoban, ağıl ve ahır masraflar;, 
levazım ayniyatının muayene ve tah
lil masraflarile levazım muayene ko
misyonları ve kimyahanelerinin alât 
ve edevat ve ecza mubayaa ve tamir 
masraflarile bunların muhafaza mas
rafları, mevaddı iaşe ambalaj mas
rafları, mutfak ve yemek takımlarının 
kalaylama masrafları, hastane ve re
virlerin eczanelerinde ve kimyahane 
ve laboratuarlarında muayene ve tah
lil işlerinde sarf ve istihlâk edilecek 
yağ, şeker, tuz, sabun gibi muayyenat 
faslının tayin maddesine ait mevat be
delleri, erzak ve sabun nakil masraf
ları, su tasfiyesi için alât ve edevat 
bedellerile tamir masrafları, mevaddı 
iaşe temizleme makineleri mubayaa 
tamir ve tesis masrafları, mutfaklar-
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Muhassasatin nev'İ Lira Lira Lira 

ra muktazi erzak depoları, 2615 sayı
lı kanuna tevfikan hastane ve revir
lerin arıtmaları için muktazi soda ve 
sabun masraf larile revirlerin çamaşırcı 
ücretleri bu tertibe dahildir.] 
Hayvan yem bedeli 2 604 000 2 604 000 2 604 000 
[Hayvan besleme masrafları, arpa ve 
yulaf kırma ve ezme, temizleme maki
neleri mubayaa, tamir ve tesis mas-
raflarile arpa, yulaf kırma ve ezme 

ücretleri, yeni nakil masrafları, ot, sa
man, balya makineleri ve balya yap
mağa muktazi işçi ve malzeme mas
rafları bu tertibe dahildir.] 
Mahrukat, tenvir ve teshin 
masrafları 2 121 020 2 121 020 2 121 020 
[Askerî binaların tenvir ve teshin 
masrafları, soba ve teferruatının mu-
mubayaa, tamir ve vaziye masrafları, 
1 000 liraya kadar fırın, mutfak, ça
maşırhane, bulaşıkhane, hamam ve 
ocak tamir masrafları, 2 000 liraya 
kadar elektrik tesis ve tamir masraf
ları, ampul, lüks ve sair lâmba ve te
ferruatının mubayaa ve tamir mas
rafları, hastane ve revirlerin eczane-
lerile kimyahane ve laboratuvarlarma 
ve fırınlarda ekmek pişirmek için kul
lanılacak her nevi mahrukat masraf
ları, soba, kömür, gaz ve odun nakil 
masrafları, tenvir işlerini idare ve me-
vaddı gidaiye fabrikaları işletmesinde 
kullanılacak elektrikçi ve teshin işle
rinde kaloriferci masrafları, sıcak nal 
tatbiki için muktazi mahrukat masrafı, 
2615 sayılı kanuna tevfikan hastane 
ve revirlerin arıtmaları için muktazi 
mahrukat masrafları bu tertibe dahil

dir.! 

Fasıl yekûnu 15 985 420 15 985 420 15 985 420 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

969 Levazımı askeriye 
1 Melbusat 

[Umumiyetle erat ve okulların ve as
kerî birlik müessese kadrolarında bu 
lunan odacıların giyeceklerile bunla
rın imalinde kullanılacak malzeme be
delleri ve mezkûr eşyanın imâl, ta
mir ve ambalaj masrafları ve bu 
hizmetin ifasında kullanılacak işçi
lerin ücretleri ve dikim evlerinin el
bise imâl kısımlarile eşya ve teçhizat 
ambarlarında çalışan müstahdemlerin 
muayene ücret ve yevmiyeleri bu 
tertibe dahildir.] 

2 Teçhizat 
[Peksimet torbası, arka çantası, ki
lim, kar gözlüğü, gemici feneri, palas
ka takımı, tüfek kayışı, yatak takım
ları ve karyolalar, muzika takımları, 
boru, fifre ve trampet, yangın söndür
me malzemesi, mutfak, sofra takımla-
rile yemek ve su kapları, dikiş ve sa
raç makinelerile yedek edevatı, çadır
lar, hayvan takımları, dikim evleri in
şaat tamir, tesis ve tenvir ve buna ben
zer sair müteferrik masrafları, levazım 
kiler ve ambarlarında kullanılan tartı 
aletleri, işbu teçhizatın ve malzeme
nin mubayaası, tamir ve anbalâj mas
rafları, işçi ücretleri, dikim evlerinin 
teçhizat kısımlarında çalışan müstah
demlerin muayyen ücret ve yevmi
yeleri işbu levazımı askeriye faslına ait 
ambarların inşa ve tamir masrafları 
bu tertibe dahildir.] 

3 Muytabiye 
[Yem torbası, yular ve sapı, kaşağı, 
kebre, fırça, kolan, sünger, paybent, 
köstek, nal ve mıh, tavla halatı, belle

me, çul, nalbant takımı ve heybesi, sey-
I yar yalaklar, mekkâri tevhit ve yük 

semerleri ve urganları bedel] eril e bun-

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

3 996 760 3 996 760 3 996 760 

1 450 300 1 450 300 1 450 300 

186 000 186 000 186 000 
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larm imal, tamir ve ambalaj masrafla
rı bu tertibe dahildir. 1 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Levazım ve teçhizatı harbiye, 
fenniye ve tahkimat masrafları 
Demirbaş, talim ve terbiye mal
zemesi masrafları 
Miatlı talim ve terbiye malze
mesi ve levazımı harbiye ve 
fenniye1 ve tahkimatta çalışa
cak erlerin yevmiyesi ve buna 
muktazi nakil işlerini yapmak 
için nakil vasıtaları mubayaa 
ve bunların işletme masraflar! 
ve askerî fabrikalara, verilecek 
sipariş masrafları, gizleme mal
zemesi ve sıhhiye araba \Tc oto
mobilleri, cenaze arabaları, 
bruet ve emsali hasta ve yaralı 
nakline mahsus vasıtalar imal, 
mubayaa, tamir ve tamire ait 
yedek malzeme mubayaa mas
rafları ve bilûmum buna müte
allik masraflar 
Cephanelik ve depoların 250 li
rayı geçmemek üzere yaptırı
lacak tamiratı ve vekâlet cep 
hanelik ve depo yollarının inşa 
ve tamir masrafları 

100 000 

2 014 500 

99 000 

100 000 

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 2 213 500 2 213 500 2 213 500 

971 Levazımı sıhhiye 
1 Ecza ve malzemei sıhhiye 

[Ordu ve jandarma sıhhî ihtiyacında 
kulalnılacak alelûmum ecza, alât cihan
ları ve teçhizat ile sıhhî evrakı mat
bua ve fennî kitaplar ambalaj ve sair 
malzeme mubayaa ve muhafaza mas 
rafları, levazım kimyahanel erinin tah-

243 800 243 800 243 800 
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lilâta ait her nevi alât ve edevat ve ec
za bedeli askerî tababet ve eczacılık, 
dişçilik, daimî ofis aidatı, bulunduğu 
mahalde askerî hastane ve revir olma
yan askerlik şube erlerine mahallî 
sivil eczane ve müesseselerden alına
cak mualece bedeli sıhhî imalâthanele
rin kuvvei muharrike ve sair ücretle
ri, doğrudan doğruya Avrupadan ge
tirilecek ecza ve malzeme ve sıhhî eş
yanın gümrük, dizbarko ve saire 
masrafı ile bu işe müteallik bilûmum 
masraflar bu tertipten verilir.] 

2 Tedavi masrafları 
[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 mensuplarla subay
ların tedavi masrafları.] „ 

3 Askerî hastahanesi ve sanator-
yom ve prevantoryom, naka-
hathane ve revir ve emsali mü-
essesatı sıhhiyede yatan hasta
larla buralarda ve sıhhî labora
tuarlarla sıhhiye depolarında 
çalışan hemşire, hastabakıcı ve 
ücretli hademelerin melbusatı 
ve bu mahallerde çalışan sıhhî 
subay ve sair memurların göm
lek, önlük ve benzerleri sıhhî 
işlerde kullanılan eşyalar, sıh
hiye deposu, hastahane, sana-
toryom, prevantoryom naka-
hathane ve revirlerde müsta
mel teçhizat ve mefruşat ile 
alelûmum teçhiz ve tekfin mas
rafları, sıhhî teçhizat nakline 
mahsus semer, koşum ve ben
zerleri 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941. malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

14 000 14 000 14 000 

170 000 170 000 170 000 

Fasıl yekûnu 427 800 427 800 427 800 
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972 Gaz ve maske masrafları 
1 Koruyucu malzeme masrafı 

[Bilûmum insan ve hayvanı gazdan 
koruyucu malzeme, cihaz, elbise ve eş
ya teferruatları, Mamak gazdan ko
runma evi ve gaz komutanlığı emrin
deki kimya birlikleri, gaz mektebi 
kursları, komutanlık kuruluşundaki 
depolar için yapılacak ve komutanlık 
tarafından yaptırılacak bilûmum in
şaat, tamirat, ilâveler, tesisat, tamir
haneler, istimlâkler, Ankara İstanbul 
depolarının teshini, yakıcı gazlara kar
şı ilk tedavi vasıtaları koymağa mah
sus ve erler nezdinde kulanılacak ku
tular.] 

2 Talim ve terbiye malzemesi 
masrafı 
[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 bom
baları, sis ve gaz kutusu ve mumları, 
gaz temizleyici arazözle arabalar ve 
saire, talim ve terbiye malzemesile 
umum ordu gaz talim ve terbiyesine 
yarıyan bilûmum âlet» ecza, edevat, 
cihaz, levha, kitap, ve benzerleri, gaz
dan korunma evine, gaz kurslarına, 
gaz mektebine; Gaz komutanlığına 
ait fennî alât ve edevat, ecza, kitap, 
risale ile mefruşat, tenvirat malzeme
si tamirat alât ve edevat, tedrisata ait 
sinema makinesi ve filimleri, tecrübe 
hayvanları, bunların iaşe ve masraf
ları, Mamak gazdan korunma evinde 
çalışan amele ile Komutanlık depola
rında çalışan mütehassıs amele ve 
ustabaşılarmın yevmiyeleri, Gaz ko
mutanlığı evinin, gaz mektebinin ve 
komutanlığın hizmet kamyon ve kam
yonetleri, otomobilleri, arazi kamyon-

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

200 000 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

200 000 200 000 

77 000 77 000 77 000 
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arı, arazözler, motosikletler ve yedek 
parçaları tamir ve işletme masrafları, 
komutanlık ile emrindeki tesisler ve 
teşekküller arasında muhabere irti

batı masrafları, Avrupadan getirilecek 
malzemenin nakliyesi, dizbarko, si
gorta, gümrük ve saire rüsumlarile 
alman malzemenin komutanlık emrin
deki Maçka ve Ankara gaz depolarına 
kadar nakil masrafları, komutanlık 
tarafından neşredilecek kitap mas
rafları.] 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Fasıl yekûnu 277 000 277 000 277 000 

973 Türkiye dahilinde tedarikine 
imkân görülmeyen malzemenin 
mubayaası için ecnebi memle
ketlere gidecek olan heyetlerle 
tetkik ve tetebbu maksadile gi
decek heyetlerin ve Avrupada 
komutanlık namına gaz stajı 
yapan talebelerin harcırah ve 
lüzumlu tesisat, inşa masrafları 

974 Hava koruma masrafları 
[Pasif müdafaa bakımından talim ve 
terbiye, tatbikat, manevra, propagan
da, neşriyat için her türlü masraflar.] 

975 Veteriner ecza ve malzeme te
darik ve mubayaası, serom ve 
tecrübe hayvanları mubayaası, 
meslekî neşriyat ve askerî Ve
teriner okulu ile Meslek gedikli 
okulundan fevkalâde derece ile 
neşet edenlere şeref ve tergip 
mükâfatı 

976 Hayvan mubayaa ve tazmini 
[Ordu kadrosuna dahil bilûmum hiz
met hayvanlarının konkur at ve kıs
raklarının, ordu için yetiştirilecek re-
mont ve tayların, ordu kadrosuna da
hil muhtelif hizmet köpeklerinin satın 
alınması, vekâlet remont tay deposu-

1 000 
5 000 

1 000 
5 000 

1 000 
5 000 

58 270 
205 000 

63 270 
200 000 

63 270 
200 000 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MllhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

nun alâtı ziraiye ile sair malzeme ve 
eşyasının tedarik ve tamiratı, ordu su
baylarının talimat dahilinde temlik 
edilmiş zatî hayvanlardan ve ordu hiz
metine alman ahali hayvanlarından 
kanunen muayyen olan ahvalde ölen, 
öldürülen, sakat ve ziyaa uğrayanların 
kanunu mahsusuna tevfikan ve atlı sı
nıf subaylarına verilen hizmet hay
vanlarının ayni kanundaki maddeler 
dahilinde tazmini, 3563 sayılı kanunun 
tatbiki.] 

Nakliyat 1 580 320 1 580 320 1 580 320 
[Kara ordusuna ait ve mensup bilcüm
le esliha, mühimmat, eşya ve malze
me ile alelûmum askerî maddeler nak
liyatı ve bunların tahmil ve tahliye 
masrafları, erat ile askerî talebelerin 
ve hayvanların her nevi vesait ile na
kil masrafları, tedavi, muayene ve teb-
dilhava için tabib veya sıhhî heyet
lerce her hangi bir yere gönderilme
sine sıhhî lüzum görülen subay, as
kerî memurlar ile maaşlı sivil memur
lar, - ücretli ve sivil olarak müstah
dem olanlar istifade edemezler - ve as
kerî okullar talebesile gedikli erbaş ve 
erata verilecek yol masrafları, yürü
yüş halindeki kıta subay, askerî me
mur, okullar talebesile eratın yatacak
ları yerlerin konak ücretleri ve bunla
rın hayvanlarının ahır masrafları - su
bay, askerî memur ve gedikli erbaşlar 
harcırah almadıkları takdirde - ka
ra ordusu kadrosunda bulunan karada 
ve denizde kullanılan ve levazıma ait 
olan levazim vesaiti nakliyesini muba
yaa işletme, tamir ve bunların her nevi 
malzemesinin mubayaa bedeli ve bun

ları işletenlerin ücretleri, amele yevmi
yeleri, ardiye, tatili edevat, istalya 
ve dizbarko masrafları, tahmil ve tah
liyede kimsenin kusuru olmaksızın hu
sule gelecek hasarların bedelleri, as-
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1940 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep ediJen kabul edilen 
Lira Lira Muhassasatm nev'i 

kerî mahkemelere celp ve sevk oluna
caklar ile askerî mahkemelerde verile
cek ceza hükümlerinin ifası için bir 
mahalle gönderilecek erat ve askerî o 
kullar talebesi ile bunların muhafızla
rının her nevi vesaitile geliş, gidiş yol 
masrafları, 1111 sayılı kanunun 34 ncü 
maddesi mucibince orduya alınacakla
rın kendilerinin ve hayvanlarının yol 

masrafları ve Askerlik kanunu muci
bince çifte hekimler tarafından yapı
lan ilk muayenede mütehassıs sıhhî he
yetlerce muayenesine lüzum gösterilen 
eratın en yakın mütehassıs heyete gön
derilmek şartile bunların gidiş ve ge
liş yol masrafları bu tertibe dahil
dir.] 
[ilk muayenede çifte hekimlerce müte
hassıs muayenesine lüzum gösterilme
miş olup ta bu muayeneye itiraz ede
rek ikinci muayene istiyenlere yol mas
rafları verilmez.] 

Yabancı memleketler fabrika
larına gideceklerin harcırah 

masrafları 40 000 5 000 5 000 
Manevra masrafları 285 000 285 000 285 000 
[Kadro ve kurmay seyahat masraf la-
rile bütçenin diğer tertiplerine taal
lûk eden masraflardan manevranın 
istilzam eylediği sarfiyat.] 

0 

25 000 
45 000 

70 000 

Nakil vasıtaları masrafları 
Mubayaa 
Tamir ve tamire ait yedek mal
zeme mubayaası 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

20 000 

25 000 
60 000 

105 000 

0 

25 000 
45 000 

70 000 

Birinci bap yekûnu 26 816 370 26 746 370 26 746 370 
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ikinci bap - Muvakkat mas
raflar 

981 Staj ve tahsil masrafları 
[Staj için ecnebi memleketlere gönde
rilecek subay ve memurların tahsisat
ları ile dahilde lisan tahsil ettirile
ceklerin yol ve tedavi masrafları, da
hilde ilim ve fen tahsil ettirilecek su
bay ve memurların ve askerî talebe
lerin kaydiye ve tedris ücretleri, 
askerî mühendis ve fen memuru ye
tiştirilmek üzere ecnebi memleketlere 
gönderilecek talebelerin aylık tahsi
satları ile gidiş ve geliş maktu yol 

masrafları ye mektep ve lâboratuvar-
lar tedavi masrafları, tahsil progra
mı mucibince yapacakları zarurî ve 
hakikî masrafları bu tertibe dahil
dir.] 

982 Memleket iç ve dışındaki 
Türk şehitlerinin tezkir ve ip
kayı namı için yapılmış ve ya
pılacak şehitliklerin bilûmum 
levazım ve inşa masrafı ve bek
çi ücretleri 

893 İnşaat, tamirat, tesisat ve is
timlâk 

1 în saat ve tamirat ve bunlara 
ait tesisat masrafları ile istim
lâk işleri 
[Mimar ve marangoz alât ve edevatı 
ile inşaat için lüzumlu olan tekmil 
malzemei tersimiye, inşaata ait çıkan 
türkçe ve yabancı dil kitap, mecmua 
bedelleri ve imtimlâk ve teffiz mua
melâtı ve bu muamelâtta pul ve mu
hammin ücretleri, etüt, proje ve keşif 
tanzim, teksir ve istinsah, daktilo işleri 
için tutulacak memurlara, yeni yaptı
rılacak veya tamir ettirilecek inşaat iş
lerine nezaret etmek, vekâletçe tayin e-
dilecek yüksek mühendis, yüksek mi
mar, mühendis, sürveyan ücretueri, 
bilûmum malzemei inşaiyenin na-

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

yılıi için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

130 000 130 000 130 000 

10 000 10 000 10 000 

1 637 000 1 667 000 1 667 000 
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kil, masrafları, inşaat alât ve 
malzemelerinin bedelleri ve ha
va korunmalarına karşı garnizon 
etraflarının ağaçlanması ve bunlara 
muktazi alât ve edevat ve tohum, 
fidan mubayaası ile su ve sulama 
vasıtalarının temini masrafları ve 
mütehassıs ücretleri ve mebanii aske
riyenin maskelenmesi masrafları, 
müteharrik barakalar inşası, bun
lara muktazi malzeme mubayaası, 
sökülüp takılma ve nakil masrafları 
ve mebanii askeriye ve tesisatı için ba
kım malzemesi mubayaası, memnu 
mıntakalarm istimlâk bedeli ve 
masrafları.] 

2 îcar bedeli 

984 Tahdidi hudut komisyonu har-
cırahile idare masrafları 

985 Ecnebi mütehassıslar 
986 Memuriyeti mahsusa ile ecne

bi memleketlere gönderilecek 
subaylar ve memurlar harcı
rahı 

ikinci bap yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

273 720 

20 000 

2 174 720 

273 720 273 720 

1 910 720 

4 000 
100 000 

1 940 720 

4 000 
100 000 

1 940 720 

4 000 
100 000 

İkinci kısım yekûnu 28 991 090 

20 000 20 000 

2 204 720 2 204 720 

28 951 090 28 951 090 

Üçüncü kıstın - Müessesat 

987 Askerî mektepler masrafı 
[Mekteplerin tedrisatına ve sanat 

aletlerine, spora müteallik alât ve 
edevat, dolap, sıra, Anfiteatr, de
mirbaş ve malzeme bedeli.] 

35 000 35 000 35 000 
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Askerî müze masrafı 
[Eşya, asar, atölyelerin malzemesi, 
mubayaa bedeli fotoğraf ve tasnif 
işleri, tenvir masrafı.] 

1493 sayılı kanun 
verilecek ikramiye 

mucibince 

Üçüncü kısım yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

2 000 

18 600 

55 600 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 

18 600 

55 600 

2 000 

18 600 

55 600 

Dördüncü hısım.' - Müteferrik 
masraflar 

990 
991' 

0 

992 

1 
2 
3 
4 
0 

Geçen yıl borçları 
Eski yıll 
1939 yılı 
1938 » 
1937 » 
1936 » 
1935 » 

Memnu 
bedeli 

ar borçları 
borçları karşılığı 

» » 
» » 
» » 
» » 

Fasıl yekûnu 

mmtakalar istimlâk 

Fen ve sanat umum müdürlüğü 
tecrübe ve muayene masrafları 

0 

2 000 
2 000 
1 000 
1 000 

660 

6 660 

30 000 

18 000 

2 000 

2 000 
1 000 
1 000 

660 
0 

4 660 

0 

18 000 

2 000 

2 000 
1 000 
1 000 

660 
0 

4 660 

0 

18 000 
[Fen ve Sanat Umum Müdürlüğü 
ve müessesatm tecrübe ve muaye
ne hizmetlerine müteallik bilûmum 
silâh, mühimmat, alât ve edevat ve 
muhafaza ve lüzum görülecek nu
munelerin tedarik ve mezkûr Umum 
Müdürlüğe merbut resimhane, la
boratuarlara mahsus ecza, yağ, pil 
vesaire gibi malzeme mubayaası ve 
yerli, ecnebi asar tedariki ve poli
gon ve kimya evinde vücude geti
rilecek bilûmum tesisat ve vesaiti, 
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1940 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira Muhassasatm nev'i 

poligon namına tedarik ve muba
yaa edilen malzemenin mahalline 
kadar şevki ve bunlara mümasil 
masraflar bu tertipten verilir.] 

Maznun olarak askerî mahke
melere celbolunacaklarla şahit 
ve ehli vukuf olarak davet edi
leceklerin masrafları 9 300 9 300 9 300 

Dördüncü kısım yekûnu 63 960 33 960 33 960 

UMUMÎ YEKÛN 56 539 000 56 539 000 56 539 000 





27 - Millî Müdafaa V. 
(Hava kısmı) 



— 314 — 

F. M. Muhassasatm nev'i 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1000 
1001 

1002 

1003 

1004 
1005 

1006 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaşatı umumiye 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
3779 numaralı kanunun 10 ve 
11 nci ve 1059 numaralı kanu
nun 5 nci maddeleri mucibince 
verilecek mükâfat 

2 016 951 2 021 120 2 021 120 

3 000 

300 

3 000 

300 

3485 numaralı kanun mucibin
ce verilecek zamaim ve tazmi
nat 
2853 numaralı kanun mucibin -

622 188 688 076 

3 000 

300 
Ücret 

1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

370 440 
464 280 

834 720 

20 000 

370 440 
464 280 

834 720 

20 000 

370 440 
464 280 

834 720 

20 000 

688 076 

1007 

1008 
1009 

ce verilecek ihtisas yevmiyesi 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

Birinci bap yekûnu 3 

ikinci bap - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye 00G (J 

1 Kırtasiye malzemesi 
[713 numaralı kanuna göre Maliye 
vekâleti kırtasiye depolarında mev
cut muhaberata müteallik her nevi 
malzemei kırtasiye]. 

17 250 
7 665 

522 074 

10 000 

17 940 
14 954 

3 600 110 

6 000 
OOÖ s 

17 940 
14 954 

3 600 110 

6 000 
000 9 
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2 Tersim malzemesi 
[Bütçeye mevzu fasılların mahiyeti 
itibarile hangisile alâkadar olursa ol
sun alelıtlak tersim malzemesi ile bu 
işe ait kırtasiyeye müteallik her nevi 
mevaddm hariçten tedariki.] 

Fasıl yekûnu 

1010 Müteferrika 
[Müvezzi ve muakkıplarm şehir da
hilindeki yol masrafları dahildir]. 

1011 Mütenevvi masraflar 
1 İcar bedeli 
2 Defatir ve evrakı matbua 

[Tab ve teclit malzemesi, matbua, 
alât ve edevat ve malzemesinin mu
bayaa ve tamir bedeli, kütüp ve resa-
il, defter ve harita mubayaa ve tabı 
masrafları ve matbaalarla müeellitha-
nelerde icabında kadrodan fazla çalış
tırılacak işçilerin yevmiyeleri.]. 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 

6 000 

8 000 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümene* 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

500 

6 000 

8 000 

500 

6 000 

8 000 

15 000 
10 000 

15 000 
10 000 

15 000 
10 000 

1012 
1013 

1014 

1015 

1016 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Resmî telefon tesis ve mükâ
leme masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

İkinci bap yekûnu 

25 000 

15 000 

50 000 

6 000 

3 000 
4 172 

127 172 

25 000 

15 000 

50 000 

6 000 

2 000 
7 060 

125 060 

25 000 

15 000 

50 000 

6 000 

2 000 
7 060 

125 060 

Birinci kısım yekûnu 3 649 246 3 725 170 3 725 170 



— 316 — 
1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

İkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
Muayyenat 
Tayinat 616 868 708 880 708 880 
[İaşe ve sabun masrafları, alay ve 
müstakil taburlar ve müesseseler için 
aşçı masrafı, mevaddı gıdaiye fabri
kalarında ve fırınlarında müstahdem 
işçi yevmiyesi ve bu fabrikalarda 
kullanılan alât, edevat ve levazım be
delleri, fırın kiraları, erzak ambarı 
inşa ve tamir masraflarıle kirası, me
vaddı iaşe muhafazasına mahsus so
ğuk hava dolabı ve malzemesi bedelle-
rile tamirleri masrafı, su tasfiye ci
hazlarının mubayaa ve malzemesi 
bedelleri, mevaddı iaşe fabrikaları 
tesis, tamir ve işletme masraflarile 
kiraları ve zahire öğütme masrafı, 
mevaddı iaşe temizleme ve havalandır
ın a makine mubayaası ve tesisatı mas
rafları, zephiye alât ve edevatı mu
bayaa ve tamiri, seyyar mutfak ve fı
rın mubayaa ve tamir masrafı, etlik 
hayvanların çoban, ağıl ve ahır mas
rafları, levazım ayniyatının muayene 
ve tahlil masraflarile levazım muaye
ne komisyonları ve kimyahanelerinin 
alât ve edevat ve ecza mubayaa ve ta
mir masraflarile bunların muhafaza 
masrafları, mevadı iaşe ambalaj mas
rafları, mutfak ve yemek takımları 
için muktazi kalay ve kalaylama mas
rafları, hastahanelerin ve revirlerin 
eczahanelerinde ve kimyahane ve la
boratuarlarında muayene ve tahlil 
işlerinde sarf ve istihlâk edilecek yağ, 
şeker, tuz, sabun gibi muayyenat fas
lının tayin maddesine ait mevat bedel
leri, erzak ve sabun nakil masrafları, 
mutfak ve yemekhanelerin temizliği 
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için muktazi bilûmum tathir malzeme
si mubayaası ve masrafları, mutfakla
ra muktazi erzak dolapları, et sandığı 
mubayaa ve tamir masrafları, erzak 
ambarlarında erzakın muhafazasına 
yarayan ranza vesaire mubayaa ve ta
miratı 2615 sayılı kanuna tevfikan 
hastahane ve revirlerin arıtmaları için 
muktazi soda ve sabun masraf larile re
virlerin çamaşırcı ücretleri bu tertibe 
dahildir.] 

2 Hayvan yem bedeli 
[Hayvan besleme masrafları, arpa ve 
yulaf kırma, ezme, temizleme maki-
naları mubayaa, tamir ve tesis mas-
raflarile bu hususta ihtiyar edilecek 
ücret ve masraflar ve bunların nakil 
masrafları, ot, saman, balya makina-
ları ve balya yapmağa muktazi işçi 
yevmiyelerile malzeme masrafları bu 
tertibe dahildir.] 

3 Mahrukat, tenvir ve teshin 
masrafları 
[Ajskerî binaların tenvir ve teshini, 
soba, ocak ve teferruatının mubayaa, 
tamir ve vaziye masrafları, 1000 lira 
ya kadar fırın, mutfak, çamaşırhane 
bulaşıkhane, hamam ve ocak tamir 
masrafları, 2000 liraya kadar elektrik 
tesis ve tamir masrafları, ampul, lüks 
ve sair lâmba ve teferruatının muba
yaa ve tamir masrafları, hastane ve 
revirlerin eczanelerile kimyahane 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 kullanılacak 
kaloriferci masrafları, sıcak nal tatbi
ki için muktazi mahrukat masrafı, 
2615 sayılı kanuna tevfikan hastaha-

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

500 1 500 1 500 

148 773 150 000 150 000 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edile** 

F- M- MuhaSSasatlIl nev'İ Lira Lira Lira 

ne ve revirlerin arıtmaları için mu-
tazi mahrukat masrafları bu tertibe 
dahildir.] 

Fasıl yekûnu 766 141 860 380 860 380 

1018 Levazımı askeriye 
1 Melbusat 311. 531 450 000 450 000 

[Umumiyetle erat ve okulların askerî 
birlik ve müessese kadrolarında bu
lunan odacı, aşçı, berberlerin giyine-
ceklerile bunların imalinde kullanıla
cak makina, alât ve malzeme bedelle
ri ve mezkûr eşyanın imal, tamir ve 
ambalaj ve bu hizmetin ifasında kul
lanılacak işçilerin yevmiyeleri ve di
kim evlerinin elbise imal kısımlarile 
eşya ve teçhizat ambarlarında çalışan 
müstahdemlerin muayyen ücret ve 
yevmiyeleri ve mevaddı muharrikesi 
bu tertibe dahildir]. 

2 Askerî teçhizat 177 494 200 000 200 000 
[Peksimet torbası, arka çantası, ki
lim, kar gözlüğü, gemici feneri, palas
ka takımı, tüfek kayışı, yatak takım
ları ve karyolalar, mızıka takımları, 
boru, fifre ve trampet, yangın sön
dürme malzemesi, mutfak, sofra ta-
kımlarile yemek ve su kapları, dikiş 
ve saraç makinalarile yedek edevatı, 
çadırlar, hamam takımları, dikim ev
leri inşaat, tamir, tesis ve tenvir ve 
buna benzer sair müteferrik masraf
ları, levazım kiler ve ambarlarında 
kullanılan tartı aletleri, işbu teçhiza
tın ve malzemesinin mubayaası, tamir 
ve ambalaj masrafları ve işçi yevmi
yeleri, dikim evlerinin teçhizat kısım
larında çalışan müstahdemlerin muay
yen ücret ve yevmiyeleri, işbu levazımı 
askeriye faslına ait ambarların inşa 
ve tamir masrafları bu tertibe dahil
dir.] 

Fasıl yekûnu 489 025 650 000 650 000 
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Malî yılı Hükümetçe Eneümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F . M. MuhaSSasatm liev'İ Lira Lira Lira 

1019 Levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye 1 153 462 1 100 000 1 100 000 
[Harp vesaik, alât ve malzemesinin 
mubayaa bedel ve masraflarile bun
ların imal, tamir, telvin, tecrübe, iş
letme, muhafaza, nakil ve kullanıl
masına muktazi her türlü mevat, alât 
ve teçhizat ve levazımının mubayaa, 
tamir masrafları ve hava birlik ve 
teşekküllerinin, nakil, muhabere ve 
vesaiti ve teçhizatı ve fabrika, atölye 
ve depolarda bu hususta kullanılacak 
bilcümle alât, malzeme ve kuvvei mu
harrike ve bu uğurda yapılacak sair 
bilûmum ımurai' ile hariç atölyelere 
verilecek tamir ücretleri bu tertibe 
dahildir.] 

1020 Ecza ve malzemei tıbbiye ve 
teçhizatı sıhhiye 50 000 20 000 20 000 

1021 Nakliyat 282 000 200 000 200 000 
[Esliha, mühimmat, eşya, malzeme 
ile alelûmum askerî maddelerin nak
liyat ücretleri, tahmil ve tahliye mas
rafları, erat, askerî talebe ve hayva
natın her nevi vesaitle nakil masraf
ları, tedavi» muayene ve hava teptili 
için tabip veya heyeti sıhhiye! erce 
her hangi bir yere gönderilmesine 
lüzum görülen subay ve askerî 
memurlar ile maaşlı sivil ine -
murlar, sivil makinistler, ge -
dikli erbaşlar, askerî okul tale-
belerile eratın yol masrafları, yürü
yüş halinde bulunan subay, askerî 
memur, erat, askerî okul talebesinin 
ve harcırahsız gönderileceklerin na
kil, konak ve hayvanlarının ahır 
masrafları, hava ordusu kadrosunda 
bulunan, karada ve denizde kullanı
lan ve levazıma ait olan levazım vesait 
nakliyesinin mubayaa, işletme, tamir 
ve bunların her nevi malzemesinin 
mubayaa bedeli ve bunları işletenle
rin ücretleri, amele yevmiyeleri, ar
diye, tatili edevat, istalya, dizbarko 
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masrafları, tahmil ve tahliyede kim
senin kusuru olmaksızın husule gelen 
hasarların bedeli, askerî mahkemelere 
celp ve sevkohmacaklarla askerî mah
kemelerce verilecek ceza hükümleri
nin infazı için bir mahalle gönderile
cek erat ve askerî okullar talebesile 
bunların muhafızlarının her nevi 
vesaitle geliş, gidiş yol masrafları, 
1111 sayılı kanunun 34 neü maddesi 
mucibince orduya alınacakların ken
dilerinin ve hayvanlarının yol mas
rafları ve askerlik kanunu mucibince 
çifte hekimler tarafından yapılan ilk 
muayenede mütehassıs sıhhî heyetler
ce muayenesine lüzum gösterilen era
tın en yakın mütehassıs heyete gön
derilmek şartile bunların geliş ve gi
diş yol masrafları bu tertibe dahil
dir.] 

1022 1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 

1023 Atış, bombardıman, uçuş, tel
siz, fotoğraf, malzemeyi siya-
net, tamirhanelerde yüksek 
mesai, ihtira, tamir ve proto
tip inşaat ve buna mümasil iş
ler için ikramiye ve mesai ik
ramiyesi 

1024 Tayyarecilik eserleri tercüme 
ve neşriyat ve tabı masrafları 
ve Avrupadan fennî ve meslekî 
kitaplar celbi 

1025 Manevra masrafı 
[Bütçenin diğer tertiplerine taallûk 
eden masraflardan manevranın istil
zam eylediği bilcümle sarfiyat]. 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1 000 1 000 1 000 

1 000 1 000 1 000 

20 000 
60 000 

10 000 
15 000 

10 000 
15 000 

Birinci bap yekûnu 2 822 G28 2 857 380 2 857 380 
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1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

îkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

1026 İnşaat, tamirat, istimlâk 489 320 457 140 457 140 
[Mimar ve marangoz alât ve edevat 
bedelleri, istimlâk ve teffiz muamelâ
tında pul ve muhammin ücretleri, etüt, 
proje ve aplikasyon masraflarile mey- . 
dan inşaatında kullanılacak silindiı 
tamir ve mubayaa masrafları.] 

1027 Yabancı mütehassis ve tercü
manların ücret ve harcırahları 227 736 200 000 200 000 

1028 Staj, tetkik ve lisan tahsili tah
sisatı ve yabancı memleketler 
harcırahı ve askerî mühendis 
ve fen memuru yetiştirilmek 
üzere yabancı memleketlere 
gönderilecek subay ve talebe
nin tahsillerile yol, tedavi ve 
tahsil masrafları 75 000 75 000 75 000 

1029 Memleket dahil ve haricinde 
ücretli müessesatı sıhhiyede te
davi ettirilecek hasta ve malû-
linin tedavi masrafları 6 000 6 000 6 000 

İkinci bap yekûnu 798 056 738 140 738 140 

ikinci kısım vekûnıı 3 620 684 3 595 520 3 595 520 

Üçüncü hısım - Müesseseler 

1030 Askerî mektepler masrafı ' 20 000 20 000 20 000 
[Mekteplerin tedrisatına ve sanat alet
lerine ve spora müteallik alât ve ede
vat ile dolap, sıra, anfiteater, demir
baş eşya ve malzeme bedellerile tale
beye verilecek mükâfat bedeli bu ter
tibe dahilidr.] 

1031 Amele yevmiyesi 952 000 900 000 900 000 
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1032 3575 sayılı kanun mucibince as
kerî fabrikalar tekaüt ve mua
venet sandığı aidatı 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

. Lira 

47 600 

Üçüncü kısmı yekûnu 1 019 600 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edileu 
Lira Lira 

47 600 

967 600 

47 600 

967 600 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

1033 
1034 

1 
2 
3 
4 
0 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1939 yılı borçlan karşılığı 
1938 
1937 
1936 
1935 

» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 

» » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım .yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

0 

3 760 
500 
150 
50 
10 

4 470 

4 470 

8 294 000 

5 000 
-

500 
150 
50 
10 
0 

710 

5 710 

8 294 000 

5 000 

500 
150 
50 
10 
0 

710 

5 710 

8 294 000 
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1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılıl için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kahul edilen 
Lira İLira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

1049 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1040 
1041 

1042 

1043 
1044 
1045 

1046 

\ 

1047 
0 

1048 

Maaşatı umumiye 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Ücret 

1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
3486 ve 1144 sayılı kanunlar 
mucibince verilecek deniz altıcı 
ve dalgıç tahsisatı 
2853 sayılı kanun mucibince 
verilecek ihtisas yevmiyesi 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masraf Mefruşat 
Kırtasiye 
Müteferrika 

2 248 360 

30 340 

34 296 
192 972 

227 268 

15 560 
13 432 

112 360 

7 200 

2 654 520 

8 610 
8 000 
8 000 

2 447 502 

25 000 

42 060 
181 620 

223 680 

11 560 
13 432 

170 000 

7 200 

2 898 374 

8 000 
0 

8 000 

2 (447 502 

j 25 000 

î 42 060 
b.81 620 

(223 680 

| 11 560 
i 13 432 

J170 000 

j 7 200 

2 J898 374 

| 8 000 
, 0 

I 8 000 
[Müvezzi, muakkiplerin şehir dahilin
deki yol masrafları bu tertipden verir 
lir.] 

Mütenevvi masraflar 
îear bedeli 
Defatir ve evrakı matbua . 

2 590 
6 000 

2 590 
6 000 

2 590 
6 000 
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R 

1050 
1051 

0 

0 

0 
1052 

M. 

3 

1 

2 

3 

, 
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Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mtikâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
Muhabere işleri 
Resmî teloion tesis ve nnikale-
me masrafı 
Ücretli mııhabdTe ve mükale-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 

8 590 

15 000 

25 000 

4 000 

2 500 
4 504 

0 

0 
0 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

8 000 

16 590 

15 000 

25 000 

0 

0 
0 

4 000 

2 500 
6 800 

yılı için 
Encümence 

kabul edile'' 
Lira 

8 000 

16 590 

15 000 

25 000 

0 

0 
0 

4 000 

2 500 
' 6 800 

Fasıl yekûnu 0 13 300 13 300 

İkinci bap yekûnu 84 204 85 890 85 890 

Birinci kısım vekfınu 2 738 724 2 984 264 2 984 264 

ikinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
1053 Muayyenat 

1 Tayinat 892 726 892 726 892 726 
[Deniz mükellef ve gedikli erat ve er-
başlarile mektep talebeleri, hemşire ve 
hasta bakıcıların iaşe masrafları, me 
vaddi gıdaiye fabrikalarile fırınlarda 
kullanılacak alât, edevat ve levazım m 
mubayaa, tamir ve tesis masrafları, 
fırın ve değirmen kiralama, mubayaa, 
tamir, işletme ve tesis masrafları, za-
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hire öğütme masrafları, amele ve işçi 
yevmiyesi, ücreti, mevaddı gıdaiye 
koymağa ve muhafazasına mahsus çu
val, torba, .buranda, örtü, sandık, fıçı, 
şişe, küfe ve buna mümasil kablarm 
mubayaa ve tamir masraflarile bölme, 
raf yaptırılması masrafı, erzak depo 

ve ambarlarının kiralama, mubayaa, 
tamir, tesis tevsi masraflarile depo 
ve ambarların muzır hayvanlardan 
tathiri için lüzumlu ecza ve malzeme 

masrafları, Deniz levazım muayene he-
yetlerile kimyahane laboratuar ve di
ğer teşekküllerin gıda maddelerine ait 
muayene ve tahlil masraflarile mua
yeneye lüzumlu alât ve edevat ve ec
zanın bedelleri bu tertipten temin ve 
tesviye olunur.] 

2 2852 sayılı kanun mucibince1 

verilecek yemek bedeli 
3 Hayvan yem bedeli 
4 Mahrukat 

[Bilûmum deniz müesseselerinin ve 
kıçtan kara veya karaya aborda ol
muş harp ve muavin gemilerinin ve 

v merakibi bahriyenin elektrik cere
yan masrafları ve bu cereyanı te
min için lüzum görülecek tesisat 
masrafları ve bilcümle tenvir ve tes
hine ait eşya ve malzemenin muba
yaa, imal, tamir masrafları ve bun
lara ait amele yevmiyeleri, fırın
larda ekmek pişirmek hususunda 
kullanılacak her nevi mahrukat mas
rafları bu madde tahsisatıle temin 
ve tesviye olunur.] 

1940 
Malî yılr 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence. 

talep edilen kabul edil (îti 
Lira Lira 

70 000 
2 400 
50 781 

100 000 
2 400 
50 781 

100 000 
2 400 
50 781 

Fasıl yekûnu 1 015 907 1 045 907 1 045 907 

1054 Levazımı askeriye 
î Melbusat 

. , [Deniz mükellef ve gedikli erat ve 
erbaşlarile mektep talebeleri, hem-

l şire ve hastabakıcılar, odacı ve ha-

257 769 257 769 257 769 
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demelerin bilcümle giyecek istih
kakları ve mektep talebelerinin ilk 
duhullerinde verilen fevkalâde eşya 
istihkakları ve 2962 sayılı kanun 
mucibince subaylara verilecek giye
cek masrafları ve bilcümle giye
ceklerin imâlleri için lüzumlu her 
çeşit malzeme, dikim evlerinde kul
lanılacak makine, alât, edevat ve 
levazımın mubayaa, tamir ve tesis 
masrafları amele, işçi yevmiye
leri ve ücretleri, giyecek eşya 
koymağa ve muhafazasına mah
sus çuval, torba, buranda, ör
tü, sandık ve buna mümasil 
kapların mubayaa ve tamir masraf
larile, bölme, raf yaptırılması, giye
cek depo ve ambarlarının kiralan
ma, mubayaa, tamir, tesis, tevsi 
masraflarile depo ve ambarların 
muzır hayvanlardan tathiri için lü
zumlu ecza ve malzeme masrafları, 
deniz levazım muayene heyeti erile 
kimyahane ve diğer teşekküllerin 
giyecek maddelerine ait muayene 
ve tahlil masraflarile muayeneye 
lüzumlu olan alât ve edevat ve ec
zanın bedeleri bu tertipten temin 
ve tesviye olunur.] 

Teçhizat 141 229 141 229 141 229 
[Deniz mükellef ve gedikli erat er-
başlarile mektep 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 koy
mağa ve muhafazasına mahsus çu
val, torba, buranda, örtü, sandık ve 
buna mümasil kapların mubayaa 
ve tamir masraflarile bölme, jraf 
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yaptırılması masrafı, teçhizat depo ve 
ambarlarının kiralanma, mubayaa, te
sis ,tevsi masraflarile depo ve ambar
ların muzır hayvanlardan tathiri için 
lüzumlu ecza ve malzeme masrafla fi, 
buz dolabı, su soğutma dolabı, kar
yola, yemek sırası, yemek masası ça
maşır dolabı, lokanta eşyası, çamaşır 
makinesi, bulaşık makinesi, moto
pomp mubayaa, tamir ve idame mas
rafları, deniz levazım muayene he
yetlerde kimyahane ve laboratuar
lar ve diğer teşekküllerin teçhizat 
maddelerine ait muayene ve tahlil 
masrafları ve muayeneye lüzumlu 
olan alât, edevat ve eczanın bedelleri 
bu tertipten temin ve tesviye olunur. | 
Mnytabiye 200 200 

Fasıl yekûnu 399 198 399 198 

1Ö55 Levazım ve teçhizatı harbiye 
1 Torpıto, paravan, sis cihazları 

ve su bombası 
0 Mavin ve ağ işleri 
2 Mavin arama, tarama-, mıkna

tıslı mayın, arama taraması ve 
degausing 

3 A$ işleri 
4 Mühimmat 
5 Tahkimat ve top işleri 
6 Gemi tamir ve inşası 
T Telsiz, elektrik ve sevre ait is

ler ' ' 50 000 50 000 
[Esliha atölyesinin işletme masraf
ları, amele yevmiyeleri, müstahkem 
mevkiin bilûmum ihtiyaçları, gerek 
inşa ve gerekse tamir olunan gemi ve 
merakibin teçhiz ve tamirine muktazi 
bilcümle şeya, malzeme, mefruşat ve 
teçbizatilc fabrika ve atölyelerin iş
letme, tesis masrafları kömür, yağ, 
mayi mahrukat, bilcümle levazım be
delleri, amele yevmiyeleri, telsiz ve 
seyre ait fennî alât ve edevatın mal-

79 000 
90 000 

0 
0 

180 000 
140 000 

1 000 000 

79 000 
0 

00 000 
30 000 
180 000 
140 000 
900 000 
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zeme masrafları ve top ve torpito ve 
mühimmata lüzumu olan her nevi 
malzeme bedellerile askerî fabrikalara 
sipariş edilecek malzeme bedelleri ta
allûk ettiği maddelerden verilir]. 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Fasıl yekûnu 1 539 000 1 439 000 1 439 000 

Sefain ve mevaki levazımı 
Müteferrik levazım 
[Gemi ve mevakiin ve silâhların te
mizlik malzemesi ve bakım masrafı 
bu tertipten verilir.] 
Devi çark 
[Harp ve muavin gemilerde ve me-
rakibi bahriyede ve karadaki bilû
mum deniz müesseselerinde ve her 
nevi nakil ve binek vasıtalarında her 
ne maksatla olursa olsun kullanılan 
her cins kömür, benzin, gaz, mazot, 
motorin ve bilûmum maden ve yağla
ma yağlarile su, odun, çıra ve sair 
sulp ve mayi mahrukatın bedelleri ve 
ve bu malzemenin muayenesine lü
zumu olan alât ve makinaların satın 

alınması ve tamir masrafları ve bu 
malzemenin her hangi bir yerden di
ğer bir yere veya gemiye tahmil ve 
tahliyesi masraflarile keza bu malze
menin nakli için kiralanacak vapur, 
motor ve diğer vesaitin ücretleri ve 
bunların muhafazasına muktazi iske
le, tank, tanker, depo, şilep, kamyon 
satın alınması, inşası, kiralanması, 

tamirleri ve bu vesaite lüzumu olan ve 
teferruatından bulunan malzeme
nin mubayaasile keza devriçark mal
zemesinin muhafazası için depo inşa, 
tevsi ve tadili ve tamiri ve su isalesi 
için tesisat yapılması ve bu tesisatın 
idamesi masrafları, kömür, mazot, ben
zin, motorin, maden ve yağlama yağ
larile diğer bilcümle devriçark malze-

323 000 

550 000 

323 000 

430 000 

323 000 

430 000 
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meşinin gümrük ve istihlâk resimleri 
bu tertipten ödenir]. 

Fasıl yekûnu 873 000 753 000 753 000 

1057 Levazımı sıhhiye 
1 Ecza, teçhizat ve malzeme i sıh

hiye 41 800 41 800 41 800 
[Hastane lâboratuvarlarile donanma 
ve birlik revirlerine ait her nevi tıb
bî ecza, alât ve cihazların sıhhî mal
zeme, teçhizat ve edevatın mubayaası 
ve bunlara ait montaj, tamir, gümrük 
rüsum ve masrafları, hastalara ait ve 
bakım eşyası koymağa mahsus olup 
komodin ve sairenin imal ve mubaya
ası, hastalara ait her nevi eşya, ka
putluk kumaş, aba, terlik, pijama ve 
sairenin temin ve tedariki, seferde 
ilâve edilecek birlik ve hastane ge
misine ait her nevi tıbbî ecza, alât, 
cihaz ve malzemei sıhhiyenin muba
yaa, montaj, ve tamir masrafları, te
kerlekli sedye, kara ve deniz sedyele
ri, hasta nakliye otomobilleri muba
yaa ve tamirleri, bunlara ait yedek 
parçalar ve tamirleri, gümrük rü
sum ve sairesi, sabit ve seyyaı 
etüvler ve teferruatının montaj 
ve mubayaası ve bunlara ait 
yedek parçaların temini, sari has
talıklarla haşerat ve farelerle mü
cadele ve icap eden her nevi tıbbî ec
za, alât ve malzemenin ve cihazların 
»mubayaası, tatbikatı sıhhiye için lev
ha, mulâj, alât ve edevatı sıhhiyenin, 

sinema makineleri projeksiyon cihaz
ları, fotoğraf makine, cam, filim, kâ
ğıt ve eczasının mubayaa, tamir, mas
rafları eczane, lâboratuvar ve amelî 
yathanede hususatı sıhhiye için kul
lanılacak benzin, petrol, mazot, va
kum ve zeytinyağının mubayaası, ec
za, alât, sıhhî malzeme ve sairenin nak-
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li için icap eden sandık, sandık imaline 
yarayan tahta, çivi, tel, balya çemberi, 
kanave, ip, iplik, sicim ve sairenin 
mubayaası, alelûmum sıhhî evrak ile 
defterlerin tabı masrafları, Türkçe 
ve sair lisanlarda yazılmış intişar et

miş ve etmekte bulunan her nevi tıbbî 
mecmua ve kitapların mubayaa ve 
apone ücretleri, askerî hastane bulun
mayan yerlerde hastalanan subay ve 
erlerin hususî tedavi icap ettiren has
talıklarla malûl olan ve âcil vaziyette 
sair sivil hastanelere yatırılanların ba
kım ücertlerile hariçte yaptırılan ilâç 
ücretleri, lüzumlu görülen hastaların 
fotoğraflarının çektirilmesi masrafla
rı, gazlanmışlarm tedavisine ve nakli
ne yarıyan her nevi ecza, sıhhî mal
zeme, cihaz, alât ve edevatın muba
yaa masrafları ve gümrük rüsumları 
bu tertipten temin ve tesviye olunur.] 
Ecza ve malzemei baytariye 

Fasıl yekûnu 

Nakliyat 
[Deniz ordusuna mal edilmiş olan es-
liha ve mühimmat, eşya ve malzeme 
ve erzak, kömür ve bilcümle mevaddı 
askeriyenin nakliyatı ve tahmil ve 
tahliye ve ambalaj masrafları, erat ve 
askerî talebe ile hayvanatın her nevi 
nakil masrafları, tedavi ve tebdiliha-
hava zımnında bir yere gidecek subay 
ve askerî memurların tedavî ve mua
yene ve tebdilihavaya gidecek erbaş
lar ile okur ve eratın yol masrafları, 
kıta haline gelen ve giden subay ve 
askerî memurlar ile erbaş ve eratın 
yol ve ibate masrafları ve her nevi ka
ra nakil ve binek vasıtalarının muba
yaa ve tamir bedelleri ve bu tamiratı 
yapacak amelenin yevmiyeleri ve tah
mil ve tahliye ve ambalaj ve sevk iş-

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

500 500 500 
42 300 42 300 

39 000 39 000 

42 300 

39 000 
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lerinde kullanılan amelenin keza yev
miyeleri, askerî mahkemelerce verile
cek ceza hükümlerinin infazı için bir 
mahalle sevkolunacak eratın yo] mas
rafları bu tertipten temin ve tesviye 
olunur.] 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1061 1493 sayılı kanun mucibince ve
rilecek ikramiye ve fevkalâde 
mesaisi görülenlere verilecek 
ikramiye ve alınacak hediyeler 

1062 Memleket dahil ve haricinde 
ücretli müessesatı sıhhiyede te
davi ettirileceklerin masrafları 

1063 3779 sayılı kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri mucibince veri
lecek gedikli erbaş ikramiye ve 
mükâfatı 

Birinci bap yokumı 

6 000 

3 000 

1 500 

3 922 405 

6 000 

3 000 

1059 

1060 
1 
2 

Kitap, mecmua ve risale mas
rafları 
Nakil vasıtaları masrafları 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

2 000 

500 
1 000 

1 500 

2 000 

500 
1 000 

1 500 

2 000 

500 
1 000 

1 500 

6 000 

3 000 

1 500 1 500 

3 732 405 3 732 405 

İkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

1064 Bina inşa, mubayaa, tamir ve 
istimlâk bedeli 50 000 
[Mimar ve marangoz al ât ve edevatı, 
istimlâk ve tefviz bedelleri, pul ve 
muhammin ücret ve masrafları, proje 
aplikasyon masrafları.] 

1065 Ecnebi mütehassıslar 34 994 
[Bunların mukaveleleri mucibince 
ücretleri, her nevi harcırah ve mas
rafları bu tertipten verilir.] 

46 207 

24 994 

46 207 

^4 994 
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066 Ecnebi memleketler harcırahı 
067 Staj, tahsil ve tedavi masraf

ları 
1 Staj için ecnebi memleketlere 

gönderilecek subay ve askerî 
memurların tahsisatla rile da
hilde lisan tahsil edeceklerin 
yol ve tedavi masrafları 
[Dahilde ilim ve fen tahsil ettirile
cek subay ve memurların masrafları 
ve askerî talebenin kaydiye ve tedris 
ücretlerL] 

2 Askerî mühendis ve fen memu
ru yetiştirmek üzere ecnebi 
memleketlere gönderilecek ta
lebe masrafı 
[Azimet ve avdet maktu yol masraf
ları, aylık tahsisatları, mektep ve lâ-
boratuvar, tedavi masrafları, tahsil 
programı mucibince yapılacak zarurî 
ve hakikî masraflar.] 

Fasıl yekûnu 

İkinci, bap yekûnu 

İki nci kısım yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

50 000 

74 080 

32 747 

106 827 

241 821 

4 164 226 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

50 000 

74 080 

18 000 

50 000 
j » 

74 080 

18 000 

92 080 92 080 

213 281 213 281 

3 945 686 3 945 686 

Üçün kısım - Müesseseler 

Deniz matbaası işletme masrafı 
[Mevaddı iptidaiye ve işçi ve amele 
yevmiye ve ücreti ve demirbaş dahil.] 

Deniz mektepleri masrafı 
[Lâboratuvar tesis ve fennî aletler, 
kitap, defter, ders levazımı ve spor 
birlikleri masrafı ve talebeye verile
cek nakdî mükâfat bu tertipten temin 
ve tesviye olunur.] 

4 300 

15 000 

4 300 

15 000 

4 300 

15 000 

Üçüncü kısım yekûnu 19 300 19 300 19 300 
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I) ördün e il kısmı - Müteferrik 
masraflar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1939 yılı borçları karşılığı 
1938 ' » >> >> 
1937 » » » 
1936 » » » 
1935 » » » 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 

500 
250 
250 
150 
100 

1 250 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

500 

500 
150 
100 

0 
0 

750 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

500 

500 
150 
100 

0 
0 

750 

1072 Maznun olarak askerî mahke
melere celbolunacaklarla şahit 
ve ehlivukuf olarak davet edi
leceklerin masrafları 500 

1073 3575 sayılı kanun mucibince 
Askerî fabrikalar tekaüt ve 
muavenet sandığı aidatı 25 000 

1074 G-azdan korunma talim malze
mesi 30 000 
[Oksijen cihazları, telefonlu ve telefon-
suz maskeler, kalevi kartuç, gaz elbi
sesi, lozantin kutusu ve buna mümasil 
malzeme ile bilûmum talim ve terbiye 
malzemesi bu tertiptendir]. 

Dördüncü kısım yokunu 56 750 

UMUMÎ YEKÛN 6 979 000 

500 

23 000 

5 000 

500 

23 000 

5 000 

29 750 29 750 

6 979 000 6 979 000 



29 - Askerî fabrikalar U. M. 
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1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul ediler 

Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Güzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1080 Maaşatı umumiye ve tazminat 
1 Maaşatı umumiye 

[Kadrosunda fen memuru olarak gös
terilen yerlerde bu yerler için mevzu 
aslî maaşların tutarını geçmemek şar-
tile ücretli sivil fen adamları dahi 
istihdamı caizdir.] 

2 Muvakkat tazminat 

459 000 

13 720 

Fasıl yekûnu 472 720 

590 824 

45 216 

636 040 

590 824 

45 216 

636 040 

1081 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

1082 Müstahdemler ücreti 
1 Daimî müstahdemler 
2 Müteferrik müstahdemler 
3 Muvakkat müstahdemi OT1 

Fasıl yekûnu 

7 920 

253 880 
130 000 

2 000 

385 880 

5 000 

246 836 
161 064 

5 000 

412 900 

5 000 

246 836 
161 064 

5 000 

412 900 

1083 İhtisas yevmiyeleri 
1 2204 sayılı kanun mucibince ve 

rilecek ihtisas ücreti 
2 2853 sayılı kanun mucibince ve

rilecek ihtisas yevmiyesi 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekunu 

10 
18 000 

18 010 

884 530 
-.---

1 
—--. 

500 
23 000 

23 500 

077 440 

500 
23 000 

23 500 

1 077 440 
— ... _ 

İkinci bap - Masraf 
1084 Mefruşat, demirbaş ve alâtı 

musikiye 1 900 2 500 2 500 
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1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1085 Kırtasiye 
1086 Müteferrika ve muhafız köpek

leri iaşesi 
1087 Mütenevvi masraflar 

1 İcar bedeli 
2 Defterler ve matbu evrak 
3 Hademe melbusatı 

Fasıl yekûnu 

1088 Harcırahlar 
1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
3 Yabancı memleketlere gönde

rilecek memur ve komisyonlar 
harcırahı 

4 Maznun olarak askerî mahke
melere celbedileccklerin mas
rafı 

Fasıl yekûnu 

1089 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 

1090 Ücretli muhabere masrafı 
[Resmî müesseselerden gayri memle
ket dahil ve haricinde yapılacak pos
ta ve telgraf muhaberatı.] 

1091 Posta ve telgraf ücreti 

İkinci bap vekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

2 500 

4 500 

1 200 
2 500 
2 000 
5 700 

2 000 

15 000 

5 000 

200 
22 200 

1 200 
1 350 

1 491 

4 000 

7 500 

1 500 
3 000 
2 000 

6 500 

3 000 

25 000 

5 000 

200 

33 200 

5 000 
1 350 

40 841 

4 000 

7 500 

1 500 
3 000 
2 000 

6 500 

3 000 

25 000 

5 000 

200 

33 200 

5 000 
1 350 

925 371 

1 848 1 848 

61 898 61 898 

1 139 338 1 139 338 
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1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci hısım - Cüze. mahsus 
muhassamt 

Birinci bap - Daimî masraflar 
1092 Muayyenat 

1 Erat ve stajiyer okurlar için 
iaşe masrafı 

[Askerin ve stajiyer okurların iaşe mas
rafları ve müfrez olarak askerin bir 
mahalde bulundurulması halinde ay
da 30 lirayı geçmemek üzere aşçı mas
rafları, değirmen ve fırın icar bedel
leri ve öğütme masrafları ve tayinat, 
yem kanununda asker istihkakı olarak 
gösterilen bilûmum mevaddm muba

yaa bedelleri.] 
2 Hayvan yem bedeli 
3 Mahrukat 

[Taam, çamaşır, hamam ve teshin için 
erat istihkakı olan mahrukat muba
yaa bedeli.] 

1093 

1094 

1095 

73 655 100 000 100 000 

6 300 
8 710 

12 960 
14 000 

12 960 
14 000 

1 

2 
3 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 
Erat ve stajiyer okurlar mel-
busatı 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

Levazımı sıhhiye ve baytariye 
[Ecza ve malzemei sıhhiye ve bayta
riye.] 

88 665 

41 772 
14 150 

400 

56 322 

440 

126 960 

66 200 
30 000 

800 

97 000 

3 660 

126 960 

66 200 
30 000 

800 

97 000 

3 660 

Sevkiyat 
[Erat ve stajyer okurların sevk mas
rafı ile bunlara ait her nevi yiyecek, 
giyecek, yakacak ve sair teçhizatları
nın bir mahalden diğer mahallere 
sevk ve nakil masrafları.] 

6 500 10 000 10 000 
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Fennî kitap ve risaleler ile her 
nevi abone, gazete ve kitap mu
bayaa ve abonman bedelleri 
[Yabancı memleketlerden abone olu
nacak risale ve gazetelerin abone be-
delelri, abone tarihinden itibaren bir 
senelik olmak üzere verilecektir]. 

1493 sayılı kanun 
verilecek ikramiye 

mucibince 

Birinci bap yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

900 500 500 

2 000 2 000 2 000 

154 827 240 120 240 120 

ikinci bap - Muvakkat mas
raflar 

1098 İnşaat, tamirat ve tesisat mas
rafları 

1 inşaat ve tamirat 42 500 
2 Tesisatı fenniye ve tesisatı ce

dide ve tevsiat ve tamirat 82 500 
[ Yeniden fabrika tesis ve inşası ve
ya mevcut fabrika ve tamirhanelerin 
tevsii veyahut imalâtın istilzam ettiği 
surette f abrikaların kendi vasıtalarile 
yapabilecekleri tamirat ve tesisat ve 
tevsiat için lâzım olan her nevi malze
me mubayaa ve bedelleri ve ani tamir 
ve tevsiler için lüzumlu olacak malze
melerin her vakit ve her miktarda 
yedek olarak alınması ve yeniden ya
pı !acak demiryolları ile adi köprüler 
asfalt yolları ile mevcutlarının tamir
lerine muktazi her nevi malzeme be
delleri.] 

3 Amele beden terbiyesi için ya
pılacak tesisat ve spor malze
mesi masrafları 1 000 

4 Pasif koruma tesisatı ve mas
rafları için yapılacak tesisat 
ve bunlar için lüzumu olan her 
nevi korunma masrafı 25 000 

10 000 

40 000 

10 000 

40 000 

500 

20 000 

500 

20 000 

Fasıl yekûnu 151 000 70 000 70 500 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1099 Ecnebi mütehassıslar 
1100 Staj 

1 Staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin tahsisat, har
cırah, masrafı zaruriye ve o-
kur ücretleri, muayene ve te
davi masrafları ve memleket 
dahilinde staj, ilim ve lisan 
tahsili ve mektep ücretlerile 
tedris masrafları, mektep kay
diye ücretleri ve muayene ve 
tedavi masrafları 

2 Stajiyer okurların teftişi için 
harcırah ve masarifi mütefer
rika 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

34 500 

122 600 

200 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

20 000 

159 000 

200 

20 000 

159 000 

200 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

122 800 

308 300 

463 127 

159 200 

249 700 

489 820 

159 200 

249 700 

489 820 

Üçüncü kısım - Müessesat 

1101 Fabrikalar umumî masraflan 
1 Mevat ve malzemei iptidaiye 

ve müstehleke (mamul ve gay
ri mamul) ve işletme masraf
ları 1 749 370 

2 Amele ücretleri 1 504 732 
3 Demirbaş 170 000 

[Her nevi makine, tezgâh, alât ve ede
vat ve eşya ve levazım ile bilûmum 
buharlı motorlu ve motorsuz vesaiti 
nakliye ve koşum hayvanatı ve bilû
mum dahilî vesaiti muhabere ve mu
bayaa bedelleri ile bilûmum tamir ve 
yedek ve tecdit masrafları.] 

4 Nakil ücretleri 300 000 
[Yalnız ücreti nakliye olarak sarfe-

dilir. Demirbaş eşya ve sair mevat mu
bayaa edilemez. 273 sayılı kanunun 

1 749 370 1 749 370 
1 504 732 İ 504 732 

50 000 50 000 

250 000 250 000 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatin nev'İ Lira Lira Lira 

şümulü haricinde kalan usta ve amele 
nin bir taraftan diğer tarafa izam ve 
nakillerinde yalnız yol masrafları ve
rilir.] 
3284 sayılı kanun mucibince 
satın alınacak hurdalar 50 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 3 774 102 3 559 102 3 559 102 

1102 3575 sayılı kanun mucibince 
askerî fabrikalar tekaüt ve mu
avenet sandığı aidatı 108 600 93 840 93 840 

Üçüncü kısım yekûnu 3 882 702 3 652 942 3 652 942 

Dördüncü kısım - Borçlar 

1103 Geçen yıl borçları 2 000 500 500 
1104 Eski yıllar borçları 500 100 100 
1105 2441 sayılı kanunun muvakkat 

2 nci maddesi mucibince İnhi
sarlar umum müdürlüğüne 
ödenecek eşya ve malzemenin 

taksiti 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

9 300 

11 800 

5 283 000 

300 

900 

5 283 000 

300 

900 

5 283 000 





30 - Harita U. M. 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1110 Maaşatı umumiye 
1111 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

1112 ücret 
1 Memurlar | 
2 Müteferrik müstahdemler ( 
3 Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

1113 Muvakkat tazminat 
1114 657, 2047, 2022 numaralı ka

nunlar mucibince verilecek taz
minat, uçuş ücreti ve taamiye 

Birinci bap yekûnu 

330 000 

9 360 

63 000 
1 400 

64 400 

40 000 

68 000 

511 760 

350 000 

7 920 

81 600 
1 400 

83 000 

45 000 

50 000 

535 920 

350 000 

7 920 

32 
39 
1 

600 
000 
400 

73 000 

45 000 

50 000 

525 920 

1115 
1116 
1117 
1118 

1119 

1 
2 
3 

1 

İkinci bap - Masraf 
Mefruşat 
Kırtasiye 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Odacılar melbusatı 
Evrakı matbua 

Fasıl 

Harcırah 
Daimî memuriyet han 

yekûnu 

î irahı 

3 000 
3 000 
3 000 

800 
3Ö0 
500 

1 600 

500 

1 000 
2 000 
3 000 

1 500 
350 
500 

2 350 

500 

1 000 
2 000 
3 000 

1 500 
350 
500 

2 350 

500 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

2 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

Fasıl yekûnu 

1120 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me bedeli 

1121 Ücretli muhabere ve mükâle-

1122 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

10 000 

10 500 

500 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

7 000 

7 500 

100 

7 000 

7 500 

100 

me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

100 
630 

22 330 

534 090 

200 
630 

16 780 

552 700 

200 
630 

16 780 

542 700 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

1123 

1124 

1125 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 

2 

Birinci bap - Daimî masraflar 
Muayyenat 
Era t yiyecek masrafı 
Yem bedeli 
Yakacak, tenvir ve teshin 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

Levazımı sıhhiye 
Ecza ve malzemei sıhhiye ve 
tedavi masrafları 
Ecza ve malzemei baytariye 

60 000 
15 000 
9 500 

84 500 

22 000 
8 000 
1 700 

31 700 

800 
100 

65 000 
26 000 
12 000 

103 000 

40 000 
13 000 
6 000 

59 000 

500 
100 

65 000 
26 000 
12 000 

103 000 

40 000 
13 000 
6-000 

59 000 

500 
100 
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p. 

1126 

1127 

1128 
1129 

1130 

M. 

3 

1 
2 
3 

Muhassasatm nev'i 

Gazdan korunma eczası ve 
maske 

Fasıl yekûnu 

Nakliyat 
[Eşya, erzak, malzeme, alât, nakliya
tı masrafları ve tatbikattaki erat ve 
hayvanatın iskân ve ibate masraf
ları.] 
Makine, alât, edevat ve demir
baş eşya ve levazımını muba
yaa ve tamirat masrafları 
Hayvan alımı 
Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

1493 numaralı kanun mucibin
ce verilecek ikramiye 

Birinci bap yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 000 

1 900 

27 000 

87 000 
2 000 

17 000 
6 000 

16 000 

39 000 

4 000 

277 100 

1941 mali 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

500 

1 100 

25 000 

20 000 
500 

2 000 
5 000 
4 000 

11 000 

1 000 

220 600 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

500 

1 100 

25 000 

20 000 
500 

2 000 
5 000 

14 000 

21 000 

1 000 

230 600 

ikinci bap - Muvakkat mas
raflar 

1131 1 inşaat, tamirat ve bilcümle ba-
liz tesisatı masrafları 

2 Pasif korunma inşaatı 

Fasıl yekûnu 

1132 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek subaylar ile staj ve tahsil 
için gidecek subaylar ve talebe
lerin harcırah ve mektep mas-

25.590 
2 000 

27 590 

25 869 
500 

26 369 

25 869 
500 

26 369 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. MuhaSSasatin nev'İ Lira Lira Lira 

raflarile tahsil ücretleri ve 
memleket dahilinde mektep ve 
kurs masraflarile yevmiyeleri 12 000 30 000 30 000 

İkinci bap yekûnu 39 590 56 369 56 369 

İkinci kısım yekûnu 316 690 276 969 286 969 

Üçüncü kısım - Müessesat 

1133 Matbaa masrafları 
1 Demirbaş eşya alım ve tamirat 

masrafları 
2 Mevaddı iptidaiye 
3 îşletme 

2 500 
45 000 
1 700 

8 038 
60 000 
2 000 

8 038 
60 000 
2 000 

1134 
1135 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - 1Borglar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

49 200 

49 200 

10 
10 

70 038 

70 038 

10 
283 

70 038 

70 038 

10 
283 

UMUMÎ YEKÛN 900 000 900 000 900 000 

* 





VARİDAT BÜTÇESİ 
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F. M. Varidatın nev'i 

1940 1941 malî y l̂ı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 

muhammenat tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

BÎRÎNCÎ KISIM 

İRAT VE SERVET VER
GİLERİ 

Kazanç vergisi 
1 Ruhsat ve unvan tezkereleri 

ve vergi karneleri 460 000 820 000 850 000 
2 Ticarî ve sınaî teşebbüslerle 

sair işlerden ' 16 300 000 25 500 000 26 200 000 
3 Hizmet erbabından 13 200 000 12 900 000 13 650 000 

1 
2 

Fasıl yekûnu 

Hayvanlar vergisi 
Davar, develer ve domuzlar 
Diğer hayvanlar 

Fasıl yekûnu 

Veraset ve intikal vergisi 

Madenler rüsumu 

Birinci kısım yekûnu 

İKİNCİ KISIM 

29 960 000 

12 000 000 
3 000 000 

15 000 000 

500 000 

745 000 

46 205 000 

39 220 000 

18 000 000 
3 600 000 

21 600 000 

790 000 

750 000 

62 360 000 

40 700 000 

18 200 000 
3 700 000 

21 900 000 

790 000 

750 000 

64 140 000 

MUAMELE VE İSTİHLÂK 
VERGİLERİ 

Gümrük vergileri 
1 Gümrük resmi 
2 Ardiye ücreti ve 3023 numaralı 

kanunla istanbul ve izmir li
man idarelerinden alınacak 
maktu ücret 250 000 220 000 

28 300 000 17 700 000 18 000 000 

220 000 
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F. M. Varidatın nev'i 

1940 
Malî yılı 

muhammenat 
Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

3 2456 ve 2672 numaralı kanun
lar mucibince gümrüklerde 
kullanılan bazı evraka yapış
tırılacak müdafaa pulu hasılatı 50 000 180 000 170 000 

Fasıl yekûnu 28 600 000 18 100 000 18 390 000 

6 Muamele vergileri 
1 İthalât muamele vergisi 7 900 000 8 000 000 8 500 000 
2 imalât muamele vergisi 14 500 000 21 250 000 22 000 000 
3 Bankalar ve sigorta şirketleri 

muamele vergisi ' 1 880 000 2 100 000 2 100 000 

Fasıl yekûnu 24 280 000 31 350 000 32 600 000 

Dahilî istihlâk vergileri 
1 Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 10 815 000 16 000 000 18 000 000 
2 Elektrik ve havagazı istihlâk 

vergisi 2 600 000 2 500 000 2 800 000 
3 Ham petrol ve ondan çıkarılan 

maddeler istihlâk vergisi 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
4 ithalâttan alman muhtelif 

maddeler istihlâk vergisi 
5 imalâttan alman muhtelif 

maddeler istihlâk vergisi 

6 600 000 6 500 000 
15 200 000 

8 100 000 8 200 000 

Fasıl yekûnu 31 615 000 36 200 000 38 500 000 

8 Su ve kara av vergileri 500 000 500 000 500 000 

9 Nakliyat vergisi 2 350 000 2 300 000 2 400 000 

10 Sefineler rüsumu 100 000 90 000 90 000 

11 Damga resmi 7 000 000 9 200 000 9 300 000 

12 Tapu harçları ve kaydiyeler 1 400 000 1 700 000 1 700 000 

13 Mahkeme harçları 1 800 000 1 900 000 1 900 000 

14 Pasaport, kançılarya ve ika
met tezkeresi harçları 640 000 400 000 450 000 
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F. M. 

15 

16 
1 
2 

3 

Varidatın nev'i 

Noter harçları 

Diğer harçlar 
Nüfus harçları 
Eczane ve ecza depoları ve ih
tisas vesika harçları 
İhtira beratı harçları 

1940 
Malî yılı 

muhammenat 
Lira 

850 000 

40 000 

7 000 
8 000 

Fasıl yekûnu 55 000 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

700 000 

35 000 

8 000 
8 000 

51 000 

750 000 

35 000 

8 000 
8 000 

51 000 

17 Hayvan sağlık zabıtası resmi 60 000 30 000 30 000 

ikinci kısım yekûnu 99 250 000 102 521 000 106 661 000 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

İNHİSARLAR SAFI HA
SILATI 

18 Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu 
içkiler ve revolver, fişek ve 

19 

20 

21 

1 
2 
3 

patlayıcı maddeler 

Tütün, tuz ve içkilerden alı
nan müdafaa vergisi 

Kibrit ve çakmak 
-Kibrit ve çakmak hasılatı 
Maktu miktar 
Kibritten alman müdafaa ver
gisi 

Fasıl yekûnu 

Oyun kâğıdı 

38 300 000 

9 500 000 

1 800 000 
30 000 

0 

1 830 000 

50 000 

39 000 000 

18 500 000 

1 400 000 
30 000 

1 100 000 

2 530 000 

40 000 

39 000 000 

17 100 000 

1 400 000 
30 000 

1 350 000 

2 780 000 

40 000 

Üçüncü kısım yekûnu 49 680 000 60 070 000 58 920 000 
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F. M. Varidatın nev'i 

1940 
Malî yılı 

muhammenat 
Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

DEVLETE AİT EMVAL 
VE EMLÂK HASILATI 

22 

0 

0 

23 

24 

0 
0 

0 
0 

1 
2 

1 
2 

3 

4 

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 

G-ayri menkul icar ve ecri mi
silleri 
îcar bedelleri 
Ecri misiller 

Fasıl yekûnu 

Menkul ve gayri menkul mal
lar satış hasılatı 
Menkul mallar satış bedeli 
Peşin para ile satılan gayri-
menkuller satış bedeli 
Taksitle satılan gayrimenkul-
1er satış hasılatı 
Borçlanma taksitleri satış ha
sılatı 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

— 

10 000 
290 000 

300 000 

300 000 
1 430 000 

1 730 000 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 030 000 

— 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

30 000 
200 000 

230 000 

140 000 

700 000 

600 000 

410 000 

1 850 000 

2 080 000 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

30 000 
200 000 

230 000 

140 000 

700 000 

600 000 

410 000 

1 850 000 

2 080 000 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümenoe 
muhammenat tahmin edilen tahmin edilen 

F . M. V a r i d a t ı n nev ' İ Lira Lira Lira 

BEŞÎNOÎ KISIM 

DEVLETÇE İDARE EDİ
LEN MÜESSESELER 

25 Devlet demiryolları ve liman
ları 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Posta, telgraf ve telefon 

Darphane ve damga matbaası 
hasılatı 

Resmî matbaalar hasılatı 

Umumî mektepler hasılatı 

Diğer müesseseler hasılatı 

Konya ovası sulama idaresi 
hasılatı 

Radyo hasılatı 

Beşinci kısım yekûnu 

— 

50 000 

13 000 

18 000 

150 000 

40 000 

700 000 

971 000 

— 

35 000 

30 000 

23 000 

160 000 

60 000 

700 000 

1 008 000 

35 000 

35 000 

22 000 

170 000 

70 000 

750 000 

1 082 000 

ALTINCI KISIM 

UMUMÎ MÜSSESELER VE 
ŞİRKETLER HASILATIN

DAN DEVLET HİSSESİ 

33 İmtiyazlı demiryollarından alı
nan — — 

34 Fenerler hasılatı mukabili alı
nan 650 000 650 000 150 000 

35 Mükerrer sigorta şirketinden 
alınan 220 000 225 000 225 000 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenat tahmin edilen tahmin edilen 

F. M. Varidatın nev'İ Lira Lira Lira 

36 Mukavelenamesi mucibince 
Musul petrollarından alman 1 000 000 1 000 000 700 000 

Altmcı kısım yekûnu 1 870 000 1 875 000 1 075 000 

YEDİNCİ KISIM 

MÜTEFERRİK VARİDAT 

37 Hazine muamelelerinden mü
tevellit varidat 

1 Hazine portföyü ve iştirakleri 
geliri 600 000 780 000 800 000 

2 Faiz 1 060 000 1 120 000 1 120 000 

Fasıl yekûnu 1 660 000 1 900 000 1 920 000 

Tayyare resmi 

Askerlik mükellefiyeti 

Kıymetli evrak 

2 000 000 

2 000 000 

215 000 

2 500 000 

20 000 

150 000 

2 200 000 

1 

160 000 

38 

39 

40 

41 Muayyen masraflar karşılığı 
varidat 

1 Kambiyo murakabesi mukabi
li Cumhuriyet Merkez banka
sından alınan 100 000 100 000 100 000 

2 Teftiş mukabili şirketlerden ve 
müteahhitlerden alman 140 000 100 000 90 000 

3 Teberruat — — 

Fasıl yekûnu 240 000 200 000 190 000 

42 Eski alacaklar 
1 Tavizattan istirdat 45 000 140 000 160 000 
2 Mülga vergiler bakayası 25 000 25 000 40 000 

Fasıl yekûnu 70 000 165 000 200 000 
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F. 

43 

44 
45 

M. 

1 
2 

Varidatın nev'i 

Cezalar 
Para cezaları 
Zam cezaları 

Fasıl yekûnu 

İstanbul üniversitesi hasılatı 
Müteferrik hasılat 

Yedinci kısım yekûnu 

1940 
Malî yılı 

muhammenat 
Lira 

400 000 
1 600 000 

2 000 000 

90 000 
3 000 000 

11 275 000 

1941 malî 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

500 000 
1 900 000 

2 400 000 

90 000 
4 000 000 

11 425 000 

yılı için 
Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

525 000 
2 000 000 

2 525 000 

90 000 
4 250 000 

11 535 001 

SEKÎZÎNCÎ KISIM 

FEVKALÂDE VARİDAT 

46 İktisadî buhran vergisi 
1 Hizmet erbabından 14 900 000 15 500 000 15 750 000 
2 Sair kazanç erbabından 3 000 000 3 700 000 3 750 000 

Fasıl yekûnu 17 900 000 19 200 000 19 500 000 

47 Muvazene vergisi 18 000 000 19 200 000 19 600 000 
48 Hava kuvvetlerine yardım ver

gisi 12 900 000 13 000 000 13 300 000 
49 Buğdayı koruma vergisi 8 400 000 7 900 000 6 750 000 
50 Binalardan alman müdafaa 

vergisi 0 1 900 000 1 900 000 
51 Posta, telgraf müraseleleri ile 

telefon abone bedellerinden alı
nan müdafaa vergisi 0 896 000 900 000 

52 ihracattan alınan müdafaa ver
gisi 0 1 800 000 2 300 000 

Sekizinci kısım yekûnu 57 200 000 63 896 000 64 250 000 

53 Nâzım varidat 

UMUMÎ YEKÛN 268 481 000 305 235 000 309 743 001 



D - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde — 4 

Dairelerin barem harici müteferrik müstahdemleri ile nakil vasıtaları kadroları 
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Memuriyetin nevi Ac 

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 
2 » » » 
Sermakinist 

» muavini 
Makinist 

» çırağı 
Motorcu ve elektrikçi 

led 

1 
3 
1 
1 
2 
6 

26 
9 

17 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 

Ücret 

100 
90 
90 
70 
65 
60 
50 
45 
40 

100. 
90 

250 
100 
60 
45 
40 
50 
65 
60 

110 
95 

110 
70 

150 

120 
90 
80 
75 
70 

110 
100 
70 
40 

100 

Memuriyetin nevi 

Sermüeellid 
Mücellid 

» muavini -
» » 
» çırağı 

Kaloriferci 

Aded 

1 
1 
1 
1 
% 
l 

Millî saraylar müdürlüğü 

Ayniyat memuru 
Malzemei tefrisiye 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 

•» 

Bekçi 
» 
» 

Kapıcı 
» 
> 

Bahçivanbaşı 
Bahçivan 

» 
» 

1 
1 

1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
6 

23 
27 

1 
1 
2 
1 
2 
3 

29 

Ücret 

110 
80 
60 
50 
40 
65 

50 
60 

55 
65 
65 
60 
90 
50 
65 
60 
65 
65 
65 
35 
40 
35 
80 
55 
60 
55 
45 
40 
35 
45 
40 
35 
60 
50 
40 
35 



D/3 — 
Memuriyetin nevi 

Kaloriferci, motorcu ve itfaiyeci 
Kaloriferci ve itfaiyeci 

» » 
Nakliyat kamyon şoförü 
Telefoncu 

» 
* 

Cilâcı 
Kayıkhane bekçisi 
Saatçi 
Sof racıbaşı 
Sofracı 
Rcnçber 

» 
Boyacı 
Kumaş dokumacısı 

» » 
Dökümhane ayniyat ve hesap me 
muru 
Daktilo 

Aded 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

' 2 
1 

1 
1 

Ücret 

80 
50 
45 
60 
55 
50 
45 
45 
40 
40 
75 
50 
35 
30 
55 
50 
60 

85 
50 

Divanı muhasebat 
Daire müdürü 
Şoför 
Kütüphane memuru 
Müvezzi 
Kaloriferci, telefoncu ve elektrik 
tamircisi 
Kaloriferci, elektrikçi ve telefoncu 
Kapıcı 

» 
Odacı 

» 
» 

Gece bekçisi „ 
Mahzen hamalı 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

30 
2 
3 

Başvekâlet 

120 
80 
60 
40 

100 
60 
45 
40 
50 
35 
30 
40 
30 

Matbaa idare memuru 
Abone ve sevk memuru 

150 
75 

Memuriyetin nevi 

Müvezzi 

Başodacı 
Odacı 

Kapıcı 
Hazinei evrak odacısı 
Şoför 

» 
Hizmet kamyoneti şoförü 
Motosikletçi 
Evrak sevk memuru 
Meydancı 

ided 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
5 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

Ücret 

60 
50 
40 
60 
45 
40 
35 
30 
40 
30 

100 
80 
80 
60 
70 
40 

Daktilo 
Müvezzi 
Odacıbaşı 
Kapıcı 
Hademe 

» 
Şoför 

Devlet şûrası 

-
5 
2 
1 
1 
3 

11 
1 

75 
45 
45 
40 
35 
30 
80 

Matbuat umum müdürlüğü 

Başmakinist ( 

Başmakinist muavini 
Makinist 

Stajiyer makinist 
Atölye şefi 
Atölye şefi muavini 
Stüdyo hava tesisatı makinisti 
Antenci 

2 
1 
2 
1 
1 

15 
5 
3 
1 
1 
1 
2 

175 
150 
.140 
125 
120 
100 
90 
60 

175 
100 
100 
150 



— D/4 — 
Memuriyetin nevi 

Spiker 
» 
» 

Ecnebi diller daktilosu 

Daktilo 
» 

Fotoğrafçı 
Laporant 
Fotoğrafçı kalfası 
Başmusahhih, 
Musahhis 
Bülten sevk memuru 

» » » 
Bülten teksir makinisti 
Kupürcü 
İdare memuru (Stüdyo için) 

» » (Biri istasyon için) 
Müracaat memuru 
Radyo ambar memuru (Musiki 
âletlerini de muhafaza eder). 
Depo memuru 
Program tabı ve sevk memuru 
Dinleyici servisi memuru 
Fiş ve tasnif memuru 
ilân memuru 
Kütüpaneci 

» ve diskotek memuru 
İmzacı 
Şoför 
Kaloriferci (Radyo için) 
Elektrikçi , 
Ateşçi 
Motosikletçi 
Telefoncu 

* 
Lojman bekçisi ve kalorifercisi 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Bahçivan 
Müvezzi 

Başodacı 
Odacı 

Aded Ücret 

3 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 ' 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 

18 
17 

200 
160 
150 
150 
125 
100 
80 
70 

200 
175 
80 
90 
60 
90 
75 
60 
70 

175 
125 
90 

150 
100 
140 
125 
120 
100 
100 
100 
80 
75 
75 
75 
60 
60 
50 
40 
50 
40 
40 
60 
50 
40 
60 
40 
35 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

îstatistik umum müdürlüğü 

MERKEZ 

Makinist 
» 

Kaloriferci, tamiratçı 
Kaloriferci yamağı (yalnız 6 aylık)-
Müyezzi 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 

Gece bekçisi 

TAŞRA 

1, 2, 3 ve 4 ncü umumî müfettişlik 
müstahdemleri 

110 
90 
100 
30 
5ü 
50 
40 
35 
30 
40 

30 

Devlet meteoroloji işleri 
müdürlüğü 

MERKEZ 

Baştelsizci 
Telsiz başmakinisti 
Telsiz muhabereci 
Ressam ve grafiker 

» » yardımcısı 
Yazıcı aletler işletme ustası 
Motorcu başustası 
Makinist 
Bülten müstahzırı 
Motorcu 
Şoför 
Müvezzi 
Bekçi 
Hademe 
Kaloriferci ve rüzgâr aletleri ba
kıcısı 
Bahçivan 
Başhademe 
Daktilo 
Alet sevkiyatçısı 
Marangoz 

umum 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

11 

1 
1 
1 
4 
1 
2j 

150 
120 
100 
120 
75 

120 
120 
100 
100 
90 
75 
35 
30 
30 

40 
40 
40 
75 
75 
65 



— D/5 
Memuriyetin nevi 

TAŞRA , 

Baştelsizci 
Telsiz muhabereci 
Telsiz başmakinist 
Telsiz muhabereci 
Motorcu başustası 
Motorcu 
Hademe 
Hademe ve bekçi 
Başrasadçı 
Easadçı 

» 
» 
» 
» 

Aded 

• * 

3 
2 
3 
5 
3 
6 

26 
12 
3 
2 

12 
23 
41 
74 

Diyanet işleri reisliği 

MERKEZ 

Müvezzi 
Gece bekçisi 
Başodacı 
Odacı 

VİLAYETLER 

Vaiz | 
» [1] » ı 

4 
4 
9 

Dersiam 
» 
» 
». 
» 

Kuran öğreticileri 
» » 
> » 

[1] İMİ mh ndcı mevkuf tutulu 

1 
1 
1 
8 

52 
131 
51 

e 
17 
51 

183 
3 

11 
10 

7 

çaktır. 

Ücret 

130 
100 
120 
90 

100 
75 
20 
25 

150 
50 
40 
30 
20 
15 

45 
40 
40 
30 

Maaş 
10 
8 
6 

20 
15 
12 
10 
8 

Ücret 
40 
30 
25 

Memuriyetin nevi 

Müftülükler hademesi 
» » 
» » 

Maliye vekâleti 

MERKEZ 

Hususî kalem 

Daktilo 
Umumî evrak daktilosu 

» » » 
» » » 

Malî Tedkik Heyeti 

Daktilo (Ecnebi lisan bilmesi 
şarttır) 

Teftiş Heyeti 

Daktilo 
» 

Hukuk Müşavirliği 

Daktilo 
» • 

Daktilo 
» 

Muakkib 
» 
» 
> 

Aded t 

4 
6 

50 

1 
2 
2 
6 

1 

1 
1 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 

Bütçe ve malî kontrol umum müdürlüğü 

Daktilo 
» 
» 

2 
1 
2 

Muhasebat umum müdürlüğü 

Daktilo 
.j) 

» 

1 
3 
5 

taret 

30 
25 
15 

80 
80 
70 
60 

150 

80 
70 

90 
80 
80 
70 
80 
70 
60 
50 

80 
70 
60 

75 
70 
60 



Memuriyetin nevi 

— D/6 
Aded Ücret 

Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri 

Daktilo 
» 

2 
15 

Nakid işleri umum müdürlüğü 

Muntazam borçlar umum müdürlüğü 

Daktilo 
» 

Fiş memuru 
» > 

Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğü 

Daire müdürü 
Daktilo 

» 
Evrak müvezzii 

» » 
Marangoz 

» 
» 

Marangozhane makinisti 
Doğramacı 

» 
Marangoz çırağı 

» işçisi 
Kaloriferci ve tamiratçı 

» •» muavini 
Makine tamircisi 

» » muavini 
Şoför 
Otomatik telefo nmemuru 

» » » " 
Bahçivan 

» muavini 
» » 

muavini 

1 
1 
1 
2 

20 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
.1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

70 
60 

Daktilo 
» 

Bankalar murakibliği daktilosu 
Kambiyo müvezzii 

» odacısı 

1 
2 
1 
1 
2 

70 
60 
60 
45 
40 

2 
2 
1 
2 
3 

70 
60 
50 
70 
60 

150 
70 
60 
50 
40 

150 
100 
90 
90 
80 
75 
40 
45 

100 
35 

150 
,90 

75 
50 

120 
110 
40 

100 
80 
50 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Bahçe amelesi 
Başodaeı 

» 
Odacı 

» 
» 

Kapıcı 
O ece bekçisi 
Tasfiyei hesabat odacısı 

» » kapıcısı 
» » hamalı 

Muhassasatı zatiye odacısı 
Yatakhane ve tathirat için kadın 
işçi 
İstanbul Sultanahmed mahzeni ev
rak odacısı 
Hamal 

» 

istanbul evrakı matbua ambar 
hamalı 
İstanbul evrakı matbua ambar 
odacısı 
İstanbul evrakı matbua ambar 
daktilosu 

Zat işleri müdürlüğü 

Daktilo 
» 
» 
» 
» 

2 
1 
1 
2 
1 

66 
5 
fi 
2 

1 
1 
4 

Darphone ve damga matbaası 

Sermürettib 1 
Sermücellid 1 
Müakkib 1 
Daktilo 1 

» 1 
Kapıcı 2 

» 1 
O ece bekçisi 2 

» » 2 
Odacı 4 

35 
50 
45 
45 
40 
30 
35 
50 
30 
30 
30 
30 

3f. 

2 
4 
1 
o 

2 

1 

1 

30 
50 
40 
30 

40 

30 

50 

70 
60 
50 
45 
40 

150 
150 
70 
80 
60 
40 
35 
35 
45 
30 



Memuriyetin nevi 

— D/7 
Aded Ücret 

Varidat umum müdürlüğü 

Daktilo 

Buğdayı koruma şubesi odacısı 
» » » » 

Temyiz komisyonları daktilosu 

odacısı 

Millî Emlâk müdürlüğü 

Daktilo 

Elektrikçi 

Bina tamircisi 
Bekçi ve korucu 

Tahsilat müdürlüğü 

Daktilo 

Hukuk müşavirliği 

Muakkib 
» 
» 

Daktilo 

Umumî müfettişlikler 

Maliye müşavirliği odacısı 

Nafıa inşaat muhasebesi 

Daktilo 1 

VILÂYETLER 

90 
80 
70 
45 
30 
85 
75 
60 
50 
30 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

14 

85 
75 

125 
100 
15 

125 
60 
50 
40 
30 

80 
70 

80 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Varidat 

Kolcu ve kantarcı 

» 

Daktilo 

Tahakkuk tebliğ memuru 
» * » 
» » » 

Buğdayı koruma bekçisi 
» » » 
» » » 
» > » \ 

Tedkiki itiraz komisyonları daktilo
su 
Tedkiki itiraz komisyonları dak
tilosu 
Tedkiki itiraz komisyonları dak
tilosu 
Tedkiki itiraz komisyonları oda
cısı 

5 
13 
19 
2 
2 

40 
59 
11 
30 
51 
67 
18 
21 
16 

222 

İstanbul av vergileri 

Odacı 
Gece bekçisi 

Tahsilat 

75 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
35 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
30 

90 

75 

60 

30 

30 
35 

1 
4 

31 
30 
15 

4 

120 
60 
50 
40 
30 

30 

Tahsil tebliğ memuru 
» » » 

Yaya tahsildar 

Atlı tahsildar 
» » 
> » 

Şube tahsildarı 
» » 

Harç ve para cezaları atlı tahsil
darı 
Harç ve para cezalan 
sildarı 

yaya tah-

41 
80 

110 
123 

66 
270 
334 
665 

10 
10 

50 

-50 

50 
40 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
60 
50 

50 

50 



Memuriyetin nevi 
— D/8 — 

Aded Ücret 

Gece bekçisi 
Daktilo 

Vilâyet ve kaza odacıları 

istanbul defterdarlığı evrak mü-
vezzii 

» » » 
Başodacı 
Vilâyet odacıları 

Kaza odacıları 

51 
1 

4 
4 
1 

181 
216 
375 

Kambiyo müstahdemleri 

Daktilo 
» 

Müvezzi 
» 

Odacı 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

MERKEZ 

Levazım müdürlüğü 

Daire müdürü i 
Elektrik ve telefon memuru 1 
Telefon santralci ve temircisi 1 
Müvezzi (Motorcu) 1 

» (Bisikletçi) 1 
Kaloriferci (Makinist) 1 

» (Yardımcısı) 1 
» (ateşçisi) «6 aylık» 2 

Asansörcü 1 
» 1 

Başodacı 1 
Odacı 1 

> 4 
» 25 

Gece bekçisi 4 
Kapıcı 2 

30 
40 

40 
30 
40 
30 
25 
20 

60 
40 
50 
40 
40 
30 
25 

120 
115 
60 
60 
50 

115 
50 
30 
40 
30 
50 
40 
35 
30 
50 
35 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Meydancı 
Dikici 
Hamal 

» 
Marangoz 
Bahçivan 
Bahçe amelesi 
Şoför 
Tamirat ustası 
Marangoz yardımcısı 

VİLÂYETLER 

Odacı 
> 

Kaloriferci 
» 

Kalorifer ateşçisi 
Telefoncu ve elektrikçi 
Elektrikçi ve santralci 

32 
23 

1 
1 
1 
1 
1 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı 

Birinci makinist 
» » 

ikinci makinist 
Makinist 

» 

» 
Motöreü 
Lostromo 
Yağcı 
Ateşçi 

» 
Tayfa 

» 
Sandalcı 
Ustabaşı 
Kızakçı 
Tornacı 

» 
Tesviyeci 

» 
Marangoz kalafat 

11 
1 

17 
4 
3 

15 
5 

11 
4 

13 
2 
2 

21 
49 

127 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 



Memuriyetin nevi 

— D/9 
Aded Ücret 

Demirci ve kazancı 
Bekçi 
Ambar memuru 
Dökümcü 
Borucu 
Elektrikçi 
Amele 
Silâh depo memuru 
Muhabere makinisti 
Şoför 
Başmakinist 
Atelye makinisti 
Telsiz muhabere makinisti 
Amele 
Levazım depo memuru 
Başodacı 
Odacı 

Kapıcı 
Aşcr 
Hamal 

Dahiliye vekâleti 

Mütercim 
Daire müdürü 
Daktilograf 

» 
Müvezzi 
Muhasebe müvezzii 
Başodacı 
Odacı 

» 
Kaloriferci 

» muavini 
Bahçıvan 

» muavini 
Bahçe amelesi 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Telefoncu 

» muavini 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 

44 
1 
2 

14 
1 
1 
1 

13 
8 
1 
2 
1 
4 

55 
30 
80 
60 
60 
70 
40 

100 
110 
45 

150 
100 
100 
30 

100 
40 
30 
25 
35 
30 
35 
30 

Elektrikçi 

1 
1 
5 
5 
10 
3 
1 
1 
48 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 

125 
175 
70 
60 
40 
40 
50 

. 40 
30 
100 
50 
75 
50 
25 
50 
35 
80 
40 
J00 

Memuriyetin nevi 

Tamirci 
Asansörcü 
Boyacı 
Şoför 

VİLAYETLER 

Vilâyetler müvezzileri 

» odacıları 
» » 

Kaza odacıları 
» » 
» » 

Nahiye » 

Umumî müfettişlikler 

Birinci umumî müfettişlik 

Kalorifer makinisti 
Kaloriferci muavini 
Telefon memuru 
Bahçıvan 

» yamağı 
Evrak dağıtma memuru 
Başodacı 
Odacı 

» 
Şoför 

» 

İkinci umumî müfettişlik 

Odacı 

Şoför 

Odacı 
Şoför 

Odacı 

Üçüncü umumî müfettişlik 

Dördüncü umumî müfettişlik 

Aded 

1 
2 
1 
1 

Ücret 

100 
40 
50 
100 

1 
6 
59 
23 
116 
3 

116 
286 
847 

40 
30 
25 
30 
25 
25 
20 
15 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 

100 
35 
75 
60 
30 
35 
40 
30 
20 
80 
60 

6 
3 
1 
1 

30 
25 
80 
60 

6 
1 
1 

30 
80 
60 

10 30 



Memuriyetin nevi 

Şoför 
> 

Aded 

1 
1 

— D/1Ö 
Ücret 

Emniyet umum müdürlüğü 

MERKEZ 

Daire müdürü 
Müvezzi 
Odacıbaşı 

» 
Gece bekçisi 
Asansörcü 
Kapıcı 
Odacı 

Makinist ve silâhçı 
Hademe 

Enstitü kapıcısı 
Kaloriferci 
Lisan muallimi 
Daktilograf 
Çamaşircı 
Ütücü 
Hademe 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Bulaşıkçı 
Daktilograf 
Başşoför 
Şoför 

VİLÂYETLER 

Daktilograf 

Hademe ve odacı 
Polis nezarethane memuru 

1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
20 
5 
1 
2 
I 
11 
1 
1 

1 
2 
14 
1 
1 

80 
60 

150 
40 
50 
40 
40 
50 
35 
30 
40 
120 
30 
25 
20 
30 
§0 

10 20400 
80 
30 
30 
20 
40 
30 
100 
100 
30 
60 
100 
80 
75 

80 
60 
30 
45 
40 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Sandalcı 
Odacı 
Hademe 

» 
Şoför 

» 
Makinist 
Gece nöbeti yapan polis memuru 
Atlı polis binicilik talimcisi 
Hademe 

» 
Makinist muavini 
Tayfa 
Odacı 
Vilâyetlerde açılacak- kurs öğret
menleri (452 nci faslın beşinci 
maddesinden verilir.) 

52 
5 
3 

114 
2 
1 
8 
55 
3 
3 
9 
1 
3 
8 

30 
30 
25 
20 
80 
60 
40 
10 
50 
25 
20 
30 
20 
20 

200 — 

Jandarma genel komutanlığı 

Matbaa ambar memuru 1 
Matbaa ressamı 1 
Matbaa mücellidi 2 
Matbaa "makinisti 2 
Matbaa mürettibi 2 
Matbaa işçisi 3 
Çamaşırcı 1 

» 1 
Başodacş 1 

» mavini 1 
Odacı 25 
Çamaşırcı 2 
Elektrikçi 1 
Kaloriferci . 1 
Terzi ustası 1 
Makine ustası 1 
Makine ve elektrik usta muavini 1 
Kundura ustası 1 

» , makine ustası 1 
»• ambar memuru 1 

Melbusat ambar memuru 1 
Teçhizat ve harb teçhizatı ambar 
memuru 2 
Yapı ustası 1 
Şoför 2 

» 4 

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 



Memuriyetin nevi 
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Aded Ücret 

Hamal 
Telsiz ustası 

Hariciye vekâleti 

MERKEZ 
Daktilograf [1] 
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 

îdare memuru 
Aşçı 

» yamağı 

11 
1 

13 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

20 
16 

1 
2 
5 
1 
2 
2 
1 
1 

45 
68 

1500 
120 
100 
80 
50 
50 
40 
35 
30 
50 
45 
40 
70 
40 
50 
60 
90 
40 

140 
90 

130 
90 
90 
50 
40 
80 
90 

1 110 
1 100 
1 40 

[1] Azamî (175) lirayı tecavüz etmemek üzere 
aded ve tahsisatı ddhilind$ beherinin ücretlerinin 
tayini vekâlete aiddir. 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Bahçivan 
» yamağı 

Sofracı 
> yamağı 

Kapıcı 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Elçilik ve konsolosluklar müstah
demleri [1] 

80 
40 
80 
40 
50 

100 
40 

410 2440 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

MERKEZ 

Başmakinist ve âletler tamir mü
tehassısı 1 300 
Santıralcı 1 90 
Makinist 1 125 
Makinist muavini 1 70 
Marangoz 1 60 
Bahçıvan 1 50 
Müvezzi 3 50 
Başodacı 1 50 
Odacı 2 45 

» 22 30 
Kaprcı 2 50 
Gece bekçsi 1 35 
Hamal 1 30 
Ambalajcı 1 30 
îşci 1 50 
Şoför 1 100 

Ankara Numune hastanesi 

Müracaat memuru 
Müracaat memur muavini 
Makinist ve etüvcü 
Makinist ve etüv muavini 

[1] Hariç teşkilâtında ücretle istihdam edilip 
istihkakları bu tahsisattan verilecek olanların 
aded ve unvanı memuriyetlerinin tesbiti ve bu 
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. 

1 
1 
1 
1 

65 
50 

125 
50 
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Aded Ücret Memuriyetin nevi 

Kaloriferci 
Şoför 

» 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Çamaşırcı 

Başterzi 
Terzi 
Boyacı 
Marangoz 
Berber 
Laborant 
Masajcı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Eczacı kalfası 
Başhademe 
Hastabakıcı ve müteferrik müstah
demler 

Kapıcı 
Namzed hademe 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
2 

10 
1 
1 

20 
20 
20 
30 
30 
20 
2 

25 

Merkez hıfzıssihha müessesesi 

Daktilo 
Başlâborant 
Birinci sınıf- laborant 
ikinci sınıf laborant 
Sevk memuru 
Ambalâjcı 
Marangoz 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Kapıcı 

Gece bekçisi 
Başhademe 
Hademe 

1 
1 
5 

11 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 

46 

100 
80 
60 
60 
40 
90 
50 
30 
50 
45 
40 
45 
40 
50 
60 
40 
50 
60 
50 
40 
60 

40 
35 
30 
20 
15 
10 
40 
5 

80 
90 
75 
60 
80 
60 
60 
70 
35 
40 
35 
35 
40 
30 

Aded Ücret 

Müvezzi 
Boyacı ve sıvacı 
Çamaşırcı ve ütücü 

Serum ve aşı şubesi 

Aşı danaları hademesi 
Kuduz tavşanları hademesi 

Kimya tahlil şubesi 

Daktilo 

Sıhhî ahırlar ve immonoloji şubesi 

Yem memuru 
Başseyis 
Seyis 
Nalband 

Makine ve âletler tamirat kısmı 

Elektrikçi 
Kaloriferci 
Kaloriferci muavini 
Makinist muavini 
Cam aletler tamircisi 

Hıfzıssihha mektebi 

40 
60 
30 

40 
50 

60 

1 
1 
10 
1 

mı 

1 
1 
1 
1 
1 

60 
50 
30 
35 

150 
125 
60 
80 
60 

3 
1 
1 
10 

60 
80 
35 
30 

Müstahzır 
Daktilo 
Kapıcı 
Hademe 

Merkez sıtma mücadelesi 

Sıtma müfettişlik şoförü 1 80 

Kinin komprime ve ampulleri imalâthanesi 

Hademe " 2 30 

Ecnebi müstahdemler 

Merkez hıfzıssihha müessesesi 

Serum ve aşı şubesi müdürü (mu-
tahassıı?) 1 1303 



Memuriyetin nevi 
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Aded Ücret Memuriyetin nevi 

Ankara nümjune hastanesi 

Ankara numune hastanesi' opera
törü 1 
Ankara numune hastanesi fiziyote-
rapi mütehassısı 1 
Ankara numune hastanesi çocuk 
hastalıkları mutahassısı 1 
Ankara numune hastanesi deri ve 
tenasül hastalıkları mutahassısı 1 
Ankara Numune hastanesi diyet 
mutbahı hemşiresi [1] 1 
Ankara Numune hastanesi hemşi
releri [1] 2 
Alnkara Numune hastanesi şef ma
kinist ve aletler tamir mütehassısı 1 
istanbul Çocuk hastanesi başhem
şiresi [1] 1 
istanbul Çocuk hastanesi röntgen 
hemşiresi 1 
Heybeliada Verem sanatöryomu 
başhemşiresi [1] ' 1 
Haydarpaşa Emrazı sariye has
tanesi başhemşiresi [1] 1 

1150 

1150 

1150 

1150 

110 

110 

300 

110 

125 

110 

110 

İstanbul muayene ve tesellüm komisyonu 

Daktilo 1 50 

İstanbul sıhhat müdürlüğü 

Kapıcı 
Şoför 
istimbot kaptanı 
Tayfa 

Vilâyet ve kazalar 

Odacı 
» 
» 
» 
» 

8 
70 

215 
1 
6 

35 
60 
75 
40 

30 
20 
15 
25 
15 

[1] Kızılay hastabakıcı hemşire mektebini ik
mal edenlerden ecnebi memleketlerde tahsil gören 
Türk hemşireler de istihdam edilebilir. 

Aded Ücret 

HtfzıssıhJıa müzesi 

Sinema operatörü 
Kapıcı 
Odacı ve hizmetçi 

Kuduz tedavi müessesesi 

Makanist 
Bahçivan 
Hizmetçi ve saire 

Küçük sıhhat memurları mektebi 

Hizmetçi 
Hizmetçi ve saire 

İstanbul çocuk hastanesi 

Şoför (kaloriferci) 
Başbahçivan 
Bahçivan, 
Boyacı 
Aşçı 

» 
» yamağı 

Terzi 
Aarabacı 
Marangoz 
Kapıcı 
Hizmetçi ve saire 

» » 

» » 
Staj iver hademe 

Numune hastaneleri 

Makinist ve elektrikçi 
Makinist ve etüvcü 
Makinist ve etüvcü muavini 
Kaloriferci 

1 
1 
7 

1 
1 
1 
23 
1 

tebi 
2 
1 
1 
5 
3 

1 
1 
1 
1 

r-l 

1 
1 
1 
1 
1 , 
1 
4 
6 
18 
10 
11 
10 
11 
20 

1 
3 
3 
1 

75 
35 
30 

75 
40 
30 
25 
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 



Memuriyetin nevi 
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Aded Ücret 

Şoför 
Terzi 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» 
» yamağı 

Marangoz 
Bahçivan 

Çamaşırcı 

Laborant 
Berber 
imam ve gassal 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

Stajiyer hademe 

Zonguldak hastanesi 
Şoför 
Aşçı (yamağı ile beraber) 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

Stajiyer hademe 

1 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
6 
5 

27 
49 
73 
25 
30 
20 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
4 

10 

55 
30 
45 
40 
50 
15 
50 
50 
35 
30 
40 
25 
50 
30 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
18 
15 

5 

50 
45 
30 
35 
30 
25 
30 
25 
20 
15 

5 

İstanbul emrazı akliye ve asabiye hastanesi 
Dahilî inzibat memuru 
Başmüstahzır 
Makinist ve etüvcü 
Şoför 
Mubassır 

» 
Aşçıbaşı 
Bahçivan 

1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
1 

80 
80 
75 
60 

' 75 
50 
50 
40 

Memuriyetin nevi 

Hizmetçi ve saire 

Aded 

10 
;40 
40 

100 
121 

20 

Ücret 

35 
30 
25 
20 
15 

5 Stajiyer hademe 

Manisa ve Elâzığ emrazı akliye vç asabiye 
hastaneleri 

Başmubassır 
Mubassır 
Elektrik, telefon ve motorcu 
Bahçıvan 
Hizmetçi ve 

> 
> 
> 
» 
» 

saire 
» 
» 
» 
» 
» 

Stajiyer hademe 

2 
1 

! 1 
1 
2 
2 

i 8 
19 
8 

11 
i 20 

50 
40 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
17,5 
15 

5 

Ileybeliada Verem sanatorydmu 

Santralci 
Makinist ve etüvcü 
Kaloriferci 
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 

j 1 
i 2 

1 
: 4 

7 
12 
26 

i 13 
i ıo 

50 
100 

50 
60 
35 
15 
40 
25 
50 
40 
40 
40 
40 
30 
35 
35 
30 
25 
20 
15 
5 

Muayene ve tedavi evleri 

Hademe İİ79 17,5 



Memuriyetin nevi 
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Aded Ucreı 

Sağır, dilsiz ve körler müessesesi 

Başmürebbiye 
Mürebbiye 
Usta 

» 
Terzi kalfası 
Bahçıvan 
Çamaşırcı 
Aşçı 

» yamağı 
Kapıcı 
Hizmetçi ve saire 

» > 
» » 

Leylî tıb talebe yurdu 

Daktilo 

Şoför muavini 
Çamaşır muhafızı 
Berber 
Ütüeü 
Bahçıvan 
Külhancı 
Aşçı 

Hizmetçi ve saire 

» » 

» » 
» > 

1 
2 
2 
1 

12 
12 

' 1 
• 4 

2 
4 
2 
2 
2 
5 

11 
40 
50 

1 
1 
4 
2 
1 
1 
1, 
1 
1 
1 
3 
2 
3 

75 
45 
75 
40 
30 
30 
35 
45 
15 
25 
30 
25 
20 

30 
50 
25 
60 
25 
20 
25 
25 
50 
40 
30 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

Haydarpaşa Emrazı sariye ve istilâiye hastanesi 

Makinist ve etüvcü 
Şoför 
Eczacı kalfası 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Hastabakıcı 
Hizmetçi ve saire 

1 
1 
1 
1 
1 
12 
23 

50 
50 
35 
50 
40 
35 
30 

Memuriyetin nevi 

Terzi 
Şoför 
Aşçı 
Hastabakıcı 
Hizmetçi ve saire 
Hademe 

Aded 

1 
1 
1 
6 
15 
5 

Ücret 

40 
50 
40 
35 
30 
20 

Elâzığ Cüzam hastanesi 

İzmir Emrazı sariye ve istilâiye hastanesi 

Makinist ye etüvcü 1 50 

Makinist ve tephirci 
Kaloriferci 
Çamaşırcı 
Kapıcı 
Aşçı 

» yamağı 
Bahçıvan 

Hastabakıcı hizmetçi vesaire 
> > > 

Antakya hastanesi 

Makinist ve etüvcü 
Şoför 
Aşçı 

» yamağı 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

> » » 
» » » 
» » » 

Staj iyer hademe 

tskenderon hastanesi 

Aşçı 
» yamağı 

Kapıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

» » 
Stajiyer hademe 

Doğum ve çocuk bakım evleri 

Makinist ve kaloriferci 2 

75 
50 
40 
35 
40 
15 
35 
30 
25 
20 

50 
50 
35 
15 
30 
25 
20 
25 
30 
25 
20 
15 
5 

30 
10 
25 
30 
25 
20 
15 
5 

50 
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Aded Ücret Memuriyetin nevi 

Hastabakıcı 
Aşçı 
Çamaşırcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

» » » 
» » » 
» » » 

23 
10 

1 
11 
22 
13 
21 

30 
40 
30 
25 
20 
16 
15 

Hademe 2 
Çamaşırcı 1 
Aşçı 1 

Ankara deri ve tenasül hastalıkları 
muayene ve tedavi evi 

Hademe 2 

Sıtma mücadelesi 

Adana sıtma enstitüsü 

Müstahzır 
Bahçıvan 
Hademe 

Sıtma mücadele mıntakaları 

Müstahzır 
Şoför 

> 
Şoför 
Hademe 

» 
» 

Hastabakıcı 
Aşçı 
Hademe 

> 
Şoför 

Hademe 

Trahom mücadelesi 

13 
2 
1 

13 
9 

119 
1 

48 
13 
52 
36 
1 
1 

Cüzzam mücadelesi 

Sari ve salgın hastalıklarla mücadele 

Şoför 1 

Afyon Karahisar tebhirhanesi 

Makinist 
Hademe 

Ankara emrazı zühreviye hastanesi 

Hastabakıcı 2 

50 
30 
25 

50 
80 
75 
60 
30 
25 
20 

30 
30 
20 
10 
60 
50 

20 

80 

90 
25 

30 

Aded Ücret 

30 
35 
40 

30 

İzmir deri ve tenasül hastalıkları muayene ve 
tedavi evi 

Hademe 

Frengi mücadele mıntakaları 

Müstahzır 
Hademe 

Verem dispanserleri 

Ankara dispanseri hademesi 
Bursa dispanseri hademesi 
Trabzon .dispanseri hademesi 

Etimesgut sıhhat merkezi 

Şoför ve kaloriferci 
Arabacı 
Aşçı 
Hademe 

Adliye vekâleti 
MERKEZ 

Levazım ve daire müdürlüğü 

Müvezzi 

Motosikletli müvezzi 
Başodacı 
Odacı 

Gece bekçisi ve kapıcı 
Meydancı 

1 
4 
1 
1 
3 
8 

27 
4 
2 

30 

6 
22 

2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
3 

50 
20 

30 
30 
30 

70 
40 
35 
30 
20 

50 
40 
60 
45 
40 
35 
30 
30 
30 
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Aded Ücret Memuriyetin nevi 

Kaloriferci 
Kaloriferci muavini 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Şoför 

110 
35 

110 
75 

100 

2556 numaralı kanun mucibince kurulan 
merkez bürosu 

Daktilo 
7 

Temyiz mahkemesi 

Müvezzi 
Odacı 
Gece bekçisi ve kapıcı 
Kaloriferci 

'» muavini 
Elektrikçi 
Telefoncu 
goför 

12 
40 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Adil tıb isleri umum müdürlüğü 

100 
60 

40 
30 
30 
80 
50 
80 
60 
90 
80 

Aded Ücret 

Kaloriferci 1 
Müvezzi 1 
Aşçı 1 
Kapıcı 1 
Gardiyan 3 

» 2 
Odacı 6 
Şoför 1 
Tıbbı adlî odacıları 7 

Vilâyet müteferrik müstahdemleri 

Mübaşir 428 
Kaloriferci 1 

» 1 
Telefoncu 1 
Kapıcı ve gece bekçisi 1 
Meydancı 1 
Odacı 60 

» 59 
» 439 

Gece bekçisi 6 

50 
30 
30 
30 
40 
30 
30 
70 
25 

40 
60 
40 
40 
30 
30 
30 
25 
20 
35 

Ceza tevkif evleri 

Başgardiyan 

Birinci sınıf gardiyan 
ikinci » » 
Gardiyan 

» 
Arabacı 
Şoför 

> 
Elektrikçi 

» 
Makinist 
Hademo 

> 
Memurini ruhaniye 
X: ;̂ , gardiyanı 

» » 
» » 

Aşçı 
Aşçı, çamaşırcı ve hamamcı 
Haricî ıhastano hademesi 

» » » 
îmam 

6 
11 
72 

110 
19 
61 

692 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

16 
88 

153 
1 
3 

11 
8 
1 
3 

50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
30 
80 
60 
50 
40 
70 
40 
30 

1 
25 
20 
18 
40 
30 
25 
20 
45 

1 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

MERKEZ 

Müccllid 1 
» refiki 1 
» » 1 

Daktilo 7 
Başodacı 1 
Odacı 13 
Müvezzi (Biri bisikletlidir) 4 
Fotosta memuru (Fotoğrafçı) 1 

» » refiki 1 
Kapıcı 1 

VİLÂYETLER 

Jaloncu 

100 
60 
40 
60 
40 
30 
35 
120 
60 
30 

30 
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Aded Ücret 

Daktilo 
> 

» 
» 
» 

Müvczzi 
Gece bekçisi 
Mücellid 
Defterci 
Odacı 

» 
» 
» 

Başodacı 
Kapıcı 

2 
3 
1 

11 
22 
4 
4 
2 
1 
3 

15 
60 
24 
30 

1 
1 

Kadastro ve tapu tahrir heyetleri 

Daktilo 1 
» 4 

Daktilo 1 
» 3 

Jaloneu 5 
» 15 
» 28 

Müvezzi 1 
Mübaşir 1 
Odacı 1 

» 15 

Maarif vekâleti 

MERKEZ 

Ecnebi memleketlerdeki talebe mü
fettişliği kâtibleri [1] 2 

» » » 1 
Telefoncu 1 

Tamirat ustası 1 
Müvezzi 2 

» 1 
Başodacı 1 

60 
50 
45 
40 
35 
30 
30 
30 
30 
40 
30 
25 
20 
15 
35 
30 

50 
40 
35 
30 
35 
30 
25 
40 
50 
30 
25 

7 
14 
60 
50 
50 
45 
60 

[1] Ecnebi olabilir 

Memuriyetin nevi 

Odacı 
» 

Gece bekçimi 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Taiubçi 
Şoför 

Neşriyat müdürlüğü 

Pedalcı 
Mürcttib 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 

» » > 

Aded 

1 
84 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ı-
1 

L 3 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
1 

4 
4 

62 

Ücret 

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 

Yüksek öğretmen okulu 

Aşçı (yamağile beraber) 
Kaloriferci 
Hademe 

T-l 

1 
1 
3 
2 
5 
1 
3 
1 

60 
75 
40 
20 
19 
18 

17,5 
14 

12,5 



Memuriyetin nevi 
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Aded Ücret 

Siyasal bilgiler okulu 

Aşçıbaşı (5 yamağile beraber) 
Hademe 

» 

Daktilo 
Kaloriferci ve elektrikçi 
Bahçıvan 
Tamirci 
Not teksir memuru 

1 
1 
7 

26 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

140 
30 
20 
15 
10 
60 

100 
50 
75 
75 
40 

Gazi öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü 

Kâtib ve daktilo 1 
Aşçıbaşı (ecnebi olabilir) 1 
Aşçı 1 
Fennî tesisatçı (ecnebi olabilir) ] 

» » muavini 2 
Demir işleri ustası 1 
Tahta işleri ustası 1 
Hademe 2 

» 1 
» 2 
» v 25 
> 15 

Şoför 1 
Bahçıvan 1 
Hastabakıcı 1 
Daktilo 1 
Aşçı 1 

Güzel sanatlar Akademisi 

Laboratuar ve ders âletleri muhafaza 
memuru 1 
Resim galerisi hademesi 4 
Hademe ve kapıcı 3 

» » 5 
» » 2 
» » 9 

Kaloriferci 1 

30 
120 

75 
150 

75 
100 
100 

40 
35 
30 
20 
15 
90 
60 
G0 
70 
5A 

Rasadlıane 

nesabcı 

60 
25 
40 
30 
25 
20 
50 

60 

Memuriyetin nevi d 

1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 

Ücret 

55 
50 
50 
40 
30 
30 
25 

Teknisyen çırağı 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Bekçi 
Hademe 

Cumhur başkanlığı filârmonik orkestrası 

Hademe 3 
> 1 

Ankara Devlet konservatuarı 

Daktilo 1 
Elektrikçi 1 
Enstrüman tamircisi 1 

» » 4 
tdare memuru 1 

» » 2 
Daktilo 1 
Makyaj stajiyeri 1 
Hademe 2 
Daktilo 1 
Bilet satıcısı (Ayni zamanda dak
tilo olarak çalışacaktır) 1 
Malzemeci (Ayni zamanda daktilo 
olarak çalışacaktır) 1 
Erkek frizör (Ayni zamanda dak
tilo olarak çalışacaktır) 1 
Kadın frizör (Ayni zamanda dak
tilo olarak çalışacaktır) 1 
Erkek terzi (Ayni zamanda sanat
kârların giydiricisi) 1 

» » » 1 
Kadın terzi (Ayni zamanda sanat
kârların giydiricisi) 1 
Elektrikçi (Enstalletör) 1 
Bilet kontrolörü 6 
Garderopçu 4 
Sahne garderopçusu 2 
Sahne ve atölye işçileri 4 
Hademe 1 

35 
25 

75 
75 
75 
60 
50 
40 
40 
40 
20 
100 

100 

120 

75 

75 

100 
75 

100 
75 
25 
25 
40 
75 
30 
25 
20 
15 
12 



Memuriyetin nevi 

Bahçıvan 
Elektrikçi ve kaloriferci 

Aded 

1 
1 

Lise, orta ve öğretmen okulları 

Elektrikçi 
» 

Müteferrik 
Aşçı (Yama 

» » 
» » 
» » 

Hademe 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kapıcı 

ve 

mı 
P 

Gece bekçisi 
Hademe ve od 

kaloriferci 
» 

Astahdemler 
e beraber) 

» 
» 
» 

Maarif matbaast 

acı 

3 
6 

16 
1 
4 
3 
9 

27 
29 

243 
150 
467 
118 

85 

2 
2 
1 

Hademe 

Derleme müdürlüğü 

Prevantonjom ve sanatoryom 

Eczacı kalfası 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Tamirci 
Daktilo 
Şoför 

» muavini 
Aşçıbaşı 
Aşçı kalfası 

» yamağı 
Arabacı 
Bahçıvan 

» yamağı 
Hademe 

» 
» 
» 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
o o 

1 
5 

30 
7 

— D/20 
Ücret 

50 
75 

75 
60 
5ü 
90 
75 
60 
50 
40 
30 
20 
18 
15 
12 
10 

30 
40 
30 

30 

50 
80 
60 
50 
60 
80 
40 
80 
30 
20 
5 ) 
(A) 

•M 
40 
20 
15 
10 

tin nevi 

Kütüphaneler 

Aded 

2 
3 
6 

49 

Ücret 

60 
50 
30 
20 

Mücellid 
» 

M a d eme 
» ve bekçi 

İstanbul Arkeoloji müzesi 

Eski eserlerin muhafazası encü
meni huzur hakkı [1] 
Bilet memurlarile salon ve kütüp
hane hademeleri 
Eski eserlerin tamircisi 
Hademe ve bekçi 

Kimya laboratuarı hademesi 
Fotoğraf ve laboratuar hademesi 

Topkapı sarayı müzesi 

Bahçıvan 

Odacı 
Mücellid 
Marangoz 
Kurşuncu 
Duvarcı ve sıvacı 

Türk ve islâm asan müzesi 

Fotoğraf ve duhuliye memuru 
Hademe 
Hademe ve geco bekçisi 
Başhademo 

Ankara etnografya müzesi 

Gece bekçisi 
Başbckçi 
Hademe 

Hademe ve bekçi 
» » 

Müzeler 

28 

5 
1 

36 
18 

1 
1 

1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

40 
50 
30 
25 
30 
30 

40 
30 
25 
70 
60 
60 
60 

40 
30 
25 
35 

1 
1 
5 

40 
35 
30 

40 
30 

[1] Ayda sekiz içtimai geçmemek üzere her iç
tima için maktuan üç buçuk lira verilir. 



Memuriyetin nevi 
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Aded Ücret Memuriyetin nevi 

Hafriyat ve harabe bekçisi 
> » > 
> » » 
> > > 
> » » 
» » » 

Ankara Arkeoloji müzesi 

Başhademe 
Hademe 

Tamirci 
Hademe 

Başhademe 
Hademe 

îzmir müzesi 

Konya müzesi 

Anıtları koruma heyeti 

Fotoğrafçı (Ecnebi olabilir) 
» yardımcısı 

Odacı 

Ayasofya müzesi 

Bilet ve fotoğraf satış memuru 
Hademe 
Bahçivan 

Hatay müzesi 

Daktilo ve kâtib 
Hademe 
Bekçi 

Röleve bürosu 

Hademe 

4 
44 
20 
3 
2 
6 

30 
25 
20 
15 
10 
5 

35 
30 

50 
30 

35 
30 

140 
50 
30 

50 
30 
40 

1 
1 
2 

75 
30 
30 

35 
30 

Ticaret, kız sanat okulları ve enstitüleri, bölge 
sanat okulları, meslek ve bilûmum akşam 

okulları 

îd are memuru 100 

Hasta bakıcı 

Usta 
Şoför 
Aşçı (yamağile beraber) 

» » * 
> » » 
» » » 

Kaloriferci 

Bahçivan 
Hademe 

> 
» 

» 

Aded 

8 
6 

12 
10 

2 
19 
24 
4 
4 
7 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
1 

26 
80 

182 
26 
18 

Ücret 

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 

istanbul üniversitesi 

İdare heyeti 

Mutahassıs müstahdemler 

Camcı ustası 
Elektrik makinisti 
Kartograf desinatörü 
Elektrik makinisti 
Marangoz ve tamirci 
Radyoloji enstitüsü yardımcı me-
kanisiyeni 
Dişei okulu teknisiyen 
Laborant 

» 
Teknisiyen 

» 
» 

Elektrikçi 
Başhemşire 

yardımcısı 

1 
1 
1 
1 
1 

4 
1 
6 

10 
2 
3 
1 
1 
3 

120 
100 
100 
80 
50 

50 
90 
60 
40 
60 
50 
40 
50 
50 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Hademe 

- » 

» 
» 

» 

> 
» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

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 

Ankara dil, tarih re coğrafya fakültesi 

inzibat memuru 
Kaloriferci 
Tamirci 
Bahçivan 
Not teksir memuru 
Elektrikçi 
Müstahzır 
Mutahassıs müstahdem 
Kütüpane yardımcısı 
Cildci 

60 
55 
50 
45 
43 

42,5 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
33 

32,5 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
22,5 
22 
20 

19 
18 
17 
16 
15 
10 

Memuriyetin nevi 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
120 
100 
100 
85 
80 
75 
75 
50 
100 
60 

Daktilo 

Müteferrik müstahdem 
Hademe 

» 
> 

ided 

1 
1 
1 
2 
ı-
1 
4 
10 
19 

Ücret 

100 
80 
75 
50 
60 
50 
40 
35 
30 

Uzmanlar 

Fotoğrafçı 
Desinatör 
Kartoğrafçı 

1 
1 
1 

150 
150 
150 

Ankara hukuk fakültesi 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Daktilo 
Kalorifer yardımcısı 
Aşçı 
Bahçivan 
Aşçı yamağı 
Hademe 

» 

Leylî talebe 

Aded 
Siyasal bilgiler okulu 420 
Yüksek öğretmen okulu 192 
Gazi öğretmen okulu ve eğitim 
enstitüsü 400 
öğretmen okulları 1700 
Köy enstitüleri 9000 
Ankara Devlet konservatuvarı 170 

İnşaat usta okulu 220 
Kız ertik öğretmen okulu 90 
Erkek ertik öğretmen okulu 75 
Bölge sanat okulan 1780 
Elâzığ yatılı kız sanat okulu 50| 

2 
3 
6 
10 
10 
10 

100 
80 
75 
60 
50 
50 
30 
40 
30 
25 
20 
15 



Memuriyetin nevi 
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Aded Ücret Memuriyetin nevi 

Nafia vekâleti 

Hususî halem müdürlüğü 

Daktilo 

Şose ve köprüler reisliği 

Daktilo 
Başmakinist 

100 
90 
80 

75 
260 

Demiryollar ve Limanlar înşaat 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 
Asansöreü 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Bahçıvan 
Bahçıvan muavini 
Bahçe amelesi 

75 
105 
90 
80 
70 
75 
60 
40 

90 

90 
90 
90 
90 

150 
90 
90 
75 
70 
50 
30 
90 
60 
80 
40 
30 

Başhademe 
Hademe 

» 
» 

Tevzi memuru 
» » 

Marangoz 

Gece bekçisi 
Şoför 

Aded 

1 
10 
6 
47 
1 
5 
2 
1 
1 
4 
1 

Ücret 

60 
40 
35 
30 
70 
60 
50 
80 
50 
40 
110 

Neşriyat müdürlüğü 

Fotoğrafçı 
Desinatör 
Daktilo 

» 
Mavici 

Daktilo 

Tesellüm ve sevk memuru 
» » » 

Gümrük memuru 
» takib memuru 

Travers tesellüm memuru 
> > » 
> > » 

Ambar memuru 
» » 
» » 
> > 
» > 

Ambar ve sev memuru 
Sevk memuru 

» » 
> » 

Mutemed 
> 

Daktilo 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

200 
120 
140 
80 
120 
80 

Vekâlet muhasebe müdürlüğü 

VİLÂYETLER 

Demiryollar ve limanlar 

90 

200 
130 
135 
100 
115 
110 
100 
140 
115 
110 
100 
85 
110 
80 
70 
65 
100 
85 
85 
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Memuriyetin nevi Aded Ueret 

Mavici 
Tevzi memuru 
Sıhhiye hademeleri 
Bekçi 

» 
Odacı 

1 
1 
2 

20 
1 

19 

50 
45 
42 
40 
35 
30 

Makine atelye 
Modelci 
Daktilo 
Kaloriferci 
Marangoz 
Şoför 
Demirci 
Hastabakıcı 

Teknik okulu 

ve lâboratur ustaları 

Aşçı (yamagıle beraber) 
Bahçıvan 

» yamağ t 
Berber (çırak ve kalfasile) 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Başhademe 
Hademe 

> 
> 

Taşra odacıları 

Transit yolu 

Şose ve köprüler 

Erzurum mıntal 

Mutcmed ve ambar memuru 
Odacı 

. [1] 

3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

25 
10 
15 

16 

ta müdür 

1 
1 

150 
120 
G0 
50 
60 
60 
60 
45 

120 
40 
20 
60 
35 
40 
40 
30 
20 
15 

30 

lüğü 

60 
35 

Transit yolu Trabzon mıntaka müdürlüğü 

Mutemed ve ambar memuru 
Odacı 

Yüksek mühendis mektebi 

Tedrisat 

Dakik âletler tamircisi 

60 
30 

125 

[1] Tayinleri okul müdürlüğüne aittir. 

Memuriyetin nevi 

Makine ve demir âletleri ustaba 
şrsr 
Makine ve demir âletleri ustaları 
Marangoz 
Moııtör (telefon ve telgraf labora
tuarları için) 
Daktilo (kütüphane için) 
Matbaacı 

Aded 

1 
4 
2 

1 
1 
1 

Ücret 

125 
110 
75 

100 
60 
70 

İd are 
Daktilo (pansiyon amirliği için) 

» (muamelât kalemi için) 
» (muhasebe için) 
» (ayniyat muhasibliği için) 
» (mekteb ve pansiyon am

barları için) 
Aşçı (kalfa ve VE 
ber) [lj 
Hastabakıcı 

» 
Kaloriferci 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Başhademe 
Hademe 

maklarile bera-
v 

1 
1 
1 
1 

2 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

10 

60 
60 
60 
60 

60 

200 
45 
30 

100 
40 
45 
50 
40 

Konya ovası sulama idaresi teşkilâtı hesab 
işleri heyeti 

Tahsildar [2] 50 

Su tevzi müstahdemleri 

Kanal kolcusu [2] 
Savakçı 

» 
Baraka bekçisi 

6 

TH
 

5 
4 

60 
50 
30 
25 

[1] Tayini mektep müdürüne aittir. 
[2] At mubayaa ve besleme masrafları ken

dilerine aid olmak üzere süvari olacaklardır. 
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Aded Ücret Memuriyetin nevi 

İdare müstahdemleri 

Telefon makinisti 
Marangoz ustası 
Demirci 

» 
Santral memuru 
Telgraf hat çavuşu fi] 
Odacı 
Gece bekçisi 
Bahçiran 
Şoför 
Fidancı 

îktısad vekâleti 

MERKEZ 

Daire müdürü 
Şapiroğraf 
Daktilo 

» 
» ' 

Telefon makinisti 
Elektrikçi 
Santralci 
Muakkib 
Mîüvezzi 
Marangoz 
Kaloriferci 
Bahçivan 
Asansörrii 
Başodacı 
Odacı 

» 

Şoför 
Gece bekçisi 
Motosiklet şoförü 

70 
80 
75 
25 
30 
40 
25 
30 
25 
60 
50 

Aded Ücret 

1 
1 
7 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
18 
27 
1 
2 
1 

120 
80 
100 
80 
65 
120 
100 
70 
75 
60 
60 
60 
60 
00 
50 
45 
40 
35 
30 
120 
40 
60 

[1] At mubayaa ve besleme masrafları ken
disine ait olmak üzere süvari olacaklardır, 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

ı 

6 
9 
19 
16 
5 
6 

80 
65 
70 
60 
40 
35 

65 
35 
30 
25 
35 
30 

VİLÂYETLER 

Zonguldak mıntaka ikttsad müdürlüğü 

Daktilo 

Telefoncu 
» 

Tezkere memuru 
Kantarcı 

Mıntaka iktısad, müdürlükleri 

Daktilo 
Odacı 

» 

Seyyar kolcu 
> » 

Münakalât vekâleti 
MERKEZ 

Hususî kalem 

Daktilo 1 75 

Teftiş heyeti 

Daktilo 1 75 

Kara nakliyat dairesi reisliği 

Daktilo 1 75 

Deniz nakliyat dairesi reisliği fen şubesi 

Daktilo 1 75 

Kabotaj işleri şubesi 

Daktilo 1 90 
1 70 

Beynelmilel deniz işleri şubesi 

Daktilo 100 
70 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Liman hizmetleri dairesi reisliği 

Liman kontrol hizmetleri şubesi 

Daktilo . 2 

Liman ve iskeleler ve kıyı emniyeti 
hizmetleri şubesi 

Daktilo S 

Deniz mahsulleri ve avcılığı şubesi 
müdürlüğü 

Daktilo 1 

Tarife ve Ticaret reisliği 

Daktilo 1 

Daktilo 

Zat işleri sicil müdürlüğü 

Levazım müdürlüğü 

Daire müdürü 
Müvezzi 
Başhademe 
Hademe 

Şoför 
Asansörcü 
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Kalorifer ateşçisi 
Marangoz 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Şoför 

1 
6 
1 

10 
10 
15 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

Naşriyat müdürlüğü 

Fotoğrafçı 

70 

70 

75 

90 

75 

120 
50 
50 
40 
35 
30 
90 
30 
75 
75 
40 
75 
40 
40 

100 

200 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

VİLÂYETLER 

İstanbul mıntaka liman reisliği 

Daktilo 

Motor makinisti 

Serdümen 
Telefoncu 
Tayfa 
Odacı 

İstanbul gemi muayene mesaha ve 
tasnif fen heyeti 

1 
2 
3 
3 
2 
1 
10 
4 

50 
45 
80 
75 
45 
50 
35 
30 

Daktilo 
Odacı 

50 
30 

İstanbul mıntakasma bağlı tâli liman reislikleri 

Motor makinisti 
Tayfa 

İzmir mıntaka liman reisliği 

Daktilo 
Motor makinisti 
Tayfa 
Odacı 

1 75 
2 30 

1 40 
1 75 
3 30 
1 30 

Mersin mıntaka liman reisliği 

Tayfa 
Odacı 

30 
20 

Mersin mıntakasma bağlı tâli liman reislikleri 

Tayfa 
Odacı 

30 
30 

Samsun mıntaka liman reisliği 

Motor makinisti 
Tayfa 
Odacı 

Trabzon mıntaka liınan reisliği 

Tayfa 2 

1 
2 
1 

75 
30 
20 

30 
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Aded î]eret 

27 — 

Odacı 

Zonguldak mıntaka liman reisliği 

Daktilo 1 
Tayfa 3 
Odacı 

Hademe 
Aşçı 
Kapıcı 

Yüksek' deniz ticaret mektebi 

11 
1 
1 

Nakil vasıtaları müstahdemleri 

Odacı 

Ticaret vekâleti 
MERKEZ 

Muhtelif müstahdemler 

Daktilo 

Şoför 

Dış ticaret 

Ataşelik daktilosu 
» » 

6 
14 
15 
1 

4 
10 

Zat işleri levazım müdürlüğü 

Daire müdürü 
Telefon makinisti 
Elektrikçi 

20 

40 
30 
30 

30 
50 
35 

Güverte lostromosu 
Makine » 
Ateşçi 
Tayfa 
Deniz şoförü 
Güverte lostromosu 
Hademe 

Komiserlikler 

1 
2 
6 
6 
1 
1 
2 

40 
40 
30 
30 
60 
35 
30 

Dakti 
» 
» 
» 
» 

Odacı 
» 

» 

20 

100 
80 
65 
100 

150 
100 

120 
120 
80. 

Memuriyetin nevi Aded ücret 

Kaloriferci 
Başodacı 
Bahçıvan 
Odact 

Gece bekçisi 
Kapıcı 
Evrak tevzi memuru 
Motosiklet şoförü 

1 
1 
1 

20 
20 
3 
2 
2 
1 

VİLÂYETLER 

Mıntaka ticaret müdürlükleri 

Ziraat vekâleti 

MERKEZ 

Daire müdürü 
Elektrikçi ve santralci 

» muavini 
Makinist 
Kaloriferci 
Evrak takib memuru [ 1 
Muakkib [2] 
Müvezzi 

» 
Bahçıvan 

» yamağı 
Odacıbaşı 

[1] Muhasebe evrakı için 
[2] Biri m^vjıaşebe evrak} için 

60 
50 
60 
35 
30 
40 
35 
60 
60 

2 
5 
5. 
4 
1 

• 7 
î) 

20 
10 

100 
80 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

120 
110 
50 
80 

ııd 
70 
50 
50 
40 
80 
35 
eo 



D/28 
Meııı 

Odacı 
» 
» 
» 

Şoför 

ariyetin 11.0 VI Aded 

• 2 

20 
16 
5 
i 

Ücret 

40 
35 
30 
25 

120 

M'emuriyetin ne\ 

Bahçıvan 
» 

Odacı 
» 

Merkez laboratuarları 

Makinist 
» 

Daktilo 
Başhademe 
Hademe 

> 

Bahçivan 
Arabac 
Marangoz 

» yamağ 

VİLÂYETLER 

Ziraat servisleri 

Mutahassıs ustabaşı 

» » 

Seyyar öğretici 
» » 
» » 

Odacı 
» 

iftral mücadele 

Makinist 
Odacı 

* 

2 
1 
1 
3 
2 
8 

13 
5 
1 
1 
2 
1 

2 
4 
1 
1 
2 

1 
1 
6 

40 
43 

Mücadele enstitüsü ve istasyonları ve 
fümigatuvarı 

Fümigatuvar makinisti 1 

100 
80 
65 
50 
40 
35 
30 
25 
60 
40 
50 
40 

175 
150 
100 
80 
60 

100 
60 
40 

30 
25 

100 
30 
25 

Aded 

İslah ve deneme istasyonları, deneme 
tarlaları, üretme ve örnek çiftlikleri, 

yonca tohumu temizleme evleri 

Makinist 

muavini 
» 
» » 

Çiftçibaşı 

» 
» 

Demirci 
» 

Korucu 
» 

Daimi işçi 
» 

Hademe 

1 
1 
1 

:J5 
2 
7 
1 
1 
8 
1 

6 
2 

58 

100 

Bağ ve bahçe enstitüsü, istasyon ve 
laboratuarları örnek tohum yetiştir

me bahçeleri ve fidanlıkları 

Bağcı veya bahçıvan 8 
» » » 8 
» » » yamağı 8 
» » » » 8 

Daimi işçi 8 

8 
32 

Zeytin bakım 

Mutahassıslık muakkibi 



Û/29 
Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Ipekböcekçüik enstitüsü ve kışlakları, boğma ve 
fışkırtma evleri 

Makinâst 
Hademe 

75 
30 

Ipekböcekçüik istasyonları ve tohum yetiştirme 
evleri 

Hademe 

Makinist mektebleri 

Motor döküm ustası 
Demirci 
Marangoz 
Tesviyeci 
Hademe 

Tohum temizleme evleri 

Makinist 
» 

Orta ziraat mektebleri 

Bahçıvan 
Bağcı 
Eşcar bahçivanı 
Çiftçibaşı 
Aşçı 
Demirci 
Marangoz 
Makinist ve şoför 
Hademe 

Tavukçuluk enstitüsü 

Tavukçu başı 
Bahçivan 
Korucu 
Tavukçu 
Hademe 

Şoför 

15 
185 

5 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
11 
4 
5 
42 
13 

30 

60 
50 
50 
50 
25 

84 
30 

50 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
70 
40 
35 
30 
20 
15 

40 
35 
35 
35 
30 
25 
75 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Veteriner servisleri 

61 
14 
74 

30 
25 
20 

Odacı 

Bakteriyoloji, seroloji ve hıfzîssıhha müesseseleri 

Makinist 
Makinist ve elektrikçi 
Bahçivan 
Arabacı 
Başhademe 
Hademe ve gece bekçisi 
Başhademe 
Hademe 

> 

Distofajin müessesesi 

Sevkiyatçı 
Hademe 

Hademe 
> 

» 
» 
» 

Seyis 
» 

» 
» 
> 

Nalbatıd 
Başahırcı 

Zootekni müesseseleri 

Aygır depoları 

1 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
6 
4 
7 

22 
1 

80 
60 
60 
40 
35 
30 
50 
40 
35 
30 
20 
15 

3 
2 

52 
32 
44 
15 
4 
2 

40 
25 

40 
35 
30 
25 
20 
15 

40 
35 
30 
25 
20 
15 
50 
50 



D/30 
Memuriyetin nevi Âded Ücret 

Mürebbi yamağı 

înekhane ve numune ağılları 

Kâhya 
Çoban 

5 
10 
10 
20 
20 

Hayvan sağlık memurları ve nalband 
mektebleri 

Nalbandbaşı 

Nalband 
Başhademe 
Hademe 

» 

Hayvan hastalıklarile mücadele 

Süvari gardiyanı 
» » 

Piyade gardiyanı 

Umumî müfettişlik müşavirlikleri 

Odacı 8 

60 

50 
30 
25 
20 
15 

Memuriyetin nevi A<*îe<İ Ücrel 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 

100 
80 
80 
40 
35 
30 
25 
20 

Demirci 
Bahçıvan 
Ambar hademesi 
Odacı 

Merinos işleri 

Şoför 

Yüksek ziraat enstitüsü 

7 
44 
10 

40 
35 
25 

30 

Pamuk işleri 

Makinist 
Makinist muavini 
Şoför 
Çırçır ustası 
Çiftçi başı 

» » 
İşçi başı 
Daimî işçi 
İşçi yamağı 
Korucu 

» 
Gece bekçisi 
Hademe 
Arabacı 
Seyis 

6 
19 

6 
6 
2 
5 

20 
15 

3 
2 
2 
4 
9 
2 
4 

100 
66 
66 
66 
50 
40 
30 
25 
20 
30 
25 
30 
25 
25 
25 

Çamaşır depo memur 
Çamaşırcıbaşı 

» 
» 
» 

Şoför 
» 

Gece bekçisi 
Nalband 
Orman fakültesi aşçısı 
Hasta bakıcı 
Hademe 

» 
» 
» 
» 
» , 

Kütübane daktilosu 
Muhasebe daktilosu 
Muhasebe müvezzii 
Rektörlük daktilosu 

» » 
Roto makinisti 
Evrak postacısı 
Daire müdürlüğü daktilosu 
Talebe işleri daktilosu 
Ayniyat muhasebe daktilosu 
Müşavirlik daktilosu 
El işleri ustabaşısı 
Elektrikçi 
Fizik enstitüsü mekanizyeni 
Sütçülük ustabaşısı , 
Birinci sınıf laborant 
İkinci » » 
Ustabaşı 
Usta 
Orman fakülte daktilosu 
Orman fidanlık ustabaşısı 

50 
35 
40 
35 

75 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 

45 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
3 
1 
3 
1 
1 
2 

10 
13 
23 
27 
55 
12 

70 
70 
60 
90 
70 
70 
60 
70 
70 
70 
80 

100 
100 
130 
60 
75 
60 
50 
30 
70 

150 
50 
70 
40 
25 
20 
75 
60 
40 
50 
60 
65 
40 
35 
30 
25 
20 
15 



Memuriyetin nevi 

— D/31 — 
A-ded Ücret Memuriyetin nevi 

Aşçı başı (3 yamağı ile beraber) 
» muavini 
» çırağı 

Bulaşıkçı 
Başgorson 
Garson 
îaşe muamelât memuru 
iaşe ambar memuru 
Camcılık atölyesi şefi 

» » usta muavini 
Birinci sınıf tekniker 
ikinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
înekçi 
Ahırcı 
Santralci 
Eczacı kalfası 
Foto filim memuru 
Başmürettip 
Mürettip 

Matbaa makinisti 
' Mücellit atölyesi şefi 

usta muavini 
Enstilâtör 

Suculuk makinisti 

1 
1 
7 
4 
1 

12 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

11 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

I 1 

2 
1 
1 
1 
1 

130 
50 
20 
25 
80 
20 
70 
60 
90 
80 

100 
50 
40 
30 
50 
30 
50 
75 
60 

130 
65 
50 
85 

100 
80 

100 
75 
90 
60 

Bahçivan başı 

Ütücü 
örücü 

» 
Berber 

» 
Terzi 
Kapıcı 
Arabacı 

Vded 

1 
1 
4 
4 
1 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
3 

Ücret 

125 
80 
50 
40 
35 
30 
25 
30 
25 
50 
40 
30 
30 
40 
35 

Aded 

Mektebler talebe kadrosu 

130 istanbul orta ziraat mektebi 
130 Bursa » » » 
130 izmir » » » 
130 Seyhan » » » 

60 Ankara ziraat âlet ve makineleri maki
nist mektebi 

60 Seyhan makinist mektebi 
100 örnek çiftlik mektepleri 
90 Hayvan sağlık memurları mektebi 





Nakil vasıtaları kadroları 



3 No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Büyük Millet Meclisi 

1 
1 
1 

1 

111 
1 

2381 

2409 

Komyonet 
Motosiklet 
Kamyon 

» 

Şevrole 1937 
N. S. U. 
Studebaker K -15 

» > 

335978 
217030 
27366 

27365 

İnşaat komisyonu emrinde 
Evrak tevzi işlerinde 
Meclis sığınak binası inşaat malzemesinin 
işlerinde 

» » > 

112 Hizmet kamyoneti Opel Blitz 

2 Motosiklet Harley Davitson 

Başvekâlet 

4189 Başvekâlet Devlet matbaası Eesmî gaze 
ziatı ve evrakı matbua ve icabmda iş 
nakliyatında kullanılır 

3704853 Başvekâlet Devlet matbaası Resmî gaze 
ziatı ve evrakı matbua ve icabmda iş 
nakliyatında kullanılır. Evrak tevzii 

Matbuat umum müdürlüğü 

1 370 Motosiklet 
1 Kamyonet 

3 Bisiklet 

Ardi 20108 Evrak ve bülten tevziatı ve sair müstac 
Eşya, alât, malzeme ve müstahdemin 
tahsisatı 1941 yılı Maliye bütçesine ko 
ikisi her türlü tevziat işlerinde, biri 
ma işinde. (Mubayaa karşılığı tahsisa 



No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 

131 Otobüs 

132 Kamyonet 

1 133 » 
7 » 

Fort 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

134 

135 
136 
137 
138 
139 

140 
141 

Kamyon 

> 
» 
» 
» 

Kamyon 

> 
» 

Ford 

18/4870136 

C/157899 

18/4414144 

18/4288422 
99.T.80500 
99.T.8049S 

18/520014L 
18/5200124 

81.T.5157738 
81.T.5157627 

Merkez ve civarı meteoroloji istasyonlarınd 
ki işlerin takip ve kontrolü ile ilmî tetkik v 
müşahedelerde kullanılır. 
«15 - V -1940 tarih ve 3827 numaralı kan 
nun muvakkat maddesinin son fıkrasına gö 
halen elde mevcut bir adet 93 numaralı v 
77 — 6050 A. motor numaralı ve 2 270 lir 
bedel mukabilinde 29 - IX -1937 tarihinde m 
bayaa edilmiş olan otomobil yeni otobüs al 
nıncaya kadar otobüs plâkası taşımak şarti 
kullanılmakta devam edilecektir». 
Eşya, alât, malzeme ve müstahdemin nakliy 
tı ile her türlü tevziat, tatbikat işlerinde ku 
lanılır 

» » » 
Seyyar meteoroloji istasyonları işlerinde ku 
lanılır. 
(Mubayaa karşılığı tahsisatı 1941 Maliy 
bütçesindedir). 
Seyyar meteoroloji istasyonları işlerinde ku 
lanılır. 

» » » 
Seyyar meteoroloji istasyonlan işlerinde ku 
lanılır. 

» > > 
» » > 



No. 

— 

2 
4 

1969 
432 

48 
— 
— 
— 
— 
— 
31 
30 
— 

. 

Nevi 

Kamyon 

Motosiklet 
> 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

Bisklet 

Sandal 

Markası 

_~ 

Harley 
N. S. U. 

> 
Zündap 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

N. S. U. 

__ 

Motor No. 

38.WL.D.2626 
T.S.601 
T.S.601 
315899 
315830 
314849 
315838 
315248 
315146 
315833 
315829 
406050 

• 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Seyyar meteoroloji işlerinde kullanılır. 
(Mubayaa karşılığı tahsisatı 1941 Maliye v 
kâleti bütçesindedir). 

Seyyar ve sabit meteoroloji istasyonları 
rasat ve irtibat islerinde kullanılır» 

Meteoroloji istasyonlarının rasat ve irtib 
işlerinde kullanılır. 
Deniz, göl, nehir meteoroloji rasat işlerind 
kullanılır. 
(Mubayaa karşılığı tahsisatı 1941 meteorol 

bütçesindedir). 

Maliye vekaleti 

. Sepetli motosiklet 
307 Kamyonet Şevrole 
308 » » 

Bisiklet 
Kamyon 

836573 
837591 

Evrak tevziinde (Yeniden satın alınacaktır 
Damga matbaası işlerinde 

» » 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası. Ba 
kanın kıymet ve eşyasının naklinde. 
(Yeniden mubayaa edilecektir.) 



No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

l 

1 
1 
% 
% 

120 

172 
428 
425 
11 

Motosiklet 

Bisiklet 
Motosiklet 

» 
Bisiklet 

Trynmf sepetli 

Elfa 
Trynmf sepetli 

» » 
Elfa 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
83867/62785 Merkezde evrak gönderilmesi ve sair ace 

hizmetlerin yapılması. 
416991 » » » 
100630 istanbul gümrükler evrak ve sair acele işl 
100880 » » » 
453749 Memurların Reyhaniyeye gidip gelmeleri 

l 193 Motosiklet 
l 458 > 

Kamyonet 

Trynmf 
Şitay 

Şevrole 

1 
1 
1 

4 Kamyonet 
5 Motosiklet 
6 » 

Şevrole 
N. S. U. 

» 

Dahiliye vekaleti 
1000637 Evrak tevziinde 

20421 » » 

Birinci umumî müfettişlik 

3528628 Emniyet işlerinde ve müteferrik hizmetlerd 

Dördüncü umumî müfettişlik 

6795916 Emniyet işlerinde ve müteferrik hizmetlerde 
212892 » > > 
292893 » » » 



Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Emniyet umum müdürlüğü 

Otomobil 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Motosiklet 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
> 

Buik 
» 

Linkolen 
Ford 
Buik 
Şevrole 
Pakar t 
Buik 
Vander 
Norton 
Alman 
N. S. U. 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Zündap 
> 
» 
» 
> 
» 

911375 
911376 
16795 

505635 
31358 

1920546 
316787 
198334 
374736 

53823 

255015 
255017 
236182 
236177 
236181 

255023 
255022 
255028 
236180 
255012 
255014 
500839 
500840 
500838 
500836 
500835 
500841 

Emniyet 
Ankara 

umum v aüdürlüğü hizme 
emniyet müdürlüğü 

Riyaseti Cumhur takip 
» 

istanbul 

İstanbul 

» 
emniyet 
» 
» 

» 
müdürlüğü hizm 

» » 
» » 

polis mektebi hizmetinde 
Riyaseti Cumhur 

» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

takip 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
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I No. Nevi 

Motosiklet 

Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Norton 
» 

» 

» 
Zündap 
B. M. W. 
Vander 
B. M. W. 

» 
N. S. U. 
Doyç 
B. M. W. 

» 
N. S. U. 

B. M. W. 
Vander 
N. S. U. 

61507 İstanbul Emniyet müdürlüğü 
61504 » » » 
61505 » » » 
61524 » » » 
61522 » » » 
61508 » » » 
61529 » » » 

500843 Eiyaseti Cumhur takip 
505601 Edirne Emniyet müdürlüğü 

66821 » » » 
Seyhan Emniyet müdürlüğü 

66620 
660687 
255018 
255020 
255025 
255019 
255029 
255027 
255015 
14614 
217025 
217027 

255011 
255013 
255026 
226179 

İstanbul Polis okulu 
» » » 

İzmir Emniyet müdürlüğü 
» » » 

Çanakkale Emniyet müdürlüğü 
» » » 
> » » 

Antakya Emniyet müdürlüğü 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Bursa Emniyet müdürlüğü 

Konya Emniyet müdürlüğü 
» •» » 

Trabzon Emniyet müdürlüğü 
» » » 

Erzurum Emniyet müdürlüğü 
Kars » » 
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No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

290 
291 

60267 
60251 
60252 
60264 
60254 
60256 
60263 

Erat otomobili 
Kamyonet 
Motosiklet 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kadilak 
Hopel 
N. S. U 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

60054 Kamyonet 

6056 

Fort 

Mersedes 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 
9 

10 
11 
12 

60051 
60052 
60053 
60266 
60261 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Motosiklet 
» 

Bens 
Şevrole 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

N. S. İL 
» 

Jandarma genel komutanlığı 

411795 Reisicumhur Muhafa vazifesinde 
4188 J. Mh. Tb. Erat nakil işlerinde 

255253 J . Gn. K. Karargâhı hizmetinde 
212891 » » » 
255294 J . Subay okulu tedris işlerinde 
255248 » » » 
212894 Ankara V. ' J . A. Koruma işlerinde 
255290 1. Umum Mf. J. K. Diyarbakır koruma î§ 
255292 J. Tugayı hizmetinde 

Edirne J. Okulu alayı hizmetinde 

1687655 2. Sy. J. Alayı hizmetinde 
2079362 » » 
1439765 » » 
1687669 » » 

47168 VIII. Sy. J . Taburu hizmetinde 
47178 » » » 
47103 » » » 

255246 istanbul V. J . A. Koruma işlerinde 
212895 » » » 



»o 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

No. 

1 

2 
3 

60260 
60258 
60257 
60259 
60255 
60269 

60268 
60253 

Nevi 

Motosiklet 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Markası Motor No. 

N. S. U. 

Ariel - Davison 

N. S. U. 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

60265 

14738 Antakya V. J. A. Koruma işlerinde 

15277 » » » 
15378 » » » 

217026 Bursa V. J. A. Koruma işlerinde 
217028 Urfa » » » 
25525 Mardin » » » 

8282 Siirt » » » 
255244 Diyarbakır » » » 

0 Edirne J. Okul alayı hizmetinde 

0 » » » 
J . Mh. Tb. Koruma işlerinde 

255252 » » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

469 
29 

220 
406 

38140 
38153 

667 
5£4 

35393 
6689 

Motosiklet sepetli 
Bisiklet 

» 
» 
» 
» 
» 
» " • • 

» 
» 

Horex 
Royal imperii 
Adler 
N. V. S. 
Kato 

» 
Temmuet 
Van Hauaret 
Exelent 
Rionchi 

Hariciye vekâleti 

2318 Vekâlet evrak posta servisi için 
Sefaret evrak tevziatı 

Vekâlet evrak tevziatı 



O» 

3 No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

88 

. 
3 
—. 
—. 

B. 14 
— 
— • 

— • 

212 
40 

A. 104 
9310 

Otomobil 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

4 » 

Ford 

Opel 
Ford 

[1] » 

Opel 

Ford 

87 

Otomobil [1] Şevrole 

— Hasta nakliye oto- » 
mobili 

2201 

A.406050 

18.505442 
18.4424481 

2017801 
4126820 
1818520 
5265401 
2354949 

18.4127001 
18.2797078 
18.4126694 
38.18578 

16708 
117264591 
3259594 
5078063 

6.353473 

Okunamamış-
tır. 

5289529 

Y. 4807633 

Ankara sıtma mücadele mmtakasma bağlı ş 
ve köylerin teftişinde 
Aydın » » » » 
Konya » » » » 
Bursa » » » » 
Balıkesir » » » » 
Samsun » » » » 
Kocaeli » » » » 
Eskişehir » » » » 
Antalya » » » » 
istanbul » » » » 
Manisa » » » » 
Kayseri » » » » 
Maraş » » » » 
içel » » » » 

Umum sıtma mücadele müfettişliği mınta 
larmdaki merkez ve şubeleri teftişinde 
Trakya Sıtma mücadelesi şubelerine b 
köylerin teftişinde 
Etimesut Sıhhat merkezi mıntakasına da 
köylerdeki hastaların nakillerinde. 
Gazianteb Trahom mücadelesi emrinde kö 
rin göz tedavi işlerinde. 
Ankara Numune hastanesinde hasta nakli 

[1] Bu otomobiller 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası mucibince miatları h 



Ad
e 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
. 1 

No. 

9 

2112 
294 

2220 
176 

303 

1230 
279 

280 
177 

Nevi 

Hasta nakil oto
mobili 

Cenaze otomobili 
» » 

Kamyon 
» 

Kamyonet 

» 

» 
» 

Markası 

Şevrole 

» 
Şevrole 

Fort B. B. 
» 

» 

» 
Fortson B. B. T. 

Deseto T. 4. T. 
Fort 

Motor No. 

3408926 

18.4451305 
838710 

18.3201310 
5268078 

18.4807647 

5119831 
88645 

30988 
2210131 

48 Motosiklet 

— Motosiklet 

6 » 

— Motorbot 

— Bisiklet 
— » 
— » 
— Fayton 

İndian 
» 

B. M. W. 

T. W. N. 

Boznig 

N. S. U. 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

A. 406049} 
A. 406050J 

40720 

70761 

200486 

Dördüncü umumî müfettişlik emrinde sarî 
salgın hastalık işlerinde ve diğer sıhhî h 
metlerde 
Ankara Numune hastanesinde cenaze naklin 
Haydarpaşa Emrazı sariye ve istilâiye has 
nesinde cenaze nakillerinde. 
Ankara Numune hastanesi nakliye işlerind 
İstanbul Leylî tıp talebe yurdu şubeleri a 
sında nakil işlerinde. 
istanbul Sıhhat müdürlüğünde emrazı sari 
işlerinde. 
Ankara Sıtma mücadelesi nakliye işlerinde 
İstanbul emrazı akliye ve asabiye hastan 
nakliye işlerinde. 

» » » 
İstanbul Leylî tıp talebe yurdu nakliye iş 
rinde. 

Zonguldak hastanesi nakliye işlerinde. 

Merkezde evrak tevzi işlerinde. 
Merkezde emrazı sariye işlerinde 
Bursa Sıtma mücadele mıntakasmın şube 
kontrollarmda. 
İstanbul Sıtma mücadele mıntakasmın şu 
ler kontrollarmda. 
İstanbul Sıhhat müdürlüğünde emrazı sar 
işlerinde. 
Merkezmüvezzileriiçin 
İskân umum müdürlüğü emrinde. 
İskenderun Memleket hastanesi için. 
İstanbul Emrazı akliye ve asabiye hastan 
ile Heybeliada Verem sanatoryomu emrind 



Nevi Markası Motor No. 

Çift atlı cenaze 
arabası 
Çift atlı hasta bi
nek arabası 
Çift atlı yük ara
bası 

Öküz 

Merkep 

Otomobil 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Haydarpaşa Numune ve İstanbul Çocuk 
tanelerinde cenaze naklinde. 
Etimesgut Sıhhat merkezinde ve Manisa 
razı akliye ve asabiye hastanesi emrind 
Etimesgut Hıfzıssıhha merkezinde ve 
rum, Diyarbakır, Sivas Numune hast 
rinde, İstanbul Çocuk, İstanbul Akliye, 
Emrazı sariye, Antakya ve İskenderu 
tanelerile Heybeliada Verem sanatory 
da eşya nakil işlerinde. (İstanbul A 
hastanesinde iki araba vardır.) 
İstanbul Emrazı akliye ve asabiye ha 
sinde. 
İstanbul Emrazı akliye ve asabiye ha 
lerile Heybeliada Verem sanatoryomun 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine bağlı Yalova kaplıcaları müessesesi nakil vası 

Fort 

Otobüs 
Kamyon 

18.1160259 

18.4942734 
B.B. 18.4315141 

Yalovada banyo servislerinde. (3827 
kanunnu muvakkat maddesinin B be 
2 nci fıkrası mucibince miadı hitamına 
kullanılacaktır.) 
Yalovada banyo servislerinde ve gezi işl 
Yalova kaplıcalarına lâzım olan erzak v 
zemenin nakillerinde. 

Kamyonet Opelbelitz 

Adliye vekâleti 

39 BE 4/125 Istanbulda Adlî tıp işleri umum müdür 
de ölü ve deli nakline mahsus. 



H3 
No. Nevi 

Kamyonet 
302 » 

704 Kamyonet 

Markası 

Şevrole 
Fort 

Şevrole 

Motor No. 

98 
B. B. 5.275542 

E.4495769 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

1 
1 
2 

314 Motosiklet 
938 Bisiklet 

Araba 

îndian 
N. S. U 

B.CI.G.715 

Ankara Cezaevi mahpus ve mevkuf nakl 
Istanbulda Cezaevi mahpus ve mevkuf 
linde. 
İzmirde ceza evi mahpus ve mevkuf nakli 
İstanbul ceza ve tevkif evinin 2 nci bir 
pus ve mevkuf nakline mahsus kamyo 
Bursa ceza evine ait mahpus ve mevkuf 
ne mahsus yeniden mubayaa edilecek. 
Vekâlet daireleri evrak tevziatında 

» » » » 
İstanbul ceza ve tevkif evlerinde 
mağa mahsus. 

erzak 

Adliye vekâletine bağlı mütedavil sermaye ile idare edilen müesseselere ai 
1941 senesi nakil vasıtaları cetveli 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

98 

2523 

Motosiklet 
(Sepetli) 
Kamyon 

Kamyonet 

» 

At ve araba 
tekerlekli) 
At ve araba 

Kamyonet 

(İki 

Arda 

Fargo 

Opel 

2607 

19404.76 

2539576.14 
C.39 

Ankara yeni ceza evi matbaa işlerinde kır 
ve saire taşımak. 
Ankara ceza evi inşaat işlerinde malze 
saire taşımak. 

Ankara inşaat ceza evi nakliyatına m 
(Yeniden mubayaa edilecek) 
Ankara matbaa ceza evi işlerinde erz 

saire taşımak. 
Ankara çocuk ıslah evi işlerinde erzak ve 
taşımak (Yeniden mubayaa edilecek) 
Zonguldak maden ceza evi nakliyatına m 
(Yeniden mubayaa edilecek) 



•<j No. Nevi 

1 
1 
1 

3 

5 

48 
2 

15 
11 
10 
129 

Motosiklet 
Motorlu kayık 

> » 

Balıkçı kayığı 
(Beş çifte) 
Balıkçı kayığı 
(İki çfte) 
Yük arabası 
Saka arabası 
Beygir 
Kısrak 
Merkep 
öküz 

Markası 

Triyumf 
Skandiye 
Avan 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

îmralıda posta işlerinde. 
îmralıda nakil ve balıkçılık işlerinde 
îmralı muvasalasını temin ve mahkûm na 
işlerinde. 
îmralıda balıkçılık işlerinde 

îmralıda ziraat işlerinde. 
îmralıda. 
îmralıda nakil ve ziraat 

» » » 
» 2> 

» » 
» 
» 

işlerinde 

» 
» 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

2005 Bisiklet Adler Tapu ve kadastro umum müdürlüğü daire 
evrak tevziatında. 

Maarif vekaleti 

2162 Otobüs Ford B.B.18 Gazi terbiye enstitüsündeki muallimleri m 
tebe getirmek, hasta talebeleri hastane 

2899402 tatbikat için talebeleri tatbikat mahal 
götürüp getirmek için. 



< 

1 

"V ,̂ 

196 

Nevi 

Kamyon 

Mail 

Fort 

vasi Motor No. 

18 

2202 

2355 

199 

199 

Maek 

G. M. O. 

4366951 

4833854 

2135 

272657 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Prevantorvom ve sanatoryom şehire u 
olduğu için doktorların müesseseye gidip 
meleri ve lüzumu halinde hastaların di 
hastanelere nakilleri ve müesseseye müsta 
alınması icap eden ihtiyaçların temini için 
İnşaat usta okulu civarındaki malzemeyi inş 
yerine taşımak için. 
Şehir haricinde bulunan inşaat usta okul 
talebe ve öğretmen taşımak için. 
Maarif matbaasına kâğıt ve malzeme ile D 
let kitaplarının kâğıt, malzeme ve kitapla 
ve Maliye ve Gümrük vekâletleri adına b 
lan işlerin kâğıt ve malzemesini getirme 
basılmışlarını yerlerine götürme işinde (M 
davil sermayeden). 
Posta paketlerinin nakli ve matbaanın ş 
dahili perakende tevzi işlerinde (Müted 
sermaveden). 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

72 
153 
577 

144 

Otobüs 
Kamyonet 
Temrin otomobili 
Motosiklet 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sevrole 
» 
» 

N. S. U. 
» 
» 

Divamant 
Boyer (B. 98) 
Triymj 
Zündap 
Adler 

Köy enstitüleri nakil vasıtaları 

888101 Köy enstitüsü nakliye işlerinde 
152860 » » » 

3508479 Köy enstitüsü ders tatbikatında 
44526 Köy enstitüleri ders tatbikatında 
8.556 » » » 
9080 » » » 

86552 Köv enstitüleri ders vasıtası 
465199 

314958 
24803 



< 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

X 

1 

2 

No. 

2141 
2142 

5 

1 

1 

Nevi 

Motosiklet 
» 

» 
» 

> 

» 

» 

Motosiklet 

Binek 
bası 

ve yük ara-

Markası 

N. S. U. 
Dürkor 

1). K. W. 
Bauer 
Şevrolet 

» 

Opelbilitz 

Orijinal ])bönnix 

Motor No. 

320818 
1726162 

1726419 
266968 
465958 

5949502 

1457857 

39BR. 

9842 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Köy enstitüleri ders tatbikatında 
» » » 

Köy enstitüleri nakliyatında (Mütedav 
mayeden). 
Köy enstitüleri inşaat ve nakliyat işl 
(Mütedavil sermayeden). 
Köy enstitüüleri inşaat ve nakliyatında 
tedavil sermayeden). 

İstasyonla vekâlet, vekâletle kırtasiye 
su ve Devlet matbaası, diğer vekâletle 
sında kitap, mecmua ve kâğıt işleri. 
Adana Erkek öğretmen okulu: 
Okul şehire uzak olduğundan binek a 
öğretmenleri okula götürüp getirmek v 
arabası da taahhüt haricindeki ve günl 
tiyaçların nakli için. 
Erenköy Kız lisesi: 
Okul şehire uzak olduğundan binek a 
öğretmenleri okula götürüp getirmek v 
arabası da taahhüt haricindeki ve günl 
tiyaçların nakli için. 
İstanbul Erkek öğretmen okulu: 
Okul şehire uzak olduğundan binek a 
öğretmenleri okula götürüp getirmek v 
arabası da taahhüt haricindeki ve günl 
tiyaçların nakli için. 



<! <̂>- Nevi Markası Motor >J 

Binek ve yük ara
bası 

Yük arabası 

> » 

1 » > 

1 » » 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Sivas Erkek öğretmen okulu: 
Okul şehire uzak olduğundan binek a 
öğretmenleri okula götürüp getirmek v 
arabası da taahhüt haricindeki ve günl 
tiyaçların nakli için. 
Çamlıca Kız lisesi: 
Okul şehire uzak olduğundan binek a 
öğretmenleri okula götürüp getirmek v 
arabası da taahhüt haricindeki ve günl 
tiyaçların nakli için. 
Kandilli Kız lisesi: 
Okul Kandilli tepesindedir. Mektebin 
nakliyatını temin için. 
Haydarpaşa lisesi: 
Mektebin erzak ve diğer ihtiyaçlarının 
leden okula nakli için. 
Edirne lisesi: 
Mektebin erzak ve içme suyunun nakli 
Edirne Kız öğretmen okulu: 
Mektebin erzak ve içme su ihtiyacının 
için. 
Kastamonu Lisesi: 
Mektebin erzak ve içme suyunun nakli 
Bolu Orta okulu: 
Mektebin erzak ve içme suyunun nakli 
Buca Orta okulu: 
Mektebin erzak ve içme suyunun nakli 
Trabzon Lisesi: 
Mektebin erzak ve içme suyunun nakli 
Aydm Orta okulu: 
Mektebin erzak ve içme suyunun nakli 



< 

1 

2 

No. Nevi 

Yük arabası 

Binek 
bası 

ve yük ara-

46 

1 

1 

1 

1 

1 

Markası Motor No. 

Yük arabası 

Binek ve yük ara
bası 
Merkep 

Bisiklet 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

îzmir Erkek lisesi: 
Mektebin erzak nakli için. 
Prevantoryom ve sanatoryom: 
Müessese şehire uzaktır. Binek araba m 
senin günlük ve müstacel ihtiyaçların 
yük arabası da müessesenin içme su 
nakli için. 
Köy enstitüleri arabaları 
Ziraat işlerinde kullanılmaktadır. 
Aydın Bölge sanat okulu: 
Mektebin ihtiyacı için mubayaa olunan 
yı nakil için. 
Edirne Bölge sanat okulu: 
Mektebin içme suyu ile erzakını nakil iç 
Siyasal bilgiler okulu: 
Mektebin muhtelif nakil işlerinde. 
Kandilli rasathanesi: 
Eşyanın Rasathaneye nakli işlerinde. 
Vekâlet: 
Evrakın tevzii işlerinde. 

Nafia vekaleti 

1 [••] 
1 > 

Kamyonet 
» 

Hüdson 
Benz - Mersedez 

Demiryollar ve limanlar inşaat reisliği 

132501 Merkez etüt ve aplikasyon işlerinde. 
128570 > » > 
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3 No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

1 70 Komyonet [**] Ford 

1 » [**] Şevrolc 

1 » Ford 

[**3 > 

[**] Şevrole 

Ford 

Su işleri reisliği 

99,4.68754 Ankara havalisi su etütleri ve Çubuk bar 
işletmesi hizmetlerinde. 

2861 Bursa ovası ıslahat ve işletmesi hzmetlerind 

445725 
3845954 Kemalpaşa ve Karacabey etüt ve inşaat k 

trollerile Manyas ve Susurluk etüt ve inş 
kontrollerinde. 

13.3832960 Bergama ovasında Bakırçay ıslahat etüt 
inşaatı kontrolünde. 

18 Marmara gölü civarındaki kanallar ve top 
barajın ve Adala Ahmetli regülâtörleri 

4,88,5,517 inşaat kontrolünde. 
18 Salihli, Turgutlu ve Manisa ovalarının su 

———— ma kanallarının ve sınaî imalâtîn inşaatı k 
3811067 trolü ile Gediz havzasındaki derelerde ve k 

çayı ıslahatı etütlerinde. 
838101 Küçük Menderes ıslahatı ve işletmesi hizm 

lerinde. 
18.3832954 Işıkh gölü Sarayköy ovası sulaması inşa 

kontrolünde. 
B.B. 18,1392362 Burhaniye Horsunlu kanallarile barajların 

Aydına kadar olan etütlerle Aydından den 
kadar olan yandereler ve Söke ovası e 
lerinde. 

18.3380892 Antalyada sahil bataklıklarının kurutulm 
ve sulama yapılması etütlerinde. 

3832946 Mersinde Tarsus inşaat ve işletmesi hizme 
rinde. 



<3 No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

1 Kamyonet [**] Şevrole 7.454772 Adanada Seyhan sağ taraf sulama şebek 
inşaaıt kontrolünde. 

1 » Fort 133810864 Adanada Seyhan sol taraf sulama şebekesi 
şaatı kontrolunda. 

1 » » 18.4979182 Malatya Derme, Sürgü ve Sultansuyu inş 
ve etütlerinde. 

1 » [ * * ] » A. 6049 Tokatta Kaz ovası sulama inşaatının kontr 
B. 6050 ve Amasya havalisindeki etütlerinde. 

1 » » 3831761 Çarşamba, Bafra bataklıklarile Kızılırmak 
Yeşilırmak membalarının etütlerinde. 

1 » » 18.4979227 İğdır ovası ıslahı etüt ve Serderabat bara 
daki inşaatın kontrolunda. 

1 » » 18.4979194 Eskişehirde Porsuk suyu ile Eskişehir ov 
nın sulanması etütlerile Sakarya membala 
daki etütlerde. 

1 » » 3841065 Sakarya mansabında Akhisar ve Adapa 
ovalarının ıslah ve sulama etütlerinde. 

18.5-056301 Çorumda Kızılırmak havzasının etütlerind 
16-3231952 Diyarbakır - Elâzığ ovalarının sulanması e 

lerinde. 
18.4725190 Meriç etütlerinde (Yunanlılarla münakit 

lâf name mucibince). 
325987 Antakyada Amik ovası kurutma ve sula 

etütlerinde. 
3810716 Niğdede baraj inşaatı kontrolünde ve Ka 

ri civarı ıslahatı etütlerinde. 
18.38108.5 i Konya, Ereğli, Ilgın, Akşehir gibi batak 

ların kurutulması ve sulama etütlerinde. 
18/381089 Konya, Çumra sulama işletmesi hizmetlerin 

B.B. 185171018 Konya - Çumra sulama işletmesi hizmetlerin 
39 BR 4-132 Çubuk barajı fidanlık ve parkında. 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 2518 

Ka 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

myonet 
» 

Kamyon 

r*#ı 

r##"| 

» 
» 

» 

Şevrole 

Fort 

» 

Fort 
» 

Opel - Belizt 



a> 

1 

1 

1 

1 

No. Nevi 

Motörbot (Mavun-
dan) 
Motorlu kayık 

Kamyonet 

» 

Markası 

Pentha (motorle 
müteharrik) 
927 modeli şevrole 
marka (motörle 
müteharrik) 

Motor No. 

49165 

4659827 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

49165 Çubuk barajı iddihar havuzu kontrolünde 

4659827 Seyhan ve Ceyhan nehirleri su etütlerin 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

Kamyonet 
» 
» 
» 
» 

Kamyon 
» 

Kamyonet 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

[##] 

r##ı 
r#*ı 
r##ı 
r ##ı 

r*#ı 

r**ı 

Kamyonet [**] 

Sevrole 
Fort 
Sevrole 

» 
Fort 

» 
Sevrole 

» 
Fort 

» 
Merküri 
Fort 
Tempo (arazi oto) 

Bantam 
Bantam 

1534226 
2037126 

838101 
837591 

21(74461 
18.3647147 

1534259 
838101 

18.1566352 
18.1499037 

84908 
18.4305416 

138117 

65255 
65271 

Menemen ovası ve Emiralem regülâtör inş 
kontrolünde. (Yeniden mubayaa olunacak 
Mersinde Silifke ve Anamur sulamaları e 
lerinde. (Yeniden mubayaa olunacaktır.) 

Şose ve köprüler reisliği 

1534226 Trabzon - Iran transit yolu inşaatında. 

» » » 
İstanbul - Edirne asfalt yolu inşaatında. 

İstanbul - Saray - Hadımköy - Çerkezköy 
ları inşaatında. 

» » » 
Tekirdağ - Gelibolu hattı Poyralı yo 
inşaatında 

[*] Bu otomobiller kullanılmayacak derecede hurdalaşmış bulunduğundan yerlerine yenisinin mubayaası 
[**] Bunlar halen mevcut olmayıp yeniden satın alınacağından bunların yerine hizalarındaki sütunlarda 

nılmakta olan otomobiller 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesi mucibince miatlarının hitamına kadar 



A
de

t 

1 
1 

100 

No. Nevi 

Kamyonet 
» 
» 

Markası 

Opel 
Ford 

Motor No. 

4128 
6049.6050 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Çanakkale - Balya yolunda. 
Hopa - Borçka yolunda. 
Şose ve köprüler inşaatında. (Yeniden 
bayaa edilecektir.) 

Kamyonet Şevrole 

Ford 

Teknik okulu 

777789 Mubayaatta, levazım naklinde, muallim 
derse yetişmeleri için Beşiktaş - Yıldız s 
sinde ve tatbikatta. 

18.4465812 Alacahöyük hafriyatında mütehassısl 
amelenin hafriyat mahalline naklinde ve 
riyat vasıtalarının şevkinde. 

18.4477226 Karaoğlan hafriyatında mütehassısların 
amelenin hafriyat mahalline naklinde ve 
riyat vasıtalarının şevkinde. 

İktisat vekâleti 

1 101 Motosiklet hususî Golyat Karoserlidir. 

1 102 » » » » 

Nakil vasıtaları kadrosu 

87187 Evrak, posta levazım ve diğer nakil işle 
kullanılmaktadır. 

87157 » » » 

M. T. A. Enstitüsünün merkez ve kamplarında mevcut bulunan motorlu ve 
motorsuz nakil vasıtaları kadrosu 

1 M. T. A. Traktör Karatpiller 4722 Kamplarla kasaba arasındaki çetin yol 
kamp ihtiyaçlarının naklinde. 



No. 

1 M. T. A. 

1 
1 
İ M . 

1 
1 

1 

1 

» 
» 

T. A. 

» 
» 

2434 

2435 

1 M. T. A. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

2013 
2015 

2331 

2221 

2298 

1 M. T. A. 

Nevi 

Traktör 

Renıörk ağaç 
» demir 

Kamyon 

> 
» 

» 

» 

vinçli 

Motosiklet sepetli 

» > 
Küçük otobüs 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

> 
> 

» 

> 

» 

Motosiklet sepetli 

Markası 

Karatpiller 

Martin Spesial 
Martin 
White mod. 618 

Ford 
» 

Ford 1937 

» 

N. S. U. 601 T. S. 

Zündap 
Ford 
Ford 8. V. 
Buik 
Ford 
Doyç 

Ford 

Ford 1939 
> 

Ford 1937 

Şevrole 1936 

Ford 1936 

N. S. U. 1601 

Motor No. 

4752 

182848 

478216 
84940640 

18 
4092397 

18 
3608065 
236576 

172306 
Silinmiş 
2493680 
3243772 
4665725 

665029 
18 

2493680 
494221 

2941233 
18 

"4005862 
886010 

18 
1256698 
327691 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Kamplarla kasaba arasındaki çetin yolla 
kamp ihtiyaçlarının naklinde. 

» » » 
» » » 

Kampla kasaba arasında kamp ihtiyaçları 
naklinde. 

» » » 
» » > 

Alet ve malzeme nakliyatında 

» » 

Kampla kasaba arasında kamp ihtiyaçları 
naklinde 

» » » 
» » » 
» » » 

Malzeme, ekip eşya ve ekip nakliyatında. 
» » » 

Seyyar ekiplerin arazideki hizmetlerinde. 

» » » 
Keban kampı ile Elâzığ arasında nakliyat 
irtibatı temin için. 
Turhal ve civarında mevcut iki kamp 
sında irtibat temini için. 



n3 
< 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

No. 

1441 
1504 
2029 

— 

Nevi 

Bisiklet 
» 

Kamyon 
Küçük otobüs 

Binek hayvanı 

Binek hayvanı 

[1] 

Markası 

N. S. U. 
Adler 
Salon 

[1] 

— 

Motor No. 

367391 
1105366 
1335998 

— 

18 » » [1] 

2 
18 

ı—
ı 

2 
o 

2 

1 
1 

Koşum hayvanı 
» » 

Yük arabası 
» » 

Binek arabası 
Yük Hayvanı 

Motosiklet 
Küçük otobüs 

[i] 

[i] 
[ i] 

[i] 
[i] 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Mubayaa işlerinde 
Evrakı umumiyede. 
-Nakil ve sevk işlerinde. 
Kamplar arasında malzeme nakli için. 
Kamplar ile şehirler arasında irtibat t 
için. 
Kamplar ile şehirler arasında muha 
temini ve topoğraflar için. 
Kamplar ile şehirler arasında muhabera 
mini ve topoğraflar için. 
Kamplar ile şehirler arasında malzeme 
li için. 

Kamplar ile şehirler arasında irtibat içi 
Maden teknisyen mektebi su ve erzak 
için 
Zonguldak ocaklarında kursların idaresi 
(Kampla kasaba arasında kamp ihtiya 
nın naklinde) halen enstitünün elinde 
nan 214649 motor No. lı 2 sene miatlı 
tarihinde 400 liraya mubayaa edilmiş 
nan Fort markalı binek otomobili 3827 N 
kanunun muvakkat maddesinin (B) 
mucibince miadının hitamına kadar kull 
caktır. 



H3 No. Nevi Markası Motor No. 

Küçük otobüs Tl] 

» [1] 

Küçük otobüs [1] 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

(Kampla kasaba arasında kamp ihtiya 
nın naklinde) Fort Rus modeli 125130 m 
No. lı 5 sene miatlı binek otomobili 
No. lı kanun mucibince miadının hita 
kadar kullanılacaktır. 
(Kampla kasaba arasında kamp ihtiya 
nın naklinde) Fort Rus markalı A. 2510 
125131 motor No. lı ve 5 sene miatlı 
tarihinde 1 350 liraya mubayaa edilmiş 
binek otomobili 3827 No. lı kanun muci 
miadın hitamına kadar kullanılacaktır. 
(Kamplar arasında irtibatı temin için 
nerva markalı M. T. A. Plâkalı A. 2394 N 
55925 motor No. lı 4 sene miatlı 1938 ta 
de 550 liraya mubayaa edilmiş buluna 
nek otomobili 3827 No. lı kanun muci 
miadın hitamına kadar kullanılacaktır. 

Türkiye Şeker fabrikaları A. !ş. Ankara merkezinde mevcut motorlu ve motorsuz nak 

Bisiklet Wander 
» 

Adler 
Brennabor 
Adler 
Estrello 

1287315 Posta işleri ve diğer muhtelif hizmetlerde 
» » 

1106487 » » 

799212 

[1] Mubayaa edilecektir. 



Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Alpullu Şeker fabrikası ve Sarımsaklı ve Alpullu Tohum üretme çiftliklerinde mevcut motorlu ve 

1 Küçük otobüs Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 6 No. 
8-31079 motor No. lı 25 - I I -1939 tarih 
3 100 liraya mubayaa edilmiş bir adet 
modeli Plimut marka binek otomobili 
sayılı kanunun muvakkat maddesinin 
bendinin 2 nci fıkrası mucibince miadını 
tamına kadar kullanılacaktır). 

1 » » Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 7 num 
4300342 motor numaralı 31 - VIII -193 
rihinde 2 600 liraya mubayaa edilmi 
adet 1938 modeli Fort marka binek ot 
bili 3827 sayılı kanunun muvakkat mad 
nin (B) bendinin 2 nci fıkrası mucibinc 
adının hitamına kadar kullanılacaktır). 

1 Küçük otobüs Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 14 num 
11 X 179694 motor No. lı 29 - I I -1940 
hinde 3 500 liraya mubayaa edilmiş bir 
1939 modeli Doç marka binek otomobili 
sayılı kanunun muvakkat maddesinin 
bendinin 2 nci fıkrası mucibince miad 
hitamına kadar kullanılacaktır. 
(Eski plâka No. İst. 1939 dır) . 

1 » » Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 28 num 
713/545 motor numaralı, 800 liraya m 
yaa edilmiş bir adet 1937 modeli Şe 
marka binek otomobili 3827 numaralı k 

Tİ 
No. Nevi 



o 
No. Nevi Markası Motor No. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

48 

10 

9 

Kamyon 

» 

» 

Traktör 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3 tonluk 

2 

3 

Hanomag 
» 
» 

4 tekerlekli 
arabası 

» 

» 

öküz 

Fort 1939 

Şevrole 1938 
Benz - Mersedes 

1937 
1939 

Hoffet Scharntz 
Lanz 1936 

» » 
» » 

Lanz 1931 [1] 
» » [1] 
» 1930 
» 1931 
» » 
» 1934 

[ i] 

1! 
5168447 
8393183 

305922 

138572 
135844 
78766 
79207 
78340 
79949 
78367 
83008 

292766 
292743 
292706 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

nun muvakkat maddesinin (B) bendin 
nci fıkrası mucibince miadının hitamına 
dar kullanılacaktır). 

— Fabrika malzeme ve şeker nakliyatında. 

974 
6666 Sarımsaklı çiftliği ziraat işlerinde. 

135871 

[**] (Yedek parçaları olmadığından kullanılmamakta idi. Halen yedekleri tamamlandığından işletilmekt 
[*##] (Yeniden mubayaa edilmiştir). 
[1] (Hurdaya çıkarılmıştır. Yerlerine 2 adet sipariş edilmiştir). 
Not : Alpullu fabrikamızda ayrıca iki lokomotif mevcuttur. Biri Eskişehir fabrikasına nakledilmektedir. 



< 

20 
30 

7 

No. Nevi 

Öküz arabası 
» » 

Çift atlı araba 

Çift atlı araba bi
nek 
Tek atlı binek 

2 

2 

4 

,:. 

Çift atlı araba 
(Kapalı binek) 
Tek atlı araba 
(Kapak binek) 
Tek atlı (su ara 
bası) 

Traktör arabası 

Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Sarımsaklı çiftliği ziraat işlerinde. 
» » 
» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

Eskişehir şeker fabrikasile Çatma ve Eskişehir tohum üretme çiftliklerinde 
mevcut motörlüı ve motorsuz nakil vasıtaları 

Küçük otobüs Yeniden mubayaa edilecektir. 
( Halen şirketin elinde bulunan 10 num 
786050 motor numaralı 1937 yılında 2 
liraya mubayaa edilmiş bir adet 1937 m 
Ford marka binek otomobili 3827 sayılı 
nunun muvakkat maddesinin B bendinin 
fıkrası mucibince miadının hitamına kadar 
lanılacaktır. Eski plâka No. 36 dır) . 



<J No. Nevi Markası Motor No. 

1 Küçük otobüs 

1 23 » 

1 » » 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 7 No 
3053898 motor No. lı 1937 yılında 1 
liraya mubayaa edilmiş bir adet 1932 mo 
Şevrole marka binek otomobili 3827 s 
kanunun muvakkat maddesinin B bend 
2 nci fıkrası mucibince miadının hitam 
kadar kullanılacaktır). 
(Eski plâka No. 28 dir). 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan num 
5529941 motor numaralı 1938 yılında 1.90 
liraya mubayaa edilmiş bir adet 1936 mo 
Şevrole marka binek otomobili 3827 s 
kanunun muvakkat maddesinin B bend 
2 nci fıkrası mucibince miadının hitamına 
dar kullanılacaktır). 
(Eski plâka No. 23 tür) . 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 9 numa 
1432400 motor numaralı 1938 yılında 2 
liraya mubayaa edilmiş bir adet 1938 m 
Şevrole marka binek otomobili 3827 s 
kanunun muvakkat maddesinin B bend 
2 nci fıkrası mucibince miadının hitam 
kadar kullanılacaktır). 
(Eski plâka No. sı 81 dir). 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 6 num 
431556 motor numaralı 1939 yılında 3 50 
raya mubayaa edilmiş bir adet 1938 m 
Mersedes Benz marka binek otomobili 



No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Küçük otobüs 

1 11 » » Şevrole 1938 1434990 

sayılı kanunun muvakkat maddesinin B 
dinin 2 nci fıkrası mucibince miadının 
mına kadar kullanılacaktır). 
(Eski plâka No. 20 dir). 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 8 num 
185079454 motor numaralı 1940 yılında 2 
liraya mubayaa edilmiş bir adet 1939 m 
Ford marka binek otomobili 3827 sayılı k 
nun muvakkat maddesinin B bendinin 2 
fıkrası mucibince miadının hitamına k 
kullanılacaktır). 
(Eski plâka No. 22 dir). 
Memurin ve müstahdemin nakil işler 
Hurdaya çıkarılmıştır. 

1 

1 

1 
1 
1 

5 

12 

21 

Otobüs [*] 

Kamyon 

Bisiklet 
» 

Kamyon 

» 

» 

Miele 
N. S. U 
Fargo 

1433398 Memurin ve müstahdemin nakil işlerin 

18 Muhtelif nakliyatta. 
5157605 

Posta işlerinde 
» » 

98/10031 Kireç taşı nakliyatında 

[*] Bu otobüsün numarası geçen sene 1433393 olarak bildirilmiştir. Bu listede 1433398 olarak tashih ed 



A
det 

1 

1 
1 
1 

No. Nevi 

Traktör 
kerlekli 

» 
» 
» 

lâstik 

» 
» 
» 

te-

Markası 

Lanz Buldoğ 

» •» 
» » 
» » 

Motor No. 

79544 

78764 
83009 
79203 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

79544 Çiftlik ziraat işlerinde. 

79198 
79388 
78596 

Traktör tank tipi Hanomağ 
Traktör Hoffer Scharantz 

19615 » » 
11476 Çiftlik ziraat işlerinde. 

11477 

11478 » » > 

[•] 1940 takvim senesi sonunda hurdaya çtkarümt§lardtr. Yerlerine bir adet traktör ısmarlanmıştır. 79203, 79 
törlerin hizalarinda gösterüen tarihleri işbu traktörlerin Karacabey e verilmiş tarihleri olup esas mubayaa tarihl 



Markası Motor No. 

Hoffer Seharantz 11479 

2 Traktör arabası » » 
lâstik tekerlekli 

2 Traktör arabası 
demir tekerlekli 

1 Tek atlı araba 
4 tekerlekli 

1 Tek atlı su ara
bası 2 tekerlekli 

1 » > 
15 öküz arabası 

4 tekerlekli 
9 Çift beygir ara

bası 4 tekerlekli 
2 Çift beygir ara

bası yaylı 4 teker
lekli 

1 Tek beygir arabası 
yaylı 4 tekerlekli 

2 Tek öküz arabası 
2 tekerlekli 

5 öküz arabası 4 te
kerlekli 

<j No. Nevi 

1 Traktör 

1 Çift beygir araba
sı 4 tekerlekli 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Fabrika muhtelif hizmetlerinde. 

Çiftlik ziraat işlerinde. 

» » 



•d 

1 
1 

1 
12 

No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Tek beygir arabası 
4 tekerlekli 
Fayton 
Lokomotif (Bu
harlı) 

» (Dizel) 
Tank vagon 10 
tonluk 
Tek vagon 15 
tonluk 

Rrenstein Koppel 
> > 

4220/31 

4412/7 

Çiftlik ziraat işlerinde. 

» » » 
Şube hatlarında pancar, şeker, ispirto, k 
ve sair vagonların manevrasında. 

. İspirto nakliyatında. 
501501 

601551 - 6 » > 

Turhal şeker fabrikası ve Turhal tohum üretme çiftliğinde mevcut motorlu ve motorsuz nakil v 

Küçük otobüs Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 1 num 
6549773 motor numaralı 31-12-1936 tari 
2.935 liraya mubayaa edilmiş bir adet Şe 
marka binek otomobili 3827 sayılı kan 
muvakkat maddesinin B bendinin 2 nci fı 
mucibince miadının hitamına kadar k 
nılacaktır) . 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 4 num 
1028345 motor numaralı 16-11-1935 tari 
2 225 liraya mubayaa edilmiş bir adet 
role marka binek otomobili 3827 sayıl 
nunun muvakkat maddesinin B bendinin 
fıkrası mucibince miadının hitamına k 
kullanılacaktır). 



1 
1 
1 
i 

1 
1 

No. Nevi Markası Motor No. 

Küçük otobüs 

5 Kamyon 
6 » 
7 » 

Lokomotif 

Traktör 

Benz Mercedes Diesel 
Fort 
International 
Orenstein u. Kop-
pel (buharlı) 
Disel 
Lanz 

305920313 
5265309 

[**] 187431 

[***] 78594 

78598 

[*] 144540 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 5082062 
numaralı 2 numaralı 30-9-1938 tari 
2 671,68 liraya mubayaa edilmiş bir 
Ford marka binek otomobili 3827 sayılı 
nun muvakkat maddesinin B bendinin 
fıkrası mucibince miadının hitamına 
kullanılacaktır). 
Şeker nakil işlerinde. 
Hasta nakil arabası. 
itfaiye işlerinde. 
Manevra islerinde. 

136778 Ziraat işlerinde 

[*] Geçen sene bu traktörün numarası sehven 85598 olarak bildirilmiştir. Asıl numarası 144540 dır. 
[**] Geçen seneki listemizde sehven 184431 yazılmıştır. Bu seneki listemizde tashih edilmiştir. 
[***] Geçen seneki listemizde sehven 78591 yazılmıştır. Bu seneki listemizde tashih edilmiştir. 



No. Nevi Markası Motor No. 

Traktör Hanomag 

At arabası 4 te
kerlekli 

Öküz arabası 4 tekerlekli 

Lanz Buldog Traktör 144542 
126435 

Küçük otobüs 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

19576 Ziraat işlerinde. 

» » 
» » 

» » 
» » 
» > 
» » 

Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 3 numa 
18-5078188 motor numaralı 13 -III -1940 
rihinde 2 750 liraya mubayaa edilmiş 
adet Fort marka binek otomobili 3827 sa 
kanunun muvakkat maddesinin B bendin 
nci fıkrası mucibince miadının hitamına 
dar kullanılacaktır). 



I» 
<J No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Uşak şeker fabrikasında mevcut motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları 

Küçük otobüs Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 17 numa 
5057351 motor numaralı 2 855,83 liraya 
bayaa edilmiş bir adet 1940 modeli Fort m 
ka binek otomobili 3827 sayılı kanunun 
vakkat maddesinin B bendinin 2 nci fık 
mucibince miadının hitamına kadar kull 
lacaktır). 

» » Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 8 numa 
4299905 motor numaralı 2 621,36 liraya 
bayaa edilmiş bir adet 1938 modeli Fort m 
ka binek otomobili 3827 sayılı kanunun 
vakkat maddesinin B bendinin 2 nci fık 
mucibince miadının hitamına kadar kull 
lacaktır). 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 4302334 
tor numaralı l /Dinar No. lı 2 643,05 lir 
mubayaa edilmiş bir adet 1938 modeli F 
marka binek otomobili 3827 sayılı kanu 
muvakkat maddesinin B bendinin 2 nci 
rası mucibince miadının hitamına kadar 
lanılacaktır) . 
Yeniden mubayaa edilecektir. ' 
(Halen şirketin elinde bulunan 4 numa 
945637 motor numaralı 2 214,50 liraya 
boyaa edilmiş bir adet 1937 modeli Şev 
marka binek otomobili 3827 sayılı kanu 



No. Nevi Markası Motor No. 

Küçük otobüs 

21 Otobüs 30 kişilik Marcedes 1937 Dizel 305922137 

118/103807 
172/103807 

3686676 
5119135 

14492148 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

24 
7 
3 

25 

» 14 
» 14 
» 14 

» 
» 
» 

Komyan 2 tonluk 
> 1,5 

Bisiklet 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Traktör 
» 

» 

-

» ? 

» s 
1933 Şevrole 
1940 Ford 
1928 Şevrole 
Atlantik 

» 
Nauman 

» 
> 
» 
» 

Apolla 
Hanomak 1925 
Fordson 1926 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

muvakkat maddesinin B bendinin 2 nci 
rası mucibince miadının hitamına kadar 
lanılacaktır) . 
Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 2 num 
137989 motor numaralı 1 300 liraya mub 
edilmiş bir adet 1938 modeli Ford m 
binek otomobili 3827 sayılı kanunun muva 
maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası m 
bince miadının hitamına kadar kulla 
caktır) . 
Fabrika ile Uşak arasında daimî işçi, 
ve müstahdemin ile memur nakliyatınd 
muhtelif malzeme ve seker nakil islerind 

Eskişehir yalnız f ab. dahilinde çalışmakta 
Muhtelif hizmetlerde. 

1009 Ziraat işlerinde 
480125 » » 



No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Silindir [*] 
Lokomoitf (Diesel 
öküz arabası 

» » 

Erste Brünner Tip T. J. D. 150 
Orenstein u. Koppel 1934 20415 

Fabrika islerinde. 

At 
tek 

Kamyon 

Küçük otobüs 

Ziraat işlerinde. 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

îdare meclisimizin mubayaasına karar 
miş olup piyasada bulunmadığından mu 
ası intaç edilememiştir. 

1 
1 
1 
1 

Traktör 
» 
» 
» 

1939 Lanz 
1938 » 
1938 » 
1938 » 

İzmir Kayas çiftliğinde mevcut motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları 

Yeniden mubayaa edilecekeir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 5736092 m 
numaralı 6-1-1938 tarihinde 2 075 liraya 
bayaa edilmiş bir adet 1935 modeli Şe 
marka binek otomobili 3827 sayılı kan 
muvakkat maddesinin B bendinin 2 nei f 
mucibince miadının hitamına kadar kull 
caktır) . 
Çiftlik ziraat işlerinde. 

» » » 
144451 
136779 
136780 
136779 

[*] Bu silindir geçen sene sehven traktör olarak yazılmıştır. 



Tİ No. Nevi 

Traktör 

Traktör arabası 

20 
1 

6 
1 
1 
1 
1 

öküz arabası 
öküz arabası 2 te
kerlekli 
Beygir arabası 
Kapalı araba 
4 tekerlekli brik 
2 tekerlekli brik 
Kapalı araba 4 te
kerlekli 

Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

1931 Lanz 
1931 » 

78597 Çiftlik ziraat işlerinde [*] 
79381 » » » [*] 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Adana, Bandırma ve Balıkesir sahaları etüt ve Karacabey sahası tohum üre 
me işlerinde mevcut motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları 

Küçük otobüs Yeniden mubayaa edilecektir. 
(Halen şirketin elinde bulunan 1429566 
tor numaralı 1 - 6 -1938 tarihinde 2 400 
ya mubayaa edilmiş bir adet 1938 model 
role marka binek otomobili 3827 sayıl 

[*j Geçen seneki listede 5 - 1 - 1938 olarak gösterilen tarih traktörlerin Kayas çiftliğine nakilleri tarihidir 
iroktör hurdaya tefrik edilmiştir. Yerine bir adet sipariş edilmiştir. 

Not : 
1 - 79703 ve 81593 sayılı iki traktör geçen sene bildirildiği veçhile hurdaya çıkarılmıştır. 
2 - Geçen sene bu listede sehven mükerreren kaydedilen 135870 numaralı traktör geçen seneden Karacab 

ğundan bu sefer bu listede gösterilmemiştir. 



No. Nevi Markası Motor No. 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 Adana 

H, 8 

Traktör 

» 
» 
» 

Öküz arabası 
» 
» 

Küçük 

» 
» 
otobüs 

1931 Lanz 

1938 » 
1938 » 
1937 » 

-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Öküz arabası 
» » 

Çift beyg 
•» 
» 
» 
» 

irli araba 
» 
» 
» 
» 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

nunun muvakkat maddesinin B bendin 
nci fıkrası mucibince miadının hitamın 
dar kullanılacaktır). 

78595 Ziraat işlerinde 

135870 » » 
136781 » » 
127170 » » 

» » 

Yeniden mubayaa edilecektir. 

(Halen şirketin elinde bulunan 18433138 
tor numaralı 2 600 liraya 1938 senesinde 
bayaa edilmiş bir adet Fort marka 
otomobili 3827 sayılı kanunun muva 
maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası 
bince miadının hotamma kadar kull 
nılacaktır). 
Ziraat islerinde. 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

[*] 31-12-1938 tarihi, bu traktörlerin Karacabeye nakil tarihleridir. 
Not : Geçen sene bu listede bulunan 8 traktörden dördü Eskişehir e nakledildiği için Eskişehir 
[1] Müstamel olarak yeniden mubayaa edilmiştir. 

listesin 



H3 No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Şevki idaresi Sümerbanka ait müessese, fabrika ve şirketlerde mevcut 
nakil vasıtaları listesi 

Türkiye Demir ve çelik fabrikaları müessesesi 

1 < 12 Kamyon Fort 

1 2 Küçük otobüs Şevrole 
1 3 » » » 

1 7 Otobüs » 
1 8 Küçük otobüs Fort 
1 9 » » » 
1 10 Otobüs » 

11 

1 
1 

1 

1 

1 

13 
16 

17 

18 

Küçük otobüs 
» » 

Otobüs 

Küçük otobüs 

» » 

» 
Opel 
Blits 

» 

» 

B. B. 18 
4323530 
'342539 
342482 

1462:37 
18.4465818 
18.4465823 

B. B. 
18.4497811 

B, B. 
18.4473978 

3339200 
39. B. R. 

3793 
39. B. R. 

10986 
39. B. R. 

3424 

Fabrika dahili ve istasyon ve Yenişehi 
sında malzeme ve eşya nakliyatında. 
İnşaat M. Emrinde. 
Müdüriyet, fabrika ve Yenişehir arasınd 
mur ve mukavelelerin 11 nei maddesi 
bince İngiliz mütehassıslarının nakilleri 

Mubayaa edilecektir. 
(Halen müessesenin elinde bulunan 1 
ralı 18/4.334.030 motor numaralı 5 sen 
atlı 10-1-1939 tarihinde 2 695.78 
mubayaa edilmiş bir adet Fort marka 



<X3 

«1 No. Nevi Markası Motor No. 

Hastane otomobili 
At 
Araba 

Fort 3859821 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

otomobili 3827 sayılı kanunun muv 
maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası 
bince miadının hitamına kadar kull 
caktır) . 
Hastane ve imdadı sıhhiye emrinde. 
Su ve tanzifat arabalarında. 
Su ve tanzifat islerinde. 

Küçük otobüs 

Atlı araba 

8. B. Birleşik yün ipliği ve dokuma fabrikası müessesesi Bursa 
Merinos fabrikası 

Mubayaa edilecektir. 
(Halen fabrikanın elinde bulunan 54 
ralı 293348 motor numaralı, 1937 sen 
2 127,40 liraya mubayaa edilmiş bi 
Fort marka binek otomobili 3827 sayılı 
nun muvakkat maddesinin B bendinin 
fıkrası mucibince eskiyinceye kadar ku 
lacaktır) . 
Nakil islerinde kullanılmak üzere. 

14 Kamyon Fort 

Bünyan Mensucat fabrikası 

36178 Yapağı, kumaş, kömür ve sair malzem 
naklinde. 

At 

Kısrak 

Hereke fabrikası 

Nakliye ve temizlik işlerinde. 



No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Araba Nakliye ve temizlik işlerinde. 

S. B. Birleşik pamuk ipliği ve dokuma fabrikaları müessesesi Kayseri 
Bez fabrikası 

1 

1 
1 

1 
1 

13 

17 

Kamyon 

Küçük otobüs 
Otobüs 

Bisiklet 
Küçük otobüs 

Fort 

Taralli 

1467478 

B. M. 
18/4192651 

178485 

Şehirle fabrika ve istasyon arasında 
naklinde 
Kullanılmıyacak bir haldedir. 
Çocukları mektebe ve işçileri de şehre n 
işlerinde. 
Posta işlerinde. 
Mubayaa edilecektir. 
(Halen fabrikanın elinde bulunan 10 nu 
ralı 18/4.34.246 motor numaralı 3 sene 
rniatlı 8 - 7 -1938 tarihinde 2 280,94 li 
mubayaa edilmiş bir adet Fort marka b 
otomobili 3827 sayılı kanunun muva 
maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası m 
bince miadının hitamına kadar kullanıla 
t ı r) . 

Kamyon 
3971 

Spa 
Fort 

Bakırköy Bez fabrikası 

291930 Kullanılmıyor. (Muhtacı tamirdir). 
18,4916740 Fabrika emtiasını ve satılan mamulâtı 

kırköyle şehir arasında nakil için kull 
maktadır. 



<| No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Nazilli Bez fabrikası 

28 Küçük otobüs 

29 Kamvon 

Fort 

Bisiklet Wanderer 
Dizel lokomotifi Koopel 

Küçük otobüs 

B. B. 
18,4304134 

P. A. T. 
1583959 

20603 

Gerenez maden ocaklarının memur ve işç 
ile fabrika memur çocuklarının mektebe 
kil işlerinde. 
Malzeme ve ham madde ve mamul" emtia 
liyat işlerinde. 
İdare emrinde, müteferrik işlerde. 
Gece ve gündüz işçilerinin fabrikaya v 
hire mütekabilen nakillerinde, iltisak 
üzerinde istasyondan kömür ve diğer sur 
yüklü ve boş vagonların cer işlerinde. 
Mubayaa edilecektir 
(Halen fabrikanın elinde bulunan 43 nu 
ralı 116997 motor numaralı 2 sene m 
18 - 6 -1936 tarihinde 1 890 liraya m 
yaa edilmiş bir adet Fort marka binek 
mobili 3827 sayılı kanunun muvakkat 
desinin B bendinin 2 nci fıkrası mucib 
miadının hitamına kadar kullanılacaktır) 

1 3 Küçük otobüs Şevrole 
1 2 Kamvonet Fort 

Ereğli Bez fabrikası 

837309 Devair işlerinde ivrize işçi taşımakta. 
istasyonla fabrika arasında eşya naklind 
İvrize malzeme naklinde. 

I 22 Otobüs 
1 Küçük otobüs 

Fort 

Sellüloz sanayi müessesesi 

18/4340212 Memur, işçi ve eşya naklinde. 
Mubayaa edilecektir. 
(Halen müessesenin elinde bulunan 21 
maralı 18/4.318.836 motor numaralı be 



No. Nevi Markası Motor No. 

Küçük otobüs 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

ne miatlı kânunuevvel 1938 tarihinde 2 59 
liraya mubayaa edilmiş bir adet Fort m 
ka binek otomobili 3827 sayılı kanu 
muvakkat maddesinin B bendinin ikinci 
rası mucibince miadının hitamına kadar 
lanılacaktır) . 
Mubayaa edilecektir. 
(Halen müessesenin elinde bulunan 1 
maralı 18/177.002 motor numaralı kân 
evvel 1936 da 1 000 liraya mubayaa edi 
ve halen kabili istimal olmayan Fort m 
bir binek otomobili mevcut olup tamiri 
teakip ihtiyacı olan bir müessesemize 
derilecektir. 3827 sayılı kanunun muva 
maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası m 
bince eskiyinceye kadar kullanılacaktır). 

1 
1 

1 

Atlı araba 
Yük arabası 

27 Otobüs Fort 

Deri ve kundura sanayii müessesesi 

iskele ile fabrika arasında memur naklind 
Eşya naklinde. 

Gemlik Sunî ipek fabrikası 

18.3630468 Memur, işçi ve eşya naklinde. 

1 
1 
1 

179 
191 
177 

183 

Motorlu tekneler: 
Sünger I 

» I I 
» I I I 

> IV 

Doç 
Peters 
Jüngers 

» 

Süngercilik T. A. Şirketi 

420388 Sünger avlamağa mahsustur. 
208856 » » » 
15722 » » » 
15727 » » » 



A
det 

1 
1 
1 
1 

No. 

208 
209 
210 
211 

» 
» 
» 
» 

Nevi 

V 
VI 

VII 
VIII 

Sandallar 

Markası 

îngero 
» 
» 
» 

Motöı No. 

19143 
19152 
19146 
19151 

Sünger 
» 
» 
» 

Tahsis edilen işi 

avlamağa mahsus 
» » 
» » 
» » 

Bu motörlere mülhaktır. 

Motorsuz tekneler: 
1 
1 

1 

1 
1 

418 
202 

206 

207 
159 

Depo sünger A. 
Depo sünger B. 

Motorlu küçük 
tekneler : 
Sünger taş I 

» » I I 
Kontrol motorlu 

Baeeo sendlin 

» » 
Trenschel 

Avlanan süngerleri depo etmeğe mahsus 

47663 Sünger mıntakalarında taş aramağa ma 
tur. 

46710 » » » 
14659 Sünger avlama faaliyetini kontrole ma 

tur. 1939 sonuna kadar 3 950,88 lira 
lunmustur. Derdesti ikmal ve tescildir. 

Küçük otobüs 

Kamyon 

Malatya Bez ve iplik fabrikası T. A. Şirketi 

Opel 39,7826 

Mubayaa edilecektir. 
(Halen fabrikanın elinde bulunan 39 
motor numaralı, ağustos 1930 da 1 700 
ya mubayaa edilmiş bir adet Oppel m 
binek otomobili 3827 sayılı kanunun m 
kat maddesinin B bendinin 2 nci fıkras 
cibince eskiyinceye kadar kullanılacaktır 
Adana Çırçır fabrikası pamuk ve balya 
liyesile Adana Mensucat fabrikasının 
yat ve mubayaat naklinde. 



Nevi Markası Motor No. 

İki atlı araba 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Sevk ve mubayaa menrarlarile veznedarı 
hir ve istasyonla olan münasebatına t 
edilmiştir. 

Etibanka bağlı müessese, fabrika ve işletmelerle sevk ve idaresi Bankaya ait şirket 
motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları. Bolkardağ işletmesi .- Çifthan 

1 Kamyon 
1 At 

Ocak arabası 
Yaylı araba 

Fort 39 T. 81.6049 Çifthan - Maden nakliye. 
Mağrada. 

Gayri müstamel. 

Kamyon 
» 

Küçük otobüs 

Fort 37 

Keçiburlu kükürtleri T. A. Ş. Keçiburlu 

18-4.139.217 Ocaklardan fabrikaya kükürt cevheri n 
18-4.177.707 » » » 

Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen 
tin elinde bulunan 1 numaralı 18-455825 
tor numaralı 3 -12 -1940 miatlı 1 -11 -
tarihinde 2 252 liraya mubayaa edilmi 
adet 37 modeli Fort marka binek otom 
3827 sayılı kanunun muvakkat madde 
(B) bendinin 2 nci fıkrası mucibince m 
nın hitamına kadar kullanılacaktır). 

Kuvarshan bakır isletmesi - Kuvarshan 

Küçük otobüs Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen 
menin elinde bulunan 14 numaralı 9 
motor numaralı 2 sene miatlı teşrin 
1937 tarihinde 2 087 liraya mubayaa ed 



No. Nevi Markası Motor No. 

22 Kamyon Şevrole 938' 898710 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

1 adet 937 modeli Şevrole marka bine 
mobili 3827 sayılı kanunun muvakkat m 
desinin (B) bendinin 2 nei fıkrası mu 
ce miadının hitamına kadar kullanılacak 
Malzeme nakliyat işlerinde. 

9 
10 
11 

4 

Küçük otobüs 

6 Kamyon Fort 38 

îmdadı sıhhî kü
çük otobüs 

Fort 39 

Ergani Bakın T. A. Ş. - Maden 

42523851 
4252380 
4261413 
4253842 
4252378 
4252348 
5041929 

Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen 
tin elinde bulunan 1 numaralı 833897 
numraalı 4 sene miatlı temmuz 1937 ta 
de 2 514,23 liraya mubayaa edilmiş bir 
1937 modeli Şevrole marka binek oto 
3827 sayılı kanunun muvakkat madd 
(B) bendinin 2 nci fıkrası mucibince 
nın hitamına kadar kullanılacaktır). 

Bunlardan üçü hurdadır. Diğerleri fa 
dan maden üstüne ve inşaata malzeme 
linde kullanılmaktadır. 

Kazazede ve hastaların hastaneye na 
yeniden alınacaktır. (Halen şirketin 
bulunan 2 numaralı 30298 motor numar 
mamile hurda bir binek otomobili v 
Markası Benzdir). 

Traktör Hanomağ 



O» 

No. Nevi 

3 Küçük otobüs 

5 Küçük otobüs 

Markası 

Fort 

Fort 

Motor No. 

4367037 

5029001 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Maden istihsalât ve nakliyatına nezaret 
mühendis, memur ve müstahdeminin 
işlerinde 

Kesker müteahhidinin şirkete merhun nakil vasıtaları 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

38 

107 
37 

1 

Kamyon 
» 
» 
» 
» 
» 

Fort 38 
Fort 39 
Sevrole 937 
Fort 938 

» 939 
» 939 

430379 
7815 

838 
715409 
504972 
70250 

Kesker ve 
» 
» 
» 
» 
» 

Kalker nakliyatında 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

56 
3 

12 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

Küçük otobüs 

» » 
» » 

İmdadı sıhhî 
Kamyon 

» 
Vagonet 
At 
Kısrak 
At 
Merkep 
Katır 
Araba (çift atlı) 

» (tek » ) 
Araba (tek atlı) 

Fort 

» 
Şevrole 
Fort 38 

» 
Mercedes 38 

Divriki demir madenleri isletmesi - Divriki 

Maden istihsalât ve nakliyatına nezaret 
mühendis, memur ve müstahdeminin 
işlerinde. 

Kazazede ve hastaların naklinde. 
Malzmee nakliyatında. 

Cevher nakliyatında. 
Binek 

Araba için 

Yük nakliyatı. 
Yük ve yolcu nakliyatı 



No. Nevi 

Kamyon 

Kamyon 

Markası 

Kamyon 
Küçük otobüs 

Fort 39 

» 36 

» 
» 
» 
» 

Küçük 

Küçük otobüs 

» 36 
» 37 
» 39 

Mercedes 938 
Fort 36 

Fort 39 

» 
» 

Araba (4 tekerlek
le tek at) 
Araba (4 tekerlek
le çift at) 

Mersedes 39 
Fort 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Garp linyitleri işletmesi - Balıkesir 

54-547-762 
18/5199635 

78-24-3049 

78-24-1192 
78-24-1037 

5.173.379 
65.11.502 

Somada. 
Maden istihsalât ve nakliyatına nezaret 
mühendis, memur ve müstahdeminin 
işlerinde 
Tavşanlıda. 

BB. 16 X 5 
168458 

Değirmisazda. 

Yeniden mubayaa edilecektir. (Halen 
menin elinde bulunan numaralı 282 
motor numaralı 1 sene miatlı mart 1939 
hinde 400 liraya mubayaa edilmiş bir 
1931 modeli Şevrole marka binek otom 
nin 3827 numaralı kanunun muvakkat 
desinin B bendinin 2 nci fıkrası muc 
miadı hitamına kadar kullanılacaktır). 
Somada. 

5157555 Değirmisazda. 
35923742 Tavşanlıda. 
85170815 Somada. 

Somada (nakliye). 

Değirmisazda (nakliye). 



*T3 No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Küçük otobüs 

1 

1 
1 
1 
5 

1 

8 

9 
11 
10 

Kamyon 

» 
» 

İmdadı sıhhî 
At ve 3 tay 

Küçük otobüs 

Foı 

» 
» 
» 

Şark kromları işletmesi - Guleman - Maden 

Yeniden mubayaa edilecektir. (Halen i 
menin elinde bulunan 5 numaralı 318 
motor numaralı 4 sene miatlı 1937 tarih 
2 158,47 liraya mubayaa edilmiş 1 adet 
modeli Fort marka binek otomobili 3827 
maralı kanunun muvakkat maddesinin B 
dinin 2 nci fıkrası mucibince miadı hit 
na kadar kullanılacaktır. 
Yeniden mubayaa edilecektir. (Halen 
menin elinde bulunan 6 numaralı 18/4824 
motor numaralı 4 sene miatlı 1939 tarih 
2 -522,37 liraya mubayaa edilmiş 1 adet 
modeli Fort marka binek otomobili 3827 
maralı kanunun muvakkat maddesinin B 
dinin 2 nci fıkrası mucibince miadı hit 
na kadar kullanılacaktır. 

18-4.252-321 Hurda (nakliyatta kullanılacak). 

18-3.388-090 
18-452.320 

18-4.381.100 Hasta ve kazazedelerin naklinde. 
Binek. 

Murgul bakır işletmesi - Borçka 

Yeniden mubayaa olunacaktır. (Halen 
menin elinde bulunan 6 numaralı 4,32 
motor numaralı 3 sene miatlı 1939 tarih 
2 679,78 liraya mubayaa edilmiş 1 adet 



O» 

No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

11 Küçük otobüs Fort 5072603 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

7 
8 
1 

14 
14 

Kamyon 
» 
» 
» 

Traktör 
At 

Fort 38 
» 

Thornyeraft 
Fort 39 
Fort son 

4486042 
4.486016 

1 W. 42,503 
5157.427 

Yoktur 
Binek 

Ereğli kömürleri işletmesi - Zonguldak 

Küeük otobüs 

Fort 502666J 

1 

1 
1 
1 

20 

13 
20 
22 

Araba (lâstik te
kerlekli) 
Kayık 

» 
» 

Yeniden mubayaa edilecektir. (Halen 
menin elinde bulunan numaralı 18/39 
motor numaralı 4 sene miatlı 1 - 6 -193 
rihinde 2 200 liraya mubayaa edilmiş 1 
1937 modeli Fort marka binek otomobili 
sayılı kanunun muvakkat maddesinin B 
dinin 2 nci fıkrası mucibince miadı hita 
kadar kullanılacaktır). 
Maden istihsalât ve nakliyatına nezaret 
mühendis, memur ve müstahdeminin n 
işlerinde. 
İşçi yemekhanesine erzak nakliyatında. 

Ereğli mevkiinde kömür nakli. 
» » » 

modeli Fort marka binek otomobili 3827 s 
kanunun muvakkat maddesinin B bendin 
nci fıkrası mucibince miadı hitamına k 
kullanılacaktır). 
Maden istihsalât ve nakliyatına nezaret 
mühendis, memur ve müstahdeminin 
işlerinde. 
Malzeme nakliyatı. 

» » 
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<< No. Nevi Markası Motor No. 

1 79 Kayık 
1 80 » 
1 81 » 
1 82 » 
1 8-i » 
1 86 » 
1 Piyade 
1 Sandal 
1 » 
1 Muş 
1 3 Römorkör 

3 2 » 
1 1 » 
1 4 » 
1 5 » 
1 6 Tarak makinesi 
1 28 » » 

1 30 Çamur dubası 
1 31 Çamur dubası 
1 Macuna 

1 66 Dalgıç sandalı 

1 67 Kılavuz sandalı 
1 68 » » 
1 69 » » 
1 Binek sandalı 
1 19 Saka sandalı 
3 7,8,9 Duba 
1 34 Mavuna 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Ereğli mevkiinde işçi naklinde. 

Ereğli mevkiinde serviste. 
Zonguldak limanında binek için. 
Zonguldak limanında yedeğinde mavna 
mek. 

Zonguldak limanında hortumlu kum tar 
için. 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
için. 
Zonguldak limanında dalgıç makinesi n 
için. 
Zonguldak limanında kılavuz taşımak için 

limanında kovalı kum tarama 
limanında çamur taşımak içi 
limanında ağır eşya kaldır 

Zonguldak limanında binek için. 
Zonguldak limanında su taşımak için. 
Zonguldak limanında kömür nakli için. 
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a» 
T3 
< 

1 
1 
1 
1 
1 

46 
56 

1 
,1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

No. 

67 
68 
70 
71 
85 

6 
8-9 

10-11 
12-13 

3 14-15-16 
2 

295 
64 

3 
110 
11 
2 

36 
5 

17-18 

1-2-3 

1-2 

Nevi 

Kayık 
» 
» 
» 
» 

At 
Katır 
Dizel motöı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Lokomotif 
» 
» 
> 
» 
» 

Vagon 
Tirko 
Lokomotif 
Vagon 
Tirko 
Lokomotif 
Vagon 
Triko 

Markası 

Deutz 
» 
» 
» 
•» 
» 
> 
» 
> 
» 
> 

; -

Motor No. 

11817 
13763 
13759 
21474 
10799 

357179 
21473 
35718 

173993 
357176 
30798S 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Kilimli mevkiinde kömür nakli. 

» » 
Binek ve nakliyatta Kul. 
Kömür nakliyatında. 
Ocaktan dışarı araba çıkarma 

Merkez deposunda kömür nakliyatı için 

Kozlu deposunda kömür nakliyatı için. 
» » > 
» > » 

Kilimli deposunda kömür nakliyatı için 



H3 
< 

3 
1 

19 
2 
6 
3 

No. 

2-3-4 
5 

Nevi 

Lokomotif 
» 

Vagon 
Triko 

» 
Yolcu vagonu 

Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Çatalağzı deposunda kömür nakliyatı iç 

İleride tahakkuk edecek ihtiyacı karşılamak ve şimdilik mağazaya maledilm 
üzere sipariş yapılmış nakil vesaiti 

3-4 tonluk kamyon Fort 
» » G. M. O. 

3 
29 

5 
60 
10 

Otobüs 
Kamyon 
Kaptıkaçtı 
Katır 
At 

İşletmelerimizin 1941 nakil vasıtaları ihtiyacı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 

39 
36 
46 
58 
34 
40 
27 
41 
42 

Ser. Otosu 
» 
» 
» 

Kaptıkaçtı 
» 

Otobüs 
» 
» 

Şevrole 
Krayzler 
Fort 

» 
Şevrole 
Fort 
Dizel 
Doyçe 
Dizel 

3867 sayılı kanunun muvakkat maddesi mucibince Ereğli kömürleri işletme 
intikal eden ve edecek olan nakil vasıtaları 

1556435 Ereğli kömürleri işletmeleri nakliyatın 
19160 » > > 

3204130 > > > 
577986 > > » 
838710 > » > 

183343631 > > > 
305922348 » » » 

620029-2 » • » » 
305929735 » > » 



A
de

 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

No. 

35 

320 
313 
314 
325 
322 
321 
318 
319 

Nevi 

Otobüs 
Motosiklet 
Kamyon 

» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 

Markası 

Divqmont 
Horex 
Doyçe 
Opel 

» 
Mersedes 
Dizel 

» 
> 
» 

Motor No. 

8233 
1254118 

620029-3 
2571029 

10928 
305922506 
305920516 
305922513 
305925945 
305925760 

Ereğli 

Tahsis edilen 

kömürleri 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

işin mahiyeti 

işletmeleri nakliyatınd 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
> 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 

Direk Ltd. Namına mukayyet olup devrolunacak olan 

1 
1 
1 
1 
i 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

339 
340 
341 
312 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 

Fort 
> 

> 

•» 
» 

54006 
5558929 
5562177 
5583887 
5564109 
5564710 
5669747 
5636477 
5632302 
5629477 
5631229 

99 T 204773 
99 T 203908 
99 T 203924 

Ereğli kömürleri 
» 
» 
T> 

» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 

işletmeleri nal 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 

dij 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 



< No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Münakalât vekâleti 
(i em i 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
] 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1. 

1 

1 

1 
1 

» 
Motor 
Kotra 
Muş 
Motor 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
/> 

Motor 

» 

Motor (bu seıie ik 
mal edilecektir). 

» » 
» •» 

Yüksek Deniz ticaret mektebinde mektep 
misi. 

» » •» 

Yüksek Deniz ticaret mektebinde talim iç 
» » s> 
» 5> î> 

İstanbul Mıntaka liman reisliği emrind 
man inzibatını temin ve kontrol hizm 
için. 

Çanakkale Liman reisliği emrinde lima 
zibatını temin ve kontrol hizmetleri için 
İzmir mıntaka Liman reisliği emrinde l 
inzibatını temin ve kontrol hizmetleri için 

> » » 



< 

1 

1 

1 
1 

1 

.1 

No. Nevi 

Sandal 

Motor 

Sandal 
» 

•» 

» 

Markası Motor No. 

130 Küçük otobüs Roayal ehyesler 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Trabzon mmtaka Liman reisliği emrind 
zibat ve kontrol için. 
Samsun mmtaka Liman reisliği emrind 
zibat ve kontrol için. 

» > i 
Zonguldak mmtaka Liman reisliği emrind 
zibat ve kontrol için. 
Antalya mmtaka Liman reisliği emrind 
zibat ve kontrol için. 
Giresun mmtaka Liman reisliği emrind 
zibat ve kontrol için. 
Tirebolu mmtaka Liman reisliği emrind 
zibat ve kontrol için. 
Vakfıkebir mmtaka Liman resliği emrind 
zibat ve kontrol için. 
Akçaabat mmtaka Liman reisliği emrind 
zibat ve kontrol için. 
Sürmene liman inzibat ve kontrolü için. 
Of liman inzibat ve kontrolü için. 
Rize liman inzibat ve kontrolü için. 
Pazar liman inzibat ve kontrolü için. 
Hopa liman inzibat ve kontrolü için. 
K. Ereğlisi liman inzibat ve kontrolü içi 
Bandırma liman inzibat ve kontrolü için 
iskenderun liman inzibat ve kontrolü içi 
Dağınık bulunan vekâlete ait hizmetlerin 
rakabesi. (Yeniden mubayaa olunacaktı 
(3827 sayılı kanunun muvakkat madd 
B fıkrası mucibince halen vekâlet elind 
lunan otomobilin kullanılmasına devam 
nacaktır). 



No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Ticaret vekâleti 
1 A. 015 Motor 
1 » 

Zündap 172312 Vekâlet ve şehir arası evrak servisi. 
3954 numaralı kanuna tevfikan alınan 
numaralı kararname ile teşekkül eden 
teşkilâtı için. (Henüz mubayaa edilmem 

Ziraat vekâleti 
Ziraat umum müdürlüğü teşkilâtı 

2179 Kamyon 

321 

Fort 

27 » 

28 » 

Doç S. 

322 Kamyonet (kulla- Fort 
nılmış olarak mu
bayaa edilmiştir). 

12 Kamyonet Doc 

B. B. 18,139499.8 

4782470 A. A. 

42431 

76229 

3379262/A 

8074420 

Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, kö 
kik işlerinde ve vazife icabı memur nak 
(Ankara Tohum ıslah istasyonu). 
Mektebin bilûmum hizmetlerinde ve 
icabı memur ve talebe naklinde. (İstanb 
raat mektebi). 
Bilûmum mücadele hizmetlerinde. (S 
Ziraat mektebi başteknisyenliği). 
Bilûmum mücadele hizmetlerinde. (S 
Ziraat mektebi başteknisyenliği). 
Mektebin bilûmum hizmetlerinde ve 
icabı mulalim, memur ve talebenin nak 
(istanbul Ziraat mektebi). 
Mektebin bilûmum hizmetlerinde ve 
icabı mulalim, memur ve talebenin nak 
(Bursa Ziraat mektebi). 



No. Nevi 

724 Kamyonet 

2007 » 

7 » 

Plâkada Kamyonet 
Fıstık is
tasyonu 
diye ya
zılıdır. 

38 » 

30 

741 

Markası 

Fort 

Sevrole 1938 M. 

Fort 1939 M. 

Fort 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

9235990 Mektebin bilûmum hizmetlerinde ve v 
icabı mulalim, memur ve talebenin nakli 
(îzmir Ziraat mektebi). 

4664655 Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve v 
icabı memur ve talebe naklinde. (Adana 
raat mektebi). 

838397 Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve v 
icabı memur ve talebe naklinde. (Tavu 
luk enstitüsü). 

18.4492960 Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve v 
icabı memur ve talebe naklinde. (Bursa I 
böcekçilik enstitüsü). 

4506077 Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve v 
icabı memur naklinde. (Giresun Fındı 
tasyonu) . 

18.4142-92S Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve v 
icabı memur naklinde. (Antalya Naren 
istasyonu). 

77-6050 Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve v 
icabı memur naklinde. (Rize Çay fidanlığ 

4092006 Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve v 
icabı memur naklinde. (Kastamonu M 
ağaçları fidanlığı). 

18430965 Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve v 
icabı memur naklinde. (Aydın incir 
yonu). 

4456224 Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve v 
icabı memur naklinde. (îzmir Bağcılık 
yonu). 



No. Nevi 

26 Kamyonet 

39 

13 » 

1 Kamyonet 

2411 

19 

20 
40 

Yok 

29 

17 

Markası 

Fort 

Şsvrole 

Fort 

» A. 

Motor No. 

18.5048-12 

18.412-974 

18.4336-339 

15.10331 

18-541854 

18-4665725 

152019 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

» 
» 

» 
•» 
» 

» • 

» 

A. B. 
A. A. 

A. A. 
A. A. 

A. A. 

1594286 
1994300 

1594155 
1550884 

1594534 

3253680 

Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve v 
icabı memur naklinde. (Yeşilköy Tohu 
tasyonu) . 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy 
kik işlerinde ve vazife icabı memur nak 
(Antalya). 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy 
kik işlerinde ve vazife icabı memur nak 
(Eskişehir Drayfarming istasyonu). 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy 
kik işlerinde ve vazife icabı memur nak 
(Eskişehir Tohum ıslah istasyonu). 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy 
kik işlerinde ve vazife icabı memur nak 
(Adapazarı Tohum ıslah istasyonu). 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy 
kik işlerinde ve vazife icabı memur nak 
(Ankara Tohum ıslah istasyonu). 
Bilûmum mücadele işlerinde. (Seyhan Z 
mektebi başteknisyenliği). 

Bilûmum mücadele işleri 
müdürlüğü). 

Bilûmum mücadele işlerinde. 
müdürlüğü). 
Bilûmum mübadele işlerinde. 
müdürlüğü). 
Bilûmum mücadele işlerinde 
müdürlüğü teknisyenliği). 

» 
. (Urfa Z 

» 
» 

(Mardin Z 

(Manisa Z 

(Samsun Z 



No. Nevi 

26 Kamyonet 

58 Otomobil 

264 Motosiklet 

477 » 
24 Kamyonet 

8 Kamyon 

38 » 

4 Kamyonet 

8 » 

Markası 

Laymant 

Desato 

N. S. U. 

» 
(1. M. C. 

Mersedes 

Şevrole 

Fort 

Sevrole 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

8621755 Bilûmum mücadele işlerinde, (izmir Zi 
mücadele istasyonu). 

S. N. 17758 Müessesenin kamyonet ile ifası lâzımgelen 
lerinde. (Ankara Tohum ıslah istasyonu) 

255560 Bilûmum mücadele işlerinde. (Ankara Zi 
mücadele müdürlüğü). 

255565 » » » 
22826-166 Seyhan Ziraat mücadele istasyonu mü 

lüğü. 

Veteriner umum müdürlüğü teşkilâtında 

[1] Koçların aşım duraklarına şevki, seperm 
rın nakli, hastalıkların takibi ve damızl 
rın iaşelerinin temini için. (Balıkesir Me 
müfettişliği). 

6078643 Koçların aşım duraklarına şevki, seperm 
rın nakli, hastalıkların takibi ve damızl 
rın iaşelerinin temini için. (Bandırma M 
nos müfettişliği). 

17382 Koçların aşım duraklarına şevki, seperm 
rm nakli, hastalıkların takibi ve damızl 
rın iaşelerinin temini için. (Bursa Me 
müfettişliği). 

6075020 » » » 

32 Kamyon Fort 

Pamuk teşkilâtında 

4917011 Müessesenin muhtelif levazım naklind 
(Adana P. Deneme îs. ve üretme çiftliği 

[1] Yeni mubayaa edildiğinden motor numarası henüz gelmemiştir. 



NÜ. Nevi 

1 Kamyon 

55 » 

16 » 
31 » 

29 

Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Fort 

»Sevrole 

Enternasyonal 

ort 

30 

8-80488 Müessesenin muhtelif levazım naklind 
(Malatya P. Deneme îs. ve üretme çiftliğ 

!>!>!). 8.4324493 Müessesenin muhtelif levazım naklind 
(Nazilli P. Deneme îs. ve üretme çiftliği 

18.5079679 » " » » 
476709 Müessesenin muhtelif levazım ve mem 

rın naklinde. (Adana P. Deneme Is. ve 
me çiftliği). 

6202609 Müessesenin muhtelif levazım ve mem 
rın naklinde. (Eskişehir P. Deneme İ 
üretme çiftliği). 

49412 Müessesenin muhtelif levazım ve mem 
rın naklinde. (Adana P. Deneme Is. ve 
me çiftliği). 

18.4093 Müessesenin muhtelif levazım ve mem 
rın naklinde. (Nazilli P. Deneme Is. ve 
me çiftliği). 

Iî. 5288613 •» » » 

2324 » 

2118 

3400 

» 
» 

Kamyonet 

>v 

» 
Doç 

2770 Fort 

Yüzsek ziraat enstitülerinde 

B. B. 18-3854201 Enstitü ihtiyaçlramın temini ve talebe 
katmda kullanılır. (Ankara merkez Yü 
ziraat enstitüsü). 

18.4253881 » » » 
18.5342564 » » » 

405101 Enstitü ihtiyaçlramın temini ve talebe 
kında kullanılır, (istanbul Büyükdere B 
köy Orman fakültesi). 

17825104 » » » 



^ No. Nevi 

78 Otomobil [i; 

105 » [1] 
2335 Kamyonet 

Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Fort 

Desoto 
Fort 

Ziraî kombinalar 

4056709 

78-790 B. 5840 

Ziraî kombinalar teşkilâtında istihdam e 
makinistlerin kontrolü için köylere gitme 
rinde. (Ankara Ziraî kombinalar müdür 

» » » 
Köylerde bulunan makineler için yedek 
ça, mevaddı müştaile ve saire nakil iş 
de. (Ankara Ziraî kombinalar müdürlüğ 

104 Motosiklet sepetli Triump 

Henüz » 
alınma
mıştır. 

1 Otomobil [1] 

Harlev davitson 

Sevrole 

38 U 

Vekâlet merkezinde 

81913 Evrak servisinde, vekâletin mubayaa v 
çük nakil işlerinde. (Vekâlet levazım m 
lüğü) . 

. 4122 » » » 

Motosiklet 

646013 Müessesenin birbirinden çok uzak mevk 
ni teftiş ile gerek kaza ve gerekse vil 
olan resmî işlerini takip ve bankalarda 
ra alma, verme için şehirlere gidip gel 
si ile müessese memur ve müstahdeml 
hastalık, kaza ve saire gibi ahvallerde 
nılmak üzere. (Sultansuyu harası). 
Yetiştirme ve ziraat mevkileri 25 kilo 
gibi son derece uzak olduğundan vakit 
ma meydan verilmemek üzere hasta ha 
ların süratle tedavisine yetişebilmek içi 
tosiklet alınacaktır. (Sultansuyu harası) 

[1] Otomobil kamyonet olarak kullanılmaktadır. 



No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

6 Kamvon 

4 Otomobil II" 

Opel 

Fort 

Motosiklet 

•j. Otomobil İT Sevrole 

Fort 

Motosiklet 

1180G Müessesenin zahire, eşya ve malzemeni 
kil işleri için. (Çifteler harası). 

19-5054479 Müessesenin birbirinden çok uzak mevk 
ni teftiş ile gerek kaza ve gerekse vil 
olan resmî işlerini takip ve bankalarda 
ra alma, verme için şehirlere gidip gel 
si ile müessese memur ve müstahdemle 
hastalık, kaza ve saire gibi ahvallerde 
nılmak üzree. (Çiftelre harası). 
Yetiştirme ve ziraat mevkileri 25 kilo 
gibi son derece uzak olduğundan vakit 
ma meydan verilmemek üzere hasta ha 
ların süratle tedavisine yetişebilmek için 
tosiklet alınacaktır. (Çifteler harası). 

4495198 Müessesenin birbirinden çok uzak mev 
ni teftiş ile gerek kaza ve gerekse vil 
olan resmî işlerini takip ve bankalarda 
ra alma, verme için şehirlere gidip gel 
si ile müessese memur ve müstahdeml 
hastalık, kaza ve saire gibi ahvallerde 
nılmak üzere. (Konya harası). 

54-201715 Müessesenin birbirinden çok uzak mev 
ni teftiş ile gerek kaza ve gerekse vil 
olan resmî işlerini takip ve bankalarda 
ra alma. verme için şehirlere gidip gel 
si i] e müessese memur ve müstahdeml 
hastalık, kaza ve saire gibi ahvallerde 
nılmak üzere. (Çukurova harası). 
Yetiştirme ve ziraat mevkileri 25 kilo 
gibi son derece uzak olduğundan vakit 

[1] Otomobil kamyonet olarak kullanılmaktadır. 



No. Nevi Markası Motor No. 

1 Kamyon Şevrole 

Fergo 

4898176 

7403896 
12087 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

ma meydan verilmemek üzere hasta hayv 
ların süratle tedavisine yetişebilmek için m 
tosiklet alınacaktır. 
Müessesenin zahire, eşya ve malzemesinin 
kil işleri için. (Karacabey harası). 

Ziraat umum müdürlüğü teşkilâtında 

1 
1 
1 
5 
3 
7 

10 
5 

25 
23 
13 

1 
33 

Bisiklet 
» 
» 
» 
» 

Binek arabası 
» 
» 

Yük arabası 
» 
» 
» 
» 

Mersin fümigatuvarmda. 
Merkez mücadele esntitüsünde. 
izmir mücadele istasyonunda. 
Tohum ıslah istasyonlarında. 
Meyvecilik istasyon ve fidanlıklarında. 
Tohum ıslah istasyonlarında. 
Meyvecilik istasyon ve fidanlıklarında. 
Orta ziraat mekteplerinde. 
Tohum ıslah istasyonlarında. 
Meyvecilik istasyon ve fidanlıklarında. 
Zirâat mekteplerinde. 
Tavukçuluk enstitüsünde. 
1941 senesinde muhtelif müesseseler için 
tın alınacak. 

2 
23 

1 
11 
42 
14 

» 
» 

Binek arabası 
» 

Yük arabası 
» 

Veteriner umum müdürlüğü teşkilâtında 

Balıkesir Merinos müfettişliği. 
Bursa Merinos müfettişliği. 
Balıkesir Merinos müfettişliği; 
Bursa Merinos müfettişliği. 
Aygır depolarında. 
tnekhanelerde. 



Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Yük arabası 
Binek arabası 

» 
» 

Bakteriy oloj ihanelerde. 
Aygır depolarında. 
Inekhanelerde. 
Bakteriy ol o j ihanelerde. 

Yük arabası 

Yavlı araba 

Pamuk teşkilâtı 

Adana pamuk deneme ve ıslah ve üre 
çiftliğinde. 
Nazilli pamuk deneme ve ıslah ve üre 
çiftliğinde. 
Eskişehir pamuk deneme ve ıslah ve üre 
çiftliğinde. 
Malatya pamuk deneme ve ıslah ve üre 
çiftliğinde. 
Eskişehir pamuk deneme ve ıslah ve üre 
çiftliğinde. 

Yüksek ziraat enstitüsü 

Bisiklet 
» 

Süt arabası 
Yaylı araba 
Sap arabası 
Yük arabası 
Çöp arabası 

Muhtelif enstitülerin servislerinde. 
İdare müdürlüğü, muhasebe, idare müşa 
lik işlerinde. 
Sütçülük enstitüsü servisinde. 
Nebatları ıslah, yetiştirme enstitüsünde. 

» » 
İdare müdürlüğü servislerinde. 

Binek arabası 

Havalardaki motorsuz nakil vasıtaları 

Sultansuyu harası 
Çifteler » 



No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Binek arabası 
» 
» 

Yük arabası 

Konya harası 
Çukurova » 
Karacabey » 
Sultansuyu » 
Çifteler » 
Çukurova » 
Konya » 
Karacabey » 

Ziraat vekâletine bağlı bütçesi Büyük Millet Meclisinden geçmeyen müessese
lerde kullanılmakta olan nakil vasıtaları cetveli 

9 Kamyon 

Otomobil [1] 

Opel 

Doç 

11/303 Müessesenin zahire, eşya ve malzemenin 
kil işleri için. (Sultansuyu harası). 

85628 Müessesenin birbirinden çok uzak mevkil 
ni teftiş ile gerek kaza ve gerekse vilây 
olan resmî işlerini takip ve bankalardan 
ra alma, verme için şehirlere gidip gelin 
si ile müessese memur ve müstahdemleri 
hastalık, kaza ve saire gibi ahvallerde ku 
nılmak üzere. (Karacabey harası). 

12 Kamyon 

34 Kamyonet 

30 Kamyon 

Otomobil 

Fort 1937 

Opel 1938 

Fort 1937 

Buik 

Devlet Ziraat işletmeleri kurumu 

3809407 Ziraî mahsulâtın (bostan, patates) ve hu 
bat nakliyatı. (Yerköy - Midilçoğlu çiftliği 

2539561 Köylerden yonca tohumu mubayaası ve n 
liyatı. (Yerköy - Midilçoğlu çiftliği). 

78/6050 Çiftlikten Istanbula kuzu nakliyatı ve z 
mahsul, hububat. (Lüleburgaz _ Türkgel 

2932234 Çiftlik işlerinin nezareti. (Orman çiftliği 

[1] Otomobil kamyonet olarak kullanılmaktadır. 



O) 
^ AT 

<t\ No. Nevi 

2020 Kamyon 

2235 Kamyonet 

39 » 

] 5 Kamyon 
106 Otomobil 

Kamvon 

Markası 

Fort 

Opel 

Fargo 1938 

Fort 1934 
Plymoth 
Fort 

Enternasyonal 

Motor No. 

18/2819592 

39/2606 

38/36003 

18/930300 
128452 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Ziraî mahsulâtın nakil ve diğer çiftlik hu 
satı. (Orman çiftliği). 
Süt, peynir ve saire gibi mağazalar ihtiya 
nın nakli. (Orman çiftliği). 
Üç çiftlik münasebatının temini ve mahs 
tının nakli. (Cenup çiftlikleri). 
Pirine nakliyatı ve saire. (Cenup çiftlikle 
Umum müdürlük emrinde. (Ankara). 
Çiftlik umurunun devri. (Eskişehir - Çi 
ler). 
Biçer - döker den çıkan mahsulün nakli. ( 
kişehir - Çifteler). 



E - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde — 4 



— E/2 — 

F. M. Muhassasatm nevi 

Büyük Millet Meclisi 

23 3090 sayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Meclis binasının inşaat masrafları ve istim
lâk bedeli 

Başvekâlet 

Matbaa masrafı 
78 1 Ücret, yevmiye ve işletme masrafı 

82 Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tevhidi, yevmiye ve umumî masrafları 

Matbuat umum müdürlüğü 

123 1 Neşriyat, telif, tercüme, makale, kâğıt, klişe ve tabı üeretlerile iç ve dış neşriyatı takip 
masrafları, neşriyata yardım, sinema ve fotoğraf makmelerile filim ve plâk imali ve dol
durulması ve bunlara müteferri eçhize, makine, edevat ve saire mubayaası ve depo ki
rası, filim senaryosile repertuvar ve plâkların kontrolü, senaryolar hazırlatmak ve ha
zırlanmasına yardım etmek, turizm işlerinin tetkik, teşvik, tanzim ve murakabesi masrafla
rı ve turizm iş ve teşekküllerine yardım, her türlü propaganda ve bu maksat için seyahat 
ettirilecek olanlara verilecek harcırah ve sair masraflar ile neşriyat, turizm ve propagan
da işlerinin icap ettirdiği diğer bilûmum masraflar. 

125 1 Radyo difüzyon istasyonları ile stüdyoların her nevi işletme nıasraflarile tamiri, elektrik 
ceryan bedelleri ve tenvir ve teshin masrafları, ses, söz, musiki ve temsil sanatkârla-
rile konferansçıların ve ecnebi dillerle neşriyat için tavzif edilenlerin yevmiyeleri ve bi
lûmum eçhize, alât, malzeme ve eşyayı fenniye ve musikiyenin mubayaa, tamir, nakil ve 
kiralama bedelleri, radyo konferans, program ve sair mümasili neşriyatın malzeme ve 
tabı masrafları ve radyo işletmesine ve etüt ve plân işlerine müteallik her türlü masraf
larla stüdyo ve istasyonların icap ettirdiği sair masraflar. 

126 Yerli ve yabancı radyo mütehassısları 

istatistik umum müdürlüğü 
156 1 Ücret 

Devlet meteoroloji umum müdürlüğü 

182 Kurs ve staj masrafları 

Maliye vekâleti 

215 3 Muvakkat müstahdemler 
236 3 1567 sayılı kanunun tatbiki masrafı 

5 Türk borçları idare masrafları karşılığı 
238 1 Ecnebi mütehassıs ve tercümanlar 



— E/3 — 
F . M. Muhassasatm nevi 

243 1 Muallim tedris ve idare ücretleri 
243 4 istanbul memurları kursunun tedris ücreti 
246 1 Tesbit ve tevzi işlerinde çalıştırılacak müstahdem ve memurlarla vukuf ehlinin yevmiye, 

ücret ve huzur hakları ve harcırahları 
247 Millî emlâk tamirleri 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

343 Tarife nomankılatürü ve izahnamesinin tertip ve ihzarı masrafları 
347 1 Merkez kursu muallim ücreti 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı 

376 1 Kurs muallim ücreti 

Emniyet umum müdürlüğü 

452 1 Ecnebi mütehassıslar ve masrafları ve konferans için celbedileeek mütehassıslar ücret ve 
masrafları 

5 Vilâyetlerde açılacak polis kursları öğretmenlerine ders saati başına verilecek ücret ve 
idare masrafı 

Hariciye vekâleti 

504 3 Muvakkat müstahdemler 
524 1 Hükümetlerle, muahede ve mukavele aktine memur edileceklerin harcırahlarile kongre, 

konferans ve komisyonların masrafları 
526 Vekâlet kütüphanesinin tanzim ve ıslahı için istihdam edilecek mütehassıslar ücreti 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

556 Trahom mücadele masrafı 
557 Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı 
558 Sıtma mücadele masrafı 
563 İnşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk 
571 Merkez hıfzıssıhha müessesesi ve hıfzıssıhha mektebi 
579 Muhacirin iskân işleri 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

623 3 Muvakkat müstahdemler 
624 2 Muvakkat müstahdemler 
641 Tapu işlerinine yardım etmek için istihdam edilecek muvakkat memurlar ve daktilolar 

ücreti 
642 İskândan müdevver muamelâtın tescili için istihdam olunacak muvakkat memur ve dakti

lolar ücret ve harcırahlarile sair masraflar 
643 1 İdare heyeti ve muallim ücreti 

Maarif vekâleti 

674 1 Tetkik masrafları 



— E/4 — 
F. M. Muhassasatm nevi 

2 Satın alınacak veya abone olunacak kitap, dergi, gazete ve diğer basmalar bedeli, cilt ve 
sair kütüphane ve tesisat masrafları 

4 Tercüme ve çocuk neşriyatı büroları umumî masrafları ile kitap ücretleri 
676 Derleme masrafları 
677 2 Neşir işleri 

3 Propaganda işleri 
4 Sergi işleri 
7 Yazma eserleri çoğaltma ve mübadele işleri için çalıştırılacak işçi ücretlerde her nevi fo

toğraf, atölye tesis ve daimî masrafları 
678 Ulusal dil ve tarihimize ait eserlerin neşri masrafları 
679 1 Harita, ders ve telkin levhaları 
680 Ecnebi mütehassıs ve öğretmenler ücret ve harcırahları 
682 Orta öğretim öğretmenleri kursları masraf ve harcırah ve ücretleri 
686 2 3238 numaralı kanuna göre açılan köy eğitmenleri kurslarının bilûmum ücret ve masraf

ları 
4 Köy enstitülerinin bilûmum ücret ve masrafları 

690 12 Konferans ücreti 
693 9 Türk halk şarkılarının derleme ve armonizasyonu ile mahallî kıyafet ve rakısların filine 

alınması ve bu hususta lüzumlu her türlü vesait ve malzemenin temini ile yol masrafları 
ve batı koro, şarkı, opera ve sahne müzik ve metinleri ve müzik ile tiyatroya ait ders ki
taplarından lüzumlu görülenlerin dilimize adaptasyon, telif, tercüme, tetkik ve her türlü 
neşir masrafları 

10 Ankara Devlet konservatuvarı ve tatbikat sahnesinin bilûmum ücret ve masrafları ile 
konservatuvar talebesinin yaz temrinleri kampı masrafları ve kampta çalışacak memur ve 
muallimlerin ücreti, yol paraları 

695 Riyaseti Cumhur filârmonik orkestrası ile Devlet konservatuvarı yabancı mütehassıs ve 
öğretmenleri, muvakkaten davet edilecek yabancı orkestra şefi ve viHüozalara verilecek 
ücret ve yol paraları 

703 Meslek mektepleri ecnebi mütehassıs ve muavinleri ve tercümanları ile ecnebi öğretmen 
ve usta ücretleri ve bunların memleket dahilinde gidiş ve geliş seyahat harcırah ve yev
miyeleri 

705 2 Kütüphanelerin tasnif, tesbit ve nakil masrafları, seyyar tesbit komisyonları azasının 
zarurî yol masrafları, yeni yaptırılacak kütüphane projeleri için müsabaka masrafı ve 
mükâfatı 

712 5 Tedris heyetine dahil profesörlerle yardımcılarına ait ücretler 
7 Konferans vereceklerin ücretleri ile konferans işlerinde çalıştırılacak memurlar ücreti 

714 5 Ecnebi profesörlerle lektörler ücreti 
6 Konnferans ücreti 

715 3 Hükümet hesabına okumak üzere evvelce alınmış veya yeniden alınacak talebeye yiye
cek, yatacak, giyecek ve saire masraflarına karşılık olmak üzere verilecek harçlık 

Nafia vekâleti 

724 3 Muvakkat müstahdemler 
743 1 Yol ve köprülerin etüt ve aplikasyon bedel ve masrafları, istimlâk bedel ve masrafları, ta

bı ve ilân ücretleri, inşaatta çalışan sürveyyan ve şoförlerin ücret ve yevmiyeleri ve hu
susî idareler bütçeleri tetkik komisyonunda Nafia mümessiline verilecek fazla mesai üc
reti, resmi kuşat masrafları, inşaat mahallerine konacak telefon tesis ve işletme masraf
ları ve mükâleme bedelleri 
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P. M. Muhassa satın nevi 

744 

748 
751 

2 
4 

4 

3132 sayılı büyük su işleri kanunu haricinde evvelce yapılmış ve yapılmakta bulunan 
Meriç su işleri masrafları 
Ecnebi mütehassıs, mühendis ve tercümanları ücret ve harcırahları 
inşaat ve tesisat, ameliyat, tamirat ve fersiyat, teçhizat, montaj masrafları, alelûmum 
lokomotif, vagon ve sair her nevi makine alât ve edevat ile levazım ve malzeme, mefruşat 
ve eşya mubayaa tahmil ve teslim, tamir, muayene, tesellüm ve ispertiz ve sigorta, is-
tarya ve ardiye, somaj ücret, bedel masrafları, faiz ve komisyonlar, vergi ve resimler, 
tazminat, motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarının ve inşaat mahallerine konulacak tele
fonların mubayaa ve işletme masrafları, ecnebi mühendis ve mütehassıslarla müteferrik 
müstahdemler ücreti, amele ve sair müstahdemler yevmiyeleri • 

755 inşaat, istimlâk ve esaslı tamirat masrafları 
756 Hafriyat masrafları 
760 Ecnebi muallimler ve su lâboratuvarları şef dötravo ücret ve harcırahları 
770 Ankara şehri kanalizasyon işlerinin inşaat masraflarile bu işlerde istihdam edilecek mü

tehassıs, mühendis, fen memuru, ressam, ve sürveyyanlarm ücret, yevmiye ve harcırah-
larile usta ve amele yevmiyeleri, alınacak alât ve edevat ve malzeme bedellerile nakliye
leri, kırtasiye, matbu evrak ve tabiye ve bilûmum masrafları 

iktisat vekâleti 

778 3 Muvakkat müstahdemler 
801 Ecnebi mütehassıslar, tercümanlar ve kâtipleri 
806 Sanat modelleri mubayaa, tevzi, teşhir, neşir ve propaganda masrafları 
807 işçi sigorta idaresi masrafı ve 3008 sayılı kanunun 89 ncu maddesinin tatbiki masrafı 

Münakalât vekâleti 

Muvakkat müstahdemler 
Ecnebi mütehassıs, tercüman ve kâtipleri 
Umumî masraflar 
Limanları temizleme, tarama işleri ve şamandıra imal ve tesis, tamir, idame, idare ve bi
lûmum masrafları 
Liman idarelerinin nakil vasıtalarının işletme, tamir, idame, mubayaa ve sair masrafları 
Devlet reisine ait deniz vasıtalarının bilûmum işletme, mubayaa, inşaat, ve müteferrik 
masrafları ve sigorta ücretleri için denizyolları idaresine verilecek mebaliğ 

818 
839 
841 
842 

843 
844 

3 

1 
2 

1 

854 3 Muvakkat müstahdemler 
855 3 » » 

Ticaret vekâleti 

Ziraat vekâleti 

888 3 Muvakkat müstahdemler 
914 Yerli, ecnebi teknikerler, ustabaşı ve mütehassıslar ve tercüme büroları müstahdemleri 
916 2 Makinist mektepleri umumî masrafları 

3 Ziraî kurslar ve köy eğitmenleri ve su işleri ve seyyar arteziyen teşkilâtı malzeme ve 
umumî masrafları 

917 1 Muzır hayvan ve hastalıklarla mücadele umumî masrafı 
£ Çerkez mücadele enstitüsü ve mücadele istasyonları umumî masrafları 



î \ M. Muhassasatm nevi 

918 

919 
921 
925 
927 

930 

1 

2 
1 
1 
2 
4 
1 

Islah istasyonları, deneme tarlaları, tohum üretme çiftlikleri ve örnek çiftlik mektepleri 
ve yonca tohumu temizleme evi umumî masrafları 
Zeytin bakım teşkilâtı ve zeytin istasyon ve fidanlıkları umumî masrafları] 
Meyve ve çayziraati işleri ve müesseseleri umumî masrafları 
Hayvan hastalıklarile mücadele ve tahaffuzhaneler tesis ve idaresi umumî masrafları 
Aygır depoları 
Karasığır damızlıkhaneleri 
2582 sayılı kanun mucibince merinos koyunlarının mubayaa, ıslah ve yetistirîlmesile tevzi 
işleri umumî masarifi ve bu kabîl işlere yardım 

931 1 2582 sayılı kanun mucibince pamuk 'slahı ve ıslah edilmiş pamuk tohumu mjubayaa, üre
tim ve tevzi işleri umumî masrafı ve bu kabîl işlere yardım 

933 1 Köy kalkınma ve ziraî kombinalar umumî masrafları 
3 Tohum temizleme evleri umumî masrafları 

937 Enstitü ve lâboratuvarlar ve levazım ve işletmeleri umumî masrafları 
940 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
942 Umumî masraflar karşılığı 

Millî müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

982 Memleket iç ve dışındaki Türk şehitlerinin tezkir ve ipkayi namı için yapıjmış ve yapı
lacak şehitliklerin bilûmum levazım v<: inşa masrafı ve bekçi ücretleri 

983 1 İnşaat ve tamirat ve bunlara ait tesisat masrafları ile istimlâk işleri 
985 Ecnebi mütehassıslar 

Millî müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 

1026 İnşaat, tamirat, istimlâk 
1027 Yabancı mütehassıs ve tercümanların ücret ve harcırahları 

Millî müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 

1065 Ecnebi mütehassıslar 

1082 3 Muvakkat müstahdemler 
1099 Ecnebi mütehassıslar 

1112 3 Muvakkat müstahdemler 

Askerî fabrikalar U. M. 

Harita U. M. 



C - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 6 

[Varidat nevilerinden her birinin müstenid oldukları Lükümler] 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 
Tarihi Nevi No. Hulâsa 

2 2 / 3 /1934 
5 /7 /1934 

23/5/1935 
30/5/1935 

24/4/1936 
28/5/1927 

4 /6 /1937 

12/6/1937 

11/6/1937 

10/6/1938 
17/6/1938 

Kanun 
> 

» 
> 

» 
> 

» 

> 

B. M. ] 

Kanun 
» 

20/G/ l938 

16/6/1939 

30/6/1939 

3 /7 /1939 

Birinci kısım 

Irad ve servet vergileri 
Kazanç vergisi 

2395 Kazanç vergisi 
2574 Kazanç vergisi kanununun 41 nci maddesinin son 

fıkrasrnın 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
ki fa ta tâbi tutulmaması hakkında 

3202 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 
50 nci maddesi 

3258 Kazanç vergisi hakkındaki 2395 numaralı kanunla 
1890, 19S0, 2S82 numaralı kanunların bazı 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 sureti 1c kurulan iktisadî teşekküllerin teş-
kilâtile idare ve murakabeleri hakkındaki kanu
nun 46, 47, 48 nci maddeleri 

3470 Kazanç vergisi kanununda bazı değişiklikler ya
pılmasına dair 

3645 İstanbul 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 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi , No. 

5 / 7/1939 

5/7/1939 

24/5/1940 

Kanun 

Hulâsa 

3G61 Subaylar ve askerî memurlar maaşatına dair 1453 
numaralı kanuna ek kanunun 3 ncü maddesi 

3G83 tskân kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair 

3840 2395 ve 2729 savılı kanunların tadili hakkında 

20/ 1 /1936 
23/3 /1938 

Kanun 

Hayvanlar vergisi 

2897 Hayvanlar vergisi kanunu 
3343 Hayvanlar vergisi kanununun bazı hükümlerinin 

değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler ek
lenmesine dair 

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 

3G83 

Veraset ve intikal vergisi kanunu 
Veraset ve intikal vergisi kanununun bazı madde
lerini muaddil kanun 
Vefat eden mebuslara verilen ikramiyelerin tereke
ye dahil edilmiycceğine dair 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere meccanen 
temlik edilen gayrimenkullerin veraset ve intikal 
vergisi hakkmda 
Türkiycde ikametgâhı olan bir yabancıya vasiyet 
ve miras suretile geçen mallardan yurd dışmd* 
bulunanlardan veraset ve intikal vergisi alınmaya
cağına dair 
1836 sayılı kanunun ikinci maddesinin 2 nci fıkra
sındaki (Meccani hastaneler) tabirinin tefsirine 
lüzum olmadığına dair 
îskân kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair 

Madenler rüsumu 

26 mart 1222 Nizamname 
1 K. Sani 1329 » 

9 T. Sani 1325 îrade 

Maadin nizamnamesi 
Ma ad in nizamnamesinin 49 ncu maddesini muad
dil nizamname 
Maden mültezimlerinden alınacak harç ve rüsum 
hakkındaki kısmı evvel harç ve rüsum defterinin 
bir numarası 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müatenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

6 nisan 1334 

5 nisan 1341 

4/ 1 /1939 

12/4/1341 

26/3/1931 

14/6/1935 

16 mayıs 1317 
24/ 3/1926 
27/6/1938 
10/6/1926 

14/6/1935 
11 şubat 1327 
18/5/1334 
7 maviş 1310 

Kanun 

» 

Karar 

Kanun 

> 

> 

Nizamname 
Kanon 

> 
» 

» 
îrade 
Mukavelename 
Tezkere 

601 

1070 

608* 

1794 

2818 

792 
3504 
927 

2809 

Maadin rüsumu nisbiye ve mukarreresinden yüzde 
altı nisbetinde teçhizat hissesi alınacağına dair 
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mu
afiyet hakkındaki kanunun 5 nci maddesi 
Maadin nizamnamesinin muaddel 49 ncu maddesi
nin tefsirine malı al olmadığına dair 
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin tadili
ne daiı 
Maadin nizamnamesinin 50 nci maddesinin tadili 
hakkında 
Maadin nizamnamesile 608 numaralı kanunun baz? 
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 şirketi ile aktolunan itilâfname 
Ernagi bakır madeni hakkında 
Mihalıççık kil madeni hakkında 

İkinci kxsxm 

îttihlâk ve muamele vergileri 

11 nisan 1334 Kanun 
14/2/1340 » 

9/4/1340 

4/1 /1926 

7/6/1926 
7/6/1926 
4/1/1930 

Tefrir 

Kanun 

» 
» 

Cfümrük vergîUri 
k) Gümrük kanunu ve tadilleri 

Gümrük kanunu 
414 Gümrük kanununun on dördüncü maddesini muad-

dil kanun 
41 Gümrük kanununda mikdan tayin edilen para ce

zalarının beş misline iblâğ edilib edilmiyeceği hak
kında 

705 Gümrük kanununun 62 nci maddesine müzeyyel 
kanon 

905 Gümrük kanununa müzeyyel mevad hakkmda 1 
906 Gümrük kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 

1549 Gümrük kanununun 35 nci maddesini ve müzeyyel 
kanonun 43 ncü maddesini tadil eden kanon 
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Vergilerin ve 

Tarihi 

15/2/1930 

15/6/1930 

7/ 1 /1932 

7 /4 /1932 

28/12/1933 

23/6 /1934 

22/12/1934 

20/ 1 /1939 

resimlerin ve sair hasılatın m 
Nevi 

Kanun 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

üstenidat 
No. 

1560 

1723 

1918 

1940 

2372 

2533 

2646 

3567 

Hulâsa 

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) Grümrük tarife kanunu ve tadilleri bu kanunlarla alâkadar kanunlar 

11/6 /1330 

31/10/1331 

22/2/1926 

8/6/1926 

10/6/1926 

9/5/1927 

23/6/1927 

1/6/1929 
2/6/1929 

5/12/1929 

29/3/1930 
24/5/1930 
31/5/1930 

10/6/1930 

Kanun Vasatı Asyadan celbolunan pamuk tohumlarının 
resimden muafiyeti hakkmda 
Ecnebi memleketlerden gelecek damızlık hayvana
tın gümrük resmi muafiyeti hakkmda 

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 

1499 Gümrük tarifesi kanunu 
1527 Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim

leri hakkında 
1535 Gümrük tarifesi kanununun 31 nci maddesinin ta

diline dair 
1577 Gümrük tarifesi kanununun tadiline dair kanun 
1641 Tohumlukların gümrük resminden istisnasına dair 
1669 Gümrük tarifesi kanunu ile tarifede yapılacak tas

hihler hakkında 
1710 Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim

leri hakkında 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

12/6/1930 

15/6/1930 

12/2/1931 

26/2/l931 

26/3/1931 

• 3/12/1931 

7/ 1 /1D32 

14/5/1932 

20/4/1933 

31/5/1933 

31/5/1933 
3/6/1933 
3/6/1933 

8/6/1933 

11/6/1933 ' 
11/6 /l933 

28/12/1933 
22/3/1934 

28/5/l934 

14/6/1934 

23/12/1934 

27/5/l935 
12/6/1935 

Kanun 

» 

B. M. M. Karan 

Kanan 

» 

Tefsir 

Kanun 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
Tefsir 

Kanun 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

1717 

1722 

616 

1756 

1795 

172 

1926 

.1962 

2154 

2255 

2256 
2262 
2268 

2285 

2301 
190 

2376 
2396 

2456 

2510 

2672 

2731 
2781 

Gümrük tarifesi kanununun beşinci maddesinin 10 
neu fıkrasının tadili hakkında 
Kibrit ve çakmak 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 fıkrasının 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 hakkında 
Halkevleri için idhal olunacak radiyo ve sinema 
makinelerinin gümrük, muamele ve oktrova ver
gi ve resimlerinden istisnasına dair 
Gümrük tarifesi kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkında 
Gümrüklerce alınacak belediye hisseleri hakkında 
Sümer bank kanununun 6 nci maddesi 
Umumî ihtiyacat için hariçten getirilecek madenî 
su borularile aksam ve teferruatından gümrük res
mi alınmamasına dair 
Cenub demiryollarının işletilmesine aid itilâfname-
nin imzasına salâhiyet verildiğine dair olan kanu
na müstenid itilâf namenin 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 
iskân kanununun 32, 33, 34 ve 35 nci madde
leri 
2456 sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında 
Bazı maddelerden alınacak istihlâk resmi hakkmda 
Balya - Kamaydın şirketinin getireceği mayi mah
rukatın gümrük resminden ve muamele vergisin
den muafiyeti hakkında 



— C/7 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

12/6/1935 
14/ 6 /1935 

14/6/1935 
14/6/1935 

14/6/1935 

11/10/1935 

Kanun 
» 

» 
» 

» 

Tefsir 

2785 
2804 

2805 
2809 

2819 

216 

8/11/1935 

10/6/1936 

10/2/1937 
9/4/1937 

5/5/1937 
25/6/1937 

15/12/1937 

21/3/1938 

11/4/1938 

B. M. M. Karan 

Kanun 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

> 

903 

3023 

3122 
3152 

3167 
3264 

3283 

3339 

3359 

20/4/1938 

25/4 /1938 

3 / 6/1938 

17/6/1938, 

22/6 /1938 

24/6/1938 

3369 

3373 

3424 

3465 

3481 

3496 

Şeker istihlâk ve gümrük resmi hakkında 
Maden tetkik ve arama enstitüsü hakkındaki ka
nunun 13 ncü maddesi 
Eti bank kanununun 7 ve 11 nci maddeleri 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap
lıcalar tesisatı hakkındaki 927 sayılı kanuna ek 
kanun 
Elektrik işleri etüd dairesi teşkili hakkındaki ka
nunun 20 nci maddesi 
Halkevleri için getirilen seyyar sinema ve radiyo 
makinelerine mahsus ve bunlarla eihazlanacak oto
mobil ve kamyon gibi vasıtaların bu sinema ve 
radiyolarm cihazlarından olduğuna dair 
Gümrük tarifesinin 2255 sayılı kananla değiştiri
len 695 nci numarasının «D» fıkrası hakkında 
İstanbul ve İzmir 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 
Hariçden satm alınan buharlı ve motorlu gemilerle 
memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek eş
yanın gümrük resminden istisnasına dair 
Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim Su şirketi imti-
yazile tesisatının satın alınmasına dair mukavele
nin tasdiki hakkında (Mukavelenin 3 ncü mad
desi) 
Gümrük tarifesi kanununun 6 neı maddesinin 1 
numaralı bendinin değiştirilmesine dair kanun 
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikına dair 
Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşkilât ka
nununun 16 nci maddesi 
Gümrük tarife kanununa bağlı tarifenin 281 nu
marasına bir fıkra eklenmesi ve 327 numarasının 
kaldırılması hakkında kanun 
İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğünün teş
kilât ve işletmesine dair kanunun 10 ncu maddesi 
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikına dair 
kanun (2/7005 ve 2/8602 sayılı kararnameler için) 



— 0/8 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

27/ 6 /1938 Kanun 

28/6/1938 » 

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 » 

17/ 1 /1940 » 

18/ 1 /1940 » 

3506 

3521 

3528 

3537 

3544 

3641 

3645 

3657 

3729 

3746 

3775 

3776 

3781 

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 tşısdikma dair 
kanun (2/8179 saydı ve 26/2/1938 tarihli karar
name için) 
Teşviki sanayi kanunu ile bu kanuna müzeyyöl 
2261 sayılı kanunun bazı hükümleriıîıin değiştiril
mesine dair kanun 
Gümrük tarife kanununu değiştirejı 2255 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinde değişiklik yapan ka
nun 
Gümrük tarife kanununa bağlı umujıî idhalât ta
rifesinin 607/D. 1 pozisyonuna bir fjıkra ilâvesine 
dair 
istanbul Elektrik, tramvay ve tünel; idareleri teş
kilât ve tesisatının İstanbul belediyesine devrine 
dair kanunun muvakkat birinci maddesi 
İskân kanununun bazı maddelerini djeğiştiren 2448 
numaralı kanunun 3 ncü ve 2510 mjımaralı kanu
nun 31 nci maddelerinin tadili hakjandaki kanu
nun 2 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü fı|kraları 
Ecnebi Devletlerden teğmin edilen ve edilecek olan 
kredilere mahsuben celbolunan harb teçhizat ve mal
zemesinin gümrük resmile sair vergi ye resimlerden 
istisnası hakkında 
Sanayide kullanılan ibtidaî maddelerle makine 
alât ve edevatı ve bunların yedek vö tecdid parça
ları hakkındaki kararların tasvibi hakkında 
Hariçten idhal edilecek bazı maddelerin gümrük 
resimlerinin tadili hakkındaki 2294 i sayılı kanuna 
tevfikan İcra Vekilleri Heyetince ittjihaz edilen ka
rarların tasdikına dair 
Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müdafaa 
pulu ilsakı hakkındaki kanunda bazî değişiklik ya
pılmasına dair 
Gümrük tarifesinin 695 numarasınla D pozisyonu
nun tadiline dair 



— C/9 — 
V4#ğîlerîfl ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

G) Gümrük resmine haizi tesir olan ticaret mukavelelerinin tasdikma dair kanunlar 

3 1 / 5 /1930 Kanun 1671 Türkiye ile isveç arasmda yapılan ticaret ve seyri-
sefam mukavelesi hakkmda 

7 /6 /1930 » 1689 Türkiye - Almanya ticaret mukavelenamesinin tas
dikma dair 

7 /6 /1930 > 1690 Türkiye ile Macaristan arasında münakid ticaret 
mukavelesi hakkmda 

7/6 /1930 > 1691 Türkiye ile Bulgaristan arasmda aktedilen ticaret 
ve seyrisefain muahedesi hakkında 

26/3 /1931 » 1799 Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki ticaret ve 
seyrisefain mukavelesi hakkmda 

28/ 5 /1933 » 2237 Türkiye ile Polonya arasmda münakid ticaret ve 
seyrisefain mukavelesi hakkmda 

4 / 6 /1934 » 2499 Türkiye ile Bulgaristan arasmda akid ve imza 
edilen ticarî itilâf hakkmda 

3 / 6 /1935 » 2756 2499 sayılı kanunla kabul edilen Bulgar ticaret mu
kavelesinin bir numaralı cetvelinde yapılan deği
şiklik hakkında 

29/1 /1936 » 2909 1758 sayılı kanunla kabul edilen Yunan ticaret 
mukavelesine zeyil hakkında 

10/2/1937 » 3125 Türkiye - Yugoslavya ticaret ve seyrisefain mu
kavelesinin tasdikma dair 

7/ 6 /1937 » 3210 Türkiye Cumhuriyeti ile Iran Devleti Şehinşahisi 
arasında Tahranda 20/4/1937 tarihinde akid ve 
imza edilen havai seyrüsefer mukavelesinin tas
dikma dair kanun (Madde 1 0 - 1 4 ) 

7 / 6 /1937 » 3215 Türkiye Cumhuriyeti ile Iran Devleti Şehinşahisi 
arasında 14/3/1937 tarihinde Tahranda akid ve 
imza edilen hudud mıntakasınm emniyetine ve 
mezkûr mıntakada çıkan hâdise ve ihtilâfların 
tesviyesine aid mukavelenamenin tasdikma dair 
kanım (Madde : 11) 

7 / 6 /1937 » ' 3216 Türkiye Cumhuriyeti ile Iran Devleti Şehinşahisi 
arasında imza edilmiş olan hududda tesis edile
cek Türk - Iran gümrüklerinin faaliyetini tanzim 
eden anlaşmanın tasdiki hakkmda kanun (Mad
de : 9) 

28/ 6 /1938 » 3520 Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletler ara
sında intişarını kolaylaştırmak için 11/10/1933 ta
rihinde Cenevrede akdolunan beynelmilel muka
veleye iltihaka dair kanun 

2 1 / 1 /1939 » 3569 Türkiye - Almanya ticaret mukavelesine müzey-
yel olarak Ankarada 19/5/1936 tarihinde tanzim 
ve imza edilen üçüncü itilâf namenin tasdiki hak
kında 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

16/ 6 /1939 Kanun 

27/3/1940 » 
1/4/1940 » 

3 /1 /1941 » 

3646 

3788 
3792 

3970 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında 1 - IV - 1939 tarihinde Ankarada im
zalanan ticaret anlaşmasının tasdikma dair 
Çay kanununun 12 nci maddesi 
Havaî münakalâtta kullanılan mahrukat ve yağ
ların resimlerden muaf tutulması hakkında Lon-
drada imza edilen mukavelenamenin tasdiki hak
kında 
Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette tica
ret anlaşmaları ve modüs vivendiler aktine ve bun
ların şümulüne giren maddelerin gümrük resimle
rinde değişiklikle ryapılmasma ve anlaşmaya ya
naşmayan devletler mevaridatma karşı tedbirler 
alınmasına salâhiyet verilmesi hakkında kanun 

D) Gümrük resmine müteallik nizamname ve kararnameler 

9/ 1 /1934 

16/2/1937 

12/4/1937 

Kararname 

» 

* 

2/20 

2/6059 

2/6374 

3/5 /1937 

30/4/1938 

15/12/1938 

19/8/1938 
13/ 1 /1939 

25/5/1939 

5 /7 /1939 

31/7/1939 

29/7 /1939 

Kanun 2/6500 

2/8672 

2/10030 

2/9456 
2/10258 

2/11092 

2/11438 

2/11614 

2/11597 

Tarifenin 694/A numarasına giren kömürlerin 
gümrük resminin tenzili hakkmda 
Gazete, mecmua ve mektcb kitabları tabında kul
lanılan ve tarifenin 328/A numarasına giren adi 
kâğıdların gümrük resimlerinin tenzili hakkında 
Maarif vekâletinin resmî kitab listesine dahil ki-
tabların tabında kullanılan ve tarifenin 328/A 
ve B pozisyonlarına giren kâğıdların gümrük res
minin tenzili hakkında 
Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim şirketi 
tarafından ithal olunacak sandıklık kerestelerin 
gümrük resminin tenziline dair 
Laboratuarlarda kullanılan camdan aliâtı 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 
Çiçeklerin gümrük resminde yapılan tadilât hak
kmda 
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 



- Û/İl 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

3/9/1939 

19/9/1939 

23/12/1939 

12/2/1940 

22/5/1940 

Kamın 2/11752 

2/11989 

2/12543 

2/12837 

2/13529 

Hulâsa 

Türkiye ile Litvanya arasında imza edilen Modüs 
vivendi ile ticaret ve klering anlaşmasının 
22 - VI - 1939 tarihinden itibaren muteber olmak 
üzere meriyete konulmasının kabulü hakkmda 
Türkiye ve Fransa arasında 29 ağustos 1929 ta
rihli ticaret ve seyrisefain mukavelenamesine mü-
zeyyel anlaşma ile tediye anlaşmalarrnm 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 hakkmda 
Askerî fabrikaların ithal edeceği iptidaî maddeler 
hakkında 
270 dereceden evvel takattür eden hafif kısım 
\% 11 - 25 olan madenî yağların gümrük resmi ten
zilâtı hakkında 

20/ 4 /1933 Kanun 

12/6 /1935 » 

10/2/1937 » 

4 /6 /193? » 

24 /6 /1938 » 

28 /6 /1938 » 

28/6 /1938 » 

17/ 1 /1940 » 

28/5 /1940 
6/ 1 /1941 

Muamele vergisi 

2154 Halkevleri için ithal olunan radiyo ve sinema ma
kinelerinin gümrük ve muamele ve okturva ver
gi ve resimlerinden muafiyetine dair 

2781 Balya - Karaaydm şirketinin getireceği mayi 
mahrukatın gümrük resminden ve muamele ver
gisinden muafiyeti hakkmda 

3122 öğretici ve teknik filimler hakkındaki kanunun 
birinci maddesi 

3202 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 
50 nci maddesi 

3491 Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci mad
desi 

3520 Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletler ara
sında intişarını kolaylaştırmak için 11/10/1933 
tarihinde Cenevrede akdolunan beynelmilel mu
kavelenameye iltihaka dair kanun 

3521 Balya - Karaaydm madenleri kiralama ve işletme 
şirketinin getireceği mayi madenî mahrukatın 
gümrük ve muamele resminden istisnasına dair 
olan kanuna ek kanun 

3773 Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müte
essir olan mmtakada zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki kanunun 5 nci maddesi 

3843 Muamele vergisi kanunu 
3973 Muamele vergisi kanununa ek kanun 



- C/12 -
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

17/7/1940 

17/7/1940 

Kararname 2/13965 

2/13993 

Hulâsa 

Muamele vergisinden istisna edilen i yarı mamul 
maddeler hakkında 
Muamele vergisinden istisna edilen makine alât ve 
edevatı hakkında 

12/6/1930 
22/7/1931 

19/4/1934 

26/5/1934 

12/6/1935 
14/6/1935 

14/6/1937 

25/1/1937 

Kanun 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

Dahüt istihlâk vergisi 

A) Şeker, glikoz ve mayi madenî mahrukat 

1718 Dahilî istihlâk vergisi hakkında 
1871 Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1İ18 numaralı 

kanunu muaddil kanun 
2414 Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 numaralı 

kanunu muaddil kanun 
2448 Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 sayılı ka

nuna müzeyyel kanun 
2785 Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkında 
2796 Dahilî istihlâk vergisi kanununun 10; ncu madde

sinin tadili ve muvakkat bir madde; ilâvesi hak
kında 

3263 Dahilî istihlâk vergisi kanununa müzeyyel 2448 nu
maralı kanunun tadiline dair kanun 

3101 Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkındaki ka
nuna müzeyyel kanun 

24/5/1934 
14/6/1937 

11/6/1937 

27/6/1938 

Kanun 

Tefsir 

Kanun 

B) Elektrik ve havagazı 

2442 Elektrik ve havagazı istihlâk resmi hakkında 
3260 Dahilî istihlâk vergisi kanununun 2 n<5İ 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 maddesiniiı (G) fıkra
sının tefsiri 

3508 Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve sergi
lerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair olan 
kanunun 3 ncü maddesinin değigtirihiıesi hakkın
da kanun 



- d/iâ -
Vergilerin ve resimletin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

O) Bazı maddelerden aiınan istihlâk vergisi 

27/5/1935 
11/6/1937 

29/6/1939 

24/5/1940 

Kanun 
B. M. M. Karan 

Kanun 

> 

2731 
1009 

3536 

3841 

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 
Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkın
daki 2731 sayılı kanunun bazı hükümlerini değiş
tiren kanun 

19 nisan 1298 Nizamname 
22 haziran 1305 » 

18 sefer 1299 » 
22 haziran 1305 » 

2 eemaziyülevvel 1324 Nizamname 

16/ 4 /1338 Kanun 
6 /4 /1340 » 

18/ 1 /1926 » 

22/4 /1926 » 

6/12/1928 B. M. M. kararı 

24/ 4 /1936 Kanun 

5/5/1937 » 

Kara, deniz av vergileri 

Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesi 
Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin 13 
neü maddesini muaddil 
Zabıtai saydiye nizamnamesi 
Zabıtai saydiye nizamnamesinin 30 ncu maddesi 
makamına kaim maddei nizamiye 
Zabıtai saydiye nizamnamesinin 27 nci maddesi 
makamına kaim maddei nizamiye 

218 Zabıtai saydiye nizamnamesini muaddil kanun 
465 istanbul ve tevabii balıkhanesine müteallik nizam

namenin 1, 3 ncü maddelerinde muharrer rüsu
mun tezyidine dair 

721 Zabıtai saydiye nizamnamesine bazı mevad tezyi-
line dair 

820 Zabıtai saydiye ve İstanbul tevabii balıkhanesine 
müteallik nizamnamelerin bazı maddelerini mu
addil 

17 Sünger saydedenlerden 820 numaralı kanun mu
cibince saydiye resmi alınmayacağına dair 

2956 Yunus balıklarının ve bunlardan çıkan balık yağ
larının av vergisinden istisnasına dair 

3167 Kara avcılığı kanunu 

10/4/1340 Kanun 

Nakliyat resmi 

472 Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat edeu 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 



— C/14 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

3 1 / 5 /1930 Kanun 

25/6 /1933 » 

24/5/1940 » 

1667 

2030 

3842 

Hulâsa 

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 
Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliye resmi hakkındaki 472 
sayılı kanunu tadil eden kanun 

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 almacak rüsum hakkındaki 
216 numaralı kanuna merbut tarifenin 3 neü 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 

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 

Kan 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

Damga resmi 

1324 Damga resmi kanunu 
1541 Damga resmi kanununun 13 ncü maddesinin 8 nci 

fıkrasının tadili hakkında 
1711 Tasarruf sandıkları hakkındaki kanunun 8 nci 

maddesi 
1715 Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası kanununun 

92 nci maddesi 
2455 Damga resmi kanununa müzeyyel 
2576 Gizli nüfusların yazımı hakkındaki kanunun 3 ncü 

maddesi 
2661 Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve ye

meklik dağıtılmasına dair kanunun 5 nci maddesi 
2828 Damga resmi hakkındaki 1324 sayılı kanunun 32 

nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
2896 Hayvanlar vergisi kanununun 14 ncü maddesi 
3008 Is kanununun dokuzuncu maddesi 



— C/15 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müatenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

4/6/1937 

7/ 1 /1938 

10/ 6/1938 

22/6/1938 

22/6/1938 

28/6/1938 

27/ 1 /1939 
16/6/1939 

5/7/1939 

5/7/1939 

6/7/1939 

Kanun 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

3202 

3308 

3437 

3478 

3480 

3522 

3590 
3645 

3683 

3686 

3702 

3 / 1 /1940 

17/ 1 /1940 

27/3/1940 
7 /8 /1940 

25/12/1940 

3765 

3773 

3788 
3908 

3954 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 
50 nci maddesi 
Devlet ziraat işletmeleri kurumu kanununun 15 
nci maddesi 
Tütün ve tütün inhisarı kanununun 112 nci 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 mikdanna 
ve sureti istifasına dair 
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 
Çay kanununun 12 nci maddesi 
Yeniden kurulacak Erzincan şehrinin istimlâkine 
dair kanunun 2 nci maddesi 
Millî korunma kanununun değiştirilmiş olan 50 
nci maddesi 

Tapu harçlart 

30 T. sanı 1330 Kanun Vilâyetlere aid mekâtibi iptidaiye ve tâliye binaları 
senedatınm bilâ resim vilâyet namına tebdili hak
kında 



C/16 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

1 mart 1332 Kanun 

10/6/1926 * 

21/5/1928 » 

16/ 5/1929 » 
19/3 /1931 » 

27 /6 /1931 > 
4 /7 /1931 » 

4 /7 /1931 
7 /4 /1932 

2/ 6 /1934 

929 

1301 

1451 
1771 

1833 
1836 

1837 
1944 

2490 

14/6/1934 
4/7/1934 

15/12/1934 
22/12/1934 
29/12/1937 
3/6/1935 
23/12/1935 
25/12/1935 

> 
» 

> 
» 

B. M. M. Kararı 
Kanun 

» 
» 

2510 
2567 

2613 
2644 
1023 
2762 
2870 
2879 

8/2/1937 
4/6/1937 

7/ 1 /1938 

28/6/1938 

5/12/1935 
17/7/1936 
27/12/1937 

» 
» 

» 

> 

Nizamname 
» 
» 

3116 
3202 

3308 

3522 

2/3542 
2/5042 
2/1777 

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 verilecek gayrimenkul emvalin tapu 
harcından istisnasına dair 
Arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 23 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası 
iskân 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 hakkında 
Vakıflar kanununun 8 ve 31 nci maddeleri 
Bina vergisi kanununu muaddil kanun 
Umumî muvazeneye giren vekâlet dairelerile Va
kıflar umum müdürlüğü arasında bütün alacak 
ve vereceklerin karşılıklı olarak ibrasına dair 
kanun 
Orman kanununun 13 ncü madesi 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 
50 nci maddesi 
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 dai rnizaraname 
iskân muafiyetleri nizamnamesi 



C/17 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

22/6/1938 

5 /7 /1939 

11/7/1939 

27/3 /1940 
7 /8 /1940 

Kanun 3480 

3683 

3711 

3788 
3908 

Hulâsa 

istanbul Elektrik şirketi imtiyazile tesisatının sa
tın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkın
daki kanunun 2 nci maddesi 
iskân kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair 
Hatay vilâyeti kurulmasına dair kanunun muvak
kat 7 nei maddesinin B fıkrası 
Çay kanununun 7 ve 12 nci maddeleri 
Yeniden kurulacak Erzincan şehrinin istimlâkine 
dair kanunun 2, 3 ve 4 ncü maddeleri 

9/6/1934 
20/12/1934 

4/ 6/1937 

16/ 1 /1939 

28/6/1938 

27/12/1940 

kanun 
» 

» 

» 

Tefsir 

» 

Mahkeme harçları 

2503 Adliye harç tarifesi kanunu 
2629 2503 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 

kanun 
3202 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 

50 nci maddesi 
3560 Adlî evrakın P. T. T. idaresi vasıtasile tebliğine 

dair kanunun 4 ncü maddesi 
1059 Adliye harç tarifesi kanununun 33 ncü maddesi

nin tefsirine mahal olmadığına dair 
1201 Adliye harç tarifesi kanununun 100 ncü maddesi

nin tefsiri hakkında 

23/6/1927 
12/5/192& 

23/5/1928 
21/10/1935 

28/6 /1938 
14/11/1938 

29/6 /1938 

5/ 7 /19$9 

Kanun 

Pasaport ve kançılarya ve saire 

1143 Şehbenderlik rüsumu 
1260 Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlar hak

kında 
1318 Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkında 
2833 Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkındaki ka

nuna bağlı cetvelin değiştirilmesine dair 
3519 Pasaport kanunu 
3541 Sıhhat patenteleri üzerine yapılan konsolosluk vi

zelerini kaldıran beynelmilel itilâf nameye iltiha
kımız hakkında 

3529 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak
kında kanun 

3683 iskân kanununun bazı maddelerinin -değiştirilme
sine dair 



— C/18 
Verdilerin ve resimlerin ve sair hasılatm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

23/7/1934 

4 /6 /1937 

15/6/1938 
24/6/1938 

24/6 /1938 

5 /7 /1939 

Kanun 

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 îskân 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 

17/6/1938 

9/10/1939 

Kanun 
» 
» 

> 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

•» 

11/5/1939 Nizamname 

Diğer harçlar ' 

İhtira beratı 
Alâmeti farika nizamnamesi 
Alâmeti farika nizamnamesine müzeyyel madde 
İhtira beratı ile alâmeti farika rüsumunun tazifi 
hakkında 
Nüfus kanunu 

964 Eczacılar ve eczaneler hakkında 
984 Ecza depolarından alınan ruhsatiye harcı hak

kında 
1262 İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki ka

nunun harca müteallik hükümleri 
1401 Alâmeti farika nizamnamesine müzeyyel kanun 
1527 Müstahzaratı kimyeviye rüsumu kanununun bazı 

maddelerinin tadili hakkında 
1939 İhtira beratı kanununa bir madde ilâvesi hakkında 
2837 İskân kanununa ek kanun 
3323 2887 sayılı kanunun tadiline dair kanunun birinci 

maddesi 
3458 Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanunun 6 nci 

maddesi 
3728 Mutahassıs tabîblerle kimyagerler ve diğer sıhhiye 

memurlarile fennî gözlükçülere ve hususî hastane 
açacaklara verilecek ihtisas vesikası, şahadetname 
ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar haikkında 

2/10941 3458 sayılı kanunun 6 nci maddesine tevfikan ha
zırlanan nizamnamenin 10 ncu maddesi 



C/19 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

2/2 /1340 

3 /5 /1928 
8 /6 /1930 

23/3/1931 

11/ 1 /1937 

Kanun 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

405 Zabrtai sıhhiyei hayvaniye kanunu muvakkatini 
muaddil kanun 

1234 Hayvan sağlık zabıtası hakkmda 
1693 Hayvan sağlık zabıtası kanununun 39 ncu madde

sini muaddil kanun 
1775 Hayvan sağlık zabıtası kanununun 22, 46, 48 nci 

maddelerinin tadili hakkında 
3091 Yabancı memleketlere gönderilecek domuz ve müs

tahzaratından muayene resmi alınmamasına dair 

Üçüncü kısmı 

İnhisarlar safi hasılatı 

17/ 6/1938 Kanun 

Tütün 

3437 Tütün ve tütün inhisarı kanunu 

11/12/1936 Kanun 

Tuz 

8078 Tuz kanunu 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

22/3/1926 
16/5/1926 

11/8 /1933 

21/2 /1934 

16/2/1938 

Kanun 
Talimatname 

» 

» 

Kararname 

790 

14842 

2/172 

2/8183 

İspirto ve meşrubatı küuliye hakkında 
790 numaralı kanunun suveri icraiyesini mübeyyin 
talimatname 
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 



C/20 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

5/ f> / l 938 

16/8/1939 

4/ 3/1940 

Kararname 2/8737 

2/11632 

2/12954 

Hulâsa 

790 numaralı kanunun suveri icraiyesini mübey-
yin talimatnamenin 39 ncu maddesinin kaldırıl
masına ve 40 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 
790 saydı kanunun tatbik suretini gösteren talimat
namenin 8 - 8 - 1938 tarihli 2/9420 sayılı kararna
me ile değiştirilen ikinci maddesinde bira için tayin 
edilmiş olan resim, haddinin litre basma, şişe ve 
fıçı birasında vasati 4 ilâ 10 kuruş olarak değişti
rilmesine dair 
2/172 saydı ve 21-11-1934 tarihli kararnameye 
ek kararname 

23/5/1934 

14/ 1 /1933 

10/ 6/1933 

Kanun 

Karar 

> 

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 ü/erinden satılmasına dair 

28/5 /1934 Kanun 

Tütün ve içicilerden alınacak 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 baklanda 
1722 Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine mü

teallik mukavelenin tasdikına dair 

21/6/1927 Kanun 

Oyun kâğıdı 

1118 Oyun kâğrdları inhisarı hakkında 



C/21 -
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Dördüncü kısım 

8/2 /1937 
13/ 6 /1938 

1/ 6/1926 

9 /8 /1938 

Kanun 

Nizamname 

Devlete aid emvalve emlâk hasılatı 

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 

Gayrimenkul icar ve ecri misilleri 

46 Hazinei hassaya aid emlâk ve arazi muamelâtı ta 
sarrafiyesine dair 

Menkul ve gayrimenkul mallar satış hasılatı 

13 eylül 1331 Kanunu muvakkat 

15/ 4 /1339 Kanun 

21/4/1340 » 

14/ 1 /1926 » 
17/2 /1926 » 

22/2/1926 » 

28/5/1927 » 
1/4/1928 > 

24/5/1928 » 

18/ 3 /1929 Tefsir 

2 /6 /1929 » 

Alıar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun 
ve matlûbatı metrûkesi hakkında 

333 13 eylül 1331 tarihli kanunu muvakkatin bazı mad
delerinin tadiline dair 

499 Ziraat bankası matlûbatı atikasmm sureti tesvi
yesine dair 

716 Borçlanma kanunu 
743 Türk kanunu medenisinin Hazineye intikal ede

cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
748 Emvali milliye ve metrûkeden veya mazbut vakıf

lardan bazı müesseselerle belediyelere satılacak ara
zi ve arsalar hakkında 

1055 Teşviki sanayi kanununun 4 ve 5 nci maddeleri 
1217 Mübadeleye gayri tâbi ahaliye verilecek emvali 

gayrimenkule hakkında 
1331 Mübadil, gayrimübadil, muhacir ve saireye kanun

larına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan 
gayrimenkullerin tapuya raptı hakkında 

142 1331 numaralı kanunun 6 nci maddesinin tefsirine 
dair 

146 1331 numaralı kanunun 7 nci maddesinin tefsirine 
dair 



0/22 — 
/ergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

2/6/1929 

2/6/1929 
19/3/1931 
21/7/1931 

21/4/1932 

Kanun 

» 
> 
» 

» 

1505 

1507 
1771 
1866 

1929 

7/4/1932 

27/6/1932 
11/6/1933 

2/6/1934 
14/6/1935 
28/6/1938 

28/ 6 /1938 

2/ 1 /1939 

5/6/1939 

5/6/1939 

27/3/1940 
6/ 1 /l941 

> 

> 

» 

» 

* 

» 

» 

» 
» 

1943 

2033 
2300 

2490 
2808 
8523 

3524 

3551 

3631 

3667 

3788 
3975 

24/11/1939 Kararname 

17/8 /1940 » 

13/ 9 /1940 » 

2/12374 

2/14177 

2/14362 

Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa 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 müzeyyel kanun 
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 hakkmda 
1773 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
Devlete aid bir kısım binalar satış bedelile resmi 
daireler yapılması hakkmda 
Artırma, eksiltme ve ihale kanunu 
1943 sayılı kanuna ek kanun 
Oayrimübadil istihkaklarının tasfiyesine dair ka
nunun 4 ncü maddesi 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 
Mübadele ve tefviz işlerinin katği tasfiyesi ve in
tacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun 
Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkındaki ka
nunun ikinci maddesi 
2510 sayılı iskân kanununun 12 nci maddesini kıs
men değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddelerine birer 
fıkra ekleyen kanun 
Çay kanununun 7 nei maddesi 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 3524 
sayılı kanuna ek kanun 
3667 sayılı kanunun birinci maddesinin B fıkrası
nın sureti tatbikma ait talimatnamenin kabulüne 
dair 
Toprak tevzii talimatnamesinin meriyete konulma
sına dair 
Çanakkale vilâyetinin bütün kazalarile birlikte (1) 
numaralı iskân mmtakasmdan addi hakkında 



C/23 — 
vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Beşinci kısım 

Devletçe idare edilen müesseseler 

23/ 5 /1927 Kanun 

31/12/1928 » 

28/12/1933 » 

Devlet demiryolları 

1042 Devlet demiryolları ve limanlan idarei umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaifine dair 

1375 Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryollarile 
Haydarpaşa liman şirketleri ve Zurihte şark de
miryolları bankası arasmda münakid itilâfnameler 

2376 Sıcak ve soğuk maden sularının istismarile kaplıca
lar tesisatı hakkındaki 927 numaralı kanuna mü-
zeyyel kanunun 1 nci maddesi 

fosta, telgraf ve telefon 

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/İ928 
1/12/1928 

Nizamname 

Kanun 
» 
» 

» 

» 

» 

376 
406 
835 

876 
1172 

1253 

1265 
1366 

7 / 1 /1929 1379 

Teatii muhaberata hadim hususî elektrik hututu 
hakkmda 
Inşiaatı elektrikiye vasıtasile telsiz telgraf ve telsiz 
telefon hakkındaki kanunun muaddel 11 ve 12 nci 
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 



C/24 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

10/ 3 /1930 Kanun 

1/5/1930 

21/12/1931 

21/12/1931 

21/12/1931 

16/6/1932 

13/4/1933 

1/5/1933 

11/6/1933 

11/6 /1932 

5/7/1934 

13/12/1934 

22/12/1934 

18/5/1935 
18/5/1935 

10/6/1935 
9/6/1936 

10/6/1936 

12/6/1936 

» 

•s 

> 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

1569 

1601 

1899 

1900 

1901 

2009 

2142 

2164 

2298 

2304 

2579 

2609 

2640 

2721 
2722 

2772 
3021 

3026 

3054 

Ankara otomatik telefon kanununun 7 nci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında 
Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlar 
hakkındaki kanunun beşinci maddesinin tadiline 
dair 
Telgraf ve telefon kanununun 7 nci 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 
« Eastern » telgraf kumpanyasile münakid muka
velenamenin feshile (Communication împerial and 
International) Limited Şirketi ile bir mukavele 
akdi hakkında * 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun bazı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bir madde ilâ
vesine dair olan 1901 numaralı kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkmda 
Memleket dahilinde hava yolile nakledilecek mek-
tub posta paketi ve saireden alınacak ücretler hak
kında 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 ncd 
maddesine ilâve edilecek fıkra hakkmda 
Posta kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun bazı 
maddeleri hakkında 
Beynelmilel telekomünikasyon mukâvelesile telli ve 
telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdikms 
dair 
376 numaralı posta kanununa müzeyyel kanun 
406 numaralı telgraf ve telefon kanuna müzeyyel 
kanun 
Posta, telgraf ve telefon memurları hakkında. 
Kahire umumî posta mukavelesinin tasdiki hak 
kında 
tstanbul telefon tesisatının satın alınmasına dai] 
Hükümet ile şirket arasında akdedilen mukavele 
ııin tasdiki hakkında 
İstanbul telefon tesisatının tesellüm ve işletme mu 
amelelerine dair 



— C/25 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

1/2/1937 

4/6/1937 

9/6/1937 

25/4/1938 

24/6/1938 

24/6/1938 
16/1 /1939 

27/12/1923 

1/ 1 /1928 

1/10/1934 

24/4/1935 

31/10/1935 

20/12/1935 

20/7/1936 

23/6/1936 
20/7/1936 

18/8/1936 

19/11/1936 

23/3/1937 

30/4/1937 

Kanun 

» 

> 

» 

» 

> 
» 

Kararname 

> 

» 

> 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

3108 

3202 

3222 

3375 

3488 

3491 
3560 

185 

6012 

2/1364 

2/2393 

2/3422 

2/3732 

2/4042 

2/4877 
2/5046 

2/5206 

2/5592 

2/6240 

2/6483 

376 numaralı posta kanununun 53 ncü maddesinin 
«tadiline dair 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 
53 ncü maddesi 
Telsiz kanununun harç ve ücretlere dair olan 9 
:ıcu faslı 
îzmn telefon tesisatının satın alınmasına dair Hü
kümetle şirket arasında akdedilen mukavelenin tas
diki hakkında 
îzmir telefon tesisatı tesellüm ve işletme muamele
lerine dair 
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci maddesi 
Adlî evrakm 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 müraselâtmdan 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 
Anadolu ajansının îran, 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 hakkında 
Telefon ücretleri hakkmda 
2721 numaralı kanunun birinci maddesi mucibin
ce Vekiller Heyetince tasdik olunan ücret tarifesi 
hakkında 
Ankara ve istanbul radyosunun posta ve telgraf 
idaresince işletilmesi hakkmda 
3054 numaralı kanunun 6 nci maddesi mucibince 
hazırlanan istanbul telefon müdürlüğünün abone
lerle olan muamelâtı hakkında 
istanbul telefon rehberine konacak reklâm ilân
larından alınacak ücret hakkmda 
Türkiye, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan ve 
Çekoslavakya arasmda aktedilen Bükreş posta ve 
telekomünikasyon uzlaşması hakkında 



— C/26 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

14/6/1937 

20/7/1937 

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 

16/ 5 /1937 Kararname 2/6647 

2/6823 

2/7138 

2/7319 

2/7598 

2/8072 

2/8077 

2/9250 
2/9441 

2/9837 

2/9884 

2/10342 

2/10445 

Hulâsa 

İstanbul telefon tesisatının tesellüm ve işletme mu
amelelerine dair olan 3054 numaralı kanunun 6 
ncı 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 mektub 
ve kutu postaları ücreti hakkında 
Umumî telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus 
tesisattan her malî sene için alınacak ücretler hak
kında 
Marmaris - Rodos kablosunun işletme mukavelesi 
hakkında 
2/6240 numaralı kararname ile tasdik olunan is
tanbul telefon talimatnamesinin tarife bahsinin 
(müteferrik âletler, tesisat ve abonman ücreleri) 
kısmına uzun kordonlar için tesbit edilen ücretlerin 
ilâvesi ve İstanbul telefon tarifesinde meveud olub 
876 numaralı kanunla gösterilmemiş olan ücretlerin 
Ankara telefonu için de tatbiki hakkında 
Radyo satışlarından alınmakta olan ücret mik-
darının, İzmir enternasyonal fuarında teşhir 
edilmek maksadile getirilecek radyo makineleri 
için fuarın devamı müddetnce iki buçuk lira
ya indirilmesi hakkında 
İzmir telefon şirketi tesisatının satın almması 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 
tatbikına dair 
Ankara telefon kanununun tarife bahsinde meveud 
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 



- Ö/Ö? -
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulasa 

27/ 4 /1939 Kararname 2/10866 

3/6/1939 > 2/11151 

19/9/1939 » 2/11970 

13/10/1939 > 2/12145 

8/1 /1940 » 2/12585 

3/4/1940 » 2/13231 

28/9/1940 » 2/14460 

17/12/1940 » 2/14856 

24/12/1940 » 2/14920 

2/5/1932 Kanun 1951 

29/ 5 /1936 » 2996 

22/4/1341 Kanun 657 

11/1 /1939 » 3558 
27/1 /1927 » 968 

1/4/1933 » 2133 

Türkiye - Bulgaristan P. T. T. mukavelesinin 15 nci 
maddesinin tadili hakkmda 
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 hakkında 
Bükreşte toplanan Balkan birliği posta ve teleko-
münikasiyon komitesinin içtimamda kabul edilen 
esaslar dairesinde tesbit edilen ücretler hakkmda 
Yabancı memleketlerle yapılacak posta muamelâtın
dan alınacak ücretler hakkında 
Yerlerini değiştiren radyo abonelerinden alınacak 
veya kendilerine iade olunacak ücret farkları 
hakkında 
Belgratta toplanan Balkan birliği posta telekomü
nikasyon komitesince kabul edilen muaddel üc
retler hakkında 
İstanbul - Selanik telgraf irtibatmdaki bozukluk 
dolayısile İstanbul - Atina arasındaki telsiz irti
batından alınacak ücretler hakkında 
Telsiz ücret tarifesinde yapılan değişiklik hak
kında 
Beynelmilel telgraf mukavelename ve buna mer
but telgraf, telefon ve telsiz nizamnameleri 

Bu kanunun (Darphane mütedavil sermayesi) teş
kiline mütedair üçüncü maddesi 
Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
kanunun 14 ncü maddesi 

Harita müdüriyeti umumiyesi kanununun 4 ncü 
maddesi 
Devlete aid matbaaların birleştirilmesi hakkmda 
Millî matbaa tahsisatının mütedavil sermaye ha
linde istimali hakkmda 
Devlet kitabları mütedavil sermayesi hakkında 

Darphane ve damga matbaası hastlah 

Resmi matbaalar hasilah 



— ö/âa 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Umumî mekUbUr hastlatt 

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 

20/5/1940 

25/5/1936 

3/6/1937 

Kanun 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

Talimatname 

îc. V. H. Kararnamesi 

788 

1275 

1838 

2005 
2795 

2923 

3224 

3704 

3829 

2/6763 

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 
kanun 
Maarif vekâleti prevantoryom ve sanatoryomu 
hakkında 
KÖy eğitmen kursları ile köy enstitüleri idaresine 
dair kanunun üçüncü maddesi 
Devlet konservatuvarı hakkındaki kanunun 6 ncı 
maddesi 
2923 sayılı kanunun tatbik suretini gösteren tali
matname 
Leylî tıb talebe yurdu talimatnamesinin 10 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

26/10/1341 
17/5 /1928 

2/6/1930 
21/7/1931 

10/6 /1933 
21 /6 /1934 

Kanun 

» 

Viğtr müesstseîer hasitah 

459 Ziraat müesseselerine sermaye vazma dair 
1266 Islahı hayvanat kanununun 28 nci maddesini tadil 

eden kanun 
1678 867 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
1858 Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak 

kullanılması hakkmda 
2291 Ankara Yüksek ziraat enstitüsü hakkında 
2526 Nebat ve hayvanlarla mahsulâtmm muayene ve te

mizleme işleri için kurulacak fennî müesseseler 
hakkmda 



d / â ö -
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın nıüstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

5/7/1934 

23/12/1934 

30/12/1940 

20/7/1340 
1340 

28/11/1340 

19/6/1936 

12/10/1936 
15/7/1937 

16/2/1938 

Kanun 

» 

» 

Kararname 
Talimatname 
» 

» 

> 
Kararname 

> 

2582 

2654 

3959 

696 

332 

2/4858 

2/5332 
2/7107 

2/8118 

Hulâsa 

Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumu üretilmesi hakkında 
Ziraat vekilliği müesseselerinde yetiştirilen üretme 
vasıtalarının satılabilmesi ve işler sermaye ile ida
resi hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha müessese
si teşkiline dair kanunun 4 ve 5 nei maddeleri 
Hastaneler talimatnamesi 
Muayene ve tedavi evleri hakkında 
Sağır ve dilsiz ve körler müessesesi dahilî talimat
namesi 
2582 numaralı kanunun 3 ncü maddesi mucibince 
yapılan talimatname 
Çeltik ekimi kanununun tatbik sureti hakkında 
Kimyahane ve bakteriyolojihane tahlil ücretleri 
hakkmda 

29/6/1938 Kanun 

Konya ovası sulama idaresi hasılatı 

3538 Konya ovası sulama idaresi teşkilât ve vazifeleri 
hakkında 

Altmcı kısım 

Umumî müesseseler ve şirketler Kastlattndan Devlet hissesi 
İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümete 
verilmiş olan salâhiyete binaen akdolunan her nevi 
imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müteallik 
mukarreratm varidata müteallik hükümleri 

İmtiyazlı demiryollarından alınan 

30 mayıs 1283 Nizamname 

11 mart 1330 

31/5/1930 Kanun 1667 

Demiryolları usulü zabıtasma dair nizamnamenin 
yirminci maddesi 
Tramvayların umuru zabıtası nizamnamesinin 27, 
34, 41, ve 44 ncü maddeleri, 
Devlet demiryolları ve limanlan idarei umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanuna müzeyel 
kanun; 



Vergilerin Ve resimlerin ve sair hasılatın mflstenidatz 
Tarihi ' Nevi No. Hulâsa 

8/ 6 /1933 Kanun 2285 Cenub demiryollarının işletilmesine aid itilâfname-
nin onuncu maddesi 

Fenerler hasılatından alınan 

7/6/1939 Kanun 3633 Devlet denizyolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğünün teşkilât ve vazifelerine dair kanunun 
muvakkat birinci maddesinin ikinci bendinin E fık
rası 

Mükerrer sigorta sandığından alınan 

25/6/1927 Kanun 1160 Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 1 nci ve 
4 ncü maddeleri 

27/6/1929 Kararname Millî reassürans Türk anonim şirketi hakkında 

Musul petrollerinden alınan 

5/6/1926 Mukavelename Mukavelenamenin 14 ncü maddesine müsteniden 
Irak petrol şirketinden % 10 Hazine hissesi 

Yedinci kısım 

Müteferrik varidat 

Hazine muamelelerinden nviitevellid 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 

Tayyare resmi 

28/5/1934 Kanun 2459 Tayyare resmi kanunu 
23/12/1934 » 2647 Tayyare resmi hakkındaki kanunun 6 ncı madde

sine bir fıkra ilâvesine dair 



— C/31 — 
Vergilerin ye resimlerin ve sair hasılatın müstenidaü 

Tarihi Nevi No. 

25/12/1935 

23/3 /1938 
25/5/1938 

6/7 /1939 

Karnın 2877 

3343 
3401 

3702 

Hulâsa 

Tayyare resmi hakkındaki 2459 numaralı kanunun 
6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
Hayvanlar vergisi kanununun 8 nci maddesi 
Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılı kanunun 
bazı hükümlerini değiştiren kanun 
Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve be
lediyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve bele
diye resimlerile darülaceze hissesinin mikdarma ve 
sureti istifasına dair 

12/5/1932 

21/8 /1940 

Kanun 

Askerlik mükellefiyeti 

1958 

3192 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 
105 ve 106 ncı maddelerini muaddil kanun 
Zelzeleden zarara uğrayan bedeli naktî eratı hak
kındaki kanunun 1 nci maddesi 

14/ 1 /1938 

11/4/1938 

12/5/1927 

29/5/1929 

fcO/6/1938 

5/7 /1939 

Kanun 

Kıymetli evrak 

3323 2887 sayılı kanunun tadiline dair kanunun birinci 
ruaddesi 

3356 Kira kontratolarile ferağ ve intikal ilmühaberleri
nin ve nüfus hüviyet cüzdanlarmm bedel mukabi
linde satılması hakkmda 

1025 Hükümetle efrad arasında teati olunacak mukave
lename ve şartnameler hakkında 

1473 Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde itası 
hakkında 

3468 Pul ve kıymetli kâğıdların bayiler ve memurlar 
vasıtasile sattırılmasma ve bunlara satış aidatı ve
rilmesine dair kanun 

3686 Evlenme kâğıdlan ye nüfus kütüklerine tescilleri 
hakkındaki kanunun birinci maddesi 

Muayyen masraflar karşılığı varidat 

Kambiyo murakabesi mukabili Cumhuriyet Merkez bankasından alınan 

11/ 6 /1930 Kanun 1715 Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 
Hükümet hissesine müteallik mevaddı 



— C/32 — 
Vergilerin ye resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Şirketlerden ve müteahhidler den teftiş mukabili ahnan 

19/5/1929 Kanun 1456 Şirket ve müteahhidlerden teftiş mukabili alınacak 
mebaliğe dair kanunun 11 nci maddesi 

27/ 5 /1939 » 3614 Ticaret vekâleti teşkilât kanununun 19 ncu mad
desi 

Teber ruat 

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 

Mülga vergiler bakayası 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş olan harb kazanç
ları vergisile misil zamları ve teahhür zamları ve 
ihale aşarı ile teklif ve rüsuma ve iltizam bedel
lerine müteallik kanun ve nizamnamelerin mer'î 
bulundukları senelerde tahakkuk etmiş veya bu 
zamanlara aid matrahlar üzerinden tahakkuk ede
cek vergiler bakayası 

Cezalar 

Para cezaları 

10 mart 1296 Kanun İhtira beratı kanununun 39, 40 ve 47 nci mad
deleri 

28 ağustos 1305 » Tedariki vesaiti nakliyei askeriye kanununun 52 nci 
maddesi 

26 nisan 1325 > Serseriler hakkındaki kanunun 16 nci maddesi 



— C/33 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

27 mayıs 1325 Kanun 

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 

11/4/1334 

10/9/1337 

17/4/1338 
9/4/1340 

Kanuı 

» 

» 

» 
Tefsir 

9 / 4 /1340 

12/4 /1341 
14/4 /1341 
30/11/1341 

18/ 1 /1926 

1/3/1926 

3 / 3 /1926 
22/3/1926 

Kanun 

151 

222 
41 

470 

608 
618 
677 

721 

765 

767 
790 

îçtimaatı umumiye kanununun 3 ve 10 ncu mad
deleri 
Tatili işgal kanununun 8 ve 9 ncu maddeleri 
Pirinç ziraati hakkındaki kanunun 12 nci maddesi 
Hakkı telif kanununun 32 nci maddesi 
Polis nizamnamesine müzeyyel mevad hakkındaki 
kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri 
Emvali gayrimenkulenin tahrir ve tahdidi hakkın
daki kanunun para cezasma müteallik hükümleri 
Hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanunun 12 ve 
15 nci maddeleri 

Merakibi bahriyeden maada mahallerde kullanılan 
müvellidülbuharlarla buhar hazineleri ve motörler 
nizamnamesine muhalefet edenler hakkındaki ka
nunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci madde
leri 
Ameliyatı ıskaiye işletme kanununun 33 ve 34 ncü 
maddeleri 
Nüfus kanununun muaddel 40 nci maddesi 
Ecnebi anonim ve sermayesi eshama münkasem şir
ketler ile ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki kanu
nun 12 ve 23 ncü maddeleri 
Gümrük kanununun 98, 99, 102, 103, 104, 108 ve 
111 nci maddeleri 
Damızlık tiftik keçilerinin meni ihracı hakkındaki 
kanununun 5 ve 6 nci maddeleri 
Ereğli havzai fahmiyesi maden amelesinin hukuku
na müteallik kanunun cezaya müteallik hükümleri 
Cezayı 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 nci maddeleri 
Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbe
darlıklar ile bir takım unvanların ilgasma dair ka
nunun birinci maddesi 
Zabrtai saydiye nizamnamesine bazı mevad tezyili 
hakkında 
Türk ceza kanunu ve bu kanunun zeyil ve tadil-
lerindeki para cezasına müteallik hükümleri 
Türk kodeksi kanununun 9 ncu maddesi 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki ka
nunun 19, 22 ve 23 ncü maddeleri 



— C/34 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 
Hulâsa 

19/4/1926 Kanun 

15/5/1926 » 

26/5 /1926 > 
20/ 5/192G » 

29/5/1026 » 

30 /5 / l 926 » 

7/ 6 /1926 > 

7 / 6 / l 9 2 6 » 

7/6/1926 » 

24/ 1 /1927 » 

2/3/1927 » 

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 » 

815 

839 

858 
859 

865 

872 

904 

905 

906 

964 

984 

992 

1050 

1055 
1056 

1086 

1111 

1149 

1160 

1234 

1235 

Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye (kabotaj) ve 
limanlarla kara suları dahilinde ierayi sanat ve ti
caret hakkındaki kanunun 5 nci maddesi 
Sıtma mücadelesi kanununun 17 vo 19 ncu mad
deleri 
Çekirge kanununun 8 nci maddesi 
Ipckböccği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene 
ve satılması hakkındaki kanunun 20 nci maddesi 
Ticaret kanununun 38, 40, 52, 53, 64 ve 116 ııo.ı 
maddeleri 
Tedariki vesaiti nakliyei askeriye kanununun 52 nci 
maddesine müzeyyel kanunun 2 nci maddesi 
Islahı hayvanat kanununun 31, 32, 33 ve 37 nci 
maddeleri 
Gümrük kanununa müzeyyel kanunun 2, 7, 10 ve 
11 nci maddeleri 
Gümrük kanununun muaddel 100, 105, 106 ve 109 
ncu maddeleri 
Eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunun 45 nci 
maddesi 
p]cza ticaretharıelerile sanat ve ticaret işlerinde 
kullanılan zehirli ve müessir kimyevî maddelerin 
satıldığı dükkânlara mahsus kanunun cezaya mü
teallik 21 nci maddesi 
Serirî ve gıdaî tahaıriyat ve tahlilât yapılan ve 
mislî teamüller aranılan umuma mahsus bakteri
yoloji ve kimya lâboratuvarlan kanununun 9, 10 
ve 11 nci maddeleri 
Muhnsebei 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 ncu mad
desi 
Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki kanunun 
61, 62, 63 ve 65 nci maddeleri 
Çekirge kanununun 2 ve 3 ncü maddelerini muad-
dil kanun 



— C/35 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Ilulâsa 

14/5/1928 

17/5 /1928 

23/5/1928 

23/5/1928 

4/4 /1929 

18/4/1929 
13/5/1929 

16/5/1929 

1/6/1929 
2/6 /1929 
3/ 6/1929 

20/2/1930 

10/4/1930 

24/4/1930 

22/5/1930 

10/6/1930 

10/ 6/l930 

15/6/l930 

15/6/1930 

8/ 1 /1931 

4/7/1931 

4/7/1931 

Kanun 1262 

1271 

1315 

1324 

1412 

1426 
1440 

1447 

1499 
1527 
1528 

1567 

1582 

1593 

1632 

1704 

1705 

1722 

1723 

1741 

1836 

1837 

İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 18, 
19 ve 20 nci maddeleri 
839 sayılı kanuna müzeyyel kanunun cezaya müte
allik hükümleri 
Şifre makinelerinin ithal ve memnuiyctine dair ka
nunun para cezasına müteallik hükümleri 
Damga resmi kanununun 44 ncü maddesinin 6 ncı 
fıkrası ile 55 nci maddesi 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun para ceza
sına müteallik hükümleri 
Vilâyetler idaresi kanununun 6S nci maddesi 
Deniz ticareti kanununun para cezasına müteallik 
hükümleri 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanununun 
6 ncı faslının 44, 49 ve 53 ncü maddeleri 
Gümrük tarifesi kanununun 7 ve 29 ncu maddeleri 
752 numaralı kanunun muaddel 9 ncu maddesi 
Yabani ağaçların aşılanmasına dair kanunun 23 
ve 25 nci maddeleri 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki ka
nunun para cezasına müteallik hükümleri -
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 36 ncı mad
desinin 4 ncü fıkrasını mııaddil kanun 
Umumî hıfzıssıhha kanununun 82 - 103 ncü mad
deleri 
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 
(iümrük kanununun muaddel 110 ncu maddesini 
tadil eden kanun 
Askerî şahıslar tarafından işlenilen suçların af ve 
teciline dair 
797 numaralı veraset ve intikal vergisi kanununun 
muaddel 46 ncı maddesi 
Bina vergisi kanununun 16 ncı maddesi 



— C/36 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

25/7/1931 

30/11/1931 
7/ 1 /1932 

26/5/1932 
9/6/1932 

24/5 /1933 

29/5 /1933 
31/5/1933 

3/6/1933 
5/6 /1933 

8/6/1933 

8/6/1933 

12/6/1933 

23/5/1934 

28/5 /1934 

30/6/1934 

5/7 /1934 

22/12/1934 

3/ 6 /1935 

7/6/1935 

14/6/1935 

20/11/1935 

25/12/1935 

24/ 1 /1936 
27/1 /1936 

Kanun 

» 
» 

» 
» 

> 

» 
» 

> 
» 

> 

» 

* 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

t 

» 
» 

1881 

1890 
1918 

1980 
2004 

2219 

2239 
2253 

2257 
2271 

2278 

2279 

2313 

2441 

2459 

2550 

2576 

2643 

2754 

2767 

2796 

2850 

2882 

2901 
2903 

Matbuat kanununun para cezasına müteallik hü
kümleri 
iktisadî buhran vergisi kanununun 9 ncu maddesi 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunun 
para cezasına müteallik hükümleri 
Muvazene vergisi kanununun 6 neı maddesi 
tcra 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 nci 
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 
Barut ve patlayıcı maddeler kanununun 4 ve 5 
nci maddeleri 
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 noü 
maddesi 
2466 numaralı buğdayı koruma kanununun muad
del 9 ncu maddesinin (A) fıkrasının 1 numaralı 
bendi 
ihtiyat zabitleri ve ihtiyat memurları hakkındaki 
1076 numaralı kanunun muaddel 10 ncu maddesi 
Sıtma ve firengi ilâçları hakkındaki kanunun 2 nci 
maddesi 
1718 numaralı kanunun bu kanunla tadil edilen 
10 ncu maddesi 
1111 numaralı kanunun bazı maddelerini tadil eden 
kanunun para cezasına müteallik hükümleri 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi kanununun 7 nci 
maddesi 
Arazi tahrir kanununun 14 ncü maddesi 
Pamuk ıslahı kanununun 7 nci maddesi 



— C/37 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

29/ 1 /1936 

29/5/1936 
1/6/1936 

9/6/1936 

11/12/1936 

8/2/1937 

10/12/1937 

19/4/1937 

Kanun 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

2906 

2994 
2999 

3018 

3078 

3116 

3122 

3153 

5/5/1937 

9/6/1937 

8/12/1937 
17/12/1937 

7/1/1938 

20/5/1938 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

25/5/1938 

10/6/1938 

15/6/1938 
17/6/1938 

17/6/1938 

3167 

3222 

3277 
32S4 

3308 

3392 

3402 

3437 

3456 
3457 

3458 

Nebatları hastalık ve zararlı böceklerden koruma 
kanununun 23 ncü maddesi 
Türk bayrağı kanununun 6 ncı maddesi 
Bankalar kanununun para cezasına müteallik hü
kümleri 
1705 saydı kanuna müzeyyel kanunun 9 ve 11 ncı 
maddeleri 
3078 sayılı kanunun 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 ncı 
maddeleri 
Orman kanununun 6 ncı kısmının para cezasına 
müteallik beşinci faslı hükümleri 
öğretici ve teknik filimler haklandaki kanunun 
4 ncü maddesi 
Radyoloji, radyom ve eletrik ve diğer fizyoterapi 
müesseseleri haklarındaki kanunun para cezalarına 
müteallik 11 ve 13 ncü ıııaddelerile muvakkat mad
desi 
Kara avcılığı kanununun ceza hükümlerine dair 
olan beşinci faslı 
Telsiz kanununun cezaî hükümlere dair olan 10 ncu 
faslı 
Nalband mektebleri vo nalbandlık hakkında kanun 
BazT maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının ya
sak edilmesi ve satın alınması hakkındaki kanunun 
7 nci faslı 
Devlet ziraat işletmeleri kurumu hakkındaki kanu
nun 12 nci maddesi 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki 1149 sayılı kanunini 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
lerin 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 



— 0/38 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

17/6/1938 Kanım 

20/6/1938 * 

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/l938 » 

26/ 1 /1939 » 

5/7/1939 » 

6/7/1939 » 

6/7/1939 > 

6/7/1939 » 

7/7/1939 » 
3/ 1 /1940 » 

3/ 1 /1940 » 

3460 

3467 

3473 
3491 

3502 

3512 
3517 

3518 

3519 

3529 

3531 

3573 

3670 

3696 

3700 

3702 

3705 
3762 

3763 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek sııretile 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 ncı mad
desi 
Mahrukat kanununun 6 ncı 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 
Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılma-
sı hakkındaki kanunun 17 nci maddesi 
Millî piyango keşidesine dair kanunun 13 ncü 
maddesi 
Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 2261 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesinin kaldırılmasına ve 3537 
sayılı kanunda bazı değişiklik yapılmasına dair ka
nunun 2 nci maddesi 
Umumî nüfus sayımı hakkındaki kanunun 6 ncı 
maddesi 
Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve bele
diyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve bele
diye rcsimlerile darülaceze hissesinin mikdarına ve 
sureti istifasına dair kanunun 6 ncı maddesi. 
Nüfus sayımı kanununun 5 nci maddesi 
Hizmetten ayrılan bazı memurlar ve müstahdem
lerin yapamayacakları işleri hakkındaki kanunun 
3 ncü maddesi 
Türkiyede harb silâh ve mühimmatı yapan hu
susî sanayi müesseselerinin kontrolü hakkındaki ka
nunun 5 nci maddesi 



— C/39 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

17/ 1 /1940 

18/1 /1940 

27/3/1940 
29/4/1940 

28/5/1940 
8 sefer 1284 

24/7/1940 
24/7/1940 

25/12/1940 

30/12/1940 

11/11/1938 

Kanun 

» 

2> 
» 

» 
Nizamname 

Kanun 
» 

> 

5> 

Ic. V. Kararname 
talimatnamesi 

3777 

3780 

3788 
3812 

3843 

3899 
3900 

3954 

3958 

2/9884 

21 ağustos 1287 Nizamname 
23 K. sani 1291 » 
19 nisan 1298 Nizamname 

18 sefer 1299 > 

28 nisan 1304 

21 haziran 1305 

22 haziran 1305 

10 nisan 1322 

9 K. sani 1327 

26 T. sani 1329 

1 mart 1330 

30 mart 1331 
23/11/1937 îcra Vekilleri II . 

kararnamesi 
12 

28 T. sani 1299 iradeli talimatname 

Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki 1918 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin deeğiştirilmesine dair 
Millî korunma kanununun cezaî hükümlerine dair 
olan 5 nei faslı 
Çay kanununun 13 ve 15 nci maddeleri 
1881 sayılı matbuat kanununun 30 ve 35 nci mad
delerini değiştiren kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Muamele vergisi kanunu 
Demiryollarının usulü zabıtasına dair nizamname
nin cezaya müteallik hükümleri 
Askerlik kanununun değiştirilen 94 ncü maddesi 
Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak
kındaki kanunun 30 ncu maddesi 
Millî korunma kanununun değiştirilen 53 ve 59 
ncu maddeleri 
Gözlükçülük hakkındaki kanunun 12, 13, 15 ve 16 
nci maddeleri 
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 
Alâmeti farika nizamnamesinin 14, 15, 16, ve 21 
nci maddeleri 
Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin mu
addel 13 ncü maddesi 
Zabıtai saydij^e nizamnamesinin muaddel 30 ncu 
maddesi 
Aşari atika nizamnamesinin 8, 9, 26 ve 32 nci mad
deleri 
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 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

29 mart 1296 Tahriratı umumiye 

15/8 /1311 » » 

Talimatname 

Hulâsa 

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 

30/11/193] 

26/5 /1932 

12/6/1933 

23/3 /1934 

22/12/1934 

23/5 /1935 

27 /5 /1935 

14/6/1935 
25/12/1935 

20/ 1 /1936 

28/6 /1938 
29/6 /1938 

Kanun 

Zam cezaları 

216 Merakibi bahriyeden alınacak resim hakkındaki ka
nun ile rüsumu bahriye tarifesinin cezaya müteal
lik hükümleri 

1118 Oyun kâğıdları inhisarı hakkındaki kanunun 3 ve 
5 nci maddeleri 

1324 Damga resmi kanununun 44 ncü maddesinin 1, 2 
ve 4 ncü fıkraları 

1836 797 numaralı kanunun muaddel 22, 23 ve 45 nci 
maddeleri 

L890 İktsadî buhran vergisi kanununun 6, 7, 8 ve 9 ncu 
maddeleri 

1980 Muvazene vergisi kanununun 3, 5 ve 6 nci mad
deleri 

2308 Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon ve tah
vilât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye intikali 
hakkındaki kanunun cezaya müteallik hükümleri 

2395 Kazanç vergisi kanununun 42, 51, 52, 53, 58, 74,76, 
77, 85 ve 87 nci maddeleri 

2643 Buğdayı koruma karşılığı kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanunun 3 ncü maddesile 2466 
sayılı kanunun 9 ncu maddesi 

2729 Kazanç vergisine dair olan 2395 saydı kanuna ek 
kanunun 12 ve 14 ncü maddeleri 

2731 Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkın
daki kanunun 6 nci maddesi 

2796 1718 numaralı kanunun muaddel 10 ncu maddesi 
2882 Hava kuvvetlerine yardm vergisi kanununun 5 ve 

7 nci maddeleri 
2897 Hayvanlar vergisi kanununun 24 ve 25 nci madde

leri 
3519 Pasaport kanununun 39 ncu maddesi 
3529 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak

kındaki kanunun 29 ncu maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi 

6/7/1939 

3/ 1 /1940 

8/ 1 /1940 

28/5/1940 

Nevi 

Kanun 

No. 

3702 

3765 

3767 

3843 

Hulâsa 

Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve be
lediyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve bele
diye resimleerile darülaceze hisselerinin mikdarma 
ve sureti istifasına dair kanunun 4, 5 ve 6 ncı mad
deleri 
Damga resmi kanununun bazı bükümlerinin değişti
rilmesine dair kanunun 7 nci maddesi 
Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa ek ka
nun 
Muamele vergisi kanunu 

29/11/1336 

30/12/1341 

18/3/1926 
26/5/1927 

25/6/1927 

17/5/1928 

24/5/1928 

24/5/1928 

16/5/1929 
10/6/1930 

12/6/1933 

2/6/1934 

21/ 3/1938 

23/9 /1928 

27/6/1938 

Kanun 

» 

> 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

> 

» 

Karar 

Kanun 

Müteferrik hasüât 
66 istiklâl madalyası hakkındaki kanunun harca mü

teallik maddesi 
701 Mevcud 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 tezyili 
hakkında 

1338 Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı kanunun 
8 nci maddesinin tadiline dair kanun 

1349 Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irad 
kaydine dair 

1447 Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkında 
1710 Su tulumbaları işleten motörlerden alınacak resme 

dair 
2308 Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tahvil-* 

lât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye intikali 
hakkında kanun 

2490 Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 25, 49 ve 
73 ncü maddeleri 

3340 Müzelerle tören yerlerini ziyaret edenlerden alına
cak ücret hakkında 
Balya - Karaaydm hattının buharla işletilmesi hak
kında Heyeti Vekile karan 

3499 Avukatlık kanununun ruhsatnamelerden 25 er lira 
harç. alınacağına dair olan 20 nci- maddesi 



C/42 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenkifti 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

29/5/1934 Kanun 

İstanbul Üniversitesi hasilaU 

2467 istanbul Üniversitesinin muvazenei umumiyeye alın
masına dair 

Sekizinci kısım 

Fevkalâde varidat 

30/11/1931 
26/4/1934 
23/5/1935 
26/5/1932 
8/5/1933 

26/4/1934 
11/4/1935 
25/5/1938 
26/1 /1939 
28/5/1936 

12/6/1937 

29/5/1934 
22/12/1934 
14/6/1935 
8/1/1940 

12/6/1937 
7/4/1938 

25/12/1935 
29/5/1937 

Kanım 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

Kanun 
» 
» 
» 

Tefsir 
îera Vekilleri He
yeti kararnamesi 
Kanun 

> 

1890 
2416 
2728 
1980 
2174 
2417 
2688 
3404 
3585 
2985 

3258 

2466 
2643 
2820 
3767 
226 

2/8466 

2882 
3192 

30/5/1939 

iktisadî buhran vergisi kanunu ve zeyilleri 

Muvazene vergisi kanunu ve zeyilleri 

1936 muvazenei umumiye kanununun %2 nci mad
desi 
Kazanç vergisi hakkındaki 2395 mımatalı kanun
la 1890, 1980 ve 2882 numaralı kanunların bazı 
hükümlerini değiştiren kanun 

Buğdayı koruma karşılığı kanunu ve zeyilleri 

2643 sayılı kanunun 5 nei maddesi hakkında 
2/8466 Nakliye tezkeresiz naklolunan unlar hakjkında 

Hava kuvvetlerine yardım vergisi kanunu 
1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununun 24 
neü maddesi 

3620 1939 malî yılı muvazenei umumiye kanununun 
27 nei maddesi 

22/3/1926 Kanun 

Nâetm varidat 

790 ispirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hjakkmdaki 
kanunun 29 nen maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

12/5/1927 

21/6/1928 

2/6/1929 
29/4/1933 

23/12/1935 

27/12/1937 

25/5/1938 

Kanun 1023 

1118 

1525 
2159 

2871 

3293 

3398 

8/1 /1940 Ic. V. H. Kararnamesi 2/12627 

Hulâsa 

Mekteb pansiyonlarının idaresi hakkındaki kanun 
mucibince alınacak mebaliğ 
Oyun kâğıdı inhisarı hakkındaki kanunun ikinci 
maddesi mucibince Hilâliahmer cemiyetine aid 
hisse 
Şose ve köprüler kanunu 
1660 sayılı kanuna müzeyyel kanunun 11 nci mad
desi 
Arazi ve bina vergilerile binalardan alman 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 münbais 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 

Şeker fabrikaları hakkındaki kanunun ikinci mad
desi 
Islahı hayvanat hakkındaki kanunun damızlığa el
verişli aygır ve boğaların her türlü rüsumdan mu
af olduğuna dair 37 nci maddesi 
Sıcak ve soğuk maden sularmrn istismarile kaplıca
lar tesisi hakkındaki kanunun 5 nci maddesi 
Devlet demiryollan ve limanları idarei umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaifine dair 

Teşviki sanayi kanunu ve zeyilleri 

Bazı muafiyetlerin ilgasma dair 
Anadolu - Mtersin, - Tarsus - Adana demiryollan 
ve Haydarpaşa limanı hakkında münakid mukave
lenamenin tasdikrna dair 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 
muafiyete dair 96 ma maddesi 

5/4/1341 

7/6/1926 

10/6/1926 

23/5/1927 

28/5/1927 
2/2/1929 
14/12/1929 
3/6/1933 
29/6/1938 
6/7/1939 
21/5/1928 
31/12/1928 

11/6/1930 

Kanun 

Kanun 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

601 

904 

927 

1042 

.1055 
1390 
1543 
2261 
3537 
3696 
1301 
1375 

1715 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

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 

17/ 1 /1938 

Kanun 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

> 

» 

> 
» 

» 

* 

» 

» 

» 

1722 

1918 
2262 
2300 

2360 

2548 

2550 

2761 

2834 

2836 
2879 

3026 

3146 

3156 

3290 

3327 

25/4/1938 

22/6/1938 

24/6/1938 
12/6/1939 

3375 

3480 

3491 
3642 

Kibrit ve çakmak inhisarının işletilmesinin dev
rine dair 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkmda 
Sümerbank kanununun 14 ncü maddesi 
Devlete aid bir kısım binalar satış bedelile resmî 
daireler yapılması hakkmda 
Hizmetleri görülmüş bazı zevata gayrimenkul mal 
verilmesi hakkmda 
Ceza evlerile mahkeme binaları inşası karşılığı ola
rak alınacak harçlar ve mahkûmlara ödettirilecek 
yiyecek bedelleri hakkında 
Kaçakçılığın men'i ve takibi hakkındaki 1İ918 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 
istanbul telefon tesisatının satın alınmasına dair 
Hükümetle şirket arasında akdedilen mukavelenin 
tasdiki hakkında 
Hükümetle Ereğli şirketi arasında aktedilen 28 
teşrinisani 1936 tarihli satın alma mukavelesinin 
tasdikin a dair kanunun 2 nci maddesi 
Şark demiryolları imtiyazı ile şirkete aid mal
ların satın alınmasına dair mukavelenamenin 
tasdiki hakkında kanun 
Devlet hesabi arında liranın esas ittihaz edilmesi 
hakkında kanun 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 2550 Sayılı ka
nunun 2 nci maddesine bir fıkra eklemjaesi hak
kında kanun 
îzmir telefon tesisatının satın alınmasına (dair Hü
kümetle şirket arasında akdedilen mukavelenin 
tasdiki hakkında 
İstanbul elektrik şirketi imtiyazile tesisatının satın 
alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında 
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci maddesi 
İstanbul Tramvay şirketinin imtiyaz hakfkı ile bu 
şirket tesisatının satın alınmasına dair mukavelenin 
tasdiki hakkında kanun I 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

5 /7 /1939 

5 /7 /1939 

6/7/1939 

17/4/1940 
17 /5 /1940 

10/7/1940 

21/8 /1940 

12/ 6 /1939 Kanun 

5 /7 /1939 

3643 

3670 

3688 

3689 

3692 

3803 
3828 

3893 

3911 

Hulâsa 

istanbul Tünel şirketinin imtiyaz hakkı ile bu şir
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 Türk 
anonim şirketi hisse senedlerinden bir kısmının sa
tın 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 
Köy enstitüleri kanununun 4, 5 nci maddeleri 
Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanun 
Erzincana ve Erzincan yer sarsıntısından mütees
sir olan mmtakaya yardım için yapılan ve yapıla
cak her nevi nakliyattan alınacak ücretlere dair 
Bazı Devlet alacaklarının tahsil sureti hakkında 
kanun 





Ç - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 6 

[Hidematı vataniye maaşları] 
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Maaş sahibinin 

ÎSÎMLERÎ 

Usat tarafından şehid edilen Akdağ 
Madeni kaymakamı Tahir: 

Zevcesi Memnune 
Kerimesi Mihrünnisa 

•» Nilüfer 
•» Tahire 

Mahdumu Ertuğrul 

Derseadette şaiben idam olunan 
Urfa mutasarrıfı sabıkı Nustet zevcesi 
Hayriye 

Konya hâdisei isyaniyesinde vazi
fesi uğrunda şehid edilen Bozkır kay
makamı Demir Asai zevcesi 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 nazire esbakı General mer
hum Ahmed Cemal: 

Zevcesi Seniha 

Maaş 
miktarı 

12,5 

10 

10 
5 
5 
5 

10 

10 

15 

Tahsis şartları 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. 

25 

80 
481 

107 

271 

270 

275 

Tarihi 

23 /9 /336 

25/12/336 
13 /4 /340 

19 /3 /337 

478 

14/10/338 

19/10/338 

14/10/338 

13 /4 /340 

[*] 515 numaralı kanunla evvelce muhassas 5 lira maaşı 5 lira zamla 10 liraya çıkarılmıştır. 
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Maaş sahibinin 

ÎSÎMLERÎ 

Sadrı esbak merhum Talât zevcesi 
Hayriye 

Doktor Bahaettin Şakir: 

Mahdumu Alp 
> Celâsin 

Şehid Tevfik Sükûtî hemşiresi Se-
niye 

Damad Ferid tarafından idam edil
miş olan şehid Çarkçı Yüzbaşı Halil 
ibrahim 

Zevcesi Fatma Belkis 
Kerimesi îclâl 

» Necibe 
Mahdumu Celâleddin 

General Abdülezel hafidesi Naciye 

Şehiden vefat eden binbaşı Muhtar 
hemşiresi Binnaz 

Mitat: 

Kerimesi Mesrure 

Babıâli vakasında şehid edilen Har
biye nazırı esbakı General Nâzım ke
rimesi Atiye 

Merhum Niyazi: 

Zevcesi Feride 
Hemşiresi Lâtife 

Sadrı esbak merhum General Mah-
mud Şevket zevcesi Dilşad 

Maaş 
miktarı 

25 

10 

10 
5 
5 
5 

15 

10 
10 

62,5 

Tahsis şartlan 

Mekteb tahsillerini ik
mal edinceye kadar 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. Tarihi 

478 

1 Eramil maaşı almamak 
J şartile 

479 

13/4 /340 

13 /4 /340 

480 13 /4 /340 

481 13 /4 /340 



- 0 / 4 -
Maaş sahibinin 

ÎSÎMLERÎ 

Esbak Diyarbakır valisi Reşid 
merhumun: 

Haremi Mazlume 

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 

Gümüşane mebusu Şehid Ziya: 

Zevcesi Ayşe 
Kerimesi Yadigâr 

Maraş ulûmu riyaziye muallimi sa
bıkı Hayrullah: 

Zevcesi Ayşe 

Maaş 
miktarı 

20 

6 

20 

10 
5 
5 

10 

50 

4 

Tahsis şartları 

Teehhülüne kadar 

Teehhüllerine kadar 

Teehhüllerine kadar 

Teehhülüne kadar 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. Tarihi 

481 13/4/340 
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Maaş sahibinin 

ÎSÎMLERÎ 

Esbak Kastamonu mebusu İsmail 
Mahir: 

Mahdumu Bekir Gündüz 

Denizli mebusu sabıkı Hakkı Behiç 

Denizli komiseri Hamdi: 

Zevcesi Fevziye 
Kerimesi Perihan 
Validesi Firdevs 

Oğlu Cengiz 

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 

Kızılca nahiyesi müdürü Şehid 
Adil: 

Zevcesi Havva tsmet 
Kerimesi iffet 

Şehid Erzincanlı Hafız Abdullah 
haremi Hatice 

Konya hâdisei isyaniyesinde şehid 
edilen Ali Kemal kerimesi Nefise 

Maaş 
miktarı 

5 

25 

5 
5 
5 

5 

5 

5 
5 

10 

5 

2 
2 

10 

5 

Tahsis şartlan 

^ 

1 Mekteb tahsilini ikmal 
J edinceye kadar 

Teehhülüne k*dar 

1 Tahsilini ikmal edin-
J ceye kadar 

» 

1 Tahsillerini ikmal edin-
j ceye kadar 

1 
/ 

^ 

> 

Teehhülüne kadar 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. 

481 

482 

515 

Tarihi 

13/4/340 

13/4/340 

24/4/340 



Ç/6 

Maaş sahibinin 

ÎSÎMLERÎ 

Ziya Gök Alp merhumun: 

Kerimesi Hürriyet 
» Türkân 

24 ncü fırka kumandanı kaymakam 
Mahmud: 

Refikası Şaziye 

24 ncü fırka erkânıharbi yüzbaşı 
Yakub Sami: 

Zevcesi Şahende 

Maraşlı doktor Mustafa: 

Zevcesi Naime 

Maraşlı şehid Evliya: 

Zevcesi Şerife 
Mahdumu Fehmi 

Kozanlı şehid Saimiıı hemşiresi Na
ciye 

Şeyhülislâm esbak Musa Kâzım 
merhumun: 

Zevcesi Aliye [*] 

Şehid jandarma mülâzirni evveli 
Süreyyanın 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 

Tahsis şartları 

Teehhüllerine kadar 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. Tarihi 

0 

Tekaüd, eytam ve era-
mil maaşları varsa kat-
olunacaktrr. Kız ve 
erkek çocuklara yir
mi yaşına kadar ve
rilir . 

518 11/11/340 

649 

3291 

2 2 / 4 / 3 4 1 

24/12/937 

[•] Evvelce muhassas yirmi lira maaşına yirmi Ura daha zammedilerek kırk liraya iblâğ olun
muştur (Kanun No. 1101). 
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Maaş sahibinin 

ISÎMLERÎ 

Nafıa vekili merhum Süleyman 
riırrı: 

Zevcesi Ehliman 
Mahdumu Fikri Ziya 

» Saruhan 
Kerimesi Gülbeğim 

Maaş 
miktarı 

40 
30 
30 
30 

Saruhan mebusu merhum Reşad: 

Zevcesi Atiye 

Oğlu Mustafa Reşid 

İstanbul mebusu merhum Abdur-
rahman Şeref: 

Kerimesi Hikmet 

caı 
Çorum mebusu merhum Ferid Re-

Zevcesi Kâmüran 

Mahdumu Bahir 

Merhum Doktor Vasfi: 

Refikası Nazmiye 

Sivas valii esbakı merhum Reşid 

Zevcesi Melek 

Kerimesi Emine Fikret 

Mahkemei temyiz reisi evveli mü
teveffa Hasan Fehmi zevcesi Kâmüran 

50 
50 

30 

20 
10 

20 

20 
10 

30 

Tahsis şartlan 

Eytam ve eramil maaşı 
verilmemek şartile 
mahdumlarına ikmali 
tahsillerine ve diğerle
rine izdivaçlarına ka
dar maktuan. 

Eytam ve eramil maaşı 
Yerilmemek şartile zev
cesine kaydihayat snre-
tile, oğluna ikmali tah
siline kadar. 

Eytam ve eramil maaşı 1 
katolunmak üzere teeh- i 
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 toeiıhül 
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 

753 

1098 

1099 

8 /2 /926 

24 /2 /926 

19 /6 /927 

19 /6 /927 

1100 

1102 

1103 

19 /6 /927 

19/ 6/927 

19/ 6/927 
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Maaş sahibinin 

ISİMLERÎ Maaş 
miktarı 

Sabık istanbul mebusu Ahmed Sa-
lâhattin: 

Refikası Seza 
Mahdumu Haldun 

Kırşehir mebusu Ali Rıza merhu
mun refikası Necmiye 

General Celâl: 

Kerimesi Redife 

Rize mebusu merhum Rauf: 

Zevcesi Binnaz 
Kerimesi Belkis 

» Melâlıut 

Mardin mebusu sabıkı merhum 
Derviş zevcesi Meryem 

Şehid binbaşı Ali Kabulimn 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 

40 
10 

20 

2,5 

30 
10 
10 

30 

15 

30 

15 

15 

Tahsis şartları 

Eytam ve eramil maaşı 
verilmemek şartile refi

kasına teehhül ettiği tak
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 
zeve~oine teehhül ettiği 

> takdirde kesilmek üzere 
kaydihayat ile, kerime
lerine teehhül edinceye 
kadar 

Eramil maaşı verilme
mek üzere t-oJıhül etti
ği takdirde katolunmak 
şartile 

Kaydihayat şartile 

Y^şauıkça ve maktaan 

Evlendiği zaman kesil
mek üzere maktuan 

Evlendiği zanan kesil
mek üzere maktuan 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. 

1104 

1105 

1141 

1171 

1174 

2038 

2364 

2432 

Tarihi 

19 /6 /927 

19 /6 /927 

23 /6 /927 

25 /6 /927 

26 /6 /927 

27 /6 /932 

27/12/933 

17 /5 /934 



G - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 6 

[ Gelecek yıllara sari mukavelât akdine mezuniyet verilen hizmetler] 



G/2 — 

Kanun 
No, 

-j, ". * Devlet demiryolları inşaatı 

1050 Muhasebeı umumiye kanununun 50 ve 52 rıci maddelreinde gösterilen 
hizmetle;!4 

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 
hakkında 

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 kamın 
2876 Ankara Numune hastanesi için getirilecek üc ecnebj. nıutahassısla beş 

sene için mukavele akdine dair kanun 
2200 | Sivas - Erzurum hattı ile Malatyadan bağlıyarak Divriği civarında bu 
3745 | hatla birleşecek iltisak hattının inşaları 
2214 Filyos - Ereğli hattile Ereğli limanının inşasına dair 
2246 I 
3239 Küçük menderes nehrile tabileriııin ıslahına dair 
3655 j 
2300 î Devlete aid bir kısım binalar satış bedelile resmî daireler yapılması hak-
3276 | kında kanun ve bu kanunun 2 rıci maddesini değiştiren kanun 
2397 istanbul Üniversitesinde istihdam olunacak ecnebi mutahassıslarla akdo-

luııaeak mukavelelere dair 
2405 Fevzi paşa - Diyarbakır hattı inşaatının ikmali hakkında 
2425 Millî Müdafaa vekâletince gelecek senelere sari taahhüd icrasına dair 
2510 iskân kanununun 40 ııcı 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 n.jansiie 10 seneye kadar taahhüdat icrası için Hariciye vekil-

1 iğine salâh iyot verilmesi hakkında. 
2664 Ziraat vekâletine bağlı Ankara Yüksek ziraat enstitüsü ile mektebler ve 

müesseselerde kullanılacak yabancı Devlet tebaası hakkında 
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Kanun 
No. 

2708 I Denizyolları A. K. A. Y, işletme 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 halvkkında 

2980 I Millî Müdafaa vekâletince 67 m ilyoıı liralık gelecek senelere sari taah-
3060 J hüde girişilmesi hakkında 
2670 | Amerika Birleşik Devletlerine 13 senede ödenecek paraların sureti tes-
3022 | viyesi hakkında 
3090 ) Büyük Millet Meclisi ile Başvekâlet ve Hariciye vekâleti binalarının ya-
3403 ) pılması için taahhüd icrasına mezuniyet verilmesi hakkında 
3097 ) Adliye vekâletile Gümrük ve inhisarlar vekâleti binalarının inşası hak-
3495 J kında 
3132 ) Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüd icrasına 
3483 J mezuniyet verilmesi hakkında 
3194 Muhtelif hizmetler için gelecek senelere sari taahhüd salâhiyeti hakkında 
3228 Ankarada bir Tıb fakültesi tesisi hakkında 
3262 Diyarbakır - Cizre, I rak ve I ran demiryolları 
3395} Millî müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişil-
3587 j mesi hakkında 
3105 } 1938 malî yılı Muvazenei umumiye kanununun 26 ncı maddesi : Ankara-
3796 ( 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 I rak ve I ran hududlarma kadar yapılacak de-
miryollar hakkındaki 3262 sayılı kanunun birinci maddesinin tadiline 
dair. 

3892 Ceza evleri inşası için istikraz aktine ve sari tahakkukat icrasına dair 
3879 Zonguldak - Kozlu demiryolunun inşası için gelecek yıllara geçici teah-

hütlere girişilmesi hakkında 
3980 Münakalât vekâletine 16 milyon liraya kadar teahhüde salâhiyet verilme

si hakkında 



F - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 6 

[ Maliye vekâleti bütçesinin 260 ncı faslına mevzu ihtiyat tahsisatının nakledileceği tertibler ] 

1 — Mahkeme masrafı 
2 — Mahkeme ilâmına müstenid deyin tahakkuk etmiş olan tertiblerden tah

sisatı kalmıyanlar 
3 — G-eçen yıl borçları tertibleri 
4 — Eski yıllar borçları tertibleri. 



İ - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 6 

[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 

Tuzlanmış halde 

Top halinde 

Top halinde 

Yuvarlak, levha halinde masura, 
bobin üzerinde sarılı veya çile ve
ya paket halinde 

Mülâhazat 

Halı imalinde kullanılmak ve se
nede 100 000 kiloyu tecavüz etme
mek şartile 
Çorab, jarse ve fanila gibi örme 
eşyanın ucuzca imalini teğmin ve 
ihracmı 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 

Külçe, levha, yaprak, çubuk, bo- Teşbih, ağızlık, kaşık gibi eşyanın 
ru, tane halinde imal ve ihracı için 

12) Teneke 

| Levha, külçe, mayi, toz veya par-[ Galvanizli düz veya oluklu saçla-
J ça halinde ^ rın imal ve ihracı için 

1 ^.., ( Sülyen (miniyum) imal ve ihracı 

U Ç e \ için 
Konserve ve emsali yerli mamul ve 

Levha halinde { mahsullerin ambalaj kutularının 
imal ve ihracı için 



Eşyanın nevi 

13) Şeker 

14) Ham kauçuk 

15) Demir saç ve profil de
mirleri 

16) Bülttr 

17) A |aç kütükleri 

18) Lâstik şeridler 

19) Ketene jüt, manilâ ve 
emsalinden mamul çuvallık 
mensweat 

20) Kereste 

- î / 2 -
Eşyanın ne halde getirileceği 

Mamul halde 

Levha halinde 

Levha halinde 

Top halinde 

Mülâhazat 

Şekerli maddelerin imal ve ihracı 
için aşağıda tesbit edilen şeker 
nisbetlerine göre gümrük resmi 
teğminatı iade edilecektir. 
1 - Çikolatalar % 

a) Sütlü 40 
b) Sütsüz 50 

2 - Şekerlemeler 
a) Lokum 48 
b) Bademşekeri 35 
c) Diğer şekerlemeler 40 

3 - Bisküvi 15 
4 - Reçeller ve marmalatlar 60 
5 - Meyve konserveleri 35 
6 - Tahan helvası 40 

( Lâstik ayakkabı, oyuncak ve emsa-
\ li eşya imal ve ihracı için 

İhracat mamullerine lüzumlu anı-
balâjlık 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 için 

I îhracat eşyasına muktazi çuval ve 
I harar imali için 

f Yerli mahsul ve mamuller ihraca-
| tında kullanılmak üzere 



M - Cetveli 
Mııvazenei umumiye kanunu : Madde - 8. 

[ Pansiyoner talebeden alınacak ücretler J 

Adana okulları 
Afyon lisesi 
Balıkesir » 
Bursa » 
Denizli » 
Diyarbakır » 
Edirne » 
istanbul okulları 
Galatasaray lisesi 
Erzurum » 
Gaziantep » 
izmir okulları 
Kastamonu lisesi 
Kayseri » 
Konya » 
Kütanya » 
Bursa kız öğretmen okulu 

195 
160 
212 
195 
160 
195 
185 
241 
300 
200 
172 
241 
172 
195 
185 
160 
195 

Sivas lisesi 
Trabzon » 
Yozgat » 
Kars » 
Ismetpaşa Kız enstitüsü 
Üsküdar Kız sanat okulu 
Bilecik orta okulu 
Çanakkale » » 
Manisa » » 
Bolu » » 
Niğde » » 
Maraş » » 
Aydın » » 
Sanat okulları 
Antakya okulları 
Antalya lisesi 
Yalvaç orta koulu 

185 
158 
172 
185 
241 
241 
160 
485 
185 
172 
160 
172 
172 
160 
190 
190 
110 



N - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 10 

[2005 sayılı kanunun üçüncü maddesine göre pansiyonlarda 1941 rualî yılı içinde kullanılacak üc
retli 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 
150 
150 

Ücret 

80 
70 
60 
50 

100 
75 
50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
15 



L-Cetveli 
Mııvazeııei umumiye kanunu: Madde —16 

[1941 malî yılı zarfında mevkuf tutulacak memuriyetler ] 

V 



— L/2 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Devlet şûrası 
11 Mümeyyiz 
12 Birinci sınıf kâtib 

Matbuat umum müdürlüğü 

5 Radyo mühendisi (İhtisas mevkii) 1 
6 » » » » 1 

istatistik umum müdürlüğü 

6 Umum müdürlük müşaviri 1 
6 Üçüncü umumî müfettişlik is

tatistik bürosu müdürü 1 

Devlet meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü 

MERKEZ 

.10 3 ncü sınıf meteorolojist 1 

VİLÂYETLER 

7 Başmeteorolojist 1 
8 1 nci sınıf meteorolojist 2 

12 1 nci sınıf asistan 6 

Diyanet işleri reisliği 

30 
25 

80 
70 

1.4 Müftü 15 

D. Memuriyetin nevi 

14 Müftü kâtibi 
13 Vaiz 

Mled 

1 
3 

Maaş 

15 
20 

Maliye vekaleti 
Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 
13 » 

1 35 
2 30 
4 25 
3 20 

Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğü 

13 Memur 1 20 

70 

70 

35 

60 
50 
25 

13 

12 

6 
8 
9 

10 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Muntazam borçlar umum müdürlüğü 

Memur 

Tahsilat müdürlüğü 

Memur 

1 

1 

Vergi temyiz ve itiraz komisyonları 

Temyiz komisyonu raportörü 
» » » 

Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 
îtiraz komisyonu reisi 

» » azası 
» » raportörü 
» » » 

Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 
ikinci » 

2 
3 
1 
1 
4 
8 

\ 2 
10 
4 
5 

10 

20 

25 

70 
50 
40 
35 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

Vilâyetler varidat memurları i 

11 Tahakkuk şubesi şefi 1 30 



L/â 
v>. Memuriyetin hev1 Aded Maaş 

11 Tahakkuk şubesi memuru 3 
14 » » kâtibi 2 

9 Varidat kontrol memuru 2 
12 Seyyar yoklama ve tahakkuk 

memuru 1 

Vilâyetler muhasebe memurları 

10 Muhasebe memuru 
11 
12 
13 
14 
15 
14 
15 
14 
10 

14 
13 
15 

» » 
» » 
» kâtibi 
> » 
» > 

Veznedar 
» 
» muavini 

Birinci mümeyyiz 

Vilâyetler t 

Tahsilat kâtibi 
» » 
» » 

30 
15 
40 

25 

35 
30 
25 
20 
15 
10 
15 
10 
15 
35 

15 
20 
10 

D. 

8 Müdür 1 50 

Tarife şubesi müdürlüğü 

6 Başkimyager 1 70 

Gümrük işleri müdürlüğü 

6', ikinci müdür 1 70 

Memuriyetin nevî Ârjed 

Tedkik şubesi müdürlüğü 

8 Tedkik âmiri (S. 1) 
13 Memur 

TAŞRA 

Müdürler 

6 Birinci sınıf müdür 

Müdür muavinleri 

7 Birinci sınıf müdür muavini 

Başmemurluklar 

10 Başmemur 

Memurluklar 

11 Birinci sınıf memur 4 

İcra ve takib memurları 

Muhasebe memurları 

13 Memur (Veznedarlık vazifesi de 
üzerindedir) 7 

13 Memur 21 

İhtiyat memulları 

13, Memur 1 

50 
20 

70 

60 

35 

30 

5 
8 

10 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

MERKEZ 

Teftiş heyeti 

Birinci sınıf müfettiş 
Dördüncü sınıf müfettiş 
Müfettiş muavini 

Teftiş heyeti kalemi 

o o 
4 
5 

80 
50 
35 

9 
10 

13 

13 
14 

13 

İcra ve takip memuru 
» » 

Muayene memurları 

S. 3. Muayene memuru 

Memurlar 

Memur 
» 

Veznedarlar 

Veznedar 

1 
2 

42 

59 
10 

2 

40 
35 

20 

20 
15 

20 

20 
20 

20 
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1). Memuriyetin nevi 

Kolcular 

14 S. 2. Kolcu 
15 S. 3. » 

Aded 

1 
18 

Maaş 

15 
10 

152 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı 

11 
22 
13 
14 
15 

6 
13 

Kısım âmiri 
» » 

Muhafaza memuru 
» » 
» » [1] 

Dahiliye vekâleti 

MAHALLÎ İDARELER 

Şube müdürü 
Kâtib 

7 
15 
15 
25 

100 

111 

3 
1 

30 
25 
20 
15 
10 

70 
20 

2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
14 

Levazım müdürlüğü 

13 Kâtib 

Emniyet U. M. 

20 

5 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Emniyet umum müdürlüğü da
ire reisliği 
Birinci sınıf emniyet müdürü 
İkinci » » » 
Üçüncü » » » 
Birinci sınıf emniyet âmiri 
İkinci » » » 
Üniformalı ve sivil başkomiser 

» » komiser 
» » komiser muavini 

1 
6 
6 

12 
7 
7 

12 
28 
60 

80 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

[1] Yirmi sekizi 1 ağustos 19 il den itibaren 
tatbik edilecektir. 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Filî kadro dışında kalan me
murlara ait temsil tahsisatı 

14 Üniformalı ve sivil polis 742 20 
10 Birinci sınıf muamelât memuru 7 35 
11 İkinci » » » 11 30 
12 Üçüncü » » » 25 25 
13 Dördüncü sınıf muamelât me

muru 158 20 
14 Besinci sınıf muamelât memuru 143 15 

Hariciye vekâleti 

2 
5 
6 
1 
3 
3 

23 
24 
9 

1 
4 
6 
4 
5 
fi 
2 
2 
o 

3 
1 

30 

125 
100 
90 
80 
70 
50 
40 
35 
15 

100 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
12 
10 
8 
5 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

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 

9 İçtimaî muavenet işleri dairesi 
umumî içtimaî hizmetler şubesi 
muavin tabibi 1 40 
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9 

6 

10 
14 

13 İçtimaî muavenet işleri dairesi 
zehirli ve boğucu gazler ve ha
va hücumundan korunma işleri 
şubesi kâtibi 1 20 

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 
Sağlık propagandası ve tıbbî 
istatistik umum müdürlüğü 
propaganda ve neşriyat şubesi 
muavin tabibi 
Üçüncü sınıf müfettiş 
Ankara Numune hastanesi ope
ratör muavini 
Ankara Numune hastanesi da
hiliye muavini 
Ankara Numune hastanesi rönt
gen muavini 
Ankara Numune hastanesi ida
re ve muamelât müdürü 
Dördüncü umumî müfettişlik 
sıhhî müşavir muavini 
Sıhhat ve içtimaî muavenet 
müdür muavini 
Üçüncü sınıf Hükümet tabibi 
İkinci sınıf küçük sıhhat me
murları 30 

7 Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri üçüncü 
sınıf mutahassısları 4 60 

8 Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri dör
düncü sınıf mutahassısları 6 50 

11 Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri üçüncü 
sınıf diş tabibleri 1 30 

10 Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri dördün
cü sınıf eczacıları 2 '35 

13 Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri birinci 
sınıf hemşireleri 8 20 

Memuriyetin nevi 

1 
1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 
20 

40 
60 

40 

40 

40 

50 

70 

50 
35 

15 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

14 Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri üçüncü 
sınıf hemşireleri 

9 Numune hastaneleri operatör 
muavini 

9 Numune hastaneleri dahiliye 
muavini 

13 Ebe talebe yurdu müzakereci 
ebesi 

14 Ebe talebe yurdu kâtib ve mu
bayaa memuru 

15 Ebe talebe yurdu ayniyat mu
temedi 

14 Ebe talebe yurdu nezaretçi ebesi 

Adliye vekâleti 
MERKEZ 

Ceza işleri umum müdürlüğü 

6 Umum müdür muavini 1 

Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğü 

6 Mühendis veya mimar 1 

Aded 

5 

2 

2 

2 

T—
i 

1 
1 

Maaş 

15 

40 
• 

40 

20 

15 

10 
15 

Teftiş heyeti 

4 Başmüfettiş 
7 Üçüncü sınıf müfettiş 

Adlı tıp işleri umum müdürlüğü 

7 Müşahedehane müdürü 
6 Adlî tabib 
7 » » 
8 » » 
9 » » 

10 » » 

VİLÂYETLER 

Reis, hâkim, aza, sulh hâkimi, 
M. Umumî ve muavinleri, icra 
hâkim ve muavinleri, sorgu hâ
kimleri, hâkim muavinleri ve 
Temyiz raportörleri 

6 
4 

22 
12 
8 

20 
39 

70 

70 

90 
60 

60 
70 
60 
50 
40 
35 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 



D. Memuriyetin nevi Aded Maaş I D, Memuriyetin nevi 

U Kâtib 

Hukuk mezunu kâtibler 

7 Başkâtib ve muavinleri 
8 » » 

10 icra memuru ve muavinleri 
11 » » » 
12 » » » 
13 » » » 
14 » » » 

Ceza ve tevkif evleri 

6 
9 
8 

11 
12 
13 
15 
10 
12 
5 

Müdür 
» 

Tabib 
» 

Memur 
Kâtib 

» 
Hesab memuru 

» » 
îkinei umumî ı 
şavırı 
Üçüncü umumî müfettişlik mü
şaviri 
Üçüncü umumî müfettişlik mü
şaviri muavini 
Vilâyet ve komutanlık mehakim 
şubesi muavini 

229 

1 
2 

16 
15 

3 
5 

10 

Tapu ve kadastro U. Müdürlüğü 

VILÂYETLER 

12 Tapu fen memuru 
14 Tapu sicil kâtibi 

Kadastro ve tapu tahrir komisyonları 

30 

60 
50 
35 
30 
25 
20 
15 

70 
40 
50 
30 
25 
20 
10 
35 
25 

80 

80 

70 

70 

25 
15 

10 
6 
7 

11 
12 

Müdür 
Hâkim 

» 
Tapu azası 
Kadastro v<> 
memuru 

tapu tahrir posta 

5 
3 
3 
4 

2 

35 
70 
60 
30 

or. 

ıuy( 
3-9 Şef 
5 Âza 
6 » 

11 » 
12 > 

10 Fen âmiri 
13 Kâtib 

Âded Maaş 

4 35 
5 20 

Maarif vekâleti 

Maarif müdürleri ve öğretmenlerle memurlar 

3 Öğretmen 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 

10 »< 
11 » 
12 » 
13 » 

8 Dahiliye şefi 
9 » » 

10 » » 
11 » » 
12 » » 
8 idare memuru 
9 » » 

10 » » 
11 > » 
12 » » 
13 » > 
14 » » 

liölge sanal okulları ile kız enstitüleri ve kız 
sanat ve diğer meslek ve akşam okulları 

4 Öğretmen 2 90 
6 » 1 70 
9 » 14 40 

13 » 3 20 

Riyaseti Cumhur filârmonik orkestrası 

1 40-100 
2 80 
1 70 
2 30 
3 25 

10 
34 

163 
110 
167 
129 
225 
434 

1422 
200 
104 

4 
5 
7 
3 

15 
5 
5" 

12 
4 

155 
175 
30 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
50 
40 
35 
30 
25 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
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4 

8 
11 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

5 
7 
7 

10 
11 

6 
7 
9 

11 

3 
4 
5 

Memuriyetin nevi 

Güzel sanatlar akademisi 

Muallim 

Yüksek muallim mektebi 

Müdür 
» muavini 

Müdür 
» 

» 
» 
» 

Memur 
» 

Memur 
» 

Kütüphaneler 

İlk tedrisat müfettişle?'i 

Müfettiş 
> 
> 
» 
> 
> 

Aded 

2 

1 
1 

3 
1 
3 
2 
3 
7 

55 
7 

17 

9 
16 
22 
66 
41 

6 

İstanbul Üniversitesi tedris heyeti 

Profesör 
Doçent 
Başasistan 
Üçüncü sınıf asistan 
Dördüncü sınıf asistan 

Ankara dil, 

Doçent 
» 
» 

Asistan 

Muallim 
» 
» 

tarih ve coğrafya fal 

Konservatuvar 

7 
18 
20 
20 
10 

mit esi 

8 
12 
2 
2 

1 
2 
2 

Maaş 

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 

ıoc 
90 
80 

D. 

6 
7 
8 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
13 
14 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
8 
8 
9 

10 

2 
3 

6 
7 
8 

9 

Memuriyetin 

Muallim 
» 
» 

Muallim 
» 

» 
» 
» 
». 
» 
» 

! 

nevi 

Ifdı/ enstitüleri 

Ankara Hukuk fakültesi 

Ordinaryüs profesör 
» 
» 

Profesör 
» 

Doçent 
» 

Asistan 

Reis (Müş 
Aza 

Müfettiş 
» 
> 

» 
» 

Naf ia vekâleti 
Yüksek fen heyeti 

avir mühendis) 

Teftiş heyeti 

Hususî kalem 

Sef 

müdürlüğü 

Aded 

1 
5 
4 

16 
18 
17 
10 
25 
46 

3 
21 
48 
10 

1 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
2 

1 
2 

2 
1 
2 

1 

Maaş 

70 
60 
50 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
25 
20 
15 

125 
100 
90 
80 
70 

,70 
50 
50 
40 
35 

125 
100 

70 
60 
50 

40 
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Demiryollar İnşaat dairesi reisliği 

5 
5 
6 
7 

8 

9 

Yüksek mühendis (müdür muavini) 1 
» » 
» » 

Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 
Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 
Baş fen memuru 

1 
4 

1 

2 
1 

80 
80 
70 

60 

50 
40 

Yapı ve imar işleri reisliği fen heyeti 

6 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 1 

Şehircilik fen heyeti 

6 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 

9 > » > 
11 Mühendis veya fen memuru 

Su işleri reisliği 

Nafıa şirket ve müesseseleri dairesi 

70 

1 70 
1 40 
1 30 

5 
6 
7 
8 
9 
7 

Yüksek mühendis 
» > 

Mühendis 
Yüksek mühendis 

» » 
Baş fen memuru 

(Mmtaka şefi) 3 
1 
1 
4 
1 
1 

80 
70 
60 
50 
40 
60 

4 
6 
8 
.0 

Başmühendis (Müdür) 
Murakib 
Yüksek mühendis 
Şef 

1 
1 
1 
1 

90 
70 
50 
35 

Şose ve köprüler daireni Köprüler fen heyeti 

8 Yüksek mühendis 2 50 

Şoseler fen heyeti 

4 Başmühendis (Müdür) 1 90 
6 Yüksek mühendis 1 70 
8 » » veya mühendis 1 50 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Hukuk müşavirliği 

10 Şef 1 35 

Evrak müdürlüğü 

13 Kâtib 1 20 

VİLÂYETLER 

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 baş fen memuru 1 50 

Yap% ve imar işleri 

Yapı ve imar yüksek mühendis ve yüksek 
mimarları 

5 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 

6 » > > 
9 » •» > ' 

10 » » » 

80 
70 

12 40 
4 35 

Yapı ve imar mühendis, mimar, fen me
murları ve ressamlar 

.11 Mühendis, mimar veya fen me
muru veya ressam 

9 Mühendis, mimar, başfen me
muru veya ressam 

12 Fen memuru veya desinatör 

Sular şube müdürlükleri 

5 Müdür (Yüksek mühendis) 1 
9 Yüksek mühendis 
9 Mühendis 

11 
3 

30 

40 
25 

80 
40 
40 
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10 Fen memuru 
12 » » 
12 Desinatör 

3 35 
4 25 
4 25 

Nafia şirket ve müesseseleri komiserlikleri 

6 Komiser 
12 Kâtib 

70 
25 

Şose ve köprüler yüksek mühendisleri 

6 Yüksek mühendis (Mıntaka ve
ya nafia müdürü olarak kullanı
labilir) 8 

8 Yüksek mühendis 7 
9 » » 10 
4 Nafia müdürü (başmühendis) 

Hatay 1 

70 
50 
40 

90 

Şose ve köprüler mühendis ve fen memurları 

5 Mühendis (Mmtaka veya nafia 
müdürü olarak kullanılabilir) 3 80 

6 Mühendis veya başfen memuru 
(nafia müdürü olarak kullanı
labilir) 3 70 

11 Mühendis veya fen memuru 20 30 
12 » » » 26 25 

Yüksek mühendis mektebi 

4 Müderris 2 90 
6 Muallim veya muallim muavini 2 70 
8 » muavini 8 50 
9 » » 16 40 

îktisad vekâleti 

MERKEZ 

Maadin umum müdürlüğü 

6 Şube müdürü 1 70 

VİLÂYETLER 

10 Birinci mümeyyiz 2 35 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

11 ikinci mümeyyiz 
11 Memur 

30 
30 

Münakalât vekâleti 
MERKEZ 

Hususî kalem 

12 Memur 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 Sef 1 35 

Kabotaj işleri şubesi 

11 Memur 30 

Beynelmilel deniz işleri şubesi 

1 
2 
1 

50 
35 
25 

8 Müdür muavini 
10 Şef 
12 Memur 

Liman hizmeteri dairesi reisliği su mahsulleri 
ve avcılığı şubesi 

12 Memur 1 25 

Tarife ve ticaret dairesi 

5 Mutahassıs (kara) 
5 » (deniz) 

1 
'1 

80 
80 

Zat işleri ve sicil müdürlüğü muamelât kalemi 

13 Kâtib 1 20 

Tahakkuk kalemi 

11 Tahakkuk memuru 30 
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Sicil kalemi 

13 Kâtib 1 

Seferberlik müdürlüğü 

12 Memur 1 

Neşriyat müdürlüğü 

10 Şef 1 

TAŞRA 

Trabzon mıntaka liman reisliği 

9 Liman mıntaka kontrolörü 1 

Samsun mıntaka liman reisliği 

9 Liman mıntaka kontrolörü 1 

Komiserlikler 

6 Demiryolu komiseri 1 

Teftiş heyeti 

9 Birinci sınıf müfettiş muavini 

Teftiş bürosu 

12 Memur 

Levazım müdürlüğü 

11 Mutemed 1 

Seferberlik müdürlüğü 

10 Şef 1 

20 

25 

35 

40 

40 

70 

10 Şef 
13 Memur 

Ziraat vekâleti 
Hususî kalem 

1 
1 

35 
20 

40 

25 

30 

35 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Hukuk müşavirliği 

11 Birinci sınıf memur 1 

Pamuk işleri müdürlüğü merkez teşkilâtı 

30 

9 
9 

11 
5 

13 

6 
6 
9 

10 
11 
12 

Merkez yazı işleri şefi 
Merkez propaganda, istihbarat 
ye istatistik işleri şefi 
Merkez hesab işleri memuru 
Pamuk işleri müdürü 
Kâtib 

1 

1 
1 
1 
1 

Ziraat işleri IIumum müdürlüğü 

Şube müdürü 
Şube müdür muavini 

» » » 
Şef 
Memur 

» 

3 
1 
5 
7 
2 
2 

40 

40 
30 
80 
20 

70 
50 
40 
35 
30 
25 

Ziraat işleri umum müdürlüğü vilâyetler 
teşkilâtı 

4 Ziraat başmüdürü 1 
5 Birinci sınıf ziraat müdürü 4 
6 İkinci » » » 7 
9 Beşinci » » » 2 
8 Birinci sınıf mıntaka ziraat 

mutahassısı 3 
9 İkinci sınıf ziraat mutahassısı 5 

12 Üçüncü sınıf ziraat muallimi 27 
13 Birinci sınıf kâtib 26 
14 İkinci » » 12 

Ziraî mücadele 

9 Mücadele teknisyeni 1 
12 » » 2 

Mücadele enstitüsü ve istasyonları 

9 İkinci sınıf şef 1 

Islah v deneme istasyonları, deneme tar
laları üretme ve örnek çiftlikleri ve yon

ca tohumu temizleme evleri 

90 
80 
70 
40 

50 
40 
25 
20 
15 

40 
25 

40 

9 İkinci sınıf sef 2 40 
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9 
12 
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13 Mutemed ve kâtib 
14 Ayniyat memuru 

8 Müdür 

Makinist mektebleri 

9 
12 
13 

Şef 
Muallim muavini 
Dahiliye memuru 

8 Şef 

Tavukçuluk enstitüsü 

Tavuk yetiştirme istasyonları 

Şef 
Asistan 

Tohum temizleme evleri 

9 Şef 

20 
15 

Bağ ve bahçe ziraat enstitüsü ve istas
yonları 

8 Şef 4 50 
12 Birinci sınıf mutemed ve kâtib 4 25 
13 ikinci sınıf mutemed ve kâtib 3 20 

îpek böcekçilik istasyonları ve tohum ye
tiştirme evleri 

50 

1 40 
1 25 
1 20 

50 

40 
25 

40 

Pamuk işleri müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı 

5 Müdür 1 80 
6 > 3 70 
7 > muavini 2 60 
7 Pamuk yetiştirme eksperi 2 60 
8 Birinci sınıf şef 6 50 
9 İkinci » » 6 40 

10 Birinci sınıf asistan 5 35 
11 * Birinci sınıf kontrol memuru 16 30 
12 İkinci » » » 5 25 

9 Birinci sınıf mesul muhasib 2 40 
10 İkinci » » » 2 35 
11 Birinci sınıf ayniyat memuru 3 30 

5 
5 
6 
7 
9 

10 
12 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Veteriner işleri umum müdürlüğü merkez 
teşkilâtı 

Umum müdür muavini 
Mutahassıs müşavir 
Şube müdürü 

> » 
Şube müdür muavini 
Şef 
Memur 

Veteriner işleri umum müdürlüğü 
vilâyetler teşkilâtı 

4 
6 
9 

10 

11 
12 

13 
14 
11 

1 
3 
3 
5 
6 
1 
1 

80 
80 
70 
60 
40 
35 
25 

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 

1 
1 

21 

46 
65 

95 
38 

113 
10 

90 
70 

40 

35 
30 

25 
20 
15 
30 

Bakteriyoloji ve seroloji ve hıfzıssihha 
müesseseleri 

4 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 

Zootekni müesseseleri 

5 Hara müdürü 2 80 
6 Hara ve inekhane müdürü 1 70 

Mutahassıs müdür 
» » 

Müdür muavini 
İkinci sınıf şef 
Üçüncü sınıf şef ve birinci sınıf 
asistan 
Asistan 
Muhasib ve mutemed 
Ayniyat memuru muhasib ve 
mutemed 
Muhasebe, kültür, ayniyat, ambar 
memuru ve kâtib 
Müvezzi 

1 
3 
1 
2 

3 
5 
1 

2 

7 
2 

90 
80 
70 
50 

40 
35 
30 

25 

20 
15 



D. 

9 
10 
11 

11 

13 

13 

Memuriyetin nevi 

Şef 
Hara şef muavini 
Hara veteriner ve laboratu
ar memuru 
Muhasib ve ayniyat memuru 
ve kâtib 

Aygır depolan 

Depo müdürü 
Mürebbi, muhasib, ayniyat 

yardımcısı ve kâtib 
Muhasib 

Merinos teşkilâtı 

9 Merinos yetiştirme ve hasta
lıklar mutahassısı 

9 Merinos yetiştirme kontrol ve 
muhasebe memuru 

12 Kâtib 

— L/12 — 
Aded Maaş D. 

12 
1 

Orta ziraat mektebleri 

4 Orta Ziraat mektebi mual!ir.ileri 1 

40 
35 

30 

30 

50 

20 
20 

40 

40 
25 

90 

5 
6 
7 
8 
9 

12 

13 

14 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Orta ziraat mektebi muallimleri 
» » 

» » 
» > 
» » » » 

Orta Ziraat mektebi muhase
be memuru ve mutemed 

Orta Ziraat mektebi ayniyat 
memuru 

Yüksek ziraat enstitüsü 

Ordinaryüs 

Profesör 

Doçent 
» 

Şef 
Başasistan 
Asistan (sınıf 1) 
Asistan (sınıf 2) 

(sınıf 1) 
( » 2) 
İ » D 
( » 
( » 

2) 
D 

2) 

1 
12 
5 
9 

10 
9 

2 

2 

80 
70 
00 
50 
40 
25 

20 

15 

13 
19 
12 
27 
3 
8 
13 
17 
5 
11 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 



Ö - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde 28 

[Millî müdafaa mükellefiyeti yolu ile alınacak hayvanların fiat eedveli] 
Asgarî beden ölçüleri 

Hayvanın hizmeti 

Sv. saf bineği 
Top. bineği 
Sair binekler 
Sahra top (dip) Ağırlığı en aşağı beş yüz kilo 
Sahra top (Çengel ve şivgar) 
Dağ top 
Sv. Makineli beygiri 
Nakliye koşumu 

» » 
Makineli koşum 

» » 
Mekkâri 

» 

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 

Vasatî fiat 
Lira 

200 
185 
175 
450 
350 
300 
160 
150 
165 
150 
155 
100 
120 



P-Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 28 

[Motorlu vasıta takribi fiat listesi] 

Lira Cinsi - Lira Cinsi 

3 500 
4 000 

6 000 : 8 000 
6 000 
4 000 

15 000 
6 000 
6 000 

700 

Otobüs 
Arazi binek 

» kamyon 
» kamyonet 

Traktör (ziraî) 
Seyyar tamirhane 
Benzin tankı 
Arazöz 
Sepetli motosiklet 

400 
000 
000 
000 
000 
500 

8 000 : 14 000 

Sepetsiz motosiklet 
Cadde kamyonu 

» kamyoneti 
Küçük binek otomobili 
Büyük » » 
Yarım tonluk pikap 
(kaptıkaçtı) 
Cerre mahsus ağır 
traktör 



1940 
Malî yılı Muvazenei umumiye kanununun dördüncü maddesi ile verilen salâ
hiyete istinaden E cetveline dahil masraf tertiplerinden idare edilen hizmetler 
için 1 - VI -1940 dan 1 - IV -1941 tarihine kadar İcra Vekilleri Heyeti kararile 

tatbik edilmiş olan kadroların müfredatını gösteren cetvel 





Büyük Millet Meclisi 
Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

1940 da yeni Meclis binası inşaat komisyonunda muvakkaten çalıştırılarak aylık uücretli 
müteferi'ik müstahdemler kadrosu 

22 3090 sayılı kanuna müs
teniden yeni yapılacak 
Meclis binasının inşaat 
masrafları istimlâk be
deli 

Fen müşaviri 
Beton arme mütehassısıs 
Mimar 
Fen memuru 
Başkâtip 
Kâtip 
Plân ve arşiv 
Sürveyan 
Şoför 
Odacı 

memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

500 
500 
350 
175 
160 

80 
125 
80 
90 
40 

Bekçi 4 40 

500 
500 
350 
175 
160 

80 
125 
80 
90 
40 

160 

İstatistik umum müdürlüğü 

Tayinleri istanbul vilâyetine ait olmak üzere İstanbul şehri nüfus sayım işlerinde 8 temmuz 
1940 tarihinden 21 ilk teşrin 1940 akşamına kadar çalıştırılacak memurların kadrosu 

121 1 Ücret Büro reisi 
Büro azaları 
Muhasip mutemet 
Kâtip 
Daktilo 

1 
4 
1 
1 
2 

140 
120 

2 [•] 
2 [•] 
2 [•] 

485 
1 660 

212 
212 
424 

9 2 993 

1 - Bu kadro 8 temmuz 1940 tarihinden 21 ilk temrin 1940 akşamına kadar muteberdir. 
2 - Yevmiyelilerin istihkakı; cumartesi günleri tam olarak verileceği gibi sayımın icap ettir

diği zaruret dolayısile tatil günleri de çalıştırıldıkları takdirde yevmiyeleri verilir. 

[*] Yevmiyedir. 



— 4 — 
Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

1940 umumî nüfus sayımı işlerinde muvakkaten çalıştırılacak aylık ücretli ve yevmiyeli me
murlar kadrosu 

A) Aylık ücretli memurlar : 

B) Yevmiyeli memurlar: 

Şef 
Memur 

» 
Odacı 

Şef 
Memur 

Umumî yekûn 

1 
3 
7 
1 

12 
2 

10 

12 

75 
60 
50 
35 

250 
200 

5 642 liradır. 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

3,5 
3,5 

342 
819 

1 596 
160 

2 917 
545 

2 180 

2 725 

[1] 
[1] 
[ i ] 
[ i ] 

[2] 
[2] 

1 - Bu memurlardan gerek ücretli ve gerek yevmiyelilerin icabında, vilâyetlerde istihdamları caiz
dir. Bu suretle vilâyetlerde istihdam edilecek olanlar merkezden gönderildikleri takdirde ken
dilerine ikamet ve seyahat yevmiyesi verilmez. 

2 - Yevmiyeli memurlara yalnız çalıştıkları günler için yevmiye verilebilir. Cumartesi günleri tam 
bir gün addedilir . 

3 - Yevmiyeli memurlar tatil günlerinde çalıştırıldıkları takdirde kendilerine yevmiye verilir. 

Tayinleri İzmir vilâyetine ait olmak üzere İzmir şehri nüfus sayımı işlerinde 10 eylül 1940 
tarihinden 21 ilk teşrin 1940 akşamına kadar çalıştırılacak memurların kadrosudur. 

42 ] 
42 \ 323 68 
42 J 
42 275 48 

Memur 
» 
» 

Daktilo 

1 
1 
1 
4 

100 
75 
60 
50 

599 16 

Memurlardan her hangi birine çalışmadığı günler için ücret verilmez. 

1940 umumî nüfus sayımı tasnif işlerinde muvakkaten çalıştırılacak aylık ücretli memurlar ve 
müteferrik müstahdemler kadrosu 

Şef 
» 

Memur 
Daktilo 
Memur 
Odacı 

i 26 8 670 

1 
2 
4 
5 

12 
2 

85 
75 
60 
60 
50 
35 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

510 
900 

1 440 
1 800 
3 600 

420 

[3] 
L3] 
L3] 
[3] 
L3] 
[3] 

[1] 15 temmuz 1940 - 30 teşrinisani 1940 tarihine kadar 4,5 ay istihdam edilmek üzere. 
|_2] 15 temmuz 1940 - 31 teşrinievvel 1940 tarihine kadar 3,5 ay istihdam edilmek üzere. 
[3] 1 kânunuevvel 1940 - 31 mayıs 1941. 



- 5 
Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

147 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 

Meteoroloji umum müdürlüğü memurları kurs kadrosu 

Kurs masrafları Muallim 
Kurs idare memuru 
Hademe 

2 
1 
1 

40 
50 
25 

12 
12 
12 

1 860 

Maliye vekâleti 

206 3 1567 numaralı kanunun 
tatbiki masrafı 

Merkez kambiyo müdürlüğü : 

izmir kambiyo müdürlüğü 

İstanbul kambiyo müdürlüğü 

Müdür 
» muavini 

Kontrolör 
Masa şefi 
Memur 

» 
» 
» 

Müdür 
» muavini 

Memur 
» 
» 
» 

Müdür 
» muavini 

Kontrolör 
Masa şefi 

» » 
Memur 

» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
5 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
3 
6 

400 
260 
170 
260 
170 
120 
100 

75 

400 
210 
120 
100 

75 
75 

400 
260 
260 
170 
140 
120 
100 

85 
75 

400 
260 
170 
260 
170 , 
240 
300 
375 

400 
210 
120 
200 

75 
75 

400 
520 
520 
170 
280 
120 
400 
255 
450 

[1] 
[ i ] 
[ i] 

[ i] 
[ i] 

[i] 
[ i] 
[i] 

[1] İhtisas mevkii* 



t a tb ik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

İçel kambiyo murakıpliği : 

Samsun kambiyo murakıpliği 

- e -
Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutan 

Murakıp 
Memur 

» 

Murakıp 
Memur 

1 
1 
1 

1 
1 

210 
100 
75 

210 
75 

210 
100 
75 

210 
75 

i ] 

i ] 

209 2 Ecnebi mütehassıslar Hesap mütehassısı 1 500 12 6 000 

Maliye meslek mel tebi kursu kadrosu 

214 1 Muallim ücreti Muallim 
» 

Müzakereci 
» 

Hademe 

Müdür 
Kâtip 

11 
1 
1 
1 
2 

1 
1 

100 
75 
75 
60 
30 

100 
60 

12 
12 
12 
12 
12 

11 
11 

13 200 
900 
900 
720 
720 

16 440 

1 100 
660 

1 760 

1 — Müdürlük v ekâtiplik vazifesi muvazzaf memurlara gördürüldüğü takdirde kendilerine 
3656 sayılı kanunun 22 nci maddesine tevfikan yukarıda yazılı ücretler verilecektir. 

2 — Bu kadrolar 1 temmuz 1940 tarihinden mı teberdir. 

İstanbul Maliye memurları kurs muallimlerinin 1 hairan 1940 tarihinden itibare 42 haftalık kadrosudur 

Ders 
saati 
için 

214 4 istanbul memurları kur- Muallim 
sunun tedris ücreti 

42 Hafta 2 520 [2] 

[1] İhtisas mevkii. 
[2] Haftada verilecek ders saati yekûnu 4 dür, 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

— 1 -
Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
Tarife cetvelini (Nomenclature) ve bu cetvelin izahnamesini hazırlamakta çalıştırılacaklara 

ait kadro 

308 Tarife rapertuvarı ve Reis 1 260 12 3 120 
nomaııklatürü ve izah- Daktilo 1 90 12 1 080 
namesinin ikmal ve ih-
zarı masrafları (Komis- 4 200 
yonun ücret ve zarurî 
masrafları buraya da
hildir). 

Reis ile birlikte» komisyon dahilinde çalışmak üzere Ankara haricindeki gümrük idarelerinden, 
getirilecek olan memura iş bitinceye kadar 3656 sayılı kanunun 22 nci maddesi hükmüne göre ma
sarifi zaruriye olarak günde dört lira verilecektir. 

311 1 Merkez kursu muallim Muallim 
ücreti 

Gümrük kursu muallimlerine ait kadro 

9 100 12 *10 800 

427 1 

Emniyet umum müdürlüğü 
Kriminalistik mütehassısı 1 775 12 9 300 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
Gaziantepte trahom mücadele reisliğinde istihdam olunan ve olunacak olan stajiyer tabip ve 

sıhhat mem uru kadrosu 

526 4 Diğer bilûmum masraf- Trahom mücadele sta-
lar jiyer tabibi 1 120 3 

Trahom mücadele sta
jiyer sıhhat memuru 5 50 3 

360 

750 

1 110 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

İstanbul Guraba hastanesinde haziran 1940 ayında bir ay müddetle istihdam olunan stajiyer 
tabip kadrosu 

527 2 Diğer bilûmum masraf- Stajiyer tabip 7 100 1 700 
lar 

Sıtma enstitüsünde çalıştırılamak üzere bir buçuk ilâ üç ay muvakkaten istihdam olunacak 
stajiyer tabip hakkında 

528 Sıtma mücadele masrafı Stajiyer tabip 120 120 43 200 

1 — İstihdam müddeti ve zamanları Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince tayin olunur. 
2 — Kursa gidecek Etibbanm îstanbuldan - Adanaya azimet ve Adanadan îstanbula avdet harcı

rahları da verilir. 

Trabzon numune hastanesi inşaatında istihdam edilecek sürveyyan kadrosu fasıl 534 

534 înşaat, tesisat, tamirat, Sürveyyan 1 85 12 1 020 
istimlâk » 1 75 12 900 

1 920 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

Yevmiye 
615 Tapu işlerine yardım Memur 

etmek için istihdam edi- » 
lecek muvakkat memur- » 
lar ve daktilolar ücreti 

1 
1 
1 

3 
2 
1 

12 
12 
12 

26 
26 
26 

936 
924 
312 

1 872 

Tapu ve kadastro tat bikat kursu kadrosu 

617 İ îdare heyeti ve mual- Müdür 
lim ücreti Kâtip 

Muallim 
» 

Hademe 

1 
1 
3 
3 
5 

170 
85 
85 
60 
30 

12 
12 
12 
12 

20 220 



— 9 — 
2/14595 sayılı ve 27 teşrinievvel .1940 tarihli kararname suretidir. 

23 temmuz 1940 tarihli ve 2/14042 sayılı kararname ile tasdik edilmiş ulan kadroda mevcut 85 
lira ücretli 13 muallimden üç adedinin ücretlerinin 1 - X -1940 tarihinden itibaren 100 liraya iblâğı; 
Adliye vekilliğinin 25 - IX -1940 tarih ve 4201/15/9363 sayılı tezkeresile yapılan teklifi ve Maliye 
vekilliğinin 16-X-1940 tarih ve 11116/3/4965 sayılı mütaleanamesi üzerine tcra Vokillei'i Heye
tince 27 teşrinievvel 1940 tarihinde kabul olunmuştur. 

Keisicümhur 
İsmet İnönü 

Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Av C<ün Tutar 

Maarif vekâleti 
M arif vekilliği neşriyat işlerinde (•alıştırılacak fiş memuruna ait kadro 

649 2 Satın alınacak veya a- Yabancı dilde yazılmış 
bone olunacak kitap, kitaplar fiş memuru 1 
dergi, gazete ve diğer 
basmalar bedeli, cilt ve 
sair kütüphane masraf
ları 

90 360 ; i ] 

Tercüme ve çocuk neşriyatı büroları -umumi masrafları ile kitap tetkik ücretleri 

649 4 Tercüme bürosu Tercüme bürosu kâtibi 1 100 12 1 200 

649 4 Tercüme ve çocuk neş- Tercüme bürosu kâtip 
riyat büroları umumî yardımcısı 
masrafları ile kitap tet
kik ücretleri 

75 600 

652 3 Propaganda işleri Türkiye maarifi pro
paganda albümü ha
zırlayıcısı 1 100 
Türkiye maarifi pro
paganda albümü ha-
zırlavıcısı 1 100 

300 

200 

[1] i - II -1941 den itibaren. 
[2] 1-X- 1940 dan itibaren. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Ulusal dil ve tarihimizle ilgili eserlere ait işler 

653 Ulusal dil ve tarihimi- islâm ansiklopedisi bi
ze ait eserlerin neşri yografi müşaviri 
masrafları İslâm ansiklopedisi ha

zırlık ve neşir bürosu 
kâtibi 1 
islâm ansiklopedisi fişi 
memuru 1 
İslâm ansiklopedisi ha
zırlık memuru 1 

1 5 gündelik 300 

L20 12 

75 12 

00 12 

1 500 

1 440 

900 

720 

4 560 

l'lusal dil re tarihimizle ilgili eserlere ait mütemmim kadro 

Hademe 1 30 8 240 

1 kânunusani 1941 tarihinden muteber olmak üzere 

653 

655 

Husal 
I e ilgi 
ler 

dil ve tarihimiz-
i eseılere ait is-

Millî ansiklopedi baş 
fiş memuru 
Millî ansiklopedi fiş 
memuru (Daktilograf) 
Millî ansiklopedi fiş 
memuru yardımcısı 
Millî insiklopedi tas
nif memuru 
Millî ansiklopedi tas
nif memuru vardımcı 

da müstahdem ecnebi 
muallimlerin 1 haziran 
1940 tarihinden itibaren 
12 aylık ücret kadrosu 

1 250 

1 100 

1 100 

1 60 

1 40 

alliı 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

n (Ecnebi) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
-» 
> 

1 
2 
7 
6 
3 
4 
1 
4 
3 

650 
500 
350 
300 
275 
250 
225 
200 
150 

1 250 

500 

500 

180 

200 

2 630 

[lj 1 - X -1940 tarihinden muteberdir 
I 21 1 marttan itibaren. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Muallim (Ecnebi) 1 100 
1 90 

9 390 
112 680 

Aylık yekûn 
Senelik yekûnu 

1940 malî yılı içinde Gazi terbiye enstitüsü ile Siyasal bilgiler okulunda çalıştırılacak olan ya
bancı öğretmenlere ait isimsiz kadro 

655 Ecnebi mütehassıs ve 
öğretmenleri ücret ve 
harcırahları 

Gazi terbiye enstitüsü 

Siyasal bilgiler okulu 

öğretmen 

'rofesör 

1 
1 
1 

1 
1 

378 
264 
250 

350 
242 

1 
X 

378 
264 
250 

350 
242 

484 
12 

.17 808 

Güzel sanatlar akademinnde çalıştırılacak yabancı uzman ve öğretmenlere ait isimsiz kadro 

Profesör 
» 
» 
» 

Taş ve tahta 
uzmanı 
Okul mimarı 
öğretmen 

» 

atelyesi 

1 1552 
1 1138 
1 1110 
1 1110 

1 400 
1 376 
1 100 
1 100 

5 886 
X 10 

58 860 

İstanbul müzelerinde çalıştırılan mütehassıs muvakkat kadrosu 

Kraus (Tablet mü
tehassısı) 1 280 20 gün 187 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- .Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
1<\ M. Unvam Memuriyetin unvanı Adet Lira, K. Ay (Hin Tutarı 

1 - XI - 1940 tarihinden itibaren Siyasal bile/iler okulunda çalıştırılacak bir yabana pro
fesöre ait kadro 

Profesör 1 400 7 2 SOO [l 

(rüzel sanatlar akademisinde çalıştırılacak yabancı uzman re öğretmenlere ait isimsiz kadro 

Profesör 
» 
» 

Mimar 
Öğretmen 
Mimar 
Öğretmen 

» 

17 284 

057 İlk ve orta öğretim eğit
men ve öğret menlerile 
ilk öğretim müfettişleri 
kursları masrafı 

3^38 sayılı kanuna tevfikan muhtelif vilâyetlerde. 1940 malî ydı içinde açılacak köy eğitmeni ye
tiştirme kursları müstahdemler kadrosu 

1 1552 
1 1.138 
2 1110 
1 830 
1 100 
2 567 
1 200 
1 100 

1. 

'» 
3 
2 
2 
2 

1 552 
3 414 
6 660 
2 490 

300 
2 268 

400 
200 

[21 
12] 
12] 
[2] 
12] 
[3] 
I.3J 
13] 

Direktör 
İlk tedr. müfettişi 
» » » 
Öğretmen 
Kurs inşaat ve sanat 
öğretmeni 
Mütehassıs öğretmen 
Ambar memuru 
Hesap » 
Daktilo [**] 
Hastabakıcı 
Aşçı 

» yamağı 

1 
15 
16 

212 

28 
2 
1 
1 
2 
i 
2 

16 

225 
225 
150 
55 

30 
100 
60 
75 
00 
50 
75 
15 

['*] 1.2 
|*1 5 
n r> 

5 

5 
12 
12 
12 
12 
5 
5 
5 

5 
3 

58 

5 
2 

1 

1 

821 
164 
672 
300 

880 
400 
720 
900 
440 
250 
750 
200 

14] 
[5] 
|5] 
[5] 

[5] 
14] 
[4] 
|4] 
[4| 
I.5J 
[5] 
[5] 

11 1 - XI. -1940 tarihinden itibaren. 
| 2] 1 -I - 1911 den itibaren. 
| 31 1 - II - 19-11. den itibaren. 
41 / haziran 1940 tarikinden 31 mayıs 1940 tarihine kadar. 
51 1 haziran 1940 tarihinden 31 teşrinievvel 1940 a kadar. 
'*] Yevmiyedir. 
**| Merkezde kullanılacaktır, 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün 

Arabacı 
Bekçi 

16 
15 

30 
25 

12 
12 

Tutarı 

5 760 
4 500 

[1J 
[il 

91 757 

3238 sayılı kanuna tevfikan muhtelif vilâyetlerde 1940 mali yılının son iki ayında açılacak köy 
eğitmeni yetiştirme kursları mm 

• İlk Tedr. Müfettişi 
» » » 

Öğretmen 
Kurs inşaat ve sanat 
öğretmeni 
Aşyı 

» yamağı 
Hastabakıcı 

t akdemler kadrosudur. 

15 
15 

150 

28 
2 

16 
1 

225 
150 
55 

30 
75 
15 
50 

L#J 
f ] 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 074 
1 403 

16 500 

1 680 
300 
480 
100 

[2] 
[2] 
[2] 

[2] 
[2] 
1.2] 
|2j 

661 1 Köy okulları ve eğit
menlerinin vilâyetlere 
yardım 

22 537 

Köy eğitmen] 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

iği 2 
22 
80 

787 
2966 
2000 

25 
22 
20 
15 
12 
10 

600 
5 808 

19 200 
141 660 
427 104 
120 000 

714 372 

[il 
[il 
[i] 
[ i] 
[i] 
[3] 

[1] 1 haziran 1940 tarihinden 31 mayıs 1941 tarihine kadar. 
[2] 1 nisan 1941 den 31 mayıs 1941 e kadar. 
[3J 1 kânunuevvel 1940 dan. 
[*] Yevmiyedir. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Av Gün Tutan 

3803 sayılı kanun mucibince muhtelif yerlerde açılacak köy enstitülerinde çalıştırılacak müstah
demlerin 1 hazireen 1910 dan 31 mayıs 1941 e kadar bir yıllık kadro cetveli 

661 3 Müdür 4 100 4 800 
3 840 
5 040 
1 440 
3 600 
4 800 

14 400 
7 200 

12 000 
16 800 

o 040 

Müdür 
» 
» 

Müdür muavini 
» muavini 
» » 

Daktilo [*] 
Doktor 

» 
Aşçı 

» yamağı 
Hastabakıcı ve sıh
hat memuru 
Mütehassıs okul 
m arı 
Mimar 
Mütehassıs inşaat 

» » 

mi-

öğ-
» 

Sanat ve ziraat öğ. 
Elektr ikçi , makinist 

» . » 
Bekçi 
Kapıcı, çamaşırcı 
deme 

ha-

4 
4 
6 
2 
6 

10 
16 

4 
10 
14 
28 

14 

1 
1 
1 
6 

14 
6 
8 

20 

107 

100 
80 
70 
60 
50 
40 
75 

150 
100 
100 

15 

60 

500 
300 
175 
100 

40 
100 
75 
25 

20 

10 080 

6 000 
3 600 
2 100 
7 200 
6 720 
7 200 
7 200 
6 000 

25 680 

160 740 

fi 

[1] 1-VI-1940 dan 31 -V -1911 tarihine kadar. 
| *] İkisi merkezde kullanılacaktır. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti ,. 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutan 

3803 sayılı kanun mucibince 1 kânunuevvel 1940 tarifmıde açılacak köy enstitülerinde çalıştı rıla-
cak müstahdemlerin 1 kânunuevvel 1940 dan 31 mayıs 1941 tarihine, kadar altı aylık üc

ret kadro cetvelidir. 

Müdür 
» muavini 
» » 

Doktor 
Aşçı 
» yamağı 

Hastabakıcı ve sıh
hat memuru 
I )aktilo 
Sanat ve ziraat öğ. 
Bekçi 
Kapıcı, çamaşırcı, ha
deme 

1 70 
2 50 
4 40 
1 100. 
1 100 
4 15 

1 60 
1 75 
4 40 
2 25 

6 20 

420 
600 
960 
600 
600 
360 

360 
450 
960 
300 

720 J 

6 330 

22 temmuz 1940 tarihli ve 2/14006 savdı kararname suretidir. 

Siyasal bilgiler okulunda muhasebe ve nakit mevzuları üzerinde konferans şeklinde ders ver
mesine lüzum görülen mebus Prof. Hâzini Atıf Kuyucaka karşılığı 1940 malî yılı Maarif vekâleti 
bütçesinin 6.65 nci faslının 12 nei konferans ücreti maddesinden ödenmek ve tatil ayları haricinde 
1 - VI-1940 tarihinden muteber olmak üzere haftada en çok 6 saat hesabile beher ders saati için 15 
lira ücret verilmesi; Maarif vekilliğinin 12 -VII -1940 tarih ve. 4121/9/1998 sayılı teklifi ve Maliye 
vekilliğinin 16 - VII - 1940 tarih ve 3542 sayılı mütaleanamesi üzerine muvazenei umumiye kanunu
nun 4 ncü maddesine tevfikan İcra Vekilleri Heyetince 22 temmuz 1940 tarihinde kaimi olun
muştur. 

Reisicumhur 
İsmet İnönü 

Ankara Devlet konservatuvarınm 1 - Vf - 1940dan 15 - VI -1940 a kadar 15 günlük tedris 
heyeti kadrosu 

668 10 Ankara konservatuvar 
tatbikat sahnesinin bil
umum masrafları ile 
konservatuvar talebesi
nin yaz temrinleri 

Öğretmen ( Haftada 
6-16 saate kadar ders 
verenlere beher ders 
saati için üç lira ve 6 
saatten yukarı ders 
verenlere de 6 saate 
kadar üç lira ve faz
lası için beher ders 
saati için 2,5 lira üc
ret verilecektir). 15 948 

[1] 1 kânunuevvel 1940 dan 31 mayıs 1941 e kadar. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
h\ M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay (îtin Tutarı 

Ankara Devlet konservatuvanmn 1 - IX - 1940 dan 1 - V - 1941 tarihine kadar (9) aylık tedris 
heyeti kadrosu 

Öğretmen. 28 1804 .1.6 236 1] 

Riyaseti Cumhur filârmonik orkestrası ile Ankara Devlet konservatuvannda 
hancı uzman ve öğretmenlere ait ücret imnsiz kadrosu 

670 0. Başkanlığı filârmo
nik orkestrası ve Müzik 
öğretmen okulu, konser-
vatuvar, tiyatro mektebi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
10 
1 
1 
1 

1190 
722 
704 
565 
490 
412 
400 
378 
375 
335 
308 
287 
200 
187 

12 
12 
3 
5 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
8 

alıştırılacak ya 

14 
8 
2 
2 
5 
4 
9 
9 
4 

280 
664 
112 
825 
880 
944 
600 
072 
500 

4 020 
36 
3 
2 
1 

960 
444 
400 
496 

110 197 

678 Meslek okullarında ea- Mütehassıs 
lisan mütehassısların 
1-VI-1940 tarihinden 
31 - V - 1941 sonuna ka-
darki ücretine ait isim
siz kadrodur. 

Aylık yekûnu 
Senelik vekılnu 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

994 
565 
415 
333 
250 
225 
160 

9 150 

[1] (Haftada 3 saate kadar ders verenlere «3 saat dahil» beher ders saati için 3 lira ve 3 saatten 
yukarı ders verenlere beher ders saati için 2 lira ücret verilecektir). 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F . M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Yüksek teknik okulu inşaat ve bilâhare tedrisat işlerinde istihdam olunacak bir İngiliz müte
hassısına ait kadro 

678 Ecnebi mütehassıs ve Profesör Miller 1 1400 5 7 000 [1] 
öğretmenler ücret ve 
harcırahları 

28 - IX -1940 tarih ve 2/14487 sayılı kararnameye ektir : 

Ankarada tesis ve inşa edilecek olan Yüksek teknik okulu ile teknium için îngiltereden geti
rilen mütehassıs Miller'e, kararnamede bahsolunan 1 400 lira ücret net olarak verileceğinden adı 
geçen mütehassıs ücretinin tevkifatile birlikte 2 237 lira olarak tesbiti; Maarif vekilliğinin 
9 - XII - 1940 tarih ve 6430 sayılı tezkeresile yapılan teklifi ve Maliye vekilliğinin 4 - I - 1941 ta
rih ve 11141/105 sayılı mütaleanamesi üzerine, İcra Vekilleri Heyetince 24 II. Kânun 1941 tarihin
de kabul olunmuştur. 

Reisicumhur 
îsmet İnönü 

Meslek okullarında çalıştırılacak mütehassısların 1-X -1940 tarihinden 31 -V-1941 sonuna ka
dar ücretlerine ait isimsiz kadrodur 

678 Meslek mektepleri ecne- Mütehassıs 1 180 8 
bi uzman ve uzman mu- » 1 150 8 
avinleri •<: "• 

2 640 

Meslek okullarında çalışacak mütehassısın 1-1 -1941 tarihinden malî yıl sonuna kadar 5 ayük 
ücretine ait isimsiz kadrodur 

Mütehassıs (L. Mam-
boury) 1 120 5 600 [2] 

1 -VI -1940 dan 31-V -1941 tarihine ka dar kütüphaneleri tasnif heyeti kadrosu 

680 2 Kütüphanelerin tasnif Reis 
ve nakil masrafı, yeni Aza 
yapılacak kütüphane Yazıcı 
için müsabaka masrafı Daktilo 
ve mükâfat Mücellit 

Hademe 

Bu kadroların tutarı takribi (12 200) liradır. 

1 
6 
2 
2 
1 
1 

5 
4 
2 
2 

60 
30 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

[3] 

[4] 

[1] Ücretinin 1/3 nü döviz olarak harice çıkarabilir. 
[2] 1-1 -1941 den itibaren. 
[3] Resmî tatil günleri hariç olmak üzere yevmiyeleri verilecektir. 
[4] Aylık ücreti. 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

687 5 Üniversite tedris heye
tine dahil profesörlerle 
yardımcılarına ait isim
siz kadro 

— 18 — 
Hizmet 

lîehei'i müddeti 
Memui'iyetin unvanı Adet Lira K. Ay (lün Tuta ı 

Profesör (Ecnebi) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» [#] 

Yardımcı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Laboratuar 
Teknisyen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

« yar. » 

6 
2 
6 
1 
8 
1 
1 
8 
L 
3 
L 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
4 
5 
2 
2 
1 
1 
8 
1 
3 
2 
1. 

940 
900 
859 
859 
779 
779 
700 
699 
699 
621 
621 
551 
465 
440 
404 
333 
365 
333 
265 
250 
203 
203 
170 
150 
130 
100 
150 
120 

12 
12 
12 
9 
12 
9 
9 
12 
9 
12 
9 
12 
12 
9 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 
6 
12 
12 
12 
12 
12 

67 680 
21 600 
61 848 
7 731 
74 784 
7 011 
6 300 
67 104 
6 291 
22 356 
5 589 
6 612 
11 160 
3 960 
4 848 
3 996 
4 380 
15 984 
15 900 
6 000 
4 872 
1 218 
1 020 
14 400 
1 560 
3 600 
3 600 
1 440 

i ' 452 844 

Ücretleri 687 nci faslın 5 nci maddesinden verilme];, üzere l'niversilede çalışacak teknik per
sonellere ait 7 aylık kadro 

Yardımcı 
» 
» 

1 
3 
3 
4 
4 
2 

120 
100 
85 
75 
60 
50 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

840 
2 100 
1 785 
2 100 
1 680 
700 

9 205 

| *J Yardımcı kadrolarına istinaden Türk eleman istihdamına zaruret görüldüğü takdirde bu gibi
lerin ücretleri 3656 sayılı kanunun ücretliler hakkında tayin ettiği dereceler esası üzerinden tesbit 
ve tesviye olunur. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Ücretleri 1940 malî yılı bütçesinin 687 nci faslın 5 nci maddesinden verilmek ve 1 - XII -1940 
dan muteber olmak üzere altı aylık iki yardımcı kadrosu 

Yardımcı 1 203 6 1 218 

» 1 170 6 1 020 

2 238 

Bu kadrolara istinaden Türk eleman istihdamına zaruret görüldüğü takdirde bu gibilerin ücretleri 
3656 sayılı kanunun ücretliler hakkında tayin ettiği dereceler esası üzerinden tesbit ve tesviye olunur. 

Ücretleri 1940 m,alî yılı bütçesinin 687 nci fasıl 5 nci maddesinden verilmek ve 1 -VI -1940 
dan muteber olmak üzere iki ecnebi lektör kadrosu 

Lektör 1 200 12 2 400 
» 1 150 12 1 800 

4 200 

Ücretleri 1940 bütçesinin 687 nci faslın 5 nci maddesinden ödenmek üzere Edebiyat fakülte
sinde çalışacak iki yardımcıya ait 6 aylık isimsiz kadro 

Yardımcı 2 100 6 1 200 

2/13902 sayılı kararname suretidir 

1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununun 4 ncü maddesi mucibince E cetveline dahil 
687/7 nci fasla mevzu tahsisattan tesviye edilmek ve 1 - V I- 1940 tarihinden 31 - V - 1941 ta
rihine kadar muteber olmak üzere Ankara ve İstanbul üniversiteleri ve yüksek mektepleri son 
sınıflarına inkılâp tarihi dersleri vermekte olan mebus profesörlerden her birine ayda 203 çer 
lira, bu profesörlerin yanlarında çalışmakta olan doçentlere beher ders saati için onar lira kon
feranslara ait işlerde çalışan memura ayda on saat ders hesabile 60 lira, Ankara ve Istanbulda 
ders senesi sonunda yapılacak olan inkilâp ders imtihanlarının kâğıtlarının okunmasına memur edi
lecek üç doçente 200 zer lira, istanbul üniversitesi Edebiyat fakültesi arkeoloji enstitüsünde klâ
sik arkeoloji derslerini en çok ayda .12 saat okutacak olan Arif Müfit Mansele beher ders saati 
için 10, Edebiyat fakültesinde Türk dili ve edebiyatı tarihi üzerine ihtisas yapacak olanlara haf
tada bir saat eski yazılar dersini verecek olan Kuyudu vakfiye müdürü Izzettine beher ders 
saati için 7 buçuk lira, istanbul üniversitesinde okuyan yabancı talebelere Türkçe dersleri verecek 
olan Ekrem Reşit Üluça beher ders saati için üç lira ücret verilmesi; Maarif vekilliğinin 1 - VI -1940 
tarih ve 1568 sayılı teklifi ve Maliye vekilliğinin 28 - VI - 1940 tarih ve 3183 sayılı mütaleanamesi 
üzerine İcra Vekilleri Heyetince 7 temmuz 1940 tarihinde kabul olunmuştur. 

(Bu kadronun tutarı 9 370 liradır). Reisicumhur 
îsmet İnönü 

8-1-1940 tarih ve 2/12575 sayılı kararnameye ektir 

Üniversite edebiyat fakültesinde konferans şeklinde 19 ncu asır Türk tarihi dersini verecek olan 
Ahmet Haindi Tanpınara 1 - VI - 1940 tarihinden muteber olmak üzere 1940 malî yılı Maarif ve^a,-
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leti bütçesinin (E) cetveline dahil 687 nci faslın 7 nci maddesinden ayda 210 lira ücret verilmesi; 
Maarif vekilliğinin 23 - VII - 1940 tarih ve 4205/4/2079 sayılı teklifi ve Maliye vekilliğinin 
1 - VIII - 1940 tarih ve 3843 sayılı mütaleanamesi üzerine Muvazenei umumiye kanununun 4 ncü 
maddesine tevfikan icra Vekilleri Heyetince 10 - VIII -1940 tarihinde kabul olunmuştur. 
(Bu kadronun tutarı takriben 2 100 liradır.) Reisicumhur 

İsmet İnönü 

8 -1 -1940 tarih ve 2/12575 sayılı kararname ile istanbul üniversitesi Edebiyat fakültesinde in
giliz edebiyatı tarihi hakkında konferans şeklinde ders verdirilmek suretile çalıştırılan Halide Edip 
Adnanm bu hizmeti haziran ve temmuz 1940 ayları zarfında da devam etmiş ve mezkur hizmet bi
lâhare 3888 sayılı kanunla daimî kadroya alınmış olduğundan, karşılığı 1940 malî yılı Maarif ve
kâleti bütçesinin 687 nci faslının 7 nci (Konferans ücretleri) tertibinden tesviye edilmek üzere adı 
geçen Halide Edip Adnana 1 haziran 1940 dan 24 temmuz 1940 tarihine kadar okuttağu derslere 
mukabil ayda üç yüz lira hesabile ücret verilmesi; Maarif vekilliğinin 24 ağustos 1940 tarih ve 
4102/69/2410 sayılı tezkeresile yapılan teklifi ve Maliye vekilliğinin 4 - XII - 1940 tarih ve 11114/ 
3/5639 sayılı mütaleanamesi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 17 kânunuevvel 1940 tarihinde kabul 
olunmuştur. (Tutarı 540 liradır.) 

Reisicumhur 
ı İsmet İnönü 

Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

1940 malî yılı içinde Ankara Bil, tarih, coğrafya fakültesinde çalıştırılacak yabancı uzman
lara ait kadro 

689 5 Ecnebi profesörlerle lek-
törler ücreti 

-

Profesör 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 

1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

866 
720 
562 
551 
500 
350 
342 
250 
200 
150 

866 
720 

2 248 
551 

1 000 
350 
342 
250 
200 
150 

6 677 
X 5 

33 385 
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Tatbik edilen kadroya ait mââ- ttizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

1940 malî yılı içinde Ankara Dil, tarih, coğrafya fakültesinde çalıştırılacak yabancı uzmanlara 
ait kadrodur 

Profesör 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Lektör 
Profesör 

» 

1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

866 
720 
562 
551 
500 
200 
150 
200 
350 
342 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
3 
3 

6 062 
5 040 
15 736 
7 714 
7 000 
1 400 
1 050 
1 400 
1 050 
1 026 

y [i] 

f [2] 

47 478 

1940 malî yılı içinde Ankara Dil, tarih, coğrafya fakültesinde çalıştırılacak yabancı uzman
lara ait kadro 

Profesör 1 350 
» 1 342 4 |- [3] 

Lektör 1 100 

3 168 

Nafia vekâleti 

3132 sayılı kanun haricindeki işlerde istihdam, edilecek memur ve müstahdemlerin 1940 malî 
yılı (E) cetveli kadrosu 

718 2 Su işleri 
İşletme müdürü (yük
sek mühendis) 3 300 12 
Mühendis veya fen 
memuru 1 170 12 

» » » 2 120 12 
Hesap memuru ve 
mutemet 3 85 12 

[1] 1 teşrinisani 1940 tarihinden itibaren 7 aylık. 
[2] 1 teşrinisani 1940 dan itibaren 3 aylık. 
[3] 1 şubat 1941 den itibaren 4 aylık, 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F . M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

1940 senesi Muvazenei umumiye kanununun E cetveline istinaden alınacak kadrolardaki ih
tisas mevkilerini gösterir cetvel 

İşletme müdürü (Yük
sek mühendis) 3 300 12 
Mühendis veya fen me
muru 1 170 12 

» » » 2 120 12 

Meriç su işleri şube mühendisliğinin 1940 malî yılı (E) cetveli kadrosu 

718 4 Su isleri Şube müdürü (Yüksek 
mühendis) 
Kısım mühendisi (Yük
sek mühendis) 

» » » 
Mühendis veya fen me
muru 

» » » 
Fen memuru 
Ressam 
Kâtip ve muhasip 
Kâtip (merkezde) 

1 

1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

300 

210 
170 

170 
120 
100 
170 
85 
85 

Müteferrik müstahdemler 

Şoför 
Odacı 

1 
1 

75 
30 

12 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

19 380 | 1 

1910 senesi Muvazenei umumiye kanununun E cetveline istinaden alınacak kadrolardaki ihti
sas mevkilerini gösterir cetvel 

Şube müdürü 
(Yüksek mühendis) 
Kısım mühendisi 
(Yüksek mühendis) 

» » » 
Mühendis veya fen 
memuru 

» » » 
Ressam 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

300 

210 
170 

170 
120 
170 

12 

12 
12 

12 
12 
12 

[1] Senelik tutarı. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F . M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Şehircilik bürosu 

722 Yapı ve imar işleri re- Ecnebi mütehassıs 1 1395 12 
isliği » » 1 900 12 

27 540 [1] 

722 Ecnebi mütehassıs ve 
mühendis ve tercüman
ları 

Şose ve köprüler dairesi reisliği : 
Köprüler yüksek 
mühendisi 1 400 12 4 800 [2] 

Yapı ve imar işleri reisliği : 
Kalorifer mütehas
sısı 1 400 1 400 [3] 

5 200 

Muvazenei umumiye kanununa merbut (E) cetveli kontrol kısmı 

730 Yapı ve imar işleri re- Mütehassıs, yüksek 
isliği mühendis veya yük

sek mimar 1 500 12 
Kontrol şefi Y. Mü
hendis veya yüksek 
mimar 1 300 12 
Yüksek mühendis ve
ya yüksek mimar 1 300 12 

» » » 1 260 12 
» » » 5 210 12 
» » » 3 170 12 

Mühendis, mimar, fen 
memuru, ressam 1 210 12 

» » » 2 170 12 
Sürveyyan 14 100 12 

» 20 75 12 
» 35 50 12 

[1] Senelik tutarı. 
[2] 1 - VI -1940 dan itibaren. 
[3] Haziran 1940 için. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Muamelât kısmı 

Tetkik şefi 
Muamelât memuru 

» » 
» » 

1 
2 
4 
2 

140 
120 
100 
75 

12 
12 
12 
12 

108 600 [1] 

1940 senesi Muvazenei umumiye kanununun (E) cetveline ve numaralı kanuna isti
naden alınacak kadrolardaki ihtisas mevkilerini gösterir cetvel 

Kontrol kısmı : 
Mütehassıs 
Şef (Yüksek mühen
dis veya yüksek mi
mar) 
Yüksek mühendis ve
ya yüksek mimar 

» » » 
» » » 

Tarih kurumu 

Yüksek mimar 
Ressam 
Fotoğrafçı 

1 

1 

1 
1 
5 

1 
1 
1 

500 

300 

300 
260 
210 

210 
170 
150 

12 

12 

12 
12 
12 

12 
12 
12 

731 Yapı 
isliği 

6 360 [1] 

1940 senesi Muvazenei umumiye kanununun (E) cetveline ve numaralı ka7iuna 
istinaden alınacak kadrolardaki ihtisas mevkilerini gösterir cetvel 

Tarih kurumu: 
Yüksek mimar 
Ressam 

1 
1 

210 
170 

12 
12 

[1] Senelik tutarı. 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

26 — 

Memuriyetin unvanı 

735 Ecnebi mütehassıslar ve Mütehassıs profesör 
su laboratuarlar şef dö » » 
trovo ücret ve harcı- » » 
rahları » » 

Lisan muallimi 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

1 1200 
4 850 
1 850 
2 300 
1 210 
1 210 
5 120 

7 
12 
8 
8 

12 
8 

12 

8 400 
40 800 

6 800 
4 800 
2 520 
1 680 
7 200 

[1] 
[2] 
[3] 
[3] 
[2] 
[3] 
[2] 

15 72 200 

İktisat vekâleti 

1 - VI - 1940 tarihinden 5/941 sonuna kadar Sanayi tetkik heyeti reisliğinde istihdam edil
mesine lüzum görüleri kimya mütehassısı Piyasecki ile bir mütehassısla tercümana ait kadro 

781 Ecnebi mütehassıslar, 
tercümanlar ve kâtip
leri 

Mütehassıs 
Tercüman 

1 1229 W 
1 210 

12 
12 

14 755 92 
2 520 

17 275 92 

İktisat vekâleti Sanayi umum müdürlüğü ev el sanatları ustalarının kadroları. 

786 Sanat modelleri muba- Baş usta 
yaa, tevzi teşhir ve pro- Şef usta 
paganda masrafları Usta 

1 
5 

15 

140 
120 
100 

9 
9 
9 

1 260 
5 400 

13 500 

21 20 160 

İktisat vekâleti Sanayi umum müdürlüğü ev ve el sanatları ustalarının kadroları 

Usta 10 75 6 4 500 

11] 1 - XI -1940 tarihinden itibaren. 
[2] 1 -VI -1940 tarihinden itibaren. 
[3] 1 - X -1940 tarihinden itibaren. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

îktısdt vekâleti iş dairesine bağlı « işçi sigortalarına hazırlık teşkilâtının » 1940 bütçe yı
lına mahsus kadrosudur. 

787 îşçi sigorta idaresi mas
rafı ve 3008 sayılı kanu
nun 89 neu maddesinin 
tatbiki masrafı 

Aktüer muavini (ih
tisas mevkii) 1 210 12 
Daktilo - müsevvit (1) 6 120 12 

2 520 
8 640 

11 160 

1 — Daktilo - müsevvit]er merkezdeki hazırlık teşkilâtında çalıştırılabildikleri gibi iş kazaları ve 
meslekî hastalıklar anketlerinin toplanması ve sigorta hazırlığına müteallik sair muamele ve muha
bere işlerinin yapılması için lüzum görülecek mmtakalardaki iktisat müdürlükleri teşkilâtında da
hi istihdam edilebilirler. 

2 — Bu kadro 1 haziran 1940 tarihinden muteberdir. 

Münakalât vekâleti 

Yüksek deniz ticaret mektebi mektep gemisi mürettebatının 1940 mali yılı kadrosu 

821 1 Umumî masraflar Serdümen 
» 

Makine lostromosu 
Tayfa 
Ateşçi 
Hasta bakıcı 
Kamarot 
Lokantacı 
Aşçı, yamağı 
raber 

ile be-

1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
2 

1 

50 
45 
50 
35 
35 
50 
50 
50 

80 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

600 
540 
600 

2 520 
1 680 

600 
600 

1 200 

960 

9 300 

824 Devlet Reisine ait deniz 
vasıtalarının bilûmum 
işletme mubayaa, inşaat 
ve müteferrik masrafla
rı için Denizyolları ida
resine verilecek mebaliğ 

Savarona yatı: 
Başkaptan 
ikinci kaptan 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Mülâzim » 
Telsiz memuru 
Başmakinist 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

260 
170 
120 

85 
75 

100 
260 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 120 
2 040 
1 440 
1 020 

900 
2 400 
3 120 

[i: 

.1] 

[1] İhtisas. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Adet Lira K. Av (Hin \ıtarı 

İkinci makinist 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Mülâzim » 
Tebrit makinisti 
F lekt r ik mütehassrsı 
Doktor 
Güverte lostromosu 
Marangoz 
Serdümen 
Gemici 
Fİ ektrik m em u ru 

» » 
Motorcu 
Kazan lostromosu 
Makina » 
Borucu ustası 
Tornacı 
Yağcı 
Ateşçi 
Silici 
Kamara memuru 
Kamarot 

» 
Başaşçı 
Aşçı 
Fır ıncı 

E r t u ğ r u l ya t ı : 
Başkaptan 
Başmakinis t 
Güverte lostromosu 
Serdümen 
Gemici 
Makine lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 
Kömürcü 
Kamaro t 

» 

1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

13 
') 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 

10 
3 
1 
2 
8 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

170 
120 

85 
75 

100 
300 
170 

80 
60 
45 
40 

120 
100 
80 
60 
60 
75 
75 
45 
40 
35 

100 
60 
50 
70 
50 
50 

260 
170 

60 
35 
35 
60 
35 
35 
30 
50 
40 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

2 040 
2 880 
2 040 
1 800 
1 200 
3 600 
2 040 

960 
720 

2 160 
6 240 
2 880 
1 200 

960 
1 440 

720 
900 
900 

3 240 
4 800 
1 260 
1 200 
1 440 
4 800 

840 
600 
600 

3 120 
2 040 

720 
420 
840 
720 
840 
S40 
720 
600 
480 

11 İhtisas. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F . M. Unvanı Memuriyetin unvanı 

Acar motörü : 
Kaptan 
Makinist 

» 
Kamarot 
Usta gemici 
Gemici 

Sakarya motörü : 
Kaptan 
Makinist 
Kamarot 
Gemici 

Adet 

1 
1 
1 
1 
l 
1 

1 
2 
1 
2 

Beheri 
Lira K. 

120 
100 

85 
60 
50 
40 

100 
100 
50 
40 

Hizmet 
müv 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

kleti 
Gün Tutaı 

1 440 
1 200 
1 020 

720 
600 
480 

1 200 
2 400 

600 
960 

106 89 460 

859 Ecnebi mütehassıslar, 
tercümanlar ve kâtip
leri 

Ticaret vekâleti 

Ecnebi mütehassıs 
» » 

Ecnebi mütehassıs 
» » 

1 
1 

1 
1 

300 
300 

300 
300 

1 
1 

2 
2 

300 
300 

600 

600 
600 

893 

Ziraat vekâleti 

Yerli ecnebi tekniker ve 
mütehassıslar ve tercü
me büroları müstahdem
leri 

Mütehassıs (Ecnebi) 
Daktilo [#] 

» 
Mütehassıs 
Senelik tutarı 

1 
1 
2 
1 

250 
150 

90 
260 

12 
12 
12 
11 

9 820 

Bir ecnebi mütehassısa ait kadro 

Mütehassıs (Ecnebi) 1 350 2 800 

[*] İki yabancı dil bilmesi şarttır. 



— 30 
Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet 

Beheri 
Lira K. 

895 3 Ziraî kurslar ve köy Köy eğitmenleri yetiş-
eğitmenleri ve su işleri tirme kursları ıııüfet-
ve seyyar artcziyen teş- tisi 
kilâtı malzeme ve umu- Köy eğitmenleri yetiş
ini masrafları tirme kursu şefi 1 

» » 1 
» » 1 
» » 1 
» » 15 

Eğitmenleri yet iştir-
mek kursları daimî 
işçisi 15 20 

Bu kadroların tutarr 

Hizmet 
müddeti 

Av dün Tutarı 

1 210 [*] 12 

170 
100 
85 
85 
75 

(i 
(5 

12 
1 
1 

9 960 liradır 

Muallim 

Marangoz 
Hademe 

90 
54 
20 
75 
30 
9fı 

898 2 Zeytin bakını teşkilâtı Mutemet ve kâtip 1 75 12 
ve zeytin istasyon ve fi- Bahçivan 1 70 12 
danlıkları Makinist 1 50 12 

3 184 

896 1 Muzır hayvan ve hasta
lıklarla mücadele mas
rafı 

896 2 Merkez mücadele ensti
tüsü ve mücadele istas
yonları 

Mücade 1 e memuru 
» » 

Mücadele basmakinisti 
Mücadele makinisti 
Mücadele basmuakkibi 
Mücadele muakkibi 

» » 
Bu kadroların tutarı 

Ecnebi mütehassıs 
» » 

Şoför 
Odacı 
Odacıbası 

1 
12 
1 
6 
6 

32 
25 

1 
1 
2 
3 
1 

120 
75 
90 
75 
70 
60 
45 

978 08 
810 36 
75 
30 
40 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

60 300 liradır. 

Bu kadroların tutarı 24 821 28 liradır 

[*] Eski ücreti 225 lira olup müktesep hakkı 15 lira masraf tahsisatından verilir 
[**] Bu kadrolar 3888 sayılı kanun hükümleri dairesinde istimal olunacaktşr. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

90ü 1 Meyve ve çay ziraati iş
leri ve müesseseleri mas
rafları 

Bahçivan yamağı 
Daimî işçi 

» » 
» » 
» » 
» » 

1 
1 
1 
7 
1 
1 

Bu kadroların tutarı 

Mütehassıs 
> 

Muhasip 
Memur 

» 
» 

Ressam ve fotoğrafçı 
Müdür 

» 
» 

Fen memuru 
» » 
» » 

Tekniker 
» 
» 
» 
& 

Seyyar öğretici 
» » 

Mutemet ve kâtip 
» » 
» » 
» » 

Ecnebi ustabaşı 
Bahçivan 

» yamağı 
» » 

Daimî işçi 
» :» 
» » 
» » 
» » 

Muakkip 
» 

Bu kadroların tu tan 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

10 
20 
34 
2 
3 
1 
1 
9 
7 
1 

16 
13 
11 
16 
22 
26 
25 
25 
15 
15 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

260 
260 
170 

85 
85 
75 

100 
210 
170 
170 
120 
120 
100 
100 
85 
85 
75 
75 

108 
85 
85 
85 
75 
75 

300 
70 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
30 
30 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 
12 
12 
12 
1 
1 

12 
12 

1 
12 

1 
12 
12 
12 

1 
12 

1 
12 
12 
12 
1 

12 
12 
10 
4 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
1 

6 900 liradır 

160 892 liradır. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F . M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

904 1 Hayvan hastalıklarile 
mücadele ve tahaffuz
haneler tesis ve idaresi 

906 4 Karasığır damızlıkha-
neleri 

Daktilo 
Gardiyan 
Mücadele veterineri 
Senelik tutarı 
Mücadele veterineri 
Bu kadronun tutarı 

Daktilo 
Fiş memuru 
Senelik tutarı 

2 
2 
1 

39 

2 
1 

50 
20 

140 

85 

100 
120 

12 
12 
10 

7 

12 
11 

3 080 

23 205 liradır 

3 720 

2582 sayılı kanun mucibince merinos koyunları yetiştirilmesi için 1940 malî yılı içinde yapıla
cak masraf formülü 

F. M. ücretler 
Çiftçilere verilecek 
mütedavil sermaye 

Umumî Tahsisat 
masraflar yekûnu 

909 1 117 380 56 028,13 50 191,87 223 600 

Umumî masraflara ayrılan paranın sarf cihetleri: 
1 - Damızlık koç ve koyun ile hizmete mahsus diğer hayvanların mubayaa ve nakliyesi ve bun

ların yemleri. 
2 - Yoncalık, çayırlık tesisi umumî masrafları. 
3 - Hayvan yemi ziraatine muktazi tohumlanıl tedariki ve mubayaası ve merinos yetiştiricilerine 

meccanen verilmesi masrafları. 
4 - Merinos çiftliğinde ziraat, çayır, mera işleri ve ıslahı masrafları. 
5 - Alelûmum makineler ve edevat yedek edevatı mubayaa ve tamiratı masrafları. 
6 - Merinos yetiştirilmesini teşvik için verilecek sürü ve kesim mükâfatları ve yapağı primleri. 
7 - İcar bedeli. 
8 - Muvakkat amele ve çoban yevmiyeleri ve çoban malzemesi. Ağıllara ve koyunlara muktazi 

alelûmum eşya. 
9 - Zootekni ve sunî tohumlama laboratuarlarının her nevi masrafları. 

10 - Baytarî alât, ecza ile koyunculuk alât ve levazımı, ölçü aletleri mubayaası. 
11 - Koyun hastalıklarile mücadele masrafları. 
12 - Staj ve kurs masrafları. 
13 - İhtisas ve damızlık mubayaası için yabancı memleketlere gönderilecek memurların harcırahı. 
14 - Tabiî ve sunî tohumlamada bilfiil çalışanlardan fevkalâde mesaisi görülenler ile merinos teş

kilâtında çalışan memur ve müstahdemlerden iyi hizmeti sebkedenlere vekâletin tensibi ile 
en çok iki maaşa kadar para mükâfatı verilmesi. 

15 - Sunî tohumlama esnasında toplattırılan ahali koçlarından ve koruma ve tedavi banyoların
dan geçirine koyunlardan telef olanlar için sahiplerine verilecek tazminat. 

16 - Merinos çiftliklerinde yetiştirilen koçların vekâletin tensip ve muvafakati ile yerli koçlarla 
mübadelesi. 

17 - Arteziyen kuyuları, kanallar ve cetveller açılması ve sair sulama tertibatı vücude getiril
mesi masrafları. 

18 - Müteferrika, tenvir ve teshin ve mefruşat, nakliyat, sayım vergisi, kırtasiye, tabiye, kitap 
ve risale masrafları. 



— 33 — 
19 - Kırkım, sağım, banyo masrafları. 
20 - Tecrübe hayvanatı ve malzemesi mubayaası ve sair masrafları. 
21 - İnşaat, tamirat, tesisat, istimlâk, arazi ve çiftlik satın alınması masrafları. 
22 - Kanunun istilzam eylediği ve merinos üretme işinin başarılması uğrunda yapılması icap 

eyleyen diğer bilûmum masraflar. 

Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F . M. Unvanı 

909 1 2582 sayılı kanun muci
bince merinos koyunla
rının mubayaa, ıslah ve 
yetiştirilmesile tevzi iş
leri umumî masarifi ve 
bu kabîl işlere yardım 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Merinos çiftliği : 
Mütehassıs 
Çiftlik veterineri 
Mütehassıs 
Asistan 

» 
Mesul muhasip 
Kâtip 
Ayniyat muhasibi 
Veznedar 
Ambar memuru 
Daktilo 
Çayır, mera mütehassıs 
Kantarcı 
Ziraat baş makinisti 

» makinisti 
» » muavini 

Çayır, mera ve ziraat 
işçibaşısı 
Çayır, mera ve ziraat 
işçisi 
Hademe 
Daimî ziraat amelesi 
Kâhya 

» muavini 
Kalfa 

» 
Çoban 
Çoban 

» 
Döl çobanı 
Ağıl odacısı 
Bekçi ve korucu 
Araba ustası 

» » yamağı 
Arabacı başı 
Arabacı 

» 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

L 1 
1 
1 
4 
4 

1 

1 
4 

12 
2 
1 
5 

15 
50 
40 
10 
25 
15 
4 
1 
1 
1 
5 

32 

140 
100 
170 
170 
120 
75 
75 
75 
75 
60 
50 

170 
35 
65 
45 
30 

45 

30 
25 
20 
65 
45 
35 
30 
20 
15 
25 
15 
20 
25 
35 
15 
30 
25 
20 

2 [1] 
11 
12 [1] 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 [1] 
10 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

[1] İhtisas. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutan 

Laborant 
» 

1 
2 

Sunî tohumlama laboratuar 
Laborant 
Laboratuar hademesi 
Bölgeler : 
Bölge şefi 
Asistan 

» 
» 

Mutemet ve idare Me. 
Mutemet ve kâtip 
Muhasibi mesul 
Ayniyat memuru 
Kâtip 
Atlı gardiyan 
Hademe 
Kâhya 
Kalfa 
Çoban 
At arabacısı 
öküz arabacısı 
Merkez : 
Başmüfettiş 
Mütehassıs veterineri 
Muhasebe şefi 
Asistan 
Kâtip 

» 
Daktilo 
Muakkip 
Hademe 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
8 
3 
1 
2 
6 
3 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

35 
30 

ı : 
70 
40 

210 
170 
120 
75 
75 
85 

100 
75 
60 
50 
30 
60 
40 
25 
30 
25 

400 
300 
140 
85 
85 
75 
85 
60 
40 

12 
12 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 [1] 
12 [1] 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Bir senelik tutarı 117 380 

[1] İhtisas. 
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2582 sayılı kanun mucibince pamuk yetiştirilmesi umumî masrafları için 1940 senesi bütçe

sinin 910/1 nci faslına konulan 177 000 liranın sarf cihetlerini gösterir cetvel 

Umumî masraflar Mütedavil sermaye Ücretler Yekûn 
Lira Lira Lira Lira 

85 200 60 000 31 800 177 000 

İler nevi tesisat, inşaat, teçhizat, tamirat, istimlâk ve icar masrafları, ziraat aletleri, tohum ayır
ma, temizleme ve gırgırlama ve prese makineleri, selektörler, traktörler, dinamo ve elektrik 
makineleri ve bunların yedek parçalarının satın alınması ve montaj, işletme ve tamir masrafları, 
pamukçuluğa ait kitap, neşriyat, telif ve tercüme masrafları, pamuk müsabakası ikramiyeleri, 
memleket dahil ve haricinde pamuk mevzuu üzerine sergi ve müsabakalara iştirak masrafları, 
pamuk tohumu çırçırlama, ayırma, triyaj, ilaçlama ve satın alma, dağıtma masrafları, pamuk dene
me masrafları, 

1682 numaralı kanuna müsteniden ve 15 - I -1940 tarih ve 12685 numaralı Vekiller Heyeti ka-
rarile Ziraat bankası elile mubayaa olunan pamuk tohumlarının satışından tevellüt edebilecek zarar
ların ödeme masrafları. Pamuk ıslah ve üretme işinin başarılması için lüzumu tahakkuk eden 
bilûmum masrafları. 

Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

910 1 2582 sayılı kanun muci
bince pamuk ıslahı ve ıs
lah edilmiş pamuk tohu
mu mubayaa, üretme ve 
tevzi işleri umumî ma
sarifi ve bu kabîl işlere 
yardım 

A/912 1 Köy kalkınması ve zi
raî kombinalar umumî 
masrafları 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Ecnebi mütehassıs 
» » 

Doktor 
Mutemet 
Veznedar 
Bu kadroların tutarı 

Müdür 
» muavini 

Makine enspektörü 
Fen memuru 

» » 
Muhasebeci 
Muhasebe kâtibi 
Tahsildar 
Mutemet 
Ayniyat muhasibi 
Ambar memuru 
Ayniyat kâtibi 
Büro şefi 
Tahakkuk memuru 

1 
1 
2 
3 
2 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

887 
['] 
100 
75 
75 

400 
300 
170 
170 
140 
170 

75 
85 
85 

100 
85 
75 

140 
100 

49 

< 

[*] 

[**3 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 [1] 
12 
12 
11 
12 
12 
11 
12 
11 
12 
11 
12 

31 800 

[1] İhtisas. 
[*] Mukavelesi mucibince net (550) dolar üzerinedir. 
[*] Ayrıca ayda 50 lira hakkı müktesep olarak verilir. 
[**] Ayrıca ayda 5 Ura hakkı müktesep olarak verilir, 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Kâtip 
Dosya memuru 

» » 
Daktilo 

» 
Hademe 

» 
Şoför 

» 
Depo memuru 

» bekçisi 
Başmakinist 
Makinist 

» 
» muavni 
» » 

Bu kadroların tutarı 

1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
1 

14 
3 

16 
24 
20 
8 

85 
85 
75 
75 
70 
45 
40 

100 
85 

100 
10 

120 
85 
75 
40 
30 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
4 
4 
4 
4 
4 

61 100 liradıı 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1940 malî yılı kadrosu 

916 Enstitü ve laboratuar
lar ve levazım ve islet-

Camcılık atelyesi şefi 
Camcı ustası muavini 
Soğuk hava cihazı ma
kinisti 
Ziraat al ât. Enstitüsü 
teknikeri 
Ziraat alât. Enstitüsü 
II. sınıf teknikeri 
Ziraat alât. Enstitüsü 
hangarcısı 
Meyvecilik ve sebze
cilik bahçivanı 
Tecrübe tarlası tek
nisyeni 
Tecrübe tarlası ara
bacısı 
înekçi 
Ziraî kimya enstitüsü 
ahırcısı 
Ahıreı 
Laboratuar teknisyeni 

» » 
Çiftçi başı 
Tahnit ustası 
Şarap ustası 
Kır bekçisi 

1 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 
1 

1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
1 

90 
80 

40 

100 

50 

30 

35 

30 

35 
50 

40 
30 
40 
40 
60 
70 
45 
45 

11 
12 

12 

12 

11 

12 

12 

12 

12 
12 

12 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı 

Cerrahî enstitüsü 
teknisyeni 
Enstitüler ressamı 
Telefon santralcisi 
Eczacı kalfası 
Kantarcı 
Bu kadroların tutarı 

Beheri 
Adet Lira K. 

1 
1 
1 
1 
1 

40 
60 
50 
75 
60 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

11 
11 
11 
11 
11 

Gün Tutarı 

19 055 liradır 

916 

919 

Enstitü ve laboratuarlar levazım ve işletme ve umumî masrafları 

1 400 11 4 400 
Ankara Yüksek ziraat Orman sanayi ve ti 
enstitüsü 1940 malî se- careti müderrisliği 
nesi kadrosu 

Ecnebi mütehassıslar ve 
tercümanları 

Profesör 

Kütüphane memuru 
Tercüman 

970 08 
970 08 
726 52 
643 25 
417 09 
250 00 
180 00 
175 00 
120 00 

12 
5 
3 

12 
11 
12 
12 
12 
12 

[1] 

Bu kadroların tutarı 47 037 03 liradır. 

Profesör 
Profesör 
Kütüphane memuru 

1 417 09 6 
1 417 09 5 
1 417 09 1 

2 502 54 

921 Umumî masraflar karşı- Foto ve filim memuru 
lığı Baş mürettip 

Mürettip 
» 

Matbaa makinisti 
Mücellit atelyesi şefi 
Mücellit kalfası 
Enstelâtör 

» 
Suculuk makinisti 

» » 
Hava tahriki cihazı 
makinisti 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 

60 
130 
65 
50 
85 

100 
80 

100 
75 
90 
60 

30 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

2 502 54 

[1] İhtisas mevkiidir. 



lift 
t a tb ik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Demirci ustası 
» » 

Tornacı 
Marangoz ustası 

» » 
Tamirci 
Bahçivan başı 

» 
» 
» 
» yamağı 

Kaloriferci 
Ütücü 
örücü 

» 
Kunduracı 

» 
Berber 

» 
Terzi 
Kapıcı 

» Orman fakültesi 
için 
Arabacı 

» 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
4 

10 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

2 
4 
3 

110 
50 
60 

110 
90 
70 

125 
80 
50 
40 
30 
60 
25 
30 
25 
50 
40 
50 
40 
30 
30 

30 
40 
35 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
12 

8 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

11 
12 
12 

Bu kadronun tutarı 39 220 liradır. 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

963 1 înşaat Yüksek mühendis 
saat) 
Yüksek mühendis 
lorifer, makine) 
Yüksek mimar 
Sürveyyan 
Teksir ve daktilo 

(in-

(ka-
2 

1 
12 
4 
5 

300 

300 
260 
160 
100 

12 

12 
12 
12 
12 61 920 [1] 

[1] Senelik. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

rai tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

9G5 Ecnebi mütehassıslar Harp akademisinde 
tank ve motorlu bir
likler mütehassısı 
Harp akademisinde 
yüksek levazım müte
hassısı 
Piyade atış okulun
da mütehassıs 
Süvari binicilik oku
lunda mütehasıs 
Topçu ve nakliye oku
lunda motor mütehas
sısı 
Tahkimat mütehassısı 

» » 
Nakliye okulu atelye 
mütehassısı 
Nakliye okulunda tek
nik mütehassısı 
Nakliye okulunda 
tank mütehassısı 

» » 
Harp akademisinde 
havacılık mütehassısı 

1 946 35 12 

1 946 35 12 

1 521 97 12 

1 521 97 12 

1 521 97 12 
1 784 08 12 
1 624 43 12 
1 521 97 12 
1 521 97 12 
1 521 97 12 

1 551 23 12 

1 521 97 12 

1 521 97 12 
1 521 97 12 

1 1676 55 12 

11 356 20 

11 356 20 

6 263 64 

6 263 64 

6 263 64 
9 408 96 
7 493 16 
6 263 64 
6 263 64 
6 263 64 

6 614 76 

6 263 64 

6 263 64 
6 263 64 

20 118 60 

122 720 64 
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Tatbik edilen kadroya.ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Beheri 
Memuriyetin unvanı Adet Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Ay Gün Tutarı 

Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 

Hava müsteşarlığı teşkilâtında çalışan ecnebi mütehassıslar kadrosu 

1007 Yabancı mütehassıs 
tercümanları ücret 
harcırahları 

ve Teknik müşaviri 
ve Malzeme mütehassısı 

Makinist 
öğretmen 
Makinist 
öğretmen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Teknik muhasebe mü
tehassısı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1145 79 
659 46 
628 19 

1307 14 
628 19 

1056 93 
1326 27 
1071 66 
417 10 
537 73 
358 08 
492 49 
358 08 
432 16 
358 08 

643 25 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

13 749 48 
7 913 52 
7:538 28 

15 685 68 
7 538 28 

12 683 16 
15 915 24 
12 859 92 
5 005 20 
6 452 76 
4 296 96 
5;909 88 
4İ296 96 
5 1185 92 
4İ296 96 

7 719 00 

137 047 20 

Kayseri Tayyare fabrikasında istihdam olunacak iki ecnebi mütehassısa ait kadro 

Motor mühendisi 
Kayseri tayyare Fb. 
Tayyare makinisti 
Kayseri tayyare Fb. 

1 628 19 10 

1 628 19 10 

6 İ281 90 [1] 

281 90 [1] 

12 1563 80 

[1] Hava müsteşarlığında. 
[2] Kayseri tayyare fob. 
[3] Hv. Harp Akademisi. 
[4] İzmir tayyare alayında. 
[5] Eskişehir Hv. Okulu. 
[1] 1 - VIII -1940 ilâ 1-V-1941. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
P. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutari 

Kütahya tayyare alayı ile Kayseri tayyare fabrikasında istihdam olunacak iki ecnebi müte
hassısa ait kadro 

Tayyare motor mü
tehassısı 1 628 19 9 5 653 71 [1] 
Moran mütehassısı 1 358 08 10 3 580 80 [2] 

Öğretmen 1 1307 14 27-EK-1940 10 631 40 [1] 
ilâ 31-V-1941 e kadar 

» 2 1071 16 » » 17 432 56 [2] 

28 063 96 

Birici tayyare alayıda çalıştırılacak üç İngiliz mütehassısına ait kadro cetveli 

İngiliz motor mü
tehassısı 1 358 08 8 2 864 64 [1] 
Telsiz motor mü
tehassısı 1 358 08 8 2 864 64 [1] 
Silâh mütehassısı 1 358 08 8 2 864 64 [1] 

8 593 92 

îstanbulda hava harp akademisinde hava tabiyesi ve hava harp tarihi Öğretmenlerine ait kadro 
cetveli 

İngiliz hava yarbayı 
Bartholemew 
İngiliz hava yarbayı 
Vorley - Harris 

1 

1 

6 

6 

15 

15 

8 577 

8'577 

[1] 

[1] 

—m? i- mfiwra 

[1] 1 -IX-1940 dan 31 -V-1941. 
[2] 1 - VIII -1940 dan 31 -V-1941. 
[1] Istabul hava harp akademisi. 
[2] Eskişehir hava okuluda. 
[1] 1 -X-1940 ilâ 31-V-1941. 
[1] 17-XI-1940 dan 31-V-1941 tarihine kadar. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F . M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Matbuat umum müdürlüğü 

1133 

1134 

1 Neşriyat, propaganda, 
telif, tercüme, filim, kâ
ğıt klişe tabı ücreti mas
rafları 

Yevmi gazeteleri tel
his memurları 
Muakkip 

3 
2 

5 

Radyo difizyon istisyon ve stüdyoları muhtelif servis 

1 Eadyodifizyon istasyon-
larile stüdyoları her ne
vi işletme masraflarile 
tamir 

kadro cetveli 

Jeneratör mütehassısı 
Ontmetre » 
Pilon kontrolörü 
Proğrametre mütehas
sısı 
Panolar mütehassısı 
Uzun dalga postası 
kontrolörü 
Kısa dolga postası 
kontrolörü 
Antenci 
Ayarcı 
Yağcı 
Pilon işçisi 
Bahçivan çırağı 
Cilâcı 
Hamal 
Tornacı 
Tesviyeci 
Doktor 
idare memuru 
Müracaat memuru 
Ecnebi lisanlar dakti
losu 

» » » 
» » » 

Fiş ve tasnif memuru 
Bülten tabı » 

2 
1 
3 

1 
1 

2 

2 
3 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 

175 
35 

lerinde 

200 
160 
150 

140 
125 

100 

90 
75 
45 
40 
35 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
100 
80 

150 
125 
100 
100 
60 

8 
8 

4 200 
560 

4 760 

çalıştırılacaklara aii 

12 
12 
12 

12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

4 800 
1 920 
5 400 

1 680 
1 500 

2 400 

2 160 
2 700 
2 160 
1 920 
1 680 

720 
720 
720 
720 
360 

1 200 
1 200 

960 

1 800 
1 500 
2 400 
1 200 

720 

42 540 

[1 j 1 - X -1940 tarihiden itibaren, 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 
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Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutari 

Jeneratör mütehassıs 
» » 

Pilon kontrolörü 
Panolar mütehassısı 
Kısa dalga postası 
kontrolörü 
Stajiyer makinist 

» » 
Santral memuru 
Kısa dalga ile ecnebi 
diller neşriyatı me
murları 

3 
1 
2 
2 

6 
5 
6 
1 

4 

200 
175 
150 
120 

90 
80 
75 
50 

200 

8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 

8 

4 800 
1 400 
2 400 
1 920 

4 320 
3 200 
3 600 

400 

6 400 

30 28 440 

[1] 1-X-1940 tarikinden itibaren. 

ı>m<i 




