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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Madenlerin aranma ve işletilmesi hakkında
ki kanun lâyihasının üç maddesinden maada 
olan maddeleri kabul edildi; 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkın
daki kanun lâyihasının heyeti umumiyesi üze
rinde müzakere cereyan ettikten sonra Mecliste 

Lâyihalar 
1. — Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı 

bütçesine 120 000 000 lira fevkalâde tahsisat ve
rilmesi hakkında kanun lâyihası (1/826) (Büt-
ve encümenine); 

2. — Millî Müdafaa istikrazı hakkında ka
nun lâyihası (1/827) (Maliye ve Bütçe encü
menlerine) ; 

3. — Orman koruma teşkilât kanununun 3490 
sayılı kanunla tadil edilen 14 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/828) 
(Ziraat, Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine); 

Tezkereler 
4. —Devlet limanları işletme umum müdür

lüsünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/471) (Di
vanı muhasebat encümenine); 

5. — Ticaret vekâletinde kurulan iaşe müs
teşarlığı merkez kadrosunda yapılan değişikliğin 
tasdikma dair Başvekâlet tezkeresi (3/472) (Büt
çe encümenine); 

Mazbatalar 
6. — Ankara şehri îmar müdürlüğü 1939 

malî yılı hesabı katisine ait raporun sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkere
ciyle Ankara belediyesi îmar müdürlüğünün 1939 
malı yılı katî hesabı hakkında kanun lâyihası 

ekseriyet kalmadığından pazartesi günü topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Aydın Gazianteb Niğde 

Dr. Mazlıar Germen Bekir Kaleli Cavid Oral 

ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/458, 
1/694) (Ruznameye); 

7. — Bor kazasının Ulukışla köyünden îsma-
iloğlu Ali Kılıçdemir ve Niğde'nin Kitreli kö
yünden ibralıimoğlu Abdurrahman Çiğ'm ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/393) 
(Runameye); 

8. — Bolvadin'in Yürük karaeaviran köyün
den Memedoğlu Osman Uçar'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/434) (Ruzna
meye) ; 

9. — Çapakçur'un Azizan köyünden Talha-
oğlu Sadi Kalkan'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/388) (Ruznameye); 

10. — Çivril'in Emircik köyünden Alioğlu 
Memet çavuş Sarı 'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye en
cümeni mazbatası (3/436) (Ruznameye); 

11. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı ver
gi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 ve 
4040 sayılı kanunların bazı hüIaLnierinin değiş
tirilmesine ve bazı vergi ve resimlere yeniden 
zam icrasına dair kanun lâyihası ve İktisat, Güm
rük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/772) (Ruznameye). 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BÎRÎNCÎ GELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Mustafa Abdülhalik Renda 
KATİPLER : Necmeddin Sahir (Bingöl), Hamdi Selçuk (Hatay), 

< * • * 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 1942 malî yılı Muvazenei umumiye ka

nunu lâyihası ve bütçe encümeni mazbatası 
(1/759) [1] 

REİS — Bütçe bitinceye kadar tensip buyu
rursanız her gün saat 14 te toplanalım. (Muva
fık sesleri). 

Bunu reyi âlinize arzediyorum, her gün sa
at 14 te bütçe bitinciye kadar toplanmayı kabul 
edenler ... lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyen
ler ... Her gün saat 14 te bütçeler bitinceye ka
dar toplanılması kabul edilmiştir. 

Ruznameye geçiyoruz. 
Söz Maliye vekili Beyindir, buyurun. 
MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 

Saym arkadaşlarım, Bütçe encümeninin ince ve 
değerli tetkikmdan geçerek Yüksek tasvibinize 
arzedilmiş bulunan 1942 malî yılı bütçesi 
(394 316 918) lira ile bağlanmış bulunmakta
dır. 

Bu yekûn 1941 bütçesine nazaran 84,5 mil
yon liralık bir fazlayı ifade etmesine rağmen 
Cumhuriyet devrinin bütün bütçelerinin müşte
rek vasfı olan tevazün, önümüzdeki sene bütçe
sinin de esasını teşkil etmektedir. 1942 büt
çesinin son iknişaflariyle bütün dünyaya yapıl
mış ve her yanımızı ihata etmiş olan Avrupa 
harbinin ağır şartları içinde hazırlandığı ve bü
tün Devlet hizmetlerinin ve başta memleket mü
dafaasının istilzam ettiği büyük külfetler ara
sında Cumhuriyetin programlaştırdığı şimendi
fer, Su, Maarif gibi ehemmiyetli mevzularımızm 
inkişaf ve faaliyettini idameye bilhassa dikkat 
edildiği düşünülürse yenmeğe mecbur bulundu
ğumuz zorlukların azameti ve arzettiğim teca
vüzün ehemmiyeti daha iyi anlaşılır. Binaena
leyh yeni sene bütçesinin ve dayandığı malî ted
birlerin tahlilinde bu günkü şartları ve netice
lerini gözönünde bulundurmak lüzumu mey
dandadır. 

Bütçe yekûnunun demin de işaret ettiğim 
yüksekliğine rağmen önümüzdeki sene için yeni 
hizmetler veya mevcut hizmetlerde büyük in-

[1] 146 sayılı basmaAjazı zaptın sonundadır. 

kişaflar vadiyle huzurunuza gelmediğimizi açık
ça arzetmek isterim. Fakat hemen ilâve etmeli
yim ki içinde bulunduğumuz şartlar altında Dev
let hizmetlerinin en büyüğü olan millî müdafaa 
işlerine lâyık olduğu ehemmiyet verilmiş ve ge
çen sene de arzetmiş olduğum gibi bu hizmet
lerin, umumî vaziyetin her türlü inkişaflarını 
karşılamağa müsait bütün tedbirleri alabilecek 
bir durumda bulundurmak için hiç bir fedakâr
lıktan kaçmılmamıştır. 

Yüksek Meclisin de malûmu olduğu üzere, 
millî müdafaanın hazara ait normal ve devamlı 
hizmetleri dışındaki tedbirlere ait ihtiyaçları, 
umumî vaziyetin inkişaf tarzma ve bununla mu
vazi olarak alman bu tedbirlerin şümul ve 
ehemmiyeti derecesine bağlı bulunmakta ve fev
kalâde tahsisat şeklinde tedricen verilmektedir. 
Binaenaleyh millî müdafaa tahsisatmm önümüz
deki sene varacağı yakûnu şimdiden kestir
mek mümkün değildir. Mamafih bu hususta 
bir fikir vermek için şunu arzedeyim ki 1941 yı
lında millî müdafaa masrafları ortalama olarak 
günde bir milyon lira tutmuş bulunuyor. Buna 
fevkalâde tahsisat hakkındaki maruzatımda tek
rar dönmek üzere şimdilik âdi bütçenin masraf 
kısmma dair izahata geçeceğim. 

Masraf bütçesi: 
1942 malî yılı bütçesinin masraf kısmı 

(394 316 918) lira olarak tesbit edilmiş bulun
maktadır. Hükümetçe takdim edilmiş olan büt
çe lâyihasının hazırlanması sırasmda ancak 
sekiz aylık tahsilat rakamları elde bulunuyor
du. Varidat tahminleri bu rakamlara ve önü
müzdeki sene için yeniden konulması düşünü
len fevkalâde vergi ve zamlardan alınabilecek 
varidat miktarına göre hesaplanmış, masraf büt
çesi yekûnu da bu tahmin neticelerine uygun 
olarak bağlanmış idi. Lâyihanm encümende tet
kiki henüz bitmeden 1941 yılının on bir aylık 
tahsilat rakamları belli olduğundan varidat tah
minleri bu rakamlara göre yeniden gözden ge
çirilmiş ve Hükümetin tahmininden (10 239 000) 
lira fazla bir yekûna varılmıştır. Bu sayede, 
bütçenin hazırlanması sırasmda muvazenenin 
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muhafazası zaruretiyle nazara alınamamış veya 
sonradan meydana çıkmış bazı ihtiyaçların da 
karşılanması mümkün görülerek bu hususta en
cümene izahat verilmiş ve kabulü muvafık görü
lenlerin tahsisatı da ilâve edilmek suretiyle 
masraf bütçesinin umumî yekûnu demin arzetti-
ğim miktara baliğ olmuştur. 

1941 bütçesine nazaran mevzuubahis olan 84,5 
milyon lira fazlalığın muhtelif bütçeler arasında 
tevzi şeklini izaha geçmeden evvel ne gibi hiz
metlere tahsis edildiği hakkında toplu bir fi
kir vermeği faydalı buluyorum. 

Farkm 33 milyon lirası umumî muvazeneye 
dahil teşkilâta ait maaş ve ücretlere yapılan fev
kalâde zamlara ve yine bu zamlar dolayısiyle 
hususi idare ve belediyelerle bir kısım mülhak 
bütçeli dairelere yapılması kabul olunan yardım
lara aittir. 

(12 600 000) lirası muhtelif borçların faiz ve 
amortismanları karşılığı; (9) milyon lirası muh
telif müessese ve teşekküllere sermayelerine 
mahsuben veya yardım şeklinde olmak üzere 
tahsis olunan mebaliğdir. 

Geriye kalan (30) milyon lira da devairin 
muhtelif ihtiyaçlariyle sene içinde kabul bu-
yurulan müteferrik kanunların istilzam ettiği 
karşılıklara ayrılmıştır. 

îşte 1942 bütçesindeki fazlalığın hizmet 
itibariyle belli başlı tahsis edildiği yerler bun
dan ibarettir. Şimdi bu farkm bütçe itibariyle 
tevzi şekline ait maruzatıma geçiyorum. 

(24 000 000) lira millî müdafaa grupu bütçe
lerine ilâve edilmiştir. Bunun mühim kısmı ta-
yınat, yem ve melbusat gibi esaslı tertiplere ya
pılan ilâvelerdir. 

Millî müdafaa grupu bütçeleri umumî yekû
nunun bu suretle yükselmiş olması yeniden alı
nacak bir çok malzeme ve teçhizat dolayısiyle 
millî müdafaa teşkilâtının tabiatiyle artan na
zari ihtiyaçlarını karşılamayı temin eyliyecektir. 

Maliye bütçesindeki fazlalığın (6 675 000) li
rası Sümerbank, Etibank ve Ziraat işletmeleri 
kurumunun sermayelerine mahsuben bu daire
lere verilecek mebaliğ karşılığıdır. 

(500 000) lira Erzurum ve Erzincan beledi
yelerine yapılacak ikrazların, (300 000) lira da 
hususi idarelerin müterakim borçlarının tediye
sini temin için bu idarelere verilecek mebaliğin 
1942 taksitlerine mukabildir. 

(6 löO 000) lira maaş ve ücretlere yapılan 
fevkalâde zam dolayısiyle hususi idare ve bele
diyelerle bir kısım mülhak bütçelere yardım 
olarak konulmuştur. (1 500 000) lira muhtelif 
yardımlar karşılığıdır. 1941 bütçesinde mevcut 
tahsisata ilâveten, muhtaç köylülere toprak 
tevzii işleri için (365 000) ve Yüksek Meclisin 
üzerinde alâka ile durduğu Millî emlâk tamir 
işleri için de (700 000) lira konulmuştur. 

Düyunu umumiye bütçesindeki farkm (10) 
milyon lirası fevkalâde tahsisat karşılıkların

dan doğan borçların faiz ve itfa karşılığına ait 
fasla konulmuş ve bu suretle mevzuubahis fa
sıldaki tahsisat' (35 000 000) liraya çıkarılmıştır. 

(2 672 000) lira muhtelif borçların 1942 tak
sitleri karşılığı olarak tertiplerine ilâve edil
miştir. (4 100 000) lira da zat maaşlarına ya
pılan fevkalâde zam karşılığıdır. 

Bu bütçeye ait arzettiğim bu zamların bir 
kısmı bazı tertiplerde yapılan tasarrufla kar
şılanmıştır. 

Memleketin dahilî emniyet ve asayişiyle alâ
kalı hizmetleri ihtiva eden Dahiliye, Emniyet, 
Jandarma, Gümrük muhafaza teşkilâtı için bu 
daireler bütçelerine (7 426 000) lira ilâve edil
miştir. 

Başta hastaneler ve sıhhi müesseseler ihtiya
cı olmak üzere Sıhhat ve içtimai muavenet büt
çesine (3 022 000) lira konmuştur. 

Maarif bütçesine 1942 malî yılı için yapılan 
zam (9 000 000) lirayı geçmektedir. Bunun 
(1 721 000) lirası Köy enstitüleri kanununun 
tatbikatı ve eğitmenler teşkilâtı karşılığıdır. 
(3 911 000) lira kanunu geçen sene kabul buyu-
rulan Teknik öğretim işleri, maaş ve ücret 
fevkalâde zamları ve muhtelif ders ücretleri 
için verilmiştir. Bilûmum fakülte ve mektep
lerle diğer kültür müesseselerinin gittikçe ar
tan ihtiyaçların karşılığı olarak ilâveten 
(1 690 000) lira tahsis edilmiştir. (1 169 000) 
lira da sene içinde Maarife devrolunan Yüksek 
mühendis mektebi ve teknik okulunun Nafia 
bütçesinden nakledilen tahsisatıdır. 

Son senelerin bütçeleri karşılaştırılırsa Dev
let hizmetleri arasında en çok ve en seri inkişa
fın Maarif üzerinde olduğu görülür. Bir taraf
tan Devletin bu işlere verdiği ehemmiyeti, diğer 
taraftan halkımızın Maarif mevzuuna göster
diği alâkayı belirten bu vaziyet cidden iftihara 
değer. 

Nafia bütçesinin umumî yekûnundaki fazla
lık geçen seneye nazaran (1 499 000) liradan iba
ret görülmektedir. Fakat demin arzettiğim gibi 
Yüksek mühendis mektebi ve teknik okulu tah
sisatı Maarif bütçesine nakledilmiş ve bir se
neye mahsus bazı hizmetlerin de tahsisatı ten
zil edilmiş olduğundan hakikî zam miktarı 
(3 570 000) lirayı bulmaktadır. Bunun (1661 000) 
lirası şose ve köprüler inşaatı tertibine ilâve 
edilmek suretiyle bütçede bu işlere ait tahsi
sat miktarı (5 000 000) liraya çıkarılmıştır. Ge
riye kalan (1 909 000) lira, bütçedeki tahsisatı 
(400 000) lira ilâvesiyle (700 000) liraya iblâğ 
edilen Ankara kanalizasyon tesisatı ve İstan
bul üniversitesi inşaatı başta olmak üzere muh
telif Nafia ve imar ihtiyaçlarına tefrik edil
miştir. 

Ziraat bütçesine (1 603 000) lira zam yapıl
mıştır. 

Masraf bütçesi hakkındaki maruzatım bura-
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da bitiyor. Şimdi müsaadenizle varidat bütçe
sine geçeceğim. 

Varidat bütçesi: 
1942 malî yılı varidatı (394 328 000) lira 

tahmin edilmiştir. Biraz evvel arzettiğim gibi, 
Hükümet lâyihasradaki varidat tahminleri, o 
zaman elde bulunan şelfiz aylık tahsilat rakam
larına ve yeniden konulması düşünülen vergi 
ve zamlara istinat etmekte idi. İlk tetkiki on 
aylık tahsilat üzerinden yapan ve nisan gayesi 
itibariyle i l aylık tahsilat neticeleri elde edil
dikten sonra bunları bir kere daha gözden ge
çiren encümen Hükümetin tahminine nazaran 
(10 239 000) liralık bir fark bulmuş ve bunda 
Hükümetle de mutabık kalmıştır. 

Diğer tafaftan şimdiye kadar âdi bütçenin 
varidat membaları arasmda bulunan tütün, tuz 
ve ispirtolu içkiler müdafaa vergileri Millî 
Müdafaanın fevkalâde tahsisatına karşılık tu
tulmak üzere âdi bütçeden çıkarılmıştır. 

Bu arzettiğim esaslara göre yapılan hesap
lar neticesinde mevcut varidat membaları ile 
yeni vergi ve zamlardan mürekkep olmak üze
re önümüzdeki sene varidatı (394 328 000) li
ra tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

Vergi zamları, umumî surette 1940 ve 1941 
yıllarında kabul buyurulanlar gibi, hayvanlar 
vergisi, damga, posta ve nakliyat resimleriyle 
muamele ve muhtelif maddeler istihlâk ve ni
hayet ihracat vergilerine taallûk etmektedir. 
Gerek zam mevzularının seçilmesinde, gerek 
zam nisbetinin tesbitinde son iki senelik tec
rübenin verdiği neticeler de gözönünde tutula
rak bugünkü vaziyete göre mükellefleri ve 
memleketin iktisadi faaliyetini tazyik etmiye-
cek esaslar dahilinde kalmıya azami derecede 
dikkat edilmiştir. Şeker istihlâk vergisine ya
pılan zam, dört ay kadar evvel şeker fiyatları
nın yükseltilmesinden mütevellit hasılattan bir 
kısmının vergi olarak Hazineye alınmasından 
ibaret olup şeker fiyatlarının yeniden arttırıl
masına sebep olmryacaktır. 

Bilvesile şunu da arzedeyim : Şeker fiyatına 
yapılmış olan zam dolayısiyle mevcut stoklar
dan almması lâzımgelen (11 293 000) lira re
sim farkından (3 500 000) lirası fakir ve muh
taç halka ucuz şeker tevziini temin etmek üze
re Sıhhat vekâleti emrine verilmiştir. 

(1 500 000) lira da çok çocuklu ailelere 
kanununa göre verilmesi lâzımgeldiği halde 
bütçelerindeki tahsisatın müsaadesizliği yüzün
den şimdiye kadar teraküm etmiş olan istih
kaklara karşılık tutulmuştur. Çok çocuklu ai
leler şeker ihtiyacını binnisbe daha ziyade his
seden zümreyi teşkil edeceği tabii bulunduğun
dan bu para da bilvasıta aynı hizmete ayrılmış 
demektir. 

(1 564 000) lira pancar fiyatlarına yapılan 
zammı karşılamak üzere şeker şirketine bırakıl-
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mış, bakiye (4 72^-000) lira da Millî Müdafa
anın fevkalâde masraflarına karşılık tutulmuş
tur. 

Bunlar haricinde kalan zamlar tütün, is
pirtolu içkiler, kibrit, yakmak taşı müdifaa 
vergileriyle tiyatro ve sinema resimleri gibi 
umumiyetle keyif ve eğlence mevzularma ta
allûk etmekte olup şimdiki şartlar altmda bu 
mevzulardan elde edilebilecek âzami varidatın 
almması en tabii ve en doğru hareket tarzı ol
duğuna şüphe yoktur. Bu meyanda çay ve kah
veden ilâveten alınması düşünülen resmin bu 
maddeleri Devlet inhisarına almak suretiyle 
istifası hakkmda takdim olunan lâyiha da Yük
sek Meclisçe bir kaç gün evvel kabul olunmuş
tur. Mamafih şurasını da tebarüz ettireyim 
ki gerek çay ve kahve inhisarı, gerek tütün 
ve içkilerin müdafaa vergilerine yapılan zam, 
şekerde olduğu gibi, bu maddeler için Millî 
korunma kanununa müsteniden tesbit edilmiş 
olan şimdiki satış fiyatlarmm arttırılmasını 
istilzam etmiyecektir. 

Yeni vergi ve zam mevzuunda son olarak 
fevkalâde kazançlardan alınacak vergi hakkın
daki lâyihaya temas edeceğim. Sermayenin 
normal gelirinden ziyade fevkalâde ahval ve 
şeraitten faydalanarak elde edilen büyük ka
zançları yalnız normal zamanlara mahsus ver
giye tabi tutmakla iktifa edilmesinin adalet 
icaplariyle telif edilemiyeceği meydandadır. 
Arzettiğim lâyiha, bu düşünce ile hazırlanmış
tır. Esası hiç bir itiraza mütehammil olmryan 
bu mevzuda tereddüt sebebi olabilecek yegâne 
nokta fevkalâde kazancın tesbitindeki isabet 
derecesidir. Takdim ettiğimiz lâyihadaki hü
kümlerle bunu âzami derecede temin için tat
bikini mümkün gördüğümüz bütün tedbirlere 
müracaat edilmiştir. Halen encümenlerde tet
kik edilmekte olan lâyihanın Yüksek Mecli
sin isabetli karariyle istihdaf ettiği maksada 
en uygun bir şekli alacağına şüphe yoktur. 

Vasıtalı ve vasıtasız vergilerimizin tahsila
tı memnuniyet verici vaziyettedir. İki seneden-
beri konulan fevkalâde zamlar nazara alınma
dığı takdirde dahi, gümrüklerde almanlar ha
riç, vergilerimizin hasılatı harpten evvelki 
seviyesinden aşağı düşmemiştir. Bu netice ver
gi sistemimizi iktisadi bünyemize âzami dere
cede uygun esaslar dairesinde kurmak ve fev
kalâde zamlara mahsus muvakkat tedbirleri de 
vaziyetin icaplarına göre en muvafık şekiller
de almak hususunda Yüksek Meclisin ne de
rece isabetle hareket etiğini açıkça gösterir. 

1942 varidat bütçesi hakkındaki maruzatı
ma nihayet vermeden, evvelkilere nazaran bu 
bütçede yapılmış olan bir değişikliğe işaret ede
ceğim. Avrupa harbinin bilhassa gümrükler
de alman varidat üzerindeki menfi tesirlerini 
telâfi etmek, aynı zamanda fevkalâde hallerden 
mütevellit bazı muvakkat ihtiyaçları da karşı-
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lamak üzere iki senedenberi kabul buyurdu
ğunuz vergi zamlarının tamamen âdi bütçe 
varidatı arasmda almmakta olduğu malûmdur. 
Her ne kadar varidat fazlası imkân nisbetin-
de fevkalâde masrafların karşılanmasına tah
sis edilmekte ise de bu hal âdi bütçe yekûnla
rını ehemmiyetli surette kabartmak neticesini 
vermektedir. 

Halbuki ârizi olarak bütçede yer alan mu
vakkat mahiyetteki varidat, fevkalâde hallerin 
tesiriyle muayyen bir zaman için verimi aza
lan kaynakların eksikliği nisbetinde kalmak 
ve normal şartların avdetinde devamlı varidat 
membalarından elde edilebilecek yekûnu yük-
seltmiyen bir miktarda bulunmak iktiza etti
ğinden bu düşünce ile bu sene fevkalâde zam
lardan bir kısmmm âdi bütçe haricinde bırakıl
ması ve doğrudan doğruya fevkalâde masraf
ların karşılanmasına tahsisi muvafık görülmüş
tür. 

Varidat bütçesi hakkındaki maruzatım bu
rada nihayet buluyor. Fevkalâde tahsisat hak
kındaki izahatıma geçmeden evvel bu seneki 
hayvan kayıt neticelerini de arzetmeği faydalı 
görüyorum. Aldığımız malûmata göre kayde
dilen hayvanların umumî yekûnu (40 212 000) 
dir. 

Geçen sene bu miktar (42 320 000) olduğuna 
göre eksiklik (2 108 000) den ibarettir ki % 4.9 
nisbetindedir. Mamafih geçen senelerdeki mû
tat inkişafın eksikliği de gözönünde tutulursa 
hayvan zayiatının nihayet % 7 - 8 zi geçmediği 
anlaşılmaktadır. Binaenaleyh memnuniyetle ar-
zederim İd müstesna bir şiddetle geçen kışın her 
bakımdan verdiği sıkmtmm tesiri zannedildiği 
kadar ağır olmamıştır. 

Fevkalâde tahsisat: Geçen sene olduğu gibi 
bu sene de, âdi bütçe varidatı haricinde kalan 
menabiden elde edilebilecek bütün varidat, 
millî müdafaa ihtiyaçlarına karşılık tutulmuş 
ve ayrıca Yüksek Meclise takdim ettiğimiz fev
kalâde tahsisat lâyihasiyle şimdilik istenilen 
(120 000 000) lira, münhasıran muhtelif müda
faa hizmetlerine ait bulunmuştur. Âdi bütçede 
millî müdafaa grupuna ayrılan tahsisat yekûnu 
(101 514 000) liradan ibaret bulunduğuna göre 
önümüzdeki malî yıl başmda müdafaa tahsisatı 
(221 514 000) liraya baliğ olacaktır ki geçen 
sene bu suretle ilk defa verilmiş olan miktardan 
(60 519 000) lira fazladır. Şurasını hemen ilâ
ve edeyim ki millî müdafaanın senelik ihtiyaç 
miktarı, maruzatımın başmda da temas ettiğim 
gibi, umumî vaziyetin inkişaf seyrine tabi ola
rak alınması lüzumlu görülecek tedbirlerin şü
mul ve ehemmiyet derecesine bağlıdır. Nitekim 
1941 malî yılı başında da âdi ve fevkalâde ola
rak millî müdafaaya verilen tahsisatın yekûnu 
(161 000 000) liradan ibaret iken sene içinde 
zaman zaman kabul buyurdunuz kanunlarla ve 
esasen müdafaa hizmetlerine tahsis edilmiş olan 

tasarruf bonoları hasılatı ile bu miktar 
(361 271 000) liraya baliğ olmuştur. Tamamen 
askerî mahiyette olan ve esas müdafaa teşkilâtı
nın bir cüzü bulunan jandarma, gümrük ve or
man muhafaza teşkilâtının masrafları bu raka
ma dahil olmadığı gibi, doğrudan doğruya mil
lî müdafaa hizmetlerine taallûk eden işler için 
gerek umumî muvazeneye dahil muhtelif bütçe
lerden gerek demiryollar, limanlar, denizyolla
rı, havayolları gibi mülhak bütçelerden yapılan 
diğer sarfiyat da bunun haricindedir. Kezalik 
muhtelif kredilere mahsuben temin edilmekte 
olan levazım ve teçhizat bedelleri de bundan ay
rıdır. Bu maruzatım sulh ve emniyetin korun
ması yolunda bütün memleketçe gösterilen has
sasiyetin ve katlanılan fedakârlığın derecesini 
tebarüz ettirmeğe kâfidir zannederim. Müda
faa tedbirlerimizin bir miyarı olan bu fedakâr
lıklar daima, vaziyetin istilzam ettiği âzami 
derecede olmuştur. Söylemeğe lüzum yoktur ki 
bütün bu maruzatım maddi tedbirler ve feda
kârlıklar mevzuundadır. Yoksa memleketin em
niyet ve istiklâli düşüncesinin etrafında topla
nan mânevi kuvvetlerin ve fedakârlıkların yekû
nu hepimiz biliriz ki ve herkes bilir ki hudutsuz 
ve ölçüsüzdür. 

1936 yılmdanberi muayyen bir programa bağlı 
işler için verilmiş olan fevkalâde tahsisatın ve 
karşılıklarının etraflı bir tahlilini geçen sene 
yapmıştım. Millî müdafaa ihtiyaçları hariç ola
rak, bu programa giren bütün diğer işler tama
men âdi bütçeye alınmış olduğundan müdafaa
ya ayrılan miktarların geçen sene verilen tahsi
sat nisbetinde yükselmiş olduğunu söylemek
ten başka eski maruzatıma ilâve edecek yeni bir 
şey yoktur. 

Karşılıklar bahsinde de geçen seneki maru
zatımı tekrar ederek kıymetli vaktinizi izaa 
etmek istemem. Yalnız müsaadenizle bir nok
taya temas edeceğim. Bu karşılıklardan bir 
kısmı Cumhuriyet Merkez bankası kanununa 
tevfikan evrakı nakdiye ihracına müessir oldu
ğundan tedavüldeki evrakı nakdiye miktarı et
rafında endişe verici bazı telâkkilere mahal 
kalmamak üzere bu hususta vaziyeti aydınlata
cak bir kaç söz söylemeği faideli görmekteyim. 

Fevkalâde haller muvacehesinde artan mas
raflarımızı karşılamak için takip edilecek fi
nansman sistemimizi yüksek heyetiniz esas iti
bariyle yeni vergi ve istikrazlara müracaat tar
zında tesbit etmiş bulunmaktadır. Harp ihti
mallerinin belirmeye başladığı sıralarda temin 
olunan kredi ve istikrazlarla harbin başlamasını 
velyeden 1940 yılmdanberi vasıtalı ve vasıtasız 
vergilerde yapılan zam ve ihdaslar akdolunan 
dahilî istikrazlar bunu müeyyittir. Birazevvel 
arzettiğim veçhile fevkalâde vaziyet dolayısiy-
le ihdas olunan fevkalâde vergilerden bir kıs
mı fevkalâde membalar meyanma ithal edilmek 
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suretiyle bu membalar ayrıca takviye edilmiş 
bulunmaktadır. 

Fevkalâde varidat meyanmda bulunan bir kı
sım menabi Cumhuriyet Merkez bankasına 
uzun vadeli borç mahiyetindedir. Diğer borçla
rımızın karşılığı Düyunu umumiye bütçesine 
muntazaman ve tamamen konduğu gibi fevkalâ
de tahsisat karşılıklarından doğan borçlarımı
zın da süratle ödenmesi maksadiyle mezkûr büt
çeye mümkün olduğu kadar fazla tahsisat vaze
dilmektedir. Nitekim geçen sene Düyunu umu
miye bütçesinde 25 milyon lira miktarında olan 
bu tahsisat tasdikmıza arzolunan bu bütçe de 
35 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Bu maruzatımla fevkalâde tahsisat karşılık
larının madeni para ihracı ve sair suretle elde 
edilen cüzi kısmından maadasının kamilen dahi
li ve harici borçlardan ve vergilerden terekküp 
ettiğini ve bu kabîl borçlarımızın itfası için ile
riyi görüş zihniyetiyle ve mütezayit bir ceht ve 
gayretle hareket edilmekte olduğunu izaha ça
lıştım. 

Şimdi müsaadenizle tedavüldeki evrakı nak
diye bahsine geçiyorum. Bu mevzuda geçen sene 
bilhassa karşılıkların mahiyeti ve nisbeti bakı
mından vermiş olduğum izahatı tekrar etmiye-
ceğim. Yalnız tedavül hacminde harbe tekad-
düm eden senelere nisbetle görülen fazlalığın ne 
gibi sebeplerden ileri geldiğini tahlil ve izah ede
ceğim. 

Cumhuriyet Merkez bankasının en son neşre
dilen haftalık vaziyet cetveline göre tedavülde
ki evrakı nakdiye yekûnu 592 milyon liradır. 
Harbe tekaddüm eden ağustos 1939 sonunda te
davülde 229 milyon liralık bankonot bulunmak
ta idi. Aradaki farkı teşkil eden 1363 milyon 
lira miktarında ki, tezayüdün sebepleri şöylece 
izah olunabilir: 

Bir kere herşeyden önce piyasada mübadele öl
çü ve vasıtası olarak evrakı nakdiyeye olan ihtiyaç 
bakımından senelerce evvel kâfi gelen miktarın 
sabit kalmıyarak memleketin iktisadi inkişafiy-
le ve millî gelirle mütenasiben bir tezayüt irae 
etmesini tabii görmek ve memleketin iktisadi 
inkişafiyle muvazi giden Devlet bütçesinin 50 -
60 milyon lira içinde bulunduğu zamanla 400 
milyon liraya yaklaştığı bu zaman arasında bir 
fark bulunmasının zaruri olduğunu kabul etmek 
yerinde olur. Tezayütten bir kısmının da fev
kalâde vaziyet dolayısiyle iktisadi şartlarda 
husul bulan gayritabiilikten ileri geldiği görül
mektedir. 

Ezcümle tacirlerimizin hariçten temin ettik
leri kredilerin harp dolayısiyle kesilmiş olma
sı ticarî senetlerin çoğalmasına ve bir kısmmm 
bankalar kanaliyle Reeskont için Merkez ban
kasına geimesine ve binnetice ticari ve zirai ih
tiyaçlar için para ihracına sebep olmaktadır. 
Nitekim Merkez bankasının yukarıda arzet-

tiğim son haftaya ait vaziyet cetvelinde rees
kont mukabili yapıldığı görülen emisyondan 34 
milyon liralığı ticari ve zirai senetlere tekabül 
etmektedir ki, normal devirlerde bu maksatla 
bu miktarda bir ihraca hiç bir zaman lüzum 
hâsıl olmamıştır. Buna benzer diğer bir sebep 
de yaşadığımız fevkalâde hallere karşı koymak 
üzere zirai ve sınai istihsali takviye ve istihlâki 
tanzim maksadiyle Millî korunma kanununun 
tatbikatının istilzam ettiği malî imkânların te
mini zaruretidir. Normal zamanlarda Merkez 
bankasınca reeskont mukabili yapılan ihraçta 
yeri olmıyan bu sebep halen doğrudan doğruya 
fevkalâde vaziyetin mevlûdü olarak evrakı nak
diye hacmini tezyit etmektedir. 

Kezalik Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu 
üzere harpten çok evvel başlıyan sınai kalkın
ma ve büyük ziraat ve Nafia işlerine fevkalâde 
vaziyetin imtidadınca da mümkün olduğu ka
dar devam edilmektedir. Devlet iktisadi teşek
küllerinin ve diğer büyük ziraat ve nafia te
şebbüslerinin taazzuv devresinde Hazine kefa
letiyle yaptıkları istikrazlar bu suretle 
son senelerde de devam etmiş ve Hazine kefa
leti dolayısiyle bir mikttr emisyonu intaç ey
lemiştir. Harbe tekaddüm eden senelerde mem
leketin bu sahalardaki eksikliklerini süratle 
tamamlıyabilmek için lüzumlu malî imkânların 
vaktinde temin edilmiş olmasınm faydalı neti
celerini bugün görmekteyiz. İstihsali arttır
mak maksadiyle yapılan ve memleketimiz için 
yeni bir şey olmıyan bu finansman usulünün ha
tıra gelebilecek mahzurları bugün reyelayın 
görülen ve âtiyen tahakkuku beklenen faide-
leriyle mukayese edildiği takdirde faideli ta
rafının galip olduğunu teslim etmek muvafık 
olur. 

Bunlardan başka bir de Merkez bankasınca 
altın karşılıklı avans ve bazı dairelere ait 
bonolar mukabilinde tedavüle çıkarılan evra
kı nakdiyenin tedavül hacmini oldukça mü
him nisbette arttırdığı görülmektedir. Dünya 
harbinin dördüncü senesine yaklaştığı ve bu 
sene 361 milyon lirayı bulan Millî Müdafaa 
ihtiyacının Devlet bütçesinin umumî yekûnu
nun da geçtiği gözönüne alınırsa bu sebeple 
yapılan emisyonun ihtiyarı gayrı kabili içtinap 
olan bu masrafların ancak cüzi bir kısmına te
kabül ettiği tezahür eder avans veya borç 
şeklinde temin olunan Millî Müdafaanın fevka
lâde masraflarına kısmen karşılık teşkil eden 
bu mebaliğ yüzünden tedavül hacminda hâsıl 
olan tezayüdü harbin dördüncü yılının eşiğinde 
içtinabı kabil olmıyan bir zaruret olarak kabul 
etmek hakikate uygun olur. 

Bununla beraber evrakı nakdiye hacminin 
ihtiyaçtan fazla artmasmı önlemek Hazinece 
en başta gelen bir lüzum ve zaruret olarak telâk
ki edildiğini ve bu maksatla muhtelif tedbir
lere tevessül edildiğini ve bu meyanda ağır 
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külfetlere mal olan çarelerin de ihmal edilme
diğini arzetmek isterim. 

Devlet masrafları şeklinde piyasaya atılan 
paraların tasarruf ve istikraz yollariyle Hazi
neye tamamen kanalize edildiği, yani maruf ıs-
tılahiyle Circuit'nin tam surette teşekkül et
tiği şu sırada söylenemez. Fakat bir taraftan 
miktarı artan vergiler ve diğer taraftan teda
vüldeki evrakı nakdiyenin fazlasının geri çe
kilmesi için alman tertibat gittikçe daha fazla 
tesirini göstererek bu vadide daha iyi neti
celer alınmasını mümkün kılmamak için bir 
sebep görülememektedir. 

Nihayet ihraç olunan evrakı nakdiyeden 
fevkalâde tahsisat karşılığını teşkil edenler 
Cumhuriyet Merkez bankasına karşı uzun va
deli birer borç mahiyetindedir. Yukarıda da 
arzettiğim veçhile bunlarm süratle itfalarını 
temin için diğer borçlarımız gibi bütçelere bir 
taraftan geniş tahsisat konmakta ve mümkün gör
düğümüz bütün tedbirlere tevessül edilmektedir. 

Bu maruzatım bugün tedavülde bulunan ev
rakı nakdiye miktarını endişeli mahiyette telâk
ki etmenin hakikate uymıyacağını tebarüz et
tirir zannmdayım. 

Sayın arkadaşlarım, 
1942 malî yılı bütçesinin masraf ve varidat 

kısmılariyle fevkalâde tahsisata ve bunun karşı
lıklarına ait maruzatım burada bitiyor. Şimdi 
müsaadenizle 1940 malî yılı bütçesinin hesabı 
katî neticelerini arzedecek ve bunu 1939 ra-
kamlariyle mukayese edeceğim. 

1940 bütçe varidatından ve fevkalâde men-
balardan (546.8) milyon lira tahsil edilmiş ve 
sene sonunda bütçe emanetine alınmak suretiyle 
ertesi seneye borç olarak devredilen (29.3) mil
yonla birlikte (540.9) milyon lira sarfedilmiş-
tir. Binaenaleyh netice itibariyle 1940 malî 
yılı hesap devresi (5,9) milyon liralık varidat 
fazlasiyle kapanmıştır. 

Halbuki, 1939 yılmda bütçeden ve fevkalâde 
membalardan (389.7) milyon lira tahsil edil
miş, sene sonunda bütçe emanetine alınan (18.3) 
milyon lira ile birlikte (398.6) milyon lira te
diye edilmiş, bu suretle bütçe senesi (8.9) mil
yon liralık bir açıkla kapanmış idi. 

1939 yılında başlıyan Avrupa harbinin güm
rük vergileriyle gümrüklerde alman diğer ver
gilerde tevlit ettiği tenakus neticesinde bu açı
ğın hâsü olduğunu geçen sene arzetmiştim. 
Harbin 1940 yılında da devam eden mütezayit 
tesirlerine rağmen açığın yalnız önüne geçil
mekle kalmıyarak (5,9) milyon lira bir fazlalık 
tahakkuk ettirilmiş olması, vaziyetin icaplarma 
en uygun tedbirleri vaktinde almak yolunda 
Yüksek Meclisin gösterdiği isabete ve Devlet 
maliyesinin buhranlı devrelere mukavemet hu
susundaki sağlamlığına yeni bir delildir. 

Nakit vaziyetine gelince: Vezne ve banka 

mevcutlariyle yoldaki paralardan mürekkep 
olarak 1939 malî yılmdan 1940 iptidasına (54.6) 
milyon lira nakit mevcudu devredilmişti. 1940 
yılmdan 1 haziran 1941 e devrolunan nakit mev
cudu ise (81.3) milyon liraya yükselmiştir. Bu 
da nakit vaziyetimizdeki ferahlığı ifade eder. 

Hazine vaziyeti: 
Yüksek Meclisin Cumhuriyet maliyesinde ana 

prensip olarak koyduğu ve zaman zaman kendini 
gösteren iktisadi veya siyasi buhranlara rağ
men daima tatbikına muvaffak olduğu denk büt
çe esasmın mesut neticesi olarak senelerdenbe-
ri devam eden tediye intizamının, Hazine kre
disini gün geçtikçe daha çok kuvvetlendirdiği
ni her bütçe münasebetiyle tekrar ve teyit ede
bilmek maliyemiz için büyük bir iftihar vesile
sidir. 

Hazine kredisinin sağlamlığı ve yüksekliği sa
yesinde, büyük nafia teşebbüsleriyle ticari ve 
smai işler için olduğu kadar millî müdafaa ihti
yaçları için de en müsait şartlarla dahilî ve ha
rici krediler elde edilmekte ve bunlar, büyük 
masrafları istilzam eden mühim Devlet hizmetle
rinin süratle ve âzami tasarruflarla ifasmı te
min eylemektedir. 

Büyük bir memnuniyetle arzedebilirim ki, 
Hazinemizin kudret ve itibarı, son seneler zar
fında bütün dünyayı saran siyasi ve iktisadi buh
ranın akislerinden müteessir olmak şöyle dur
sun, bilâkis sağlamlığını teyit ve takviye eden 
bir çok yeni tecrübeler geçirmesine vesile ol
muştur. 

Hasılatı Diyarbakır - Elâzığ istasyonlarmdan 
İran ve Irak hudutlarma uzatılacak demiryolu 
inşaatına sarf edilmek üzere (35) milyonluk is
tikraz akdine dair geçen sene kabul buyurduğu
nuz kanuna müsteniden çıkarılan (5) milyon li
ralık birinci ve (10) milyon liralık ikinci tertip 
tahvillerin tamamı ihraç müddetlerinin daha ilk 
dört beş günü içinde satılmıştır. 

Yine geçen sene kabul buyurduğunuz diğer 
bir kanuna müsteniden, hasılatı millî müdafaa
nın fevkalâde masraflarına karşılık tutulmak 
üzere Amortisman sandığı tarafından Hazine 
kefaletiyle çıkarılan (25) milyon liralık ilk ter
tip tasarruf bonosuna halkımızın gösterdiği 
cidden emsalsiz rağbet sayesinde elde edilen par
lak netice ikinci tertip olarak daha (25) milyon 
liralık bono çıkarılması için Yüksek Meclisten 
yeni bir kanuni mezuniyet istemeğe saik olmuş
tur. Bu da vatandaşların millî müdafaa işlerine 
karşı olan alâkalarını ve Devlet maliyesine olan 
itimatlarını göstermeğe yeni bir vesile olmuş, 
ikinci tertip 25 milyon lira da kısa, bir zamanda 
tamamen satılmıştır. Arkası kesilmiyen talep
leri tatmin için üçüncü defa olarak çıkarılması
na lüzum görülen ve geçenlerde kabul buyurulan* 
kanuna istinaden ihraç edilen 25 milyon lira-
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kk üçüncü tertibin de satışı memnuniyet verici 
bir şekilde devam etmektedir. 

Bunlardan başka, esasmda nakit işlerini 
tanzim etmeğe matuf olmak üzere hsr sene mu-
vazenei umumiye kanunlariyle verilmekte olan 
bono ihracı salâhiyetinin (10) milyon liradan 
ibaret âzami haddi 1940 Bütçe kanuniyle (40) 
milyon liraya çıkarılmış iken bu miktarın mev
cut talepleri karşılayamadığı görülerek sene 
içinde (100) milyon liraya çıkarılmıştır. Emis
yon miktarını azaltmaya yarayan bir tedbir ola
rak çok iyi neticeler veren bu bonoların gördüğü 
rağbet, âzami haddin (125) milyona çıkarılması 
için Yüksek Meclisten geçenlerde alman yeni bir 
mezuniyete saik olmuştur. 

Sayın arkadaşlarım, 
Demiryolu istikrazı, tasarruf bonoları ve 

Hazine bonoları hakkındaki bu izahatım Cum
huriyet maliyesinin itibarmm derecesini göster
meğe kâfidir zannederim. Bu tedbirlerin yalnız 
bir tanesini olsun çok daha küçük mikyasta bile 
tecrübe etmeği kimsenin ciddi olarak düşünemi-
ceği eski devirler hepimizin hatırlayabileceği
miz kadar yakmdır. Bugün elde ettiğimiz neti
celeri; Büyük Millet Meclisinin yüksek görüşü
ne ve onun temsil ettiği yine büyük Türk mille
tinin kuvvetli itimadına borçluyuz. 

Bu neticelere güvenerek bu sene huzurunuza 
yeni bir kanun lâyihasiyle geliyoruz. Üçüncü 
tertip tasarruf bonolarının bir taraftan süratle 
satılmakta olduğunu ve önümüzdeki sene çıka
rılacak âzami (15) milyon liralık demiryolu tah
villerinin talepleri tatmin etmekten uzak bu
lunduğunu düşünerek hasılatı tamamen millî 
müdafaanın fevkalâde masraflarına karşılık tu
tulmak üzere (150) milyon liraya kadar istikraz 
akdi için mezuniyet talebini tazammun eden bu 
kanun lâyihası Yüksek Meclise takdim edilmiş 
bulunmaktadır. Tasarruf bonolarının, işlemiş 
faizleriyle birlikte bu istikraza iştirak için nakit 
yerine kabulüne de müsait olan mezkûr lâyiha 
sayesinde, sayın halkımız, hasılatı millî müda
faanın fevkalâde masraflarına muhassas iki 
nevi istikrazın kısa vadelisini teşkil eden tasar
ruf bonolarından veya uzun vadeli olan yeni tah
villerden dilediğini aradığı zaman bulabilmek 
ve bunların birinden diğerine kolaylıkla geçmek 
imkânmı malik olacaktır. 

Ziraat, sanayi ve ticaret işleri: 
Saym arkadaşlarım, 
Bütçe ve onunla alâkadar hususat hakkında

ki maruzatıma ilâveten günün mevzuu olan ikti
sadi işler için tahsis edilmiş mebaliğa ait biraz 
malûmat vermeği de faydam buluyorum. 

Bu mevzuda her şeyden evvel şunu söyle
mek isterim ki dördüncü senesine yaklaşan 
dünya harbinin gittikçe genişliyerek devam et
mesi yüzünden memleketimizde gerek zirai, 
gerek sınai istihsal, mübadele ve istihlâk sa

halarında bazı güçlükler kendini göstermiştir. 
Bu güçlüklerin tevlit ettiği sıkıntıları sadece 
tevekkülle karşılamayı tavsiye etmek kimse
nin hatırından geçmez. Fakat duyulan sıkın
tılar üzerinde doğru bir hüküm verilebilmek 
için, bugün artık duyulmıyan sıkıntıları da 
hatırlamak lâzımdır. Memleketin ziraat, ; sana
yi, maadin, ticaret, münakalât ve nafia saha
larında yirmi senedenberi başarılmış muaz
zam işler sayesinde bertaraf edilen güçlükler 
herhalde önüne geçilemiyenlerden çok daha bü
yüktür. Bütçenin umumî hatlarını izah sade
dinde bu mevzua yalnız bu kadarcık temas et
mekle iktifa edeceğim. 

İçinde bulunduğumuz fevkalâde vaziyetin 
umumî hayat üzerindeki tesirlerini gidermek 
veya hafifletmek üzere Hükümetin aldığı ted
birler Millî korunma kanununa istinat eylemek
tedir. Tatbikatın verdiği neticelere ve yeni 
ihtiyaçlara göre zaman zaman tadil gören bu 
kanunun yalnız malî bakımdan verdiği salâ
hiyetlerin ne yolda istimal edildiğini kısaca ar-
zedeceğim. 

Malûm olduğu üzere Millî korunma kanu
nunun muhtelif tatbikatı için âzami haddi 
(100) milyon liradan ibaret bir sermaye tesbit 
edilmiştir. Bundan muhtelif işlere sabit ve mü-
tedavil sermaye olarak bugüne kadar tefrik 
edilen miktar (80 576 000) liraya baliğ olmak
tadır. .Başlıca tahsis yerleri şunlardır: 

55 909 000 lirası Ticaret vekâleti emrine; 
15 546 000 lirası Ziraat vekâleti emrine; 
7 300 000 lirası İktisat vekâleti emrine. 

Geriye kalan bir milyon sekiz yüz küsur 
bin lira da diğer vekâletlerin emrine verilmiş
tir. Millî korunma kanunu mevzuuna giren ted
birlerin almması bakımından alâkadar vekâlet
lere verilen malî imkânları bu rakamlar ifade 
ve izah etmektedir. 

Ziraat: 
Ordu ve halk ihtiyacını sıkıntısız karşıla

mağı hedef tutan Hükümetimizin, ziraat vadi
sindeki çalışmaları pek tabii olarak ön plân
larda gelmektedir. Zirai işler için bütçe hari
cinde mülî korunma sermayesinden tahsis edi
len mebaliğ demin arzettiğim gibi (15,5) mil
yon lirayı geçmektedir. Ziraat sahasında alı
nan tedbirlerin başlıcalan, çiftçilere tohumluk 
ve vasıta temini, ziraat makine âletleri muba
yaası, Devlet ziraat işletmeleri kurumunun 
işletmekte olduğu çiftliklerin tevsii ve yeni iş
letmeler tesisi noktalarında toplanabilir. 

Sanayi ve maadin işleri: 
Devlet iktisadi teşekküllerinin, sınai istih

sali tezyit yolundaki çalışmaları memnuniyeti 
müstelzim neticeler vermekte devam ediyor. 

Sümerbank tarafından işletilmekte olan fab
rikaların 1941 yılındaki istihsalleri, harbin 
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doğurduğu müşküllere rağmen geçen seneye 
nazaran kayda değer nisbetlerde artmıştır. 

Yeni tesislere ait çalışmalara, umumî vazi
yetin âzami müsaadesi nisbetinde devam olun
maktadır. Etibank tarafından işletilmekte olan 
madenlerdeki tesisat ve istihsalât da bugünkü 
fevkalâde şartlar altında elde edilmesi müm
kün raddelerde tahakkuk ettirilmektedir. 

Her iki bankanm başlamış oldukları tesisatı 
ikmal ve tevsi etmeleri ve yeni bazı tesisat vü-
cude getirmeleri için sermayelerinin tezyidi 
hakkında hazırlanan kanun lâyihaları, Yüksek 
Meclise takdim edilmiş bulunmaktadır. 

Naf ia işleri: 
Demiryolu inşaatı, Diyarbakır ve Elâzığ'

dan Irak ve Iran hudutlarına uzanan hatların 
inşaatı imkân nisbetinde ilerilemektedir. Ame
liyata önümüzdeki sene de devam edilmesi için 
icabeden tahsisat derpiş edilmiştir. Zongul
dak - Kozlu hattının mühim bir kısmı inşa edil
miş olup önümüzdeki sene içinde ikmaline ça
lışılacaktır. 

Şose ve köprülere ait tahsisat miktarı önü
müzdeki sene için evvelce de arzettiğim gibi 
(5 000 000) liraya iblâğ edilmiştir. Mevcut 
tahsisat dahilinde yol işlerine ait programların 
tatbikma devam edilecektir. , 

Su işleri: 
Zirai kalkınmamızda esaslı bir rol oynaya

cak olan büyük su işlerine ait programın tat
bikatı devam etmektedir. Dünya harbinin do
ğurduğu umumî buhran neticesi olarak malze
me teminindeki müşkülât ve çalışma şartlarının 
ağırlaşması inşaat seyri üzerinde tabiatiyle 
tesir yapmış olmakla beraber bu tesirler işleri 
durduramamış ancak ikmallerini bir müddet 
geciktirmiştir. 

(31) milyonluk ilk kanuna ait programa giren 
işlerden şimdiye kadar 27 milyon liralığı taah
hüde bağlanmıştır. 

Etüd projeleri ikmal olunarak yeniden ek
siltmeye konacak duruma getirilmiş olan işlerin 
keşif tutarı 17 milyon liraya varmaktadır. 

Dış ticaret : 
Dünyanın her tarafına yayılan harbin tesi

riyle bütün memleketlerde ihracat esaslı tak
yitlere tabi tutulmakta ve harp sahasının orta
sında kalan yurdumuza karadan ve denizden 
nakliyat fevkalâde büyük zorluklara mâruz bu
lunmaktadır. Buna rağmen 1941 yılında dış 
ticaretimiz gerek ihracat, gerek ithalâtda ge
çen seneye nazaran bir fazlalık göster
miştir. ithalât geçen senenin (68.9) milyonuna 
mukabil (74.8) milyon liraya, ihracat da geçen 
senenin (111.4) milyonuna mukabil (123.8) mil
yon liraya baliğ olmuştur. 

Bu sene zarfında muhtelif memleketlerle ye
ni ticaret ve tediye anlaşmaları aktedilmiştir. 

Bilhassa münakale müşkülâtının bertaraf edil
mesi halinde bu memleketlerle olan ticari müna
sebetlerimizin artması beklenebilir. 

Dış ticarette bir taraftan kliring ve takas yo
luyla ve diğer taraftan serbest dövizle alış 
veriş şeklinde mübadele hacmini çoğaltmağa ça
lışmaktayız. Memleketimize lüzumlu olan mal
ların ithalini kolaylaştırmak için serbest dö
viz tahsisine ve akreditif küşadına devam olun
maktadır. 

Döviz ve kliring durumu : 
1941 malî yılında da ihracat mallarımızın te

min ettiği serbest dövizler yabancı memleketler
den gelen lüzumlu ithalât eşyasının tedarikini 
kolaylaştırmış ve yeni seneye döviz bakımından 
müsait bir durumda girmeği temin eylemiştir. 

ingiltere ile 1940 da aktolunan ve sterlin 
sahasına dahil memleketlerle olan ticari mü
badelelerimize ait tediyatı tanzim eden anlaş
ma 1941 senesinde de iyi işlemiştir, 

1936 senesinden beri Muvazenei umumiye ka
nunlarında yer alan hükme göre her takvim se
nesi için icra Vekilleri Heyetince tanzim edil
mekte olan döviz cetvellerinden 1941 takvim 
yılma ait olanı tahminlere uygun olarak kapan
mış ve başta Millî Müdafaa hizmetleri olmak 
üzere, bütün Devlet dairelerinin döviz ihtiyacı 
güçlüğe mâruz kalmadan karşılanmıştır. 1942 
takvim yılı için tesbit edilmiş olan döviz cet
vellerinde de bu ihtiyaçlar tamamen derpiş 
olunmuştur. 

Bunlardan maada vaktiyle döviz bakımından 
sıkıntılı geçirdiğimiz senelerde Hazinenin temin 
etmiş olduğu döviz avanslarından mühim bir 
kısmı da bu sene ödenmiştir. 

Bankalar : 
Bankalarımız bu sene de umumiyetle bilan

çolarını kârla kapatmıştır, bu bilançolar, Millî 
ekonominin esaslı âmilleri arasında bulunan hu
susi kredinin Cumhuriyet devrinde ne kadar 
intizam ve muvaffakiyetle çalıştığını gösteren 
yeni birer vesikadır. 

Bankalarımız eyi idareleriyle halktan ka
zandıkları emniyet ve itimadın mükâfatını, tev
diatın tezayüdünde görmektedirler. 1941 tak
vim yılı başında (296) milyon lira olan mevdu
at sene sonunda (341) milyon liraya yüksel
miştir. Tasarruf tevdiatı bu son aylarda da te-
reffüe meyyal bulunmaktadır. 

Millî para: 
Paramız fiili istikrarını muhafaza etmekte

dir. Bir taraftan paramızın kıymetini ko
ruma hakkındaki mevzuatın tatbikma devam 
olunurken diğer taraftan ithalâtımızı malûm 
sebeplerle bizzarur ihracatımızdan az olması 
dolayısiyle serbest döviz ve altın mevcudumu
zun tezayüdü de bu fiili vaziyeti takviye eyle
mektedir, 
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Geçenlerde altın fiyatında gayri tabii bir 

yükselişe doğru görülen temayül sebeplerini 
yüksek huzurunuzda izah ettiğim sırada zati 
menfaatlerini başkalarının zararında arayan 
mahdut kimselerin siyasi tahavvülleri lırsat itti
haz ederek yükselttikleri altın fiyatlarını bor
sada takarrür etmiş gibi göstermek ve asılsız 
bazı haberler yaymak suretiyle bu madde üze
rinde spekülâsyon yaptıklarını ve halbuki al
tının borsada alınıp satılan bir maade olmadı
ğım ve binaenaleyh borsa fiyatı bulunmadığını 
ve alım ve satımı serbest bir meta olarak da 
hakiki değeri istenilen fiyatın çok dununda 
olduğunu arzetmiş ve vatandaşlarımı ikaz ede
cek kendileri için zararla neticeleneceği mu
hakkak olan altm alımı muamelelerinden çekin
meğe davet etmiştim. 

Altın fiyatlarının borsada takarrür ettiği 
intibaını veren zararlı faaliyetlere nihayet ve
rilmesi ve halkımızın hakikati anlamakta gecik
memiş olması sayesinde o tarihlerde kulağımı
za gelen yüksek ve gayri tabii altın fiyatının 
hayli tenezzül ettiği anlaşılmaktadır. Ancak 
altın için şurada burada halen istenildiğini öğ
rendiğimiz fiyatların da bu maddenin beynel
milel serbest piyasalardaki rayicine nazaran 
yine haksız ve sebepsiz bir fark gösterdiğini 
ve bu kadar yüksek fiyatla satın alınmasının 
zarardan başka bir netice vermiyeceğini bir 
kere daha bildirmek ve buna mukabil millî pa-
raja itimat gösterenlerin zarar görmelerine asla 
meydan verilmiyeceğini yüksek huzurunuzda 
tekrar etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hükümetin bir senelik çalışma programı

nın esaslarını tesbit ve umumî faaliyetin isti
kametlerini tâyin eden bütçelerin tetkik ve tas-
dikmda Yüksek Meclisin gösterdiği büyük 
basiret, normal senelerde ögunülecek neticeler 
ve her sahada büyük basarılar elde edilmesine 
âmil olduğu gibi, fevkalâde hallerin hâkim ol
duğu son yıllara girerken millî müdafaa tedbir
lerimizi siyasi vaziyetin her türlü inkişaf ihti
mallerini karşılamağa yetecek derecede kuvvet
li bulundurmayı da temin eylemiştir. Bu saye
dedir ki buhranlı senelerin tesirini asgari haddi
ne indirmek ve memleketin kalkmma faaliyeti
ni bu senelerde de devam ettirmek mümkün ola
bilmiştir. 

Yine Yüksek Heyetinizin, gelir membalarımı-
zı tazyik etmeden umumî hizmetlere ait ihtiyaç
ları âzami derecede karşılamayı temin eden isa
betli görüşü sayesindedir ki, bütçelerimiz dai
ma muvaffakiyetle tatbik edilmiştir. 1941 büt
çesi bunun en yeni misalidir. Bu bütçe dünya
nın geçirmekte olduğu büyük siyasi buhranın 
doğurduğu kararsız şartlar altında hazırlanmış 
ve fevkalâde hallerin ve tesirlerinin sene içinde 
mütezayit bir seyir takip etmiş olmasma rağ

men elde edilen varidat, tahminlere nazaran 
mühim bir fazlalık göstermiştir. 

Yüksek tasvibinize arzolunan 1942 bütçesinin 
de gerek hazırlanması gerek Bütçe encümeninde 
tetkiki yine fevkalâde şartların devam ettiği bir 
sırada olmuştur. 

1939 yılına kadar vergi tahfifleri yolunda 
cesaret ve muvaffakiyetle gidilirken harbin1 te
sirleri dolayısiyle bu yolu muvakkaten bıraktığı
mız gibi ilk defa 1940 senesinde ve ondan sonra 
1941 de, yine muvakkaten yeni bazı vergi ve 
zamlar kabulü zarureti hâsıl olmuştur. Bunu 
önümüzdeki sene için de bir miktar arttırmak 
mecburiyetinde kalıyoruz. Vatandaşlarımın 
bunu yapmağa bizi sevkeden sebepleri takdir 
edeceklerine ve geçen senelerde olduğu gibi Hü
kümetle el birliği yaparak şimdiki sıkıntılı günle
rin icabı olarak fedakârlığa seve seve katlana
caklarına eminim. Aynı zamanda millî müdafa
anın fevkalâde masraflarını karşılamağa muhas-
sas istikrazlara ait bono ve tahvillerin memleket 
hizmetlerini kendi menfaatleriyle telif eden ma
hiyetini gözönünde tutarak bunlara da büyük 
rağbet göstereceklerine şüphe etmiyorum. 

1942 bütçesiyle alâkadar fevkalâde vergi ve 
zamlara ve diğer malî kanunlara ait bahse te
mas etmiş olmaktan istifade ederek bu husus
taki lâyihaların tetkikatmı büyük bir vukuf ve 
salâhiyetle yapmış olan encümenlere yüksek hu
zurunuzda teşekkür etmeği vazife bilirim. Bil
hassa muhterem Bütçe encümeninin gerek bu 
lâyihalar, gerek 1942 bütçesi üzerinde sarfettiği 
devamlı ve itinalı mesaiyi şükranla yadederim. 

Sayın arkadaşlarım; Yüksek Meclisin kıy
metli direktifleri sayesinde yıllardanberi bütçe
nin hazırlanmasında ihtiyat ve isabet, tatbikında 
muvaffakiyet bütün bütçelerimizin müşterek 
vasfı olmuştur. Tasdikmıza arzedilen 1942 büt
çesinin de tesiri gittikçe artan fevkalâde hal ve 
şartlar altmda dahi yüksek irşatlarınız ve ka
rarlarınız sayesinde isabetli ve muvaffakiyetli 
bir eser halini alacağına şüphe etmiyorum (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

ALt RANA TARHAN (İstanbul) — Saym 
arkadaşlar, Yüksek tasvibinize sunulan âdi 
masraflar yekûnunun bu yılmkinden 84 küsur 
milyon lira fazla olduğuna ve bilhassa Encümen 
tahminiyle bundan on milyon fazla varidatın bü
yük kısmı gene âdi masraflara ayrılarak ancak 
bir kısmının borç itfasma tahsis edidiğine ba
kınca, bütçenin hazırlanmasında ve incelenme
sinde, harp zamanına uygun bir tasarruf zihni
yetinin tamamiyle hâkim olabildiğini kabule 
imkân yoktur. 

Masraf fazlasının büyük bir kısmı hayat paha
lılığından ileri geldiği tebarüz ettirilmektedir. Bu 
esas meseleyi şimdilik bırakarak, yeni teşkilât 
hakkındaki görüşümüzü arzedeyim: 

Yapılan ve yapılmak istenen yeni teşkilâtın 

— 261 — 
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bir kısmı zaruri olabilir. Fakat, bu fevkalâde 

samanda yapılan teşkilâtın masrafı çoğalttığı 
nisbette kadroları kuvvetlendireceği tahmin 
edilemez. îyi unsurlar bulmak zorluğu yüzün
den, hem bu günün işleri ehliyetli ellere tevdi 
edilemiyeceği, hemde muhterem Başvekilimizin 
« kemiyet yerine keyfiyet » vaitlerinin yerine 
getirilmesi gittikçe daha güçleşeceği, endişesini 
duymaktayız. 

Münhallere yeni tâyin yapmamak; mevcut 
kadrolardan tasarruf ederek artacak memurla
rı yeni işlerde kullanmak; askere alma. işinde, 
cephe kadar mühim olan cephe gerisi işlerini 
sarsmamak; iaşe işlerinde, resmî olmryan teşek
küllerden âzami istifade etmek; bugünün işle
rini temi niçin başvurulacak tedbirlerdendir. 

Devlet kadroları bahsinde Grupumuzun 
ehemmiyet verdiği malûm olan ücretlileri maaş
lı yapmak meselesinin bu günkü safhası hak
kında Büyük Meclisi tenvir buyurmalarını bu 
münasebetle muhterem Başvekilimizden rica 
ederiz. 

Paranın kıymetini korumak hususunda Hü
kümetimizin hassas bulunduğu Encümen maz
batasında da kaydedilmektedir. Çok yerinde olan 
bu hassasiyetin artmasına zaruret vardır. 

Geçen sene bütçe müzakeresi münasebetiyle 
Devlet mubayaalarının kabil olduğu kadar bir
leştirilmesini, mutavassıtların mümkün olduğu 
kadar azaltılmasını ve mubayaa ve tesellüm iş
lerinin müessir bir kontrola tabi tutulmasını, 
temenni etmiştik. 

Encümen mazbatasından öğreniyoruz ki, 
el konan maddelerin satın alma ve dağıtılmala
rının bir elden idare edilmesidir. Satın alma ve 
tesellüm işlerinde daha şümullü tedbirler alrnıp 
alınmadığının beyanını sayın Hükümetimizden 
rica ediyoruz. 

Geçen yılki temennilerimizden biri de şu idi: 
Eşya fiatlarmda yükselmenin, içtimai ve ik

tisadi mahzurlarından başka, bütçe muvazene
sinde yaptığı makûs tesiri de gözönünde tutarak 
bunu önlemek için bütün tedbirlerin kül halin
de, biri birini tamamlayıcı şekilde alınması. 

Pahalılık artmakta devam etmektedir ve 
memlekette mevcut hayati ihtiyaç maddele
rinden bazılarının tedarikinde de güçlük ıstırap 
vermektedir. 

Harp ekonomisi icaplarını tatbik etmek üze
re alınmakta olan tedbirler ayrı ayrı kıymet 
ifade etmekle beraber, bunlar mevcut bir esas 
plânın unsurlarını teşkil etmedikleri için, bek
lenen tesiri her vakit temin etmemektedirler. 

Uzun süren bir harbin ekonomi sahasında 
ortaya çıkardığı türlü ve karışık meselelerin hal
li, ancak - bütün iktisadi faaliyet sahalarına şâ
mil, ahenkli, insicamlı, biribirlerini tamamlayı
cı tedbirler manzumesini ihtiva eden - bir harp 
ekonomisi plânmın tesbiti ve tatbiki ile kabil 
olacağına kaniiz. Bu plânın gerek yapılışında, 

gerek tatbikmda, Devlet kadroları dışındaki ih
tisas arbabmın fikirlerinden ve iş birliğinden 
en geniş surette istifadeye taraftarız. 

Bu temennilerde bulunurken, bilhassa bu
günün şartları içinde, tatbikin tavsiyeden çok 
güç olduğunu biliyoruz. Hükümete bütün kuv
vetimizle yardım etmek azmindeyiz. Bütün va
tandaşlara düşen de budur; çünkü, hiç bir ted
birin - ne kadar isabetli olursa olsun - vatan
daşların feragatli ve sıcak müzaheretine da
yanmazsa, tam muvaffak olmasma imkân yok
tur. 

İnsanların ölüm dirim kavgasında boğaz
laşmakta bulunduğu şu zamanda, durumun 
fevkalâde ağırlığının tam kavrıyarak, hafifletil
mesi hiç kimsenin elinde olmryan ıztrraplara 
bilerek katlanacağız. Hiç bir vatandaşı aç ve 
çıplak bırakmıyarak ve fakat bundan fazlasmı 
da beklemiyerek ve asıl kuvveti imanımızdan 
alarak, safları sıkıştıracağız, silâh elde, dipdiri 
dayanacağız. (Bravo sesleri, alkışlar). 

ORGENERAL ÎZZEDDİN ÇALIŞLAR (Muğ
la) — Sayın arkadaşlar, 1942 senesi Umumî 
muvazene kanunu hakkında kısaca bazı maru
zatta bulunmak istiyorum. Maksadım bir ten
kit yapmak değil, ne anladığımı tebellür ettire
rek tenevvür etmektir. 

Bu sene bütçesinin 400 milyona yakın çıka
rılarak getirilmesi hususundaki Hükümetin 
muvaffakiyetini tebrik ederim. Çtelecek sene bu 
yekûnun 500 milyon liraya çıkarılması husu
sundaki muvaffakiyetine dua ederim. 

Bu 400 milyonluk meblâğm şu suretle bir 
tevzie tabi tutulduğunu görüyoruz: Bunun % 
25 i borçlara ayrılmıştır. Bu miktarın yani büt
çenin dörtte birinin borçlara ayrılması herhal
de müsait bir vaziyet sayılmaz. Borçları daha 
ziyade ilerletmek ve bütçeyi borç yüzünden da
ha fazla bir bâr altına bırakmakta ileride bel
ki daha mühim bir mahzur, bir mesele ve eski
den olduğu gibi müzmin bir mesele doğurabi
lir. Gerçi bu borçların ekserisi dahilî borçlar ol
makla bir teselli bulmaktayız. 

Kanaatimce borçlan durdurmak ve ilerlet
memek daha faydalı olacaktır. Demin sayın 
Maliye vekilinin buyurdukları gibi, fevkalâde 
kazançlardan fevkalâde vergiler temin etmek 
yoluyla bir kısım borçları tenzil etmek daha 
faydalı olacaktır. Umumî hayat şartlarımızın 
gittikçe güçleşmekte olduğu hepimizin gözü 
önündedir. Bu sebepten hem millî borçları 
azaltmak ve hem de daima yükselmekte olan 
fiyatlarda bir istikrar vücude getirmek çok 
mühim bir vazife teşkil eder. Bütçenin hemen 
dörtte biri, yani yüzde yirmi beşi de orduya 
ayrıldığı görülmektedir. Bu para yeknazarda 
biraz fazla ve kâfi görülmekte ise de münha
sıran hasar kadrolu teşkilâtımızın masrafına 
ait olan bu paranın ordunun bugünkü modern 
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ihtiyacına kifayet etmiyeceği fikrindeyim .Se
fer kadrolu teşkilâtımız ile hazar kadrolu teş
kilât arasındaki büyük farklar saym Maliye 
vekilimizin buyurdukları gibi, fevkalâde tah
sislerle kapanmakta ise de bundan sonra ne 
harbin ilânı ve ne de seferberliğin ilânmı bil-
miyen yeni millet münazaalarını nazarı dikka
te alacak olursak esas kadro teşkilâtımızı he
men harekete kabiliyetli bir halde bulundur
mak, yani onun bütün nakil vasıtalarını ve esas 
makanizmayı, motorlu vasıtaları hazır bulun
durmak ihtiyacındayız ve ancak bu suretledir 
ki millî müdafaamızı temin ve millî hudutları
mızı emniyet altma almak imkânını buluruz. 
Millî Müdafaa vekâleti sefer kadrosunu terkin 
ve lâğvettiği zamanda böyle bir teşkilâtla or
duya sahip olması hususunda bütçesini daha 
yüksek tutmak ve daha kuvvetlendirmek za
rureti vardır. Kara ordusu için böyle olduğu 
gibi beyandan müstağni olan hava ordusu teş
kilâtını da ne kadar hazır ve müheyya bulun
durmak zarureti olduğu ve memleketimizin her 
tarafı denizlerle ve sahillerle muhat olduğuna 
göre deniz kuvvetlerimize de vermek mecbu
riyetinde olduğumuz önemi gözönüne alırsak 
bütçenin % 25 ini Millî Müdafaaya tahsis et
menin kâfi olmadığı kanaatmdayım. 

Bütçenin % 11 gibi büyük bir kısmı da Ma
liyeye ayrılmıştır. 400 milyonluk bir paranın 
idaresi, temini, cibayeti gibi hizmetler için, 
hesap işleri için 44 milyon liralık bütçe ayır
mak bence biraz fazladır. O halde Maliye teş
kilâtı çok geniş bir vaziyet gösteriyor. Bir ta
raftan da duyduğumuza göre Maliye memur
larının maaşları o kadar müreffeh bir halde 
değildir. Herhalde bu miktarı daha çok azalt
mak ve Maliye teşkilâtında memurların keyfi
yetini yükselterek, daha az adedde daha müref
feh vaziyette memurlarla idare etmesi herhal
de bütçeye faydası noktai nazarından elzemdir. 

Bütçenin % 8,5 ğu da Dahiliye vekâletine 
ayrılmış bulunuyor. Memleketin emniyet ve 
idaresini temin eden bir vekâletimizdir. Tabii 
bu yekûna Jandarma ve Emniyet teşkilâtı da 
dahildir. Bu nisbete göre her halde Dahiliye 
vekâletine çok mühim bir para tahsis edildiği 
anlaşılmaktadır. Bununla beraber bu paranın 
idare teşkilâtının ihtiyaçlarına gayri kâfi gel
mekte olduğunu da şuradan buradan işitmekte 
ve görmekteyiz. Hattâ önümüzdeki bütçenin 
müfredatını tetkik ederken valilerin devir har
cırahı için 10 000 lira buluyoruz. 63 vilâyetimiz 
olduğuna göre vali başına 160 lira gibi bir pa
ra düşüyor. Bugünkü şerait ve vaziyet içinde 
valilerimizin vilâyetleri dahilinde sık, sık de
virler yaparak iaşe buhranlarını önlemek için 
çalışması lâzımdır ve halkla beraber yapması 
icabeden faalieytler vardır. Bunu 160 liralık 
bir harcırahla nasıl temin edecekleri cayi sual
dir. 

5.1942 O : 1 
Bütçemizin % 7 si Maarife verilmiştir. Ma

arif hususunda Hükümetimizin ibzal ettiği kuv
vet ve lütuf şayanı teşekkürdür. Bu sene Ma
arif bütçemiz geçen seneye nazaran daha çok bir 
yükseliş göstermektedir. Bu fazlalık derpiş 
edilirken Maarifin asıl düşünmesi lâzımgelen 
nokta, teknik hususlar olmalı idi. Yani gençliği 
teknik yolunda yetiştirmek için kurulmuş olan 
müesseselere geçen seneye nazaran fazla bir 
tahsisat ayırmak icabediyordu. Halbuki Yük
sek mühendis mektebinin bütçesi geçen seneye 
nazaran yüksek olmadığı gibi, diğer teknik meslek 
okullarının tahsisatlarının da geçen senenin aynı 
olduğu görülür. Maarif vekâletinin Hükümet
ten alması lâzımgelen direktif mademki büt
çesi artırılmıştır, yeni devrenin teknik teşki-
lâtiyle müesseselerini artırmak ve hattâ mu
ayyen teknik kısımlariyle kalmryarak daha 
ileriye gitmek ve bütün Maarif okullarına aça
cağı laburatuvarlarla elektrik hakkında, mo
tor hakkında, makine hakkmda fikir ve ma
lûmat verecek tesisatı ve programları hazırla
mak yolunda olmalıydı. 

Bütçenin % 3 buçuğu Sıhhiye vekâletine ay
rılmıştır. Bence bu miktar bu vekâlet için az
dır. Bu memleketin muhtaç olduğu sıhhi hiz
metleri ve sıhhati uriiumiyeyi korumak için lâ
zımgelen icapları yapmak hususunda bu para 
kâfi gelmez. Sıtmanın memleket dahilinde vü-
cude getirdiği tahribat bugün yalnız bataklıklı 
olan mmtakalarla kalmıyor maalesef Anadolu 
yaylasını ve gürbüz neslini dahi tahribata uğra
tıyor. Bunu bir an evvel önlemek için, ge
rek sıtama âfeti ve gerek diğer hastalıklar üze
rinde Sıhhiye vekâletini daha çok ileri gidecek 
surette teçhiz etmek ve onun muvaffakiyetini 
temin etmek behemehal lâzımdır. Ben o kana
atteyim ki, Sıhhiye vekâletine Hükümetin ver
diği bu paranın en az bir misli daha arttırıla
rak halkımızı tam sıhhi duruma koymak ve bu 
sayede enerjilerini yükseltmek bu enerjiler 
sayesinde verimli topraklarımızdan daha yüksek 
hasılat temin etmek imkânı hâsıl olsun. Bu su
retle hem halkın refahı, neşesi artacak, hem de 
Devlet hizmetlerini gören bütçe de daha yüksek 
bir vaziyete gelmiş olacaktır. 

Aynı zamanda bu vekâletin çok çocuklu 
ailelere yardım etmek bu suretle nüfusu çoğalt
mak hususunda vazifeleri vardır. Bu seneki 
bütçede bu hususa vekâletçe ancak 70 000 lira 
bir para ayrılmıştır. Çok çocuklu ailelere yar
dım hususunda şayanı şükrandır ki, şekere ya
pılan zamdan hâsıl olan paradan bir buçuk mil
yon lirasını Bütçe encümeni Sıhhiye vekâletine 
bu maksat için, çok çocuklu ailelere yardım için, 
tahsis etmekle çok büyük bir lûtufta bulun
muştur, bilhassa teşekkür ederim. 

Bence çok şayanı temennidir ki, bu paralar 
istikrar bularak herhalde vekâletçe verilebile-
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cek bir hale gelmesi behemehal lâzımdır. 
Bence nüfus siyasetine biranevvel germi ver
mek, nüfusu çoğaltacak tedbir ve icapları ta-
mamiyle belirterek, nasıl bu sene içerisinde 
Meclise bir çok kanun lâyihaları geliyorsa, bu 
maksat için de lâzımgelen kanun lâyihaları ge
tirilmek suretiyle bu memleketin en mühim is
tikbali işi ve temeli olan nüfusun çoğalması me
selesinde Hükümetin muvaffakiyetini bilhassa 
rica ederim. Bunu temin edecek Hükümetin, 
bence, Türkün istikbal tarihinde altın yazı ile 
yeri olacağı muhakkaktır. 

Bütçenin yüzde ikisi Ziraat vekâletine tah
sis edilmiştir. Memleketimizin bir ziraat mem
leketi olduğu nazarı dikkate alınınca ve nüfu
sumuzun yüzde sekseninin de bu işle meşgul ol
duğu göz önünde bulundurulunca bütçenin yüz
de ikisi gibi bir miktarm bu vekâlete tahsisini 
pek az görmekteyim. îstihsalâtınm çoğaltılma
sı işi, köylüye gerek fennî bir surette pratik 
olarak daha çok istihsal yapmak yolunu hazır
lamak ve diğer lâzımgelen bütün işleri yapmak 
için ve memleketin toprak servetini çoğaltmak 
için her halde Ziraat vekâletine tahsis olunan 
bu paranın azlığı meydandadır. Ben bu bütçe 
tevziatında bu miktarın bir misli daha arttı
rılması kanaatinde bulunuyorum, 

Bütçenin % bir kadarı îtisat vekâletine ay
rılmıştır. Bu vekâlet de, yer altmda bulunan 
memleket servetlerini meydana çıkarmak, işlet
mek ve sanayiimizi tanzim ederek bu yoldaki 
servetimizi arttırmak vazifeleriyle mükellef ol
duğuna göre, bu kadar bir para ayırmak, geliş
mesini istediğimiz bir zamanda bu mühim işleri 
geri bırakmak demektir. Onun için temenniya-
tım, İktisat vekâleti bütçesini takviye etmek ve 
toprak, yer altındaki servetlerimizi biranevvel, 
daha çabuk canlandırarak memleketi zengin bir 
hale koymak lâzımgelir. 

Bütçenin yüzde beşi de Nafia vekâletine ay
rılmıştır. Görülüyor ki Nafia vekâletinin demli
de ettiği büyük nafia işleri, bilhassa demiryol
ları ve memleketin sıhhatiyle de alâkadar olan 
su işleri muazzam tesisatını nazarı dikkate al
dığımız takdirde bu para çok sayılacak bir hal
de değildir. Temenni ederim ki Hükümet her se
ne bu vekâleti daha fazla bir kuvvetle teçhiz 
ederek büyük işler de daha az zamanda meyda
na gelsin. 

Bu suretle saydığım bütçe tevziatı bütçenin % 
88 ni tutmaktadır. Diğer yüzde on ikisi ise zik
retmediğim, diğer Devlet müessesatma ve vekâ
letlere ait paralardır. Bunda gördüğümüz gibi 
en lüzumlu ve faydalı olduğunu arzettiğim Sıh
hat vekâleti, Ziraat vekâleti ve iktisat vekâleti 
ve Millî Müdafaa vekâleti bütçelerinin kâfi ol
madığı ve bunları çoğaltmak için tedbirler 
almak lâzımgeldiği mütalâasındayraı. Her hal
de masrafların çok kısaltılması ve bütçenin bil
cümle numaraları altında gelen kalemlerden ik

tisat ederek, onları gayet dikkatle inceliyerek, 
damla damla göl olur kabilinden, iktisat edile
cek paraları ve diğer suretlerle tezayüt etmesi 
muhtemel bulunan iratlarla maliyemizin bu mü
him vekâletler bütçelerine para tevzi etmesini ri
ca ederim. Göze çarpan masraf bütçeleri içeri
sinde meselâ; 868 bin liralık muvakkat harcırah, 
450 bin liralık mefruşat... Bütün vekâletlerin 
müfettişleri olduğu ve müfettişler için de ayrı 
ayrı paralar tahsis olunduğu halde bazı tetkik
ler için hizmete gönderilecek kimseler için bir 
milyona yakın paranın ayrılmış olmasmı ben 
fazla görüyorum. Her halde gerek bu, gerekse 
meselâ 450 bin liralık mefruşat, bu para her se
ne ayrılmaktadır, on, on beş senedenberi mil
yonlara baliğ olan bu para verilmektedir. Artık 
bunu da durdursunlar. İktisat edilmesi mümkün 
olan bir çok kalemleri eliyerek iktisat ederek, 
masrafları ehemmi mühimme takdim ederek 
daha faydalı olan bütçelere tevzi etmek beheme
hal lâzımdır. 

Bütçe encümenimizin hakikaten çok feda
kâr mesailerini ve çalışmalarını takdir ederim, 
tebcil ederim. Bununla beraber arzettiğim bu 
neticeye varılmasını canu gönülden rica ederim. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

BERÇ TÜRKER (Afyonkarahisar) — Sayın 
arkadaşlar, Muhterem Maliye vekilinin, 1942 
malî yılı bütçesi hakkında irad buyurdukları 
beliğ nutkunu büyük bir alâka ile dinledik. 
Her sene olduğu gibi bu sene de denk olan büt
çeyi Büyük Millet Meclisine sundu, muhterem 
Bütçe encümeni müdekkikane incelemeler ve 
değişmeler yaparak son tekarrür eden masraf 
yekûnu (394 326 000) üç yüz doksan dört mil
yon üç yüz yirmi altı bin liraya baliğ olmuştur. 

Bendeniz 1939 normal senesi bütçesi ile 1942 
senesi için bu günkü şartlara göre hazırlanan 
bütçenin masraf kısmı ile varidat kısmı ara
sında takribi bir mukayese yapmak istedim, 
ve gördüm ki masraf kısmında 1939 senesine 
nazaran yüz otuz bir milyon lirava yakın bir artış 
vardır. Bu masraf artışı binnetice varidatın da 
takriben aynı miktarda artırılmasını icabettir-
miş ve bu suretle üç sene zarfında mükellef
lere tahmil edilen vergi miktarı bu nisbette 
artmış bulunmaktadır. 

Millî Müdafaanın mübrem ihtiyaçları için 
her sene verilen ve karşılıkları ayrı varidat 
menbalarından temin edilen fevkalâde tahsisat
lar bu hesaba dahil değildir. 

Şüphe yoktur ki, her vekâletin kendisine 
mahsus masrafları vardır. 

1941 senesi ile 1942 senesi arasında, alelade 
bütçenin artış masraf yekûnu, (bütün vekâlet
ler dahil) 83 289 000 (seksen üç milyon iki 
yüz seksen dokuz bin) liraya baliğ olmuştur. 
Yalnız sayın Başvekâlet bütçesinde geçen se
neye nazaran bir tasarruf vardır. 
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Ben öyle zannediyorum ki, Millî Müdafaa 

vekaletinden başka, diğer vekâlet veyahut ve
kâletlere tabi müesseseler, senelik bütçelerini 
Maliye vekâletine vermeden evvel, memleketin 
iktisadi vasiyetini gözönünde tutarak ikinci de
recedeki bazj masrafarm dünya sulhunun tees
süsünden sonraya bırakılmasını düşünürlerse ve 
kadro ve diğer teşkilâtlarında tasarruf yapar
larsa epeyce bir miktar eksilmiş olur. 

Fevkalâde tahsisatlar yekûnu şöyle dursun, 
alelade bütçenin masraf yekûnu her sene yük
seliyor. Biraz da tasarruf membaları araştır
mak doğru olmaz mı? Bu meyanda bütçede Dü
yunu umumiye faslı da vardır ki 100 milyon 
liraya yükselmiştir. Bu fasılda da müdekkikane 
incelemeler yapılırsa belki bir mıstar tasarruf 
konakları da bulunur kanaaaındavmı. 

Yukarıda arzettiğim gibi, bütün vekâlet büt
çelerinde mühim artışlar varken, yalnız Sayın 
Başvekâlet bütçesinde bir tasarruf yapılmış. Bu
nu bir falihayır olarak telâkki ediyorum, bu 
hayırlı misal ati için tasarruf cehtlerimizi kuv
vetlendirecek mahiyettedir. 

Muhterem Maliye vekili, bütçenin Meclise 
şevki sırasında matbuata vaki beyanatlarında, 
memleketin verim kabiliyetini aşmadan ve millî 
pa>anın kıymetini zayıf düşürmeden muhtaç 
olduğumuz karşılıkları temin etmeğe çalıştık
larına dair olan değerli sözlerini memnuniyetle 
okuduk. Temenni olunur ki sayın vekilimizin 
koyduğu bu esası daima gözönünde bulundur
sunlar. Bizim bugünkü tek arzumuz ve emeli
mi*, kahraman ordumuzun bütün ihtiyacını tat
min etmektir. Bunun haricinde sarfiyat artışı 
durmalıdır ki, memleketimizin malî ve iktisadi 
bünyesi kuvvetini muhafaza edebilsin. Şüphe
siz, fiyatların mütemadiyen yükselmesi kısmen 
masraf artışına sebep oluyor ve harp ekonomi
sinin ve rasyonel finansman siyasetinin inkişa
fına bir engel teşkil ediyor ise de. Maliye veki
linin elinde tükenmez varidat kaynakları bulun
madığına göre, mehmaemken tasarrufa riaye et
mek zaruridir. Fiyat tereffülerine ve her tür
lü engellere karşı mücadelemizi teşdit etmeliyiz. 

Malî sahada, tasarruf bonoları ihracı da her 
suretle, malî vaziyeti sağlamlaştırmak için dü
şünülmüş pek güzel bir kombinezondur. Yani 
istikraz golüyle paramızın alım kuvvetini ko
rumak. Bu yolun devamında faide aşikârdır. 

Yine memnuniyetle kaydetmek isterim ki 
sayın Hükümetimizin aldığı tedbirle, altın üze
rine yapılan muzır spekülâsyonun az çok önüne 
geçilmiştir. 

Ticaret ve iaşe: 
Tarihlerde misli görülmemiş bir dünya har

bi başladı. Buna hazırlanan Devletler vardı, 
fakat bir çok Devletler de harp başladıktan 
sonra tedbirler almağa koyuldular. Harbin tev
lit ettiği iktisadi zorluklar bizde de akisler yap

maktan hâli kalmadı. 1941 senesi sonunda ve 
1942 senesi başlangıcında ve kış içinde, hayat 
pahalılığı, iaşe güçlükleri, buğday ve arpa 
fıkdanı, her nevi kömürün pek ziyade kifa
yetsizliği büyük şehirlerde ve bilhassa istan
bul'da baş gösterdi. Bilhassa istanbul beledi
yesi kış başında lâzrmgelen tedbiri almamıştı. 
Deniz ve kara nakliyatmdaki kifayetsizlik ve 
navlun yüksekliği de inzimam etti., 

Saym Hükümetimiz vatani ilk vazife olarak 
hudutlarrmızdaki kahraman ordumuzun her 
türlü ihtiyaçlarını temin etmeğe çalıştı ve ça
lışıyor. Bundan sonra, hayat pahalılığına kar
şı, ihtikâra karşı tedbirler aldı. Bu meselede 
saym Ticaret vekilimiz, muhtekirlerle müca
dele etmeğe mecbur oldu ve maalesef esnaf
lardan müzaheret görmedi. Filân mala narh 
kondumu derhal o mal piyasadan nabedit ol
du ve el altmdan pek yüksek fiyatlarla mallar 
satılmağa başladı. Bakkal olsun, kömürcü ol
sun, kasap olsun, oduncu olsun, manifaturacı 
olsun para kazanmak hırsma müptelâ tüccar 
ve esnaf grupu, halkm âciz bir kısmınm sırtın
dan para kazanmağa çalıştı ve çalışıyor. 

Meselâ beş yüz bin lira sermayeli bir şirket 
bir milyon lira kâr göstermiş. Sözün kısası, 
fiyatların yükselmesi, hayatm daralması, paha
lılığın artması hususunda âdeta bütün iktisadi 
unsurlar birleşerek halkı izaç etmiştir. Bu yet
miyormuş gibi yalan ve muzır şayialar yayan 
sinsi adamlar da meydana çıkmış. 

Saym Hükümetimiz bir taraftan istihsali 
arttırmağa çalışırken, diğer taraftan, benim 
ötedenberi temenni ettiğim projeyi kuvveden 
fiile çıkarmağa karar verdi ve bir iaşe teşki
lâtını vücude getirdi. Ben bu teşkilâtın güzel 
semereler vereceğine kaniim. Bu vesile ile de 
muhtekirler yavaş yavaş ortadan kaybolacak
lar ve tnşaallah hayat pahalılığı tedricî surette 
zail olacaktır kanaatmdayım. Ancak, bu teşki
lâtı yapmak için asgari masraf ve kadro ile 
işe başlamak doğru olur. Kadro tanzim edi
lirken, piyasadan yetişmiş, ticaret âleminin 
her şubesinde tecrübe kesbetmiş, kös dinle
miş müşavirler de istihdam edilmelidir. 

Saym Hükümetimiz, hayat pahalılığının 
tevlit ettiği sıkıntıyı bir derece tahfif etmek 
maksadiyle zammı maaş yaptı, fakat pahalılık 
devam ettikçe ve fiyatlar yükseldikçe bu zam 
için verilen paranın alım kuvveti azalmıştır. 
Şimdi çok ümit ediyoruz ki, arzettiğim iaşe 
teşkilâtı sayesinde, spekülâsyonun gireceği de
likler tamamen tıkanacaktır ki, fiyat istikrarı 
temin edilebilsin. Bilûmum ihracatm müsaade 
usulüne tabi tutulması çok yerinde bir tedbir
dir. 

İaşe işlerine dair sözlerimi bitirirken son 
mütalâa olarak kaydetmek isterim ki; bugün 
çiftçiye teklif ettiğimiz buğday mubayaa fiya-
tmm biraz daha arttırılmasını rica ederim. Köy-
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lüye verilen para yabana gitmez. 

Bir de iaşe meselesinin en başında ekmek 
meselesi geliyor. Memleketimizde ekmek kül 
halinde bir gıda maddesidir. Bunun için ata
larımız ekmeğe, «nani aziz» demişler, ihtikâr 
bu aziz maddeye de pençesini uzattı. 

Yeni hasat zamanına kadar halkımızın, az 
miktar ekmek yemeğe katlanması zaruridir. 
Biz hepimiz temenni ediyoruz ki bu senenin 
buğday mahsulü mebzul olsun ve inşaallah olur. 
Feyizli yağmurlar bunu temin etti. Ancak sa-
ym Hükümetimizden çok rica ederim, hariç
ten buğday ve arpa mubayaatımıza hiç durma
dan devam edilsin, çünkü bunu yapmakla ihti
yatlı bir tedbir almış oluruz. Münakalât zor
luğu vardır, îskendarun'da liman ve gümrük 
işleri intizamsızdır. Fakat her müşkülü halle
den Dr. Refik Saydam Hükümeti, böyle önemli 
bir mesele önünde, Türke hâs olan cesurluk ve 
metanetle bu müşkülü de yenebilir kanaatmda-
yım. Biz burada iaşe ve ekmek meseleleri ile 
uğraşırken, görüyorum ki, hariç memleketler
den bir çok seyyahlar hergün memleketimize 
geliyorlar. Oteller, meskenler, her türlü sey
yahlarla doludur. Biz bunları beslemeğe mec
bur muyuz? Bu nokta üzerine sayın Hüküme
timizin nazarı dikkatini celbetmeği faydalı gör
düm. 

Kuraklığa karşı sulama, seylâba karşı ko
runma : 

Bu iki pek mühim teşebbüsün başa çıkarıl
ması Cumhuriyet rejiminin en büyük eserle
rinden biri olacaktır. 

iktisat işleri : 
iktisat işlerinin başında kömür işi geliyor. 

Geçen kışın dersi, bizi, derhal önemli tedbirler 
almağa sevkedecektir. Bu bereketli ve feyizli 
yurdumuzda, ihtiyaçlarımızı temin edecek her 
şey boldur, fakat biz tam vaktinde tedbirler ı 
alarak, memleketimizin bize bahşettiği zengin
liklerden istifade edemiyoruz. Acaba maden 
kömürü, kok kömürü, sömikok kömürü, linyit 
kömürü ve odun kömürü için, önümüzdeki kış 
gelmeden, nakliyat müşkülâtına rağmen, mem
leketimizin her tarafında yakacak ihtiyacını 
âzami surette tatmin edecek tedbirler almıyor 
mu? Galerilere konacak direkler madenlere nak
lediliyor mu? Herhalde süratle kömür işleri tan
zim edilmelidir. Kömür işlerinde, kırtasiyecilik 
usulü tatbik edilmemelidir. 

Meselâ Zonguldak'taki yahut Karabük'teki 
başmühendislerin selâhiyetini tevsi etmeliyiz. 
Bunlar en küçük bir mesele için Etibank'a ya
zıyorlar. Etibank'ta iktisat vekâletinden isti
zan ediyor, orada uzun uzadıya tetkiklerden 
sonra yine ayni merasimle mesele Zonguldağa 
vanncıya kadar günler, haftalar ve aylar ge
çiyor ve kömür işleri sürüncemede kalıyor ve 
bu teehhürlerin ne demek olduğu ki- I 

şm meydana çıkıyor. Bir çok evlerde 
yakılacak odun, kömürü hem azalmıştır, 
hem de pek fahiş fiatlarla satılıyor. Meselâ 
Vaktiyle 5 kuruşa aldığımız odun kömürü, 12 ve 
15 kuruşa satılıyor. Acaba bunun sebebi nedir? 

Orman kanunundaki birtakım takyidat ve 
tahdidat kömürcülere müşkülât mı yaratmış, yok
sa bu efendiler de ihtikâra mı başladılar? 

Memleketimizin birçok yeraltı serveti var
dır. Bunlardan biri de linyit kömürüdür. Lin
yit kömürü maden kömürünün mütemmimi sa
yılabilir. Doğu vilâyetlerimizde ve Trakya'da 
linyit madenleri mevcut fakat işletilmiyordu. 
Bundan dolayı bir kısım halk, kış mevsiminde 
tezek yakıyordu. Ancak bu linyit kömürlerinin 
meydana çıkarılması bir sürü merasime tabi tu
tuluyordu. 

Bu gün hamdolsun, bir maden nizamnamesi
ni, haftalarca çalıştıktan sonra meydana getir
dik. Artık muhterem iktisat vekilinin, hemen 
faaliyete geçilmesi için tedbirler almasmı rica 
ederim. Muhterem vekili müşkülâta maruz bı
rakan bir başka mesele vardır. Kömür maden
lerinde bazı işçiler, işine devam etmiyor, çalış
mak istemiyor ve kömür işini sekteye uğratıyor. 
Nakliyat müşkülâtı da, kömür tevziatını güçleş
tiriyor. Bu hususta ciheti askeriyenin, iktisa.t 
vekâletine kıymetli yardımlarını diriğ etmeme
leri, memleket menafii bakımından çok faydalı 
olur. Sayın iktisat vekilini alâkadar eden en 
önemli mesele, kömür meselesi olduğundan, bu 
mevzu üzerine maruzatta bulunmakla iktifa 
ettim. 

Ziraat işleri : 
Yurdumuzun ziraat işleri daima mühim ol

muştur, fakat bugünkü vaziyette bu işler hayatî 
bir ehemmiyet kesbetmiştir. Saym Hükümeti
miz istihsal seferberliğini emir buyurdular, Sa
ym Ziraat vekili de bir kaç aydanberi yurdun 
bazı mıntakalarmda teftişlerde bulundular. 
Müstahsillerin bir kısım, mukaddes askerî vazi
fesini yapıyor. Geriye kalanların adedi çok 
değildir, İstihsal, yani başta buğday ve ar
panın ekilip biçilmesi orduyu da alâkadar eder. 
Binaenaleyh, bütün ekim mıntakalarmda köy
lünün çalışma tarzını bu bakımdan sıkı bir 
kontrola ve murakabeye tabi tutmalıyız ki, köy
lünün çalışması daha müsmir olsun. Köylüyü 
kendi basma bırakırsak iş yavaş yürür. 

Muhterem vekilden sormak isterdim: Acaba 
her tarafa vaktinde tohum dağıtılmış mıdır? 

Şu nokta da çok mühimdir: 
Bugün, Ziraat vekâleti, buğday ve arpa 

mahsulünün, senede kaç tona baliğ olacağmı 
öğrenmek için muhtelif mıntakalara memurlar 
yollryor, bu memurlar eksper (Yani ehlivukuf) 
değildir ve malûmat almak için köylüye müra
caat etmek mecburiyetindedir. Köylü yahut 
çiftçi ise, herhangi bir şahsi mülâhazaya bina-
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en, memurla!a doğru malûmat vermiyor. Bu 
yanlış malûmatı, memurlar vtskâlete bildiriyor
lar ve ihtiyaç zamanı hesaplar yanlış çıkıyor. 

Asar vergisi kalkmadan, ehlivukuf ve tec
rübeli muhamminler vardı. Bunlar gerek buğ
dayın cins ve evsafmı ve gerekse istihsalin mik
tarını doğru tahmin ederlerdi. Bu kiymetli 
adamlar ne oldu? Halef yetiştirmediler mi? 

Ziraat işlerini alâkadar eden bir vakadan 
bahsetmek isterim, iki ay evvel, dairei intiha-
biyem olan Afyon'a merbut Dinar kazasından 
bir mektup oldım. Deniyor M, ora çiftçilerin
den Abdurrahman Gönüllü namında müteşeb
bis bir yurddaş beş yüz dönüm bir bataklığı 
satm almış, kurutmuş ve derhal sürülmesi için, 
hayvanla sürüm kabil olmadığından, zirai kombi
nalardan istifade etmek için müracaatta bulun
muş isede makine verilmemiş. Bu çiftçi hem 
sıtma membaı olan bataklığı kurutmuş, hem de 
ekim için teşebbüste bulunmuş, valiye müra
caat etmiş, fakat ziraat müdürü makine verme
miş, çünkü kâfi miktarda ziraat makinesi yok
muş... 

Orman yangınları : 
Maalesef, sigaradan mı, dikkatsizlikten mi, 

orman yangınlarının önüne geçemedik. Orman 
muhafızları nerededirler? 

Geçen sene Milyasm Bafa, Şenköy Burnak 
ormanlarında çıkan yangın üç gün devam etmiş 
ve 35 Hektar orman yanmış. Bu mey anda Bafa, 
Danişment ve Derince köylerine ait beş yüz 
bin zeytin ağacı da yanmış kül olmuş. Bu or
man yangınları bir felâkettir ve buna karşı şe
dit tedbirler alınmalıdır. 

Sıhhi ve içtimai işler : 
Bendeniz her sene Muhterem Sıhhiye veki

linden, doğum işlerine dair, sıtma ve frengi mü
cadelelerine dair malûmat vermelerini rica ede
rim ve daima memnuniyetbahş cevaplar lütfe
derler. Bu sene, Muhterem Vekil bir çok yer
leri dolaştılar ve emirler verdiler. Teşekkür 
olunur. 

Bendeniz, bugün ücra mahallerde bulunan 
köylerin ve köylülerin sıhhi vaziyetinden bah
setmek isterim. Bu uzak yerlere sıhhiye memur
ları gidemiyorlar ve oraların sıhhi vaziyeti, do
ğum vakaları, himmete ve muavenete muhtaç 
bir haldedir. 

Bendeniz diyorum ki, Muhterem dahiliye ve
kili bütün vali, kaymakam ve nahiye müdür
lerine emirler versinler ve yurdun her tarafın
da, her şehrin, her köyün, her kasabanın ah
vali sıhhiyesi hakkında raporlar istesinler. Bu 
raporlar Sıhhiye vekâletine verilir ve icabeden 
tedbirler alınır ve memleketimizin uzakta 
bulunan köy halkı da istifade ederler. Za
ten, en büyük noksan, seyyar doktor
larımızın hemen, hemen mevcut bulun

mamasıdır. Kâfi miktarda doktor yetiştirilir 
ve memleketin en ücra mahalline bile gitmeleri 
temin edilirse, hem nüfusumuz artar ve hem de 
her taraf sıhhi noktai nazardan ihya edilmiş 
oluri 

Doğum işleri ve çocuk hıfzıssıhhası için çalı
şan bizim Çocuk esirgeme kurumumuz vardır. 
Fakat bu kurum pek mahdut bir çerçeve içinde 
iş görüyor. 

Çok Muhterem Başvekilimiz, bu kurumun 
sermayesini arttırmak için, lütfen bir himmet 
ederlerse, arkadaşımız Dr. Fuad Umay, faaliye
tini yurdun her tarafına yayabilir. Acaba bu 
Çocuk esirgeme kurumu, büyük şehirlerdeki so
kakta kalan fakir ve bedbaht çocuklarla da meş
gul oluyor mu? 

Sayın arkadaşlar, 
Harp dışında kalabilmiş olmak kiymetli bir 

bahtiyarlıktır. Yüce Millî Şefimizin, yüksek 
direktiflerini tâkibeden Sayın Hükümetimizin 
bu yoldaki muvaffak millî siyasetini şükranla 
yadediyoruz. 

Dünyanm şimdiki müthiş harp vaziyeti de
vam ettikçe, yurdumuzu, bütün varlığımızla 
müdafaa etmek için hazır bulunuyoruz. 

Binaenaleyh, yurdumuzun selâmeti için, 
buhranlı zamanların sıkıntısına katlanmak, vic
danî ve vatanî bir vazifedir. 

Sayın arkadaşlar, 
Türk Milleti, Yüce Millî Şefimizin emir ve 

iradesini bekler bir halde kahraman ordusu ile, 
tek bir vücut halinde, sarsılmaz bir kale teşkil et
mektedir. Bundan dolayıdır ki, asil Türk Milleti 
lâyık olduğu büyük ve mesut mevkie doğru dai
ma yükselmektedir, ve bütün milletlerin, sevgi, 
saygı ve hayranlığını kazanmıştır. 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Arkadaşlar, 
söze Bütçe encümenine teşekkürle bağlıyacağım. 
Çünkü bütçe hazırlama bakımından, diyebilirim 
ki, tekniğe en uygun bir bütçeye bu sene vazı-
yed etmiş bulunuyoruz. Bütçe encümeni yalnız 
malî durum hakkında değil, memleketin iktisa
di durumu hakkmda da esaslı tetkikler ve ince
lemeler yapmış ve memleketin bugünkü zor du
rumuna dair de, Başvekil başta olarak,, bütün 
vekiller başbaşa vererek vaziyeti tetkik etjmişler-
dir. Bu tetkikten memleket için hayırlı neti
ce bekleneceğinden kimsenin şüphesi olamaz. 

Geçen sene vekâletlere hususi raportörler 
göndermişlerdi. Bu sene raportörlerin raporla
rını da bütçeye ilâve etmek suretiyle bütçeye 
çok faydalı ve çok güzel bir yenilik ilâve etmiş
lerdir. Ben raportör arkadaşların bütçelerini 
iyice tetkik ettim. Bunların içinde vazifelerini 
iyi ifa edenler vardır ve hakikaten hepsi vazi
felerini yapmağa gayret göstemişlerdir. Dev
let teşkilâtının işlemesi üzerinde vekâletlerde 
esaslı tetkikat yapmışlar ve cihazlardan' kendi-
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lerinden beklenecek semereyi veremiyecek dere
cede zayıf olanların kuvvetlenmesi hakkında 
Bütçe encümeninin nazarı dikkatini celbettikle-
ri gibi, bugünkü işleyiş tarzmda daha faydalı 
çalışma yolları hakkında da vekâletlere önemli 
tavsiyede bulunduklarını gördüm. Bundan do
layı Bütçe encümenine ve hususi raportör ar
kadaşlara tekrar teşekkür etmeği bir borç bili
rim. 

Başvekilin de huzuru ile vekâletlerle Bütçe en
cümeninin, memleketin zor durumu hakkında 
esaslı tetkikler yapılmıştır. Diğer encümenlerde 
de ve Grupta da buna dair çok esaslı tetkikler 
yapılmaktadır. 

Vatandaşlarıma buradan diyebilirim ki; 
dertleri düşünülüyor, ıstıraplarının esbabı tetkik 
ediliyor, onların tahfifi için alınmakta olan 
tedbirlerde görülen eksiklikler düzeltilmek için 
uğraşılıyor. 

Çok şükür yağmur da her tarafa faydalı şe
kilde yağmıştır. Gelecek seneye inşaallah bu 
sıkıntıları görmiyerek girmiş bulunacağız. Yal
nız bu hususta teferruat üzerinde duracak deği
lim. 

Köy ve şehir vaziyetine ait mühim gördü
ğüm iki mesele üzerinde Yüksek Heyetinizin ve 
Hükümetin ehemmiyetle nazarı dikkatini cel-
betmek isterim. 

Köy vaziyeti; evvelâ köylerin şeraiti hususi-
yesini izah etmeme müsaadenizi rica ederim. 

Köylü denince; elinde sabanı ile çift süren 
insanlardan mürekkep bir kütle değildir. Bunun 
içinde gündelikle geçinen, ücretle geçmen mü
him bir kısım vardır. Sonra, çeşitli mahsul ya
pan ve denizlere dayanan mmtakalarımızda 
yalnız tütüne dayanan, yalnız zeytine dayanan 
ve sahillerde bulunan mühim bir kütle vardır, 
bahçesine, bağına dayanan mühim çiftçilerimiz 
vardır. Bunlar tütünden, bağından, bahçesin
den, zeytininden, pamuğundan ve saireden, yani 
dayandığı şeylerden aldıkları paraları cepleri
ne doldururlar, ondan sonra gıda maddeleri 
için pazar yerleri ve mahsullerini satmak için 
yerler ararlar. Sonra çiftçilerimizin daha husu
si vaziyetleri vardır. Çeşitli mahsul yapanlar, 
ilk mahsulü satarlar ve onun parası ile ileri
deki çeşitli mahsullerini, incirci incirini, tütün
cü tütününü, zeytinci zeytinini, pamukçu pamu
ğunu işler. Binaenaleyh sonra çiftçimiz, senelik 
istihsali ile sene başını tutan çiftçimiz çok değil
dir. Bilâkis sene istihsalini tutmayıp gelecek 
seneninkini evvelden yiyen çiftçimiz pek çoktur. 
Binaenaleyh geçen sene pazarların memleket 
içinde dağılmış olması, hububatını, gıdasını te
darik bakımından evvelce çeşitli mahsullerini iş
lemek için evvelce sattığı hayvan yemi ve yi
yeceği bakımından bir çok vatandaş bir tek 
mahsule istinadeden yine yüz binlerce vatandaş, 
pazarların dağılmış olmasından, çok büyük 

ıstırap çekmişlerdir. İlk mahsulünü satıp da 
çeşitlerine sarfedenler arasında ben de bulun
dum. Başımda yirmi kadar hayvan, on beş ka
dar da besliyeceğim işçi vardı. Hakikaten çok 
müşkül anlar geçirdim. Bütün bu ihtiyaç için
de, cebinde tütün parası, zeytin parası, pamuk 
parası olarak köy köy dolaşan ve çırpman va
tandaşlar gördüm. Belki benim adamlarım da o 
çırpınanlar arasında bulundu. Bütün bunlar 
böyle olmakla beraber arkadaşlar aç kalmış in
san mı oldu memlekette? Hayır. Yemsizlikten 
ölmüş hayvan mı bulundu? Hayır. Demek ki ol
dukça geniş olan ve pazarda bulunmıyan ve ofi
sin de veremediği bütün bu ihtiyaçlar, müşkülât
la savaşarak, çırpınarak göğüslenmiştir. Bu sene 
hamdolsun yağmurlar bilhassa geçen seneld zor 
durumu tevlit eden altı vilâyette, Akdeniz havali
sinde altı vilâyette yağmurlar vaktinde olmuş, 
mahsuller iyi gelişmiştir. Binaenaleyh orasını 
beslemek bakımından Hükümetin yükü çok ha
fiflemiş bulunuyor. Hamdolsun yağmurlar de
vam ediyor. Orta Anadolu'da da güzel bir be
reket havası vardır. Hükümet bu mevcut pazar 
nizamını her halde bu sene kurmalıdır kanaatin
deyim. Bu nasıl kurulur, nasıl yapılır? Orasını 
izah etmeğe lüzum yok. Onu Hükümet de, He
yeti Oelile de, herkes de bilir. Esasen Hükü
metin vaziyetini takdir ediyorum. Gelecek sene 
için önemli ihtiyat depoları hazırlamak mecbu
riyetinde olduğunu da beynelmilel vaziyetin gi
dişi bana ilham ediyor ve o ihtiyatı mutlaka yap
malıdır. Bu yaz her halde memleketimiz harp 
dışmda kalacaktır, fakat yapılmakta olan har-
bü darp bittikten sonra mutlaka harp dışında 
kalacağımızı düşünmek çok tedbirsizlik olur. 
înşaallah harbe girmiyeceğiz. Binaenaleyh Hü
kümetin vaziyetini takdir etmekle beraber, bil
hassa çeşitli mahsuller yetiştiren mmtakalarda 
bu milyonları bulan ve gıda maddelerini aldığı 
mahsullerin bedeliyle veya ücretle tedarik et
mekte olan vatandaşların vaziyeti çok müşkül
dür. Köy vaziyetine dair ehemmiyetli gördüğüm 
ve nazarı dikkate arzetmek istediğim mesele bu
dur. 

Şehir vaziyetine gelince; müşahede ettiğim 
şudur: îş hacminin azalması hususi sermayeler
de bir ihtikan tevlit etmiştir, tş sahasında iş 
bulamıyan sermayeler kendilerince emîn far-
zettikleri diğer sahalar arıyorlar. Altına, em
lâki gayrimenkuleye, eşyaya, şuna ve buna 
bağlamıyorlar. Bilhassa İstanbul gazetelerinin 
bu haftaki neşriyatı okunursa bu vaziyetin is
tanbul'da bir panik vaziyetinde olduğunu ga
zeteler tebarüz ettirmektedir. Filhakika Mali
yemiz bu hususi sermayelerden bir kısmını, ge
rek istikraz suretiyle, gerek tasarruf bonoları 
vasıtasiyle masseylemektedir. ve bankalarda da 
mevduat büyük mikyasta artmıştır. Hususi 
sermayeler bankalarda bir emniyet ve işleyecek 
yer buluyor. Fakat görülen vaziyet bunların 
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da kâfi gelmediğini gösteriye Geçen harpte 
yani harbi umumide İstanbul iaşesi için çok sı
kıldığımız bir devir olmuştu. Bunu memur 
eliyle başaramıyacağımızı düşünerek Anadolu'
nun içindeki zahire tüccarlariyle, Hükümetin 
kontrolü altına da müteselsil bir teşkilât ya
pılmıştı. Bu teşkilât sayesinde hakikaten çok 
sıkıntılı olan vaziyet nisbeten hafiflemiş ve bu 
suretle Hükümetin kontrolü altmda ve kendi
sinin tesbit ettiği ufak bir pay mukabilinde Ana
dolu içinde bu mübadele işleriyle meşgul olan 
tecrübe ve meleke sahibi bir çok vatandaşlar iş 
bulduğu gibi durguna uğrayan sermayeleri de 
işletmek için vesile bulmuşlardır. Şimdi Hükü
met memlekette şümullü tedbir alırken, esasen 
ehliyet ve tecrübe isteyen bu işlerde hususi eh
liyet ve sermayeleri de Hükümet yine kendi 
kontrolü altmda kullanırsa zannediyorum ki, 
sermaye durgunluğundan doğan bir rahatsızlığı 
bertaraf etmiş olur. Muhterem arkadaşımız Ali 
Rana Tarhan'da bu noktaya temas etmiş, ihti
sas ve ehliyet üzerinde durmuştur. Bu vesile ile 
bende bu mesele üzerinde durarak ta kendisini 
teyit etmiş oluyorum. 

Yalnız Hükümetin, hususi sermayeleri Hazi
neye celbetmek hususunda bankalardaki mev
duatı bono vermek suretiyle kullanmakta oldu
ğunu gördük. Bunda, lâzımgelen ihtiyatı mu
hafaza etmek şartiyle, hiç bir mahzur yoktur, 
fayda vardır. Maliye vekili arkadaşımızın bun
da ihtiyatlı ve dikkatli bulunacağını ümit ede
rim. 

Arkadaşlar, memleketin büyük ve esaslı bir 
meselesi vardır. O da, kısır olan toprağa 
fazla verim verdirmek, emsalsiz surette 
düşük olan çiftçi seviyesini yükseltmektir. Şu
rada, burada biraz avarızı havaiye oldumu, bu 
koskoca memlekette endişe tevlit ediyor. Her
hangi ufak bir avarızı havaiye bizi endişeye 
sevkediyor. Memleketin bu güzel ikliminde, bu 
güzel mahsul ve meyve veren toprakları için
de bence daima böyle endişe içinde yürümek 
artık doğru değildir. Artık bu memlekete şâ
mil, umumî, esaslı tedbirler almak zamanımız 
gelmiştir. Ziraati modernize etmek - tâbir mak
sadı şümuliyle ifade ediyor mu bilmem - asri-
leştirmek için her memleket iki etap geçirmiş
tir. Biri teknik Hazineyi hazırlamak, diğeri 
onu köye ve çiftçiye götürmek. Çünkü bazı 
memleketlerde teknik Hazine hazırlanmış, kol-
lejler kurulmuş ve görülmüştür ki, halk bun
ların yanmdan kafasmı çevirip geçip gidiyor. 
Bunların tesirleri sahalarına münhasır kalıyor. 
O halde her memleket tekniği çiftçiye götür
mek ve her gün teknisyenleri çiftçinin yanında 
meşgul etmek yoluna gitmiştir. Biz de artık 
bu etabı aşmalı, yani idarecilerin yanma sey
yar teknisyenleri ikame etmeliyiz. Her mem
leket kendi şeraiti hususiyesine göre ayrı ayrı 
tedbirler almıştır. Ben bu hususta yaptığım 

etütleri, kısaca bile arzetsem, yine Heyeti Ce-
lilenizi yormaktan korkarım. Yalnız meseleyi 
esas olarak vazediyorum. Ziraat vekili arka
daşımın ve bilhassa Başvekilin bu meseleyi ar
tık harekete getirmesi lâzımdır. Nitekim Ma
arif vekili arkadaşımızı Köy enstitüleri yarat
mak suretiyle köylüye bir rehber, bir hoca 
göndermek meselesini tahtı temine almış [bulu
nuyor. Onun hususi raporunda da okuduğuma 
göre gelecek sene binlerce çocuk köylere gide
cektir. Bunu desteklemek lâzımdır. Bu iş de 
Ziraat vekâletine düşüyor. Ben muhtelif mem
leketlerden, Fransa'dan, Almanya'dan, Ameri
ka' dan ve Bulgaristan'dan yaptığım mukaye
seli tetkikte, bizim şeraitimize en uygun olanı, 
gerek teknik, gerek kredi ve gerekse çiftçiyi 
ziraate hazırlamak bakımından ve gerekse ihti
yaçlarını karşılamak bakımından bizim şeraiti
mize en muvafıkını Bulgaristan'da buldum. Bul
garistan bizim şeraitimiz üzerinde tekevvün 
etmiş ve hakikati söylemek lâzımgelirse, zirai 
teşkilât bakımından, zirai teknik ve kredi satış 
kooperatifleri bakımından numune olacak de-
redece terakki etmiştir. Bunu aleni olarak söy
lemekten geçemedim. Onun için bu mühim me
sele hakkında Başvekilin ve Ziraat vekilinin 
ehemmiyetle nazarı dikkatini celbederim. Yok
sa Köy enstitülerinden münferit olarak getiri
lecek çocuklar ümit ettiğimiz semereyi veremi-
yeeeklerdir. Meğer ki arzettiğim gibi, tekni
ği köye yaklaştırmak suretiyle ileri adımlar 
atılmak iktiza eder. Mademki binlerce çocuk, 
gelecek sene köylere dağıtılacaktır, binaenaleyh 
bu teşkilâtın da gelecek seneden itibaren ta
mamlanmasına çalışılmalıdır. İnşaallah bu hu
susta gelecek sene Başvekilimizden ve Ziraat 
vekilinden çok hayırlı ve çok güzel teklifler 
karşısında kalırız. 

REİS — Söz Ol. Naci Eldeniz'indir. 
Ol. NACİ ELDENİZ (Seyhan) — Efendim, 

huzuru âlinize, elimden geldiği kadar yapıl
ması lâzımgelen bir vecibenin ifasmı temin için 
geliyorum. O keyfiyet de; geç bırakılmryarak 
Maliye vekili Fuad Ağralı'ya huzurunuzda 
teşekkür etmek keyfiyetidir. Maliye işlerimizin, 
ne kadar iyi ve ne kadar metin cereyan etmek
te olduğunu hepimiz şükranla görüyoruz. Büt
çe encümeninin bendeniz de 6 - 7 sene evvel âza
sı olmakla şerefyab idim. Vaziyete biraz daha 
yakından vâkıfım. Bu itibarla bu defaki bütçe
de görülen 400 milyon rakamının, dört yüz 
milyon liranm neyi ifade edeceğini pekâlâ tah
min ve takdir edebiliriz. Dört yüz milyon lira
lık bir bütçe için tereddüt göstermemişlerdir. 
Milletin fedakârlığı, Heyeti Celilenizin tensibi, 
takdiri ve ilâahiri... ki bu âmiller çok büyük 
âmillerdir. Bunlar tabii en evvel vazedilmiş 
olan esaslardır. Bendeniz bu esaslara kemdi ta
rafımdan temas etmiyeceğim, gayet tabii şey
lerdir. Temas edeceğim nokta, yalnız Maliye 
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vekiline ve kendisinin heyetine, gördüğüm mu- j 
vaffaMyetinden dolayı, milletin ferdi olarak 
ve Heyeti Muhteremenizin ferdi olarak ve ni
hayet milletin vekili olarak bu kürsüden huzu
runuzda teşekkür keyfiyetini geciktirmemektir. 
Maliye vekili ve Maliye vekâletimiz, milletin 
ve memleketin, gerek 1939 senesine kadar olan 
zamanlarında, gerekse 1939 senesinden bugü
ne kadar olan çok büyük ihtiyaçlar esnasmda 
hiç bir vakit, hiç bir ihtiyaç için tereddüt gös
termemiş ve şikâyet etmemiştir. Maliye vekili, 
daima ihtiyaçlara çare bulmuş ve milletin sair 
mühim bir çok işlerini sıkıntıya uğratmaksı
zın, tezelzüle uğratmaksızın ve maliyemizin 
âtisini, herhangi bir suretle, bir korku ve teh
likeye düşürmeksizin, çare bulmuştur, Uzat-
mryacağım efendim. Daha fazla tafsile belki 
salâhiyetim de yoktur. Fakat arzetmek istedi
ğim ve temas ettiğim noktalarda, zannederim 
ki esas itibariyle hepimizin temas etmek iste
diği ve beni haklı bulacak hakikatler vardır. 
İşte onlar.namına yine tekrar ediyorum; gerek 
Maliye vekili Fuad Ağralı'ya ve gerekse etra
fındaki çalışkan heyete, hiç bir zaman çaresiz
lik vaziyeti ihdas etmiyerek ve hiç kimseye 
ümitsizlik vermiyerek, milletin, memleketin, 
Devletin ihtiyaçlarına neşe ile, güle güle çare 
bulmasından dolayı bu kürsüden teşekkürleri
mi tekrarlarım. 

BAŞVEKİL Dr. R. SAYDAM (istanbul) — 
Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında burada 
söz söyliyen arkadaşlarımın, vekâletlere taal
lûk eden kısımlarına vekil arkadaşlarım kendi 
ökçelerinde, arası geldiği zHmaıı, ınalûma-L 
arzedeceklerdir. Bendeniz heyeti umumiyesi üze
rinde görüşülürken, bilhassa Sayın Müstakil 
Grup reisi arkadaşım Rana Tarhan tarafın
dan ifade edilen fikirler üzerine noktai naza
rımı söyliyeceğim. 

Teşkilât meselesi; bundan evvel bir bütçe 
müzakeresinde de yine Yüksek Heyetinize ar- I 
zetliğim veçhile Devlet teşkilâtının, köyden en I 
yüksek makamına kadar zincir kademeleri ta
mam olmasa bundan çok zarar göreceğiz. Dev
let teşkilâtının, halkın her türlü ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde ve kabiliyette olmasını 
daima esas tutmak lâzım geldiği kanaatında-
yım; bunu her zaman tekrar etmiştim ve şimdi 
de aynı fikirdeyim. Devlet teşkilâtı halkın ih
tiyaçlarını tamamen karşılayacak şekilde tees
süs ederse o vakit biz biraz rahat ederiz. 

Bugün Devlet teşkilâtı bu viziyette değildir. 
İaşe için büyük teşkilât yapmak mecburiyetin
de kalıyoruz. Arkadaşlarım çok iyi bilirler ki, 
bir çok Devletler harp haline geçecekleri za
manki vaziyeti sulh zamanında düşünerek ona 
göre teşkilâtlarını hazırladılar. Biz seferberliğe 
geçmek için lâzım gelenleri sulh zamanında dü- ı 
şünmüşüzdür. Fakat bugünün ihtiyaçları, yal
nız Devlet teşkilâtının değil, büyük şehirlerin I 
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• belediye teşekküllerinin de ihtiyaca kâfi gel

mediğini göstermekte ve ona çare bulmak da 
Hükümete düşmektedir. Ve bu teşkilât ta işe 
hazır olmayan unsurlardan vücuda geldiği için 
muhterem arkadaşım Rana Tarhan'in işaret et
tikleri gibi, aksaklıklar görülmektedir. Tabii 
bunlar yeni girdikleri bu işlerin safahatını ya
vaş yavaş öğrenecekler ve bu işlere yavaş ya
vaş alışacaklardır. 

Bu arada bazı fenalıklar olursa bittabi bun
lar da görülüp temizlenecektir. Bu noktai na
zardan bunda herhangi bir müşkülât tasavvur 
etmem. Fakat teşkilât bugün lâzımdır, yapılacak-
tır ve yapılması nihayet kütlenin menfaati ica-
bradandır. Yalnız, evvelce de arzettiğim gibi, 
kemmiyetten ziyade keyfiyete verdiğim kıymet
ten ve sözden dönmüş değilim. Daima onun 
üzerindeyim. Fikrim şudur: Bugün harbin 
başladığı gündenberi yaptığımız tecrübelerle 
görüyoruz ki, Devlet teşkilâtı (A) dan (Z) ye 
kadar baştan başa bu memleketin ihtiyaciyle 
telif edilebilecek şekilde tebdil edilmek lâzım
dır. Bu teşkilâtı behemehal yenileştirmek mec
buriyeti vardır. Fakat bugün görgülü ve işe 
yarar binlerce memurun ordu saflarında şerefli 
hizmet almış olmalarının da, bu kararm tatbiki 
için bizi bir az daha teenni ile harekete mecbur 
ettiğini gözönünde bulundurmak lâzımdır; fakat 
bunun zamanı gelecektir. Behemehal dinamik ve 
teknik kabiliyeti tam bir Devlet teşkilâtına mut
lak ihtiyaç vardır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Şunu da arzetmek isterim. Böyle bir karara 
vâsıl olduğumuz zaman bugün teşekkül eden 
bir tabakanın yarın tamamen kaldırılmasında 
hiç bir müşkülât görmüyorum. Fikrimi bil
miyorum, izah edebildim mi? Şimdiki şekil ka
lır, kanburun üzerine bir kanbur daha ilâve 
edilir. Hayır efendiler; ikisi birden ameliyat 
olur, çıkarılır, atılır. 

I Ücretlilerin maaşa geçmesi meselesi, kanun 
I hasırdır. Bütün Devlet teşkilâtında ve mülhak 

bütçelerde ecnebi kadınlarla evli ancak 150 
kadar memur bulunmuştur. Bunların hukuki 
vaziyetini tetkik ile meşgulüm. Bunu hallettik
ten sonra heyeti umumiyesini huzurunuza ge
tireceğim. Aynı zamanda bu kanunda ilerde 
herhangi bir şekilde böyle bir vaziyet karşısın
da kalmamak için kâfi hükümler koymak ka-
rarmdaynn. 

Devlet mubayaalarından bahsettiler. Dev
let mubayaalarının hemen hemen ehemmiyetli 
kısmı doğrudan doğruya bir merkeze raptedil
miş vaziyettedir. Memleket haricinden vâki 
olan mubayaat, hattâ tüccar eliyle gelse dahi, 
p.ncak Devlete maledilmekte ve maliyeti üze
rinden ihtiyacı olan dairelere tevzi olunmakta-

I dır. Memleket dahilinde ordu ve halkın ihti
yacını temin eden mubayaat tamamen toprak 

I ofisi vasıtasiyle yapılmaktadır. Bunun üzerin-
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de herhangi .bir mutavassıta jjyer verilmemek
tedir. amma bazı yerler olabilir ki, bunlar ga
yet uzaktadır, bunlar istisna teşkil ederler, bun
lar hakkında aynı şekli tatbik etmeğe imkân 
yoktur. 

.Jesellüm işi, (henüz doğrudan doğruya ait 
olduğu daireler tarafından yapılmaktadır. Bu
rada bilhassa şunu tebarüüz ettirmek isterim ki, 
hakikaten tesellüm işi için yeni bir teşkilâta 
ihtiyaç vardır. Ancak evsafı taayyün etmiş 
mevaddı, Ticaret vekâleti veya diğer kanallarla 
tedarik ettiğimiz malı Devlet kanalı ile vermek
teyiz ve onları maliyeti üzerinden veriyoruz. 

Satın alma işleri: 
Satm alma işleri ya doğrudan doğruya ticari 

birlikler, yahut resmen tanınmış müesseseler va-
sıtasiyle yaptırılmaktadır. Ticaret vekâleti bu 
tarzda karar vermiştir. Maamafih bu meselenin 
üzerindeyiz. 

Hariçten ısmarlanan mubayaatı birleştirmek, 
satın alırken resmî ve ticari birlikleri tavzif ede
rek bunu en salim bir şekilde yapmak kararın
dayız ve tatbikata da geçmiş bulunmaktayız. 

En mühim dâva, arkadaşımın en son mevzu-
ubahis ettikleridir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 
biz ancak harbin istilzam ettiği teşkilâta ve tat
bikata 1940 senesinde başladık ve teşkilâtı ka
deme kademe ihtiyacın gösterdiği lüzum ve nis-
bet derecesinde ilerlettik. Binaenaleyh tedbir
lerin kül halinde olmaması ve birden alınmaması 
tabiidir. Yavaş yavaş başladık, tedbirleri de 
kademe kademe aldık. Bu tedbirleri kül haline 
getirmek için verdiğiniz salâhiyetlere istinat 
ederek mütemadiyen çalışılmaktadır. Bugünkü 
vaziyette dahi teşkilâtın ne kadar mühim ve 
yorucu olduğunu yakmdan bilirsiniz. Bu işle
rin gün geçtikçe daha ziyade tekemmüle gidece
ğini görüyoruz. Meselâ, ana ihtiyaç maddeleri 
fiyatlarının müstakar bir hale gelmesi için çalı
şıyoruz ve bup"ün bu mesai son safhasına gelmiş
tir, Muhtelif maddelerin fiyatlarını tâyin ve 
tesbit, münferit kararlar halinde ilân edilmek
tedir. Fakat bunlar hakikatte umumî bir fiyat 
politikasının tedrici bir surette tatbikmı ifade 
etmektedir. Biz bunları birer birer veriyoruz. 
Doğrudur. Fakat heyeti umumiyesini, daha ev
vel Ticaret vekili arkadaşımın bir hususi içti-
mada arzettiği veçhile, bir seviyeye getirmeğe 
çalışıyoruz ve bütün bu fiyatları behemehal sa
bit bir halde tutmak için karar vermişizdir ve 
bu kararın üzerindeyiz. Binaenaleyh Berç Tür-
ker arkadaşımın, toprak mahsulleri fiyatına 
zam hakkmda söylemiş olduğu söze Hükümet 
namına, biz iştirak etmiyoruz. 

«Başladığımız tetkikat bitmek üzeredir. Ya
kında bundan müspet neticeler alacağımızı ümit 
ediyoruz. Bunun haricinde, sınai istihsal, top-
lamay fiyatlandırma, dağıtma, hususlarını da 
göz önünde tutuyoruz. Bu hususta icabederse 
vesika usulüne de gideceğiz, lâzımgelen bütün 

tedbirleri alacağız. Bunun üzerinde çalışmak
tayız.» Zannederim arkadaşımızı tatmin ede
cek şekilde maruzatta bulundum. 

ALI RANA TARHAN (İstanbul) — Teşek
kür ederim. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (Devam
la) — Gerek İzzeddin Çalışlar, gerek Halil Men
teşe arkadaşımın sözlerine vekil arkadaşlarım 
lâzımgelen izahatı arzederler. Maruzatım bundan 
ibarettir (Alkışla). 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, muhterem arkadaşlarımızın be
yanlarından yalnız Bütçe encümenini alâkalandı
ran noktalar hakkında arzı cevap edeceğim. 

Muhterem Rana Tarhan Beyefendinin beyan
larından bizi alâkalandıran nokta ikidir. Birisi, 
Büfçe encümeninin bulduğu fazlalardan bir kıs
mının borca tahsis edilmiyerek muhtelif fasıllar 
arasında tevziidir. Bu, Bütçe encümeninin def-
atla benimsiyerek Huzuru âlinizde serdettiği 
beyanlara mugayir gibi görülen bir netice kar
şısında kalınıyor gibi görünüyor. Bunun için 
arzı malûmat edeyim ki, Bütçe encümeni pren
sibine yine sadık kalmıştır ve bu hususta büyük 
ihtimam ve hassasiyetle bunları tetkik ederek, 
ancak zaruret gördüğü için bazı fasıllara zam 
yapmayı kabul etmiştir. Bunların fasıllarında 
ayrı, ayrı konuşulması kabildir. Yalnız maru
zatıma başlarken söylediğim gibi, zihinlerde 
hâsıl olan bir zannı hemen izale etmek faydalı 
olacağı için kısaca arzedeceğim. Şimdi kabul 
edilmiş olan 10 milyon lira fazla varidatın % 
60 ı muhtelif fasıllara tevzi edilmiş, % 40 da 
borçların itfasına bırakılmış demektir. Bu ka
bul edilmiş olan tahsisatlar nelerdir? Bir ikisine 
işaret edeyim. Bunun bir kısmı var ki, Emni
yet teşkilâtına aittir, (1 116 576) lira. Bu, He
yeti Celilece kabul edilmiş olan er tayınının 
vermiş olduğu neticelerdir. Bunu kanuni bir 
zaruret olarak kabul etmemiz gerektir. Son
ra Gümrük muhafaza komutanlığı için aynı se
bepten dolayı 270 bin lira kabul etmişizdir. 
Sonra Ziraat kurumu, büyük bir sermaye ile 
teşekkül etmiş bir idaredir. Onun sermayesine 
mahsuben 50,0 bin lira verilmektedir. Bilhassa 
şu zaman itibariyle, istihsale vermiş olduğu
muz ehemmiyet bakımından bu, Encümeni-
nizce lâyık görülmüştür. Sonra idarei hususi-
yelerin öğretmenlere olan borcu, verilmesi za
ruri olan bir para olduğu için onu da Encü
meniniz kabul etmiştir. Evkafa 200 bin lira 
verilmiştir. Bu da diğer hususi idare ve bele
diyelere yapılan yardım gibi, 4178 sayılı ka
nunun vermeği emrettiği fazla aylığı ödemek 
için o idarelere verilmiştir. Bu yardım yapıl-
masaydı Evkafın bütçesi mütevazin olmıya-
caktı. Sonra Hava yollarına 500 bin lira veril
miştir. Eğer bu para verilmeseydi Havayolları 
faaliyetinin muntazam bir şekilde idamesine 
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imkân olmıyacağı ifade edilmiştir; mahsusa bun
ların taallûk ettiği bütçeler Huzura âlinizde 
tetkik edileceği zaman üzerinde durulabilir me
selelerdir, Yalnız şunu tebarüz ettirmek isterim 
ki; bunlar zaruret dolayısiyle kabul edilmiştir. 
îmkân bulduğumuz zaman bu gibi şeylerden te
vakki etmişizdir. 

Şeker istoklarından husule gelen 11 milyon 
Uranın 4 buçuk milyon lirası Millî Müdafaa 
için verilmekte olan tahsisatı fevkalâdeye has
redilmiştir. 

ikinci noktalarına geleceğim: Yeni teşkilât
tan bahsettiler. Bunların bir kısmı Encümen
den geçmiş lâyihalardır. Onları da takdim ede
ceğiz, tetkikatınızdan geçecektir/Lüzum olup 
olmadığı o zaman takarrür edecektir. Onun için 
bunları şimdi burada tekrar tafsile hacet yok
tur zannederim. 

Muhterem General îzzeddin çalışlar dediler 
ki, bütçenin % 25 ni düyunu umumiye teşkil 
ediyor. Bu, üzerinde durulması ve dikkat edil
mesi lâzım olan bir meseledir. 

Bir defa şunu arzedeyim ki; bu rakamın, 
100 milyon liranın 23 milyon küsur lirası müte
kaitlerin haklarına ait olarak bütçede yer al
mış rakamdır. Yani istikraz suretiyle elde 
edilmiş bir paranın ödenmesine ait değildir. 
Binaenaleyh, yalnız 77 milyon lira bu suretle 
Düyunu umumiye karşılığı olarak konmuş pa
radır. Yalnız Maliye vekili muhtereminin ifa
delerinde söylediği veçhile, kendileriyle En
cümeniniz de mutabıktır, bu borçların itfası 
için konan paralardan şikâyet, yerinde değildir, 
bunların konmasında bir zaruret vardır. Bu
günkü halin icaplarını yerine getirmek için 
mühim bir miktarda para elde etmek mecbu
riyeti vardır. Bu parayı nerelerden elde ede
ceğiz? Her yerde olduğu gibi, biz de bizzarur 
vergilere müracaat ediyoruz. Fakat hiç bir 
memleket yoktur ki, bu gibi masarifi fevkalâde
lerini vergileriyle temin etsinler. Şu halde ne
reye gidilecek? İstikraza. İstikraza imkân bu
labilmesi, Hükümeti takdire sebep olan bir şey
dir. 

Binaenaleyh, istikraz yapan bu Hükümetin 
borçlarını ödemek için Düyunu umumiyeye faz
la para koyması da onun tabii bir neticesidir. 
Binaenaleyh Hükümetin malî muvaffakıyetiyle 
mütenasip olarak bu rakamların çoğalmak ihti
mali, hattâ ihtimal demiyeyim, katiyete yakın 
bir vaziyet vardır. 1939 senesinde ancak nısfı 
kadar olan para bu sene bu miktara baliğ ol
muştur. Bunda zaruret vardı. Çünkü emisyo
na gitmektense istikraza gitmeği Heyeti Celi-
lenin takdir edeceğine kaniim. Bunu kabul et
tik. Bunun neticesi sarfedilecek gayreti takdir 
etmek lâzımgelir. Bundan dolayı korkmak zan
nederim yerinde değildir. 

Sonra buyurdular ki; bütçenin yüzde on biri 

Maliye tahsisatıdır, Maliye bütçesi masrafları
dır, bu büyük bir yekûndur. Hakikaten büyük 
bir yekûndur. Yalnız şu noktayı işaret etmek ge
rektir ki bu 42 milyonun 23 milyonu, beşinci kıs
mı teşkil eden muhtelif müessesata yardım ve 
sermaye şeklinde verilen paralardır. Bu,-Ma
liyeyi doğrudan doğruya alâkadar etmez, yâlnız 
Hazineden verildiği için Maliye bütçesine alın
mış rakamlardır. Maliyeye doğrudan doğruya 
ait olan rakamlar 19 milyon lira içindedir. 

Sonra buyurdular ki: Sıhhiye bütçesine az 
para konmuş. Bunları söylemekten garazım şu
dur arkadaşlar: Bunlara vekilleri cevap verir. 
Encümeni alâkadar eden cihet şudur. Hizmetler 
yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Encümeniniz büt
çeyi tetkik ederken, kabil olduğu kadar ehem-
mi mühimme tercih etmek suretiyle, âmme hiz
metlerinin ne dereceye kadar görüldüğü ve gö
rülmemişler varsa onlara ilâveler yapmağı bir 
vazife bilmiştir. Bu noktai nazardan Sıhhiye 
bütçesi azdır. Hakikaten azdır. Gönül isterdi 
ki daha fazla olsun. Görülüyor ki Sıhhiye büt
çesi, bir miktar ilâve yapılmak suretiyle, yük
seltilmiştir. Bittabi bizim sınai maliyemizle mü
tenasip olarak. Bu sene bütçesine iki milyon al
tı yüz bin lira zam yapılmıştır. Bu zammın ger
çi büyük bir kısmı memur maaşlarına yapılan 
zamaimle, muhtelif müessesatı sıhhiyeye verilen 
paralardan ibarettir. Munzam alınmış hizmet, 
meselâ 260 000 lira verem mücadele masrafları 
için yeniden kabul edilen ve evvelce Yüksek He
yetinize izah edilen şekilde burası için bu pa
ra konmuştur. Sonra 25 000 lira vardır ki bu da 
Aydın'da yapılacak doğum evi içindir. 

Sonra buyurdular ki; çok çocuklu ailelere ve
rilen «ara yerinde olmuştur ve bunun gelecek se
nelerde de devam etmesi muvafık olur. Encü-
menimizce bu çok mühim olan bu işin, gelecek 
seneler için, böyle bir buçuk milyon lira gibi mü
him bir para ile karşılanmasına lüzum yoktur. 
Çünkü bir buçuk milyon lira, 1935 denberi veri-
lemiyen çok çocuklu ailelerin parasıdır. Bundan 
sonra zannederim yekûna göre, 150 - 200 bin lira 
arasmda kabili hal bir para olduğu için böyle 
teraküm etmesine mahal kalmıyacaktrr. 

Sonra, bazı vekâlet bütçelerinin çok kısır ol
duğunu, halbuki bunlardan zamanla mütenasip 
hizmet alabilmek için bütçelerinin yükseltilme
sinin icabettiğini buyurdular. Bu bittabi takdi
re menut bir şeydir. Bazı vekâlet bütçeleri nok
san olabilir. Yalnız şunu arzetmek isterim ki, 
meselâ İktisat vekâleti bütçesi, İktisat vekâleti
nin deruhde ettiği vazifeleri yapacak bir bütçe 
değildir. İktisat vekâletinin deruhde ettiği, 
gerek toprak altı istihsalâtr, yani çıkarma, ge
rek smai istihsalâtı çoğaltma için ayrıca teşek
kül etmiş müesseseleri vardır, o müesseseler mil
yonlarca lira sermaye ile kurulmuştur. Onlar bu 
vazifeyi yapmağa çalışmaktadır. Burada İkti
sat vekâletine düşen şey, yalnız bunları tan-
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zim etmek, murakabe etmek, vt gitmeleri lâzım
gelen yolu göstermekten ibarettir. Onun için 
bunları fazla miktarda arttırmağa, zaman iti
bariyle lüzum ve ihtiyaç vardır demeğe zanne
derim mahal yoktur. Bütçe encümeni bu noktai 
nazardan bunlar »zerinde fazla durmuş değildir. 
Bütçenin % 5 i Nafia için buyurdular. Haki
katen Nafia işleri için tahsis edilen para azdır, 
yol siyasetimize bir inkişaf vermek zamanı gel
miş ve geçmiştir. Bunu encümen ve Yüksek 
Heyet her an, her bütçe münasebetiyle tekrar 
etmektedirler. Bizim bu sene vardığımız netice, 
bu işe ehemmiyet verilmesini Hükümete tavsi
ye etmeyi istilzam edecek mahiyettedir. Çünkü 
anladık ki Nafia vekâleti bu hususta lâzımgelen 
tetkikatı yapmış, işi programlaştırmıştır. Fakat 
yaptığı program büyük bir yekûna baliğ olduğu 
için tatbikına imkân olacağı zamana kadar 
tatbik edilmek üzere ikinci bir program hazırla
mıştır. Yani birincisi 450 milyon liraya, ikinci
si de 85 milyon liraya baliğ olan bir programdır. 
Bunların tatbiki kabil olmadığı için yine o esas
ları, yani hazırladığı programın istilzam etti
ği yolları gözönünde bulundurmak itibariyle, bu 
sene bu para ile mümkün olanı tahakkuk ettir
meğe çalışacaktır. Encümeniniz bunu bir Hü
kümet meselesi yaparak, mümkün olduğu kadar, 
halli cihetinin yerinde olacağı kanaatini mazba
tasında arzetmiştir. Mazbatanın hulâsası bun
dan ibarettir. 

REÎS — Bütçenin heyeti umumiyesi hak
kında sözler bitti. 

Arkadaşların çoğu vekâletlere ait temenni-
yatta ve tenkidatta bulundular. Müsaade buyu
rursanız her vekâlet bütçesinde Vekiller bunla-
lara lâzımgelen cevapları versinler. (Muvafık 
sesleri). 

O halde maddelere geçilmesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1942 malî yılı muvazenei umumiye kanunu 
MADDE 1. — Devlet bütçesine dahil daire

lerin 1942 malî yılı masrafları için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (394 326 938) 
lira tahsisat verilmiştir. 

BEİS — Bütçelere geçiyoruz. 

A - Büyük Millet Meclisi bütçesi: 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... Etmi
yenler ... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. 
1 Tahsisat 

REİS — Kabul edilmiştir. 
2 Harcırah 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
2 616 123 

430 701 

F. Lira 
3 MaaşJve 4178 sayılı kanuna gö

re verilecek zamlar 205 703 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

4 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibinee verilecek teka
üt ikramiyesi 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

5 Ücret 221 048 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

6 Muvakkat tazminat 25 920 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

7 Mefruşat 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

8 Levazım 31 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

9 Muhtelif masraflar ' 87 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

10 Millî saraylar masrafı 161 800 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

11 Riyaset otomobili masrafları 7 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

12 Mütenevvi masraflar 12 200 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

13 Daimî memuriyet harcırahı 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

14 Muvakkat memuriyet harcırahı 1 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

15 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 3 560 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

16 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 3©0 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

17 Posta ve telgraf ücreti 676 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

18 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 2 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

19 Matbaa işletme masrafı 21 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

20 Kütüphane masrafı 6 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

21 Beynelmilel Parlamentolar İt
tihadına iştirak hissesi 1 700 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

22 Posta, telgraf memurlarma ve
rilecek fazla mesai yevmiyesi 756 
REÎS — Kabnl edilmiştir.' 

23 İnşaat ve tamirat 65 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

24 3090 sayılı kanuna müsteniden 
yeni yapılacak Meclis binasının 
inşaat masrafları ve istimlâk 
bedeli 200 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

25 Tesisat ve demirbaş 4- 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

— 273 



t : 62 25 .5 .1942 C : İ 
Lira 
1 000 

1 000 

26 Geçen yıl borçlan 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

27 Eski yıllar borçlan 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

28 Geçmiş yıllara ait tahsisatsız 
borçlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

29 Maaş 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

30 Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

31 Umumî masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABOI (Muğ
la) — Efendim, buraya 32 nci fasıl olarak bir 
fasıl açılması ve 10 020 liranın oraya tahsis edil
mesi lâzımdır. Bu, polislere er taynı verilme
sinden tahassül etmiş bir paradır. 

5 224 

14 756 

1 394 

61 000 

F. 
32 

Lira 

10 020 
4220 sayılı kanuna göre veri
lecek er tayını bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

B - Riyaseti Cumhur bütçesi : 
REÎS — Riyaseti Cumhur bütçesine geçiyo

ruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler ... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. 
35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Reisicumhur tahsisatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
REÎS ~ Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Yaverler ve baştabip tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Müstahdemler ücreti [1] 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Umumî masraflar, memur ve 
müstahdemler iaşesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
186 568 

56 485 

10 761 

4 548 

70 000 

200 000 

C - Divanı muhasebat reisliği bütçesi : 
REÎS — Divanı muhasebat bütçesine geçi

yoruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı?.. Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... 

[1] Riyaset Divanınca, tasdik olunacak kad
roya göre sarf olunur. 

•M Etmiyenler ... Fasıllara geçilmeli kabul edil
miştir. 
F. 
45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar İ 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ücret 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat ve demirbaş 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Levazım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Riyaset otomobili masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kitap mubayaa, tabı masrafı 
ile Divanı muhasebat mukarre-
rat, mecmua ve tercüme, cem 
ve telfik ve tabı masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Meslekî muvakkat kurs mas
rafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Küçük tamirler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

665 024 

13 729 

26 479 

81 648 

4 500 

17 480 

5 000 

16 230 

3 000 

1 500 

1 000 

2 700 

50 

1 184 

2 000 

1 000 

3 300 

5 000 

50 

847 

D - Başvekâlet bütçesi: 

REÎS —- Başvekâlet bütçesine geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkmda mütalâa var mı? 
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Fasıllara geçilmesini kabul ec&nler ... Etmi-

yenler ... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
65 Başvekil tahsisatı 9 272 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
66 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö

re verilecek zamlar 93 281 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

67 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 1 

BÜTOE En. M. M. HÜSNÜ KlTABCI (Muğ
la) — Efendim, buna 1440 lira konacaktır, son
radan tahaddüs eden bir zaruretle. 

REÎS — Fasıl 1440 lira olarak kabul edil
miştir. 
F. 
68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

Lira 
Ücret 31 251 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 10 404 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat ve demirbaş 4 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Levazım 2 350 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 2 200 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Başvekâlet otomobilleri mas
rafları 8 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hizmet otomobilleri ve moto
siklet masrafları 6 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 2 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Daimi memuriyet harcırahı 300 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 4 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 10 051 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Matbaa masrafı 130 600 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Hizmet kamyoneti masrafı 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3558 sayılı kanun mucibince 
yapılacak Devlet matbaası bi
na projesinin ihzarı masrafları 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
85 

86 

Tahsisatı mesture 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muhtelif evrak hazinelerinin 
tasnif ve tevhidi, yevmiye ve 
umumî masrafları 

Lira 
890 400 

44 437 
Dr. OSMAN SEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 

E<?ki evrakın tasnifi hakkında Hükümet bu sene 
vüzde otuz zammiyle bîr tahsisat kabul etmekte
dir. Bu tahsisat erindedir. Başvekâlet ar
şivi, eski tâbirle Babıâli hazinei evrakı dediğimiz 
arşiv, yeni bir çalama vaTİvetmdedir. Bu çalışma 
gittikçe inkişaf etmektedir. Fakat bulunduk 
vaziyette bize yeni semere vermemektedir. Se
meresini ancak 30 sene sonra, hep birden vere
cektir. Başvekâletten sunu rica ediyorum. Bize 
yeni yeni vesikalar temin etmek üzere orada 
yanılmış olan basit tasniften olsun istifade et
mek imkânını versinler, bu bir. 

Ondan sonra bu ihtisas ocağına daima bu 
meslekten aykırı olan memurlar tâvin olunmak
tadır. Gerçi bunlar kabiliyetsizlik göstermi
yorlar, fakat vaziyete alısmcıya kadar, intibak 
edincive kadar çok güçlük çekiyorlar, vakit 
kayboluyor. 

Ricam sudur: Oradaki memurlara meslekle 
rinde terakki ve tefeyyüz imkânı vermek üzere 
şimdiden sonra oraya tâvin olunacak büyük 
memurlar dahi kendi aralarından intihap olun
sun ve onlar da istikballerine emniyetle bak
sınlar. 

BÜTOE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Mut
la) — Efendim, arkadaşımızın söylediği mühim 
olan bu fasla Encümenimiz daha 1250 lira ilâ
vesini teklif ve rica eder. 

Sonra temas ettikleri noktalara Encümeni
mizde de temas edilmiştir ve Hükümetten aldığı 
malûmata göre bu hususta lâzımgelen tedbir
ler alınmıştır ve yeni bir teşkilât vücude geti
rilerek bunlardan âzami randıman alınması için 
lâzımgelen tedabire tevessül edilmek üzeredir. 
Binaenaleyh arkadaşıma tebşir ederim. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Teşekkür ederim. 

REÎS — Faslı 45687 lira olarak reye arzedi-
yorum ... Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
F. 
87 

88 

Lira 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Eski yular borçlan 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

E - Devlet Şûrası Reisliği bütçesi: 
REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta

lâa var mı? Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler ... Etmiy enler ... Fasıllara geçilmesi kabul 
edilmiştir. 
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90 Maaş ve 4178 sayılı kanuna göV 
,., re verilecek zamlar 
* REÎS ~ Kabul edilmiştir. 

91 ,16Ş3 sayılı kokunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

92 Müstahdemler ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

93 Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

94 Mefruşat ve demirbaş 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 

95 Levazım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

96 Müteferrika 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

97 Mütenevvi masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

98 Riyaset otomobili masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

99 Daimî memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

100 Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

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

102 Posta ve telgraf ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

103 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

104 Kitap ve risale masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

105 Geçen yıl borçları karşılığı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

106 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F - Matbuat umum müdürlüğü bütçesi 

Lira 

312 113 

6 000 

15 375 

39 900 

2 000 

5 200 

1 800 

2 608 

2 000 

500 
100 

300 
2 570 

200 
970 
1 
1 

he-R E l S — Matbuat bütçesine geçiyoruz, 
yeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 

OAVÎT ORAL (Niğde) — Muhterem arka
daşlar, Matbuat umum müdürlüğü bütçesi mü
nasebetiyle gerek propaganda ve gerekse bizde
ki propaganda teşkilâtı hakkında bir kaç keli
me söylemek istiyorum. Arkadaşlar, biliyorsu
nuz ki »propaganda yeni bir şey değildir. Çok 
eski bir mevzudur. Bunu Demosten Makedon
ya'ya karşı nasıl kullanmış, Çiçeron Roma sena
tosunda bundan nasıl istifade etmişse modern 
rejimlerde de bu gün propaganda üzerinde fazla 
ihtimamla durmaktadırlar. Bu gün pro
paganda tamamiyle bir Devlet işi ol
muştur. Bugün modern Avrupa miUetlerinde 
propaganda, kurslar açılarak propagandacılar 

1942 d • i 1 
yetiştiriliyor; mekteplerde derslşr gösteriliyor, 
ve propagandayı iyi organize etmek için bir ç$k 
memleketlerde propaganda vekâleti ihdas edil
miştir. 

Propagandanın gerek tarihte ve gerejs zar 
manımızda milletlerin hayatav üzerinde oy»am«f 
olduğu rolü hepimiz bilmekteyiz. Bunun ya
kın tarihlerden bir kaç misalini arzedeceğim. 
Meselâ Çarlık Rusya'yı Karlmaks'm ve Le-
nin'in nazariyelerini propaganda eden bir ta
kım propagandislerin ve sosyalistlerin yıktığı 
bir hakikat değil midir? Sonra orduları Fran
sa'da, Rus topraklarında harbeden Almanya'yı 
Komünist propagandistler, Sosyalistler içten içe 
işliyerek yaymamışlar mıydı ve yine bugün kar
şımızda görünen bir çok Devlet rejimleri var
dır ki, bunlar da kendi doktrinlerini propa
ganda ile yaymışlar ve halen tutunmaya ça
lışmaktadırlar. Bunlarm en güzel bir misali de 
bizzat bizim kendi rejimimizdir. 20 nci asrm 
en büyük, en enteresan bir ihtilâli ve inkılâbı 
olan Kemalizmin yayılmasında müsbet, yaratı
cı ve yapıcı bir propagandanın rolü az mıdır 
ve nihayet arkadaşlar, bugün görüyoruz ki, 
propaganda ile milletler üzerinde bir din, bir 
mezhep şeklinde çalışılmakta, işlenmekte ve 
muvaffak olunmaktadır. Bugün Bolşevikleri, 
Nasyonal Sosyalistleri yerde, gökte, her yerde 
boğuşturan ve birbirini yediren en büyük kuv
vetlerden birisi muhakkak ki, propagandadır. 

Arkadaşlar, bugün harpler tamamiyle cep
heye inhisar etmiyor. Harbin asıl büyüğü cep
he gerisinde yapılmaktadır. Muhakkak ki cep
he gerisinde yapılan harpler cephe önünde ya
pılan harplerden daha müessir olmaktadır. 
Bugün rejimler birbirini yıkmak ve devirmek 
için mütemadiyen arka cephelerde çalışmakta
dırlar. Birbirlerinin halkmı sabotaj yapmağa 
teşvik ediyorlar. Yıkıcı propagandalarla evve
lâ arka cepheyi yıkmağa çalışryorlar. 

Arkadaşlar, bugünkü dünyanm yarın ne va
ziyet alacağını hiç birimiz bilmiyoruz. Belki 
yarmki dünya ihtilâlleri bugünkü karanlık 
harp günlerini de arattıracakftr. Belki daha 
kötü vaziyetlerle karşılaşacağız. Bunlarla kar
şılaşmak için bütün milletler şimdiden hazır
lanmaktadır. Propaganda Avrupa milletlerinde 
iki cepheden yapılıyor. Birisi iç cephe bakımın
dan, diğeri de yabancı propagandalara karşı 
kendini muhafaza etmek bakımından. 

Arkadaşlar, coğrafi vaziyet itibariyle çok 
mühim bir mevkiimiz vardır. İki dünyanın bi
tişiğinde bulunuyoruz. Öyle bir mevkideyiz ki 
sağdan, soldan gelen propaganda rüzgârları 
ile karşılaşıyoruz. Şu halde bizde de propagan
daya haddinden fazla ehemmiyet vermek lâ
zımdır. Hiç şüphe yok ki bizde de propagan
daya ehemmiyet verilmiştir, bunun için çalışıl
maktadır. Fakat bugünkü ihtiyaçlar nazara 
alınırsa ve propagandanın ehemmiyeti nazara 
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almırsa bugünkü propaganda teşkilâtının buna 
kâfi gelmediğini anlarız. Bugün bizde resmî 
propaganda teşkilâtı Matbuat umum müdürlü
ğüdür. Bu teşekkülün çalışmasını takdirle 
karşılamakla beraber, bugünkü ihtiyaçlar kar
şısında Matbuat umum müdürlüğünün bizim 
propaganda teşkilâtına yetişeceğine kani bu
lunmuyorum. Bir kere Matbuat umum müdürlü
ğünün salâhiyet ve mesuliyeti mahduttur. An
cak, kendi çevresi dahilinde çalışabilir. Şu hal
de propaganda yükü tamamiyle Matbuat umum 
müdürlüğünün mafevki olan Başvekâlete da
yanmaktadır. 

Arkadaşlar, ciddiyetini, dinamizmini çalış
kanlığını hayranlıkla karşıladığımız muhterem 
Başvekilimizin tasavvur ediniz ki propaganda 
işlerinin bir çok tereffuatiyle yakından uğraş
masına imkân var mıdır? Ve biz farzediyorum 
matbuatın kâğıt işleriyle, mürekkebini şu ve bu 
ihtiyaçlariyle Başvekilimizin bizzat bu teferru
at ile uğraşmasını ondan istemeğe hakkımız 
var mıdır? Onun için propaganda teşkilâtımız 
biraz dağınık vaziyettedir. Sonra propaganda 
için hasretiğimiz bütçedeki miktar 278 540 lira
dır. Bu da hakikaten bunun için gayet azdır. 
Bilmiyorum nihayet bir fikir olarak söy
lüyorum, acaba bu önümüzdeki sene için 
memleket için bir iaşe teşkilâtı kadar hat
tâ cephedeki ordular kadar lüzumlu, ehem
miyetli olan bu mesele daha esaslı surette 
nazarı dikkate alınarak bu dağınık olan şeyleri 
santralize etmek ve bunları bir vekâlete bağ
lamak ve bu vekâletin başına mütemadiyen bu 
işle uğraşacak bir Vekil getirmek daha randı
manlı, daha faydalı olmaz mı? Arkadaşlar mu
hakkak ki biz bugünden yarın, bugünden daha 
çok bu ihtiyacı hissedeceğiz. Onun için bir çok 
teşkilâtlan, yardım teşkilâtlarını bugünden ha
zırlamağa çalışırken bunu her halde bunu bu
günden düşünmek ve herhalde ona göre büyük 
bir propaganda praganizasyonu meydana ge
tirmek memleketin âtisi bakımından çok fay
dalı bir şey olacaktır. 

Sonra arkadaşlar kâğıt meselesine temas ede
ceğim. Bugün kâğıt meselesi tuhaf bir vaziyet 
almıştır. Meselâ kâğıdın bir kısmı Matbuat 
umum müdürlüğünün emrindedir. Matbaalara 
ait olan kâğıt da Ticaret vekâletimizin emrin
dedir. Eğer bunların ikisini de birleştirip Mat
buat umum müdürlüğünün emrine verirsek 
zannederim ki memleketin kâğıt ihtiyacı daha 
iyi bir şekilde tanzim edilmiş olur. * 

Sonra diğer istirhamım; kâğıt meselesi git
tikçe ehemmiyet kesbetmektedir. Haber aldı
ğımıza göre yeniden kâğıt gelememektedir. 
Acaba Hükümetimiz memleketin, matbuatın kâ
ğıt ihtiyacını ne şekilde temin edecektir ve bunlar 
hakkında neler düşünmektedir. Bunu da muh
terem Başvekilimizden rica edeceğim. Cevap 
lütfederlerse memnun olurum. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM ( İstan* 
DUI ) — Devlet teşkilâtmm çok muntazam olma
sına taraftarım. Fakat yeniden bir Propaganda 
vekâleti teşkiline taraftar değilim; bir (Doğru 
sesleri). 

İkincisi, kâğıt meselesinin temini. Kitap, ri
sale, mecmua, gazete, he^si Matbuat umum mü
dürlüğüne devredilmektedir. Oradan alınacak» 
Bunun haricindeki kâğıtlarla bittabi Matbuat 
umum müdürlüğü meşgul olmıyacaktır. Onun 
için bu hususta bir koordinasyon karan hazırla
nıp çıkmak üzeredir. 

BEÎS — Başka mütalâa var mı? Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler. . . Etmiyenler. . . Ka
bul edilmiştir. 
F. 
108 

109 

110 
111 
112 
113 
114 
115 

116 

117 
118 
119 
120 
121 

122 

123 

124 
125 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad-
resi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat ve demirbaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kırtasiye ve matbu evrak 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabare ve mükâleme 
bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketler harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Melbusat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tenvir ve teshin 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İcar bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
84 714 

l 

225 482 

11 772 

4 000 

3 500 

2 500 

10 000 

1 500 

1 942 

500 
3 500 

1 

500 
7 501 

5 000 

2 000 

25 000 
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P. Lira 

126 Kongre ve konferanslar ve bey
nelmilel temaslar 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

127 Neşriyat, turizm ve propaganda 084 540, 
I$3ÎS — Kabul edilmiştir. 

128 Fotoğraf ve filim işleri için ec
nebi memleketlere staja gönde
rilecek memur ve müstahdemle
rin tahsisat ve harcırahları 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

129 Ajans tahsisatı 150 000 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ

la) — Efendim, Maliye bütçesinde olan 150 bin 
liralık yardım, Matbuat bütçesine konmakta
dır, onun için bu faslm 300 bin lira olması lâ
zımdır. 

REÎS — Fasıl 300 bin lira olarak tashih edil
miştir. 

Faslı o suretle reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

130 Türkiye radyo istasyonları ile 
stüdyonlarının idare ve işletme 
masrafları ' 693 726 
REİS — Kabul edilmiştir. 

131 Mukaveleli yerli ve yabancı 
radyo mütehassısları 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

132 Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek mühendis ve tek
nisyenlerin tahsisat ve harcı
rahları 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

133 Beynelmilel radyodifüzyon bir
liğine verilecek iştirak hissesi 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

134 Geçen yıl borçları 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

135 Eski yıllar borçları 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

136 Teşkilât kanunu tatbik masrafı 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

O - İstatistik umum müdürlüğü bütçesi : 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? (Hayır sesleri). Fasıllara geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 
140 

141 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

117 526 

F. 

142 

143 

144 
145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

IJJ îılra 
Merkez ücretleri 53 328 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler ücretleri 26 869 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat .*" 21 420 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Demirbaş ve makine alım be
deli 1 001 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 2 501 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 1 750 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 200 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 1 200 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 1 111 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 100 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 200 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 300 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 11 848 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 200 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kitap ve risale masrafları 34 900 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Beynelmilel istatistik enstitüsü
ne yardım 800 
REİS —- Kabul edilmiştir. 
Beynelmilel kongrelere iştirak 
masrafı 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Umumî nüfus sayımı 51 967 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Eski yular borçları 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

H - Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlü
ğü bütçesi : 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 
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fasıllara geçilmesini kabul edenler 

yenler 

â5.B.İ942 d : 1 
Etmi- F. 

Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. 

(> 165 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 

!l' REÎS — Kabul edilmiştir. 
166 1683 sayılı kanunun 58 nci mad

desi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REİS -— Kabul edilmiştir. 

167 Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

168 Vilâyetler müteferrik müstah
demleri ücreti 
REİS —- Kabul edilmiştir. 

169 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

170 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

171 Merkez levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

172 Merkez müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

173 Nakil vasıtaları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

174 Vilâyetler mefruşat ve demirbaı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

175 Vilâyetler levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

176 Vilâyetler müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

177 Mütenevvi masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

178 Daimî memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

179 Muvakkat memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

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

181 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

182 Posta ve telgraf ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

183 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

184 Tesis ve tamir 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

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

186 Beynelmilel meteoroloji mas
rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

187 Kurs ve staj masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

şı 

Lira 

497 149 

1 

39 639 

95 858 

17 724 

1 500 

6 500 

2 500 

3 251 

4 000 

8 200 

2 500 

30 600 

5 321 

4 500 

4 000 

200 

56 490 

500 

7 377 

4 000 

1 001 

5 388 

188 St&j ve ihtisas ve meslekî tet
kikler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

189 Telsiz ve her türlü muhabere 
ve dinleme âlet ve cıhazlariyle 
rasat levazım ve' âletleri mu
bayaa, tesis, tecrübe ve işletme 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

190 Geçen yıl borçlan 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

191 Eski yıllar borçlan 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

134 

71 712 

1 000 

606 

î - Diyanet işleri reisliği bütçesi : 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. 
195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 
202 

203 
204 

205 
206 

207 

208 

209 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrik müstah
demleri ücreti 
KEIS — Kabul edilmiştir. 
muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
MustehikkıiLİ ilmiye maaş ve 
taüsısatı fevkaladesi 
RüilS — Kabul edilmiştir. 
ıvierKez mefruşat ve demirbaşı 
xcüiö — Kabul edilmiştir. 
merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
REl£ — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

765 345 

7 000 

6 016 

28 361 

8 532 

24 394 

1 000 

800 
700 

1 100 

4 500 

2 000 

14 800 

1 000 

800 

ara 
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210 

211 

212 

213 

214 

215 

Resmî telefon tesis ve mükâle-
me bedeli 
BEİS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir, 
3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir, 
Dinî eserlerin mubayaa, telif, 
tercüme, tab ve neşir masraf
ları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

350 

>937 

700 

10 000 

500 

2 000 

J - MaUye vekâleti bütçesi: 
REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta

lâa var mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etnıi-

yenler... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. 
216 

217 

218 

219 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücretleri 
REİS— Kabul edilmiştir. 

220 Vilâyetler ücretleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

221 Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

222 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

223 Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

224 Merkez müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

225 Vekâlet otomobili masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

226 Motosiklet masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

227 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

228 Vilâyetler levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

229 Vilâyetler müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

7 791 586 

70 000 

458 500 

2 787 579 

248 520 

18 000 

47 500 

13 000 

3 500 

2 000 

70 000 

165 000 

35 000 

F. 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

Mütenevvi masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
REÎS —- Kabul edilmiştir. 
Devir ve teftiş harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mukannen masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vergi ve tasfiye işleriyle işti
gal eden komisyonlar masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Cibayet masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muamelâtı nakdiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Atlı tahsildarlara verilecek hay
van yem bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mütehassıslar ve malî 
tetkik heyeti masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Avrupa'ya gönderilecek mü
fettişler harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek maliye memurla
rının tahsisat ve harcırahları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kavanin ve nizamat ve mukar-
reratı maliye telfik ve tertip 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kitap, mecmua bedeli ve mali
ye mecmuası masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mektep ve kurs masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3827 sayılı kanun mucibince 
mubayaa olunacak nakil vası
taları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
İstimlâk ve tef evrüz işleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

î,irâ 
633 770 

128 000 

66 000 

130 000 

192 000 

38 000 

2 000 

600 000 

35 000 

1 034 220 

131 500 

90 000 

1 036 940 

237 420 

8 250 

1 

6 000 

16 500 

152 070 

197 000 

107 000 
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F. Lira 

252 Tesbit ve tevzi ve mübadil iş
leri 600 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tamirat 
REİS — K^bul edilmiştir. 
Menkul ve gayrimenkullerin 
müşterek masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Damga matbaası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar barçlan 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Masarifi gayri melhuza 

1 600 000 

72 000 

135 000 

85 000 

57 000 

100 000 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Maliye bütçesinin istisnai masraflar karşılığı, 
beşinci kısımda, bu istisnai masraflar kısmı, 
her sene uzun uzadıya münakaşaları mucip 
olur. Bu sene dahi bu kısma yeni kanunlarla 
kabul ettiğimiz müesseseler ve Cemiyetler dahil 
olmak üzere.... 

REİS— Fasıl hakkında söylemenizi rica 
ederim. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Fasıl hakkında konuşuyorum. 

REİS — 258 nci fasıl hakkında söylemiyor
sunuz. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
258 nci fasıl hakkında, masarifi gayri melhuza 
hakkında söylüyorum. 

REİS — Peki öyleyse. 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Devamla) 

— . . . . On bir yeni müessese dahil olmuştur. 
Arkadaşlar, her müessese, her insani müessese 
gerçi yardıma muhtaçtır. Fakat her aile kendi 
bütçesinden böyle hayır işleri için bir masraf 
ayırabilir. Şunu tebarüz ettirmek istiyorum ki 
bu gibi Cemiyetler teşekkül ettikten sonra mut
laka Büyük Millet Meclisinden yardım görece
ğine emin olmamalıdır. Bu Cemiyetler hiç bir 
vakit bu yardıma dayanmamalıdır. Görülüyor 
ki buradaki masraf 17 milyondan fazla artmış
tır. Halbuki Cemiyetler arasında 

REİS — Fasıl hakkında söyleyiniz, rica ede
rim. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Fasıl hakkında konuşuyorum. 

REÎS — Siz Cemiyetlere yapılan yardımdan 
bahsediyorsunuz. Bu fasıl 258 nci fasıldır ve 
masarifi gayri melhuzaya aittir. 

Dr. ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — Beşinci 
kısım hakkında söylüyorum. 

REÎS — Kısım hakkında söz yoktur, ancak 
fasıl hakkında söyliyebilirsiniz. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Esasen fasıl hakkında söz istemiştim. 

REÎS — Beşinci kısım hakkında heyeti tunu-

M94İ O : 1 
1 miye müzakeresi yoktur. Her fasıl hakîsada 

ne arzu buyurursanız söylersiniz. Eğer şimdi 
258 nci fasıl hakkında bir mütalâanız varsa lüt
fen devam ediniz. r 

Dr. OSMAN ŞEVKİ.ULUDAĞ (Devamla)--
Fasıl hakkında konuşuyorum. Fasıl aleî&mum 
cemiyetlere yardımdır. 

REÎS — Böyle bir.fasıl yoktur. 
f Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 

Peki. Her fasıl hakkında avrı ayrı söz alacağım. 
ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Bu 

masarifi gayri melhuza ne demektir? Bunu izah 
etsinler. 

MALÎYE VEKİLÎ FUAD AĞRALI (E lâ 
zığ ) — Muhasebei umumiye kanunu masarifi 
gayri melhuzayı şöyle tarif eder. «Bütçenin hini 
tanziminde tasavvur ve tahmin edilemiyen ve 

I bütçelerde tertipleri bulunmıyan hizmetlerin 
I karşılığı olmayıp da tatbikatı esnasında 

zuhur edebilecek olan masraflardır.» Yani ma
sarifi gayri melhuza; bütçe yapıldığı zaman ha
tırı hayalimizde olmıyan bir masraf çıkacak 
olursa onu karşılamak için konmuş olan bir tah
sisattır ve bunun sureti sarfı da ancak îcra Ve
killeri Heyeti karariyle olur. Yoksa Maliye ve
kili dahi sarfa mezun değildir. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Te
şekkür ederim. 

REİS — Fasıl hakkmda başka mütalâa var 
mı? 258 nci faslı reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenİer . . . Kabul edilmiştir. 

F. l i ra 
259 Darüşşafakaya yardım 120 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
260 Çocuk esirgeme kurumuna yar

dım 25 000 
Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 

Efendim burada bir artma var. Bunun esbabı 
mucibesini izah ederler mi? Çünkü, bu cemiyetin 
yaptığı işlerle munzam olarak yapmak istediği 
işler neden ibarettir? Bunu anlıyalrm. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim bu cemiyetin yapmak istediği iş
ler o kadar çoktur ki onu nazarı itibara alarak 
para koyacaksak bir kaç misli daha vermek lâ-
zraıgelir. Onun için bunu arkadaşımız istiksar et
mesinler. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim Çocuk esirgeme kurumuna fazla para 
verilmesi aleyhtarı değilim. Biz bu cemiyetin 
memlekete daha faydalı olmasmı istiyoruz. Cemi
yet hakkında eskiden münakaşa ettik ve konuş
tuk : biz sabit varidat temin ediyoruz. Sabit va
ridat temin etmekle iş olmaz. Milletin hamiye
tine güvenen bir müessesedir bu. Milletin ha-

\ miyetine güvenerek ortaya çıkan müesseseler 
vardır ki, muvaffak olmuşlardır. Meselâ, İstan
bul'daki Veremle mücadele cemiyeti. Burada 

1 bu müessese için hiç bir aidatımız yoktur. Fakat 
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bu müessese 70 - 80 bin lira ile işe başladığına 
göre bugün bir sanatoryoma, iki dispaüere ma
liktir. Kendisine 100 bin lira verecek vatandaş
lar bulmuştur. Ben çocuk esirmeğe kurumunu 
da bu vaziyette görmek isterim. %attâ bu yardı
ma ddM muhtaç olmadan memleketin her tara

fında minnetle karşılanan bir müessese olmalıdır. 
Daha fazla çalışmasını daha fazla muvaffak ol
masını, daha geniş ölçüde hizmet etmesini iste
rim. 

NAKtYE ELGÜN ( Erzurum ) — Efendim, 
Çocuk esirgeme kurumu hakkında fazla mesai 
istenmesi temennisine candan iştirak ediyorum. 
Eskisinden çok, bugünkü çalışmanın 100 misli 
daha fazla çalışmağı yüksek huzurunuzda vade-
diyorum. Yalnız 25 bin liralık tahsisatı çok gör
mesinler. 

Çocuk esirgeme kurumunun bütçesi 700 bin 
liradır. Bu, bugünkü ihtiyacımıza cevap vere
bilecek halde değildir. Bütün varımızı yokumu
zu topladık, bu senenin bütçesine koyduk. Bu
nu kongrede yüksek huzurunuzda arzedeceğiz. 
Cemiyet bnunla memleket ihtiyacını karşılaya
cak vaziyette değildir. Vatandaşlarımızın bir 
çoğu vatanî, millî vazifelerini ifa etmek için 
silâh altındadırlar. Onların ailelerinden bazıları 
da çalışmak mecburiyetini hissettikleri zaman 
ilk müracaat ettikleri yer Çocuk Esirgeme ku
rumudur. Bu sözümle de bize yapılan her mü-
racaati ve memleket ölçüsünde ferd ihtiyacını 
muhakkak ve müsbet olarak karşılayabiliyo
ruz demek istemiyorum. Bu verdiğiniz para, 
25 bin lira karşısında bizim duyduğumuz his, 
onu, müessesenin memleketteki hizmetinin tak
dirinin bir delili telâkki etmektedir. Hattâ bir 
lira da olsa onun 25 bin lira ile bizim nazarı
mızda hiç farkı yoktur. Devam ettiğimiz mesa
inin Devlet, millet nezdinde muteber olduğu
nu, naçiz de olsa, bu rakamla bu yoldaki çalış
maları, bizi teşvik edici mahiyette telâkki ede
rek kabul ediyor ve minnetle istiyoruz ve bu
nu esirgememenizi de rica ediyorum. (Alkışlar). 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Nakiye Hanıma arzı şükran ederim. Maksadım 
Çocuk Esirgeme kurumuna tariz değildir. He
pimizin çocuğu vardır. Ben de çocuk babasıyım. 
Memleketin çocuklarının ne halde olduğunu 
görüyoruz. Maksadım, onların çalışmalarını 
teşvik etmek ve onların Büyük Millet Meclisi 
huzurunda söz söylemelerine fırsat vermektir. 
Bunun için bilhassa teşekkür ederim. 

REİS — Fasıl hakkında başka mütalâa 
var mı? 

Faslı reye arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

261 Kızılay kurumuna yardım 515 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
Beden terbiyesi genel direk
törlüğü bütçesine yardım 572 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Halkevlerine yardım 1 400 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1351 sayılı kanun mucibince 
sarf olunacak Ankara şehri imar 
masrafı 185 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ford mukavelenamesi mucibin
ce verilecek prim karşılığı 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İhtiyat tahsisatı 40 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Millî İktisat ve tasarruf cemi
yetine yardım 9 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
2777 sayılı kanun mucibince 
yapılacak Siyasal bilgiler oku-
İu masrafları karşılığı 199 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Türk tarihi kurumuna yardım 118 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Türk dil kurumuna yardım 115 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
2814 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesi mucibince Ziraat ban
kasına verilecek fevkalâde ih
tiyat akçesi 1 000 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Balkan birliği cemiyetine yar
dım 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
(2871) ve ( ) sayılı kanun
lar mucibince hususi idarelere 
yapılacak tediyeler karşılığı 1 251 960 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Havayolları Devlet işletme ida
resi bütçesine yardım 1 030 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Orman bütçesine yardım 1 750 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Türk maarif cemiyetine yardım 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Aynı suali bunun için de soruyorum. Bu cemi
yetin faaliyeti hakkında malûmat verirlerse bu 
parayı da seve seve verebiliriz. Fakat bu cemi
yetin faaliyeti hakkında resmî ve gayri resmî 
hiç bir malûmatımız yoktur. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, Maarif cemiyetinin faaliyetini 
Encümenimiz takdir ve şükranla karşıladığı 
içindir M geçen seneye nazaran 25 000 lira zam-
metmiştir. Bu 25 000 liranın zammı bir defa iyi 
çalıştığına kanaat edilmiş olması, ikincisi de 
fiyat pahalılığı dolayısiyle bu gibi müesseselerin 
idamei hayat etmesi için biraz daha 

F. 
262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 
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fazla yardıma ihtiyaç göstermesidir. Na
sıl ki bütün kendi resmî müessesatımız-
da tahsisatımızı yükseltmişizdir. Bunların 
idamei mevcudiyeti de buna mütevakkıftır. 
Bilirsiniz muhtelif yerlerde mektepleri var
dır, bir çok yerlerde yurtlar açmışlardır. Son
ra Hükümetin, bilhassa Partinin göndermiş ol
duğu çocukları en iyi ve en ucuz bir bedelle 
kendi yurtlarında okutmak, terbiye etmek va
zifesini de üzerine almış olan bir müessesedir. 
Bir çok genç kudretsiz kimseleri kendi ağuşuna 
alarak terbiye etmek vazifesini de üzerine al
mış olan bu müesseseye Encümenimiz bunu çok 
görmedi. Ümit ederim ki yüksek heyetiniz de 
esirgemez. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim, Çocuk Esirgeme kurumu hakkında 
muhterem arkadaşlarım Nakiye Elgün'ün ver
diği cevaptan dolayı gönlüm şişti, iftihar ettim. 
Dediler ki; bizim yedi yüz bin liralık bütçemiz 
var. Bize bir lira da verseniz kabulümüzdür. 
Yedi yüz bin lira bütçesi olan bir müesseseye 
yardım etmek elbette ki lâzımdır, borcumuzdur. 
Fakat muhterem Mazbata muharriri maalesef 
bir tâbir kullandılar, idamei mevcudiyet için 
veriyoruz bu parayı biz dediler. îdamei mevcu
diyet, bu çok ağır bir tâbirdir. Bir cemiyet ki 
yaşamak hakkını kendi bünyesi içinde bulama
mıştır, ancak Büyük Millet Meclisinden yapıla
cak yardıma muhtaç olan bu cemiyet eğer mut
laka böyle bir yardımla idamei mevcudiyet ede- • 
bilecekse vay halimize, vay başımıza gelene. Bu 
mesele hakkında bize tıpkı Elgün arkadaşımızın 
verdiği gibi mukni cevap verilemezse ben bu 
faslın tayyını teklif ederim. 

FAKÎHE ÖYMEN (İstanbul) — Efendim, 
cemiyetin mesaisi hakkında Mazbata muharriri 
arkadaşımız kâfi derecede izahat verdiler. Fa
kat Osman Şevki arkadaşımızı tatmin edebilmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Cemiyet 
biliyorsunuz M çok eskidir. 1928 senesindenberi 
devam etmektedir. Cemiyetin bugün yaptığı 
isler, dört lisesi vardır; bunun kız erkek olmak 
üzere iMsi burada, birisi Bursa'da, birisi de 
izmir'dedir. Sekiz de yurdu vardır. Gerek mek
teplerde ve gerek yurtlarda himaye ettiğimiz ço
cuklar pek çoktur. Bunların bir kısmı parasız, 
bir kısmı da yan paralıdır. Bunlar için bu se
ne bütçesinde hemen hemen yüz bin liraya ya
kın bir masraf kabul edilmiştir. Cemiyetin sa
dece Hükümetten gördüğü yardımla yaşryan bir 
müessese olmadığını söylemek isterim. Bugün 
bütçesi aşağı yukarı yarım milyona yakmdır. 
Fakat mühim bir kısmını mekteplerin geliri 
teşkil etmektedir. Bu gelir bir taraftan varidat, 
bir taraftan masraf kaydedilir. 

Buna mukabil yurtlar hiç bir zaman cemiyet 
için bir gelir membaı değildir. Çünkü yurd-
larda okuyan talebelerin hemen ekserisi fakir 

çocuklardır ve cemiyet tarafından himayş gö
ren çocuklardır. Bu sene cemiyet daha iyi bir 
karar aldı. Gerek yurdlara ve gerek müessese
lere kabul edeceği talebeler için bazı esaslı 
kayıt ve şartlar tesbit etmiştir. Bu kayıt ve 
şartları haiz olanlar, mekteplere ve yurdlara 
parasız veyahut yarı paralı olarak kabul edile
cektir. Bundan maada cemiyet, nizamnamesi
nin emrettiği en mühüm vazifelerden biride, 
memlekette okuma istidadında olupta okuya-
mıyan, okutulamıyan çocukları himaye ede
rek yurdlara alıp okutmağa çalışmaktadır. Yani 
cemiyet nizamnamesinin en ehemmiyetli madr 
desi budur. 

Bu sene bir çok yerlerden talep karşısında 
kaldık. Kirmasti, Çankırı müracaat etti. Ağrı 
bir talebe yurdu açılması için cemiyetimize tek
lifte bulundu. Cemiyetin yegâne varidat mem
baı yurt ve mektep gelirlerinden ibaret değil
dir. Ondan sonra resmî ilân bürosundan alman 
bir gelirle, rozet hasılatı Hükümetten yar
dımı vardır, gayet cüzi teberrüler de vardır. 
Gerçi hayır müesseselerinin kendi kendilerini 
korumaları belki esas olarak kabul edilebilir. 
Fakat bugünkü vaziyette bunun o kadar ka
bili tahakkuk olmadığını görüyoruz. Binaena
leyh cemiyetin esas işleri hakkında verdiğim 
izahat arkadaşımı tatmin ederse (Eder, eder 
sesleri) bu masrafı kabul etmelerini rica ede
rim. (Alkışlar). 

REİS — Fasıl hakkında başka mütalâa yok
tur. Reyinize arzediyorum. Kabul edilmiştir. 

F. 
277 İstanbul kambiyo borsası büt~ 

çesine yardım 
EEİS — Kabul edilmiştir. 

278 Tiftik cemiyetine yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

279 Ağaç koruma cemiyetine yar
dım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

280 Yarış ve ıslah encümenine yar
dım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

281 Atatürk anıdmın proje masrafı 
EEİS — Kabul edilmiştir. 

282 Ankara mezarlığı için yardım 
RElS — Kabul edilmiştir. 

283 Ankara Belediyesine yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

284 Türk hukuk kurumuna yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

285 Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü bütçesine yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

286 Sermayesine mahsuben Devlet 
ziraat işletmeleri kurumuna 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

7 000 

20 000 

20 000 

33 000 

250 000 

250 000 

250 000 

10 000 

300 000 

500 000 
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287 Balıklı Eum hastanesine yar
dım 30 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

288 3887 sayılı kanunun tatbiki 
karşılığı 300 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

289 ( ) sayılı kanun mucibince 
sermayesine mahsuben Stimer-
bank'a yapılacak tediyeler kar
şılığı 4 025 000 

ZİYA GEVHER ETÎLt (Çanakkale) — 
Efendim, bu maddeyi iktisadi nizamımız ve va
ziyetimiz üzerinde gayet ehemmiyetli gördüm. 
Onun için izahat almak istiyorum. Sümmer 
bank'm sermayesine dört milyon şu kadar lira 
zam için bir tahsisat koyuyoruz. Sümmer ban-
k'm bugünkü gördüğümüz vaziyeti. 

Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — Sümer bank. 
ZÎYA GEVHER ETİLÎ (Devamla) — Ben 

telaffuzları gayet iyi yaparım, doktor Sadi. 
Sümer bank değil, Sünımerbank'tır. 

Sümmerbank'm sermayesinin 4 - 5 mil
yon lira tezyidle acaba bugünün vaziyetine ve 
bunun yapması icaben vazifesine bir derman 
katmış olabilir mi? Mensup olduğumuz Partinin 
programı bu gibi Devlet elindeki teşekküllerin 
iktisadi bünyelerini zaman geçtikçe bu vazife
leri memlekette teessüs etmeğe başladıktan son
ra, yavaş yavaş halk sermayesine doğru kalbet-
meği âmirdir. Binaenaleyh, bu esaslı maddeyi 
alıp Hükümetin böyle müşkül zamanlarda, aşa
ğıdaki maddelerde gelecektir - onun da telâffu
zunu Doktor Sadi'den sorarım - Etibank'ta aynı 
mahiyettedir acaba Devletin böyle müşkül za
manlarında bu gibi müesseseleri takviye etmek 
için, daha esaslı tedbir alarak, sermayesini halk 
sermayesine kalbetmek suretiyle tevsi imkânla
rı düşünülmez mi? Bu yol daha doğru yol ol
maz mı? Bunun tavzihini rica ediyorum. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI 
(Muğla) — Bu, sermaye halkın teşriki meselesi 
Hükümetin düşüneceği noktadır. Yalnız neye 
bu parayı verdik sualine cevabımı arzedeceğim 
Esasen bir kanunla kabul edilmiş olan sermaye
ye mahsuben verilmiş bir paradır. Binaenaleyh, 
Heyeti Celilenmn emrini yerine getirmek için, 
Hükümetinizin koymuş olduğu bir tahsisatı En
cümenimiz de kabulde tereddüt etmedi ve zaten 
bu müesseselerden büyük hizmetler beklediği
mize göre bu para kabul edilmiştir. Yüksek 
Heyetinizin de kabul edeceğine eminiz. 

ZÎYA GEVHER ETÎLl (Çanakkale) — 
Ben Hükümetten sordum, ne gibi tedbirler al
mak fikrindedir dedim. 

İKTİSAT V. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Efendim, bu tahsisatın bütçeye konulması se

bebini Mazbata muharriri arkadaşımız, kanu
nun hükmüne nazaran, izah buyurdular. Ben
deniz son suallerini cevaplandıracağım. 

Anladığıma göre diyorlar ki elimizde bulu
nan fabrikalar hisse senetli şirketler haline ge
tirilsin ve bu hisse senetlerini halka satalım. Sü-
merbank ve Etibank'm yapmak itediği şeylere 
gelince, kurulacak olan büyük maden sanayii iş
lerini yaparken, vakıa 3460 numaralı kanun bu 
gibi iktisadi müesseseleri tazammun etmekte
dir, icabında bir fabrika veya bir müessesenin 
şirket haline ifrağına ait hükümleri de ihtiva 
eder ve vaziyetin icabettirdiği, faydalı olduğu 
herhangi bir zamanda bu yola da gidilebilecek
tir. Yalnız arkadaşımın izah ettiği gibi, bu, Hü
kümete verilmiş bir salâhiyettir. Yine Heyeti 
Oelilenizin irşatlariyle zamanı geldiği vakit bu 
yollara gidilmesini faydalı bulmaktayız. Bugün 
için bu zarureti icabettiren sebepler olmadığına 
göre, sermayenin bir kısmmı bu şekilde bırakıp 
bir kısmını da Hazine kefaletiyle istikraz ederek 
temin etmek suretiyle bu işlere devam etmeğe 
müsaadenizi rica edeceğim. 

REİS — Fasıl hakkında başka mütalâa var 
mı? Faslı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . , Etrniyenler . . . Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

290 sayılı kanun mucibince ser
mayesine mahsuben Etibank'a 
yapılacak tediyeler karşılığı 2 150 000 
REİS — Kabul edilmiştir/ 

291 4071 sayılı kanunun 5 nci mad
desinin tatbiki masrafları 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

292 4178 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tediyeler karşılıklarına 
mahsuben hususi idareler ve be
lediyeler bütçelerine yardım 5 500 000 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — E-
fendim, Maliye vekilimizden bir şey rica edece
ğim. Devletin verdiği bu paralar Devlet kana
lıyla tevzi ve murakabe edilmiş olsa daha doğru 
olmaz mı? 

MALÎYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Elâ
zığ ) — Devlet bütçesinden yardım gören bütün 
müesseseler Maliye vekâletinin teftiş ve muraka
besine tabidir. Bütçe encümeninde gösterilen 
temayül üzerine, temenni üzerine iki sene zar
fında şu cetvelde gördüğünüz hangi cemiyetler 
varsa kâffesi Maliyenin müfettişleri tarafından 
teftiş edilmiş ve raporları alınmıştır. Bu rapor
lar üzerine, herhangi bir noksan görülmüşse, 
ihtarlar yapılmıştır. Binaenaleyh murakabe ya-
pılmakiiadır. 

REİS — Başka mütalâa var mı? (Yok ses
leri) . Faslı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
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293 4126 sayılı kanun mucibince Er
zurum ve Erzincan belediyeleri
ne yapılacak ikraz karşılığı 500 000 
REİS —- Kabul edilmiştir. 

294 Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü bütçesine yardım 100 000 
BEİS — Kabuf edilmiştir. 

295 Türk coğrafya kurumuna yar
dım 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1942 0 : 1 
F. Lira 

296 Vakıflar umum müdürlüğü büt
çesine yardım 200 00ü 
REİS — Kabul edilmiştir. 

297 Yeşilay cemiyetine yardım 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

298 Müterakim borçları için husu
si idare bütçelerine yardım 30Ö 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

İfarın saat 14 de toplanılmak üzere celseye, 
nihayet veriyoruz. 

Kapanma saati: 19 

*>m<i 

DÜZELTME 

Bu zaptın sonuna bağlı 146 sayılı Bütçe kanun lâyihasında aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır: 

9 ncu sayıfada 31 nci fasıldan sonra ^u fa
sıl konmuştur: 
P. Lira 

32 4220 numaralı kanuna göre verile
cek er tayın bedeli 10 020 

Aynı sayıfadaki umumî yekûnun rakamı 
4 206 872 olarak düzeltilmiştir. 

25 nci sayıfada 68 nci faslın ikinci maddesi
nin rakamı 29 314, 

Aynı sayıfada birinci bap yekûnu 145 648 
olarak düzeltilmiştir. 

26 nci sayıfada birinci kısım yekûnunun ra
kamı 187 349 olarak düzeltilmiştir. 

27 nci sayıfada ikinci kısım yekûnunun ra
kamı 1 068 688 olarak düzeltilmiştir. 

Aynı sayıfada umumî yekûnun rakamı 
1 256 039 olarak düzeltilmiştir. 

40 nci sayıfada birinci bap yekûnunun ra
kamı 584 541 olarak düzeltilmiştir. 

42 nci sayrfada ikinci kısım yekûnunun ra
kamı 1 299 268 olarak düzeltilmiştir. 

Aynı sayıfada umumî yekûnun rakamı 
1 688 685 olarak düzeltilmiştir. 

72/8 nci sayıfada ikinci bap yekûnunun ra
kamı 354 000 olarak düzeltilmiştir. 

72/16 nci sayıfada .289 ve 290 nci fasılların 
başındaki (sayılı) kelimeleri kaldmlaoak ve fa
sılların unvanı; «kanunu mucibince.,.» diye baş-
Iryacaktır. 

48 nci sayıfada madde 5 in üstündeki satır

da geçen «takım» kelimesi «bakım» olarak dü
zeltilmiştir. 

89 ncu sayıfada 378 nci faslm 1 nci maddesi
nin 14 ncü satırmm başındaki «masrafları» 
kelimesinden sonra «fırın kirası» kelimeleri ilâ
ve edilmiştir. 

104 ncü sayıfada ikinci kışım yekûnu raka
mı 305 512 olarak düzeltilmiştir. 

105 nci sayıfada umumî yekûn rakamı 
6 701 480 olarak düzeltilmiştir. 

112 nci sayıfada 434 ncü faslm ikinci mü
teferrik müstahdemler maddesinin rakamı 
88 724 olarak düzeltilmiştir. 

113 ncü sayıfada birinci bap yekûnunun ra
kamı 8 093 008 olarak düzeltilmiştir. 

114 ncü sayfada birinci kısım yekûnunun ra
kamı 8 589 498 olarak düzeltilmiştir. 

117 nqi sayfada ikinci kısım yekûnunun raka
mı 2 184 047 olarak düzeltilmiştir. 

144/14 ncü sayfada 563 ncü faslm unvanının 
altında (verem . . .) diye başlıyan kısmın ikinci 
satırında geçen (icra) kelimesi (icar) olarak 
düzeltilmiştir. 

144/18 nci sayfada 577 nci faslm üçüncü 
maddesine ait kısmı 9 ncu satırında geçen «işçi
ler» kelimesi «iaşeleri» olarak düzeltilmiştir. 

144/20 nci sayfada 582 nci faslın ikinci ve 
üçüncü maddelerinin altındaki (ücretlilerin 
zammı da bu tertipten verilir) cümlesi tayyedil-
miştir. 

154 ncü sayfada ikinci kısım yekûnunun ra
kamı 233 075 olarak düzeltilmiştir. 
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156 ncı sayfada umumî yakûnun rakamı 

12 643 536 olarak düzeltilmiştir. 
191 nci sayfada 707 nci faslın birinci mad

desinin rakamı 507 710 olarak düzeltilmiştir. 
192 nci sayfada 709 ncu fasim birinci madde

sinin rakamı 102 500 olarak düzeltilmiştir. 
195 nci sayfada 719 ncu faslın 2 nci maddesi

nin rakamı 487 470, aynı sayfada beşinci kısmı 
yekûnunun rakamı 2 564 675 olarak düzeltilmiş
tir. 

200 ncü sayfada umumî yekûnun rakamı 
28 533 434 olarak düzeltilmiştir. 

218 nci sayfada üçüncü kısım yekûnunun ra
kamı 6 671 841 olarak düzeltilmiştir. 

220 nci sayfada 774 ncü faslm 6 ncı madde
sinin rakamı 1 359 740, aynı faslm 7 nci madde
sinin rakamı 35 000 olarak düzeltilmiş ve aynı 
faslm 10 ncu maddesinin unvanının altındaki 
yazınm son satırında geçen (ücretleri) kelime
sinden sonra : «ve Üniversitenin lâboratuvar ve 
kliniklerinin sabit tesisatı da» cümlesi ilâve edil
miştir. 

Aynı sayfada beşinci kısım yekûnunun 
rakamı 3 562 587 olarak düzeltilmiştir. 

224 ncü sayfada umumî yekûnun rakamı 
20 166 322 olarak düzeltilmiştir. 

232 nci sayfada 814 ncü faslın unvanmın al
tındaki satır başmda geçen (İktisat) kelimesi 
(İktisadi) olarak düzeltilmiştir. 

286 ncı sayfanın başında 5 rakamını taşıyan 
üçüncü satırın basma (Talebenin) kelimesi 
konmuştur. 

(D) cetvelindeki düzeltmeler 

D/6 ncı sahifenin, ikinci sütununda: (Şoför) 
satırının altma 

Aded Lira 

Motosikletli müvezzi 1 75 
ilave edilmiştir. 

D/7 nci sayfanın birinci sütununda: «Vari
dat umum müdürlüğü» başlığı altındaki satır 

Aded Ücret 

Daktilo 
olarak düzeltilmiştir. 

90 

Aynı sayfanın ikinci sütununda: «Varidat» 
başlığı altındaki kısım aşağıdaki şekilde olacak: 

1942 

Daktilo 

C : 1 
Aded Ücret 

Tahakkuk tebliğ memuru 
» » » 

9 75 
12 60 
40 50 
59 40 
20 75 
30 60 

» » » 51 50 
» » » 57 40 

D/13 ncü sayfanın ikinci sütunundaki «An
kara Numune hastanesi diyet matbahı hemşi
resi», bundan sonra gelen satırda «Hemşireleri» 
kelimesi «Hemşiresi» olarak düzeltilmiş ve al
tındaki başlığa kadar olan kısımların nihayet
lerine şu cümle ilâve edilmiştir: 

«Kızılay hastabakıcı hemşire mektebini ik
mal edenlerden ecnebi memleketlerde tahsil gö
ren Türk hemşireler de istihdam edilebilir.» 

D/14 ncü sayfanın birinci sütunundaki «İs
tanbul Çocuk hastanesi» başlığının altındaki 
satırda 

Aded Ücret 

Makinist ve etüvcü 1 75 
olarak düzeltilmiştir. 

D/32 nci sayfanın birinci sütunundaki bah
çıvanlar kısmında aşağıdaki düzeltme yapıl
mıştır : 

Aded Ücret 

Birinci sınıf bahçivan 1 200 
» » » 1 150 

İkinci » » 1 80 
Üçüncü » » 1 70 
Dördüncü» » 3 50 
Beşinci » » 5 40 

D/37 nci sayfada «Gümrük ve inhisarlar ve
kâleti» serlevhasının altındaki beşinci satırda, 
motor numarası «100880» rakammm karşısına 
«Edirne» kelimesi ilâve edilmiştir. 

D/45 nci sayfada 8 nci satırda «Kocaeli» nin 
karşısındaki rakam (5 266 401), ve «İçel» in 
karşısındaki tarih (15 . 7 .1936) olarak düzel
tilmiştir. 

Aded No. 
D/ 46 ncı sayfada 1 1230 kamyonet, 

Aded No. 
1 1320 ve aynı sayfanın son satırındaki 

« îskenderon meslek hastanesi için » cümlesi, 
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«İskenderun memleket hastanesi için » şeklinde 
düzeltilmiştir. 

D/ 69 ncu sayfada « Etibank » serlâvhasımn 
altına « Garp linyitleri - Balıkesir - » kelimele
ri ilâve edilmiştir. 

(E) Cetvelindeki düzeltmeler 
E/ 4 ncü sayıfanın başına şu fasıl ilâve edil

miştir. 
Adliye vekâleti : 

F. 
619 Adliye ceza ve tevkif evlerinin inşaat ve 
esaslı tamiratı, 

E / 5 nci sayfadaki 771 nci fasla şu madde 
ilâve edilmiştir : 
P. M. 

771 12 Antalya limanında mevcut mendire
ğin tamir, tevsi ve temdidi ile rıhtım inşası bilû
mum masrafları; 

E / 7 nci sayıfadaki 1038 nci fasıl kaldırıl
mıştır. 

(C) Cetvelindeki düzeltmeler 
0 / 12 nci sayfanın sonuna şu kısım eklen

miştir : 
27 . V . 1942 4225 Şeker ve glikozdan 

alman istihlâk vergisinin arttırılmasına dair 
olan 4041 sayılı kanuna ek kanun; 

0 / 3 ncü sayfada « Hayvanlar vergisi » baş
lığının altındaki satırların nihayetine; 

C/ 12 nci sayfada « Dahilî istihlâk vergisi » 
başlığından evvel; 

0 / 13 ncü sayfada «Kara, deniz av vergileri» 
başlığından evvel; 

C/ 14 ncü sayfada « Nakliyat resmi » baş
lığının altındaki satırın nihayetine; 

C/ 17 nci sayfada « Tapu harçları» başlığı
nın üstüne; 

C/22 nci sayfada «Kibrit ve çakmak» bas
ığının altındaki satırların nihayetine; 

0/33 ncü sayfada «Tayyare resmi» başlığı-

1942 Ö : 1 
nm altındaki satırların nihayetine; 

C/45 nci sayfada- «Hava kuvvetlerine yar
dım vergisi» olarak iki defada yazılan başlığın 
bir tanesi kaldırılmış ve sayfanın sonuna; 

C/47 nci sayfada «thracat vergisi» başlığının 
altındaki kısma; 

C/49 ncu sayfada numara 4040 dan sonra şu 
kısım eklenmiştir: 
27/5/1942 4226 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 

bazı vergi ve resimlere zam 
icrasına dair olan 3828 ve 4040 
numaralı kanunların bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine 
ve bazı vergi ve resimlere ye
niden zam icrasına dair ka
nun. 

(t) Cetvelindeki düzeltmeler 
1/ 1 nci sayfanın birinci sütununda 2 raka

mın karşısındaki yazı: «Safi veya karışık kam
gam» ; 

Aynı sütunda 10 rakamının yazısı da: «de
mir saç levha, külçe, çinko...» olarak düzeltilmiş
tir; 

İ / 2 nci sayfada birinci sütunda 12 nci ra
kamın karşısındaki yazı: «Keten, jüt, manila ve 
emsalinden ...» olarak düzeltilmiştir. 

(L) Cetvelindeki d'ûzeltmeler 
L/ 3 ncü sayfadaki «Gümrük ve inhisarlar 

vekâleti» kısmına ait «Muhasebe memurları» 
serlevhasının altına şu kısım eklenmiştir: 

D. Aded Maaş 

13 Memur 23 20 
L/ 9 ncu sayfada İnhisarlar vekâletine ait 

olan kısım kamilen kaldırılmıştır. 
L/ 2 nci sayfadaki «Orta ziraat mektepleri» 

kısmına şu eklenmiştir: 
D. Aded Maaş 

12 Orta ziraat mektebi mual
limleri 25 
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S.âayısı:l46 
1942 malî yılı muvazenei umumiye kanunu lâyihası ve 

bütçe encümeni mazbatası (1 759) 

T. C. 
Başvekâlet 28 . II . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/890 

Büyük Millet Meclîsi Yüksek Reisliğine 

icra Vekilleri Heyetince 28 . II . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan (1942 malî 
yılı Muvazenei umumiye kanunu lâyihası) esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Hükümetin umumî mucip sebepler lâyihaları 
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu ile merbutu cetvel ve bütçeleri, Teşkilâtı esasiye 

kanunu hükmü dairesinde Yüksek Meclise takdim ediyorum. 

Geçen yıldanberi daha ziyade genişliyerek dünyaya şâmil bir mahiyet alan harbin, varidatı 
azaltmak ve masrafları arttırmak şeklindeki menfi tesirleri, harp uzadıkça istihsal ve mübadelenin 
daralması ve fiyatların yükselmesi hasebiyle daha mahsûs ve mütebariz bir hal almış ve 1942 bütçe 
tahminlerine geçen senekinden farklı bir manzara vermiştir. 

1942 malî yılı masrafları (384 035 101) lira olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar 1941 büt
çe muhammenatmdan ( 74 294 705 ) lira fazladır. Fazlalığın 24 milyon lirası Millî müda
faaya, (50 294 705) lirası da sivil hizmetlere aittir. 

İki senenin bütçe yekûnları arasındaki farkın menşei de şu suretle hulâsa edilebilir. Bazı ter
tiplerdeki tenzilât nazarı dikkate alınmadığı takdirde fazlalığın % 66,76 sı hayat pahalılığı ve fi
yat yükselişleri dolayısiyle memur aylıklarına yapılan fevkalâde zam ile malî vaziyetleri bu fevka
lâde zammı karşılamağa müsait olmıyan vilâyet hususi idareleriyle belediye bütçelerine yapılacak 
(5 500 000) lira yardımdan ve müesseselerin tayinat, giyecek, yakacak, yem bedeli, nakli jre tertip-
leriyle mefruşat, müteferrika, kırtasiye, tenvir ve teshin gibi bazı masraflarına yapılması icabeden 
zamlardan, % 7,86 sı tasarruf bonoları faiz ve masraflariyle Irak demiryolları istikrazı karşılığın
dan, % 14,22 si inşaat ve nafia hizmetlerle köy enstitüleri, Sümerbank ve Etibank gibi bazı mü
esseselere verilen tahsisattan, % 8,69 u teşkilât ve masraf kanunları mucibince yapılan zaruri zam
larla (L) cetvelinden serbest bırakılmasına lüzum görülen kadro farkından, % 2,47 si ise muhtelif 
teşekküllere yapılan yardım ve ikrazlardan mütevellit bulunmaktadır. 

Arzedilen fazlalığı karşılamak için, evvelki yıllarda olduğu gibi bu sene de bazı varidat memba
larının takviyesine zaruret hâsıl olmuş ve bu menbalardan elde edilmesi umulan hâsılatın bir kısmı 



adi bütçenin tevziine tahsis edilerek mütebakisi, yine bütçe dışında kalan Millî müdafaa fevkalade 
ihtiyaçları için verilecek fevkalâde tahsisata karşılık olarak bırakılmıştır. 

Fevkalâde tahsisatın kısmen munzam varidat hasılatiyle, kısmen de yeniden tasarruf bonoları 
ve istikraz tahvilleri çıkarmak suretiyle karşılanması düşünülmektedir. Yeni bütçenin munzam va
ridat membalarma ait kanun lâyihaları hazırlanarak Yüksek Meclise takdim edilmiş olduğu gibi 
fevkalâde tahsisatı karşılayacak varidat ve kredilere ait lâyihalar da peyderpey Meclisin tasdikına 
arzolunacaktır. 

Millî müdafaanın fevkalâde ihtiyaçları için 1942 yılma ait (120 000 000) liralık ilk fevkalâde 
tahsisat kanunu lâyihası takdim edilmek üzere bulunmaktadır. 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ 

Büyük Millet Meclisinin 1942 malî yılma mahsus olmak üzere hazırlanıp takdim kılman bütçe 
lâyihası müstahdemler kadrosunu muhtevi (D) cet veliyle birlikte yüksek makamlarına takdim kılın
mıştır. 

Bu lâyihada gösterildiği üzere 1942 malî yılı zarfında ifası mecburi hizmetler için tahsis olunan 
masrafların karşılığı geçen yılın tamamen benzeri olup yeni bir ilâve yapılmıyarak yalnız, ahval 
icabı bazı eşya fiyatlarında husule gelen fazlalık hasebiyle muayyen bir iki tertibe ve o da ancak ar
tan miktarlar derecesinde hesap edilen bir zam ile seneierdenberi ücretlerine hiç bir zam yapılmıyan 
matbaa müstahdemlerine cüzi bir miktarda ilâve olunmuştur. 

Bu itibarla 4 195 841 lira ile bağlanan 1942 malî yılı bütçesinin yekûnu 1941 senesinin yekûnu 
olan 3 963 684 liraya nazaran 232 177 lira fazla olmuştur ki bu da 4178 sayılı kanun mucibince ma
aşlara ve ücretlere verilmesi lâzımgelen fevkalâde zamlarla çocuk zamlarının karşılığı olarak iktiza 
eden tertiplere konan miktarlarla kezalik müstahdemin ücretlerine ya- -uan bir miktar zamdan 
husule gelen farklardan ibaret bulunmuştur. 

Binaenaleyh 1942 malî yılı bütçe lâyihasının yekûnu olan 4 195 861 liranın aynen kabulüne mü
saade buyurulmasmı yüksek tasviplerine arzeylerim. 



RÎYASETÎ CUMHUR 

Kiyaseti Cumhur 1942 senesi masraf bütçesi yekûnu (527 265) lira olup bu miktar 1941 bütçesi 
yekûnundan (52 376) lira fazla gözüküyorsa da geçen sene bütçesinin 33 ncü faslında bulunan 
(1 560) lira yerine bu sene ancak bir lira konulmuş olduğu için fazlalık hakikatta (53 935) liradır. 
Bu fazlanın (30 731) lirası 4178 numaralı kanun mucibince maaş ve ücretlere yapılan fevkalâde 
zamla üçten fazla çocuk sahibi memur ve müstahdemlere verilecek zamlardan mütevellittir. 

37. ııci faslın birinci maddesini teşkil eden müstahdemler ücretlerinde görülen (3 204) lira fazla
nın (1 800) lirası şimdiye kadar Meclis bütçesindeki bahçeler tahsisatından verilmekte olan başbah-
çivan aylığının kendi bütçemize alınmasından ve mütebaki (1 404) lira .fazla da uzun müddet zam 
görmemiş müstahdemlere talimatnamesi mucibince yapılacak ufak nisbette zamlardan doğmuştur. 

39 ııcu umumî masraflar, memur ve müstahdemler iaşesi faslına yapılan (20 000) lira zam bugün
kü fiyat durumlarının zaruri bir neticesidir. 

DİVANI MUHASEBAT 

1942 senesi bütçemizin umumî yekûnu geçen 1941 senesi umumî yekûnundan 102 964 lira fazladır. 
Bu fazlalığın 82 831 lirası 4i ııci faslın birinci nıaaş maddesine kadro mucibince ve 4178 numaralı ka
nuna tevfikan vukubulan fevkalâde zamdan ileri gelmiştir. 1683 numaralı Tekaüt kanunu muci
bince 65 yaşını ikmal edip mecburi tekaüde tabi tutulacak bir âza ve bir murakıp muavini ile eh 
yevm Çanakkale mebusu olup fiili hizmet müddeti 30 seneye baliğ olmakla tekaüt olacağını beyan 
eden sabık murakıp Husulü bulayırlı'nın tekaüt ikramiyesi olarak 13 729 liralık tahsisat 42 nci fasla 
konmuştur. 43 ncü fasla çok çocuklu aile zammı olarak 2 400 lira, 44 ncü faslın ücretli memurlar 
tertibine 257 ve mezkûr faslın ikinci müteferrik müstahdemler tertibine 4 142 lira fevkalâde zam 
tahsisatı konmuştur. 

Ahvali fevkalâde dolayısiyle günden güne fiyat yükselmesi nazarı dikkate alınarak 47 nci faslın 
üçüncü kırtasiye maddesine geçen seneye nazaran ancak 2 100 lira, 49 ncu faslın birinci def ati r ve ev
rak tab ve teolidi tertibine ayni esbap ve zaruret dolayısiyle 2 200 lira ve mezkûr faslın ikinci mel-
busat tertibine de arzolunan mücbir sebepten maada üç senedenberi müstahdemine palto yaptırılmadı -
ğmdan bu ihtiyacın temini maüsadiyle de 1 000 lira ve yine bu düşünce ile 50 nci faslın birinci 
riyaset otomobil işletmesiyle tamiri tertiplerine beşer yüz lira ilâve edilmek zaruretinde kalınmıştır. 

53 ncü resmî telefon tesis ve mükâleme faslına geçen seneki mevzu tahsisatın kifayetsizliği anlaşıldı 
ğmdan 700 ve 54 ncü posta ve telgraf ücreti faslına da posta idaresinden vukubulan talep üzerine 
33 lira zam yapılmıştır. 61 nci eski seneler düyunu faslının birinci maddesine 811 lira, ikinci madde 
sine 34 lira görülen lüzum üzerine tahsisat olarak dercedilmiştir. 

Diğer fasıl ve maddelere de zam icrası ahvali fevkalâdenin icabatı zaruriyesinden ise de umumî 
tasarrufata medar olmak mülâhazasiyle geçen sene erkamı aynen muhafaza edilmiştir. 



BAŞVEKALET 

Başvekâlet .1942 maİî yılı bütçesi; geçen sene bütçesine nazaran 56 603 lira noksaniyİe 1 249 600 
lira olarak tesbit ve teklif olunmuştur. 

Matbuat umum müdürlüğünün Devlet matbaası tarafından basılmakta olan neşriyatına mukta-
zi kâğıt ve saire gibi ihtiyacına tekabül eden ve geçen sene Başvekâlet bütçesinde yer alan tah
sisatın bu sene Matbuat umum müdürlüğü bütçesine konulması daha muvafık görülmüştür. 

4178 sayılı kanun mucibince bilûmum memur ve müstahdemlere yapılan fevkalâde zamlarla 
birlikte bir iki masraf tertibine de zaruri görülen ilâveler yapılmıştır. 

DEVLET ŞÛRASI REİSLİĞİ 

Devlet şûrası 1942 malî yılı bütçesi; geçen sene bütçesine nazaran 39 426 lira fazlasiyle 391 638 
lira olarak tesbit olunmuştur. 

Bu fazlalığın 37 807 lirası Fevkalâde zam kanunu mucibince memur ve müstahdemler maaş ve 
ücretlerine yapılan zamlardan ve 1 619 lirası da bazı masraf tertiplerine, hâsıl olan ihtiyaca bi
naen yapılan ilâvelerden ileri gelmiştir. 

MATBUAT TT. M, 

Matbuat umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesi; geçen senekine nazaran 446 003 lira fazla-
siyle 1 538 685 lira olarak tesbit ve teklif olunmuştur. 

Bu fazlalık; 4178 sayılı kanun mucibince Umum müdürlük teşkilâtında çalışanlara verilen fev
kalâde zamlardan, içinde bulunduğumuz malî sene zarfında neşrine başlanmış olan Radyo mecmu
asının ve propaganda ve öğretim maksadiyle ihzar ve imal ettirilmekte bulunan muhtelif neviden 
filimlerin icap ettirdiği masraflarla yeni ihdas edilen bu servislerin (E) cetveline dahil tertipler
den alınan kadrolarından, istasyon stüdyo için getirilmesi zaruri görülen lâmba ve yedek malzeme 
bedellerinden, günden güne tevessü etmekte olan Matbuat umum müdürlüğü iş ve teşkilâtı dola
yısiyle bütçenin bazı fasıl ve maddelerine gerekli ilâvelerin yapılmasından ve kısmen de eşya fiat-
larmm yükselmiş bulunmasından ileri gelmiştir. 

İSTATİSTİK tî. M. 

1. Dairemizin 1942 senesi bütçesi 325 562 Jira olarak hazırlanmıştı]'. 

2. 1942 bütçemizde 1941 senesine nazaran 51 394 liralık bir fazlalık vardır. Bu fazlalığın 37 530 
lirası yani % 73 ü maaşlı, ücretli memurlarla muvakkat tasnif memurlarına ve müteferrik müstahdem
lere yapılan fevkalâde zamlar karşılığı olarak konulan miktardan; 8 678 lirası yani % 17 si 1940 nüfus 
Bayımı münasebetiyle dairemizin yaptığı fazla muhabere dolayısiyle posta ve telgraf ücretine yapıları 
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zamdan; 1 726 lirası yani % 3 ü de kâğıt ve baskı fiyatlarının yükselmesi sebebiyle tabı ve neşir fas
lına yapılan ilâveden ve 3 460 lirası da muhtelif fasıl ve maddelere yapılan cüzi zamlardan ileri gel
mektedir. 

3. 51 394 liradan ibaret farkın 5 689 lirası muhtelif fasıl ve maddelerde yapılan tenzillerle karşı
lanmış ve hakikî fark 45 705 liradan ibaret bulunmuştur, 

DEVLET METEOROLOJİ ÎŞLERÎ U. M. 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesi; geçen sene bütçesine nazaran 
287 754 lira fazlasiyle 871 651 lira olarak tesbit ve teklif olunmuştur. 

Bu fazlalıktan 200 000 lirası teşkilât kanunu lâyihası karşılığı olup kısmı mütebakisini masraf ter 
tiplerinden istihdam edilenler de dahil olduğu halde alelûmum maaşlı ve ücretli memurların maaş ve 
ücretlerine 4178 sayılı kanun mucibince yapılan zamlar ile hâsıl olan ihtiyaca binaen bazı masraf 
tertiplerine ilâve edilen mebaliğ teşkil etmektedir, 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

Diyanet işleri resliği 1942 malî yılı bütçesi; geçen sene bütçesine nazaran 183 317 lira fazla
siyle 880 835 lira olarak tesbit ve teklif olunmuştur. 

Bu fazlalığın 171 323 lirası maaş, ücret, tekaüı ikramiyesi ve muvakkat tazminat tertiplerine 
yapılan ilâvelerden, 13 250 lirası da hâsıl olan ihtiyaca binaen muhtelif masraf tertiplerine yapılan 
zamlardan ileri gelmiş ve diğer taraftan bazı fasrl ve maddelerden bir miktar tenzilât icrası müm
kün görülmüştür, 

MALİYE VEKÂLETİ 

Fasıl : 211 Vekil tahsisatı 
212 Memurlar maaşı 
214 - 1 Merkez ücretli memurları 
214 - 2 Merkez müteferrik müstahdemleri 
214 - 3 Millî Piyango maliye murakip ve âzası ücreti 
215 - 1 Vilâyet ücretli memurları 
215 - 2 Vilâyet müteferrik müstahdemleri 

Bilûmum memurin ve müstahdemine 4178 numaralı kanun ile fevkalâde zam itası kabul 
edilmiş olduğundan 1942 senesi bütçesinin tanziminde bu cihet nazarı dikkate alınarak yukarıda 
yazılı fasıl ve maddelere 1941 senesi bütçesine nazaran fazla tahsisat konulmuştur. Yalnız bazı da
irelerde ifası zaruri teşkilât dolayısiyle memurlar maaşı tertibine zikrolunan fevkalâde zamdan gayri 
olarak (500 000) lira daha ilâve edilmiştir, 
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213 : Tekaüt ikramiyesi. 

1941 senesi bütçesindeki (50 000) lira tahsisat kâfi gelmediğinden münakale ile on bin lira tah
sisat alınmış ve bunun da kâfi gelmiyeceği anlaşılarak daha yirmi bin lira münakale teklif oluna
caktır. Bu sebeple 1942 bütçesine yirmi bin lira fazlasiyle (70 000) lira tahsisat konmuştur. 

Memurin ve müstahdemine 4178 numaralı kanun ile yakacak ve çocuk zammı verilmesi kabul 
edilmiş olduğundan 1942 bütçesine bu zamlar için ayrı bir fasıl olarak kırkar bin lira tahsisat 
konulmuştur, 

220 - 1 Otomobil işletme* 
222 - 1 Tenvir ve teshin 
224 - 3 Defatir ve evrakı matbua 
224 - 4 Melbusat 

1941 senesi bütçesinde bu tertiplere konulan tahsisatın sene nihayetine kadar kâfi gelmiyeceği 
anlaşılmaktadır. Malzeme bedellerindeki tereffüü karşılamak üzere bu tertiplere 1941 bütçesine 
nazaran fazla tahsisat konulmuştur. 

225 Daimî memuriyet harcırahı 
226 Muvakkat memuriyet harcırahı 
227 Müfettişler harcırahı 
228 Devir ve teftiş harcırahı 

1941 senesi bütçesinde bu tertiplere konulan tahsisat setıe nihayetine kadar kâfi gelmeye
ceğinden 1942 bütçesine bu tertipler için bütçede her birinin hizasındaki miktar kadar fazla tahsisat 
teklif olunmuştur. 

228 - 2 Vergi kanunlarının tatbiki masrafları 

1941 senesi bütçesiyle kabul olunan tahsisata nazaran 1942 senesinde bu 1 edipten (10 000) liıvı 
fazla masraf olacağı tahmin olunarak 1942 bütçesine ona göre tahsisat konulmuştur. 

228 - 3 Defterdar ve malmemurlarmın devir ve teftiş harcırahı 

Defterdarların senede bir defa mülhak hazalar malî muamelâtını teftiş edebilmeleri ve tahsilat 
memurlarının teşkilât kanunu ve nizamnamesi hükümlerine göre devir ve teftiş yapabilmeleri için bu 
tertibe 1941 bütçesine nazaran (10 000) lira fazlasiyle (110 000) lira tahsisat konulmuştur. 

229 - Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

1941 bütçesinde bu tertibe konulan tahsisat sene nihayetine karlar kâfi gelmiyerek münakale 
teklif olunaeağr gibi telefon raükâlome ücretlerine Müdafaa vergisi de zammedilmiş olduğundan 
1942 bütçesinde bu tertibe (4 000) lira fazla tahsisat konulmuştur. 

281 - Posta ve telgraf ücreti 

Yapılan hesaba ve 1941 bütçesine nazaran 1942 bütçesinde bu tertibe (200 000) lira fazlasiyle 
tahsisat konulması zaruri görülmüştür. 

234 - 1 Komisyonlara memur gayri muvazaf âza ve ehli vukuf ücreti 

Ücretlerin azlığı dolayısiyle evsafı matlubeyi haiz muvazzaf âza ve vukuf* ehli bulunamadığın
dan işlerin sürüncemede kalmamasını teminen bazr vilâyet ve kaza merkezlerindeki azalarla vukuf 
ehlinin ücretlerinin arttırılması düşünülmektedir. Bu sebeple bu tertip için 1941 bütçesine nazaran 
(31 600) lira fazlasiyle (.1.00 000) lira tahsisat teklif olunmuştur. 
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234 - 2 Malî müşavere encümeni ~~ 

Bu tertipte görülen (2 500) lira fazlalık 4178 numaralı kanun mucibince maaş ve ücretlere yapı
lan fevkalâde zamdan mütevellittir. 

235 - 2 Cibayet memurları 

1941 bütçesinde bu tertibe konulan tahsisat kifayet etmediğinden (2 000) lira münakale teklif 
olunacaktır. Bu sebeple 1942 bütçesinde bu tertip için (2 000) lira fazlasiyle (17 000) lira tahsisat 
istenilmiştir. 

236 - 3 1567 numaralı kanunun tatbiki 

Bu tertibe 1941 bütçesine nazaran görülen (12 340) lira fazlalık 4178 numaralı kanun mucibince 
memurin maaşatma yapılan fevkalâde zamdan mütevellittir. 

237 Hayvan yem bedeli 

Atlı tahsildarlara şehri on lira hayvan bedeli verilmektedir. Ahval dolayısiyle az görünen bu 
bedelin 15 liraya çıkarılması düşünülmektedir. Bu sebeple 1942 bütçesinde bu tertibe yapılan hesaba 
nazaran (81 540) lira fazla tahsisat konulmuştur. 

243 - 1 Muallim tedris ve idare ücretleri 

Bu tertipte görünen 18 560 lira fazlalık Maliye meslek mektebine ilâve olunan bir sınıfın muallim
lerine verilecek ücret ile bütün muallimlerin fevkalâde zam karşılığıdır. 

243 - 2 idare, mualece, spor ve imtihan masrafları 

Mektebe ilâve edilecek altmış talebelik bir sınıfa lüzumlu olan eşya bedeli karşılığı olarak 1942 büt
çesine 1941 bütçesine nazaran (26 390) lira fazla tahsisat konulmuştur. 

243 - 3 Mektebe celp olunacak memur ve talebe yevmiyesi 

Bu tertipte görülen (8 630) lira fazlalık, mektebe ilâve olunan bir sınıf talebesinin yevmiyesi kar
şılığıdır. 

243-4 İstanbul memurlar kursu 
246 -1 Tesbit ve tevzi komisyonları 

Bu tertiplerde 1941 bütçesine nazaran görülen fazlalıklar 4178 numaralı kanun mucibince me
murlar maaşına yapılan fevkalâde zamdan mütevellittir. 

247 İlâve, tadil ve tesislerle ilân masrafları vesaire 
248-2 Tahakkuk etmiş ve edecek harç ve resimler 
218 - 3 Tescil ve tescil için mahalline gidecek memurların harcırah ve zaruri masrafları 

1941 bütçesinde bu tertiplere konulan tahsisatın sene nihayetine kadar kifayet etmiyeceği anla
şılarak 247 nci fasla münakale suretiyle (150 000) lira tahsisat ilâve edilmiş ve diğer iki madde tah
sisatında münakale teklifi takarrür eylemiş olduğundan bu tertiplere 1942 bütçesiyle fazla tah
sisat teklif olunmuştur. 

249-1 İşletme masrafı ve amele ücreti 
249 - 3 Mevaddı iptidaiye 

Ahval dolayısiyle malzeme fiatlariyle amele ücretlerindeki tereffü nazarı dikkate alınarak 1942 
bütçesinde işletme masrafı maddesine (11 500) ve mevaddı iptidaiye maddesine ele (15 000) lira 
fazla tahsisat konulmuştur, 
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1942 senesi bütçesi yukarıda arzolunan sebep dolayısiyle bazı tertiplere fazla ve bazılarına da 

noksan tahsisat konulmak suretiyle 1941 .senesi bütçesine nazaran (14 677 817) lira olarak tanzim 
ve teklif olunmuştur. 

DÜYUNU UMUMÎYE 

1941 malî yılı bütçesine nazaran değişiklik olmıyan ve fasiliarmdaki rakamlar aynen muha
faza olunan muhassasata ait mucip sebepler dahi değişmemiş olduğundan ancak fasıllarında deği
şiklik bulunan kısımların mucip sebepleri aşağıda birer birer arz ve izah olunmuştur. 

1. — 4057 numaralı kanun mucbince çıkarılan ve hasılatı Irak ve Iran hudutlarına kadar 
yapılacak demiryolu hattının inşasına tahsis olunan ve bu malî sene zarfında 15 milyon liraliğı 
tedavüle çıkarılan istikrazın 1942 senesinde ödenecek taksitleri için yeniden açılan bu fasla 1 425 000 
lira karşılık konmuştur. 

2. — 1882 numaralı kanun mucibince İstanbul mecburi istimlâkine 1932 senesinden 1941 malî 
senesi nihayetine kadar muhtelif miktarlar üzerinden yapılan tediyelerle bu iş tamamiyle tasfiye 
edilmiş olduğundan bu fasla mevzu 15 000 lira kamilen tasarruf edilmiştir. 

3. — 296 ncı fasla mevzu tahsisattan tediye olunan Hazine tahvillerinin en son kuponları da 
1941 malî senesi içinde tediye edilmiş olduğundan bu fasıldan 514 000 lira tasarruf edilmiş ve 
1942 malî senesi içinde yeniden tebeyyün edecek istihkaklara mukabil nakten ödenmesi muktazi 
mebaliğ için 100 000 lira tahsisat ipka edilmiştir. "^^ 

4. — 297 nci fasîın birinci maddesine mevzu Merkez Bankası tahsisatı bütçesinin umumi 
yekûnunun % 1 i nisbetinde olduğuna ve 1941 malî senesi bütçesine nazaran 1942 bütçe yekûnunun 
artmış olmasına binaen bu maddeye 731 968 lira ilâve edilmiştir. 

Bu faslın ikinci nyıddesini teşkil eden ve evrakı naktiye mukabili bankaya verilmiş olan 
bonolardan yeniden bir kısmının daha itfası dolayısiyle verilecek faiz nisbeti azalmış ve bu sebeple 
bu maddeye ait tahsisattan 24 000 lira tasarruf olunmuştur. 

5. — 298 nci faslın birinci maddesini teşkil eden, Ziraat Bankasına 3202 numaralı kanun 
mucibince verilmekte olan mebaliğ dahi bütçenin umumî yekûnuna göre % yarımını teşkil eyle
mekte olmasına binaen bu maddeye ait tahsisat geçen seneye nazaran 365 985 lira tezyit olunmuştur. 

6. — 302 nci faslın birinci maddesi: 1942 malî senesinde yapılacak tediyelere göre 108 000 
lira ilâvesine lüzum göstermiş ve mezkûr faslın diğer maddelerinde itfa plânlarına göre değişiklik 
olmadığından mezkûr maddeler aynen ipka edilmiştir. 

7. — 303 ncü faslı teşkil eden Millî Müdafaa taahhütlerine ait bonolar karşılığı olan tahsisata 
mukabil 1942 senesinde ödenmesi muktazi mebaliğ miktarı 1941 malî senesine nazaran 
895 420 liralık bir tenakus ifade eylemekte olduğundan bu fasıldan mezkûr miktar tenzil olun
muştur. 

8. — 304 ncü fasla mevzu fevkalâde tahsisat karşılıklarına ve Hazine bonolarından doğan 
faiz ve amortismanlarının tediyesini teminen bu fasla 6 000 000 lira zam yapılmıştır. 

9. — Zat maaşları muhassasaföna 4178 numaralı kanun mucibince yapılan fevkalâde zam
lardan dolayı 4 100 900 lira ilâve yapılmiştır. 



&ÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. 

1. — Vekâletimizin umumî hizmetleri için Nafia bütçesindeki inşaat tahsisatı hariç olmak üzerö 
teklif olunan 1942 malî yılı bütçesi (1 429 251) lira fazlasiyle (7 359 601) liradır. 

2. — Bunun (2 445 167) lirası vekâletle gümrüklerin ve (4 914 434) lirası da Gümrük muha
faza genel komutanlığının umumî hizmetlerine aittir. 

Vekâletle gümrüklerin umumî masraflarını teşkil eden birinci kısmın fazla ve eksikliklerine 
ait izahat. 

Vekil tahsisatı : (520) lira fazlalık; fevkalâde zamma aittir-

Maaş : (274 480) lira fazlalık; fevkalâde zamma aittir. 

Tekaüt ikramiyesi : (8 000) lira eksiklik 1942 yılında tekaüde sevk edileceklere verilecek ikra

miye tutarından fazla görülen miktara aittir. 
Yakacak ve çocuk zamları : Bütçeye konan (25000 ) lira tahsisat 4178 sayılı kanun gereğince ve

rilecek yakacak ve çocuk zamları karşılığıdır. 

Merkez memur ve müstahdemler ücreti : (7 261) lira fazlalık, fevkalâde zamma aittir. 

Taşra memur ve müstahdemler ücreti : (4 975) lira fazlalık' fevkalâde zamma aittir. 

Muvakkat tazminat : (828) lira fazlalık Ankara 'ya nakledilen merkez levazım memurlarının 
mesken tazminatı karşılığıdır. 

Merkez mefruşat ve demirbaşı : 1941 yılı gibidir. 

Merkez levazımı : (2 550) lira fazlalık mahrukatta yükselen fiat farkıdır. 

Merkez müteferrikası : 1941 yılı gibidir. 

Vekâlet otomobil masrafı : (1 500) lira fazlalık benzin ve diğer malzemede yükselen fiyat 
farkıdır. 

Nakil vasıtaları masrafı : (1 899) lira fazladır. Bu fazlalık nakil vasıtalarının işletmesine ait 
benzin vesaire ile tamir masraflarının yükselen fiyat farkıdır. 

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı : (3 000) lira eksiklik bütçe zarureti dolayısiyle mevcutların 
mümkün olduğu derecede tamirleri suretiyle ihtiyacın giderilmesi halinde tasarrufu müuıLün gö
rülen miktardır. 
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Vilâyet levazımı : (1 000) lira fazlalık kırtasiye maddelerinde yükselen fiyat farkıdır. 

Vilâyet müteferrikası : 1941 yılı gibidir. 

Mütenevvi masraflar : (12 798) lira fazlalık; Gümrük kolculariyle merkez odacılarının nıolbu-
satında yükselen fiyat farklariyle miadı gelen kaputların bedeli için zammolunan (13 798) lira ile 
icar bedelinden tasarrufu mümkün görülüp düşürülen bin lira arasındaki farktır. 

Daimî memuriyet harcırahı : (3 000) lira fazladır. Cenuptaki gümrük idarelerine ehil memur 
gönderilebilmesi kendilerinin mahdut bir zamanda orada ifayı vazife ettirilmeleriyle temin edile
bilmektedir; bu sebeple müddetlerini doldurmuş olan memurların diğer mıntakalardaki gümrük ida
relerine ve diğer gümrük mıntakasındaki münasip memurların da cenup mmtakasındaki gümrük ida
relerine nakilleri için görülen fazlalık bütçedeki tahsisata ilâvesi zaruri görülen miktardır. 

*. • 
Muvakkat memuriyet harcırahı : (2 000) lira fazlalık; silâh altına talim ve manevra maksadiy-

le çağrılan memurların yerlerine mahallerinde vekil teminine imkân görülememesinden dolayı başka 



mahallerden vekil olarak gönderilmek zarureti olan memurların yol masraflariyle vekâletlerinin 
devamı müddetince verilecek ikamet yevmiyelerine ait farktır. 

Müfettişler harcırahı : 1941 yılı gibidir. 

Staj için yabancı memleketlere gönderilecek müfettişler harcırahı : 1941 yılı gibidir. 

Staj için yabancı memleketlere gönderilecek memurlar harcırahı : 1941 yılı gibidir. 

Resmî telefon masrafı : (500) lira fazlalık; bütçede mevcut tahsisat ile hakikî ihtiyaç karşılığı 
farkıdır. 

Ücretli muhabere masrafı : (100) lira eksiklik tasarrufu mümkün görüldüğünden düşürülen mik
tardır. 

Posta ve telgraf ücreti : (1 555) lira fazlalık; 1941 istatistik malûmatına göre 1942 yılı için 
Münakalât vekâletince istenilen tahsisat farkıdır. 

Tedavi ve yol masrafı : 1941 yılı gibidir. 

Mukannen masraflar : (100 000) lira eksiklik; reddiyat tertibindeki tahsisatın bu seneki red-
diyat miktarına nazaran fazla görülüp düşürülen miktardır. 

Gümrük ambarlarında zayi olan eşya bedeli : 1941 yılı gibidir. 

Mütenevvi masraflar : (2 550) lira fazlalık; gümrük idarelerince tahsil olunan varidatın ta
hakkukuna esas olan ecza ve malzemenin yükselen fiyat farklarını karşılamak üzere zammolunan 
(2 750) lira ile tercüme ücretinden tasarrufu mümkün görülüp düşürülen (200) lira arasındaki 
farktır. 

Muharreratı umumiye tabı, teclit ve sair levazım masrafları : 1941 yılı gibidir. 

Tarife nomanklâtörü masrafı : (3 384) lira eksiklik; nomanklâtör ve izahname ikmal edilmiş ve 
1942 yılı için böyle bir masrafa lüzum kalmamış olduğundan bütçeden çıkarılan tahsisat miktarıdır. 

Pasif korunma masrafı : (5 244) lira eksiklik; 1942 malî yılında alınması ve yapılması gerekli 
görülen masraf için sarfı tahmin edilen miktara nazaran tasarrufu mümkün görülen kısımdır. 

Tartı aletleri : 1941 yılı gibidir. 

İnşaat ve tamirat : 1941 yılı gibidir. 

Kurs masrafları : (1 755) lira fazlalık; kurs muallim ücretlerine ait fevkalâde zam ile 1941 -
1942 yılı devresinde Ankara haricindeki gümrüklerden kursa devam eden memur adedi 1940 - 1941 
yılı devresinde devam eden memur adedinden 5 fazla olduğundan bunlara haziran ayında verilecek 
olan yevmiye farkıdır. 

Geçen ve eski yıllar borçları : (4 250) lira eksiklik; bu sene borç tertiplerinden tahakkuk eden 
miktara nazaran tasarufu mümkün görülüp düşürülen miktardır. 

GÜMRÜK MUHAFAZA G. K. 

Gümrük muhafaza genel komutanlığının 1942 malî yıla bütçesi 1941 yılı bütçesine nazaran 
1 209 418 lira fazladır. 

Bu fazlalıktan 532 897 lirası 4178 sayılı kantin mucibince maaş., ücret, müteferrik müstahdemr 



İer ücretine ve çocuk zammiyle yüksek yerlerde bulunan memurların yakacak masraflarına, 
400 000 lirasfi 1941 yılında teşkil edilen bir taburun iaşe, mahrukat, melbusat, teçhizat ve diğer 
masraflarına, 276 521 lirası da melbusat, teçhizat, iaşe, mahrukat ve nakliyat masraflarının fiyat 
farklarına karşılık olmak üzere konulmuş ve diğer maddelerde hiç bir değişiklik yapılmamıştır. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

1942 yılı bütçesi geçen seneye nazaran (1 143 001) liralık bir artış göstermektedir. 

1. — Bu artışın (1 101 501) lirası kanunen kabul edilmiş hizmetlerin kargılığıdır. Ve müf
redatı şöyledir : 

Lira 

114 840 4088 sayılı kanunla kabul buyurulan kaymakamlık kadrolarının icabettirdiği ma
aş farkı. 

892 556 4178 sayılı kanun mucibince maaş, ücret, çocuk ve yakacak zamları. 
94 105 4089 sayılı kanun mucibince kaymakamlık kursları ile açılacak nahiye müdür

lükleri kursları için tahsis olunan para. 

1 101 501 Yekûn 

2. — Mütebaki (41 500) lira ise muhtelif masraf tertiplerine imkân nisbetinde serpiştirilen ve 
günden güne artan fiyat ve ihtiyaçlara karşılık olan rakamların yekûnundan ibaret olup bunla
rın nerelere ne miktarda ilâve edildiği bütçenin incelenmesinde görüleceğinden burada tekrarın
dan içtinap olunmuştur. 

EMNİYET UMUM M. 

F. M. 

425 1 Memurlar maaşları: 
Zaman icaplarından mütevellit işlerin tam bir mecrada yürütülmesini temin için teşkilâtın 
kadro bakımından arzettiği mühim boşlukları doldurabilmek maksadiyle (L) cetvelinden 
alman 456 memurun bir senelik maaş tutariyle 4178 sayılı kanun mucibince yapılan fevka
lâde zam karşılığı olarak bu fasla (1 682 164) lira zam yapılmıştır. 

427 1 Merkez memurlar ücreti: 
4178 sayılı kanun mucibince yapılan fevkalâde zammın bir senelik tutarı olan (4 824) lira 
ilâve edilmiştir. 

427 2 Merkez müstahdemler ücreti: 
4178 sayılı kanun mucibince yapılan fevkalâde zam karşılığı olarak (11 495) Ura ilâve edil
miştir. 

428 1 Vilâyet memurlar ücreti: 
4178 sayılı kanun mucibince ynpılaıı fevkalâde zam karşılığı olarak (281) liralık zam yapıl
mıştır. 
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2 Vilâyet müstahdemler ücreti 
4178 sayılı kanun mucibince yapılan fevkalâde zam karşılığı olarak (17 144) liralık zam 
yapılmıştır. 
Muvakkat tazminat: 
(L) cetvelinden alman memurlardan merkezde istihdam edileceklerin mesken tazminatı kar
şılığı olarak bu fasla (5 000) lira ilâve edilmiştir. 
Vilâyet mefruşat ve demirbaşı: 
(L) cetvelinden alman memurların masa, sandalya ve sair levazım masrafları karşılığı ol
mak üzere bu fasla (5 000) lira ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

1 Tenvir ve teshin: 
Mahrukat fiatlarmm yükselişi nazarı itibara alınmakla beraber yeniden ihdası düşünülen 
karakolların ihtiyaçları da nazarı teemmüle alınarak bu fasla (5 000) lira ilâve edilmiştir. 
Vilâyet müteferrikası: 
Ahvali hazıra dolayısiyle fotoğraf ve parmak izi alma işlerinin çoğalması ayni zamanda bu 
işte kullanılan malzeme fiatlarmm geçen seneye nisbeten bir misli artmış bulunması ve yeni
den ihdası düşünülen karakolların ihtiyaçları da gözönüne alınarak bu fasla (3 000) lira 
ilâve edilmiştir. 

1 îear bedeli: 
Geçen sene alman tahsisat mukaveleye bağlanmış icar bedellerine kifayet etmedi

ğinden münakale yapılmak zarureti lıâsü olmuş bulunduğundan hakikî ihtiyaca tekabül 
etmek üzere (1 750) liralık ilâve yapılmıştır. 

3 Odacı melbusati: 
Kumaş ve ayakkabı gibi ihtiyaç fiatları yükselşi nazarı teemmüle alınarak bu fasla (750) 
liranın ilâvesi lüzumu hâsıl olmuştur. 
Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Geçen sene alınan tahsisat kifayet etmediğinden munzam tahsisat alınması zarureti hâ
sıl olmuştu. Bu vaziyet karşısında bu fasla (10 000) lira ilâve edilmiştir. 
Telefon maralları: 
Bu fasıldan alınan tahsisat çok mübrem ihtiyaçları bile karşılamıyacak kadar az oldu
ğundan her sene mühim miktarda düyun devretmekte ve bu vaziyet Divanı muhaseba
tın nazarı dikkatini celbetmekte bulunduğundan bilhassa şenelerdenberi tamdr görme
miş olan manyatolu polis telefonlarının tamiri suretiyle tamamen elden çıkmamalarını 
temin etmek ve yeniden açılacak karakolların telefon masraflarını da karşılamak üzere 
bu fasla (13 500) liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

1 Zabıta melbusatı: 
(L) cetvelinden alınacak memurların nıübıem ihtiyaçları karşılığı olmak üzere bu fas
la (5 000) lira ilâve edilmiştir. 

2 Silâh, cephane: 
(L) cetvelinden alınacak zabıta memurlarının silâh ve cephane ihtiyaçları ve müruruza
manla yıpranmış ve işten çıkmış olan motorsuz nakil vasıtalarının yerlerine yenisini 
ilâvesi nazarı teemmüle alınarak bu fasla (5 000) liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

1 Mualece : 
(L) cetvelinden alınacak memurların ve yeniden ihdas edilecek karakolların ihtiyaçları 

karşılığı olmak üzere bu fasla (1 000) lira ilâve edilmiştir. 
1 Nakil vasıtaları işletme masrafı: 

Geçen sene alman tahsisat işletme maddeleri bedellerinin yükselişi dolayısiyle senenin 6 
ncı ayında bitmesi üzerine görülmesi zaruri olan koruma işlerinin sekteye uğramaması 
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için (10 000) liralık munzam tahsisat almak zarureti hâsıl olmuş olduğundan bu yıl için 
bu maddeye (7 000) lira ilâve edilmiştir. 

446 2 Nakil vasıtaları tamir masrafı: 
Yedek parça fiatlarmın ve işçi ücretlerinin artması dolayısiyle geçen sene alman tahsi
sat kifayet etmemiştir. Elde mevcut eski motorlu vesait her an tamire muhtaç oldu
ğundan bunların bütün bütün elden çıkmaması düşüncesiyle bu maddeye (3 000) lira 
ilâve edilmiştir. 

452 1 Ecnebi mütehassıslar masrafı: 
Bütçe ve Malî kontrol umum müdürlüğünün 27 . 11 . 1942 gün ve llll-G/804 sayılı yazısı 
üzerine bu maddeden (700) lira tenzil edilerek yeniden açılan 6 ncı maddeye ilâve edil
miştir. 

455 2 Süvari hayvanlarının yem bedeli: 
iaşe maddelerinin ve sair levazımın geçen senelere nisbeten fazla miktarda yükselişi dola
yısiyle zaruri olarak bu fasla (10 000) üra ilâve edilmiştir. 

442 Posta telgraf ücreti: 
P. T. T. Umum müdürlüğünün 28 , I . L942 gün ve 106 sayılı yazısı üzerine bu fasıldan 
(10 000) lira tenzil edilmiştir. 

JANDARMA G. K. 

F. M. 

461 Maaş: 
Bu fasla konan (380 000) liralık zam 4178 sayılı kanun mucibince verilecek zamlarla ge
dikli ve temditlilerin kısmen terfi, kısmen temdit derecelerinin artmasından mütevellit
tir. 

462 Tekaüt ikramiyesi: 
Geçen seneye nazaran yaş haddine tabi tutulacak subay adedinin artmasından (18 880) li
ra zamm edilmiştir. 

463 1 Memur ücreti 
Bu fasla konan (5 500) lira 4178 sayılı kanun mucibince verilmesi icabeden zamdan mü
tevellittir. 

463 2 Müstahdemin ücreti: 
Bu fasla konan (21 500) lira 4178 sayılı kanun mucibince verilmesi lâzımgelen zam ile yeni 
alınacak üç kamyonet şoförünün ve yeniden açılacak eşya ambarları için konulan 11 ha
malın maaşları karşılığıdır. 

464 Muvakkat tazminat: 
Subay okulundaki gediklilerin kanunen ailelerine verilecek mesken bedeliyle karargâhın bi
rinci ve yedinci şubelerine yapılan subay zammına karşılık olarak (5 000) lira fazla konul
muştur. 

468 1 K. oto işletmesi: 
Benzin ve saire fiatlarmın yükselmensindendir. 

468 2 K. oto tamiri: 
Malzeme ve saire fiatlarmın yükselmesinden. 
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470 1 Tenvir, teshin: 
Ankara'daki J. subay, askerî memur ve mensuplarının tayın bedellerine ait tenvir, teshin 
ve mahrukat bedellerine karşılık olarak bu fasla (1 500) lira fazla konulmuştur. 

472 2 Matbu evrak: 
Bu fasla konan (5 000) lira maliye kırtasiye deposunun kırtasiyeye koyduğu riat farkın
dan mütevellittir. 

575 Müfettişler harcırahı: 
Bu sene ilâve edilen iki müfettiş için (2 000) lira fazlaya ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

47!) 1 iaşe bedeli: 
Bu fasla konan (407 127) lira fazlalık, geçen. sene rayiç ve konturat flallarının !) zar lira 
iken pahalılık yüzünden bu sene 11 lira hesabiyle konulduğundan mütevellittir. 

479 2 Yem bedeli: 
Bu fasla konan (100 000) lira fazlalık »'ecen seneye nazaran f'iat farkıtıdandır. 

4S0 1 Melbusat: " 
Bu fasla konan (491 293) lira eşya fiatlarınuı yükselmesinden ve 4L08 sayılı kanun muci
bince subaylara verilecek melbusattan mütevellittir. 

482 Nakliyat: 
Bu fasla konan (40 000) lira fazlalık toplu birliklerin erzak nakliyat imlan mütevellin ir. 

486 1 Nakil vasıtaları mubayaası: 
Askerî hizmet için ikisi muhafız taburuna, biri de subay okuluna alınacak 3 kamyonet 
içindir. 

486 2 tşletme: 
Pahalılık dolayısiyle ihtiyaç karşılığıdır. 

486 3 Tamir: 
Pahalılık dolavısivle ihtiyaç karşılığıdır. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ 

1942 yılı bütçesi 1941 yılı bütçemize nazaran 314 294 liralık bir fark ile hazırlanmıştır. Bütçe 
yekûnunun artmasındaki sebep 4178 sayılı kanun mucibince memur ve müstahdemlere verilecek 
fevkalâde zamlardan dolayı 285 591 lirası maaş, ücret ve yeniden açılan çocuk zammı tertiplerine, 
mütebaki 28 658 lirası da ahvali fevkalâde dolayısiyle muvakkat tazminat, posta telgraf ve telefon 
daimi memuriyet;, muvakkat memuriyet ve kııriye harcırahları tertiplerine yapılmıştır. 

Bütçenin diğer fasıllarında da 1941 yılı bütçesinin yekûnu dahilinde 74 860 liralık değişiklikler 
yapılmıştır. Bütçeye ilâve edilen tahsisat ile fasıllar arasındaki değişikliklerin müfredatı aşağıda 
izah edilmiştir. 
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1. — 4178 sayılı kanun mucibince memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zamdan 

dolayı 
Fasıl 

501 
502 
502 
504 
505 
505 

Madde 

1 
2 

1 
2 

Lira 

520 
268 377 

326 
150 

3 101 
12 101 

284 575 
liralık bir zam yapılmıştır. 

2. — 1942 malî yılı içinde 65 yaşını ikmal eyliyerek tekaüde sevkedilecek ve 30 senelik müd
detini tamamlayarak tekaütlüğünü istiyeeek olanlar için 503 ncü fasıldan 360 lira tenzil edilerek 
12 000 lira bırakılmıştır. 

3. — 506 nci maddede bir değişiklik yoktur. 

4. — Ahval dolayısiyle hariçten muvakkat veya daimî vazife ile merkeze nakledilen memur
lara verilmekte olan muvakkat tazminatı karşılamak üzere 507 nei fasla 1016 lira ilâve edilmiştir. 

5. — Açıkta kalan kitapların tasnif edilerek muhafazası ve memurların istifadesi temin edil
mek maksadiyle kütüpane noksanlarının ikmali için 508 nci fasla 2 000 lira ilâve edilmiştir. Bu 
para 523/2 kütüp ve risail faslından tenzil edilerek mezkûr fasla ilâve edilmiştir. 

6. — 509 ncu tenvir, teshin ve kırtasiye tertiplerinde bir değişiklik yapılmamıştır. 

7. — Müstahdemine alınacak melbusatm pahalılığı dolayısiyle tedariki için 510 - 2 nci madde
ye 1558 lira zam yapılmıştır. 

8. — 1940 malî yılı içinde yapılan dahilî telgraf muhaberatı ile posta masrafları 1408,62 liraya 
baliğ olduğundan kanunlarına göre 511 nci fasla 1060 lira zammedilmiştir. 

5. — Harp dolayısiyle yolların kapalı ve posta sevkıyatı muntazam bir şekilde cereyan eyle
memesinden naşi muhaberat telgrafla yapılmaktadır. 1941 malî yılı zarfında ihtiyar olunan mas
raf ve bütçede vücuda gelen açık nazarı itibara alınarak 512/1 maddesine 15 000 

512/2 » 2 000 
512/3 » 1 000 

18 000 lira zam ya
pılmıştır. 

10. — Hariçdeki memur ve müstahdemlerin maaş ve ücretleriyle elçilik ve konsolosluk mas
raflarının vaktinde ödenmesi ve konsolosluk hasılatı hakkında bankalar tarafından Merkez ban
kasına verilen malûmat ahval dolayısiyle telgrafla yapılmakta olduğundan 513/2 nci nakli nukut 
maddesine 15 000 lîraık zam yapılmıştjır. 

11. — Benzin, yağ ve tamir için tedariki ieabeden malzeme fiatları ve işçi ücretleri yükselmiş 
olmasından dolayı 514/1 maddesine 1 000 

514/2 » 700 

1 700 lira zam yapılmıştır. 
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12. — Görülecek lüzuma mebııi yeniden ihdası icabedecek olan elçilik ve konsoloslukların tefrişi 

için 515/4 maddesine 10 000 lira zam yapılmıştır. 

Ahval dolay isiyle ecnebi memleketlerden yurda getirilecek muhtaç tebaanın yol masraf lariyle 
iaşelerinin temini için 515/6 maddesine 4 000 lira ilâve edilmiştir. 

13. — 516 ncı elçilik otomobilleri mubayaa faslında bir değişiklik yapılmamıştır. 

14. — Müddetlerini ikmal ve görülen lüzum üzerine mecburi ylarak yapılan tâyin ve nakillerden 
ve harp vaziyeti itibariyle yolların açık olmamasından ve seyahatlerinde fazla masraflar ihtiyar 
edilmesinden dolayı 517 nci daimî memuriyet harcırahı faslına 15 000 lira zammedilmiştir. 

15. — Sefaret ve konsolosluklar ile sık temasta bulunmak üzere gönderilmekte olan kuryelerin 
adetleriyle yol masraflarının artmasından dolayı 518 nci muvakkat memuriyet ve kurye harcırahı 
tertibine 15 000 lira zammedilmiştir. 

16. —• 519 ncu tedavi masrafı tertibinde bir değişiklik yapılmamıştır. 

17. — Milletler cemiyetine dahil devletler tarafından taahhütleri ifa edilmemekte olduğu haber 
alınması üzerine 1941 malî yılı içinde ödemek mecburiyetinde olduğumuz iştirak hissemizi ödemedik. 
1942 malî yılı zarfında da ödenmesine taraftar bulunmadığımızdan 520 nci fasla beynelmilel müesse-
sata iştirak hisselerimizin tutarı olan 2 700 lira bırakılarak 72 300 lira tenzil edilmiştir. 

18. — Sefaretler tarafından sık, sık verilmekte olan ziyafetlere karşılık olmak üzere ihtiyar olu
nan masrafların temini için 521 nci fasla 15 000 lira zammedilmiştir. 

19. — 513 ncü fasılda verilen izahat veçhile nakil vasıtalarının . . . 
522/1 nci maddesine 1 000 
522/2 » » 1 000 

2 000 lira zam yapılmıştır. 

20. — Vaktiyle ecnebi memleketelrden getirmekte olduğumuz birçok gazete ve mecmuaların harp 
dolayısiyle neşredilmemesinden naşi 523/2 nci maddesinden 2 000 lira tenzil edilmiştir. Bu para kü
tüphane inşası için 508 nci fasla ilâve edilmiştir. 

21» — 524, 525, 526, 527, 528 nci fasıllarda bir değişiklik yapılmamıştır. 

22. — Elçilik ve konsolosluklarca yapılan masraflara ait evrak yolların kapalı bulunması hase
biyle mahsup müddeti zarfında merkeze getirilememekte olduğundan düyun tertibine intikal eyleyen 
bu gibi masraflar karşılıklarının mümkün mertebe temini için 529 ncu geçen yıl borçları tertibine 
3 000 lira zammedilmiştir. 

23. — 530 ncu fasılda bir değişiklik yapılmamıştır. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ M. V. 

1942 malî yılı bütçemiz, 1941 malî yılma nazaran 2 600 408 lira zanmıiyle 14 569 832 lira üze
rinden tanzim ve takdim edilmiş bulunmaktadır. 
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Bu zam şu suretle tevzi edilmiştir : 

Lira 

4178 sayılı Fevkalâde zam kanunu mucibince verilmesi icabeden zamlar karşılığı olmak 
üzere alâkalı tertiplerle yeniden açılan hususi fasla. 
Kırtasiye, tenvir ve teshin, evrakı matbua ve melbusat tertiplerine. 
Umumî muvazene dahiline alınacak olan Erzincan hastanesiyle diğer hastaneler, sıhhi 
ve içtimai muavenet müesseseleri ve mücadeleler teşkilâtı, ilâç ve iaşe maddeleri kar
şılığı olmak üzere alâkajLı tertiplere ve hayvan yem bedeli faslına. 
Veremle mücadele için yeniden açılan hususi fasla. 
Aydm'da yeniden açılacak olan doğum ve çacuk bakımevi için, doğum ve çocuk ba
kımevleri faslına. 

503 000 28 000 lirası Erzincan hastanesi memur ve mütahdemlerinin maaş ve ücretlerine ve 
475 000 lirası da vekâletimiz teşkilât kadrolarında yapılacak olan tevsie karşılık olmak 
üzere maaş, ücret ve muvakkat tazminat fasıllarına. 

852 408 

10 000 
950 000 

260 000 
25 000 

2 600 408 Yekûn 

1942 malî yılı bütçemizin ihzarında, içinde bulunduğumuz fevkalâde ahval ve şeraite rağmen 
mevcut müesseselerimizle diğer teşkilâtımızın, normal zamanlardaki çalışmaları ve verimlerinin aynı 
şekilde devamını temin edebilmesi esası gözönüne alınmış ve bu esasa göre tahsisat tefriki cihetine 
gidilmiştir. 

Yapılan zamlar ve tasarruflar, tertipleri itibariyle aşağıda arz ve izah olunmuştur. 

Fasıl : 531 - Vekil tahsisatı . Zam : 520 lira 
Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı kanun mucibince veril

mesi icabeden zam karşılığı olmak üzere bu fasla 520 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 532 - Madde : 1- Memurlar maaşı. Zam : 677 015 lira 
Bu fasla yapılan 677 015 liralık zam şu suretle husule gelmiştir : 

Lira 

344 217 Fevkalâde zamlar karşılığı. 
332 798 18 583 lirası Erzincan hastanesi memurlar maaşı karşılığı olmak üzere teşkilât kadro

larımızda yapılacak tevsi münasebetimle. 

677 015 Yekûn 

Teşkilât kanunundaki değişiklik ve kadrolardaki tevsi sebepleri buna ait lâyihada izah edilmiş 
bulunduğu için burada ayrıca izahat itasına lüzum görülmemiştir. 

Fasıl : 532 - Madde : 2 - Açık maaşı. Zam : 500 lira 
4178 sayılı kanun mucibince verilecek zam karşılığı olmak üzere bu tertibe 500 lira ilâve edil

miştir. 
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4178 sayılı kanun mucibince verilecek yakacak ve çocuk zamları : ilâve 

Lira 

18 540 Madde : 1 Yakacak zammı 
37 500 Medde : 2 Çocuk zammı 

56 040 Fasıy yekûnu 

4178 sayılı kanunun 3 ncü ve 9 ncu maddeleri mucibince verilecek olan çocuk ve yakacak zam
ları karşılığı olmak üzere yine aynı kanun hükmüne tevfikan açılan işbu hususi faslın maddelerine 
müfredatı yukarıda yazılı 56 040 lira konulmuştur. 

.Fasıl : 534 - Madde : 1 
Merkez memurlar ücreti : Tenzil 14 590 lira 

Bu maddeye 1942 yılı için 305 750 lira tahsisat konulmuştur. Bu miktar şu suretle husule gel
miştir : 

Lira 

266 880 Teklif edilen yeni kadrolar dahil olduğu halde mevcut kadro tutarı. 
34 494 Fevkalâde zamlar karşılığı. 

2 376 Müktesep haklar karşılığı. 
2 000 Tadili teklif edilen kadroların fevkalâde zammı karşılığı. 

305 750 Yekûn 

Bu maddede 14 590 lira bir tasarruf gözükmekte ise de Ankara Numune hastanesinin vilâyet
ler kısmına ithali münasebetiyle bu müessese ücretli memurları kadrolarının tutarı vilâyetler par
tisine naklolunmuş ve bu suretle işbu tenezzül husule gelmiş bulunduğu için tasaruf yok demektir. 

Fasıl : 534 - Madde : 2 
Merkez müteferrik müstahdemleri ücreti : Tenzil 54 469 lira 

Bu maddeye mevzu tahsisat şu suretle hesap edilmiştir: 

Lira 

84 840 Merkez müteferrik müstahdemleri kadrolarının tutarı. 
16 871 Merkez müteferrik müstahdemleri fevkalâde zamlan karşılığı. 

101 711 Yekûn 

Bu maddede 54 469 liralık tenezzül husule gelmesi, 534 ncü faslın birinci maddesinde izah edi
len sebepten mütevellittir. 

Fasıl : 535 - Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları ücret ve masrafları: 
Lira 

616 Madde : 1 Ücret. 
200 Madde ; 2 Harcırah ve sair zaruri masraflar. 

816 Fasıl yekûnu 
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Daha evvelki bütçelerde ecnebi müstahdemler namı altında bu fasla konulan işbu tahsisat 1942 

yılı için iki maddeye tefrik edilmiş bulunmaktadır. 

Zammedildiği görülen miktar 1941 malî yılı içinde Vekiller Heyeti karariyle kadrosu istihsal edi
len merkez Hıfzıssıhha enstitüsü biyoloji tetkikat ve imalât şubesi müdürünün 1942 malî yılında 
esas partisine alınmış olması sebebiyle tahsisatın tezyidi lüzumundan mütevellittir. 

Kadrosuna nazaran bu zammın 6 900 lira olması lâzımgelirken getirilmesi imkânı olamıyaca-
ğı anlaşılan ve 1941 kadrosunda mevcut olup 1942 yılında kadrodan çıkarılan bir aded 125 liralık 
ve iki aded de 110 liralık ecnebi hemşire muhassasatiyle bu zammın bir kısmı karşılanmış olmasın
dandır. 

İkinci maddeye 200 liralık tahsisat konulması sebebi de mevcut ve 1942 senesi zarfında mukave
lesi hitam bulacak olan bir ecnebi hemşirenin avdet harcırahını temin maksadına müstenittir. 

Fasıl : 536 - Madde : 1 
Vilâyetler memurlar ücreti : Zam 419 829 lira 

Bu maddeye yapılan 419 829 liralık zam şu suretle husule gelmiştir: 

Lira 

1941 yılı kadrolarına nazaran verilmesi icabeden fevkalâde zam. 
Ankara Numune hastanesi memurlarının fevkalâde zammı. 
Teşkilât kadrolarında yapılacak tevsi karşılığı. 
Erzincan hastanesi ücretli memurlar "tahsisatı. 
Müktesep haklar karşılığı. 
Ankara Numune hastanesi ücretli memurları tahsisatının bu partiye nakli. 

419 829 Yekûn ' 

Teşkilât tevsiine ait sebepler buna müteallik lâyihada bertafsil izah edilmiş Tralunduğu için bu
rada ayrıca izahat verilmesine lüzum görülmemiştir. 

Fasıl: 536 - Madde: 2 
Vilâyetler müteferrik müstahdemleri: Zam 249 328 lira 

Bu tertibe yapılan 249 328 liralık zammın müfredatı aşağıda arzedilmiştir: 

Lira 

1941 yılı kadrolarına nazaran verilmesi icabeden fevkalâde zam. 
Ankara Numune hastanesi müteferrik müstahdemleri ücretleri. 
Ankara Numune hastanesi müteferrik müstahdemleri fevkalâde zammı. 
Tevsi edilecek teşkilâta ait müteferrik müstahdemler ücretleri. 
Umumî muvazeneye alınacak olan Erzincan hastanesinin müteferrik müstahdemleri ücret
leri. 

249 328 Yekûn 

Vilâyetler memurlar ve müteferrik müstahdemler ücretleri tertiplerinde gözüken zamların kâffesi 
hakikî bir ilâve olmayıp müfredatında da görüleceği veçhile merkez memurları ve müteferrik müstah
demleri partisine dahil bir kısım teşekkülün vilâyetler partisine alnımış ve binaenaleyh tahsisatları
nın da bu tertiplere nakledilmiş bulunmasmdandır. 

223 
11 
124 
1 
5 
53 

094 
453 
500 
939 
383 
460 

133 
71 
15 
22 
7 

170 
340 
255,-
085 
478 
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Fasıl: 537 

Muvakkat tazminat: Zam 4 200 lira 
Bu fasla yapılan 4 200 liralık zam teşkilât kanunu mucibince yapılacak ihdaslar münasebetiyle 

artan memurların adedlerine ve aylıklarına nazaran bilhesap konulmuştur. 

F. 

540 
540 
544 
544 
546 
546 

M. 

2 
3 
1 
2 
2 
3 

Tertibi 

Merkez teshini 
Merkez kırtasiyesi 
Vilâyetler tenvir ve teshini 
Vilâyetler kırtasiyesi 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Yapılan zam 
Lira 

1 500 
1 000 
2 500 
1 000 
2 000 
2 000 

Yekûn 10 000 

Bu tertiplere yapılan zamlar ahvali hazıra dolayısiyle tereffü eden fiatlar karşılığıdır. 

Fasıl: 553 
Posta ve telgraf ücreti: Tenzil: 3 234 lira 

Münakalât vekâletinden gelen 30 .1.1942 tarihli ve 1/942/143 numaralı tezkerede münderiç, 43 571 
lira aynen 1942 bütçesine konulmuş ve bu suretle 1941 senesine nazaran yukarıda arzedilen 3 234 li
ra tasarruf husule gelmiştir ki bu miktar, diğer zaruri hizmetlere tahsis edilmiştir. 

Fasıl: 556-Madde: 4 
Trahom mücadelesi diğer bilûmum masraflar: Zam: 34 000 lira 

Trahom mücadelesi hastane ve dispanserleri iaşe maddeleri ve ilâç fiat farkı olarak % 50 nis-
betinde işbu zam yapılmıştır. 

Fasıl: 557 -Madde: 2 
Zührevi hastalıklarla mücadele diğer bilûmum masraflar: Zam 13 000 lira 

Artan ilâç fiatlarmı karşılamak üzere % 13 ni«betinde işbu cüzi zam yapılmıştır. 

Veremle mücadele masrafı ilâve: 260 000 lira 
Ayni zamanda verem mücadele cemiyetlerine yardım yapılmak kaydiyle bütçemize ilâvesi tensip 

edilen işbu tahsisatla yeniden bazı verem mücadele dispanserleri açılacak ve veremle mücadele için 
muktazi sarfiyat yapılacaktır. 

Fasıl: 562 
Hayvan yem bedeli: Zam: 140 120 lira 

Yüksek meclisçe ikinci müzakeresi yapılmak üzere bulunan hayvan yem bedeli hakkındaki kanuna 
göre sıhhat memurlarımıza verilmekte olan yem bedellerinin rayice göre 15 liraya kadar tezyidi ve 
şimdiye kadar hayvan yem bedeli verilmemekte olan mücadele sıhhat memurlarına da bu bedelin ve
rilmesi icabedeceği cihetle kadrolarına nazaran işbu zam yapılmıştır. 

Fasıl : 565 
Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek doktor ve eczacıların harcırahları tahsil ve tedavi 

masrafları : Zam : 4200 lira 
Bu zam yeniden staj için ecnebi memleketlere doktor ve eczacı gönderilmesi maksadına matuf 

olmayıp evvelce Amerika'da bulunan ve tahsil masrafları Rokf eller müessesesince verilmekte 
iken bu müessesece artık masraflarının devamı tediyesine imkân olmadığı bildirilen ve yapılan 
tetkikat neticesinde ahvali hazıra sebebiyle memlekete avdetleri de kabil olamıyacağı anlaşılan bir 
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tabip ve bir sıhhat mühendisinin vekâletimiz lıesabma tahsile devam ettirilmeleri zaruri görülmekle 
bu fasla 4200 lira ilâve olunmuştur. 

Fasıl : 568 
Tekâmül tedrisatı masrafı : Tenzil : 2499 

Ahvali hâzıra dolayısîiyle sıhhat memurlarından bir kısmının askerde bulunması, etıbbanın da 
vazifelerinden ayrılmaları mahzurlu görülmesi dolayısiyle bu senelik tekâmül kursu açılmasına 
imkân görülemediğinden bu fasılda mevcut 2500 liradan 2499 lirası tenzil ve faslm muhafazası 
için bir lira ipka edilmiştir. 

Fasıl : 569 
Zehirli ve boğucu gazlardan korunma levazımı mubayaa bedeli : Tenzil : 1000 lira 

Vaziyeti hazıra dolayısiyle bazı malzemenin tedarikine imkân bulunamadığından bu fasıldan 
1000 lira tenzil edilmiştir. 

Tertibi Fasıl 

570 
571 
572 
572 
572 
573 
573 
573 
574 

Madde 

1 

1 
o 
3 
1 
2 
3 

Yapılan zam 
Lira 

10 000 
20 000 
8 000 
5 000 

130 000 
618 838 
10 000 
3 000 
85 000 

889 838 

Kuduz tedavi müesseseleri 
Merkez hıfzıssıhha enstitüsü ve hıfzıssıhha mektebi 
Sağır, dilsiz, ve körler müessesesi 
Küçük sıhhat memurları mektebi 
Leylî tıp talebe yurdu 
Devlet hastaneleri 
Muayene ve tedavi evleri 
Verem dispanserleri 
Doğum ve çocuk bakım evleri 

Yekûn 

İaşe, ilâç, vesair bilûmum malzeme fiyatlarının yükselmesi yüzünden mevcut hastanelerle sıhhi 
müesseselerimiz tahsisatları yekûnu umumisine nazaran % 32,75 nisbetinde bir zam yapümış ve 
bu meyanda umumî muvazene dahiline alınacak olan Erzincan hastanesiyle Aydın'da yeniden açıl
ması mukarrer bulunan Aydın doğum ve çocuk bakım evinin tesis ve idame masrafları da nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Fasıl : 576 — Madde : 4 
1936 yılı borçları karşılığı : Tenzil : 200 lira 

Bu yıl borçları bütçe müruruzamanına uğrayacağı için 1941 bütçesine mevzu 200 liralık tahsisat 
başka hizmetlere nakledilmek suretiyle tenzil edilmiştir. 

Fasıl : 577 
İskân memurlar maaşı : Zam 16024 lira 

4178 sayılı kanun mucibince verilecek fevkalâde zamlar karşulığı olmak üzere bu zam yapılmıştır. 

4178 sayılı kanun mucibince verilecek yakacak ve çocuk zamları : ilâve 

Madde Lira 

1 Yakacak zammı 270 
2 Çocuk zammı 500 

Yekûn 770 
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4178 sayılı kanun mucibince bu fastl açılmış ve muktazi tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 579 
Muhacirlerin iskân işleri : Tenzil : 100 000 

1942 malî yılında ne göçmen celbine ve ne de göçmenler için ev inşasına imkân hâsıl olamıya-
caği cihetle bu fasıldan 100 000 lira tenzil ve diğer mühim hizmetlere tahsis olunmuştur. 

V. M. 

ADLIYE VEKÂLETI 

586 

585 
588 
588 
589 
589 
592 
592 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
599 
611 
611 
61? 
612 
612 
613 
613 
613 
615 
597 

1 Maaş tertibindeki 2 365 930 lira fazlalık 4178 sayılı kanun mucibince verilmesi ieabeden 
fevkalâde zamla 4184. sayılı kanunla alman kadrolardan (L) cetveline alınmış olan kad
rolar hariç bakiyesinin maaş ve fevkalâde zamlarının tutarı 750 000 lira ve 1941 senesi 
(L) cetvelinden çıkarılan kadroların fevkalâde zamlariyle birlikte baliğ olduğu 228 875 
lira ve ceza tevkif evleri kadrolarında yapılacak değişiklik için konulan 80 000 1 İradan 
ileri gelmektedir. 

4178 sayılı kanun mucibince verilecek fevkalâde zamlara mukabil bu tertiplerdeki tah-
| sisat arttırılmıştır. 

2 J 
1 
2 
3 

2 
2 

2 J ahvali haziranın fiatlarda tevlit ettiği tereffüü karşılamak üzere bu tertiplere zam 
3 T yapılmıştır. 
1 
2 
1 
2 

1 Vilâyetler tenvir ve teshin maddesine konulan lahsisatın kâfi gelmemesinden dolayı 1941 
malî yılı içinde münakale suretiyle 13 000 l :ra zam yapılmış olduğundan bu tertibin 
13 000 lira arttırılması lüzumlu görülmüştür. 
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1 İstanbul Adliyesinin işgalinde bulunan İstanbul Posta ve telgraf binası için Vekiller He
yeti kararı mucibince verilmesi lâzım gelen icarı karşılamak üzere 9 000 lira zam ya
pılmıştır. 
1941 senesi bütçesindeki 80 000 lira ile uainıî memuriyet harcırahı karşılanamamakta 
olduğundan 7 000 lira zam yapılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 
Müfettişlerin program mucibince teftişlerini yapabilmelerini temin için harcırah ve yev
miyelerine mukabil 10 000 lira ilâve edilmiştir. 

1 Nakil vasıtaları ücretlerinin artmasından dolayı cürmümeshut tahsisatı 50 000 lira faz-
lalaştırılmıştır. 

4 Medeni kanunla Nüfus kanunu mucibince müddeiumumiler tarafından açılacak dâva
ların masraflarına mukabil mütenevvi masraflar faslında yeniden bir madde açılmış ve 
200 lira tahsisat konulmuştur. 

4 Millî korunma kanununa göre sürgün cezasına mahkûm edilenlerin sevk masrafları mu
kabili bu maddeye 20 000 lira ilâve edibnıştir. 
Ceza ve tevkif evlerinin 250 lirayı tecavüz eden esaslı tamir masraflarını karşılamak 
için bu tertibe 14 999 lira zam yapılmıştır. 
Ankara mahkûm çocuk ıslah evine müu'davil sermaye verilebilmek üzere 5 000 lira art
tırılmıştır. 

TAPU VE KADASTRO U. M. 

M. ~~ 

1 Maaş maddesindeki 263 890 lira fazlalık 4178 sayılı kanun mucibince verilmesi icabe-
den fevkalâde zam ile L cetvelinden çıkarılan 8 memurun bir senelik maaşı karşılığıdır. 

il 
1( Bu tertiplerde görülen fazlalık 4178 sayılı kanuna göre verilmesi lazımgclen fevkalâde 
l f zamlardan ileri gelmektedir. 
il 

Vihıyct tapu dairelerine ait tamire muhtaç yazı makinelerinin tamir masrafını karşıla
mak üzere bu tertibe 1 155 lira zammcdilmiştir. 

1 1941 malî yılı bütçesine mevzu 8 300 lira ile bilûmum tapu dairelerinin tenvir ve teshin 
ihtiyaçları karşılanamamakta olduğundan bu maddeye 2 249 lira fazlasiyle 10 549 lira tah
sisat konulmuştur. 

^! Fiat tereffüünü karşılamak için bu faslın maddelerine ceman 2 750 lira fazla tahsisat va-
A i zedilmiştir. 

1 Muvakkat ve daimî memuriyet harcırahları tertiplerine konulan tahsisat kâfi gelmediğin-
[ den her sene bu fasıllara münakale suretiyle tahsisat zammedilmektedir. Bu itibarla 1941 
f yılı bütçesine nazaran daimî memuriyet harcırahı 1 000, muvakkat memuriyet harcırahı 
] da 2 300 lira arttırılmıştır. 

1 000 lira ile 3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi ve yol parası masrafları karşı
lanamamakta olduğundan bu fasla 1 500 lira tahsisat konulmuştur. 
100 lira ücretli iki muvakkat memurun ücret ve fevkalâde zamları mukabilidir. 
Geçen yıl borcu olarak tahakkuk edecek istihkaklar mukabili bu tertibe 500 lira ilâve 
edilmiştir, 
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MAARİF VEKÂLETİ 

1. — 1941 malî yılı bütçesiyle Maarif vekâleti için kabul edilmiş olan tahsisat 19 452 261 liradır. 

2. — 1942 malî yılı için teklif edilen miktar 27 653 734 lira olup geçen yılmkinden 8 201 473 lira 
fazladır. Bunun bir kısmı fevkalâde zam karşılığı ile maaş ve ücret açıklarına, bir kısmı Köy ensti
tüleri, mesleki ve teknik okulları masrafları ile bütün okulların iaşe ihtiyaçlarına, 1 169 790 lirası da 
vekilliğimize devredilen Yüksek mühendis ve teknik okulları hizmetlerine tahsis edilmiştir. 

3. — Zam gören tertiplerin mucip sebepleri fasıl ve madde itibariyle aşağıda gösterilmiştir: 

Fasıl: 650 
Vekil tahsisatı 

1941 yılı bütçesiyle bu fasıl için kabul edilen tahsisat 4 800 liradır. 

1942 yılı bütçesinde 520 lira fazlasiyle 5 320 lira olarak teklif edilmiştir. Bu fasılda görülen 
zam 4178 sayılı kanunla kabul edilen fevkalâde zam karşılığıdır. 

Fasıl: 651 - Madde: 1 
Memullar maaşı 

1941 yılı bütçesiyle bu fasıl için kabul edilen tahsisat 7 098 600 liradır. 

1942 yılı bütçesinde 2 307 660 lira fazlasiyle 9 352 620 lira olarak teklif edilmiştir. Bu maddede 
görülen zam: 

Lira 

528 060 Kadro açığı; 
1 434 600 4178 sayılı kanunla kabul edilen fevkalâde zam; 

300 000 Orta öğretim ile Köy enstitüleri, kütüphaneler için (L) cetvelinden serbest bırakılan kad
rolar ile maarif kâtipleri, müzeler, Üniversite idare kadrolarında yapılacak değişiklik; 

45 000 Siyasal bilgiler okulu, Dil, Tarih - Coğrafya, Hukuk fakültesi teşkilâtında yapılacak de
ğişiklikler karşılığıdır. 

Fasıl : 652 - Madde: 1 - 2 
Yakacak ve çocuk zammı 

1942 bütçesinde bu fasıl yeniden açılmıştır. 4178 sayılı kanun mucibince verilecek yakacak ve 
çacuk zammı için 1 nci maddeye 40 000, 2 nci maddeye 40 000 ki ceman 80 000 lira konulmuş
tur . 

Fasıl : 653 - Madde: 1 - 2 
Memurlar, müteferrik müstahdemler 

1942 yılı bütçesinde görülen 89 950 lira fazlanın 74 700 lirası kadro açığı, 11 250 lirası da 
fevkalâde zam karşılığıdır. İkinci maddedeki 9 480 lira fazla da fevkalâde zam karşılığıdır. 

Fasol : 654 - Madde : 1 - 2 
Memurlar, müteferrik müstahdemler 

1942 bütçesiyle bu faslın 1 nci maddesi 250 127, 2 nci maddesi de 188 450 lira fazlasiyle tek-
'Mf edilmiştir. Bunun bir kısmı açık, bir kısmı da fevkalâde zam karşjılağıdır. 

Fasıl : 655 - Muvakkat tazminat 
1941 malî yılı bütçesiyle bu fasıl için kabul edilen tahsisat 161 239 liradır. Bu ders yıljı içinde 

Ankara'daki okullarda açılacak şubeler için 'tâyin edilecek öğretmenler ile 4122 sayılı kanunla 
kabul edilmiş olan kadrolar gözönünde tutularak 1942 yılı için bu fasıl tahsisat (30 298) lira faz-
lasiyle teklif edilmiştir. 



Fasıl : 656 - Madde : 1 
Müdür ve muavin ücretleri 

1941 malî yılı bütçesiyle bu madde tahsisatı 346 680 lira o|arak kabul edilmiştir. Geçen yılkı 
tahsisata nazaran fazla görülen 69 114 lira, 4178 sayîılı kanunla kabul edilen fevkalâde zam kar
şılığıdır. 

Fasıl : 656 Madde : 2 
öğretmen ders ücretjleri 

1941 bütçesinde bu madde tahsisatı 710 000 liradır. 1942 yftlı için 250 000 lira fazlasiyle 960 
bin lira teklif edilmiştir. Bunun 150 000 lirası açık, 100 000 lirası da fevkalâde zam karşılığudır. 

Fasıl : 656 - Madde : 3 
Meslekî ve teknik öğretim okulları ders, ekzersiz ve şeflik ücretleri 

1942 malî yılı bütçesiyle bu madde tahsisatı 55 000 lira fazlasiyle 236 250 lira olarak teklif 
edilmiştir. Bunun 40 000 lirası fevkalâde zam, 15 000 lirası da açık karşılığıdır. 

Fasıl : 657 - Askerî ders ücretleri 
1942 malî yıllı bütçesiyle bu fasıl tahsisatı 40 000 lira fazlasiyle 200 680 lira olarak teklif edil

miştir. Bu fazla 4178 sayılı kanunla kabul edilmiş olan fevkalâde zam karşılığıdır. 

Fasıl : 669 
Eesmî 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 dolayısiyle bütçeye konan 5 000 lira kâfi 
gelmediğinden 5 000 lira münakale suretiyle temin edilmiştir. Bu sebeple 1942 yılı*için 5 000 lira 
fazlasiyle 10 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 671 
Posta ve telgraf ücreti 

1941 malî yılı bütçesiyle bu fasıl tahsisatı 54206 lira olarak kabul edilmiştir. 1942 yılı için 
Münakalât vekâletinin işarı üzerine 3 705 lira fazlasiyle 57 911 lira teklif edilmiştir. 

Fasü : 675 
Maarif matbaası makine tesisat ve levazımı 

1941 yılı bütçesiyle bu fasıl tahsisatı 15 000 lira olarak kabul edilmiştir. 

1942 malî yılı için 6 000 lira fazlasiyle 75 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

Maarif matbaası merkezinde bulunan makinelerden bir kısmının da Ankara şubesine nakli ve 
mevcut makinelerin tamir ve ıslahı, Ankara'da bir klişe ve strotipi ve klişe atelyesi tesisi, merkez 
ve şubedeki muhtelif atelyelerde mevcut cilt ve baskı makinelerinin randıman muvazenesini te
min etmek üzere yeni makineler alınması ve matbaa memur ve işçilerinin fevkalâde zam dolayısiyle ve
rilecek ücretler karşılığıdır. 

Fasıl : 677 - Madde : 9 
2133 sayılı kanunla ihdas edilmiş olan Devlet kitapları mütedavil sermayesine 

2259 sayılı kanun hükümleri mucibince Maarif vekilliği tarafından bastırılmakta olan okul ki
tapları için lüzumlu kâğıt ve malzemenin fiatlarında hâsıl olan yükselişi karşılamak ve bu suretle 
kitapları talebe eline geçen yıllarda olduğu gibi asgari fiatla verebilmek için bu madde tahsisatı 
100 000 lira fazlasiyle 250 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 679 - Madde : 2 
İdare evrakı 

Öğretmen, talebe ve idare işleri için okullarda kullanılan formül, fiş, defter ve bu gibi bas
malar, bunların sevk ve tevzii masrafları karşılığı olarak 1941 yılı bütçesiyle kabul olunan 
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20 ÖÖO lira okul ve talebe adedinin artması dolayısiyle kâfi gelmediğinden 1942 yılı için bu fasıl 
tahsisatı 30 000 lira fazlasiyle 50 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 679 A 
înönü ansiklopedisi bürosunun her türlü tesisat 

1942 bütçesinde bu fasıl yeniden açılmıştır. Büroda yeniden vücuda getirilecek tesisat ile kütüp
hanesi için lüzumlu kitapların temini ve büro şef ve memurları ile müstahdemlerin ve mütehassıs
ların ücretleri, telif hakları gibi masraflar karşılığı olarak 40 000 lira teklif olunmuştur-

Fasıl : 686 - Madde : 1 - 6 
Köy okulları ile enstitülerin ve eğitmenlerin 

1941 malî yılı bütçesiyle bu fasıl tahsisatı 2 852 490 lira olarak ktbul edilmiştir. 

1942 yılı için 1 720 652 lira fazlasiyle 4 573 142 lira teklif olunmuştur. 

1. — Köy okullarında halen vazife görmekte olan 6548 köy eğitmenine 3238 sayılı kanuna göre 
verilmekte olan aylık ücretlerle 4129 sayılı kanuna göre yapılmış olan fevkalâde zam karşılığı ve 1942 
senesi eğitmen kurslarında yetiştirilecek eğitmenlerin (6) aylık ücretleri ve bu okullara gönderilecek 
tesis masrafları tutarı bu maddeye konmuştur. 

2. — 3238 sayılı kanuna göre açılan köy eğitmen kurslarının pahalılık zammı tutarı bu maddeye 
konmuştur. 

3. — 3238 sayılı kanuna göre halen çalışmakta bulunan 683 gezici başöğretmen ve gezici öğretmen
lere verilecek yol paraları ile fevkalâde zam karşılığı tutarı bu maddeye konmuştur. 

4. — 17 Köy enstitüsünün bilûmum ücret ve masrafları ile bu sene yeniden tâyin edilecek öğret
men okulu mezunu öğretmenlere 789 sayılı kanuna göre verilecek teçhizat bedelleri karşılığı bu mad
deye konmuştur. 

5. — 3704 sayılı kanuna göre Köy enstitülerine ve eğitmen kurslarına bu sene verilecek mütedavıl 
sermaye miktarı bu maddeye konmuştur. 

6. — Köy enstitülerinde ikisi bu sene köy eğitmenliğine tâyini yapılacak (108) mezun vermek
tedir. Bunlara 3803 sayılı kanuna göre verilecek aylık ücretlerle, zaruri yol paraları, zatî teçhizat 
ve istihsal vasıtaları bedellerinin ve tazminatın tutarı bu maddeye konmuştur. 

Fasıl: 687 - Madde: 1 - 4 
îaşe ve melbusat 

Nakil vasıtaları ve müessese için alınacak çiftlik hayvanları 
1942 malî yılı bütçesiyle bu faslın birinci iaşe ve melbusat tahsisatına iaşe fiat farkı olarak 10 000, 

4 ncü maddeye müessese için alınacak çiftlik hayvanatı masrafı karşılığı olarak 3 -i50 lira ilâvesi 
suretiyle bu fasıl tahsisatı 13 540 lira fazlasiyle 77 565 liraya çıkarılmıştır. 

Fasıl: 688 - Madde: 1 
Mekûlât, tatil aylarında yemek ücreti 

1942 malî yılı için bu madde tahsisatı 12 879 lira fazlasiyle 55 811 lira olarak teklif edilmiştir. Bu 
fark iaşe ve eşya fiatlarmdaki yükseliş dolayısiyledir. 

Fasıl: 689 - Madde: 1 
Mekûlât, tatil aylarında yemek ücreti 

. 1942 malî yılı bütçesiyle bu madde tahsisatı da iaşe ve eşya fiatlarmdaki yükseliş dolayısiyle 
26 191 lira fazlasiyle 113 496 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl: 690-Madde: 1 
Bu madde tahsisatı da yukarıki maddede arzı-d'.1 on sebep dolayısiyle 1 909 lira fazlasiyle 8 273 

lira olarak teklif olunmuştur. 
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Fasıl: 692-Madde: 1 

Mahrukat fiatlarmdaki yükseliş dolayısiyle bu madde tahsisatı 1 875 lira fazlasiyle 8 125 lira ola
rak teklif olunmuştur.. 

Fasü: 693-Madde: 1 - 10 
1941 malî yılı bütçesiyle bu fasıl tahsisatı 95 068 lira kabul edilmiştir. 1942 yılı için 71 310 lira 

fazlasiyle 166 380 lira teklif olunmuştur. 

İaşe, mahrukat ve eşya fiatlarmdaki yükseliş dolayısiyle mevcut tahsisatla idare imkânı olmadı
ğından birinci maddeye 11 310, 10 ncu maddeye de 60 000 lira ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Fasıl : 696 - Madde : 1 - 3 
Nehari okulların mahrukat, tenvir 

Öğretmen okullarının mekûlâtı 
1. -— Mevcut okullarımızın 20 si kaloriferlidir. Bu okulların bir yıllık kömür sarfiyatı 4 427 

tondur. Diğer 187 okulda 2 837 soba yanmaktadır. Beher sobada günde 15 kilo kömür yandığına 
ve soba yanma müddetinin tatiller hariç 120 gün farzedildiğine göre o 286 ton kömür lâzımdır. Bu 
hesaba nazaran bütün okulların bir yıllık kömür sarfiyatı 9 713 ton tutmaktadır. Beher tonun fiatı 
vasati 30 lira itibar edildiği takdirde yalnız kömür için 200 000 küsur liraya ihtiyaç vardır. Tahsi
satın darlığı yüzünden birinci maddeye 59 268 lira ilâve edilmiştir. 

2. — Fevkalâde ahval dolayısiyle erzak fiatları çok yükselmiştir, daha da yükselmesi muhte
meldir. Öğretmen okullarının talebe sayısı 1 700 dür. Talebeye 300 gün üzerinden yemek veril
diğine göre yalnız yiyecek için 255 000 liraya ihtiyaç vardır. Mahrukat, tenvirat, tathirat, mua-
lece ve yem bedeli masrafları da gözönünde tutulmak suretiyle 3 ncü madde tahsisatı 71 644 lira 
fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Fasıl : 698 - Madde : 1 - 2 
Meccani talebenin pansiyon ücreti 

Memur çocuklarının pansiyon tenzilâtı 
1942 malî yılı bütçesiyle bu faslın 1 nci madde tahsisatı 160 000, ikinci madde tahsisatı da 

8 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Fevkalâde ahval dolayısiyle erzak ve saire fiatları çok yükseldiğinden (M) cetvelinde tesbit edil
miş olan ücretler kâfi gelmiyeceğinden 1942 yılı için bu ücretlere % 25 nisbetinde bir zam yapıl
mıştır. Bu sebeple esasen kifayet etmiyen birinci maddeye 160 000 ve ikinci maddeye de 8 000 lira 
ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 700 - Madde : 1 - 2 - 3 - 4 
Leylî ve yarım leylî ve nehari meslek okulları masrafı 

1941 malî yılı bütçesiyle bu fasıl tahsisatı 538 500 lira kabul edilmiştir. 

1942 yılı için 268 500 lira fazlasiyle 807 000 lira teklif olunmuştur. Yiyecek, yatacak, giyecek 
ve sair eşya ve malzeme fiatlarmdaki yükseliş dolayısiyle mevcut tahsisat kâfi gelmemekle beraber, 
yeniden açılacak okulların ihtiyacı da gözönünde tutulmak suretiyle 1 nci maddeye 190 000, 2 nci 
maddeye 100 000, 3 ncü maddeye 39 500 ve 4 ncü maddeye de 10 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 701 - Madde : 1 - 2 
Bütün meslek okulları 

1. — Bütün meslek okullarının makine, avadanlık ve tesisat ihtiyaçları birinci maddeden temin 
edilmektedir. 

Makine, avadanlık ve diğer tesisat eşyalarının fiatları eski yıllara nazaran üç, dört misli bir fi-
atla alınabilmektedir. 

Bu sebepten mevcut tahsisat okulların bugünkü ihtiyaçlarını karşılayamamıştır. 



önümüzdeki ders yrlında açılacak okulların ihtiyaçları da gözönünde tutularak bu madde 
200 500 lira olarak teklif edilmiştir. 

2. — 1942 malî yılında Bursa bölge sanat okulunda ve Bursa Necatibey kız enstitüsünde yaptırı
lacak okullar için alınacak arsaların bedeli için 2 nci madde 31 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 702 
Meslek ve tiearet kursları ve akşam okulları bilûmum masrafları 

Akşam okullarının bütün masrafları bu fasıldan temin edilmektedir. 

Bütün eşya ve malzeme fiatları eski yıllara nazaran üç dört misli artmıştır. Önümüzdeki ders 
yılında yeniden açılacak Akşam okullariyle gezici köy kadınları, gezici köy demirciliği ve ma
rangozluğu kurslarının masrafları gözönünde tutularak bu fasıl tahsisafr 130 000 lira fazlasiyle 
239 200 lira olarak teklif olunmuştur. 

Fasıl : 712 - Madde : 1 - 7 
Maaş ve ücret 

1941 malî yılı bütçesiyle 7 maddeyi ihtiva eden bu fasıl yekûnu 1 411 037 lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

1942 yılı için 320 328 lira fazlasiyle 1 731 365 lira alarak teklif olunmuştur. Bunun 151 080 lirası 
açık 169 248 lirası da fevkalâde zam karşılığıdır. 

Fasıl : 713 - Madde : 2 
Hastanelere yapılacak yardım ve iaşe masrafı 

1941 malî yılı bütçesiyle bu madde tahsisatı 167 285 liradır. 

1942 yılı için bu tahsisat 237 470 lira olarak teklif edilmiştir. Fazla görülen 70 185 lira ise 
fiat farkı için konulmuştur. 

Fasıl : 714 - Madde : 1 - 6 
Maaş ve ücret 

1941 malî yılı bütçesiyle bu fasıl tahsisatı 257 738 lira olarak kabul edilmiştlir. 1942 yık 
için 28 500 lira fazlasiyle 286 238 lira teklif olunmuştur. Bu fark fevkalâde zam karşılığıdır. 

Fasıl : 716 - Madde : 1 - 5 
Maaş ve ücret 

5 maddeyi ihtiva eden bu fasıl tahsisatı 1941 bütçesiyle kabul edilmiş olan miktardan 18 468 
lira fazlasiyle 156 648 lira teklif olunmuştur. Bu fark maaş ve ücret fevkalâde zam karşılığıdır. 

Fasıl : 717 
Fak. Bütün masrafları 

1942 malî yılı için bu fasıl tahsisatı 10 878 lira fazlasiyle 119 150 lira teklif edilmiştir'. Bu fazla 
iaşe fiat farkı karşılığıdır. 

Yüksek Mühendis ve Teknik okulları 
Maaş, ücret ve masraflar 

Bu fasıl ve maddeler 1942 yılında yeniden açıl mistir. Konulan tahsisat Nafıa vekâleti bütçe
sinden tenzil edilen 1 169 790 lira ile iaşe ve fevkalâde zam karşlığı olarak ilâve edilen 169 762 
lira ki ceman 1 339 552 liradır. 
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NAPtA VEKÂLETİ 

1942 malî yılı Nafia bütçesi (19 369 918) lira olarak tanzim kılınmıştır. 1941 yılı bütçemiz 
(18 666 440) lira idi. Bu tahsisattan 4121 numaralı kanun mucibince Maarif vekâletine devredilen 
Yüksek mühendis mektebi ile Teknik okulu maaş ve masrafları karşılığı olarak (1 170 510) lira ile 
tamamen ödenmiş olan su poliçeleri karşılığı olan (650 000) ve 1941 malî yılı içinde başlanmış ve 
malî yıl Sonuna kadar ikmali mukarrer Asi nehri ile Amik ovasında yapılacak su işleri için nievcut 
(250 000) liralık cem'an (2 070 510) tenzil edildikten sonra 1941 yılı bütçesinde kalan (16 595 930) 
liraya ilâve olarak 4178 numaralı kanunla memur ve müstahdem maaşlarına yapılan zamların karşı-
liği olarak (304 699) lira, Ankara şehri kanalizosyonu için (400 000), Ankara'da yapılmakta olan 
Gençlik parkı inşa ve tesisatı için (100 000), şose ve köprüler inşaat ve tamiratı için (1 661 689), 
Dördüncü umumî müfettişlik mıntakasmda yaptırılacak hastane için (207 600), Gümrükler inşaatı 

için (100 000) liraki, cem'an (2 773 988) lira ilâvei tahsisat verilmiş ve bu suretle 1942 teklif bütçe
mizin yekûnu yukarıda arzolunan (19 369 918) liraya baliğ olmuştur. 

Bu suretle tesbit olunan 1942 tahsisatının muhtelif hizmet fasıllarına tevzii ve geçen seneki tah
sisatı değişmeyenler hariç olmak üzere fasıllar arasında yapılan zam ve tenzillerin esbabı 
berveçhiati arzolunur : 

F . M. 

721 4178 sayılı kanunla kabul edilen zammı karşılamak üzere bu tertibe (520) lira ilâve 
edilmiştir. 

722 1 Maarif vekâletine devredilen teknik okulu muallim ve memurlarının maaşları tutarı 
olan (127 080) liranın tenzilinden sonra bakiye kalan miktara (268 337) lira ilâvesiyle 
bu tertibin tahsisatı (1 711 457) lira olarak tesbit edilmiştir. 
Bu ilâvenin (48 600) lirası 1942 yılında daha geniş mikyasta devam edecek olan şose 
ve köprüler inşaatında istihdam edilmek üzere (L) cetvelinden çıkarılan 25 aded mü
hendis ve fen memurlarının 12 aylık maaş tahsisatını mütebakisi de 4178 numaralı ka
nun mucibince verilmesi lâzım gelen fevkalâde zammı karşılamak üzere ilâve edilmiştir. 

724 Merkez memur ve müstahdemlerinin 4178 sayılı kanunla verilecek fevkalâde zamlarını 
karşılamak üzere bu faslın birinci memurlar ücreti maddesine (29 399) ve ikinci müte
ferrik müstahdemler maddesine de (15 596) lira zam yapılmıştır. 
4178 sayılı kanunla verilmesi kabul edilen yakacak ve çocuk zamlarını karşılamak 
üzere yeniden açılan fasla da (8 000) lira tahsisat konmuştu. 

726 Maarif vekâletine devredilen teknik okulu ücretli memur ve müstahdemlerinin tahsisatı 
bu tertibe dahil olduğundan bunların karşılığı olarak birinci maddeden (30 480) ve 
ikinci maddeden de (30 840) lira tenzil edilmiş ve bakiye kalan miktarlara vilâyet me
mur ve müstahdemlerinin 4178 sayılı kanun mucibince verilecek fevkalâde zamlarını 
karşılamak üzere 1 nci maddeye (32 832), 2 nci maddeye de (10 080) lira tahsisat ilâve 
edilmiştir* 

727 Şose ve köprüler için (L) cetvelinden çıkarılan iki mühendisin muvakkat tazminatını 
karşılamak üzere (625) lira zam yapılmıştır. 

729 Bu faslın iki ve üçüncü maddelerini teşkil eden teshin ve kırtasiye tertipleri fiat yük
selmeleri ve ihtiyaca kifayet etmemeleri hasebiyle birer miktar tezyit edilmek suretiyle 
fasıl yekûnu (2 300) lira fazlasiyle (17 900) lira olarak tesbit edilmiştir. 

730 1 Bu tertipden mubayaa olunan bilûmum malzeme fiatları ahvali hazıra dolayısiyle yük
selmiş bulunduğundan ihtiyaçları karşılamak üzere (2 000) lira zammedilmiştir. 

/31 1,2'Benzin fiatlarınm yükselmesi ve gittikçe eskimekte olan vekâlet otomobilinin tamir iş
lerinin fazlalaşması dolayısiyle bu fasla (720) lira ilâve edilmiştir. 
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1 Tenvir ve yakacak fiatlarınm yükselmesi dolayjsiyle (2500) lira zammı suretiyle gelecek 
sene ihtiyacı (6 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

1 Bingöl ve Balıkesir Nafia dairelerinin icar bedeli olarak mevcuda ilâveten (1 000) lira 
zam m edil mistir. 

3 Vekâlet ve su işleri binalarındaki odacı ve hademelerle seferlerin nıelbusat ihtiyacını 
karşılamak ve nıelbusat fiatlarmdaki tezayüt nazarı iti hare alınmak suretiyle (2 300) 
lira fazlasiyle (6 300) lira olarak tesbit edilmiştir. 

2 Ahvali fevkalâde dolayısiyle fen memurlarımızdan bir kısmı askerî hizmetlerini ifa et
mekte olduklarından 1942 yılında mühendislik kursu açıiamıyaeağından bu tertipteki 
(40 000) liranın (39 999) lirası tenzil olunarak diğer zamlara karşılık tutulmuş ve 
(1) lira da tertibin muhafazası için alıkonulmuştur. 
Mevcut tahsisat ihtiyaca kifayet etmemekte olduğu anlaşılan bu tertibe de (1 000) lira 
zam yapılmıştır. 
Posta, telgraf ve telefon idaresinden alman hesaba göre (3 568) lira fazlasiyle (20 331) 
lira olarak tesbit edilmiştir. 
Yeniden yaptırılacak yollarla yapılmış olan yolların mütemadi tamirleri ve yol işlerinde 

kullanılacak makine vesair alât ve edevat mubayaası için mevcuda ilâveten verilen (1 661 689) 
liradan yol ve köprüler inşaatında kullanılacak mühendis ve fen memurlarının maaş
larını karşılamak üzere (55 808) lirası maaş fasıllarına ve mütebaki (1 605 881) lirası 
da bu faslın muhtelif maddelerine eklenmiştir. 

Küçük Menderes, Bursa ve Tarsus ovaları ıslah tesisiyle Çubuk barajı işletme tesisatın
da lüzumlu görülen bakım ve onarma işlerinin yapılabilmesi, ve bu suretle büyük külfet 
ve fedakârlıklarla vücude getirilmiş olan bu tesisatın muntazam bir surette arızasız 
olarak işletilmesini temin için bu faslın ikinci maddesine (30 000) lira ve büyük su iş
leri haricinde kalan diğer müteferrik işler için vekâlete müteaddit ve mütevali müra
caatlar vukubulmakta ve bu nevi işler halkın en mühim ihtiyacını teşkil etmekte oldu
ğundan yurdun bütün köşelerine şâmil ohm bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için üçün
cü maddesine de (8 317) lira zammed i'miştir. 
Ahvali hazıra dolayısiyle bazr işler için hizmete almılması düşünülen ecnebi mütehassıslar
dan bir kısmı celbedilmemiş olduğundan bu tertipten (17 928) lira taısarruf edilmiştir. 
Tetkikat maksadiyle ecnebi memleketlere gönderilecek mühendis ve fen memurları için 
1942 senesinde (4 000) liralık tahsisatla idare edilmesi muvafık görülmüş ve bu itibar
la bu tertipteki (8 000) liranın yarısı tasarruf edilmiştir. 
1942 yılında staj için ecnebi memleketlere memur gönderilmiyeceğinden bu tertipten de 
(2 883) lira tasarruf edilmiş ve ancak 1 lira faslın muhafazası için alıkonulmuştur. 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti inşaatı tahsisatına (100 000) ve Elâzığ'da yapılacak hasta
ne binası için de Dördüncü umumî müfettişlik inşaatı adiyle bu fasılda açılan 10 ucu 
maddeye (207 600) lira tahsisat ilâve edilmiştir. 
Ankara lâğım tesisatının inşaat ve diğei' masrafları karşılığı olarak 4099 sayılı kanunla ve
rilen salâhiyete müsteniden girişilecek taahhütten 1942 malî yılı içinde ancak (700 000) 
liralık iş yaptırılması mümkün olabileceği anlaşıldığından mevcut (300 000) liralık tah
sisata (400 000) lira ilâve edilmiştir. 
Ankara'da yaptırılmakta olan Gençlik parkının su tesisatı, imalât ve dahilî yolları yi e sair 
bilûmum masraflarına karşı tutulmak üzere (100 000) lira konmuştur. 
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ÎKTÎSAT VEKÂLETİ 

İktisat vekâletinin 1942 malî yılı bütçesi, 1941 malî yılı bütçesiyle kabul edilmiş olan tahsisatın 
127 234 lira fazlasiyle 3 551 925 lira olarak tesbit ve teklif edilmiştir. 

1942 malî yılı teklif bütçesinin yapılan zam ve tenzilleri aşağıda arzedilmiştir: 

F. M. 

775 4178 sayılı kanun mucibince verilecek fevkalâde zam karşılığı olarak 520 lira ilâve 
edilmiştir. 

776 1 4178 sayılı kanun mucibince verilecek fevkalâde zam karşılığı olarak 40 110 lira ilâve 
edilmiştir. 

1 4178 sayılı kanun mucibince verilecek çocuk zammı olarak yeniden açılan bu maddeye 
1 000 lira tahsisat konulmuştur. 

2 4178 sayılı kanun mucibince verilecek yakacak zammı olarak yeniden açılan bu maddeye 
1 500 lira tahsisat konmuştur. 

778 1 4178 sayılı kanun mucibince verilecek fevkalâde zam karşılığı olarak 28 817 lira ilâve 
edilmiştir. 

2 4178 sayılı kanun mucibince verilecek fevkalâde zam karşılığı olarak ilâve edilmiştir. 
3 işbu faslın 2 nci maddesinde izah edildiği üzere 1 000 lira tenzil edilmiştir. 

779 1 4178 sayılı kanun mııciibince verilecek fevkalâde zam karşılığı olarak 28 623 lira ilâve 
edilmiştir. 

2 4178 sayılı kanun mucibince verilecek fevkalâde zam karşılığı olarak ilâve edilmiştir. 
782 1 Ahvali hazıra dolavısiyle fiyatların yükselmesi nazarı dikkate alınarak 500 lira ilâve 

edilmiştir. 
2 Ahvali hazıra dolayısiyle fiatlarm yükselmesi nazarı dikkate alınarak 1 000 lira ilâve 

edilmiştir. 
783 1 Ahvali hazıra dolavısiyle fiatlarm yükselmesi nazarı dikkate alınarak 500 lira ilâve 

edilmiştir. 
2 Görülen lüzum ve zarurete binaen yeniden acılan bu maddeye 1 000 lira tahsisat ko

nulmuştur. 
784 1 Ahvali hâzıra dolavısiyle fiatlarm yükselmesinden 500 lira zammedilmiştir. 
785 1 » » » » » 

2 » » » » » 
786 1 » » » » » 
787 » » » » » 

2 » » » » » 
789 3 » » » » » 
795 Geçen yıl bütçesiyle kabul edilen tahsisat ihtiyacı karşılamamış olduğundan 1 500 

lira zammedtilmiştir. 
796 Geçen yıl bütçesiyle kabul edilen tahsisat ihtiyacı karbılamamış olduğundan 174 lira 

zammedilmiştir. 
797 Posta, telgraf ve telefon Umum müdürlüğünün işarı üzerine 174 lira tenzil edilerek 

796 nci fasla ilâve edilmiştir. 
799 işbu fasıldan 1180 lira tenzıt edilerek 1000 lirası 783 ncü faslın 2 nci maddesine ve geri 

kalan 180 lirası da 803 ncü faslın 2 nci maddesine zammolunmuştur. 
803 2 Mihalıççık kil ocaklarının müstahdem tezkere memurunun ocakların hâsılatını 40 kilo

metre mesafede bulunan mal sandığına her hafta sonunda götürmek mecburiyeti karşı
sında beslemeğe mecbur olduğu hayvanın bir senelik yem bedeli karşılığı olarak 180 
lira zammedilmiştir. 

250 » 
250 » 
500 » 
500 » 
450 » 
1000 » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
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3 Ahvali hazıra dolayısiyle fiatlarm yükselmesinden £00 lira zammedilmiştir. 
80ı El ve ev sanatlarının inkişafı için 3000 lira zammedilmiş ve faslın izahında bazı tadiller 

icra edilmiştir. 
810 Eski yıllar borçları tahsisatı 1941 senesi tahsisatından 1700 lira noksaniyle teklif edil

miştir. 

MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

Vekâletimin 1942 malî yılı için tesbit ve teklif edilen bütçe yekûnu (1 953 827) liradır. Bu ra
kam (1 697 058) liradan ibaret bulunan 1941 malî yılı bütçesi yekfmundaıı (256 769) liı-a fazla olup 
bu fazlalığın sebepleri aşağıda arzedi İm iştir: 

Birinci kısım 

Birinci bap: Makam ödeneği ile maaş, ücret, tekaüt ikramiyesi, çocuk ve yakacak zammı Ödenek
lerini ihtiva eden bu baba 1941 yılı bütçesine nazaran (183 210) lira fazla Ödenek konulmuştur. Btı 
fazlalığın (68 520) lirası taşra liman memur ve müstahdemleri hakkında teklif edilen teşkilât kanunu
nun istilzam ettiği zaruri artmadan, bakiyesi de Fevkalâde zam kanunu mucibince verilmesi gereken 
zamlardan mütevellit bulunmaktadır. 

tkinci bap: Bu baba dahil merkez mefruşat ve tenvir tertiplerinden (6 000) lira indirilmiş ve bazı 
tertipler de fiyatlardaki artma dolayısıiyle (5 000) lira zam yapılmış ve binnetiee 1941 bütçesine naza
ran bu baba dahil ihtiyaçlardan (1 000) lira bir tasarruf temin edilmiştir. 

Üçüncü bap: Bu maddeye dahil ihtiyaçlar için 1941 bütçesine nazaran (17 629) lira fazla ödenek 
konulmuştur. Bu fazlalığın sebebi; İstanbul'da bulunan Devlet limanları ve demiryolları işletme 
umum müdürlükleri, İstanbul m intaka liman reisliği ve taşra liman idareleriyle ahvali hazıra icabı 
işlerin ehemmiyet ve müstaceliyetine binaen sık sık ve müstacelen telefonla görüşmek zaruretinde ka
lındığından bu tertibe (6 000) ve fiyatların yükselmesi dolayısiyle def at ir ve evrakı matbua,, melbusai 
tertiplerine (6 000) ve liman idarelerinin daha sık teftişlerini temin için müfettişler harcırahı tertibi
ne (3 000) ve Posta, telgraf kanunu mucibince tahakkuk eden miktara nazaran posta ve telgraf ücret
leri tertibine (2 629) lira ilâve yapılmasından mümbaistir. 

İkinci kısım 

Birinci bap: Bu bap ihtiyaçları için 1941 bütçesine nazaran 1942 bütçesine (4 000) lira noksaniyle 
ödenek konulmuş ve bu noksan da ahvali hazıra dolayısiyle Avrupa'dan istenilen miktarda kitap cel
bine imkân olmamasından mesleki mecmua, kitap ve harita mubayaası tertibinden yapılan (3 000) 
lira ve resim, al ât ve edevatı fenniye tertibinden yapılan (1 000) lira tasarrufla telâfi edilmiştir. 

ikinci bap: Bu baba dahil limanları temizleme ve tarama işleri tertibi ile liman idarelerinin nakil 
vasıtaları mubayaası inşaat, tamirat tertiplerinden 20 660 lira indirilmiş ve iaşe ve melbusat madde
lerinin fiatlarmm yükselmesi dolayısiyle Yüksek deniz ticaret mektebi umumî masrafları tertibine 
% 25 nisbetinde 35 000 ve ahvali haziranın icabettirdiği mühim ve zaruri sebepler dolayısiyle mavin 
imhası tertibine 25 000 ve ahvali fevkalâde devam ettiği müddetçe gece ve gündüz çalışmalar artmış 
ve bu sebeple her limanda ve bilhassa mmtaka merkezlerinde daha fazla geceleri vazife başında memur 
bulundurulmasına lüzum hâsıl olduğundan bu tertibe 3 000, mayi mahrukat fiatlarmm yükselmesi ha
sebiyle motor sahipleri vasıtaları üstün bedelle kiralanmakta olduklarından vesait kirası tertibine 



— 35 — 
3 000 lira zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuş ve halen gemi puslalarmın tashihi hayli külfet ve mas
raf ihtiyariyle yapılmakta olup bir pusla tashih istasyonu tesis edildiği takdirde bu fazla masraf ve 
külfetten vareste kalınacağı gibi gemi puslalarmın tashihi çok suhuletle ifa edileceği ve bu itibarla 
deniz münakalâtımızı temin eden gemilerimizin en mühim edevatı seyriyesinden bulunan puslalarm 
sıhhatle ve suhuletle tashihi deniz ticareti işlerimizin emniyet ve selâmeti bakımından çok önemli ve 
yerinde bir tedbir olacağı düşünülerek tesis edilecek tashih istasyonu masarifi umum iyesi namiyle yeni
den açılan bir maddeye 15 000 lira ödenek konulmuştur. 

Üçüncü bap: delmiş tahakkuklara ve zuhur edecek borçlara karşılık olmak üzere geçen sene borç
ları tertibine 590 lira zam yapılmıştır. 

TİCARET VEKÂLETİ 

1942 malî yılı bütçesi 1941 malî yılı bütçesine göre umumî yekûn itibariyle (163 000) lira faz-
1 asiyle tanzim olunmuştur. Bu fazlanın (155 000) lirası 4178 numaralı kanun gereğince maaşlı ve 
ücretli memurlarla müteferrik müstahdemlere verilmesi icabeden fevkalâde zam karşılığı olup ge
ri kalan (8 000) lirası da bazı lüzumlu masrafların 1941 malî yılı içindeki tecrübeye göre birer 
miktar arttırılmasına tahsis olunmuştur ki bunlar da posta, telgraf, telefon ve ücretli muhabere ve 
mükâleme bedel ve masraflarıdır. 

Bu suretle ihzar olunan bütçe (1 754 020) lira olarak bağlanmıştır. 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

Ziraat vekâletinin 1942 senesi bütçesi 1 603 719 lira fazlası yi e 8 951 253 lira olarak tanzim ve 
tesbit edilmiştir. 

Yapılan bu zammın mühim bir kısmı 4178 sayılı kanun mucibince memur ve müstahdemlere 
verilecek fevkalâde zamların karşılığını teşkil etmektedir. 

Ehliyet ve liyakatleri itibariyle terfie hak kazandıkları halde kadro olmadığından dolayı terfi 
imkânları elde edilememiş olan kıymetli elemanlarla 2919 numaralı kanuna göre istihdam edil
mekte olan stajiyerlerin bir kısmını kadroya yerleştirmek ve bu suretle yeni yetişmekte bulunan ve
kâletin genç unsurlarına da mümkün olduğu kadar terfi imkânlarını temin eylemek üzere iki yüz 
bin lira «L» cetvelinden alman kadrolara tahsis edilmiştir. 

Yaşadığımız fevkalâde anlarda zirai mahsulât ve hayvanatın korunması bakımından memleket 
için hayati bir ehemmiyeti haiz olan zirai ve veteriner mücadele işlerine 298 500, her sene hayvan 
adedi artmakta olan haralarla aygır depolarının bakım ve iaşe masrafı olarak 190 000 lira, Yüksek 
ziraat enstitüsü ve Orta ziraat ve Makinist mektepleriyle Hayvan sağlık mektebinin iaşe ve nuelbıı-
sat masrafı olarak 104 490 lira, hayvan beslemek mecburiyetinde olan küçük sıhhiye memurları
na maktuan verilen on lira yem bedeli on beş liraya çıkarılmak üzere olduğundan bu tertibe de on 
beş bin beş yüz lira, her sene bütçesine konan tahsisatın yetişmediği anlaşılan tekaüt ikramiyesi ter
tibine 16 160 lira, daimî memuriyet harcırahına on bin lira, 1932 ilâ 1940 senelerine ait olup sene
leri bütçesinde karşılığı olmayan • borçların tediyesini temin etmek üzere 14 000 lira tahsisat ay
rılmıştır. 
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Diğer masraf tertiplerinde görülen zamlar E cetveline ait kadrolarda istihdam edilen memur 

ve müstahdemlere 4178 sayılı kanun mucibince verilecek fevkalâde zam karşılığı olup fiat yükse-
lişleriyle birlikte asgari ihtiyaç gözönüne alınarak vesaiti nakliye işletme ve tamir masraflariyle lü
zumlu ve zaruri görülen diğer müteferrik masraf tertiplerine bir miktar zam yapılmış bulunmaktadır. 

M. M. VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

1942 kara teklif bütçesi (78 670 027) lira olarak tanzim edilmiştir. Geçen seneki teklif bütçesi
ne nazaran farkı olan (22 131 027) liradan (8 642 776) lirası maaş ve memur ve müteferrik müs
tahdemler ücreti ve çocuk zammı ve mahrukat tertiplerine ve (10 488 251) lirası muayyenat faslına 
ve (3 000 000) lirası da melbusat tertiplerine zam m edilmiştir. 

Diğer tertiplerde değişiklik yapılmamıştır. 

M. M. VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 

Millî Müdafaa vekâleti Hava kısmının 1942 yılı ihtiyaçlarını karşılamak üzere teklif olunan büt
çenin yekûnu, geçen seneninkinden (827 428) lira fazladır. Bu fazlalık (4178) sayılı Fevkalâde zam 
kanununun alâkadar ettiği tertiplere münhasır olup diğer tertipler lamam en geçen senenin aynıdır. 
Bu sene bütçesinden Hava kısmının bina inşaatı kara kısmına ithal edilmiş olduğu için inşaat fas
lının unvanı (Hava meydanları ile yolları inşa ve istimlâki) şeklini almış bulunmaktadır. 

M. M. VEKÂLETİ (DENlZ KISMI) 

Milî Müdafaa vekâleti deniz kısmının 1942 malî yılı ihtiyaçlarını karşılamak üzere teklif olunan 
bütçenin yekûnu geçen yıl bütçesinden (563 050) lira fazlasiyle (7 542 049) liradır. Bu fazlalık 
(4178) sayılı Fevkalâde zam kanunu ile alâkadar tertiplere münhasır olup diğer tertipler geçen se
nenin aynıdır. 

Ancak (icar bedeli) ve (bina inşa, mubayaa, tamir ve istimlâk bedeli) tertiplerini ilgilendiren iş
ler, tahsisatı kara kısmı bütçesine mevzu, inşaat dairesi reisliğince temin edileceğinden bu iki ter
tip bütçeden çıkarılmış ve (icar bedeli) tertibindeki (2 590) lira ile (bina inşa, mubayaa, tamir ve 
istimlâk bedeli) tertibindeki (46 207) lira ki ceman (48 797) liradan (632) lirası (posta ve telgraf 
ücreti) tertibine, (48 164) lirası da (taymat) tertibine ilâve edilmiştir. 

(((azdan korunma talim malzemesi) tertibi (levazım ve teçhizatı harbiye) tertibiyle alâkadar gö
rüldüğünden işbu tertibin 8 nci maddesine nakledilmiştir. 
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ASKERÎ FABRİKALAR U. M. 

1942 malî yılı bütçemizin yekûnu 1941 bütçesinden (340 500) lira fazladır. Bu fazlalık 28 . X . 1942 
tarih ve 4178 sayılı kanunun tahmil ettiği masraflar mukabilidir. 

1942 bütçesiyle verilen (5 623 500) lira tahsisat ahvali âdiyeye müteallik hizmetlerin icapları
na göre ve geçen senenin aynı olarak fasıl ve maddelere tevzi edilmiş olduğundan her fasıl ve mad
de için ayrı ayrı esbabı mucibe serdine lüzum görülmemiştir. 

HARİTA U. M. 

1. — 1941 bütçesinin 1110 maaş faslmdaki miktara 113 493 lira, 1112 nci faslın 1 nci memurlar 
maddesine 9 668 lira, 2 nci müteferrik müstahdemler maddesine 12 835 lira, yeniden açılan çocuk 
zammı tertibine 1 000 lira, mahrukat zammına 1 000 lira ilâvesi suretiyle tanzimi emredilmiş ve 
bu suretle yapılmıştır. 

2. •— 1941 bütçesine nazaran 1115 nci mefruşat faslına 500 lira, 1118 nci faslın 1 nci icar be
deli maddesine de 500 lira, 1124 ncü faslın 3 ncü muytabiye maddesine de 1 000 lira noksan kon
muştur. 

3. —• 1127 nci makine alât faslına Almanya'dan tedarikine çalışılan teknik alât ve edevattan bir 
miktarının olsun temini için bu fasla 1941 bütçesine nazaran 7 473 lira ilâve edilmiştir. 

4. — Esasen 1941 bütçemizin muhtelif fasıl ve maddelerine ayrıca alınmış olan fevkalâde tah
sisatın ilâvesi suretiyle idare edilmesine çalışılmaktadır. 

Harita umum müdürlüğünün bu suretle tanzim kılınan 1942 bütçesi 1941 bütçesine nazaran 
137 996 lira bir fazlalık göstermek suretiyle 1 037 996 lira üzerinden takdim kılındığını arzeylerim. 

Hükümetin varidat bütçesi mucip sebepler lâyihası 
1942 malî yılı varidatı, Umumî muvazene kanununun ikinci maddesinde yazılı olduğu veçhile 

384 089 000 lira olarak tahmin edilmiştir. Masraf bütçesi esbabı mucibesinde arzolunduğu üzere 
1942 malî yılı masraflarının 1941 malî yılma nazaran 74 294 705 lira fazlasiyle 384 035 101 liraya 
baliğ olması, varidatın da bu hadde çıkarılmasını icabettirmiş ve bu sebeple mevcut vergilerden bazı
larının miktar ve nisbetlerinin arttırılması ve bazı kazançları yeniden vergi mevzuuna veya inhisar 
altına alınması zarureti hâsıl olmuştur. 

1941 malî yılı için tahmin edilmiş olan varidat 309 743 001 lira idi. 1942 malî yılı için tahmin olu
nan varidat da masraftaki artışa mütenazır olmak üzere 1941 muhammenatından 74 345 999 Hm 
fazladır. Bu fazladan 336 971 452 lirası halen mevcut vergilerin mer'i nisbetleri üzerinden tahsila
tında görülen artışla karşılanmakta ve geri kalan 47 117 548 lira da derpiş edilen vergi tezyitlerin
den hâsıl olmaktadır. 

Her ne kadar 1941 malî yılı ilk sekiz aylık tahsilatı 1940 yılının aynı devre tahsilatından 
57 396 300 lira fazla bulunmakta ise de bundan 1941 varidat muhammenatı ile 1940 muhammenatı 
arasındaki farkı teşkil eden 24 000 000 liradan sekiz aya isabet eden 16 000 000 liranın tenzili ha-
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linde geriye 41 396 300 lira kalmaktadır ki tahsilattaki hakikî fazlalık ancak bu miktardan ibaret 
bulunmaktadır. 

Bu hesaba göre J942 malî yılı için tahinin olunan varidatın zamlarla elde edilen kısmı hariç 

Lira 

309 743 001 1940 malî yıh varidat muhammenati; 
41 396 300 1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatından tebeyyün eden fazla olmak üzere 

351 139 301 lira tutması lâzımgelmekte ise de. 

Bu miktardan ilga edilen Buğdayı koruma vergisine mahsuben 1941 de tahsil edilmiş olan 
4 120 000 lira ile 4040 numaralı kanuna müsteniden tüccar ve fabrikacılar elindeki stok mallar üzerin
den bir defaya mahsus olmak üzere alınmış olan 900 000 lira ki ceman 5 020 000 liranın 1942 yılın
da tahsil olunamıyacağı nazarı dikkate alınarak tenzili halinde tahmini mümkün olan varidatın 
346 119 301 lira olduğu tezahür etmektedir. 

Bu rakama karşı muhammenatın 9 147 849 lira ııoksaniyle 336 971 452 lira olarak tesbit edilmesi de 
hayvanlarda bu kış fazla soğuklar yüzünden vukuu melhuz telefat ve zayiat sebebiyle yalnız bu vergide 
iki milyon liradan fazla bir azalma vukuu düşünülmesinden, sınai ve ticari kazanç vergisinden ilk se 
kiz ayda on milyon küsur lira bir fazlalık hâsıl olmasına mukabil tahakkukat bakiyesinin azalması 
hasebiyle mütaakıp dört ayda aynı nisbette tahsilatın meşkûk görülmesinden, hizmet erbabının kazanç, 
buhran, muvazene, hava kuvvetlerine yardım vergilerinden resmî daireler memur ve müstahdemlerine 
ait kısmın seneliğinin toptan mahsup ve tevkif edilmiş olması hasebiyle son dört aylık tahsilatın ilk 
sekiz aylık tahsilat nisbetini bulamıyaeağı nazara alınmasından ve bazı vergilerde görülen azalma
nın devam edeceği mülâhaza edilmesinden ileri gelmiştir. 

Bu esaslar dahilinde 1942 malî yılı varidat tahminatmın istinadettiği hesaplar aşağıda göste
rilmiştir. 

BÎRÎNCÎ KISIM 
i rat ve servet vergileri 

Fasıl : 1 
Kazanç vergisi 

(Muhammen mikdarı 50 375 000 lira) 
Ruhsat ve unvan tezkereleri ve vergi keneleri harçları: 1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 

706 685 liradır. 1940 malî yılının son dört ayında vukubulan 71-989 lira tahsilatın bu yıl dahi elde 
edilmek «suretiyle tahsilat yekûnunun sene sonuna kadar 778 674 lirayı bulacağı düşünülerek 1942 
malî yılı tahmini 775 000 lira gösterilmiştir. 

Ticari ve sınai teşebbüslerle sair işler: Bu tertipten 1941 malî yılının sekiz ayında 28 279 753 ve 
1940 malî yılının son dört ayında da 5 171 378 lira tahsilat vukubulmuştur. 

Bu vergiye 4040 numaralı kanunla mühim nisbette zam icra edildiğinden 1941 son dört aylık 
tahsilatının 1940 malî yılının aynı devreye ait tahsilatının hayli aşması tabiidir. 1941 malî yılının 
ilk sekiz ayı zarfında vâki tahsilattan yalnız haliyeye taallûk eden kısım 26 588 941 lirayı bulmakta 
olup aylık vasatisi 3 326 000 liradır. Bundan mütaakıp dört ayda daha 13 milyon lira tahsilatın 
vukuu muhtemel gibi görülmekte ise de taksit tediye müddetlerinin geçtiği ve ilk sekiz ayda tahak
kuk eden vergi mikdarınm 30 733 000 liradan ibaret olduğu, tahakkukkun tahsil olunan 
kısımdan artan dört milyon lira bakiyesinin vasati esası üzerinden elde edilen 13 milyon liraya çık-
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masının varit bulunmadığı gözönüne getirilerek gçen senenin bu devreye ait tahsilatının ancak 2 
milyon lira fazlasiyle elde edileceği neticesine varılmıştır. 

Yukarıda kaydedilen 1941 malî yılının ilk sekiz ve 1940 malî yılının son dört aylık tahsilatı 
yekûnu 33 451 131 lira tutmakta olduğuna göre 1942 malî yılı için iki milyon lira fazlasiyle 
35 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

Hizmet erbabı: Bu kısımdan 1941 malî yılının ilk sekiz ayı ile 1940 malî yılının son dört ayında 
vukubulan tahsilat yekûnu 14 970 397 liradır. Bu vergi memur ve müstahdemlerin aylık istihkak
ları üzerine mevzu olup aylık tahsilat miktarında esaslı bir fark olamıyacağından 1940 malî yılı 
tahsilatı nazarı dikkate alınmaksızın tahminin 1941 malî yılında vukubulan tahsilata göre icrası daha 
isabetli görülmektedir. Bu bakımdan 1941 malî yılı ilk sekiz ayında tahsil edilen 11 530 884 lira
dan merkezce memur maaş ve ücretlerinden toptan tevkif ve mahsup edilen 4 825 429 lira çıktıktan 
sonra kalan 6 705 445 liranın yarısının müaatkıp dört ayda tahsil edilmesi muhakkak bulunduğun
dan senelik tahsilatın bu hesaba göre baliğ olacağımiktar: 

11 530 884 1941 malî yılı ilk sekiz aylık tahsilatı 
3 352 722 » » » son dört ayda elde edilecek olan 

14 883 606 lira olarak kabul olunabilir. 

Buna mukabil 1942 malî yılı için bu tertibe 14 000 000 lira tahmin edilmiştir. Bu suretle 1942 malî 
yılı için kazanç vergisi olarak tahmin olunan miktar : 

775 000 Ruhsat ve unvan tezkereleri ve vergi karneleri harçlarından 
35 000 000 Ticari ve sınai teşebbüslerle sair işlerden 
14 600 000 Hizmet erbabından olmak üzere 

50 375 000 lirayı bulmaktadır. 

Fasıl : 2 
Hayvanlar vergisi 

(Muhammen miktar : 26 500 000 liradır) 
Davar, develer ve domuzlar : 1941 malî yılı sekiz aylık tahakkukatı 18 274 465 liradır. Sekiz 

ayda 17 636 927 lira tahsil edilmiştir. Her sene bu vergiden % 98 nisbetinde tahsilat vukubuldu-
ğundan tahakkuk eden miktara mukabil bu nisbet üzerinden tahsilatın 17 908 975 liraya varaca
ğı kabul olunabilir. Diğer taraftan 1940 malî yılının son dört ayında vukubulan 258 854 lira hali
ye tahsilatı ile 1941 yılının ilk sekiz ve 1940 yılının son dört ayında vukubulan 164 282 lira sabı
ka tahsilatı bu yılın ilk sekiz aylık haliye tahsilâtına eklendiği takdirde hâsıl olan yekûn da 
18 060 063 liradır ki her iki tarzı tahmine göre de bu kısımdan yıl sonuna kadar 18 000 000 lira 
elde edileceği anlaşılmaktadır. îcrası derpiş edilen zamlardan da 6 000 000 lira alınacağı hesap 
edildiğinden 1942 muhammenatına esas olacak rakam bu suretle 24 000 000 lirayı bulmaktadır. 
Hayvanlarda soğuklardan vukuu melhuz vefiyata mukabil bu miktardan 2 800 000 lira tenzil oluna
rak artan 21 200 000 lira tahmin olunmuştur. 

Diğer hayvanlar : 1941 yılı sekiz aylık tahakkukatı 3 765 687 liradır. Bu miktarın da % 98 i 
tahsil edilebileceğine göre sene sonuna kadar 3 690 375 lira tahsilat vukubulacağı kabul olunabi
lir. Diğer taraftan 1941 yılmrn ilk sekiz ayında 47 230 lirası sabıka olmak üzere 3 572 296 lira 
tahsil olunduğuna ve 1940 yılının son dört aylık tahsilatı 257 517 lira olup bu miktarın da 1941 
son dört ayında aynen tahsil olunacağı farzolunduğuna göre bu hesapla da 1942 malî yılında bu 
kısımdan vukubulaeak tahsilatın 3 829 813 lira olarak tahmini mümkündür. 
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Terası derpiş edilen zamlardan da 2 138 809 lira hâsıl olacağı hesap edilerek takribi su retle 

5 800 000 liranın tahmini icabetmekte ise de bu miktardanda ihtiyaten 500 000 lira tenzil olu
narak tahmine 5 300 000 lira alınmıştır. 

Şu suretle hayvanlar vergisi faslının muhammenatı: 

21 200 000 Davar, develer ve domuzlar 
5 300 000 Diğer hayvanlar vergisi olmak üzere 

26 500 000 Liraya baliğ olmaktadır. 

Fasıl : 3 
Veraset ve intikal vergisi 

(Muhammen miktar : 700 000 lira) 
Bu verginin 1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 422 006 liradır. 1940 malî yılının son dört ayın

da tahsil olunan 282 003 liranın, bu yılın son dört ayında da elde edilerek tahsilatın yıl sonuna 
kadar 704 009 lirayı bulacağı umulmaktadır. 1942 malî yılı için bu hesaba göre 700 000 lira tah
min olunmuştur. 

Fasıl : 4 
Madenler rüsumu 

(Muhammen miktar : 700 000 lira) 
1941 malî yılının ilk dört aylık tahsilatı 177 946 lira, 1940 malî yılının son sekiz aylık tahsilatı 

da 558 122 lira olup, yıl sonuna kadar tahsilatın 736 068 lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. Bu 
hesap üzerinden 1942 malî yılı için 700 000 lira konulmuştur. 

ÎKINCI KISIM 
Muamele ve istihlâk vergileri 

Fasıl : 5 
Gümrük vergileri 

(Muhammen miktar : 19 340 000 lira) 
(îümrük resmi: 1941 malî yılının ilk sekiz ayında 13 315 531 lira tahsil edilmiştir. 1940 malî 

yılmm son dört aylık tahsilatı 7 761 541 lira tutmakta ise de harp dolayısiyle bu resimde gö-
tüleıı tenakusun devam edeceği hakkında 1941 mali yılı varidat esbabı mucibe lâyihasında atfetti
ğimiz kanaat, tahsilatın seyriyle teeyyüt etmiş olduğundan mütaakıp dört ayda 1940 senesinin 
dört aylığı derecesinde tahsilat vukuu müstebat görüldüğünden ilk sekiz aylığın yarısı derecesin
de bir miktarın ilâvesiyle 1942 malî yılı için 19 000 000 lira gösterilmiştir. 

Ardiye ücreti : 1941 malî yılı ilk sekiz ve 1940 malî yır: son dört aylık tahsilat yekûnu 259 232 
İTradır. 1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatının aynı seyri takip edeceği farzolunduğu takdirde de 
yıl sonuna kadar daha 87 547 lira tahsil olunarak tahsilatın 256 641 liraya baliğ olacağı hesap 
edilmektedir. İler iki hesap da 1942 yılında 250 000 lira elde edilebileceğini gösterdiğinden bu mik
tar tahmin edilmiştir. 

Müdafaa pulu hâsılatı : 1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 60 081, 1940 dört aylık tahsilatı 
27 497 liradır. 1941 son dört ayında ilk sekiz ayda vâki tahsilatın yarısının elde edileceği ve yıl
lık tahsilatın 9ü 000 lirayı bulacağı umulmaktadır. 1942 malî yılı için de bu hesaba göre 90 000 
iıra tahinin edilmiştir. Bu suretle bu fasla 
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19 000 000 gümrük resmi ' 

250 000 ardiye ücreti 
90 000 müdafaa pulu hâsılatı olmak üzere 

19 340 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 6 i 
Muamele vergisi 

(Muhammen miktar : 47 750 000 lira) 
ithalât muamele vergisi : 1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 5 430 612, 1940 malî yılı son dört 

aylık tahsilatı 3 327 029 liradır. 1941 malî yılı son dört ayında da ilk sekiz aylık tahsilatın 
yansı 2 715 306 lira elde edilerek tahsilatın 8 145 918 liraya baliğ olacağı umulmaktadır. Bu ver
giye % 25 nisbetinde zam icrası tasavvur edilmekte olduğundan 1942 muhammenatı, yukarıdaki he
saplara göre takribi olarak elde edilen 8 400 000 liranın, bu nisbet üzerinden baliği olan 10 500 000 
lira olarak irae edilmiştir. 

İmalât muamele vergisi : Bu kısımdan 1941 malî yılı sekiz ayı zarfında vukubulan tahsilat 
18 697 284 liradır. Bundan 1941 iptidasında 4040 numaralı kanuna müsteniden stoklardan alınıp 
1942 de tahsil edilemiyecek olan 655 531 lira çıkarılınca 18 041 753 lira kalmaktadır. 1940 yılının 
son dört ayında 7 037 208 lira tahsil edilmiştir. Ancok 1941 yılının son dört ayında ilk sekiz ay
da tahsil olunan miktarın yarısı 9 020 876 lira elde edilerek tahsilatın 27 062 629 liraya baliğ 
olacağı ve 1942 malî yılında da bu membadan 27 000 000 lira geleceği tahmin olunmaktadır. Diğer 
taraftan bu miktarın, teklif edilen kanunla vergi nisbetinin % 12,5 a iblâğı derpiş edilmesinden 
dolayı 6 750 000 lira artacağı hesap edildiğinden 1942 malî yılı için 33 750 000 lira tahmin olun
muştur. 

Bankalar ve sigorta şirketleri muamele vergü-i : Bu kısımdan 1941 malî yılı ilk sekiz ayında 
1 617 002 ve 1940 yılı son dört ayında 706 966 lira tahsil edilmiştir. Bu iki rakamın yekûnu 
2 323 968 lira tutmakta oduğu gibi 1941 malî yılı sekiz ayında yalnız haliyeye ait olmak üzere 
tahsil olunan 1 591 000 liranın yarısının son dört ayda tahsil olunacağı farzedildiği takdirde de sene 
sonuna kadar 2 386 500 liranın elde edileceğini kabul etmek mümkündür. Bu rakamlara mukabil 1942 
yılı tahmini olarak 2 350 000 lira alınabilir. Banka ve sigorta muamelelerinden alınmakta olan % 5 
nisbetin yüzde elli tezyidi teklif edildiğinden 1941 tahmini olarak 3 500 000 lira alınmıştır. 

Bu hesaba göre bu faslın muhammenatı: 

10 500 000 İthalât muamele vergisi 
33 750 000 İmalât » » 

3 500 000 Banka ve sigortalar muamele vergisi olmak üzere 

47 750 000 Liraya baliğ olmaktadır. 

Fasıl: 7 
Dahilî istihlâk vergileri 

(Muhammen miktar : 57 550 000 lira) 
Şeker ve glikoz istihlâk vergisi: Şeker istihlâk vergisi olarak 1941 malî yılı ilk sekiz ayında 

14 656 923 ve 1940 malî yılı son dört ayında 5 438 279 lira tahsil edilmiştir. Yalnız şeker fiyatlarının 
arttırılması dolayısiyle istihlâkin esaslı surette azalması tabii olduğundan, 1942 malî yılı için tahmin 
olunan varidat aşağıdaki esaslara istinadettirilmiştir. 

Şeker fiyatlarına icra edilen zamdan sonra senelik istihlâk miktarının 60 000 tona düşeceği tahmin 
edilmektedir. İstihsal edilen şekerin takriben yüzde altmışının toz ve yüzde kırkının kesme olduğu 
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anlaşılmaktadır. Toz şekerin kilo fiyatına 45, küp şekerin kilo fiyatına 62 kuruş zammedilmiş olup, 
bu zamlarla birlikte toz şekerin beher kilosundan alınacak istihlâk vergisi yekûnu 66,2, küp şekerin 
83,2 kuruşa baliğ olmaktadır. Su kadar ki sunulan kanun lâyihası esbabı mucibesinde arzolunduğu 
üzere 1942 kampanyası istihsalinden itibaren Hükümetçe pancar fiyatlarına icra edilmiş olan zam mu
kabili beher kiloda 9,62 kuruşun Şeker şirketine terki mukarrer ve ayrıca beher kiloda diğer iptidai 
madde fiyatlarının şirketçe iddia olunan tezayüdüne mukabil de % 5 kuruşun terki melhuz olduğun
dan istihlâkten 1942 kampanyası istihsaline taallûk edecek kısmın vergisi kilo başına toz şekerde 
51,58, kesme şekerde 68,58 kuruşa düşmüş olacaktır. Başkaca şirketin Hükümetçe ittihaz olunan 
tedbirler yüzünden uğradığı zararın tazminine mukabil elindeki toz şekerden 3 475 700 kilonun vergi 
farkının kendisine bırakılması ve çok çocuklu ailelerle kimsesiz çocuklar için şeker istihlâk vergisi 
hasılatından (5) milyon liranın da Sıhhiye vekâleti bütçesine tahsisat olarak konulması kabul edilmiş 
olduğundan bu esaslara göre yapılan hesap şudur: 

60 000 tondan % 40 hesabiyle 
kesme şeker miktarı 
60 000 tondan % 60 hesabiyle 
toz şeker miktarı 

Şirketin elinde fiyatlara 
zam icra olunduğu tarihte 

Bundan 

Bu miktardan 

24 000 000X68,58=16 459 200 alınacak vergi 

36 000 000X51,58=18 568 800 alınacak vergi 

35 028 000 Yekûn 

43 000 
3 500 

39 500 
20 000 
u: 

ton şeker olduğu tesbit edilmiştir. 
tonu zarar mukabili kendisine bırakılmaktadır. 

ayda 5000 ton hesabiyle. 
tonu 1941 son dört ayında istihlâk edilecektir. 

* 19 500 Bu miktar 1942 yılında istihlâk edilecektir. 

Elde mevcut şekerler için kilo başına alınacak 9,62 -f 5 = 14,62 kuruş fazla olduğundan 19,500 
ton şeker için yukarıdaki rakama 19 500 000 X 14,62 = 2 850 900 liranın ilâvesi icabettiği gibi ayrıca 
fiyatlara zam yapıldığı tarihte toplanan beyannamelerle tüccar elinde de 5790 ton şeker mevcut 
olduğu tesbit edilmiş, bunun da % 60 ı toz ve % 40 ı kesme farzolunduğu ve evvelce ödenen 
vergileri haricinde arttırılan fiyat farklarının kendilerinden tahsil ve irad edileceğine göre de : 

Tüccar elindeki kesme şekerden 
Tüccar elindeki toz sekerden 

2 316 000 X 62 = 1 435 920 
3 474 000 X 45 == 1 563 300 

2 599 200 liranın da ilâvesi 
lâzımgeldiğinde 

1942 malî yılında şekerden elde edilecek istihlâk vergisi : 

35 028 000 + 2 850 900 + 2 999 220 = 40 878 120 liraya bulmakta 
5 000 000 liranın tenzili halinde 

35 878 120 lira kakmakta olup 

1942 malî yılı için 35 750 000 lira tahmin edilmiş bulunmaktadır. Elektrik ve havagazı istihlâk 
vergisi: Bu vergiden 1941 malî yılı ilk sekiz ayında 2 097 864 ve 1940 malî yidı son dört ayında 
da 902 196 lira ki ceman 3 000 060 lira tahsil edilmiştir. 1941 malî yılının son dört ayında da 



- 4â -
ilk sekiz aylık tahsilatım yarısı 1 048 932 ^ira elde edileceği ve tahsilatın yıl sonuna kadat 
3 146 796 lirayı bulacağı ümit edilmektedir. 1942 malî yılı için bu hesaplara göre 3 000 000; lira 
tahmin olunmuştur. 

Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler istihlâk vergisi : Bu maddenin 1941 maılî yıılı ilk sekiz 
ve 1940 malî yılı son dört aylık tahsilatı yekûnu 3 675 600 liradır. 1941 malî yıla ilk sekiz aylık 
tahsilatı 1 838 668 liranın vasatisi üzerinden yapılan hesapla da yıl sonuna kadar 2 758 002 lira 
elde edileceği anlaşılmaktadır. Benzin ve petrol temin ve ithalindeki güçlükler sebebiyle 1942 ma
lî yılı için 2 500 000 lira tahmini ihtiyata muvafık görüjbııüştür. i thalâttan alman muhtelif mad
deler istihlâk vergisi : Bu verginin 1941 malî yılı ilk sekiz ve 1940 malî yuh son dört aylık tah
silatı yekûnu 7 218 615 lirayı bulmakta ve 1941 malî yıj!4 sekiz aylık tahsilatı olan 5 536 532 li
ranın, aylık vasatisi itibariyle 1941 malî yılımda elde edilecek paranın 8 304 798 lirayı bulacağı 
talyaaia olunmaktadır. 1942 malî yılı i,çin bu iki rakam arasındaki 7 750 000 liranın tahmini 
mümkün olacağı neticesine varılmaktadır. Ancak çay ve kahvenin inhisar altına alınması tasav
vur olunduğundan 1941 haricî ticaret istatistiklerine göre gümrüklerde bu iki kalem eşyadan 
ajlınmış olan 3 632 452 lira istihlâk vergisinin 1942 malî yılında alınamıyacağı nazarı itibare alı
narak tenzili halinde geriye 4 100 000 lira kalmaktadır. Bu vergiye icrası derpiş edilen zamla
rın üst üste yüzde elli nisbetinde bir tezayüdü mucip olacağı düşünülerek hâsıl olan 6 150 000 
liradan da 250 000 liranın ihtiyaten tenziliyle 5 900 000 lira tahmin edilmesi muvafık görül
müştür. 

imalâttan, alınan muhtelif maddeler istihlâk vergisi : Bu vergiden 1941 maÇî yılı ilk sekiz 
ayında vâki tahsilat, 4040 numarala kanuna müsteniden bir defaya masus olmak üzere alınıp 1942 
de tahsil edilemiyecek olan 260 742 lira hariç olmak üzere 4 674 675 lirayı bulmakta, 1940, malî 
vpjlı son dört ayında tahsil olunan 2 531 542 liranın bu yılda da aynen elde edileceği farzoluıı-
duğu takdirde yıl sonuna kadar tahsilatın 7 206 217 liraya baliğ olacağı ve 1941 sekiz ayliık tah
silat vasatisi üzerinden hesap yapıldığı takdirde dahi senelik tahsilatın 7 012 012 lirayı bulaca
ğı anlaşılmaktadır. Bu rakamalara göre 1942 yılı için 7 200 000 lira tahmin etmek kabildir. Der
piş edilen zamlarla verginin vasati yüzde elli artacağı umulmakta ve bu suretle elde edilen 
10 800 000 liradan 400 000 lirasu ihtiyaten düşülerek 10 400, 000 lira tahmin edilmiş bulunmak
tadır. 

Bu hesaplara göre 1942 malî yılı için bu fasla : '••'••• \ 

35 750 000 Şeker ve glikoz istihlâk vergisi. 
3 000 000 Elektrik ve havagazi istihlâk vergisi. 
2 500 000 Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler istilâk vergisi. 
5 900 000 ithalâttan alman muhtelif maddeler istihlâk vergisi. 

10 400 000 imalâttan ajîinan muhtelif maddeler istihlâk vergisi 

olmak üzere 57 550 000 lira tahmin olunmuştur. : ı ' ! 

Fasıl : 8 
Su ve kara av vergileri 

(Muhammen miktar : 600 000 lira) 
1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 334 744 ve 1940 malî yılı son dört aylık tahsilatı 275 652 

lira olmasına göre sene sonuna kadar bu vergiden 610 396 lira tahsil olunacağı anlaşılmakta ve 
buna göre 1942 malî yılı için 600 000 lira tahmin olunmaktadır. 

Fasıl : 9 ; j 
Nakliyat vergisi 

(Muhammen miktar : 5 000 000 lira) 
Bu vergiden 1941 malî yılı sekiz ayında 2 189 781 lira tahsilat vukubulmuştur. 1940 malî yılı-
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iıın son dört ayında 949 172 lira tahsil olunmuştur. 1941 malî yılının mütaakıp dört ayında da 
1940 yılı kadar tahsilat vukuu farzedildi-ği halde 1941 yılında elde edilecek para 3 189 353 lirayı, 
mütaakıp aylarda ilk sekiz aylık tahsilatın yarısının elde edileceği farzolunduğu takdirde ise 
3 284 671 lirayı bulmuş olacaktır. Yolcu ve eşya nakil ücretlerinden alınmakta olan vergiye 3828 
numaralı kanunla icra edilen zamların yeniden bir miktar daha tezyidi derpiş edildiğinden bu 
zamlardan da 1 800 000 lira fazla hâsıl olacağı hesaplanarak 1942 malî yür için 5 000 000 lira 
tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 10 
Sefineler rüsumu 

(Muhammen miktar : 100 000 lira) 
1941 malî yılı dört aylık tahsilatı 40 989 ve 1940 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 71 117 lira olup yıl 

sonuna kadar 112 106 lira tahsilat vukubulacağı anlaşılmaktadır. Bu hesaba göre 1942 malî yılı 
için 100 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 11 
Damga resmi 

(Muhammen miktar : 11 400 000 lira) 
1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 6 898 393 ve 1940 malî yılı son dört aylık tahsilatı 2 907 083 

lira olup bu rakamlara göre yıl sonuna kadar 9 805 476 lira tahsil edileceği anlaşılmaktadır. 
1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatının aylık vasatisine göre de hâsıl olan rakam 10 347 589 lira 
olup her iki hesaba göre de 1942 malî yılı için 10 000 000 tahminin yerinde olacağı neticesine 
varılmıştır. 

1942 malî yılı için bu resme icra edilen zamlardan 1 000 000 ve tiyatro, sinemalarda alınan 
resimlerin tezyidinden damga resmine isabet edecek miktar olarak 400 000 lira fazla hasılat elde 
edileceği hesap olunduğundan 1942 yılı için 11 400 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 12 
' Tapu harçları ve kaydiyeler 

(Muhammen miktar : 1 800 000 lira) 
1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 1 258 695, 1940 malî yılı dört aylık tahsilatı 684 296 lira 

olup yıl sonuna kadar bu fasıldan 1 942 991 lira tahsil edileceği anlaşılmaktadır. 1941 malî yılı 
sekiz aylık tahsilatının vasatisi üzerinden yapılan hesapla da yıllık tahsilatın 1 888 042 liraya çıka
cağı kabul olunabilir. Bu neticelere göre 1942 malî yılı varidatı 1 800 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 13 
Mahkemeharçları 

(Muhammen miktarı : 1 700 000 lira) 
1941 malî yılı ısekiz aylık tahsilatı 1 166 200 ve 1940 malî yılı tahsilatı 888 487 lira olup bu 

yılın dört ayında da geçen yılın ayni devresine ait tahsilatın vukubulacağı farzedilirse 2 054 667 
liranın elde edileceği neticesi hâsıl olmakta ise de 1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatının vasatisine gö
re 1 749 300 lira çıkmakta olup bu ikinci rakama göre tahmin icrası ihtiyata daha uygun görüldü
ğünden 1942 malî yılı için 1 700 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 14 
Pasaport, kançılarya ve ikamet tezkeresi harçları 

(Muhammen miktar : 250 000 lira) 
1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 186 204 ve 1940 malî yılı dört aylık tahsilatı 159 449 li

ra olup bu rakamlara göre yıllık tahsilatın 345 653 lirayı bulması lâzımgelmekte ise d.e 1941 tah
silatının vasatisinden bu harçların miktarında düşüklük görüldüğünden mütaakıp dört ayda da 
ilk sekiz aylığın yarısı derecesinde hasılat eldoedilebileceği ve gelecek yılda da ayni vaziyetin 
devam edeceği kabul edilerek 1942 malî yılı muhaıı.Lienatı 250 000 lira olarak irae edilmiştir. 



rıru-»» QQ 

Fasıl : İ5 
Noter harçları 

(Muhammen miktar : 850 000 lira) 
Bu fasıldan 1941 malî yılı sekiz ayında 594 435 ve 1940 malî yılı dört ayında 262 808 lira 

tahsilat vukubulmuştur. 1941 malî yılının mütaakıp dört ayında da 1940 yılının geçen devresine 
ait miktar derecesinde tahsilat yapılarak yıl sonuna kadar 857 303 lira elde edileceği anlaşıl
mıştır. Bu vaziyete göre 1942 malî yılı için 850 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 16 
Diğer harçlar 

(Muhammen miktar : 49 000 lira) 
Nüfus harçları : 1941 malî yılı dört aylık tahsilatı 11 858 ve 1940 malî yılı sekiz aylık tah

silatı 23 153 lira olduğundan bu maddeye 35 000 lira konulmuştur. 

Eczane, ecza depoları ve ihtisas vesikaları harçları : 1941 malî yılı dört ve 1940 malî yılı 
sekiz aylık tahsilat yekûnu 6 503 lira olduğundan 1942 yılı için 6000 lira konulmuştur. 

İhtira beratı harçları : 1941 malî yılı dört vel940 malî yılı sekiz aylık tahsilat yekûnu 8 571 
lira olduğundan bu maddeye de 8 000 lira konulmuş ve fasıl için yapılan tahmin : 

35 000 Nüfus harçları 
6 000 Eczane, ecza depoları YC ihtisas vesikaları harçları 
8 000 ihtira beratı harçları için olmak üzere 

49 000 liraya baliğ olmuştur. 

Fasıl : 17 
Hayvan sağlık zabıtası resmi 

(Muhammen miktar : 50 000 liradır) 
1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 34 640 lira olup bu miktarın yarısının da mütaakıp dört 

ayda elde edileceği anlaşıldığından 1942 malî yılı için (50 000) lira tahmin olunmuştur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
inhisarlar safi hasılatı 

Fasıl : 18 
Tütün, tuz, kahve, çay, ispirto ve ispirtolu içkiler ve revolver, fişek ve patlayıcı maddeler 

(Muhammen miktar : 67 375 000 lira) 
Yeniden inhisar altına alınması derpiş edilen kahve ve çay hariç olmak üzere diğer maddeler

den 1942 malî yılının ilk sekiz ayında 30 492 500 lira tahakkuk etmiştir. Mütaakıp dört ayda da 
bunun yarısı nisbetinde tahakkuk vukubulacağı ve yıllık hasılatın 45 000 000 lirayı bulacağı an
laşılmıştır. inhisarlar umum müdürlüğünce yapılan tahminlere göre de satışlarda görülen inkişaf 
ve maliyet fiatlarmda hâsıl olan tereffüler gözetilmek suretiyle 1941 malî yılı gayrisafi hasılatı
nın 95 650 840 liraya baliğ olacağı ve bundan bütçe masrafları ve Idarei hususiye ve Tayyare ce
miyeti hisseleri olan tahminen 49 268 021 liranın tenzilinden sonra mütebaki 46 382 819 lira hası
lat kalacağı ve inhisarlar mamulâtınm tarifeleri yeni maliyet tezayüdünün istilzam ettiği yeni va
ziyet icaplarına uydurulmak suretiyle 1942 malî yılı için de bu miktar hasılatın temin edileceği 
anlaşılmış olduğundan inhisarlar umum müdürlüğünün daha esaslı bir tahlile istinaden tesbit et
tiği 46 375 000 lira kabul edilmiştir. 

Kahve ve çayın da inhisar altına alınmasından ayrıca 21 000 000 lira elde edileceği hesap olun
duğundan bu fasla 67 375 000 lira tahmin olunrr ustur. 
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Fasıl : 19 
Tütün, tuz ve içkilerden alman müdafaa vergisi 

Bu fasıldan vukubulacak tahsilat fevkalâde masraflara karşılık olmak üzere âdi bütçe haricinde 
bırakılmıştır. 

Fasıl : 20 
Kibrit ve çakmak 

(Muhammen miktar : 6 380 000 lira) 
Kibrit ve çakmak hasılatı : İnhisardan Hazine hissesi her yıl iki taksitte tahsil olunmaktadır. 

Satışların 25 000 sandığa kadar olan kısmı için maktuan alınan miktar 1 750 000 liradan ibaret 
bulunmaktadır. Ancak dolar kuruna bağlı olan bu miktar tebeddül etmekte olduğundan birinci 
taksit olarak 538 562, ikinei taksit olarak 532 682 ve 25 000 sandıktan fazla satılacağı tahmin 
olunan on dokuz bin sandık içim de 355 000 lira ki ceman 1 426 244 lira elde edileceği anlaşılmış 
ve buna mukabil bu maddeye 1 400 000 lira konulmuştur. 

Maktu miktar : Mukavelesi mucibince 50 000 lira olan bu kısımdan da dolar kuruna göre 30 000 
lira hâsıl olacağı anlaşılmış ve bu miktar tahmin edilmiştir. 

Kibritten alman müdafaa vergisi : 1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 1 113 395 liradır. Bu 
miktarın yarısının mütaakıp dört ayda tahsil olunacağına göre yıl sonuna kadar 1 670 092 liranın 
tahsil olunacağı anlaşılmaktadır. Kibrit müdafaa vergisinin kutu başına 1,5 kuruş tezyidi derpiş 
edilmekte ve 1942 de 4 400 sandık satış vukubulacağı hesaplanmakta olduğundan bu miktara gö
re müdafaa vergisinin kutu başına baliğ olduğu, 2,25 kuruştan 4 950 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bu vaziyete göre bu fasla 
1 400 000 Hasılat 

30 000 Maktu miktar 
4 950 000 Müdafaa vergisi olarak 

6 380 000 Lira tahmin olunmuştur 

Fasıi : 21 
Oyun kâğıdı 

(Muhammen miktar : 40 000 lira) 
Bu fasıldan hesabı alınabilen 1941 malî yılı dört ayında bir tahsilat yoktur. 1940 yıh sekiz 

ayında 37 577 lira tahsil olunduğu gözönüne alınarak 1942 malî yıJı için 40 000 lira tahmin edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Devlete ait emval ve emlâk hasılatı 

Fasıl : 22 
Devlet ormanları hasılatı 

Devlet ormanları mülhak bütçe ile idare edilen Orman umum müdürlüğüne geçtiğinden geç
miş senelerde olduğu gibi bu fasla bir varidat tahmin edilmemiştir. 

Fasıl : 23 
Gayrimenkul icar ve ecri misilleri 
(Muhammen miktar : 260 000 lira) 

Bu fasıldan 1941 malî yılı dört ayında 101 049 ve 1940 malî yılı sekiz ayında 161 544 lira 
tahsilat vukubulduğuna göre yıl sonuna kadar 262 593 lira elde edileceği anlaşılmaktadır. 1942 
malî yılında da ayni miktarın elde edileceği düşünülerek 40 000 lira icar tertibine, 220 000 lira 
ecri misil tertibine konulmak suretiyle fasıl için 26G 000 lira tahmin olunmuştur, 
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Fasıl : 24 • '. :* 

Menkul ve gayrimenkul mallar satış hasılatı 
(Muhammen nıik tar : 2 070 000 lira) 

Menkul mallar satış bedeli : 1941 malî yılı sekiz aylık hasılatı 827 073, 1940 malî yılı dört ay
lık hasılatı 246 833 liradır. 1941 malî yılı hasılatından görülen fazlalığın askerî birlikler tarafın
dan külliyetli miktarda hayvan ve menkul eşya satılmasından ileri geldiği anlaşıldığından 1942 mali 
yılı iyin 500 000 lira tahmin edilmiştir. 

Peşin para ile satılan gayrimenkuller : 3941 malî yılı sekiz aylık hasılatı 457 893 ve 1940 malî 
yılı dört aylk hasılatı 200 778 lira olup bu rakamlara göre 1942 yılı için 650 000 lira tahmin olun
muştur. 

Taksitle satılan gayrimenkuller : 1941 malî yılı sekiz ayında 522 008, 1940 malî yılı dört ayında 
250 974 lira hasılat vukubulduğu gözönüne alınarak 1942 yılı için 750 000 lira tahmin edilmiştir. 

Borçlanma suretiyle satılan gayrimenkuller : Bu tertipten de 1941 malî yılı sekiz ayında 
120 069, 1940 malî yılı dört ayında 50 195 lira hasılat elde edidiği anlaşıldığından 1942 yılı için 
170'000 :Iira tahmin olunmuştur'ki şu suretle fasıl muhammenatı: 

500 000 Menkul mallar satış bedeli 
650 000 Peşin para ile satılan gayrimenkuller 
750 000 Taksitle satılan gayrimenkuller 
170 000 Borçlanma suretiyle satılan gayrimenkuller tertiplerine ait olmak üzere 

2 070 000 Liraya baliğ olmuştur. 

BEŞİNCİ KISIM 
Devletçe idare edilen müesseseler 

Fasıl : 25 
Devlet demiryolları ve limanları 

Fasıl : 26 
Posta, telgraf ve telefon 

Bu idareler henüz Hazineye varidat getirecek vaziyette olmadıklarından bu fasıllara bir şey ko
nulmamıştır. 

Fasü : 27 
Darphane ve Damga matbaası hasılatı 

(Muhammen miktar : 50 000 lira) 
1941 malî yılı dört aylık hasılatı 31 856 lira ve 1940 malî yılı sekiz aylık hasılatı 25 636 lira 

olup yıl sonuna kadar 57 492 lira hasılat elde edilmesi melhuzdur. Bu hesaba göre 1942 malî yılı 
için 50 000 lira tahminde bulunulmuştur. 

Fasü : -28 
Resmî matbaalar hasılatı 

(Muhammen miktar : 25 000 lira) 
1941 malî yılı dört aylık hasılatı 5 530, 1940 malî yılı sekiz aylık hasılatı 19 047 lira olup bu 

rakamlara göre 1942 malî yılı için 25 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 29 
Umumî mektepler hasılatı 

(Muhammen miktar : 20 000 lira) 
1941 malî yılı dört aylık hasılatı 1 162 ve 1940 malî yılı sekiz aylık hasılatı 19 509 lira olduğuna 

göre 1942 malî yılı için 20 000 lira tahmin edilmiştir. 
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Fasıl : 30 

Diğer müesseseler hasılatı 
(Muhammen miktar : 180 000 lira) 

1941 malî yılı dört aylık hasılatı 52 598, 1940 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 130 495 lira olup 
bu rakamlara göre 1942 malî yılı iğin 180 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 31 
Konya ovası sulama hasılatı 

(Muhammen miktar : 60 000 lira) 
1941 malî yılı dört aylık hasılatı 11 245 ve 1940 malî yılı sekiz aylık hasılatı 50 178 lira ol

mak üzere 61 423 lira tutmaktadır. 1941 yılı sonuna kadar da ayni miktar hasılatın elde edile
ceği anlaşıldığından 1942 malî yılı için de 60 000 lira konulmuştur. 

Fasıl : 32 
Radyo hasılatı 

(Muhammen miktar : 950 000 lira) 
1941 malî yılı sekiz aylık hasılatı 901 829 liradır. Yıl sonuna kadar 1940 malî yılının son dört 

ayında vukubulan 69 287 lira derecesinde hasılat elde edilerek yıllık tahsilatın 971 116 liraya 
varması ümit edilmektedir. Buna nazaran 1942 malî yılı için 950 000 lira tahmin olunmuştur. 

ALTINCI KISIM 
Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından Devlet hissesi 

Fasıl : 33 
İmtiyazlı demiryollarından alınan 

Geçmiş senelerde olduğu gibi bu senede bu fasıldan bir varidat tahminine imkân görüleme
miştir. 

Fasıl : 34 
Fenerler hasılatı mukabili alınan 
(Muhammen miktar : 80 000 lira) 

1941 malî yılı sekiz ayı zarfında 55 175 lira tahsil edilmiştir. 8011 dört ayda da bu miktarın 
yarısının tahsil olunabilmesi ümit edilmektedir. 4076 numaralı kanım mucibi tice fenerler hasılatı
nın 175 000 lirayı mütecaviz kısmından yarısının Hazineye itası lâzımgeldiğinden hasılattaki düşük
lük nazara almtrak 1942 malî yılı için 80 000 lira konulmuştur. 

Fasıl : 35 
Mükerrer sigorta şirketinden alınan 
(Muhammen miktar : 225 000 lira) 

Bu varidat; mükerrer sigorta inhisarının idaresi mukabilinde şirketten maktuan alman iki 
yüz bin lira ile hasılattan mütenasiben alman hisseden terekküp etmektedir. 1941 malî yılının 
dört aylık ve 1940 malî yılının sekiz aylık hasılatının 225 589 lirayı bulduğu nazarı itibare alına
rak 1942 malî yılı için 225 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 36 
Mukavelenamesi mucibince Musul petrollarından alınan 

(Muhammen miktar : 620 000 lira) 
1941 malî yılı hissesi olarak 118 651 sterlin mukabilinde 622 000 lira alınmış olup 1942 hası

latının da bu derecede olacağı düşünülerek 620 000 lira konulmuştur. 
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YEDİNCİ KISIM 
Müteferrik varidat 

Fasıl: 37 
Hazine muamelelerinden mütevellit varidat 

(Muhammen miktar : 1 750 000 lira) 
Hazine portföyü ve iştirakleri geliri: 1941 malî yılı dört aylık hasılatı 44 290 ve 1940 malî yılı se

kiz aylık hasılatı 741 483 lira olup bu hesaba göre sene sonuna kadar 785 782 lira hasılat olacağı an
laşılmaktadır. Bu rakama göre 1942 malî yılı için 750 000 lira gösterilmiştir. 

Faiz: 1941 malî yılı dört aylık hasılatı 94 562 ve 1940 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 1 165 680 lira 
'_ olup bu iki kısmın tutarı 1 240 242 lirayı bulmakta ise de muhtelif bankalardaki hesapların bir kısmı
nın tasfiye edilmiş olduğu gözönüne alınarak 1942 malî yılı için 1 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

Şu suretle faslın muhammenatı: 

750 000 Hazine portföyü ve iştirakları geliri 
1 000 000 Faiz olmak üzere 

1 750 000 lirayı bulmaktadır. 

Fasıl: 38 
Tayyare resmi 

(Muhammen miktar : 3 000 000 lira) 
1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 1 743 079, 1940 malî yılı dört aylık tahsilatı 537 743 lira olmak 

üzere 2 280 822 lirayı bulmaktadır. Ancak bu resmin hasılatı 4040 numaralı kanunla yapılan zamdan 
dolayı artmış olduğundan 1941 yılının mütaakıp dört ayında da ilk sekiz ayın haliye tahsilatı
nın yarısı derecesinde hasılat elde edilerek yıllık tahsilatın 2 400 000 lirayı bulacağı ümit edildiğin
den 1942 malî yılı için aynı nisbet üzerinden 2 400 000 lira tahmin edilmiş ve yeniden tiyatro ve si
nemalardan alman resme icrası derpiş edilen zamdan dolayı bu resme isabet eden 600 000 lira da 
ilâve olunarak muhammenat 3 000 000 lira olarak tâyin edilmiştir. 

Fasıl: 39 
Askerlik mükellefiyeti 

(Muhammen miktar : 5 000 lira) 
Bu fasıldan 1941 malî yılı sekiz ayında 5201 ve 1940 malî yılının dört ayında da 2 047 lira tahsi

lat vukubulduğu ve ahvali haziranın devamı müddetinee bu tertipten fazla hasılat; beklenemiyeeeği 
gözönüne alınarak 1942 malî yılı için 5 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl: 40 
Kıymetli evrak 

(Muhammen miktar : 190 000 lira) 
1940 malî yılı dört aylık hasılatı 83 637 ve 1941 malî yılı sekiz aylık hasılatı 114 002 lira olup yıl 

sonuna kadar 197 637 lira kadar bir hasılat olacağı anlaşılmış ve 1942 malî yılı için 190 000 lira konul
muştur. 

Fasıl : 41 
Muayyen masraflar karşılığı varidat 

(Muhammen miktar : 180 000 lira) 
Kambiyo murakabesi mukabili Cumhuriyet Merkez bankasından alman: Kambiyo murakebesî 

mukabili Cumhuriyet Merkez bankasından alınacak olan 100 000 lira konulmuştur. 

Teftiş mukabili şirketlerden ve nıütaahhitlerden alman: 1941 malî yılı dört aylık hasılatı 
40 910 ve 1940 malî yılı sekiz aylık hasılatı 42 013 lira olup buna göre sene sonuna kadar 82̂  923 
lira tahsilat olacağı anlaşılmış ve 1942 malî yılı için 80 000 lira konulmuştur. 
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~~~~~ Fasıl : 42 

Eski alacaklar 
(Muhammen miktar : 240 000 lira) 

Tavizattan istirdat: 1941 malî yılı dört aylık hasılatı 36 714 ve 1940 malî yılı sekiz aylık 
hasılatı 155 894 lira olup yıl sonuna kadar 192 613 lira elde edileceği anlaşılmış ve 1942 yılı için 
190 000 lira tahmin edilmiştir. 

Mülga vergiler bakayası: 1940 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 95 975 Ura olduğu halde İ M İ 
malî yılı dört ayında ancak 4 499 lira elde edildiği nazarı itibara alınarak bu yıl zarfında 1940 
yılı kadar tahsilatın vukuu şüpheli görüldüğünden 1942 malî ylı için 50 000 lira tahmini ihtiyata 
uygun görülmüştür. 

Fasıl : 43 
Cezalar 

(Muhammen miktar : 2 700 000 lira) 
Para cezaları: 1941 malî yılı sekiz aylık tahsisilâtı 378 521 ve 1940 malî yılı dört aylık tah

silatı 288 706 lira olduğuna göre 1941 tahsilatının 667 227 liraya varacağı anlaşılmış ve bu hesaba 
göre 1942 malî yılı için 600 000 lira tahmin edilmiştir. 

Zam cezaları: 1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 1 381 182 lira ve 1940 malî yılı dört aylık tah
silatının 758 249 lira olmasına göre 1941 yılında 2 139 431 lira hasılat olacağı anlaşılmış ve 1942 
malî yılı için 2 100 000 lira konulmuştur. 

Fasıl : 44 
İstanbul Üniversitesi hasılatı 

(Muhammen miktar : 100 000 lira) 
1941 malî yılı dört ayında 48 198 ve lî)40 malî yılı sekiz ayında 55 313 lira tahsil edilip 1941 

malî yılı yılında 103 511 lira elde edileceği anlaşılmış ve bu hesaba göre 1942 malî yılı için 
100 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 45 
Müteferrik ~haşılat 

(Muhammen miktar : 4 000 000 lira) 
1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 2 232 430 ve 1940 malî yılı dört aylık tahsilatının 1 993 129 

lira olmasna göre 1941 malî yılı sonuna kadar 4 225 559 lira elde edilmesi icabedeceği hesaplan
mış ve buna göre 1942 malî yılı için 4 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Fevkalâde varidat 

Fasıl : 46 
İktisadi buhran vergisi 

(Muhammen miktar : 21 300 000 lira) 
Hizmet erbabından : 1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 13 800 102 lira ve 1940 malî yılının dört 

aylık tahsilatı 2 817 461 lira olup bu hesaba göre 1941 yılı sonuna kadar 16 617 563 lira elde 
edilmesi icabeder. Başka bir hesaba göre; de 1941 malî yılının ilk sekiz ayı tahsilatından merkezce toptan 
tevkif ve mahsup edilen mütaakıp aylarda elde edilemiyecek olan 7 222 081 liranın tenzilinden 
sonra artan ve nakten tahsilatı gösteren 6 578 021 liranın yarısının daha elde edileceği düşünül
düğü takdirde yıllık tahsilatın 17 084 000 liraya varacağını kabul etmek lâzımgelm ektedir. Bu 
neticeye göre 1942 malî yılı için 16 800 000 lira tahmin olunmuştur. 

Sair kazanç erbabından : 1941 malî yılının ilk sekiz ayı tahsilatı 3 703 924 ve 1940 malî yılı 
son dört aylık tahsilat 915 276 lira olmasına göre 1941 yılı sonuna kadar 4 619 200 lira elde edile
ceği anlaşılmaktadır. Bu hesaba göre 1942 malî yılı için 4 500 000 lira tahmin edilmiştir. 
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Fasıl : 47 

Muvazene vergisi 
(Muhammen miktar : 21 200 000 lira) 

1941 malî yılının sekiz aylık tahsilatı 16 905 513, 1940 malî yılının dört aylık tahsilatı 
4 287 818 lira olup bu rakamlara göre yıl sonuna kadar bu kısımdan 21 193 331 lira elde edil
mesi icabeder. 

Diğer bir hesaba göre de ilk sekiz aylık tahsilat; bu müddet zarfında merkezce toptan tev
kif ve irad edilen 7 819 544 liranın tenzilinden artan ve ilk sekiz aylık tahsilatın nakden vuku-
bulan kısmmı gösteren 4 542 984 liranın bu müddetteki tahsilata ilâvesi ile hâsıl olan 21 448 497 
lira olmak lâzımdır. 

Bu neticelere nazaran 1942 yılı için 21 200 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 48 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 

(Muhammen miktar : 14 600 000 lira) 
1941 malî yılının ilk sekiz aylık tahsilatı: 11 285 800 lira ve 1940 malî yılının son dört aylık 

tahsilatı 3 226 281 lira olup bu hesaba göre 1941 yılı sonuna kadar 14 512 081 liranın elde edileceği 
kabul olunabilir. 

Diğer bir hesaba göre de 1941 malî yılına ait ilk sekiz aylık tahsilattan merkezce toptan tevkif 
ve irad olunan 4 558 168 liranın tenzilinden sonra artan 6 727 632 liranın yarısının mütaakıp ödrt 
ay zarfında da tamamen elde edileceğine nazaran hasılatın 14 649 616 liraya varacağı neticesi çık
maktadır. Bu. hesaplar üzerinden 1942 malî yılı için 14 600 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 49 
Binalardan alman müdafaa vergisi 

(Muhammen miktar : 1 900 000 lira) 
1941 malî yılının ilk sekiz ayında 1 574 000 lira tahsilat vukubulmuştur. Vergi taksitlerinin 

tahsil zamanının geçmiş olması hasebiyle mütaakıp dört ayda aynı derecede hasılat elde edilmesi 
meşkûk olduğundan ancak zamanında tahsil edilemiyen bakaya ile 1 900 000 liranın elde edilmesi 
kabil olabilecektir. 1942 malî yılı için de ayni miktar tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 50 
Posta, telgraf müraseleleriyle telefon abone bedellerinden alınan müdafaa vergisi 

(Muhammen miktar : 875 000 lira) 
Bu vergi ilk defa 1941 yılında ihdas edilmiş ve bu sene temmuz ayından itibaren alınmağa 

başlanmış olduğundan yedinci ayda 510 822 lira hasılat elde edilmiştir. Bu miktarm aylık vasatisi 
72 975 lira üzerinden beş aylık hasılat da 364 875 lira tuttuğuna göre yıllık hasılatın 875 697 lira 
tutacağı anlaşılmış ve 1942 malî yılı için 875 000lira tamhin olunmuştur. 

Fasıl : 51 
İhracattan alınan müdafaa vergisi 

(Muhammen miktar : 9 000 000 lira) 
1941 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 1 748 86ü liradır. Mütaakıp dört ayda da bunun yarısı ka

dar hasılan elde edileceğine göre yıllık tasilâtm 2 623 292 lirayı bulacağı tebeyyün etmektedir. 
Ancak bu miktara tütünden alman ihracat vergisi tahmini olarak ithal edilmiş olup yıl sonuna 
kadar yeni başlıyan tütün ihracatının 20 milyon liraya baliğ olacağı hesaplandığından yıl sonuna 
kadar 3 000 000 liranın elde edileceği ümit olunmaktadır. Vergi nisbetinin % 3 den % 10 a iblâğı 
mutasavver olduğundan 1942 tahsilatının hemben 10 000 000 lirayı bulması icebeder. Bu miktar
dan, görülecek lüzum üzerine bazı maddelerin Heyeti Vekilece vergiden istisnası ihtimali derpiş 
edilerek, bir milyon liranın tenzili ile 1942 malî yılı için 9 000 000 lira tahmin edilmiştir. 





Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 18 .V . 1942 
Mazbata No. 93 
Esas No. 1/759 

Yüksek Reisliğe 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanun lâyihası ve bağlı cetveller Başvekâle
tin 22 şubat 1942 tarih ve 6/890 sayılı tezkeresi ile Büyük Meclise sunulmuş ve 
Yüksek Reislikten encümenimize havale bııyurulmuştur. îşbu lâyihanm Teşkilâtı 
esasiye kanununun 95 nci maddesi hükmüne tevfikan miadında Meclise takdim kı
lı ndığı anlaşılmıştır. 

Bu bütçeyi ana hatları ile mütalâa edebilmek için memleketimizi de tesiri altnı-
da bulunduran beynelmilel durum ve içinde bulunduğumuz şartlara kısaca temas 
etmeği faydalı telâkki ettik: 

1941 senesi baharında garp sınırlarımıza ve kıyılarımıza dayanan harp, aynı 
senenin haziranında doğuya da sirayet ve intikal etmekle memleketimizi çevrele
yen sulardaki seyrüsefer emniyetini bozmuş ve yine 1941 senesinin son ayında 
uzak doğuda kopan fırtına küremizin bütün kıtalarını ve denizlerini harp sahası 
içine sokmuştur. 

Harbin cihan iktisadiyatı üzerinde yaptığı tahripkâr tesirler gün geçtikçe şid
detini artt ırmakta ve harp harici kalmış ülkelere dahi şâmil olmak üzere bazı yer
lerde kıtlık ve sefalete kadar varan umumî bir darlık ve sıkıntı kendini göster
mektedir. 

Filvaki ölüm ve dirim mücadelesine girmiş olan muharip milletlerin bütün istih
sallerini harp icaplarına uydurmaları, istihsalde mühim rol oynıyan insan kolları
na müdafaa vazifesinin tahmil edilmesi, harp dışı kalmış Devletlerin de her ihti
mali derpiş ederek harp kudretlerini ikmal ve takviye etmeği her şeyden üstün 
tutmaları halkın muhtaç olduğu zirai ve sınai istihsalâtı asgari hadde indirmiş, bu
na mukabil toplanan yığınlar istihlâki namütenahi arttırmıştır. Buna ilâveten 
bütün denizlere şâmil ablokamn ihdas ettiği tehlikeler nakliyatı haddin fevkinde 
güçleştirerek milletlerarası mübadeleyi hemen imkânsız bir hale getirmiştir. 
Bu vaziyet karşısında her Devleti meşgul eden en mühim mesele bu ağır şartların 
tesirini mümkün mertebe hafifletecek birharp iktisadi sistemi kurabilmekten iba
rettir. 

Bu lüzum ve zarureti vaktinde sezen Hükümetimiz, Yüksek Meclise müra
caatla; iktisadi faaliyetleri murakabe altmde bulundurmak ve düzenlemek salâhi-
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yetlerinin verilmesini istemiş ve kabul buyurulaıı Millî korunma kanunu ile bu is
tekler kabul edildiği gibi ahiren yapılan tadiller ile de bu salâhiyetler tevsi ve ka
nuni hükümler teşdit edilmiştir. 

Şimdi hakikî bir cihan harbi mahiyetini alan bu âfetin muhtelif safhalardan 
memleketimizdeki akislerini kısaca gözden geçirelim: 

Dış ticaretimiz: Evvelâ Akdeniz ve akabinde Karadeniz'in harbe sahne olması 
ve Balkanlarda yapılan savaş esnasında vukuageleıı tahriplerle karadan münaka
lâtın kesilmesi hariç ile olan ticari münasebetlerimizi bir hayli sarsmıştır. 

1938 senesinde ithalât ve ihracatımızın yekiniıı 3 474 761 ton tutmuş iken 1941 
senesinde 739 000 tona tenezzül etmiştir. Maahaza Hükümetimizin ithalâtı teşvik 
ve teshil hususunda aldığı tedbirler sayesinde 1941 senesindeki dış ticaretimizin 
1940 senesine nisbetle büyük bir fark kaydetmediğini, aşğıdaki tablodan mem
nuniyetle anlamaktayız. Bu cetvele nazaran ithalât ve ihracatımız bir evvelki sene 
ile mukayese edildiği takdirde kıymet itibariyle yükseliş ar/etmekte, tonaj itiba
riyle ithalâtımızda % 13, ihracatta % 35 kadar bir gerileme kaydetmektedir. Dün
ya ahvalinin aldığı son durum ve istihsalâtımızı kemdi ihtiyaçlarımıza hasretmek
te gösterilen tekayyüt gözöniine alınırsa bu neticeyi eğimsemek yerinde olur. 

İthalât İhracat İthalât İhracat 
Yıl Lira Lira Ton Ton 

1938 149 836 689 144 936 511 1 301 357 2 173 404 
1939 118 248 934 127 388 997 1 519 104 1 353 626 
1940 68 922 708 111 446 986 356 900 658 820 
1941 74 815 069 123 080 868 310 106 428 899 

Ziraai vaziyet: 'Mühim nisbette bir müstahsil kütlesinin silâh altına alınarak tar
lasından çekilmesi zirai istihsal üzerinde şüphesizki menfi bir tesir yapmaktadır. 
Ancak bütün yurttaşalarca askere gidenlerin boşluğunu kapatmak üzere gayret sar-
fedildiği ve Hükümetçe istihsali çoğaltmak için çiftçilerimize tohum vermek, kre
di açtırmak, zirai aletlerini hazırlayıp tevzi etmek ve nihayet hariçten getirdiği 
makinelerle zirai işleri bizzat ifa etmek suretiyle bu menfi tesiri gidermeğe çalış
tığı şükranla görülmektedir. 

Sinai hareketler: Her memleket demire mütaallik maddelerin ihracını esirge
mekte olunduğundan bu hal, sinai tesisat için dışardan getirtmeğe mecbur olduğu
muz makine ve aletlerin ve yedek parçaların tedarikini büsbütün işkâl etmektedir. 
Bilhassa yedek parça ihtiyacını dahildeki ately elerde yapmak üzere sarf edilen 
mesai az çok muvaffak olmaktadır. Hükümet teşekkülleri marifetiyle inşası 
başlamış olan fabrikaların ikmaline çalışıldığı da memnuniyetle kayda değer. 

Sınai mamûlâtm kıymetine gelince: Teşviki sanayi kanunundan istifade 
eden müesseselerin 1927 senesinde 37 milyon lira gibi mütevazı bir kıymet ifade 
eden mamûlâtı 1938 de 277, 1939 da 331, 1940 da 410 milyon liraya baliğ ol
muştur. Teşviki sanayi kanununun çerçevesi haricinde kalan imalâthanelerin 
istihsalâtı ise bu mikdarm çok fevkin dedir. 
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Malî durum : i thalâtın ve iş hacminin azalıp küçülmesi dolayısiyle bazı va

ridat kalemlerinde mahsus tenezzüller vücude gelmiş olmasına karşı Millî Müda
faa icapları ve eşya fiyatlarının ziyadesiyle yükselmesi, masarifin fevkalâde 
çoğalmasını intaç etmiştir. Bu hal karşısmad her Devletin tuttuğu yol, evvelâ 
vergi kaynaklarına müracaat ve bundan sonra da işlerin daralması yüzünden 
boş kalan sermayeyi ve iş yapanların kazandıkları temettüleri istikraz yoluyla 
massetmektir. Hükümetimiz de aynı yolu tutmuş, 1910 malî yılı bütçesini tev-
zin için 3828 ve 1941 malî yılı için 4040 sayılı kanunlarla bazı vergileri tevsi 
ve bazılarının nisbetlerini tezyit ettiği gibi 1942 malî yılı için de 80 milyon 
liralık bir vergi kaynağı hazırlayan lâyihayı Yüksek Heyete sunmuştur. 

Bundan başka 1941 malî yılında alınan kanuni salâhiyetlere istinaden 75 
milyon liralık tasarruf bonolariylo 15 tnilvon liralık I rak demiryolu istikraz 
tahvilleri piyasaya çıkarılmış ve halkımız tarafından büyük bir rağbet ile karşı
lanmıştır. Bankaların mevduat ve ihtiyatları yi e munzam karşılıklarına ve Te
kaüt sandıklarının ihtiyaçları fevkindeki mevcutlarına mukabil bono verilmesi 
hakkındaki hükümler de bu mey anda alınan tedbirler cümlesin dendir. 

Umumî harbin verdiği acı tecrübeler henüz hatırlardan silinmediği için her 
Devlet katî bir zaruret duymadıkça tedavül hacmini arttırmaktan çekinmek
tedir. Muharip devletlerin dahi gözönünde bulundurdukları bu nokta üzerinde 
Hükümetimizin ne kadar hassasiyetle durduğunu aşağıda göreceğiz. 

Malî işler mevzuunu torkotmedon Hazine 
melen temas edelim: 

muamelâtı ile döviz vaziyetine müc-

tçinde bulunduğumuz 1941 malî yılında dahi gerek umumî bütçede derpiş edilen 
ve gerek fevkalâde tahsisata karşılık teşkil eyliyen vergi ve diğer membalardan 
tahmin edilen gelirler fazlasiyle ve kolaylıkla temin edilebilmiş ve bu sayede ifası 
mukarrer hizmetler yerine getirildiği gibi bunlardan tevellüt eden Hazine borçları 
da miadında ve muntazam bir şekilde ödenmiştir. Bu vazıyet, Maliye tahsilat işleri
nin istenilen bir tarzda işlediğini ve yurttaşlarımızın Hazineye karşı besledikleri 
itimat ve inancın yerinde olduğunu göstermesi itibariyle bilhassa memnuniyete 
değer. 

Aşağıdaki rakamlar Hazine muamelâtındaki inkişaf ve intizamı bariz bir suret
te göstermektedir: 

Malî yıl 
başı 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

Mayıs 1942 iptidası 

Hazine muhasipliği 
vezne ve banka 

mevcudu 

14 525 699 
31 5(31 499 
38 146 470 
37 122 751 
41 033 034 
59 761 489 
66 651 948 

Hazine 
san 

muhasipliği ile mal-
dıkları ve bankalar 

mevcudu 

21 887 617 
35 889 886 
46 265 209 
50 083 542 
53 888 951 
79 905 136 
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Döviz vaziyeti: Geçen sene mazbatamızda kaydettiğimiz salâhın devam ettiği ve 

döviz mevcutlarımızda mühim bir artış olduğunu memnuniyetle anladık. Bu du
rumun verdiği imkânlarla hariçten ithaline lüzum ve ihtiyaç görülen maddelerin 
serbest döviz mukabilinde getirilmesine müsaade edilmek suretiyle ithalât teşvik 
olunmuştur. 

Bu umumî ve mücmel maruzattan sonra müsaadenizle bütçenin tetkikine ge
çiyoruz: 

İki senedenberi Dahilî nizamnamenin 22 nci maddesine tevfikan tatbik ettiğimiz 
usule bu sene dahi riayet olunarak vekâlet ve daireler bütçeleri tetkik edilmek 
üzere, hususi mazbata muharriri sıfatiyle seçilen arkadaşlara tevdi edilmiş ve bu 
arkadaşların tanzim ettiği raporlar ile müzakere esnasında verdikleri şifahi 
izahlar, encümenin mesaisini bir hayli kolaylaştırmıştır. 

Bütçe tetkiklerine mûtat olduğu veçhile Maliye vekili Fuad Ağralı 'nm umumî 
bcyanatiyle 15 nisan 1941 tarihinde başlanmış ve 15 mayıs 1942 tarihinde nihayet 
verilmiştir 

Gerek bu beyanat ve gerek bundan bir kaç gün sonra İktisat vekâleti bütçesinin 
müzakeresinde Vekil Sırrı Day tarafından kömür meselesine dair verilen izahat Ko
ordinasyon heyetine dahil vekillerin birlikte bulunacakları bir celse aktiyle fiyatla
rın yükselmesi karşısında b.ütçe rakamlarının yeterliği, para vaziyeti ve kömü
rün istihsali ile fiyatları hakkında bir konuşma yapmanın lüzum ve faydalı olacağı 
kanaatini tevlit etmiş ve vâki davet üzerine Başvekilin de huzuriyle bn toplantı ya
pılmıştır. 

Ticaret vekili Mümtaz Fkmen, fiyatların stop etmesi için Hükümetçe yapılan 
tetkiklerin ilerlediğini, maahaza peyderpey alınmış kararlar ile buğday ve diğer 
hububatın kamilen ve bakliyatın mühim bir kısmının, pamuklu mensucatın tama
mının ve diğer mensucat ile deri ve kunduranın ve çimentonun kezalik büyük bir 
kısmının ve petrol ve müştekkatiyle çivi, lâstik ve motorlu vesait gibi umumî ha
yat noktasından ehemmiyetli ithalât eşyasının Hükümet eliyle doğrudan doğru
ya ordunun ve diğer Devlet dairelerinin ihtiyaçlarına arzolunduğunu ve bu suret
le bu eşyanın mutedil fiyatlarla teminine imkân hâsıl olduğu gibi ayrı ayrı ta
leplerin piyasayı yükseltmede yapacağı fena tesirin de önlendiğini ve şimdiye 
kadar fiyatları murakabe ve ihtikârı men hususunda alman tedbirlerin fayda verme
mesine teşkilâtsızlığın sebep olduğu görülerek ahiren Dağıtma ofisi teşkiline gidil
diğini ve işe başlamak üzere bulunan bu ofisin faaliyeti ile ana ihtiyaç maddele
rinde halkımızın istismarına meydan vcrilmiyeeeği ve nihayet arzın talep sevi
yesine yetişmediği hallerde bütün vatandaşların sevi yy en müstefit olmalarına 
imkân vermek üzere icabederse istihlâkin tahdidine dahi gidileceğini ifade ve fiyat 
teref fiil erinin önüne geçileceğini teyit ile; 

Maliye vekili Fuad Ağralı, malûm olduğu üzere Cumhuriyet Maliyesinin 
Hazinenin itibarını ve paranın kıymetini muhafaza etmeği bir umde olarak 
telâkki eylediğini ve bütün malî icraatta bundan mülhem olduğu için cari şart
ların istilzam ettiği parayı memlekette iş kabiliyetini ve vatandaşların tediye 
kudretini gözönünde tutmak şartiyle evvelâ vergi kaynaklarına müracaat ede
rek ve bunun fevkindeki ihtiyacı da istikraz suretiyle elde etmeğe çalıştığını 
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ve her ihtimale karşı kanunen alınmış olan emisyon salâhiyetinin % 40 ınm 
kullanılmadığını, kullanılan kısımdan da bir takım tedbirlere baş vurulmak su
retiyle 165 milyon liranın indirildiğini ve bol paranın fiyatlar üzerinde tesir 
yapması tabii ise de millî varlığımıza nisbetle paramızın fazla olmadığmı ve 
bu hususta gösterilmekte olan hassasiyete devam olunacağmı ifade ile; 

Bundan sonra İktisat vekili Sırrı Day, kömür istihsalinin bir gûna arızaya 
uğramadan temin edilmesi emrinde vekâletçe alman tedbirleri izah ve direk te
mini hususunda Ziraat vekâletinin direklerin ve kömürlerin nakli emrinde 
Ticaret ve Münakalât vekâletlerinin ve ihtiyaçları bulunan kamyonların tedari
kinde kezalik arkadaşlarının gösterdikleri gayret ve yardımı zikretmiş ve diğer ve
killer tarafından bunu teyit eder mahiyette beyanatta bulunulmuştur. 

Bunu mütaâkıp Başvekil, kömür fiyatlarının nakliye ücretlerine inikas etmi-
yecek ve halkı hemen hiç ilgilendirmiyecek bir şekilde mahdut müesseselere râci 
olmak üzere ve küçük nisbette yükseltilmesi varit olabileceğini ifade etmiş ve 
verilen izahat heyeti umumiyesi itibariyle kâfi mahiyette görülmüştür. 

Muhterem Başvekil geçen sene mazbatamızda resmî daireler için kira 
ile tutulan binalara dair kaydettiğimiz temenniye nakli kelâm ederek Hükümetin 
bu mesele üzerinde ciddiyetle durduğunu ve inşaatı hitam bulmak üzere 
olan İnhisarlar bmasiyle Devlet demiryolları umum müdürlüğü binasına kirada 
bulunan bir kısım dairelerin nakledileceğini ifade etmekle toplantıya nihayet 
verildi. 

Masraf bütçesi : 

Hükümet, 1942 malî yılı masraf bütçesini 384 035 101 lira olarak teklif etmek
tedir ki, geçen sene bütçesine nazaran 74 294 705 liralık bir yükseliş ifade et
mektedir. 

Bu ilâve edilen miktarın büyük bir kısmı yeniden ihdas edilmiş hizmetle
rin karşılığı olmayıp % 66, 76 sı eşya fiyatlarının artması ve hayat pahalılığı 
yüzünden memur aylıklarına yapılan zammı ve bütçeleri bu zammı karşıla
mağa müsait olmıyan vilâyetler hususi idareleriyle belediyelerine yapılacak 
yardımı ve bir de iaşe ile ilgili masraf tertipleri başta gelmek üzere muhtelif fa
sıllara ilâvesi zaruri tahsisatı karşılam-.k içindir. 

74 milyonun % 14, 22 si inşaat ve Nafia hizmetleriyle köy enstitülerine ve Sü-
merbank ve Etibank gibi bazı müesseselere verilen tahsisata, % 7, 86 sı tasarruf 
bonoları faiz ve masraflariyle I rak demiryolu faiz ve taksitine, % 8, 69 u teşki
lât ve masraf kanunları mucibince yapılan zamlarla (L) cetvelinden serbest bı
rakılmasına lüzum görülen kadro farkına ve % 2. 47 si ise muhtelif teşekküllere 
yapılan yardım ve ikrazlara tekabül etmektedir. 

Maahaza Hükümetin üç, dört ay evveline göre hesapladığı bu masraf yekûnu
na, mütaâkıp aylarda tahakkuk eden ihtiyaçlar için 7 milyon liraya yakın zam
lar yapılmasına dair teklifleri Encümeninıizce incelenerek kabul edilmiştir. Bu 
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ilâve edilen miktarın masraf fasıllarına tevzi sureti vekâletlerin masraf bütçelerin
de gösterilecektir 

Encümenimiz varidat bütçesini Hükümetin teklifine nazaran 10 239 340 lira 
fazlasiyle bağladığından bu fazladan yukarıda kaydedilen ilâve masraflar çık
tıktan sonra kalan 4 milyon lira Düyunu umumiye bütçesinin (Fevkalâde tahsi
sat karşılıklarından ve Hazine bonolarından doğan borçların faiz ve itfa bedelle
rine) taallûk eden faslına ilâve edilmiş ve bu suretle 1942 malî yılı masraf bütçesi 
yekûnu 394 316 918 liraya baliğ olmuştur. 

Yukarıda arz ve işaret edilen hususi mazbata muharrirlerinin hazırladıkları ra
porlar masraf bütçelerindeki fasıl ve maddelerin dayandıkları mucip sebepleri 
tafsilen izah ettiğinden ve bu raporlar mazbatamıza bağlı olarak Yüksek Heyete 
sunulmuş olduğundan aşağıda yalnız müzakere esnasında ve ekserisi Hükümetin 
teklifi üzerine kabul edilen ilâvelerin kayıt ve izahı ile iktifa edilmiştir: 

Büyük Millet Meclisi 233 168 

Riyaseti Cumhur 53 474 

Divanı muhasebat 102 964 

Başvekâlet: Hükümet tarafından 1 249 600 lira olarak teklif edilen bu bütçenin 
tekaüt ikramiyesi faslına 1 439 ve evrak hazinelerinin tasnifi faslına da 5 bin lira 
ilâve edilmiştir. 

Devlet şûrası aynen kabul edilmiştir. 

Matbuat umum müdürlüğü: Maliye bütçesindeki 150 bin liralık ajans tahsisatı 
bu bütçeye nakledilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

İstatistik umum müdürlüğü: 70 liralık bir kadronun (L) cetvelinden serbest bı
rakılması dolayısiyle memurlar maaşı faslına 3 060 lira ilâve edilmiştir. 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü: Aynen kabul edilmiştir. 

Diyanet işleri reisliği: Yekûn itibariyle aynen kabul edilmiştir. 

Maliye vekâleti: Açık maaşı tertibinden 5 bin, posta ve telgraf ücretinden 100 
bin, Avrupa 'ya gidecek müfettişler harcırahından 10 bin, İstanbul Kambiyo borsa
sına yapılacak yardımdan 6 bin, 4071 sayılı kanunun 5 nci maddesinin tatbiki mas
raflarından 35 bin lira indirilerek bazı fasıllara bir miktar zamlar yapılmış ve aşa 
ğıdaki tertiplere yapılan ilâveler ayrıca işaret edilmiştir. 
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Tesbit ve tevzi ve mübadil işlerinde de çalıştırılacak müstahdem ye 
memurlarla vukuf ehlinin yevmiye, ücret ve huzur hakları ve harcırahları 275 000 

Tesbit ve tevzi komisyonlarının fennî alât, matbua, kırtasiye ve 
sair fennî aletler 

Millî emlâk tamirleri 
Komisyonlara memur gayri muvazzaf âza huzur ücretleriyle ehli 

vukuf ücretleri 
Gayrimenkullerin tahakkuk etmiş ve edecek harç ve resimleri 

İmara yardım 

Darüşşafaka'ya yardım 
Halkevlerine yardım 
Ağaç koruma cemiyetine yardım 
Yeşilâya yardım 
Evkafa yardım 
Havayollarına yardım 
Devlet ziraat işletmeleri kurumu sermayesine 
Vekâlet teşkilât karşılığı maaş ve ücret tertiplerine konulan 
Tedavi ve yol masraflarına 
Motosiklet mubayaa ve işletmesine 
İdarei hususiye borçlarına yardım 

Bu ilâveleri encümenin kabul etmesine saik olan sebepleri hulasaten arzediyo-
ruz : 

Müstahsil halkımızın biranevvel toprak sahibi olması bakımından arazi tesbit ve 
tevzi komisyonlarının çoğaltılmasını ve bu komisyonların fennî vasıtalarla teçhiz 
edilmelerini yerinde bir tedbir olarak mütalâa ettik. 

100 milyon liralık bir kıymet ifade eden millî emlâkin tamiri için kabul edilen 
tahsisat bu ilâve ile beraber ihtiyacı belki karşılayabilir. 

Huzur hakları faslına yapılan zam, komisyonlara seçilen gayri muvazzaf aza
nın devamlarını temin gayesine matuftur. 

Belediye resimleri tahakkuk etmiş borç olması dolayısiyle tediyesine imkân 
verilmiştir. 

1351 sayılı kanun mucibince sarfolunacak Ankara şehri imar masrafı faslına ya
pılan zam zarurî telâkki edilmiştir. 

Bir taraftan eşya fiyatlarında yükseliş ve diğer taraftan Darüşşafaka'nın bazı 
iratlarını yangın sebebiyle kaybetmiş olması dolayısiyle yardım miktarı çoğaltıl
mıştır. 

100 000 
400 000 

20 000 
23 000 
50 000 
60 000 
150 000 
17 000 
6 000 

200 000 
500 000 
500 000 
200 000 
10 000 
2 000 

300 000 
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İstanbul Ümversitesi sr Talebe yurdunun istilzam ettiği masrafı karşılamak 

üzere Halkevlerine ilâveden yardım yapılması takarrür etmiştir. 

v Ağaç koruma cemiyetinin yüz binlerce yabani ağacı aşılıyarak halkımıza ve 
islihsaie fayadlı hizmetler ifa ettiği, Yeşilay'ın da neslimizi tehdit eden iptilâ-
lardan kurtarmak üzere meşkûr mesai sarf etmekte olduğu anlaşılarak hizaların
da gösterilen tahsisatlar tasvip edilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğüne yapılan yardım, aylıklara yapılan fevkalâde 
zamları karşılamağa bütçesinin kifayetsizliğinden ileri gelmiştir. 

Havayollarına tahmil edilen vazifenin ifası için 500 bin liranın ilâvesine katî 
ihtiyaç oludğıı ifade edilmiş ve Ziraat işletmeleri kurumuna sermaye verilmesi 
kanun muktezası bulunmuş ve Maliye vekâleti teşkilât karşılığı bu baptaki kanu
nun Umumî Heyetçe kabul olunmasına muallâk bulunmuştur. 

öğretmenlerin idarei hususiyeler zimmetinde tahakkuk etmiş alacaklarını is
tifa edebilmeleri için bunun yardım olarak verilmesinden başka çare bulunama
mıştır. 

Tedavi ve yol masrafları indeliktiza kanuni bir icabı yerine getirmeğe im
kân vereceği ve motosiklete ihityaç bulunduğu da anlaşıldığı için bu ilâveler ka
bul edilmiştir. 

Düyunu umumiye : Varidat ve masraf bütçeleri arasında görülen 4 milyon li
ralık fark bu bütçenin 318 nci faslına ilâve edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti : Bu vekâlete ait olarak Nafia vekâleti bütçesin
de mevcut tahsisattan 48 bin lira tenzil edilerek 356 ncı inşaat ve tamirat fas
lına ilâve edilmiştir. Cenup hududumuzdaki gümrük memurlarının oturmaları
na mahsus binaların yapılmasını tacil maksadiyle bu değişiklik yapılmıştır. 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı : Mensuplarına verilmesi kabul edilen 
bir er tayınını karşılamak üzere 270 288 lira ilâve edilmiştir. 

Dahiliye vekâleti : Vekâlet hesabına Siyasal bilgiler okulunda okuyan talebe 
adedi bu sene elliye varacağından, iaşe masraflarmdaki fazlalık da nazarı dik
kate alınarak, 419 ncu fasla 26 000 lira zammolunmuştur. 

Emniyet umum müdürlüğü : Kanunen kabul edilen er tayını bedellerini karşı
lamak üzere 1 116 576 liranın zammı icabetmiştir. 

Jandarma genel komutanlığı : Aynen kabul edilmiştir. 

Hariciye vekâleti : Aynen kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti : Teşkilât karşılığı olarak verilen 422 000 
lira lâyihanın Yüksek Heyetçe kabulü halinde hüküm ifade edecektir. 
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'adliye*vekâleti: Adliye'içki Mâliye vekâletiııetî:mubayaası tâkarıfe>ettt^Nİİan 

nakih vasıtasına»1 €00 lira ve bu vesaitin işletme «.ye • tamiri ı için Ö1İ5 neirfâ&laö5:Ö0Q 
liraı ilâvesi' suretiyle katoıll «difeniştir. 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü: Aynen kabul edilmiştir. 

-Maarif vekâleti: Âfeideierin istilzam- ettiği rıîa«râflaHnıazanfteti-kafş^sııMa5^fc1îi-
menin arzu ve kanaatini ifade etmek üzere îI5iXKKHira, istanbul ^ÜnİTe?sitesi teiî4s 
heyetini takviye etmek üzere kabul buyurulan kanun gereğince tedris heyeti maaş
larına 20'©00,*yapilnrası t&k&rrür «den'kamp masraflarını -kaTşiJaMak "tfeere 
120 000, inşası ikmal edilmiş iki kliniğin küşadiyle talebenin 'fcatMfcaî; Uersi ^öp
melerine imkân verilmek üzere 250 000 lira zam icrası kabul edilmiş ve yanan Üni
versitenin irtşasıaa başlanmak üzere Nafm vekâleti inşaat fa&taâ 8§CK ÖW3i**aîteon-
muştur. 

Naf ia vekâleti: Diğer vekâletlere taallûk eden inşaat fes4mm=%azı?îmd^İ6^a$(îe 
değişiklikler yapılmıştır. 

îktisat vekâleti: Bazı fasıllarda ceman 27 474 liralık tenzilât yapılmıştır. 

Münakalât vekâleti: 844 ncu faslın icar bedeli maddesindentirtifilcn'M^000 
liranın 857 nci faslın ikinci (Limanlar temizleme ve tarama) maddesine nakli su
retiyle1 kabul olunmuştur. 

Ticaret vekâleti: Aynen. 

Ziraat vekâleti: Aynen. 

Masraf büt?şeâinin;imgelenmesif Gunihuriyat 1 bütçeleTİmie ıgössönünde îbultniöfeirH-
lan-ikitesasa vve • tevazüne .ve :hayatî ehemmiyetiıhaizbulunan hizBîetlerî^nîgeaKe-
feentaimsBtea^yer'veTİlm vsıitina ı^diUii-
ğinel şahit < olmaktayız. fFilvaki bu bütçede âmhi JMüUîMürlafaayadâjrjk üamali 
mevki verdikten «onra en büyük tahsisatın Maarif n?ekâlethi€ •v^Tİldiğmi sgö$m®k-
teyiz. 1941 malî yılı bütçesinin Maarif vekâletine ayırdı§ıil9^4ö2^âSLitoaya^Jfii 
bu seneki bütçe 27 653 739 lira tahsis etmektedir. Aradaki fark 8 200 000 lira o-
lup geçen sene Nafia vekâleti bütçesinde yer alan mühendis mektebine ait masraf
ların tenzili halinde yine 7 milyon gibi büyük bir artış vardır. Encümence kabul 
edilen ilâvelerle ve üniversite inşaat bedeli dahil olduğu halde bu miktar bir milyon 
iki yüz elli bin lira daha artmaktadır. Maarif dâvamızın diğer büyük dâvaları
mızın başında geldiği ve çünkü onun hallinde diğerlerini çözecek tılısımın münde
miç olduğunu nazarı dikkate alan encümen bu tezyitleri memnuniyetle kabul etmiş 
ve bütün genç yurttaşları okutarak umumî seviyeyi yükseltmek ve pek ziyade 
muhtaç olduğumuz teknik elemanları yetiştirmek gibi şerefli ve önemli vazifelerin
de vekâlete başarılar temenni etmiştir. 

Dairelerin esbabı mucibelerinin vazıh ve mukayeseli bir surette yazılması 
tetkikte fayda vereceğinden gelecek bütçelerde bu hususa itina edilmesi j 
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Posta, telgraf ve telefon ücretlerinin seneden seneye kaydettiği gelişmeler 

dikkate şayan bir dereceye yükseldiği görüldüğünden telefon ve telgraf muhabe
ratının en müstacel hallere hasrı ile dairelerin posta ve telgraf ve telefon mas
raflarında bir tasarruf temini; 

Plânlaştırıldığı anlaşılan memleket kara yollarının ikmali, Yollar kanununun 
biranevvel ihzarı ile kanuniyet kesbetmesine mütevakkıf bulunduğu cihetle mez
kûr kanunun süratle Meclise sevkının temini; 

Devlet Reisine ait nakil vasıtaları devamlı bir hizmet olduğundan kadroları
nın katî şekilde tesbiti; 

Muhtelif dairelerin mütedavil sermaye ile idare edilen müesseselerine şimdi
ye kadar verilmiş sermaye miktarları ile her yıl bu sermayelerle yapılmakta olan 
işlerin ve alman neticelerin bir bilançoda gösterilerek her yıl bütçesiyle birlik
te Meclisin tetkikma arzı; 

Temenniye şayan görülmüştür* 

Varidat bütçesi t 

Hükümet, 1942 malî yılı varidatını 384 089 000 lira olarak tahmin etmekte
dir. Hükümetin bu tahmini 1941 malî yılının sekiz aylık tahsilat yekûnuna geçen 
senenin son dört ayında tahsil olunan miktarın ve bir de bazı vergilere yeniden 
zam yapılmasına dair kanunun kabulü halinde getireceği hesaplanan paraların 
ilâvesi esasına itinat etmektedir. 

Encümenimize© varidat bütçesinin tetkiki sıralarında on bir aylık tahsilatın 
neticesi alınmış olduğundan Encümenintahmini bu on bir aylık tahsilat yekûnu 
ile 1940 senesi mayıs ayındaki tahsilâtmbirleşmesiyle tahakkuk eden yekûna da
yanmaktadır. Maahaza Encümenimiz mutlak surette bu esasa bağlanmıyarak vari
dat kalemlerinin her biri üzerinde incelemeler yapmış ve bazı vergilerin arzettiği 
hususiyetlere göre artış veya azalma ihtimallerini derpiş ederek ve daima ihtiyat
lı davranmak suretiyle vardığı sonuçları aşağıdaki tablo ile Yüksek Heyetin tas
vip nazarına arzetmektedir. 



Hükümetçe 
tahmin olu-

Varidatm nevi nan 

Birinci kısmı 

trat ve servet vergileri 

Kazanç vergisi 

Ruhsat ve unvan tezkereleri ve vergi karneleri 775 000 
Ticari ve sınai teşebbüslerle sair işlerden alınan 35 000 000 
Hizmet erbabından alman 14 600 000 

Hayvanlar vergisi 

Davar, deve ve domuzlar 
Diğer hayvanlar 
Veraset ve intikal vergisi 
Madenler rüsumu [*] 

İkinci kısım 

Muamele ve istihlâk vergileri 

Gümrük vergileri 

Gümrük resmi 
Ardiye ücreti 

21 200 000 
5 300 000 

700 000 
700 000 

19 000 000 
250 000 

1941 malî yılı 
on bir aylık 
tahsilat mik
tarına 1940 yı
lı son aymda 
tahsil olunan 
miktarın ilâ
vesi suretiyle 
bulunan sene

lik tahsilat 
yekûnu 

Encümence 
kabul oluna
rak Umumî 
Heyete sunu
lan Favkalâde 
vergi zamları
na ait kanun 
lâyihasının ka
bulü halinde 
elde edileceği 
tahmin edilen 

795 107 
35 143 483 
15 695 758 

18 204 403 
3 824 982 
747 119 
745 831 

5 500 000 
S 000 000 

22 284 501 
252 468 



Hükümetçe 
tahmfn olu-

Varidatnı nev'i nan 

Gümrüklerde kullanılan bazı evraka yapıştırılan 
müdafaa pulu hasılatı 90 000 

Muamele vergisi 

İthalât muamele vergisi 10 500 000 
İmalât muamele vergisi 35 600 000 
Banka ve sigortalar muamele vergisi 4 350 000 

Dahilî istihlâk vergileri 

Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 35 750 000 
Elektrik ve havagazı istihlâk vergisi 3 000 000 
Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler istihlâk 
vergisi ; ' ^ 2 500 000 
İthalâttan alınan muhtelif maddeler istihlâk ver
gisi 5 400 000 
İmalâttan alınan muhtelif maddeler istihlâk ver
gisi 10 000 000 
Su ve kara av vergileri 600 000 
Nakliyat vergisi 5 000 000 
Sefineler rüsumu [*] 100 000 
Damga resmi 11 400 000 
Tapu harçları ve kaydiyeler 1 800 000 
Mahkeme harçları 1 700 000 

1941 malî yılı 
on bir aylık 
tahsilat mik
tarına 1940 yı
lı son ayında 
tahsil olunan 
miktarın ilâ
vesi suretiyle 
bulunan sene

lik tahsilat 
yekûnu 

Encümence 
kabul oluna
rak Umumî 

Heyete sunu
lan Favkalâde 
vergi zamları
na ait kanun 
lâyihasının ka
bulü halinde 
elde edileceği 
tahmin edilen 

95 839 

9 943 612 2 100 000 
29 042 107 7 100 000 
2 931 169 1 450 000 

20 289 211 
3 288 723 

23 600 000 

3 260 520 

7 223 380 

7 041 205 
645 192 

3 310 113 
109 108 

10 697 644 
2 082 468 
2 198 671 

1 800 000 

3 300 000 

1 800 000 

I 400 000 



Pasaport, kançılarya ve ikamet tezkeresi harçları 
Noter harçları 850 000 

Diğer harçlar 

Nüfus harçları [*] 35 000 
Eczane, ecza depoları ve ihtisas vesika harçları [*] 6 000 
İhtira beratı harçları [*] 8 000 
Hayvan sağlık zabıtası resmi [*] 50 000 

Üçüncü kısım 

İnhisarlar safi hasılatı 

Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler, kahve, çay, 
revolver, fişek ve patlayıcı maddeler 

Kibrit ve çakmak 

Kibrit ve çakmak hasılatı [ î ] 
Maktu miktar [*] 
JCibritten alınan müdafaa vergisi 
Oyun kâğıdı [*] 

pr^i incü kjşrm 

Devlete ait emval ve emlâk hasılatı 

Gayrimenkul icar ve ecrimisilleri 
îcar bedelleri 
Ecrimisiller 

Menkul ve gayrimenkul mallar satış hasılatı 

Menkul mallar satış bedeli 
Peşin para ile satılan gayrimenkuller satış bedeli 
Taksitle satılan gayrimenkuller satış bedeli 
Borçlanma taksitleri bedeli 

67 375 000 

1 4p0 Qfl0 
30 f}Q0 

4 9Ş0 ($0 
40 000. 

40 000 
2& 000 

500 000 
650 
750 

000 
000 

170 000 

335 157 
926 017 

36 583 
5 733 
8 516 

48 546 

42 909 600 

1 2&2 232 

1 357 147 
38 580 

19 850 000 

3 300 000 

294 708 

1 130 091 
9,90 955 
879 555 
190 581 



Hükümetçe 
tahmin olu-

Varidatm nev'i nan 

Beşinci kısmı 

Devletçe idare edilen müesseseler 

Darphane ve Damga matbaası hasılatı [*] 
Resmî matbaalar hasılatı [*] 
Umumî mektepler hasılatı [*] 
Diğer müesseseler hasılatı [*] 
Konj^a ovası sulama idaresi hasılatı [*] 
Radyo hasılatı 

Altıncı kısım 

Umumî müesseseler ve şirketler hasılamdan Devlet 
hissesi 

Fenerler hasılatı mukabili alman 80 000 
Mükerrer sigorta şirketinden alınan [*] 225 000 
Musul petrollerinden alınan 620 000 

Yedinci kısım 

Müteferrik varidat 

Hazine muamelelerinden mütevellit varidat 

40 000 
25 000 
20 000 
180 000 
60 000 
970 000 

Hazine portföyü ve iştirakleri geliri [*] 750 000 

1941 malî yılı 
on bir aylık 
tahsilat mik
tarına 1940 yı
lı son ayında 
tahsil olunan 
miktarın ilâ
vesi suretiyle 
bulunan sene

lik tahsilat 
yekûnu 

Encümence 
kabul oluna
rak Umumî 

Heyete sunu
lan Favkalâde 
vergi zamları
na ait kanun 
lâyihasının ka
bulü halinde 
elde edileceği 
tahmin edilen 

41 657 
25 005 
25 701 
179 689 
61 821 
972 298 

124 993 
225 589 
619 362 

792 754 



Faiz [•] 
Tayyare resmi 
Askerlik mükellefiyeti 
Kıymetli evrak 

Muayyen masraflar karşılığı varidat 

Kambiyo murakebesi mukabili merkez bankaların
dan alman [*] 
Teftiş mukabili şirketlerden alınan [*] 

Eski alacaklar 

Tavizattan istirdat [#] 
Mülga vergiler bakayası [*] 

Cezalar 

Para cezalan 
Zam cezaları 
istanbul Üniversitesi hasılatı [*] 
Müteferrik hasılat 

1 000 000 
3 000 000 

5 000 
190 000 

100 000 
80 000 

190 000 
50 000 

600 000 
2 100 000 
100 000 

4 000 000 

Sekizinci kısmı 

Fevkalâde varidat 

İktisadi buhran vergisi 

Hizmet erbabından alman 16 800 000 
Sair kazanç erbabından alman 4 500 000 
Muvazene vergisi 21 300 000 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 14 600 000 
Binalardan alman müdafaa vergisi 2 100 000 
Posta, telgarf müraseleleriyle telefon abone bedelle
rinden alman müdafaa vergisi 875 000 

1 228 783 
2 610 667 

6 296 
211 256 

600 000 

100 000 
80 449 

224 446 
105 193 

760 039 
2 261 196 
131 813 

4 182 479 

17 926 606 
4 648 928 

22 441 743 
15 042 122 
2 048 266 

814 934 



Hükümetçe 
tahmin 61u-

Varidatm nev'i nan 

İhracattan alman müdafaa vergisi 9 000 000 

1941 malî yılı 
on bir aylık 
tahsilat mik
tarına 1%İ$ yi-
lı son ayında 
tahsil oîlman ' 
miktarıü ilâ
vesi suretiyle 
bulunan sene

lik tahsilat 
yekûnu 

3 095 098 

Encümence 
kabul oluna
rak Umumî 

Heyete sunu
lan Favkalâde 
vergi zamları
na ait kanun 
lâyihasının ka
bulü halinde 
elde edileceği 
tahmin edilen 

6 000 000 

384 089 000 331 278 337 79 800 000 

ftöi : $iza$in<M [*] i§areti bulunan varidatın 3 ncü sütitritâhdaki miktkrtar%, 1941 malt yılı ilk 
tâft&tötttr. 
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^Yukar ık i cetvelde 1941 malî yılı 11 aylık t a M l â t mikt»rlar| |de 1Ö40 ıdailî yık 

son ayında tahsil olunan miktarların yekûnunu ğödferen- 3 mmara l ı sütunda 
yazılı rakamlar 1942 malî yılı varidat tahminlerine ^rnen esas ittihaz edilmiş 
olmayıp her varidatın hususiyetine göre bu rakamlar üzerinde icabeden düzelt
meler yapıldıktan sonra bulunan rakamlar tahmine esas tutulmuştur; 3 n ı i | a r a -
lı sütundaki rakamlarla Encümence kabul olunan varidat tahminleri arasında 
görülen fazla ve noksanlıklar bu ameliyeden ileri gelmiştir. Bu cümleden olarak 
şeker ve glikoz istihlâk vergisinin 1941 on bir aylık ve 1940 son aylık tahsilâtiy-
le Encümence kabul olunarak Yüksek Heyete sunulmuş bulunan şeker ve glikoz 
istihlâk vergisinin arttırılması hakkındaki lâyihanın kabulü halinde elde edilecek 
varidat yekûnu 43 889 211 liraya baliğ olacağı bilhesap tebeyyün etmekte ise de 
şeker fiyatının arttırılması dolayısiyle önümüzdeki yıl içinde istihlâkin azalaca
ğı nazarı itibare alınarak 100 - 110 bin ton istihlâke tekabül eden 1941 yılı 11 
aylık tahsilatı aynen kabul edilmemiştir. 

Kezalik Hükümetçe 1941 yılı inhisar muamelâtı satışları ve bu maddelerde 
yapılan fiyat tezyitleri esas tutularak inhisarlar safi hasılatı 67 375 000 lira ola
rak tahmin edilmiş ise de fiyatların arttırıldığı 10 mart 1942 tarihinden sonra 
vukubulan satışların tenakus ettiği Encümende Gümrük ve inhisarlar vekili ta
rafından verilen izahattan anlaşıldığından gerek tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu 
içkiler, barut ve patlayıcı maddelerden, gerekse yeniden Hükümet inhisarına alın
ması Muvakkat encümen tarafından kabul olunup lâyihası Yüksek Heyete sunul
muş olan çay ve kahve satışlarından 1942 malî yılı içinde alınacak varidat tahmi
ninden Hükümet tahminine nazaran 6 875 000 liranın indirilmesi muvafık gö
rülmüştür. Cay ve kahvenin Devlet inhisarına alınması dolayısiyle bugün bu mad
delerden tahsil edilmekte olan istihlâk vergisi de önümüzdeki yajda almmıyaca-
ğmdan, ithalât muhtelif maddeler istihlâk vergisi tahminlerinde 3 632 000 lira 
hariç bırakılmıştır. 

Varidat bütçesine ait maruzatımıza nihayet vermeden evvel hususiyet arzeden 
iki nokta hakkında aşağıda izahat verilmiştir: 

Şeker ve glikoz istihlâk vergisinin arttırılmasına dair olan lâyihanın kabulü 
halinde şeker fiyatlarının arttırıldığı tarihte şeker alım ve satımı ile iştigal eden 
hakikî ve hükmi şahıslar elinde tesbit edilmiş olan şekerlerle mezkûr tarihten ka
nunun meriyete gireceği tarihe kadar geçen zaman zarfında şeker şirketi tarafın
dan satılmış olan şekerden yeni zammın alınması lâyihada derpiş edilmiş işe de 
stok şekerlerden alınacak vergi bir defaya mahsus olup miktarı da ehemmiyetli 
bir yekûna baliğ olduğundan, mukannen bir varidat mahiyetini arzetmiyen bu mik
tarın normal varidat bütçesi yekûnları arasına konulması muvafık görülmemiş 
ve a s a l d a izah olunduğu üzere 1942 malî yılı TJmumî muvazene kanununa ilâve 
edilen bir madde ile bundan hâsıl olacak varidatın tahsil edildikçe bir taraftan va
ridat bütçesinde akılacak hususi bir fasla irat ve di&er taraftan seker istihlâk ver
disi knrmnivle demiş olunan bazı hizmetlere ve Millî müdafaa hizmetlerine sarfe-
dilmek üzere alâkadar vekâletler 1942 malî yılı bütçelerinde açılacak fasıllara tah
sisat kaydedilmesi muvafık görülmüştür. 

İkinci dünya harbinin tesiriyle bozulmuş olan malî muvazeneyi düzeltmek ve 
bu yüzden mühim miktarda artmış olan millî müdafaa masraflarının karşılanma
sına medar olmak üzere 1940 ve 1941 malî yılllarında Yüksek Heyetçe kabul bu-



yurulmuş olan kanunlarda vasıtasız ve vasıtalı vergilere yapılan zamlar mezkur 
sene bütçelerinde normal .varidat arasına ithal edilmiştir. Hükümetçe fou kısım
lardan hâsıl olan varidattan tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler müdafaa vergi
leri hasılatı 1942 malî yılı bütçesinde normal varidat arasından çıkarılarak 
fevkalâde Millî müdafaa masraflarının karşılanmasına tahsis edilmiş ve ;bazı vergi 
ve resimlere yeniden zam yapılması hakkında, yukarıda zikri geçen kanunlara ek 
olarak tanzim olunan ve eneümenimizce kabul edilerek "Yüksek Heyete sıınulmuş 
olan kanun lâyihasına bu hasılatın tahsil edildikçe varidat bütçesinde açılacak'hu
susi bir fasla irat kaydolunarak fevkalâde millî müdafaa masraflarının karşılan
masına tahsis edileceği hakkında bir madde konulmuştur. 

Fevkalâde hallerin zevalini takibeden malî yıldan itibaren mer'iyotten kalka
cak olan bu vergilerin hasılatı, kısmen gümrük varidatımızda hâsıl olacak fazla
lıklarla karşılanacak ise de, karşılanması mümkün olamıyaoak kısmının şimdiden 
normal varidat ' arasından çıkarılması lüzumlu bir tedbir olduğundan, Hükümetçe 
bu yolda atılmış olan adım eneümenimizce ehemmiyetle zikre şayan görülmüştür. 

Muvazenei umumiye kanun lâyihası: 

Lâyihanın birinci maddesi, 1942 malî yılı zarfında sarfına izin verilen tahsisatı, 
ikinci maddesi de bu yıl içinde tahsili tahmin edilen varidatı göstermekte olup en
cümenin tetkikleri neticesinde tesbit edilmiş olan rakamlara göre tadilen kabul 
olunmuştur. 

Üçüncü madde: Geçen sene kabul edilen hükümleri ihtiva etmektedir. Gerçi 
1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununda ihracına salâhiyet verilen Hazine 
bonoları 100 000 000 lira olarak tahdit edilmiş ise de bilâhara kabul^buyurulan kanun 
ile bu miktar 125 000 000 lira iblâğ edilmişti. 

Dördüncü ve beşinci.ınaddeler: Geçen seneler bütçelerinde dahi aynen mevcut 
lan maddelerdir. . 

Altıncı madde: Devlete ait yaylaları kiralryaıı bazı kimseler hayvanlarını otlat
mak istiyen halktan adeta otlakıye resmini ha-tırlatır- mahiyette 'fazla paralar al
mağa başladığından bu hale meydan vermemek üzore bu madde Hükümetçe teklif 
ve encümence tasvip olunmuştur. 

Yedinci madde: 2510 sayılı 'kanunun 28 nci maddesine tevfikan yapılması icab-
eden mahsup muamelesinin yürütülmesi için tanzim kılınmıştır. 

Sekiz - on ikinci maddeler : Bundan evvelki Muvazenei umumiye kanunların
da da aynen yer almış maddelerdir. 

On üçüncü madde : Bundan evvelki senelerde alınan 40 000 liranın 60 000 lira
ya çıkarılması eşya fiyatlarının yüksekliğinden ileri gelmiştir. 

On dört - yirmi üçüncü maddeler : Geçen senenin aynıdır. 

Yirmi üçüncü madde : .Gazete ve mecmua tabında kullanılacak kâğıtlarla inek-



îe^'derS ;yit^}ferı ve dergilet tabetmek üzere Maarif vpkâleİmce'f g^tdrileceİTrmti^ 
ay^e» Hîikt'âî»daki' kâğıtların-gümrük resimlerini asgari bir hadde indirmekte
dir. Bir çok seneler bütçelerinde yer alan ve prensibe dahi uymıyan bu hükmün 
âti sene^ bütçesinden kaldırılarak* yapılması gereken yardımın prim vermek sure
tiyle-yapılmasının-daha- doğaSİ olacağı mütalâası' ileri sürtilmüş ve Encümenimizce 
de tasvip olunmuştur. , .• 

Yi^nâi dördüncü maıid# : Hâdiselerin sevkı ite tedvinine lüzum ve zaruret gö
rülen bir maddedir. Son zamanlarda sahillerimize başıboş olarak gelip vurmuş 
bir takına eşya ve vesaitten istifâde edilmesine mevzuat müsait değildir. Hemen 
katiyete yakiri bir ihtimal ile sahibi zuhur etmiyecek olkn bu maddelerin muha
fazasındaki güçlük, buna karşı bunlardan müstacelen istifade edilmesindeki fay
da w zaruret gözönüne alınarak madde hazırlanmış ve her ihtimale karşı sahibi 
meyde&ıâ  çıktığı takdirde onun da hakkını temin edecek* kayıtlar vazedilmiştir. 

Yirmi dokuzuncu madde: Bu madde şeker stoklarından alınacak 11 000 000 
liranın tahsis cihetlerini göstermektedir. Esasen 1941 malî yılma ait olması lâzım-
gelen bu para şeker istihlâk vergisinin tezyidine dair kanunun neşrinin teehhü
rü dolayısiyle mezkûr seneye maledilemiyerek 1942 senesine devrolunmaktadır. En
cümenimiz 11 000 000 lira kadar tutan bu paranın her sene tekerrür etmiyecek 
bir varidat olduğunu gözönüne alarak varidat bütçesine ithal etmeyi muvafık 
bulmamış, Muvazenei umumiye kanunu lâyihasına ilâve ettiği bu madde ile elde 
edilen paranın 3 500 000 lirasını çok çocuklu fakir ailelere tevzi edilecek şeker kar
şılığı olarak Sıhhiye bütçesinde açılacak bir fasla> 1 500 000 lirasını aynı bütçede 
çok çocuklu ailelere verilen yardım mukabili olarak 572 nci* fasla, 1 564 000 lirasını 
Şeker şirketine pancar fiyatına yaptırılan zam ile bazı müstahsillere ödettirilen taz
minata mukabil mezkûr şirketçe ve mütebakisi de Millî müdafaa hizmetlerine sar-
fedilmek üzere hususi fasla tahsis eylemiştir. 

Sözlerimize nihayet verirken, insanlığın en karanlık devrini yaşadığı bir za
manda bütün milleti çözülmez bağlarla etrafında toplayan yüksek bir Şefe ve umu
mî siyasetimizi isabetli ve muvaffakiyetli bir şekilde tedvir eden bir Hükümete 
mazhariyetin verdiği emniyet ve itimat ile istikbali güvenle karşılayabileciğimizi 
tebarüz ettirmeği bir vazife addeyledik. 

Enmümenimizce ittifakla kabul edilen 1942 senesi Muvazenei umumiye kanunu 
lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâtip 
Çorum Kastamonu Muğla İstanbul Afyon K. 

/ . Eker T. Goşkan H. Kitabet Fakihe öymen Ş. Raşit Hatipoğlu 

Antalya Bolu Bolu Bursa 
N. Esat Sümer C. Sait Siren Dr. Zihni Ülgen Dr. Sadi Konuk 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Elâzığ 
Fethi Alt ay 

Giresun 
Münir Akkaya 
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#iİHiiişane U ^- İsparta İsparta İstanbul ^ 

Durak Sakarya Mükerrem Karaağaç Remzi Ünlü Sadettin TJraz 

İstanbul Kayseri Kayseri Kırklareli 
/ . Hakkı Ülkmen Fayık Baysal S. Hayri Ürgublü Burhanettin Denker 

Konya . Kütahya Maraş Mardin 
A. Rıza Türel Alâettin Tiritoğlu Mansur Bozdoğan Rıza Erten 

Muş Ordu Samsun Seyhan 
Şükrü Ataman Hamdi Yalman M. Ali Yörüker Salahattin Çam 

Sivas 
Remzi Çiner 

Tokad Tunceli Yozgad Yozgad 
H. Nazmi Keşmir Mit at Yenel A. Sungur Sırrı Içöz 
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1942 malî yılı muvazeuei umumiyeı kannunu lâyihası 
HÜKÜMETİN TEKLlFl 

MADDE 1. — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1942 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (384 035 101) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine da
hil dairelerin 1942 malî yılı masraf
larına karşılık olan varidat bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(384 089 000) üra tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — 1942 malî yılı içinde 
Osmanlı bankasiyle olan Hazine hesabı 
carisinden maada kısa vadeli avans ve 
hesabı cariler akit ve küşadına ve âzami 
bir yıl vadeli Hazine bonoları ihracına 
Maliye vekili mezundur. Ancak hususi 
kanunların verdiği salâhiyetler hariç Ol
mak üzere tedavülde bulunacak Hazine 
bonoları (125 000 000) lirayı tecavüz 
edemez. 

Hazinede mevcut millî esham ve tah
vilât karşılık gösterilmek suretiyle te
min olunacak krediler veya bunların 
satış bedelleriyle uzun vadeli Devlet 
tahvilleri mubayaasına veya bu bedel
lerle Hazinenin ortaklığı bulunan şir
ketlerdeki iştirak hisselerini ödemiye ve 
icra Vekilleri Heyeti karariyle bu kabil 
şirketlere ait hisse senetlerini satm al
mağa Maliye vekili mezundur. 

MADDE 4. — Dairelerin, Devlet me
murları aylıklarımn tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesine dahil müteferrik müstah-
damleri ile mezkûr kanunun mevzuu ha
ricinde kalan memurları ve nakil vasıta
ları, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Fasıl numaralariyle unvanları bağ
lı (E) işaretli cetvelde yazılı tertipler
den 3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesi 
mucibince idaresi zaruri görülen mu
vakkat mahiyetteki hizmetler için aylık 
ücretli müstahdemler kullanılabilir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE&IŞTlRlŞl 

MADPE 1. — Devlet bütçesine da
hil dairelerin 1942 malî yılı masrafları 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (393 029 479) lira tahsisat've
rilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine da
hil dairelerin 1942 malî yılı masrafları
na karşılık olan varidat bağlı ( B ) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(394 328 340) lira tahmin edilmiştir 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiş
tir. 

tir. 
MADDE 4 — Aynen kabul edilmiş-



~ % -
Bunların kadrolariyle 3656V sayılı kanu
nun 13 ncü maddesi hükümlerine tabi 
ihtisas mevkileri icra Vekilleri Heyeti 
karn iy le tesbit ve mütaakıp yıl bütçe
siyle Büyük Millet Meclisine tevdi olu
nur. 

Bu tertiplerden idare olunacak hiz
metler, kadrolarının bütçede mevcut 
diğer bir hizmetin ifasına müteallik 
kadrolara ilâve mahiyetinde bulunma
ması şarttır 

MADDE 5 — Mahremiyeti veya a-
mele yokluğu gibi hususi ve zaruri hal
lerde tahkimat işlerinde .çalıştırılacak 
erlere (20) ve tahmil ve tahliye işlerinde 
çalıştırılacak erlere (30) kuruşu geç
memek üzere yevmiye verilebilir. Veri
lecek yevmiyelerden hiç, bir suretle tev-
kifat yapılmaz. 

Maliye vekâletince teşkil edilecek 
toprak tevzi komisyonlarının reis, âza 
ve fen memurlarına yol masraf lariyle 
birlikte vazifeten köylerde bulunduk
ları müddete maksur olmak üzere seya
hat yevmiyesi verilir. 

Hayvanla ve muayyen tarifeli nakil 
vasıtalariyle gidilen malıallerle mücbir 
sebepler müstesna olmak üzere bir ko
misyonun reis, âza ve fen memurlarının 
aynı nakil vasıtasiyle seyahatleri mec
buridir. 

MADDE 6. — Muhasebe! umumiye 
kanununun 29 ncu maddesi mucibince: 

1. Varidat nevilerinden her birinin 
müstenit oldukları hükümleri göste
ren (Ç) cetveli; 

2. Hidematı vataniye tertibinden 

tir. 
MADDE 5. — Aynen kabul edilmiş-

MA.DDE 6. — Devlete ait yaylalar
da otlatılan hayvanlar için kira, ücret 
ve sair namlarla bir şey aranmaz. 

MADDE 7. — 2510 sayılı İskân ka
nunu hükümlerine göre ahar mahallere 
nakledilenlere verilmiş ve verilecek o-
lan istihkak mazbatalarının mezkûr 
kanunun 28 nci maddesi muucibince ya
pılacak mahsupları, bütçeye irat ve 
masraf kaydı suretiyle icra olunur. 

MADDE 8. — Muhasebei umumiye 
kanununun 29 ncu maddesi mucibince: 

1. Varidat nevilerinden her birinin 
müstenit oldukları hükümleri gösteren 
(C) cetveli; 

2. Vatani hizmet tertibinden ka-
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kanunla muhassas maaşların müfredatı
nı havi (Ç) cetveli; 

3. Gelecek yıllara geçici mukavele
ler akdine mezuniyet veren kanunları 
gösteren (G) cetveli; 

4. Maliye bütçesine konulmuş olan 
ihtiyat tahsisatından nakli caiz tertip
leri gösteren (F) cetveli; 

5. Gümrük tarife kanununun 14 
ncü maddesi mucibince kabulü muvak
kat usulünden istifade edecek eşyaya 
ait ( î ) cetveli bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 7. — Halı imalinde kulla
nılmak üzere Gümrük tarife kanununun 
14 ncü maddesine tevfikan, muvakkat 
kabul usulü ile ithal olunacak kaskam 
ipliklerinin bu usulden istifade müdde
ti, ilk gümrük muamelesi tarihinden iti
baren iki senedir. 

MADDE 8. — Maarif vekâleti tara
fından idare edilecek mektep pansiyon
ları hakkındaki 1838 sayılı kanunun ba
zı maddelerini değiştiren 2005 sayılı ka
nunun 2 nci maddesi mucibince, pansi
yoner talebeden ^alınacak ücretler, bağlı 
(M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

-MADDE 9. — 1942 - 1943 ders yılı 
İçinde ücret ve masrafları Devlet tara
lından verilmek üzere pansiyonu bulu
nan mekteplerde leyli meccani okuttu
rulacak talebenin adedi (1500) olarak 
tesbit olunmuştur. Bu mekteplerde o-
kutturulmak üzere ders yılı zarfında 
Devlet hesabına ve 915 sayılı kanunun 
2 nci maddesi hükümlerine tevfikan alı
nacak leyli meccani talebenin, Maarif 
vekâletince tensip edilecek bir kısmı 
umumî müsabaka ile, bir kısmı da lise 
olmıyan vilâyetlerde imtihana talip olan 
ve kanunu mahsusunun tâyin eylediği 
şartları haiz bulunan talebelerden müsa
baka imtihanında aynı vilâyet talebe
leri arasında en çok muvaffak olanlar
dan 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 

nunla muhassas maaşların müfredatını 
havi (Ç) cetveli;1 • •••' 

3. Gelecek yıllara geçici mukavele
ler akdine mezuniyet veren kanunları 
gösteren (G) çetyeli; 

4. Maliye bütçesine konulmuş olan 
ihtiyat tahsisatından nakli caiz tertip
leri gösteren (F) cetveli; 

5. Gümrük tarife kanununun 14 
ncü maddesi mucibince muvakkat ka
bul usulünden istifade edecek eşyaya 
ait ( î ) cetveli bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 9. — Hah .imalinde kuşa
nılmak iizere Gümrük tarife kanunu
nun 14 ncü maddesine tevfikan, muyak-
kat kabul usulü ile ithal .olunacak kas
kam ipliklerinin ,bu usulden istifade 
müdoleti, ilk gümrük muamelesi tarihin

den itibaren iki yıl<Jır. 

MADDE 10. — Maarif vekâleti tara
fından idare edilecek -mektep pansiyon
ları hakkındaki 1838 sayılı kanunun ba
zı maddelerini değiştiren 2005 sayılı ka
nunun 2 nci maddesi mucibince, talebe-
deııalnıaçak ücretler, bağlı (M) işa-retli 
cetvelce gösterilmiştir. 

MADDE 11, — 1942 - 1943 ders yılı 
içinde ücret ye masrafları Devlet tara
fından verilmek üzere pansiyonu bulu
nan mekteplerde parasız yatılı okuttu
rulacak talebenin adedi (1 500) olarak 
tesbit olunmuştur. Bu mekteplerde o-

. kutturulmak üzere ders yılı zarfında 
Devlet hesabına ve 915 sayılı kanunun 
2 nci maddesi h^ümleri^ıe göre . akna-
eak parasız yatılı talebenin, Maarif 
vekâLetince tensip edilecek bir kısmı 
umumî müsabaka ile, bir kısmı da lise 
olmıyan vilâyetlerde imtihana talip o-
lan ve hususi kanunun tâyin eylediği 
şartları haiz bulunan talebelerden mü
sabaka imtihanında aynı vilâyet talebe
leri arasında ,en çok muvaffak olanlar
dan tefriki ile bu vilâyetlere d,e talebe 
isabet edecek şekilde alınır . 

MADDE 12. — Aynen kabul edilmiş
tir. 



lâz:«t§g$len kadigölar^ ilişik (N) işaretli 
cetvelde gösterimiştir. 

MADDE 11. — 2005 sayılı kanun ge-
reğ^ıce açılmış olan pansiyonlar gelirle
rinden (40 000) lira alınarak varidatı 
müsait olmıyan pansiyonların açığını 
kapatmağa tahsis olunur. 

MADDE 12. -— Bütçelerde geçen yıl 
borçları tertibine mevzu tahsisat kifa
yet etmediği takdirde işbu borçlar, taal
lûk ettikleri hizmetlere tekabül etmek 
üzere, cari yıl bütçelerine mevzu tahsi
sattan, mezkûr tertibe, Maliye vekâle
tinin muvafakatiyle naklen tesviye olu
nur. 

Muhtelif dairelerin 1928 -1940 yılla
rına ait olupta, Muhasebei umumiye ka
nununun 93 ncü maddesi mucibince, mü
ruruzamana uğramıyan ve karşılıkları, 
taallûk ettiği yıl bütçelerinde mevcut 
borçlar, dairelerin 1942 yılı bütçelerinin 
masraf tertipleri tasarruflarından borç 
fasıllarına Maliye vekâletinin muvafa
katiyle naklen tesviye olunur. 

MADDE 13. — 1513, 2248, 2354, 
2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlara ta
bi borçlardan, tediyesi tahakkuk ede
cek olanlarla 1938 malî yılı nihayetine 
kadar tahakkuk ettiği halde henüz tah
vile bağlanmamış bulunanlar, nakden 
ödenir. 

MADDE 14. — 459 sayılı Mahsubu 
umumî kanununa tabi borçlar mukabi
linde verilecek olan tahvillerin, istih
kak sahiplerine tevdiinden evvel mü
ruruzamana uğramış kupon bedelleriyle 
bunlardan (100) liraya kadar olan 
borçların tamamı ve bundan fazla olan
ların (100) liradan aşağı kesirleri nak
den ödenir. 

459 sayılı Mamhusubu umumî kanu
nuna tevfikan verilen tahviller, Hazi
nenin 1927 malî yılı nihayetine kadar 
eşhası hakikiye zimmetinde tahakkuk 
eden alacakları ile mahsup edilebilir. Bu 
mahsubat, nâzım varidat ve masraf he
saplarında açılacak maddelerde göste
rilir. 

MADDE 13. — 2005 sayılı kanun 
gereğince açılmış olan pansiyonlar ge
lirlerinden (60 000 lira alınarak vari
datı müsait olmıyan pansiyonların açı
ğını kapatmağa tahsis olunur. 

MADDE 14. — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 15. — 1513, 2248, 2354, 
2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlara tabi 
borçlardan, tediyesi tahakkuk edecek 
olanlarla evvelce tahakkuk ettirildiği 
halde henüz sahiplerine tevdi oluna-
mıyan tahvil karşılıkları nakden ödenir. 

tir. 
MADDE 16. — Aynen kabul edilmiş-
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MADDE 15. — 2518 sayılı kanun hü

kümleri mahfuz kalmak üzere, dairele
rin 1937 - 1941 malî yıllarına ait olan 
ve inşaat, imalât, icar ve her nevi muba-
yaata taallûk eden karşılıksız borçları 
her dairenin 1942 malî yılı bütçesi umu
mî tasarruflarından karşılık temini su
retiyle, o daire bütçesinde açılacak ra-
kamsız bir fasla tahsisat kaydedilerek 
ödemiye Maliye vekili salahiyetlidir. 

Bu madde mucibince yapılacak te-
diyata ait ita emirleri, evvelemirde 
Divanı muhasebatın vizesine tabidir. 
Divanın vizesine iktiran etmedikçe bu 
evrakın muhteviyatı muhasipler tara
fından tediye olunmaz. 

MADDE 16. — Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanunla zeyillerine bağ
lı cetvellerde yazılı memuriyetlerden 
işbu kanuna bağlı (L) işaretli cetvelde 
derece, aded ve maaşları gösterilen me
muriyetler 1942 malî yılı içinde mevkuf 
tutulmuştur. Kadroları bu suretle mev
kuf tutulan müstahdemler hakkında 
Memurin kanununun muaddel 85 nci 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 17. — Gerek Devlet daire
leri, gerek kambiyo kararnamelerinin 
hükümleri dairesinde tahakkuk edecek 
ihtiyaçlar için verilecek serbest döviz
lere ait olmak üzere, takvim yılı itiba
riyle tanzim olunacak cetveller îcra 
VekiEeri Heyetinin tasvibine arzolunur. 

Bu cetvellerin fasılları üzerinde ta
dilât ve münakalât icrası, yine îcra 
Vekilleri Heyetinin kararma bağlıdır. 
Kambiyo teşkilâtının mesaisi ve kam
biyo muamelâtı Başvekilin yakın mura
kabesi altında bulunur. 

MADDE 18. — Millî ve metruk em
lâk ve arazi satış taksit bedellerini vak
tinde vernıiyenlerin, bu borçları Tahsi
li emval kanunu hükümleri dairesinde 
tahsil olunur. 

MADDE 19. — Ankara Yüksek zira
at enstitüsüne 2005 sayılı kanunun 2 nci 

tir. 
MADDİ; 17. — AyaenMbul eâ&m 

tir. 
MADDE 18. — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 19, — Aynen kabul e d ü ^ -

tir. 
MADDE 20. — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 21. — Aynen kabul edilmiş-
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maddesi hükmüne tevfikan yerli ve 
yabancı pansiyoner talebe dahi alınır. 

MADDE 20. — 788 sayılı Memurin 
kanununun 20, 69 ve 88 nci maddeleri 
ile 912 sayılı ordu, bahriye ve jandarma 
zâbitan ve memurini hakkındaki kanu
nun 1 nci maddesinin, Memurin kanu
nunun 88 nci maddesine matuf hükmü 
ve 2 ve 9 ncu maddeleri ahkâmı 1942 
malî yılında tatbik edilmez. 

MADDE 21. — Gümrük ithalât tari
fesinin (328/A) pozisyonuna dahil mat
baa kâğıtlarından gazete ve mecmua 
tabında kullanılmak üzere 2465 tonu ile 
okul ders kitaplarının ve öğretmenler 
için Maarif vekilliğince neşredilen ki
tap ve dergilerin basımında kullanılmak 
üzere (328/A, B) pozisyonlarına dahil 
her nevi matbaa kâğıtlarından 1100 to
nundan 1942 malî yılı içinde alınacak 
gümrük resmi, kâğıtlarda beşer santi

metre fasılalı filigran çizgileri bulun
mak şartiyle 100 kiloda 50 ve istihlâk 
vergisi de 100 kiloda 80 kuruşa indiril
miştir. 

Bu suretle memlekete girecek kâğıt
lardan Maarif vekilliğine ait olanları fi
ligranlı olmak şartından müstesna o-
lııp, bunlar bu vekillik emrine verilir. 
Gazeteler ve mecmualara ait olanların 
tevzi sureti îcra Veküleri Heyetince ka
rarlaştırılır. 

MADDE 22. — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 23. — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 24. — Denizlerdeki kıyıla
rımıza vuran ve Devlet teşkilâtına 
mensup kimseler tarafından toplanarak 
veya toplattırılarak elde edilmiş veya 
edilecek olan veya sahipsiz hükmünde 
bulunan eşya ve vasıtalar gümrük mu
amelesine ve gümrük vergisiyle ithale 
terettüp eden sair vergi ve resimlere 
ve her türlü takyitlere tabi tutulmak
sızın ithal edilir. Bunlardan Devlet da
irelerine veya sair resmî müessese ve 
teşekküllere lâzım olanlar Hazinece bu
lundukları hale göre 2490 sayılı kanun 
hükümlerine göre takdir ettirilecek sif 
kıymet mukabilinde verilir ve diğerleri 
satılır 



MADDE 22. —1980 sayılı Muvazene 
vergisi kanununun 10 neu maddesinde 
yazılı müddet 1 haziran 1942 tarihinden 
itibaren bir sene daha uzatılmıştır. 

MADDE 23. — Devlet alacağına mu
kabil geçen ve eski senelerde tefevvüz 
edilmiş olan emval bedellerinden Hazine 
alacağına tekabül eden kısımların ait 
oldukları fasıllara irat ve Maliye bütçe
si sonunda açılacak hususi bir fasla 
tahsisat kaydı suretiyle mahsubuna Ma
liye vekili mezundur. 

MADDE 24. — Hali tasfiyede bulu
nan İstanbul Liman şirketinden tasfiye 
neticesinde tahakkuk edecek Hazine 
alacaklarını 1942 malî yılı varidat büt
çesinde açılacak hususi bir fasla irat 
kaydetmiye ve Hazine borçlarını Mali
ye bütçesinde açılacak rakamsız bir fas
la tahsisat kaydederek ödemiye Maliye 
vekili mezundur. 

Bu suretle ödenecek paralar hesabı 
katide ayrıca gösterilir. 

MADDE 25. — 3634 sayılı Millî Mü
dafaa mükellefiyeti kanununun 36 ncı 
maddesi mucibince, Millî müdafaa mü
kellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların 
1942 malî yılı fiyatı bağlı (O) işaretli 
cetvelde ve 38 nci maddesi mucibince alı
nacak motorlu vasıtaların, fiyatı (P) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

« ^ — 

Hükmen tebeyyun edecek müstehik-
lere veya Hükümetçe müstehikleri ol
duğuna karar verilecek olanlara yukarı
da yazılı bedeller, bunlar için yapılan 
masraflar indirildikten sonra, Hazinece 
ödenir.. 

MADDE 25. — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 26. — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 27. — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 28. — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 29. — . . . . Sayılı kanuna 
tevfikan şeker stoklarından alınacak 
istihlâk vergisi tahsil edildikçe bir ta
raftan 1942 malî yılı varidat bütçesinde 
açılacak bir fasla irat, diğer taraftan 
1 500 000 lirası mezkûr kanunun muvak
kat . . . . nci maddesinde yazılı hizmetle
re sarfedilmek üzere Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâleti bütçesinin 572 nci 
faslına ve 3 500 000 lirası da aynı kanu-
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MADDE 26. — Bu kanun 1 haziran 
1942 tarihinden muteberdir. 

MADDE 27. — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye vekili mezundur. 

28 . I I . 1942 
Bş. Y. 

Dr. M. Saydam 
M. M. V. 

A. R. Artunkal 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. 
Yücel 
Ik. V. 

Sırrı Bay 
a. î. v. 
Mü. V. 

F. Engin 

Ad.V. 
H. Menemencioğlu 

Da. Y. 
Fayık öztrak 

MaLV. 
F. Ağralı 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
S. I. M. V.' 

Zr.V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. Y. 
M. ökmen 

nun . . . . ncı maddesindeki hizmetlere 
karşılık olarak adı geçen vekâlet bütçe

sinde açılacak hususi fasla ve (1564 052) 
lirası aynı kanunun muvakkat ikinci 
maddesi mucibince şeker şirketine öden
mek üzere Maliye vekâleti bütçesin
de açılacak hususi bir fasla, geri kalan 
kısmı da muhtelif müdafaa hizmetleri
ne karşılık olmak üzere Millî Müda
faa vekâleti kara kısmı bütçesinde bu 
nam ile açılan hususi fasla tahsisat kay
dolunur. 

MADDE 30. — Avnen kabul edilmiş
tir. 

MA DDK )U. — Bu kamımın hüküm
lerini ierava Malivo vekili memurdur. 



A - Cetveli 
Sıra 
No. Dairelerin isimleri Lira 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Büyük Millet Meclisi 
Eiyaseti 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 umum müdürlüğü 
Jandarma genel komutanlığı 
Hariciye vekâleti 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
Adliye vekâleti 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
Maarif vekâleti 
Naf ia vekâleti 
İktisat vekâleti 
Münakalât vekâleti 
Ticaret vekâleti 
Ziraat vekâleti 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

» » » (Hava kısmı) 
» » » (Deniz kısmı) 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
Harita umum müdürlüğü 

4 196 852 
528 363 
851 721 

1 249 600 
391 638 

1 538 685 
328 625 
871 651 
880 835 

42 353 538 
100 592 604 

7 677 985 
6 675 480 

10 789 785 
15 220 615 
3 919 149 

14 991 832 
12 638 536 
2 025 452 

28 283 434 
19 316 322 
3 533 783 
1 953 827 
1 754 020 
8 950 847 

78 189 327 
9 121 428 
7 542 049 
5 623 500 
1 037 996 

YEKÛN 393 029 479 



etveli 
F. Varidatın nev'i Lira 

BÎRÎNCÎ KISIM - ÎRAT VE SERVET 
VERGÎLERÎ 

Kazanç vergisi 
Hayvanlar vergisi 
Veraset ve intikal vergisi 
Madenler rüsumu 

Birinci kısım yekûnu 

51 190 000 
28 100 O00 

740 000 
740 000 

80 770 000 

ÎKÎNCÎ KISIM - MUAMELE VE ÎSTÎH-
LÂK VERGÎLERÎ 

5 Gümrük vergileri 
6 Muamele vergisi 
7 Dahilî istihlâk vergileri 
8 Su ve kara av vergileri 
9 Nakliyat vergisi 

10 Sefineler rüsumu 
11 Damga resmi 
12 Tapu harçları ve kaydiyeler 
13 Mahkeme harçları 
14 Pasaport, kançilârya ve ikamet tezkeresi 

harçları 
15 Noter harçları 
16 Diğer harçlar 
17 Hayvan sağlık zabıtası resmi 

îkinci kısım yekûnu 

21 340 000 
51 950 000 
60 407 000 

600 000 
5 100 000 
100 000 

12 100 000 
2 000 000 
2 150 000 

230 000 
900 000 
49 000 
45 000 

156 971 000 
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F. Varidatın nev'i Lira 

ÜÇÜNCÜ KISIM - İNHİSARLAR SAFÎ 
HASILATI 

18 Tütün, tuz, kahve, çay, ispirto ve ispirtolu 
içkiler ve rovelver, fişek ve patlayıcı mad
deler 60 500 000 

19 Kibrit ve çakmak 6 405 000 
20 Oyun kâğıdı 40 000 

Üçüncü kısım yekûnu 66 945 000 

DÖRDÜNCÜ KISIM - DEVLETE AİT 
EMVAL VE EMLÂK HASILATI 

21 Devlet ormanları hasılatı — 
22 Gayrimenkul icar ve ecrimisilleri 260 000 
23 Menkul ve gayrimenkul mallar satış hasılatı 2 710 000 

Dördüncü kısım yekûnu 2 970 000 

BEŞİNCİ KISIM - DEVLETÇE İDARE 
EDİLEN MÜESSESELER 

24 Devlet demiryolları ve limanları 
25 Posta, telgraf ve telefon 
26 Darphane ve Damga matbaası hasılatı 
27 Resmî matbaalar hasılatı 
28 Umumî mektepler hasılatı 
29 Diğer müesseseler hasılatı 
30 Konya ovası sulama idaresi hasılatı 
31 Radyo hasılatı 

Beşinci kısım yekûnu 

40 000 
25 000 
25 000 
180 000 
60 000 
970 000 

1 300 000 
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ALTINCI KISIM - UMUMÎ MÜESSE-
SESELER VE ŞİRKETLER HASILA

TINDAN DEVLET HÎSSESÎ 

32 İmtiyazlı demiryollarından alınan 
33 Fenerler hasılatı mukabili alman 
34 Mükerrer sigorta şirketinden alman 
35 Mukavelenamesi mucibince Musul petrol

lerinden alman 

Altıncı kısım yekûnu 

YEDİNCİ KISIM - MÜTEFERRİK 
VARİDAT 

120 000 
225 000 

620 000 

965 000 
_. . . 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

Hazine muamelelerinden mütevellit varidat 
Tayyare resmi 
Askerlik mükellefiyeti 
Kıymetli evrak 
Muayyen masraflar karşılığı varidat 
Eski alacaklar 
Cezalar 
İstanbul Üniversitesi hasılatı 
Müteferrik hasılat 

1 750 000 
3 200 000 

5 000 
210 000 
192 340 
320 000 

3 000 000 
130 000 

4 000 000 

Yedinci kısım yekûnu 12 807 340 

SEKİZİNCİ KISIM FEVAKLÂDE 
VARİDAT 

45 iktisadi buhran vergisi 22 200 000 
46 Muvazene vergisi 21 800 000 
47 Hava kuvvetlerine yardım vergisi 14 700 000 
48 Binalardan alınan müdafaa vergisi 2 100 000 



F. Varidatın nev'i Lira 

49 Posta, telgraf müraseleleriyle telefon abo
ne bedellerinden alman müdafaa vergisi 

50 İhracattan alman müdafaa vergisi 

Sekizinci kısım yekûnu 

51 Nâzım varidat 

1 800 000 
9 000 000 

71 600 000 

— 

UMUMİ YEKÛN 394 328 340 

« • İ I I 



* 



MASRAF BÜTÇELERİ 





1 - Büyük Millet Meclisi 



Rapor [*] 

Büyük Millet Meclisinin hazırlanan 1942 malî yılı bütçesi üzerinde tesbit edilen esaslar daire
sinde yapılan inceleme sonucu aşağıya yazılmıştır: 

1. Maaş ve ücret tertiplerine konan tahsisat tamamen fiili kadroya göre hesap edilmiş olduğu 
cihetle bunlardan tasarruf yapılamıyacağı anlaşılmıştır. 

Lira 
Maaş fasıllarında görülen fazlalık : 
Büyük Millet Meclisi BeisMği tahsisatına : 

» » » azaları » 
Riyaset Divanı » » 
Murakıp huzur ücreti » 
Maaşlı memurlar » 
Ücretli » » 
Müteferik müstahdemler » 

ki tutarı : 329 382 
lirallk fevkalâde tahsisat zammı karşılığından ileri gelmiştir. 

2. Fiili kadrodan (L) cetveline ve (L) cetvelinden fiili kadroya geçirilmiş memurluklar yok
tur. 

3. Meclis doktoru mukavelesi mucibince cumartesi öğleden sonra ve pazar günleri dışında 
hergün öğleden sonra Meclisde bulunup sabahları ve geceleri bulunmadığından basit tahlil ve 
enjeksiyon gibi hususlarda kendisine bir yardımcı verilmesi gerekli görülmüş 1942 yılı için (D) 
cetveline (70) lira ücretli bir yardımcı ilâve edilmiş ve (E) cetvelinde bulunan hizmet kamyone
tinin (90) lira ücretli şoförü (D) cetveline alınmıştır. Bundan başka üç vekillikteki ücretlere 
uysun diye (100) liralık şoförün ücreti (120) ye ve (90) liralık şoförün ücreti de (100) liraya 
çıkarılmıştır. Bunlar haricinde kadroya hiç bir zam yapılmamıştır. 

4. Büyük Millet Meclisi bütçesine dahil müstahdemler, (D) cetvelinde tesbit edilenlerden 
ibaret olup muvakkat müstahdemler ücreti namiylc başka bir tertip bulunmamakla beraber: 9 ncu 
faslın üçüncü maddesindeki (Bahçeler daimî masrafı ve muvakkat amele ücreti) namiyle açıl
mış olan tertipten verilmek üzere yılın muayyen mevsimlerinde gerektikçe muvakkat amele kulla
nılmakta olduğu anlaşılmıştır. 

5. 3090 sayılı kanuna göre, 23 ncü faslın yeni yapılacak Meclis binasının inşaat ve masraf-
arı ve istimlâk bedeli tertibine konan tahsisattın geçen seneki kadroda yazılanların, 1942 yılı 

içinde aynen istihdamına mecburiyet bulunduğu cihetle tamamen ibkası muvafık görülmüştür. 
Çünkü milyonlar sarfiyle şimdiye kadar yapılan kısım, olduğu gibi bırakılırsa hava tesiri ve yağ
mur sulariyle harap olacağından bunun önünü alacak inşaata zaruret olduğu için bu inşaatın 
bitmesi ancak bu kadronun istihdamiyle kabil olabilecektir 

872 
269 640 

3 410 
201 

20 723 
297 

27 139 

[*] (Raporda sözü geçen cetveller dosyasındadır. 
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6. Teşkilâttan tasarruf imkânı bulunamamıştır. 

7. Yeniden inşaat için 1942 malî yılı bütçe sdne yeni tahsisat konmamıştır. Ancak yapılmak
ta olan yeni Büyük Millet Meclisi binası için ev --elce başlanan inşaatın bir kısmının 5 nci madde
deki sebepler dolayısiyle bitirilmesi için fen heyetinin gösterdiği lüzum ve hesap üzerine bütçe
ye (200 000) lira tahsisat konmuştur. 

8. Yeniden nakil vasıtaları satın alınmıyacağı için tahsisat konmamıştır. 

9. 1942 malî yılı hizmetlerinin karşılığı olmak üzere icabeden tertiplere konan miktarlar 
da evvelki yıla nazaran kayda değer bir fazlalık olmadığı ve yalnız tenvir ve teshin gibi bazı 
masraflara önümüzdeki yıl vukuu melhuz fiyat zamları gözönünde tutularak bir miktar ilâveler 
yapıldığı ve alman cetveller üzerinde yapılantetkikatta da: 1941 malî yılı zarfında 23 ncü fasıldan 
(G0 598) lira indirilerek birinci faslın ikinci âza tahsisatı maddesine (37 402) ve birinci faslın 
dördüncü muvakkat tazminat maddesine (1 800) ve dördüncü tekaüt ikramiyesi faslına da (1 440) 
ve 9 neu faslın 3 ncü bahçeler daimî masraflar? ve muvakkat amele yevmiyesi maddesine de 
(15 000) lira, 25 nci fasla idare karariyle 4 200 lira ve yeniden açılan 31 nci faslma 756 liranın 
ilâve olunduğu ve bunların da mecburi sebeplerden doğan ihtiyaçlarının zaruri neticeleri olduğu 
anlaşılmıştır. 

10. Teshin tertibine geçen yıla nazaran (8 000) lira fazla konan miktar önümüzdeki yıl fiat 
artması ihtimali gözönüne almdığındandır. Büyük Millet Meclisi bütçesinde iaşe tertibi yoktur. 

11. Büyük Millet Meclisinde icar tertibi yoktur. 

12. Kırtasiye tertibine konan tahsisat geçen senenin ayni olan (3 500) liradır. Meclisin bir 
yıllık ihtiyacının tamamen karşılığı olan bu miktardan tasarruf yapılamamıştır. 

13. Mefruşat tertibine konulan (5 000) liranın gerçi bir kısmı sarf olunmamış ise de bu ta
sarruf yeni Meclis için mefruşatın tamamen yenilenmsi ve oluriyle bu buhranlı yılların geçiril
mesi düşünülmesinden ileri gelip, mefruşatın bugünkü vaziyeti behemehal tamirlerine ihtiyaç 
gösterdiğinden tahsisatın olduğu gibi bırakılması zaruri görülmüş ve mevcut eşyanrn tamirine sar-
folunarak yeniden mefruşat alınmıyacağı anlaşılmıştır. Tesisat ve demirbaş tertibine geçen 1941 
yılma nazaran (2 000) lira noksan tahsisat konulduğu ve bu miktarın elde mevcut bulunanların 
görülecek lüzum üzerine tamirine sarfedileceği ve yeniden almmıyaıcağı anlaşılmıştır. 

14. Geçen yıllarda olduğu gibi: 1942 yılı için daimî memuriyet harcırahı tertibine (1 000) 
ve muvakkat memuriyet harcırahı tertibine de (1 500) lira olarak konan miktarların tamamen ha
kikî ihtiyacın karşılığı olduğu anlaşıldığı için bunlardan bir tasarruf icrası kabil olamıyacağı ne
ticesine varılmıştır. Nitekim : 1941 malî yılı zarfında muvakkat memuriyet harcırahından (25) 
lira 73 kuruş bakiye tahsisat kalmıştır. 

Daimî memuriyet harcırahından bakiye görünen (713) lira (40) kuruş ise kalenderdeki bir 
kaç münhale tâyin edilecek memurların Ankara'ya getirmeleri muhtemel aileleri harcırahı karşı
lığıdır. 

15. Posta, telgraf ücreti tertibine: Mevzu (676) lira Münakalât vekâletinin 30 . I . 1942 tarih 
ve 147 sayılı tezkeresinde 1942 yılı için tesbit edildiği bildirilen miktardan ibaret olduğu gibi resmî 
telefon tesisi ve mükâleme masrafı tertibinden 1942 yılı için görülen (3 550) liranın da 1941 yılı 
için alınan tahsisatın aynı olup geçen yıllarda yapılan sarfiyata uygundur. Mevcut 39 telefonun 
masrafı gözönüne alınırsa bu tahsittan da tasarruf yapılmasına imkân yoktur. 

16. Beynelmilel Parlâmentolar ittihadına iştirak edecek murahhaslar harcırahı için 1942 malî 
yılı bütçesine - lüzum görülürse tahsisat alınmak üzere - yalnız (1) lira konmuştur. 

17. Muhtelif tertiplerden yapılacak alımlar: Meclisin ufak tefek ihtiyaçlarına mahsus olup 
onun haricinde ve büyük miktarda bir alış yapılmıyaeağı anlaşılmıştır. 
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18. Tekaüt ikramiyesi olarak geçen yıl bütçesine (900) lira tahsisat konularak sarfolunmuş ve 

1942 malî yılı için vukuunda tahsisat alınmak üzere yalın/ (10) lira tahsisat konmuştur. 

19. 1941 malî yılında kullanılan nakil vasıtalarının 1942 yılında da kullanılacağı ve hakikî 
ihtiyacın-cetvelde kayıtlı miktardan ibaret bulunduğu anlaşılmıştır. 

20. Büyük Millet Meclisi bütçesinde mektep ve hastane gibi müessesat masrafı yoktur. 

21. Muhassasatın 1941 yılı bütçesindeki miktarlariyle sarfiyatı da incelenerek gerçi bazı tah
sisatın arttığı görülmüşse de gerek yıl sonuna kadar yapılacak sarfiyat ve gerek imkân görüldüğü 
anda yapılacak tamir, terinim ve mubayaa için konulan tahsisat yerindedir. Arzolunur. 

1 1 . IV . 1942 
Raportör 

(üresun mebusu 
M. Akkaya 



Muhassasatm nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî 
Riyaset Diva
nının teklifi 

Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

Birinci kısım, - Cüzlerde müş
terek mukassasat 

Birinci bap - Tahsisat, har
cırah 

Tahsisat 
Riyaset tahsisatı 
Aza tahsisatı 
Divanı Riyaset âzası tazminatı 
[Tediye 1757 numaralı kanun muci
bince yapılır.] 
Muvakkat tazminat 
[Toptan verilebilir.] 
Murakıp huzur ücreti 

Fasıl yekûnu 

8 400 
1 797 600 

21 600 

513 600 

1 800 

2 343 000 

2 

2 

9 272 
067 240 

24 010 

513 600 

2 001 

616 123 

9 272 
2 067 240 

24 010 

513 600 

2-001 

2 616 123 

Harcırah 
Âza harcırahı 429 000 429 000 429 000 
Beynelmilel Parlamentolar İt
tihadına iştirak edecek olan 
murahhaslar harcırahı 1 1 1 
Beynelmilel Parlamentolar 
Türk grupunun müteferrik 
masrafları 1 700 1 700 1 700 
[Bu para Grup reisinin emrine veri
lir.] 

Fasıl yekûnu 430 701 430 701 430 701 

Birinci bap yekunu 2 773 701 3 046 824 3 046 824 

İkinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Acık maaşı 

174 180 
812 

202 288 
1 015 

202 288 
1 015 
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M. Muhassasatın nev'i 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Riyaset Diva- Encümence 
tahsisatı nmın teklifi kabul edilen 

Lira Lira Lira 

3 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Ücret 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masraf 
Mefruşat 
Levazım 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Muhtelif masraflar 
Müteferrika ve gayrimelhuza 
Ziyafet ve merasim masrafı 
Bahçeler daimî masrafları ve 
muvakkat amele ücreti 

Fasıl yekûnu 

0 

174 992 

900 

22 440 
159 420 

181 860 

25 116 

382 868 

5 000 

5 680 
10 000 
3 500 

19 180 

30 000 
2 500 

40 000 

72 500 

2 400 

205 703 

1 

26 008 
195 040 

221 048 

25 920 

452 681 

5 000 

10 000 
18 000 
3 500 

31 500 

30 000 
2 500 

55 000 

87 500 

2 400 

205 703 

1 

26 008 
195 040 

221 048 

25 920 

452 672 

5 000 

10 000 
18 000 
3 500 

31 500 

30 000 
2 500 

55 000 

87 500 

Millî saraylar masrafı 
1 Umumî masraflar 80 000 
2 Tenvir, merasim ve fevkalâde 

masraflar 28 800 

98 000 

28 800 

98 000 

28 800 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Riyaset Diva- Encümence 
tahsisatı ninm teklifi kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Sarayların tamir ve boya mas
rafı 35 000 35 000 

Fasıl yekûnu 143 800 161 800 

Riyaset otobobili masrafları 
İşletme 3 500 5 000 
Tamir 1 000 2 000 

35 000 

161 800 

5 000 
2 000 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 
Defterler ve matbu evrak 
Melbusat 
Sigorta 

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 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

4 500 

2 500 
8 000 
1 700 

12 200 

1 000 

1 500 

3 550 

300 
484 

2 500 

7 000 

2 500 
8 000 
1 700 

12 200 

1 000 

1 500 

3 550 

300 
676 

2 500 

7 000 

2 500 
8 000 
1 700 

12 200 

1 000 

1 500 

3 550 

300 
676 

2 500 

Üçüncü bap yekûnu 266 514 314 526 314 526 

Birinci kısım yekûnu 3 423 083 3 814 031 3 814 022 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
mıihassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
Matbaa işletme masrafı 19 000 20 000 21 000 
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Muhassasatın nev'i 

Kütüphane masrafı 
Beynelmilel Parlamentolar İt
tihadına iştirak hissesi 
Posta, telgraf memurlarına ve
rilecek fazla mesai yevmiyesi 

Birinci bap yokunu 

İkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

İnşaat ve tamirat 
3090 sayılı kanuna müsteniden 
yeni yapılacak Meclis binası
nın inşaat masrafları ve istim
lâk bedeli 

Tesisat ve demirbaş 

îkinci bap yekûnu 

İkinci kısım .yokunu 

Üçüncü hinim - Müteferrik 
masraflar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Geçmiş yıllara ait tahsisatsız 
borçlar 

Üçüncü kısım yokunu 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Kiyaset Diva- Encümence 
tahsisatı nının teklifi kabul edilen 

Lira Lira Li ra 

6 000 6 000 6 000 

1 700 1 700 1 700 

0 756 756 

26 700 28 456 29 456 

30 000 65 000 65 000 

400 000 200 000 200 000 
6 000 4 000 4 000 

436 000 269 000 269 000 

462 700 297 456 298 456 

1 000 1 000 1 000 
1 000 1 000 1 000 

1 693 5 224 5 224 

3 693 7 224 7 224 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Riyaset Diva- Encümence 
tahsisatı nınm teklifi kabul edilen 

M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Meclis Mu
hafız kıtası 

Maaş 
Muvakkat tazminat 
Umumî masraflar 

Dördüncü kısım yekûnu 

12 708 
1 500 

60 000 

74 208 

14 756 
1 394 

61 000 

77 150 

14 756 
1 394 

61 000 

77 150 

UMUMÎ YEKÛN 3 963 684 4 195 861 4 196 852 





2 - Riyaseti Cumhur 



Rapor 

Cumhur Reisliği dairesinin 1942 malî yılı için hazırlanan bütçe lâyihası incelenerek aşağıdaki 
hususlar tesbit edilmiştir: 

1. Maaşlar ve ücretler tertiplerine konan tahsisat fiili kadro cetvellerine uygun olup esasen dar 
olan kadrodan tasarrufa imkân görülmemiştir. 

Cumhur Reisliği dairesinin 1942 malî yılma ait hazırlanan bütçe lâyihasında geçen seneye na
zaran (52 376) lira fazlalık görülmektedir. Bu fazlalık, bağlı cetvelde gösterildiği üzere (33 935) 
lirası 4178 sayılı kanun mucibince fevkalâde zam ile çocuk zammından ve (20 000) lirası fevkalâde 
ahval dolayısiyle iaşe masraflarına ve bakiye kalan (3 204) liradan (1 800) lirası geçen yıl Bü
yük Millet Meclisi bütçesinin bahçeler masrafından verilen başbahçıvan ücretinin bu yıl Cumhur 
Reisliği bütçesine alınmasından ve (1 404) lirası da Riyaset divanınca tasdik olunan kadrodaki 
bazı müstahdemlere bu yıl için yapılacak zamlardan ileri gelmiştir. Bu zamlar toplandığı zaman 
(53 935) lira olarak görülmekte ise de geçen yıl bütçesinde bulunan 34 ncü açık maaşı faslından 
indirilen (1 559) liradan ileri gelmektedir. 

2. Riyaseti cumhur bütçesinde (D) cetveli olmayıp daimî müstahdemler kadrosu Büyük Millet 
Meclisi Riyaset divanı tarafından tesbit olunur. 

3. Yeni başlanacak inşaat olmayıp geçen sene başlanmış olan memur evlerinin umumî mas
raflar tertibinden ikmal ettirileceği anlaşılmıştır. 

4. Nakil vasıtası alınması zaruridir. Fakat bunların bedeli umumî masraf tertibinden öden
mektedir. 

5. Geçen yıl bütçesine nazaran görülen fazlalık birinci maddede yazılmıştır. 
_ 6. 2, 4, 5, 6 ve 21 nci maddelerin Cumhur Reisliği bütçesiyle alâkası yoktur. 

16. IV. 1942 

Raportör 
Giresun mebusu 

M. AJckaya 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nımn teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

35 Reisicumhur tahsisatı 

37 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

38 Yaverler ve baştabip tahsisatı 
39 Muvakkat tazminat 
40 Müstahdemler ücreti [1] 

0 
0 
!6 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Asıl tahsisat 
Fevkalâde tahsisat 
Tazminat 

Fasıl yekûnu 

Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

60 000 
84 000 
29 760 

173 760 

50 640 
1 560 

0 
0 
0 

0 

65 336 
91 472 
29 760 

186 568 

0 
0 

56 004 
1 

480 

56 485 

65 336 
91 472 
29 760 

186 568 

0 
0 

56 004 
1 

480 

56 485 

1 
9 600 
4 548 

54 780 

1 
10 761 
4 548 

68 902 

1 
10 761 
4 548 

70 000 

Birinci kısım yekûnu 294 889 328 363 328 363 

[1] Riyaset Divanınca tasdik olunacak kadroya göre sarfolunur. 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Riyaset Diva- Encümence 
tahsisatı nının teklifi kabul edilen 

M. MühaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

îkinci kısım - Masraf 

Umumî masraflar, memur ve 
müstahdemler iaşesi 180 000 200 000 200 000 

UMUMÎ YEKÛN 474 889 527 265 528 363 



3-Divanı muhasebat reisliği 



Rapor 

Divanı muhasebatın 1942 senesi bütçesi tetkik edildi. Bu bütçede geçen senenin umumî yekıi-
Luna nazaran görülen (102 904) lira fazlalık başlıca 41 nci maaşat faslına kadro mucibince ve 
4178 numaralı kanuna göre yapılan (82 832) lira zamdan ileri geldiği anlaşılmıştır. 65 yaşlarını 
ikmal etmelerinden dolayı 1683 numaralı Tekaüt kanunu mucibince mecburi tekaüde tabi tutula
cak bir âza ve bir murakıp muavini ile fiüi hizmeti otuz seneye baliğ olmasından tekaüdünü talep 
edecek olan sabık Murakıp Resuhi Bulayırlı'nın tekaüt ikramiyeleri karşılığı olarak da 46 ncı 
fasla (13 729) liralık tahsisat konulmuştur. Çok çocuklu aile zammı faslına mevzu (2 400) ve 
ücretler tertibinin birinci memur maddesindeki 257 ve mezkûr tertibin ikinci müteferrik müs
tahdemler maddesinde görülen ( 2 142) li ra fazlalık, zammiyle beraber daire dokto
ru ve diğer müstahdemlerin bermucibi kanun ücretlerine yapılan zamdan mütevellittir. Ahvali 
îevkalâcle dolayısiyle günden güne yükselen kırtasiye fiyatları nazara alınarak 50 nci faslın üçün
cü kırtasiye maddesine 2 100, 52 nci faslın birinci defatir ve evrak tabı ve teclidi maddesine 
(2 200) ve üç senedenberi kendilerine kışlık palto verilemiyen müstahdemler ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere melbusat faslına (1 000) lira tahsisat konulmuştur. Benzin bedelinin ve işçilik ücretinin 
artması yüzünden Riyaset otomobili işletme ve tamir maddelerine beşer yüz lira ilâve edilmişir. 
Dairei aidesinin verdiği hesaba müsteniden fazla tahakkuk etliği anlaşılan resmî telefon tesis ve 
ınükâleme ve posta, telgraf ücretleri fasıllarına da geçen seneye nazaran birer miktar ilâve yapıl
dığı ve tahakkuk eden borçlar karşılığı olmak ü ^ r e tertibi mahsuslarına miktarı kâfi tahsisat 
konulmuş ve bütçelerin tetkikatı sırasında nazara alınmak üzere encümence tesbit edilmiş olan 
tsasata göre bu bütçede başka bir değişiklik yapılmamış olduğu anlaşılmakla işbu rapor tanzim 
ve Encümen riyasetine takdim kılınmıştır. Arzolunur. 

22 . IV . 1942 
Raportör 

Yozgad mebusu 
S. îç'öz 
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F. M. Muhassasatın n«v'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

JAm 

1942 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmm teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muJıassasat 

Birinci bap - Maaş, üeret, 
tahsisat 

45 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 

46 

0 
47 

48 

49 
50 

m 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 
3 

Memnaiar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
v.erilir.] 

Fasıl yekûnu 

1683 sayılı kanunim 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Çok çocuklu aile zammı 
Ücret 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci hap yekûnu 

İkinci bap - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

579 792 
1 
0 

579 793 

7 729 
0 

1 680 
20 400 

22 $80 

81 648 

691 250 

4 500 

2 680 
4 sm 
7 900 

15 880 

5 000 

662 623 
1 
0 

662 624 

13 729 
2 400 

1 937 
24 542 

26 479 

81 648 

786 880 

4 500 

2 680 
4 80® 

10 MÖ 

17 480 

5000 

662 623 
1 

2 400 

665 324 

13 729 
0 

1 937 
24 542 

26 479 

81 648 

786 880 

4 500 

2 680 
4 880 

10 000 

17 480 

5000 



Muhassasatm nev'i 

Mütenevvi masraflar 
Defterlerle evrakı tab ve tec
rit masrafı 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Riyaset otomobili masrafı 
îşletme 
Tamir 

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 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 

ikinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

10 300 
2 730 

13 030 

1 500 
500 

2 000 

1 500 

1 000 

2 000 

50 
1 151 

2 000 

47 611 

738 861 

1942 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nının teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

12 500 
3 730 

16 230 

2 000 
1 000 

3 000 

1 500 

1 000 

2 700 

50 
1 184 

2 000 

54 644 

841 524 

12 500 
3 730 

16 230 

2 000 
1 000 

3 000 

1 500 

1 000 

2 700 

50 
1 184 

2 000 

54 644 

841 524 

İkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Kitap mubayaa, tabı masrafı 
ile Divanı muhasebat mukarre-
rat, mecmua ve tercüme, cem 
ve telfik ve tabı masrafı 1 000 1 000 1 000 
Meslekî muvakkat kurs mas
rafı 3 300 3 300 3 300 
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M. Muhassasatm nev'i 

Küçük tamirler 

ikinci kısım yekûnu 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 

1 1940 yılı borçları karşılığı 
2 1939 » » » 
3 1938 » » » 
4 1937 » » » 
0 1936 » » » 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

5 000 

9 300 

50 
543 
1 
1 
1 

596 
748 757 

1942 malt yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmm teklifi kabul ecjüen 

Lira Lira 

5 000 

9 300 

50 

811 
34 
1 
1 
0 

847 
851 721 

5 000 

9 300 

50 

811 
34 
1 
1 
0 

847 
851 721 





4 - Başvekâlet 



Rapor [*] 

Başvekillikçe hazırlanan 1942 malî yılı bütçesi üzerinde tesbit edilen esaslar dairesinde yapılan 
inceleme sonucu aşağıya yazılmıştır: 

1. Maaş ve ücretli memurlar tertiplerine konulan tahsisat fiili kadro cetvellerindeki miktara 
uygundur. Fiili kadro münhallerinden tasarruf ya pılamamaktadır. 

Müteferrik müstahdemlere gelince: 1940 malî yilı içinde yeniden kabul edilen Başvekillik mu
hasebe müdürlüğünün müvezzi ve odacıları yoktur. Başvekillik kadrosundan bunlara tahsisat 
temin edilemediğinden 1942 bütçesi (D) cetveline ilâve edilmesi zaruri görülmüş ise de Encüme
nin prensip kararına aykırı olmamak için bu müstahdemlerle 8 nci maddede gereği bildirilecek 
bir motosiklet şoförü ve hayli zamandır istihdam olunan ve Devlet matbaalarının birleştirilmesiyle 
işi çoğalan Devlet matbaası idare memuru ücretinin 150 liradan 170 liraya arttırılması ve kullanıl
ması gereken garaj bekçisinin ücretleri tutarı olan 3 769 liranın müteferrik müstahdemler faslına 
ilâvesi Yüksek encümenin kararma vabeste bulunmuştur. 

Maaş ve ücretlere yapılan fevkalâde zam miktarları fasıl ve maddeleri itibariyle aşağıda gös
terilmiştir : 

Lira 

875 
12 040 

257 
4 245 
6 577 

23 994 

Başvekil tahsisatı 
Maaş tertibine 
Memurlar ücretine 
Müteferrik müstahdemlere 
Muhtelif evrak Hazineleri 
1ar ücretine 

Yekûn 

tasnif faslından alınan kadrolarda müstahdem memur-

2. Başvekillik bütçesinde (L) cetveli yoktur. 
3. Birinci cevapta arzolunduğu üzere (D) cetveline yeniden ilâvesi zaruri görülenlerle aylık 

ücretlerine zam yapılması derpiş edilenler encümenin kararına talikan cetvele ithal olunmamıştır. 
4. Başvekillik bütçesinde muvakkat müstahdemler tertibi yoktur. 
5. (E) cetveline dahil masraf tertipleri geçen senenin ayinidir. (E) cetvelindeki 85 nci fasıldan 

ücretli memurlar istihdam olunmuştur, tcra Vekilleri Heyeti kararına göre yapılan kadro cetveli 
bağlıdır. 

Bu tertipten alman kadro ihtiyaçtan azdır ve bundan tasarruf edilemiyeceği anlaşılmıştır. 
6. Teşkilât karşılığı olarak bütçeye tahsisat konulmamıştır. 
7. Başvekillik bütçesinde inşaat tertibi yoktur. 
8. Kadroya dahil bir motosikletle tevziat ve iç posta işleri lâyıkiyle yapılamamaktadır. Çünkü 

bir motosiklet tevziatla meşgul iken çıkan acele bir işin yapılması geri kalmakta ve bundan masla
hat müteessir olmaktadır. Bunun için eskiyen ve tamir ettirilen bir motosiklet hizmete almırsa 
bütçedeki işletme ve tamir masraflariyle idare olunabileceğinden fazla tahsisata hacet kalmıyacaktır, 

[*] Raporda sözü geçen cetveller dosyadadır. 



Otomobil, kamyon ve motosiklet için muhtelif fasıllara mevzu tahsisattan mart 1942 gayesine 
kadar vâki olan sarfiyatm miktarı aşağıda gösterilmiştir: 

Mart gayesine 
Bütçeye ko- kadar sar-

F . M. nan fiyat 

72 1 Başvekâlet otomobili işletme masrafı 6 000 4 601 
73 1 Hizmet otomobilleri ve motosiklet işletme masrafı 4 000 3 413 
82 1 Hizmet kamyoneti işletme masrafı 1 500 828 

9. Muhtelif fasıllarda geçen yıla göre artık ve eksik tahsisat konulması sebeplerini gösterir cetvel 
ilişiktir. 

10. Teshin tertibine konulan tahsisat yalnız İstanbul'daki Arşiv dairesi ihtiyacına karşılıktır. 
Başvekillik, Maliye vekilliği kaloriferinden istifade ettiği için teshin tertibi yoktur. 

11. Devlet matbaası için 100 lira aylıkla tutulmuş bir Depo muhasebe müdürlüğü Başvekillik 
dairesi içinde yer bulunmadığından Koordinasyon bürosunun işgal ettiği binada ayrılan bir dai
reye muvakkaten yerleştirilmiştir. Bütçenin tanziminden sonra Koordinasyon teşkilâtının tevsi edile
ceği anlaşıldığından bu müdürlük teşkilâtı için ayrı bir bina kiralanması zarureti hâsıl olmuş ve 
bunun için 3 000 lira kadar bir tahsisata ihtiyaç görülmüş ise de kabulü yüksek encümenin onayına 
bırakılmıştır. 

12. Kırtasiye tertibinin fiyatların yükselmesikarşısında azaltılması mümkün değildir. Gerek kır
tasiye, gerek neşriyat tertibindeki tahsisat Maliye vekilliği kırtasiye müdürlüğünün halihazırdaki 
tarifesine göre hesap edilerek konulmuştur. Başvekillik Devlet matbaasının bir senelik işlerini ve 
maliyet fiyatlarını gösteren cetvel bağlıdır. Bu cetvelde göze ilişen önemli nokta tabı işlerinin 
Devlet matbaasında yaptırılması dolayısiyle 13 876,70 liralık bir tasarruf hâsıl olmasıdır. Matbu 
evrak tertiplerindeki tahsisata evvelce takyidat konulmuşsa da bu takyidat kaldırılmıştır. 

13. Yıpranan dosya dolaplariyle masaların tamiri ve mahrem evrak için kasa ve demir dolap 
ve kanun, nizamnameler için fiş, kartotek tedariki ve kullanılmaz bir hale gelen yazı makineleri ye
rine yenilerinin alınması gibi ihtiyaçlar geçen yılki tahsisata 1 500 lira zammını icabettirmiştir. 

14. Daimî ve muvakkat memuriyet harcırahları tahsisatından tasarruf edilemiyeceği anlaşıl
mıştır. 

15. Posta ve telgraf ücretleri tertibine mevzu tahsisat Posta ve telgraf idaresinin talebettiği mik-
dara uygundur. 

16. Başvekillik bütçesinde Avrupa harcırahı ve konferanslar -tahsisatı yoktur. 
17. Devlet matbaasının hariçten ithaline zaruret bulunan malzeme ve makineleri için konulan 

9 000 liralık tahsisattan 6 000 lira raddesinde malzemenin hariçten getirtilmesine teşebbüs olunmak 
üzeredir. Mütebaki 3 000 lira da memleketten alınabilecek matbaa alât ve edevatı karşılığıdır. 

18. Tekaüt ikramiyesi için halihazırda tahakkuk etmiş bir ihtiyaç mevcut değildir. Son üç se* 
nelik tahsisatın vasatisi henüz kanuniyet kesbetmiyen münakale teklifi de dahil olduğu halde 
2 403 liradır. 

19. Bütçe formüllerinde herhangi bir değişiklik yoktur. Ancak, Başvekillikte yapılan inceleme 
sonucunda Devlet matbaası bütçe formülünde sarahat olmadığından işçilere verilmesinde zaruret bu
lunduğu anlaşılan işçi gümlek ve tulumlarının 81/1 işletme tertibinden tedarikini temin için (işçi 
gömlek ve tulumları bu tertipden alınır) suretiyle bir cümle eklenmesi zaruri görülmüştür. Mat
baada çalışan işçi elliyi bulduğundan bunlara günde birer öyün sıcak yemek verilmesi esbabma te
şebbüs olunduğu bildirilmiştir. 

20. Nakil vasıtaları cetveli bütçeye bağlıdır. Cetvelde görüldüğü üzere bu vasıtalar bir motosik
let ve bir kamyonetten ibaret ise de 8 nci maddede bildirilen sebepler Yüksek encümence tasvip 
buyurulduğu takdirde i§bu cetvele bir motosiklet daha konulacaktır. 



-M-
21. Başvekillik bütçesinde mektep ve hastane gibi müessesat yoktur. 
22. 1942 mart sonuna kadar yapılan sarf cetveli bağlıdır, işbu cetvelde görüldüğü veçhile ka

lan mikdar ancak iki aylık ve yapılması kararlaştırılıp da henüz sarfolunmıyan masraflara karşılık 
olup hiç bir sebep ve suretle bu bakiyenin 1942 bütçesinde tasarrufa esas teşkil edemiyeceği mü-
talâasındayım. 

îşbu mütalâalarımın kabulü Yüksek-encümenin takdirine bağlıdır. 
15 . IV. 1942 

Raportör 
Giresun mebusu 

M. Akkaya 



î \ M. Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

67 

68 

69 

70 
71 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

65 
66 

1 
2 
3 

Başvekil tahsisatı 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek çocuk zammı 
Ücret 

8 400 

0 

9 272 

480 

Levazım 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

200 
150 

2 000 

200 
150 

2 000 

Fasıl yekûnu 2 350 2 350 

9 272 

da bu tertipten 

Fasıl yekûnu 

80 760 
1 
0 

80 761 

92 800 
1 
0 

92 801 

92 800 
1 

480 

93 281 

Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekunu 

İkinci bap - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 

1 680 
21 300 

22 980 

10 404 

122 564 

2 500 

1 937 
29 314 

31 251 

10 404 

144 209 

4 000 

1 937 
25 564 

27 501 

10 404 

140 459 

4 000 

200 
150 

2 000 

2 350 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

72 Müteferrika 
73 Başvekâlet otomobilleri mas

rafları 
1 işletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

74 Hizmet otomobilleri ve moto
siklet masrafları 

1 İşletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

75 Mütenevvi masraflar 
1 Defterler ve matbu evrak 
2 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

76 Daimî memuriyet harcırahı 
77 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
78 Resmî telefon tesis ve mükâle-

me masrafı 
79 Ücretli muhabere ve mükâle-

me masrafı 
80 Posta ve telgraf ücreti 
81 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 

İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

2 200 2 200 2 200 

6 000 6 000 6 000 
2 000 2 000 2 000 

8 000 8 000 8 000 

4 000 4 000 4 000 
2 000 2 000 2 000 

6 000 6 000 6 000 

500 500 500 
2 000 2 000 2 000 

2 500 2 500 2 500 

300 300 300 

1 000 1 000 1 000 

3 900 4 500 4 500 

400 400 400 
4 806 10 051 10 051 

400 400 400 

34 356 41 701 41 701 

156 902 185 910 182 160 
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Muhassasatın nev'i 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Matbaa masrafı 
Ücret, yevmiye ve işletme mas
rafı 
[işçi gömlek ve tulumları buradan 
verilir.] 
"Oerairbaş mubayaa ve tamiri 
îptidaî maddeler 
Pul, posta ve sevk masrafı 
Matbaa icar bedeli 

Fasıl yekûnu 

Hizmet kamyoneti masrafı 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

3558 sayılı kanun mucibince 
yapılacak Devlet matbaası bi
na projesinin ihzarı masrafları 
Tahsisatı mesture 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

68 900 

57 000 
94 300 
1 392 
1 200 

222 792 

1 500 
500 

2 000 

1 
890 396 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

68 900 

9 000 
50 000 
1 500 
1 200 

130 600 

1 500 
500 

2 000 

1 
890 400 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

! 

68 900 

9 000 
50 000 
1 500 
1 200 

130 600 

1 500 
500 

2 000 

1 
890 400 

Muhtelif evrak hazinelerinin 
tasnif ve tevhidi, yevmiye ve 
umumî masrafları 34 110 40 687 44 437 

îkinci kısım yekûnu 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 

UMUMÎ YEKÛN 

1 149 299 

1 
1 

1 306 203 

1 063 688 

1 
1 

1 249 600 

1 067 438 

1 
1 

1 249 600 





5 - Devlet şûrası reisliği 



Rapor 

Devlet şûrasının 1942 senesi masraf bütçesi tetkik edildi. Bu bütçe geçen seneye nazaran 39 420 
iira fazladır. Bunun 37 802 lirası son 4178 numaralı kanuna göre memur ve müstahdemler maaş ve 
ücretlerine yapılan zamdan ileri gelmiştir. Bundan başka mefruşat maddesine 350 tenvir ve tes
hine 500, müteferrikaya 250, defatir ve evrakı matbuaya 118, ındlmsata dahi 400 lira zam yapılmıştır 
ki bunun sebepleri eşya ve levazım fiyatlarının yükselmesi ve tahsisatın kifayetsizliği yüzünden 
bu senede olduğu gibi önümüzdeki sene de münakale teklif ve talebine mahal kalmaması maksadı
na müpteni olduğu, memur ve müstahdemin kadrolarında değişiklik yapılmadığı anlaşılmıştır. Arzo-
lunur. 

10. IV. 1942 
Yozgad mebusu 

Sırrı îçöz 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Levazım 
Tenvir 
[Asansör motörü sarfiyatı dahildir.] 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
Defterler ve matbu evrak 

1 000 

1 600 
2 100 

4 700 

1 550 

1 140 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

276 900 
1 
0 

276 901 

312 012 
1 
0 

312 013 

312 012 
1 

100 

312 113 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 6 000 6 000 6 000 
4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek çocuk zammı 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 1 650 2 000 2 000 

1 000 1 000 

2 100 2 100 
2 100 2 100 

0 
12 780 
39 900 

335 581 

100 
15 375 
39 900 

373 388 

0 
15 375 
39 900 

373 388 

5 200 5 200 

1 800 1 800 

1 258 1 258 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Melbusat 950 

Fasıl yekûnu 2 090 

Riyaset otomobili masrafı 
İşletme 1 §00 
Tamir 500 

Fasıl yekûnu 2 000 

1 350 

2 608 

1 500 
500 

2 000 

1 350 

2 608 

1 500 
500 

2 000 

Daimî memuriyet harcırahı 500 500 500 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 100 100 100 
Resmî telefon tesis ve mükale-
me masrafı 300 300 300 
Posta ve telgraf ücreti 2 570 2 570 2 570 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 200 200 200 

İkinci bap yekûnu 15 660 17 278 17 278 

Birinci kısım yekûnu 351 241 390 666 390 666 

İkinci kısvm - Cüze mahsus 
muJıassasat 

Kitap ve risale masrafı 
Kitap ve risale mubayaa bedeli 
Kararlar mecmuası kâğıt, tabı 
ve neşir masrafı 

Fasıl yekûnu 

G-eçen yıl borçları karşılığı 
Eski yıllar borçları 

İkinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

350 

620 

970 

1 
0 

971 

352 212 

350 

620 

970 

1 
1 

972 

391 638 

350 

620 

970 

1 
1 

972 

391 638 
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Rapor [*] 

Matbuat umum müdürlüğü 1942 yılı bütçesi encümence mevzu tetküc esasları içinde incelene
rek sırasiyle arzedilmiştir. 

1. Maaş ve ücret tertiplerine konulan tahsisat fiili kadro cetvellerine tamamen mutabıktır. Ge
çen seneye nazaran bu tertiplerdeki fazlalık fevkalâde zam dolayısiyle olmakla beraber (L) cetve
lindeki iki mühendisin fiili kadroya almmasındandır. Bunlar için fevkalâde tazminat tertibine 624 
lira ilâve edilmiştir. Münhallerin tasarrufu, esas kadro ile alâkadar olduğundan kabil olmayıp barem 
intibakını haiz ehliyetlileri bulundukça tâyinleri yapılmakta olduğu söylenilmiştir. (Münhaller cet' 
veli ilişiktir. Cetvel No. 1). 

Fevkalâde zam kanunu mucibince maaş ve ücretlere yapılan zamların fasıl ve madde itibariyle 
müfredatları : Maaş 10 675, ücret 7 331, müteferrik müstahdemlere 23 031, E cetveli kadrosuna 
10 550 lira olup kanuna uymaktadır. 

2. Yukarıda bildirildiği üzere L cetvelinde fiili kadroya 70 ve 80 liralık iki radyo mühendisi 
alınmıştır. Tahsisatları olan 5 639 lira faslına ilâve edilmiştir. 

3. D cetvelinde yeni bir vazife ihdas edilmemiştir. 
4. Matbuat umum müdürlüğü bütçesinde muvakkat müstahdemler tertibi bulunmadığından üze

rinde durulmamıştır. 
5. Bu sene E cetvelinde bir değişiklik yapılmamıştır. Kadrolarının tetkiki ihtiyaçlarına teva

fuk ettiğini göstermektedir. Mevcut üç münhalden ikisi matbuatta, birisi radyoda olup barem inti
bakı yüzünden tayinleri yapılamamış isede vazifelerinin idareten karşılanmakta olduğu görülmüş
tür. Matlup evsafta talip zuhurunda tâyinleri yapılması yerinde olacaktır. 

E cetveli kadrosu ilişiktir. (Cetvel No. 2). • 
6. Yeniden ihdas edilen teşkilât ve karşılığı yoktur. Bununla beraber faslın kapanmaması için 

bütçeye bir lira tahsisat konmuştur. 
7. Umum müdürlükte inşaat tahsisatı bulunmadığı gibi Nafia bütçesinde de namlarına bir 

tahsisat yoktur. 
8. Vesaiti nakliye kadroları geçen senenin aynıdır. Yalnız bu sene Maliye bütçesinde nam

larına 5 000 liralık bir nakil vasıtası karşilığı konulmuştur. Halen mevcut bir kamyonetin ihtiyaç
larına kifayetsizliğinden ve işlerinin vüsat ve mesafe farkları dolayısiyle radyo müstahdemleri
nin vaktü zamanında vazife başında bulunmalar: nı temin ve sanatkârların sıhhî vaziyeti erinin 
korunması için ikinci bir vasıtaya ihtiyaçları bulunduğu ileri sürülmektedir, iş verimi bakı
mından lüzumlu gördükleri bu taşıt için yüksek Encümene müracaatta bulunacakları beyan edil
miştir. Takdir Yüksek Encümenindir. 

9. Ücret ve maaşlardaki fazlalıklar ancak fevkalâde zam dolayısiyle ileri gelmektedir. Çocuk 
zammı olarak 300 lira vardır. Muvakkat tazminattaki 624 lira fazlalık iki mühendisin L cetve
linden fiilî kadroya alınmasından ötürüdür. Mefruşat ve demirbaş, kırtasiye ve matbu evrak 
faslı geçen senenin aynıdır. Resmî telefon tesis ve nıükâleme masrafında 8 000 lira fazlalık var
dır. Bu fazlalık 1941 yılı içinde hususi kanunla yapilan 6 000 liralık münakale ile yeni ya
pılan 2 000 liralık münakale zarureti nazarı dikkate alınarak yapılmış ve fevkalâde vaziyetin 
icabettirdiği haillerin devamı buna sebep olmuştur. Muhabere ücretlerine hususi kanunla yapı
lan zam bu ilâvede gözönünde tutulmuştur. Buna mukabil ücretli muhabere ve mükâleme masra

fa] (Raporda sözü geçen cetveller dosyadadır.) 
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fini intaç edecek temasların azalması bu fasıldan 2 500 lirayı tenzil ettirmiştir. Posta, telgraf 
ücretlerindeki 237 lira fazlalık Posta idaresinin vâki talebindendir. Muvakkat memuriyet 
harcırahına yeni münakale ile 2 000 Mra alınmış olmasına rağmen bu sene ancak 500 lira zam ya
pılması senelik normal ihtiyacı karşılamak içindir. Beklenmiyen haller tahassul ederse yeniden mü
nakale zarureti tahassul edecektir. Nakil vasıtaları işletme ve tamir masrafı olan ve geçen sene 
konulan miktar kâfi gelmediğinden münakale yapilmış olup bu sene bu münakale nazarı dikkate 
alınarak 1 500 lira fazla tahsisat konulmuştur. Melbusattaki 845 lira fazlalık bu günün pahalılık 
icabına .dayanmaktadır. Tenvir ve teshin faslındaki 233 lira artış gece mesaisi neticesi fazla elek
trik sarfiyatından ileri gelmiştir. 

10. Matbuat umum müdürlüğünde iaşe tahsisatı yoktur. Teshin işi kiracı bulundukları mü
essese tarafından temin edilmektedir. 

11. icar tahsisatmdaki 8 920 lira fazlalıkla mevcut vaziyet tetkik edilmiştir. (Listesi bağlı
dır. Cetvel No. 4) 

Umum müdürlüğün tevessü eden mesaisi icabı bulundukları binada tahtı isticarlarmdaki kıs
mın kifayetsizliği yüzünden daha bir kısmının kiralanmak mecburiyetinde kalınması ile yeni 
başladıkları sinema filim işinin icabettirdiği hususi malzeme ambarına ihtiyaç hâsil olması ve 
evelce Başvekâlet tarafından tediye edilen ambarlar kirasının Başvekâlet bütçesinden çıkarılma
sına karşılık burann bütçesine ilâve edilmesinden gibi sebeplerden doğmuştur. Gerek memleket 
dahilinde ve gerekse müessesenin neşriyatının çoğalması ve intişar eden gazete ve risalelerin ko
leksiyonlarım toplamak ve muhafaza etmek lüzumu depo ihtiyaçlarının her zaman artmasını 
icabettirecek bir âmil olarak üzerinde durulmağa lâyıktır. 

12. Yukarıda yazıldığı gibi kırtasiye tertibinde fazlalık yoksa da herhangi bir tasarruf ta 
yoktur. Umum müdürlüğün neşriyat ve propaganda işi en başta mesaisinden bulunmakla bera
ber lüzumunda fazlalık gördükleri kısımlardan sarfınazar edilmiş ve daha basit şekillerle âsin 
teminine gidilmiştir. (Radyo programları ve ecnebi matbuat hulâsaları gibi) Mecmua neşriyatı 
vazife icabı üzerinde durdukları bir iştir. Bu cümleden olarak (Ayin tarihi) devam etmekte (la 
Türquie Kemalist) tekrar ve Radyo mecmuası da yeniden neşre başlanmıştır. Bunların kıymetlerine 
kani bulunmaktayım. (Bu neşriyatın maliyetini gösteren cetvel bağlıdır. Cetvel No. 5) (Neşriyat 
numuneleri de Yüksek encümene sunulmuştur). Bu işlerin karşılığı yeni başladıkları filim işinin 
de icablariyle birleşirilerek daimî masraflar kısmında yer alan neşriyat turizm propaganda vazife
leri masrafından karşılanmaktadır. Bu yüzden bu fasılda geçen seneye nazaran 173 740 lira fazla
lık vardır. Bunun 1 500 lirası kitap ve abone bedelle1'! olup 73 500 lirası geçen sene Başvekâlet büt
çesinde bulunan tabı ve malzeme masrafının matbuat bütçesine intikal ettirilmesindendir. 10 550 
lirası E cetveli kadrosunda istihdam edilenlere 4178 numaralı kanun mucibince konulan fevkalâ
de zam karşılığıdır. 72 000 lirası da propaganda işlerinde ehemmiyetli bulunan ve yeni başlanmış 
olan sinema filini mesaisinin icabettirdiği vesait ve cihazların mubayaa bedelleriyle kadrosu için
deki vazifedarların iş icabı bütün masraflarının karşılığı olarak konulmuştur. Yeni kabul edilen 
Münakale kanununun münakaşasında da yerinde görülen bu mesainin yürütülmesi hususundaki 
temin edici karar Yüksek encümendedir. 

Türkiye radyo istasyonlariyle stüdyolarının idare ve işletme masraflarmdaki 60 000 lira fazlalık 
4178 numaralı kanun icabıdır. Radyo tesisat tevsi ve islâh masraflarmdaki 148 500 lira fazlalık 
yedekleme ve işletme icabı vasita ve malzemelerin bedelleri mukabilidir. Mukaveleli yerli ve ya
bancı radyo mütehassısları tahsisatmdaki 880 lira eksikliğe gelince: esasen henüz istasyonun kati 
tesellümü yapılmadığından şirketin kendi mütehassısları tarafından işin idare edilmesi dolayısiyle 
geçen sene de bu tahsisat kullanılmamıştır. Bu sene içinde tesellüm muamelesi tekemmül edeceğin
den ihtiyaten ve tahminen 20 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Radyo düfizyon birliğine iştirak hissesinden 20U lira noksan bulunması Birlik tarafından bu sene 
istenilen miktarın bu kadar azlığmdandır. Şahsi mütalâama gelince: teknik ve çok mühim bir Devlet 
işi olan radyo müessesemizin mesai ve idaresinde yapılacak tekâmül ve ıslahatı icabı gibi istemeği 
haklı ve yerinde bulurum. 
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13. Mefruşat ve dtmirbaş, faslını^ geçea seneki gibi 4 000 lira olması üzerinde durulmağa değer 

kanaatindeyim- Bağlı 6 numaralı, cetveldeki ihtiyaçlar yekûnu ile bu miktar kapatılmakta ise de 
içinde bulun4uğuöKij«; vaziyete göre mevcutla idare edebilmek mümkündür. Geçen sene de yazı 
makinesi ve saire gibi eşyalar ayni dilekle istenilmiş, ve temin edilmişlerdir, tçinde bulunduğumuz 
takvimi senesi içinde temin edilmiş olmaları lâzımgelen bu eşyanın henüz yeni olduklarını zannedi
yorum. 

14. Muvakkat memuriyet, harcırahında 500 lira fazlalık vardır. Müdiriyeti umumiyeye bu se
ne tahmil edilen kâğıt tevziatı işi ile bazı tetkikat yüzünden tavzif edilenlere verilen harcırahlar 
için yapılan 2 000- liralık- münakale, nazarı dikkate alınmamıştır. Bu suretle korunan vaziyet nor
mal mesai nazarı dikkate alınarak geçen seneye nazaran 500 liranın ilâvesi bu miktarın ihtiyaçla
ra göre değişmesi mümkün olacağı ihtimalindendir. Bu fasıldan tasarruf hâdiselere bağlıdır. 

Yabancı memleketler harcırahı seyahatin mümkünsüzlüğü yüzünden kaldırılmış olup faslrn ka
panmaması, için l lira kojtulmuşjbır*. 

15. Posta, telgraf,, telefon tahsisatı ihtiyaca göre Posta, idaresinin işariyle mukayyettir. 
Ajans tahsisatı olarak mukavelesine göre mahsus kanunla ödenen 150 000 lira bu sene de aynı

dır. Devletçe başka kaaaUardan da tahsisat almakta olan Anadolu ajansı anonim şirketinin idare 
ve- mesaisi bakımından* bağlı bulunduğu vaziyet ile Matbuat umum müdürlüğü vezaifi arasında 
ham işkçdle* tedahül olduğu ka&aalindeyim. Matbuat umum müdürlüğü 3837 numaralı kanunun be
şinci ve muvakkat ikincit maddesi hükümleri dışına çıkamamaktadır. Ticaret vekâletinin kontrol va
zifesinin icabı temin ettiğini zannediyorum. Bununla beraber yüksek encümenin bu mevzu üzerinde 
ilgilenmesini yerinde bulmaktayım. 

16. Konferanslar tahsisatı imkânsızlıktan kaldırılmışsa da faslrn açık kalmaması- için î lira ko
nulmuştur. 

17. Etimesgut radyo istasyonu ile stüdyoya muktazi malzeme Markoni şirketi ile kısmeft geçen 
sene mukaveleye bağlanmış, ve kalan ihtiyacın da mukaveleye bağlanmasına başlanmıştır. Diğer 
radyo ve sinema servisleri malzemeleri kısmen memleket içinden ve kısmen dışarıdan tedarik edil
mektedir ve bu malzemelerde tasarruf imkânı olup olmadığı ayrıca bir teknik bilgi işi olduğundan 
yüksek encümene kanaatbahş malûmat verememekte mazurum. 

18. Tekaüt ikramiyesi faslı bu sene yeniden açılmış ve ihtiyaç olmadığından 1 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

19. Bütçe formüllerinde iki değişiklik görülmüştür. Birisi neşriyat ve propagandada, diğeri 
radyo^ işletmesi fasıllarındadır,. Bu değişiklikler kendi teşkilât kanunları icabına daha uygun ola
bilmelerini temin, için olup kanuni hükümleri tadil veya yeni hükümler tesisini icabettireeek mahi
yette değildir. 

20. İhtiyaç haricinde nakil vasıtaları yoktur. 
21. Kendilerine bağlı mektep veya hastane gibi müesseseler yoktur. 
Saygılarımla arzederim. 

13-. IV. 1942 
Bursa mebusu 

Tfrr. Sadi Korndc 
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Muhassasatm nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısmı - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

68 100 
0 

84 414 
0 

84 414 
300 

Fasıl yekûnu 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek çocuk zammı 
Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye ve matbut evrak 
Kırtasiye 
Matbu evrak 

Fasıl yekûnu 

68 100 

0 

0 

62 640 
132 480 

195 120 

11 148 

274 368 

4 000 

3 000 
500 

3 500 

84 414 

1 

300 

69 971 
155 511 

225 482 

11 772 

321 969 

4 000 

3 000 
500 

3 500 

84 714 

1 

0 

69 971 
155 511 

225 482 

11 772 

321 969 

4 000 

3 000 
500 

3 500 

Müteferrika 2 500 2 500 2 500 
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Muhassasatm nev'i 

Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Yabancı memleketler harcırahı 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

l i r a 

2 000 

3 500 
1 705 

500 

3 000 
500 

1942 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

10 000 

1 500 
1 942 

500 

3 500 
1 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

10 000 

1 500 
1 942 

500 

3 500 
1 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 500 500 500 
Nakil vasıtaları 
Mubayaa 300 1 1 
İşletme 5 000 6 000 6 000 
Tamir 1 000 1 500 1 500 

Kongre ve konferanslar ve 
beynelmilel temaslar 200 
[Memleket içinde ve dışında yapıla
cak matbuat ve turizm kongre ve 
konferanslarına ve temaslarına me
mur edileceklere verilecek harcırah 
ve sair masraflarla aynı sebeplerle 
davet olunacak kimselerin zaruri ve 
sair masrafları ve beynelmilel matbu
at, radyodifüzyon ve turizm teşek-

Fasıl yekûnu 6 300 7 501 7 501 

Melbusat 
[Teknik memur ve atelye müstah
demlerinin dahilî mesai gömlekleri ve 
iş elbiseleri bedelleri dahil.] 

Tenvir ve teshin 
İcar bedeli 
[Ambarlar ve müstahdemler yatak
hanesi dahil.] 

4 155 

1 767 
16 080 

5 000 

2 000 
25 000 

5 000 

2 000 
25 000 
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Muhassasatm nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

külleriyle meslekî temas ve münase
betlerin icabettireceği bilûmum mas
raflar.] 

ikinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

50 207 

324 575 

67 445 

389 414 

67 445 

389 414 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
Neşriyat, turizm ve propa
ganda 
Neşriyat, turizm ve propagan
da bilûmum masrafları 
[Neşriyat, telif, tercüme, makale, 
kâğıt, klişe tab ücret ve bedelleriyle 
iç ve dış neşriyatı takip ve tespit 
masrafları, neşriyata yardım, sine
ma ve fotoğraf makineleriyle filim 
ve plak imali ve doldurulması ve 
bunlara müteferri eçhize, makine, 
edevat ve saire mubayaası ve kira
sı ve plak doldurma atelyeleri tesis 
ve kira masraflariyle plak imaline 
yardım, depo kirası ve filim stüd
yoları tesis ve kira masraflariyle 
her türlü stüdyo alât ve malzemesi
nin mubayaa ve kira bedelleri, fi
lim senaryosu ile repertuvar ve 
plakların kontrolü, senaryolar ve fi
limler hazırlatmak ve hazırlanması
na ve stüdyolara yardım etmek, tu
rizm işlerinin tetkik, teşvik, tanzim 
ve murakabesi masrafları ve turizm 
iş ve teşekküllerine yardım, her tür
lü propaganda masrafları ve bu 
maksatla seyahat ettirilecek olanla-

106 300 278 540 278 540 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatın nev'i 

ra ve mihmandarlara verilecek har
cırah ve sair masraflarla misafirlere 
her türlü izaz ve ikram, neşriyat, 
turizm ve propaganda işlerinin ica-
bettirdiği diğer bilûmum masraflar, 
fotoğraf, filim gibi teknik işlerde 
vazifeleri sırasında kazaya uğrıya-
caklarm ve hastalanacakların tedavi 
ve mualece masrafları.] 
Kitap ve abone 4 500 6 000 6 000 

Fasıl yekûnu 110 800 284 540 284 540 

Fotoğraf ve filim işleri için ec
nebi memleketlere staja gön
derilecek memur ve müstah
demlerin tahsisat ve harcırah
ları 0 1 1 
Ajans tahsisatı 150 000 150 000 150 000 

Birinci bap yekûnu 260 800 434 541 434 541 

îkinci bap - Radyodifüzyon 
masrafları 

Türkiye radyo istasyonları ile 
stüdyolarının idare ve işletme 
masrafları 
x\nkara radyodifüzyon istas
yon ve stüdyoları 440 725 500 725 500 725 
[Her nevi işletme masraflariyle, ta
miri, telefon ve elektrik ceryan be
delleri ve tenvir ve teshin masraf
ları, ses, saz ve temsil sanatkârla-
riyle konferansçıların ve söz artist
lerinin ve ecnebi dillerle neşriyat 
için tavzif edilenlerin yevmiyeleri, 
umumî konserlerde giyilmek üzere 
saz ve ses artistlerine mahsus stüdyo 
demirbaş elbiseleri, musiki ve tem-
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yıîı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

sil sanatkârlarının tedavi ve mua-
lece masrafları ve bilûmum eçhize, 
alât, malzeme ve fennî ve musiki eş
yası mubayaa, tamir, nakil ve kira
lama bedelleri, radyo konferans, 
program ve saire neşriyatının mal
zeme ve tabı masrafları ve radyo 
işletmesine ve etüt ve plân işlerine 
müteallik her türlü masraflarla stüd
yo ve istasyonların icabettirdiği sair 
masraflar ve istasyon ve stüdyo
daki teknisyenlerden vazifeleri sıra
sında kazaya uğrıyacaklarm veya is
tasyondaki vazifelerinin mahiyeti 
icabı meslekî arızaya maruz kalacak
ların ve hastalanacakların tedavi ve 
mualece masrafları] 

Müteferrika, mefruşat, kırtasi
ye, defatir ve evrakı matbua 18 000 18 000 18 000 
Radyodifüzyon tesisatını tevsi 
ve ıslah masrafları ve her tür
lü yedek malzeme 26 500 175 000 175 000 
[Seyyar istasyonlar veya cihazlar in
şası, imal veya mubayaa masrafları 
dahil.] 

Sair radyo istasyon ve stüdyo
larının tesis, idare, işletme ve 
bilûmum masrafları 0 1 1 

Fasıl yekûnu 485 225 693 726 693 726 

Mukaveleli yerli ve yabancı 
radyo mütehassısları 20 880 20 000 20 000 
Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek mühendis ve tek
nisyenlerin tahsisat ve harcı
rahları 0 1 1 



1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Muhassasatın nev'i Lira Lira Lira 

Beynelmilel radyodifüzyon bir
liğine verilecek iştirak hissesi 1 200 1 000 1 000 

ikinci bap yekûnu 507 305 714 727 714 727 

İkinci kısım yekûnu 768 105 1 149 268 1 149 268 

Üçüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 0 1 1 
Eski yıllar borçları 2 1 1 

Üçüncü kısım yekûnu 2 2 2 

Dördüncü kısım 

Teşkilât kanunu tatbik masraf ı 0 1 1 

UMUMÎ YEKÛN 1 092 682 1 538 685 1 538 685 



7 - İstatistik U. M. 



Rapor 

İstatistik umum müdürlüğü 1942 bütçesi encümence tesbit edilen tetkik esasları dahilinde ince
lenerek raporu takdim edilmiştir. 

1. Maaş ve ücret tertiplerine konulan tahsisat fiili kadro cetvellerine uygundur. Tasarrufu 
kabil münhalleri yoktur. 

4178 numaralı Fevkalâde zam kanunu mucibince maaş ve ücretlere ilâve edilen miktar yekûnu 
37 530 liradır. 

2. (L) cetvelinden fiili kadroya almanlar yoktur. Yalnız geçen seneler tasarruf kasdiyle (L) 
cetveline alman iki memuriyetin müdiriyeti umumiye vazifesinin tekemmülü ve tamamii tatbiki 
için yeniden fiili kadroya alınması zarureti hâsıl olduğundan Yüksek encümenin tasvibine arzolun-
ması istenmektedir. Bu memuriyetlerden birisi Erzurum müdürlüğü diğeri de merkez müşavirliğidir. 
Maaşları (70) er liradır. Mucip sebepleri Umum müdür tarafından encümene arzedilecek bu istek 
hakkında karar Yüksek encümenindir. 

3. (D) cetvelinde yeni bir vazife ihdas edilmemiştir. 
4. Umum müdürlüğün muvakkat müstahdemin tertibi yoktur. 
5. (E) cetvelindeki fasıllara göre istihdam edilmekte olanların kadroları geçen senenin ay

nıdır ve mevcut ihtiyaç karşılanmaktadır. Umumî nüfus sayımı tasnif ve sair mesaisi elan devam 
etmekte ve muhtelif kollarda yürümekte olduğundan herhangi bir tasarruf mevzuu bu sene de va
rit olamıyaeaktır. Bu fasıldaki (10 967) lira tezayüt Fevkalâde zam kanunundan doğmuştur. 

6. Yeniden teşkilât ve tasarruf edilen teşkilât karşılığı yoktur. 
7. Umum müdürlükte inşaat teşebbüsü ve karşılığı yoktur. 
8. Nakil vasıtası ve ihtiyaçları yoktur. 
9. Umum müdürlük bütçesinde geçen seneye nazaran (51 394) liralık artış vardır. Bunun 

maaş ve ücretlere isabet eden (37 530) lirası 4178numaralı Fevkalâde zam kanunu icabı olup 8G78 
lirası da umum nüfus sayımı dolayisiyle bizzarnr ihtiyar edilen ve talepnamesi bu yıl içinde posta 
idaresinden gönderilen fazla muhabere ücretlerine yapılan zamların tutartdır. 

1726 lira da bn günkü pahalılığın kâğıt ve baskı fiyatlarına aksinden ileri gelmiş olup aynı se
bep dolayısiyle muhtelif fasıl ve maddelere de birer miktar ilâvelerden doğan (3460) liranın 
yekûnundan ibarettir. Bu artışların tetkiki, hareketin yerinde ve hakikaten muktesidane olduğu
nu göstermektedir. 

10. İaşe faslı yoktur. Teshin faslına yapılan (250) lira zam bu sene yapılan münakale nazarı 
dikkate alınarak ve bu günkü şartlara göre konulmuştur. 

11. Geçen sene konulan (600) lira icar bedeline ihtiyaç kalmadılından kaldırılmış ve faslın 
kapanmaması için bir lira konulmuştur. 

12. Kırtasiye faslından (200) lira tasarruf ve tenzil edilmiş olup icabeden itinanın bu günkü 
şartlara göre ayarlandığı memnuniyetle görülmüştür. Kitap ve risale abone bedellerinden (50) 
lira indirilmiştir ve Müdiriyeti um um i yenin başlıca vazifeleri arasında bulunan neşriyat işinin 
gereği gibi temini mevcut zaruret ve mecburiyeti de nazarı itibare alınarak (1726) liranın zammıy-
le karşılanmak istenmiştir. İstatistik umum müdürlüğü neşriyatı her zaman Yüksek Meclise ve 
Encümenimize gönderilmekte olduğundan ayrıca numune istenilmemiştir. 

13. Mefruşat ve demirbaş tahsisatı geçen senenin aynı olup talep edilen bu miktarla mevcut 
makinelerin tamir ve iyi çalışmalarının temini ve mefruşatın iyi muhafazası karşılanmaktadır. 

14. Daimî ve muvakkat memurlar harcırahından geçen seneye nazaran (420) lira indirilmiş ve 
kalanla asgarî ihtimamlar karşılanmak istenilmiştir. 
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15. Posta, telgraf ücretlerindeki tezayüt ve fazla talebin sebebi 9 ncu maddede izah edildiği 

gibi tahakkuk eden ücretin posta idaresince bu sene talep edilmesinden ileri gelmiştir. Bu fasıl 
daima bu kayıtlar tesirinde bulunduğundan kayıtla tahdidi mümkün görülememiştir. 

16. Umum müdürlüğün Avrupa seyahati için bir tahsisatı yoktur. Geçen sene de konulma
mıştır. -" *"* " < '•'••. 

17. Mubayaa ve saire kaydile bir tahsisat istenilmemekte ve geçen seneden gelen bir kayıt da 
bulunmamaktadır. ' f ? ' • > - ; 

18. Tekaüt ikramiyesi ve tahsisatı yoktur. 
19. İstatistik umum müdürlüğü bütçe formüllerinde yeni hükümler tesisim veya mevcut hü

kümlerin tadilini mucip kayıt ve ifadeler yoktur. 
Saygılarımla arzederim. 

14 . I V . 1942 
' : Eaportör 

Bursa mebusu 
Dr. Sadi Konuk 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

141 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

0 4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek yakacak ve çocuk 
zamları 

140 

1 
2 
3 

4 

Birinci kısım - Cüzlerde muş-
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı dâ bu tertipten 
verilir.] 
Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

98 040 
1 
0 

0 

98 041 

113 726 
1 
0 

0 

113 727 

116 525 
1 

500 

500 

117 526 

142 

143 

0 
0 

1 
2 

1 
2 

Yakacak zammı 
Çocuk zammı 

Fasıl yekûnu 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

0 
0 

0 

35 040 
9 600 

44 640 

21 240 
1 440 

22 680 

500 
500 

1 000 

41 831 
11 497 

53 328 

25 129 
1 740 

26 869 

0 
0 

0 

41 831 
11 497 

53 328 

25 129 
1 740 

26 869 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. Muhassasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Muvakkat tazminat 21 156 21 156 21 420 

Birinci bap yekûnu 186 518 216 081 219 144 

İkinci bap - Masraf 
Demirbaş ve makine alım be
deli 

1 Merkez mefruşat ve demirbaşı 1 000 1 000 1 000 
2 Makine mubayaa bedeli 1 1 1 

Fasıl yekûnu 1 001 1 001 1 001 

Merkez levazımı 
1 Tenvir 
2 Teshin 
3 Kırtasiye 
4 Makine fişi mubayaa bedeli 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 500 400 400 

İkinci bap yekûnu 7 452 7 052 7 052 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
1 İcar bedeli 600 1 1 
2 Defterler ve matbu evrak 500 200 200 

650 650 650 
600 850 850 

1 200 1 000 1 000 
1 1 1 

2 451 2 501 2 501 

1 700 

500 

800 
500 

1 300 

1 750 

200 

800 
400 

1 200 

1 750 

200 

800 
400 

1 200 
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Muhassasatın nev'i 

Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Posta ve telgraf ücreti 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

750 

1 850 

250 

1 270 

200 

350 
3 170 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

910 

1 111 

100 

1 000 

200 

300 
11 848 

910 

1 111 

100 

1 000 

200 

300 
11 848 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 200 200 200 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Kitap ve risale masrafları Tî 
Kitap ve risale mubayaa ve 

Üçüncü bap yekûnu 7 290 14 759 14 759 

Birinci kısım yekûnu 201 260 237 892 240 955 

abone bedelleri 
Tercüme ve telif masrafları 
Tersim, tabı, neşir masrafları 
Makineler tahriki masrafı 

Fasıl yekûnu 

Beynelmilel istatistik enstitü
süne yardım 
Beynelmilel kongrelere iştirak 
masrafı 

150 
1 000 

31 974 
150 

33 274 

800 

1 

100 
1 000 

33 700 
100 

34 900 

800 

1 

100 
1 000 

33 700 
100 

34 900 

800 

1 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm neV'İ Lira Lira Lira 

Umumî nüfus sayımı 
Ücret 40 000 50 967 50 967 
Mütenevvi masraflar 4 520 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 44 520 51 967 51 967 

ikinci kısım yekûnu 78 595 87 668 87 668 

Üçüncü kısım. - Borçlar 

G-eçen yıl borçlan 0 1 1 

Eski yıllar borçları 2 1 1 

Üçüncü kısım yekûnu 2 2 2 

UMUMÎ YEKÛN 279 857 325 562 328 625 





8- Devlet meteoroloji işleri U. M. 



Rapor m 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğünün (1942) malî yılı bütçesi üzerinde yapılan tet-
kikat aşağıda arzolundu: 

1. Umum müdürlüğün (1942) yılı Bütçe lâyihasına Hükümetçe (871 651) lira ayrılmıştır.(1941) 
bütçesine mevzu tahsisat (583 897) lira oludğuna nazaran bu sene (287 754) lira fazlalık var

dır. 
2. Fazla konulan tahsisatın dağıtılış şekli aş^ğn^ki fıkralarda gösterilmiştir. 
A) Tahsisatın (46 078) lirasını, fiili kadroda mevcut memur maaşlarına ve (746) lirasını 

ücretli memurlara ve (5 413) lirasını Merkez ve (16 455) lirasını ise vilâyetler müstahdemlerine 
(4178) sayılı kanun mucibince verilmesi iktiza eden zamlar teşkil eylemektedir ki bunların ye
kûnu (68 692) liraya baliğ olmaktadır. Bu zamların mevcut kadrolarına ve kanun hükümlerine 
uygun olarak Maliyece tefrik edildiği anlaşılmakta ve (1941) yılı içinde kadrolarda değişiklik yapılma 
dığı görülmüştür. 

B) (200 000) lirası Hükümetçe tanzim ve Meclise teklif edilen yeni Teşkilât kanunu lâyihası 
karşılığı olarak tahsis edilmiştir. 

C)' Geriye kalan (19 062')[ lirası aşağıda ait oldukları fası,l ver maddelerde görüleceği üzerev 

bazı ması af tertiplerine ilâve olunmuştur. Fazla talısıSatıh tevzî suretini gösteren (1) numaralı* 
cetvel ilişiktir. 

3. Bu yıl Umum müdürlüğe verilen tahsisatın fasıl ve maddeleriyle tevzi tarzları ve bunların 
tekabül ettikleri hizmetlere dair alman izahlar ve yapılan tetkikler aşağıda ayrı ayrı arzedildi. 

Birinci kısım 

Fasıl : 165 — Madde : 1 
Bu maddeye bu sene (493 218) lira konulmuştur. Geçen seneye nazaran (246 078) lira fazla-

ladır. Yeni Teşkilât kanununun çıkacağı gözönüne alınarak yeniden kadroya konulacak memur* 
larm maaşları fevkalâde zamlariyle de mevcuda ilâve edildiği takdirde bu maddeye konulması 
lâzımgelen tahsisat (518 702) lirayı buluyor. Lâyihada görülen tahsisata nazaran (2İ5 484) lira
lık fark bulunuyor. (14 117) lirası (L) cetveline alınan ve mevkuf tutulan memuriyetler tahsi
satından temin edilmekte ve bakiye kalan (11 367) lirası ise yeni Teşkilât kanunu 1 hazirandan 
itibaren mer'i olacağı cihetle yeniden kadroya alınacak memurların haziran içinde tâyinlerine 
imkân olamıyacagmdan bunlara ait 1'aylık tahsisatın tasarruf edilecek kısmından karşılanmakta 
ve Maliye vekâletiyle bu hususta mutabık bulunulmakta olduğu ifade edilmektedir. Bu cihet mu
vafık görülmediği takdirde (184) ncü faslın birinci maddesine mevzu tahsisattan (11 367) lira 
tenzili ve bu maddeye ilâvesi suretiyle (160) ncı faslın birinci maddesinin (518 702) lira olarak 
tesbiti mümkün bulunmaktadır. 

Takdir Yüksek Encümene aittir. 
(Memur maaş ve zamları tutarları ile kadroları (2) numaralı cetvel ile (L) cetveline alman me

murların listesi ilişiktir.) 

Fasıl : 166 
(1941) bütçesinde bu fasla tahsisat konulmamıştır. Bu sene zarfinda tekaütlüğü talep edilen 

bir memura (1683) sayılı kanunun (58) nci maddesi mucibince verilmesi iktiza eden (1 200) li-

[#J (Raporda sQzü geçen cMınMe? &my&4$4w ) 
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ranın maaş tasarrufundan münakale yapı]masf suretiyle "tediyesine zaruret hâsıl olduğu görüi-

Gê fen sene Mtçeye tahsisat konulmamasınm sebebi bu yıl için de tekaütlüktalebiriin tahmin ' 
edilememiş olmasından ileri geldiği beyan edilmiştir. 

Yeni fastl : 165 - Madde : 3 
Bu* maddeye (4178) sayılı kanun mucibince muayyen irtifadaki mahallerde iş gören ırfettur-

lara verilmesi icabeden yakacak zamları için (2430) lira konulmuştur. 

Yeni fasıl • 165 - Madde : 4 
Btf mâxfâeye aynı kanun mucibince çocuk zammı kaTşrRğr olarak (1 500) lira tahs&at konul-

mu|för. 
(Yakacak ve çocuk zammından istifade etmekte olan memnrlara ait (3) numaralı liste ilişiktir). 

Fasıl : 167 - Madde : 1 
(1941) senesinde bu maddeye merkezdeki ücretli memurlar için konulan tahsisat (4 560) lira

dır. (1942) yılındaki tahsisat ise (5 306') liradır. Aradaki (746) lira fark fevkalâde zamdan doğ
makta ve kanuna uygun bulunmaktadır. •> 

Fasıl : 167 - Madde : 2 
Merkez müteferrik müstahdemler ücretleri için bu maddeye geçen sene (28 920) lira konulmuş

tur. Bu yıl (34 333) liradır. (5 413) lira fark fevkalâde zam dolayısiyledir. 

Fasıl : 168 
Vilâyetler'müstahdemleri ücretleri için bu fasla geçen seneJ (79 446) lira ve bu's*ene' (1^418) 

lira fark ile (95 858) lira konmuştur. Bu farkı fevkalâde zamlar vücuda getirmektedir. 

Fasü : 169 
Muvakkat tazminat faslına geçen yıl (14 520) lira ayrılmış iken bu sene (3 204) lira farkla 

(17 724) lira tefrik edilmiştir. Aradaki fark yeni Teşkilât kanununa göre merkez kadrolarına ilâ
ve edilecek yeni memurların mesken tazminatından ibarettir. Zamlardan mütevellit farkları gös
teren (5) numaralı cetvel raptedilmiştir. 

Fasıl : 170 
Merkez mefruşat ve demirbaşı bu fasla konulan (1 500) lira geçen senenin aynıdır. Bu fasıldan 

(l f 361) lira sarfedilmiştir. Geçen yıl sarfiyatını gösteren (6) numaralı liste bağlidır. 
Umum müdürlük teşkilâtının merkezdeki şubelerinin ve vilâyetlerdekî (200) übulan istasyon* 

ların genişliğine ve mevcut ihtiyaçlarına nazaran bu para mutMildiî'. 
Bu sene verilen tahsisatın bir kısmının mevcudu tamir ve iyi muhafaza için: kuHanilti&at§ 'be

yan edilmiştir. 

FaM : 17İ - Madde : 1 
MerHez tenvir ve terhin maddecine geçen seneye nazaran bu sene konulan tahsisat (50^) Ura? 

fazlasiyle (3 500) liradır. Geçen sene bir miktar kömür tasarruf edilmiş olması döla^isl^e^ (3*(HHîfl 
lira konulmuş iken kişin deVdmi yüzütiden bu para kifayet etmıediğinden (20u) l i r t a r müklKale 
ya^)i^a^'mecburiyeti hâsıl olduğu atâlaşılmiştir. Geî&Ğek kiş vaziyeti ve' kömür fiyatları şim&iîİfe' 
malûm olmadiği cihetle bu sene ihtiyaten (500) lira fâzla ayrılmı$trr. 

7 rinmaralı sarfiyat listesi ilişiktir. 

Fasıl : 171 - Madde : 2 
Bu maddeye kırtasiye ihtiyacı için geçen senenin aynı olarak (3 000) lira konulmuştur. 1941 

yılı tahsisatı Maliye deposundan mubayaa edilen kırtasiye levazımına sarfedilmiştir. Sarfiyata ait 
(8) numaralı liste bağlıdır. 
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Faml : 172 

Merkez müteferrikası faslına bu sene konulan (2 500) lira geçen senenin aynıdır. 1941 senesin
de bu fasla (100) liralık bir münakale yapılmıştır. Bu münakaleye fiyat farkları sebep olmuştur. 
Sarfiyatını gösteren (9) numaralı liste ilişiktir. 

Fasıl : 173 - Madde : 1 
1941 yılında yeniden nakil vasıtaları mubayaa edilmediği gibi bu sene de almmıyaeağı için bu 

maddeye tahsisat ayrılmamıştır. 

Fasıl : 173 - Madde : 2 
Geçen senenin aynı olarak bu sene nakil vasıtalarının işletmesine (2 500) lira ayrılmıştır. Kı

şın şidetli günlerinde çalıştırılmıyan vasıtaların masraflarından kısmen tasarruf edilmiş olduğu 
için bu maddeden diğer masraflara (550) lira münakale yapıldığı görülmüştür. 

Yapılan sarfiyat (11) numaralı ilişik listede gösterilmiştir. 

Fasıl : 173 - Madde : 3 
Bu maddeye bu sene konulan (750) lira geçen senenin aynıdır. 
(12) numaralı sarfiyat listesi ilişiktir. 

Fasıl : 174 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı faslına geçen senenin aynı olarak (4 000) lira ayrılmıştır. 
(13) numaralı sarfiyat listesi ilişiktir. 

Fasü : 175 : Madde : 1 
Vilâyetler tenvir ve teshin masrafı için bu sene geçen seneden (1 000) lira fazlasiyle (5 700) 

lira konulmuştur. Fazlalık fiyat farkını karşılamak düşüncesinden ileri gelmiştir. 
(14) numaralı sarfiyat listesi bağlıdır. 

Fasıl : 175 - Madde : 2 
Vilâyetler kırtasiyesi için bu maddeye konulan (2 500) lira geçen senenin aynıdır. 
Sarfiyatı gösteren (15) numaralı liste bağlıdır, y ? * ' . 

Fasıl : 176 
Bu fasla konulan (2 500) lira geçen senenin aynıdır. 
1941 sarfiyatına ait (16) numaralı liste ilişiktir. 

Fasü : 177 - Madde : 1 
Defatir ve evrakı matbua için bu yıl geçen seneden (1 000) lira fazlasiyle bu maddeye (3 000) 

lira ayrılmıştır. Bu sene bazı masraf vesikalariyle sicil defterleri gibi evrak tabettirilmesine ihti
yaç olduğu cihetle (1 000) lira fazla tahsisat tefrik edilmiştir. 

Sarfiyat listesini gösteren (17) numaralı cetvel ilişiktir. 

Fasıl : 177 - Madde : 2 
icar bedeli için bu maddeye geçen senenin aynı olarak (24 600) lira konulmuştur. Bu sene 

bu tahsisatın (13 500) lirası merkez binalarına ve (10 793) İrası vilâyetler binaları icar be
delleri karşılığıdır. 

1941 senesinde bu maddeden (150) lira başka masaraflara nakledilmiştir. Yeni yapılan Er
zurum ve islahiye'deki istasyon binalarına geçilmesi dolayısiyle bu paranın tasarruf edildiği anla
şılmıştır. learlı ve icarsız binalarla icar bedellerini gösteren (18) numaralı liste bağlıdır. 

Ankara Merkez istasyonu olarak işgal edilmekte olduğu ve bir kısım merkez teşkilâtının bu
lunduğu eski Ziraat mektebi binasında ihtiyaca elverişli esaslı tadilât yapıldıktan sonra bütün 
teşkilâtın bu binaya toplanması suretiyle merkezde (1, 2, 3) numaralı binalar için verilmekte olan 
(13 260) liranın tasarruf edilmesi muvafık olaeağr mütallesmdayım. 
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Fasıl : 177 - Madde : 3 

Müstahdemler melbusat bedeli olarak bu yılda gegen sene olduğu gibi (3 000) lira tefrik edil
miştir. (19) numaralı listede görüldüğü üzere 1941 yılında bu tahsisatla (42) müstahdeme hem 
elbise ve hem de ayakkabı ve (19) müstahdeme de yalnız elbise temin edilmiştir. 

Fasü : 178 
Bu sene bu fasla geçen seneden (2 000) lira fazlasiyle (5 500) lira ayrılmıştır. Bu fark Teş

kilât kanunu dolayısiyle yeni tâyin edilecek memurlar harcırahına karşılık olmak üzere kabul 
edilmiş ve Maliye vekâletinden verilen tahaisat Jistesinede dahil bulunmuştur. 

(20) numaralı sarfiyat listesi ilişiktir. 

Fasıl : 179 * 
Muvakkat memuriyet harcırahını ihtiva eden bu fasla bu sene geçen yılm aynı olarak (4 500) 

lira ayrılmıştır. Bu fasıldan tasarruf edilen (150) lira,tenzil suretiyle başka masraflara nakledil
miştir. 

(21) numaralı sarfiyat listesi ilişiktir. 

Fasıl : 180 
Bu fasla bu sene geçen senenin aynı olarak (4 000) lira ayrılmıştır. 1941 yılında bu fasla (150) 

lira münakale suretiyle zam yapılmıştır. (22) numaralı sarfiyat listesi ve buna bağlı telefonlu ve te-
lefonsuz istasyonları gösteren liste ilişiktir. 

Fasıl : 181 
Bu fasla konulan (200) lira geçen yılm aynıdır. Bu paranın ecnebi memleketlerdeki mümasil 

teşkilâtla yapılan pek mahdut mükâleme ve muhabereye sarfedildiği ifade olunmuştur. 
(23) numaralı sarfiyat listesi bağlıdır. 

Fasıl : 182 
Bu fasla geçen sene (57 503) lira konulmuş iken bu sene (1 013) lira noksaniyle (56 4090) 

lira ayrılmıştır. Posta ve telgraf ücreti olarak geçen sene istenilen miktar aynen konulduğu gibi 
bu yılda Posta ve telgraf idaresinin tesbit ve talep eylediği para aynen tefrik edilmiştir. 

(24) numaralı sarfiyat listesi ilişiktir. 

Fasıl : 183 
(3335) sayılı kanun mucibince hasta memurlara verilecek tedavi ve yol masrafı için bu fasla 

geçen senenin aynı olarak (500) lira ayrılmıştır. Sarfiyatı gösteren (25) numaralı liste bağlıdır. 

Faati : 184 
Tesis ve tamir faslına bu sene (7 377) lira konulmuştur. 1941 bütçesinde (7 144) lira mevzu 

olmasma nazaran (233) lira fazlalık vardır. Bunun kısmen fiyat farkları gözetilmesinden ileri 
geldiği anlaşılmıştır. Bu fasıldan elektrik, su, telefon tesisatı muayenecisi ücreti olarak (J 000) 
lira (E) cetveline alınmıştır. (26) numaralı sarfiyat listesiyle (E) cetveli bağlıdır. 

Fasıl : 185 
Neşriyat fasına bu sene geçen seneden (500) lira fazlasiyle (4 000) lira ayrılmıştır. 1941 yılın

da tahsisat kifayet etmediği için bu fasla (300) liralık münakale yapılmış olduğu gözönüne alına
rak (500) lira ilâve edimâştir. > , 

(27) numaralı sarfiyat istesi ilişiktir. •! • • 

Fasıl : 186 - Madde : 1 
îçinde bulunan vaziyet dolayısiyle Beynelmilel kongreye iştirak imkânı olmadığından bu mad

deye tahsisat konulmamıştır. 
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Fasıl : 186 - Madde : 2 

BeytoeİEiilel büro aidatı olarak her sene İsviçre frangı, hesabiyle yerilmesi icabeden para için 
bu maddeye (1 000) lira tahsisat ayrılmıştır. Geçen senenin aynıdır. 1941 de bu maddeden (1Q0) 
lira tenzil edilmek suretiyle münakale yapıldığı görülmüştür. İsviçre frangı üzerine tediye ya
pılmakta olduğu cihetle her sene verilen paranın (800 - 1000) Türk lirası arasında değişmekte 
olduğu anlatılmıştır. 

(28)JJ( numaralı, sarfiyat listesi ilişiktir. 

Fasıl : 187 
Kurs ve staj masraflarını ihtiva eden bu fasla bu sene (5 388) lira ayrılmıştır. Geçen sene 

(5 000) lira olduğuna göre (388) lira fazlalık vardır. Bu fasıldan (450) lira tenzil edilmek su-
a t iy l e J^şka jna^rafJLara münakale yapılmıştır. 1941 yılı içinde alınması icabeden tedris vesaitinin 

u t e ^ dolayı tasarruf edilmiştir. Kurs idare memuru ve kurs muallim-
leriyle kurs hademesinin ücretleri (E) cetveline alınarak bu fasıldan temin edilmekte olduğu gö
rülmüştür. (29) numaralı sarfiyat listesiyle buna bağlı (E) cetveli ilişiktir. 

. : Fasıl : 188 
Staj, ihtisas ve meslekî tetkikleri havi olan bu fasla umumî vaziyet dolayısiyle bu yıl da tahsisat 

j ^ n u l ^ evvelki sene Avrupa'dan avdet eden bir memurun harcırahından (133) lira 
alacağı kaldığı ve bütçede, karşılığı olmadığı için bu paranın verilmediği beyaniyle bu fasla (133) 
liranın ilâvesi teklif edilmektedir. 

Paris'in Almanlar tarafından işgali yüzünden Fransa'da kalmağa mecbur olduğu bu memurun 
alacağının verilebilmesi için bu fasla (133) lira konulması Yüksek Encümenin takdirine bağlıdır. 
Bu paranm Maliye vekâletinin bu yıl verdiği fazla tahsisattan temini kabil olabilecektir. 

Fasıl : 189 - Madde : 1 
Bu maddeye geçen seneden (4 412) lira fazlasiyle (53 324) lira konulmuştur. Umum müdür

lüğe ait bütün alât ve cihazlar ile her türlü fennî tesisat ve istasyonların levazım ve f omülündeki 
izahat dahilinde Umum müdürlüğün teşkilâtı ihtiyaçlarının en büyük kısmını bu madde karşıla
maktadır. Bu sene görülen fazlalık Maliye vekâletinin verdiği tahsisat cetvelinde yazılı (10 800) 
liraya dâhildir. Seyyar istasyonlar makinisti, yamağı, atelye tamircisi, montÖr, şoför, bekçi ve sa
ire gibi on beş kişilik müstahdemler için bu maddeden seneliği (7 300) lirayı bulan (E) cetveli 

^atmmjştır. Sarfiyat (30) numaralı ilişik listede gösterilmiştir. 

Fasıl : 189 - Madde : 2 
Bu maddeye bu sene geçen seneden (151) lira fazlasiyle (7 151) lira ayrılmıştır. Fazla miktar 

,,Maliye vekâletinin verdiği tahsisat tablosuna dâhildir. (31) numaralı sarfiyat listesi ilişiktir. 
Burjpaddeden. (600) liralık bir (E) cetveli alınmıştır. 

Fasıl: 189 - Madde: 3 
Bu maddeye bu sene geçen seneden (1 237) Ura fazlasiyle (9 237) lira konulmuştur. Fazla miktar 

• Maliye vekâletinin verdiği tahsisat tablosunda mevcuttur. Bu maddeden (5 000) liralık (E) cetveli 
a^ınmîgtnv.Bir kısmı seyyar istasyonlar müstahdemleri bu cetveli teşkil etmektedir. (32) numa-

. ralj sarfiyat listesi ilişiktir. 

Fasıl: 189 - Madde: 4 
Bu maddeye bu sene konulan (2 000) lira geçen senenin aynıdır. 

Fasıl 190 
Geçen yıl borçları faslına 1941 senesi bütçesine tahsisat konulmamış, bu sene (1 000) lira ayrıl

mıştır. 

Fasıl 191 
Eski yıllar borçları faslına geçen sene tahsisat konulmadığı halde bu sene (560) lira ayrılmıştır. 
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Dairesince (436) lirası 1940 yılı borçlarından ve (70) lirası 1989 yılı borçlarından olmak üzere 
ceman (506) lira yazılacak yerde (560) lira olarak yazıldığı bu itibarla faslın birinci maddesine 
1940 .yılı borçları 436 lira 

İkinci maddesine 1939 yılı borçları 70 lira, 
olmak üzere maddelere tefriki rica edilmiştir. Bundan başka lâyihanın tanziminden sonra muamele
leri tekemmül eden (200) liralık borcun ilâvesiyle düyun tertibinin aşağıda gösterildiği şekilde ka
bulü teklif edilmektedir. Buna ait (34) numaralı hesap listesi ilişiktir. 

Fasıl 191 
Eski yıllar borçları: 

1. 1940 yılı borçları 436 
2. 1939 » » 70 
3. 1937 » » 100 
1941 senesi zarfrnda muhtelif fasıl ve maddelerden yapılan sarfiyatta Umum müdürlüğün müm

kün olduku kadar tasarrufa riayet etmeğe çalıştığını arzeylerim. 
28. .IV. 1942 

Raportör 
Maraş mebusu 
M. Bozdoğan 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî y»lı HtMinetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F . M. Muhassasatm nev'İ Ura Lira Lira 

165 

167 

168 

169 

Birinci kısım, - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

166 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

O 4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek zamlar 

O 
O 

1 
2 
3 

4 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna, gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 
Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

247 140 
1 
0 

0 

247 141 

493 218 
1 
0 

0 

493 219 

493 218 
1 

1 500 

2 430 

497 149 

Yakacak zammı 
Çocuk zammı 

Fasıl yekûnu 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrik müstah
demleri ücreti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

0 
0 

0 

4 560 
28 920 

33 480 

79 440 
14 520 

374 582 

2 430 
1 500 

3 930 

5 306 
34 333 

39 639 

95 858 
17 724 

650 371 

0 
0 

0 

5 306 
34 333 

39 639 

95 858 
17 724 

650 371 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

P. M. Muhassasatın nev-i ö » Um Lira 

170 
171 

172 
173 

174 

175 

176 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 

ikinci bap - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Nakil vasıtaları 
Mubayaa 
İşletme 
Tamir 
[Vesait işe kâfi gelmediği takdirde 
hariçten tutulacak nakil vasıtalarının 
kira bedelleri de bu tertipten verilir.] 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

1 500 

•3 000 
3 000 

6 000 

2 500 

1 
2 500 

750 

3 251 

4 000 

4 700 
2 500 

7 200 

2 500 

26 951 

1 500 

3 500 
3 000 

6 500 

2 500 

1 
2 500 

750 

3 251 

4 000 

5 700 
2 500 

8 200 

2 500 

28 451 

1 500 

3 500 
3 000 

6 500 

2 500 

1 
2 500 

750 

3 251 

4 000 

5 700 
2 500 

8 200 

2 500 

28 451 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

177 Mütenevvi masraflar 
1 Matbu evrak ve defterler 
2 İcar bedeli 

2 000 
24 600 

3 000 
24 600 

3 000 
24 600 
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F. M. 
o o 

178 
179 

180 

181 

182 
183 

184 

Muhassasatın nev'i 

Melbusat 
[Teknik memur ve atelye müstah
demlerinin dahilî mesai gömlekleri 
bedelleri dahil.] 

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 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
Tesis ve tamir 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 000 

29 600 

3 500 

4 500 

4 000 

200 
57 503 

500 
7 144 

| Merkez ve taşrada yapılacak ve ku
rulacak sabit, muvakkat ve seyyar 
istasyonların tesisat masrafı olup 
yapılacak tesisata ait her türlü mal
zeme ve bu işlere ait alât mubayaa, 
nakliye, ambalaj, tamir ve her türlü 
kimyevi ve sıhhi ecza ve ilâçlarla bi
na ve arazi mubayaa ve istimlâk be
delleriyle yapılacak her nevi telefon 
ve elektrik ve su tesisatı masraf
ları ve diğer harç, pul, proje ve mu
kavele, masraf lan ve merkez ve taş
rada yapılacak bilûmum tamirat mas
rafları ve tesisata memuren gönderi
lecek müstahdemlerin yol masrafla-
riyle bir günlük asıl ücretlerinin ya
rısını geçmemek üzere verilecek yev
miyeler bu tertipten verilir.] 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım vokfımı 

106 947 

508 480 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

3 000 

30 600 

5 500 

4 500 

4 000 

200 
56 490 

500 
7 377 

109 167 

787 989 

3 000 

30 600 

5 321 

4 500 

4 000 

200 
56 490 

500 
7 377 

108 988 

787 810 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

t kinci İnsim - Güze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
Neşriyat, tabı, risale ve abone 
masrafları 3 500 4 000 4 000 
[Her türlü kitap, risale, gazete, mec
mua mubayaa ve abone bedelleriyle 
bastırılacak olan bütün broşür, kitap, 
risale, harita, levha, grafik, talimat
name, izahname, günlük, haftalık 
ve aylık ve yıllık bülten ve mütefer
rik bütün neşriyat ile defter, cetvel 
ve sairenin tabı ve neşir masrafla -
riyle telif, tercüme, tersim, istinsah, 
teksir masrafları.] 

Beynelmilel meteoroloji mas
rafları 
Beynelmilel meteoroloji kong
re, toplantı ve sergilerine gön
derileceklerin harcırah ve maş
ları 1 1 1 
Beynelmilel meteoroloji teşek
küllerine verilecek aidat ve iş
tirak masrafları ve beynelmi
lel meteoroloji neşriyatının a-
bone ve mübadele ve posta 
masrafları 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 1 001 1 001 1 001 

Kurs ve staj masrafları 5 000 5 388 5 388 
[Meteoroloji teşkilâtı için merkez ve 
taşrada açılacak kursların idare ve 
imtihan masrafları, kurs ve staj gö
recek memurların azimet ve avdet 
zatî harcırahlariyle kursta ve staj
da bulundukları müddetçe kendileri
ne yevmiye 150 kuruşu geçmemek 
üzere maktu olarak verilecek yevmi
ye, kursta muallim olarak ders vere
ceklerin okutma ücretleriyle harcı
rahları, kursa açıktan alınacakların 
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Muhassasatın nev'i 

harcırahlariyle iaşe ve ibate masraf
ları ve iaşe edilmedikleri takdirde 
kurs müddetince kendilerine günde 
yüz elli kuruşu geçmemek üzere veri
lecek yevmiye, kursa ait idare işlerin
de hariçten istihdam edileceklerin 
ücretleri ve kursa iştirak edeceklere 
verilecek kitap ve diğer tedris levazı
mı masrafları ve kurs için kitap yaz
dırma ve bastırma ücret ve masrafla
rı, kurs için alınacak al ât ve her tür
lü numunelerin mubayaa, nakliye, ta
mir ve muhafaza masrafları ve mete
oroloji bilgisiyle ilgili müesseselerde
ki kurslarda tedrisat yapmak için 
izam edileceklerin harcırahları.] 

Birinci bap yekûnu 9 501 10 389 10 389 

İkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

Staj ve ihtisas ve meslekî tet
kikler 1 1 134 
[Ecnebi memleketlere gönderilecek 
memurların harcırahları ve meslekî 
tetkikler için gönderileceklerin staj 
ve tetkik masraf] ariyle tahsisat ve 
harcırahları.] 

Telsi? ve her türlü muhabere 
ve dinleme âlet ve cıhazlariyle 
rasat levazım ve âletleri mu
bayaa, tesis, tecrübe ve işletme 
masrafları 
Merkez ve taşra için alınacak 
telsiz ve her türlü muhabere 
ve dinleme ve işaretleşme «hel-
yosta, projektör ve emsali alet
ler» âlet ve cihazlarının muba
yaa, tesis, nakliye, montaj, ens-
tallasyon, tecrübe, işletme, ta
mir, tamirhane alât ve levazı-

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Bira Lira Lira 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
• Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatın nev'i 

mı ve masrafları ile telsiz ci
hazları, rasat parkları ve istas
yonları için lâzım olan baraka
ların ve siperlerin yaptırılma
sı veya satın alınmasına ait 
masraflarla diğer her türlü ra
sat malzeme ve aletleri ile fen
nî malzeme ve âletlerin muba
yaa, tesis, tecrübe, kontrol,- ta
mir ve nakliye masrafları ile 
bu işlerde kullanılan bilûmum 
edevat, malzeme ve ecza be
delleri 48 912 53 324 53 324 
[Tamir ve atelye işlerinde hariçten 
çalıştırılacak amele yevmiyeleri, sey
yar ve muvakkat meteoroloji istas
yonlarında yatım, yiyim ve iş giyimi 
ve çalışmalara müteallik e,şya ve ede
vatın mubayaası ve bunların nakil 
masrafları.] 
Telsiz cihazları ile rasat istas
yonlarının ve rasat ve fen 
âletlerinin tesis, montaj ve 
enstallasyon, işletme, kontrol 
ve tecrübeleriyle tamirleri iş
leri için izam olunacakların ve 
sayyar meteoroloji istasyonla
rına memur edileceklerin har
cırahları 7 000 7 151 7 151 
Seyyar istasyonların nakil va
sıtalarının işletme, nakil, sevk, 
muhafaza ve temizlik masraf
ları 8 000 9 237 9 237 
Seyyar istasyonların nakil va
sıtalarının tamiri ve karoseri 
imali masrafları 2 000 2 000 2 000 

Pası! yekûnu 65 912 71 712 71 712 

İkinci bap yekûnu 65 913 71 713 71 846 

îkinei kısım yekûnu 75 414 82 102 82 235 
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Muhassasatm nev'i 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1940 yılı borçları karşılığı 
1939 » » » 
1937 » » » 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 000 

560 
0 
0 

1 000 

436 
70 

100 

Fasıl yekûnu 3 560 606 

UMUMÎ YEKÛN 583 897 871 651 871 651 



9 - Diyanet işJeri refsfigi 



Rapor 

Diyanet işleri reisliği 1942 yılı bütçesi tetkik olundu : 1941 bütçesine nazaran bu bütçede 
(183 317) lira fazlalık vardır. Bunun (138 863) lirası fevkalâde zamdan, (10 764) lirası fiili kad
roya göre tahsisat noksanının ikmalinden ve (L, D) eetvellerindeki bazı hizmetlerin fiili kadroya 
alınmasından, (15 864) lirası da 6 ve 8 lira maaşıaslili vâızların aylıklarının seviyyen onar liraya 
çıkarılmasmdandır. Geri kalan (17 828) lirası da muhtelif masraf tertiplerine yapılan ufak tefek 
zamlardan mütevellittir. Geçen sene (L ve D) cetvellerinde bırakılan hizmetlerin fiili kadroya alın
ması; riyasetin her kazada bir müftü ve mühim görülen yerlerde birer vâız bulundurmak zarure
tinde olmasından, altı ve sekiz lira vâız aylıklarının onar liraya çıkarılması da Devlet hizmetinde 
asgari maaş haddi olan (10) liranın bunlara da verilebilmesini temin maksadından ileri geldiği 
anlaşılmıştır ki üzerlerinde tavakkufa mahal görülemez. Tekaüt ikramiyesi yedi bin lira teklif 
edilmiş ise de son üç sene zarfında bu tertipten vâki sarfiyat on iki bin liradan aşağı düşmemiş 
olduğuna göre kifayetsizliği derkârdır. Nitekim bu sene de tahsisat fevkinde (6 000) liraya yakın 
tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuş ve bunun (3 000) lirası münakale ile temin edilmiş ise de üst tarafı 
henüz temig a[u§Mnam^tır. Gelecek sene $le aypı hal ile karşılaşılmajpmL için bu.Jertibin hiç de-

yakacak zammı tertiplerinin çok noksan vazolunduğu anlaşılmıştır. Verilen hesaplara göre çocuk 
zammının (12 500), yakacak zammının (3 780) lira olması lâzımdır. 

Muvakkat tazminatta görülen fark müfredatına göre verilmesi lâzımgelen miktardan ibarettir. 
Merkez mefruşatı : Geçen sene verilen ve münakale ile alınan tahsisat ile kısmen teinin edilmiş 

olmasına mebni buradan (500) liranın alınarak soba ve boru tedariki için vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşına naklinde mutabık kalınmıştır. (63) ü vilâyet merkezlerinde, (351) i kazalarda olmak üze
re (414) müftülük bulunduğu nazarı itibara alınırsa diğer fasıllarda görülen fazlaşıklarm mute
dil değil, fakat asgari ihtiyacın bile çok dununda olduğu görülür. 

Dinî eserler telif, tercüme, neşir ve mubayaa masrafında görülen (4 000) lira farkın kâğıt 
fiyatlarının yükselmesiyle beraber riyasetin mutat neşriyatına ilâveten gelecek sene İmzı güzide zeva
tın hazırladıkları vaızları tabı ve vaizlere tevzi maksadına matuf bulunduğu anlaşılmıştır. 

Yukarıda da arzedildiği üzere riyasetin bugün tahakkuk etmiş, fakat münakale ile yetiştirilmesi 
imkânı olmamak dolayısiyle gelecek seneye kalması zaruri bulunmuş bir miktar ikramiye borcu 
kalmaktadır ki karşılıksız olan bu borçlar için encümence bir çare düşünülmesi zaruridir. 

Encümenin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
20. IV. 1942 

Raportör 
Diyarbakır mebusu 

Rüştü Bekit 



F*ı ı M. 

• * ' 

Muhassasatm &ev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

•• -y Lira r -;.- j 

1942 malt yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

fXâi!a •, Lira ı 

M?E *£ 

BK-) ı?î'*8 Bmçma&îkısım -tânzimde müşr 

Af ^ { f c 

008 

oov 

00i 

00ü £ 
00cl96 

" o 
000 £ 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş ve 4178 sabiti kanuna gö
re verilecek zamlar 

1 Mömurlar maaşa 
2 AgÜğ maaşı 
3 Çecttk zammı 

[t$jHtjşltlilerin zamntıâta bu tertipten 
verilir.] 

4 Y^acak zammjL; v:. 
[Ücifetlilerin zamniiv<3a bn tertipten 
verilir.] 

16®3 sayılı kamınım 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tedâöit ikramiyem <: 
4178 sayılı kanun mucibince 
vaflüe^ek yakaöök ive çocuk 
zamları 

.0 

Fasıl yekûnu 607 75Ş 

iı4sV0 

a. 

MM& 

-p? 

607 752 
1 
0 

: ( j -" «-T 

/Z62-344 
• r ; î , . : f l l > ! 

0 

762 344 
1 

1 500 

XJ500 

76^45 

7 000 7 000 

mi m 

197 
000 VA 
008 
000 f 

CIOII M 
-19a 

ooo r 
199 

0 

1 
2 

Törkfadâik zammı 
Ç©eaktamaı 

Fasıl yekûnu 

Merkez ücretleri 

]\||iieferrik müşialidemler 

"Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ^aütefemkraaüstah-
de#ı}eri ücreti 
Muvakkat tazminat 

0 

0 

B00 
4 380 

4 980 

23=2?0 
8 000 

1 500 
1 500 

3 000 

"722 
5 294 

6016 

2a 361 
8 532 

0 
0 

0 

vu*722 
5 294 

6 016 

H M 3 2 
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F. M. IVîuhassasatın ııev'i 

200 Müstehikkini ilmiye maaş ve 
tahsisatı fevkalâdesi 

Birinci bap yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Ufka 

19 672 

•«68-325 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

•L»a Lira 

24 394 

«39^8 

24 394 

839 648 

206 Vilâyetler müteferrikası 

îkinei bap yekûnu 

1 200 

8 400 

12*060 
TTjmfeM-

io m® 

201 
202 

203 
204 

"205 

1 
2 

1 
2 

îkinei bap - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Pasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

fas ı l yekûnu 

2 000 

800 
300 

1 KK) 

700 

600 

2 500 
î800 

2 800 

1 500 

800 
soo 
mo 

700 

600 

4 000 
500 

4.000 

1,000 

300 
500 

800 

700 

1 100 

4 000 
?500 

4 500 

2 000 

10 100 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

,207 Mütenevvi masraflar 
1 îcar bedeli 
2 Matbu evrak ve defterler 
3 Melbusat 

Taşı l yekûnu 

9 500 
500 
500 

10 500 

13 t300 13 000 
$00 800 

1 000 1 000 

14 800 14 800 

~208 Daimî memuriyet harcırahı 
"209 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 

600 

300 

1 000 

800 

1 000 

m 
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Muhassasatm nev'i 

Resmî telefon tesis ve mükâle-
me bedeli 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

200 
1 193 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Eneamence 
talep edileli kabul edilen 

Lira Lira 

350 
937 

350 
937 Posta ve telgraf ücreti 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 500 700 700 

Üçüncü bap yekûnu 13 293 18 587 18 587 

Birinci kısım yekûnu 690 018 868 335 868 335 

İkinci kısım - Güze mahsus 
muhassasat 

Dinî eserlerin mubayaa, telif, 
tercüme, tab ve neşir masraf
ları 6 000 10 000 10 000 

Üçüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 500 500 500 
Eski yıllar borçları 1 000 2 000 2 000 

Üçüncü kısım yekûnu 1 500 2 500 2 500 

UMUMÎ YEKÛN 697 518 880 835 880 835 





10 - Maliye V. 



Rapor 

1942 malî yılina ait, Maliye vekâleti masraf bütçesi .lâyihası tetkik edildi. 
Yeni yılın maliye masraf bütçesi (39 837 597) liraya baliğdir. 
1941 masraf bütçesi (25 159 780) lira olduğuna göre yeni sene için teklif edilen miktar 

(14 677 817) lira raddesinde bir fazlalık göstermektedir. Bu fazlalığın 11 916 000 Lirası maliye 
bütçesinin beşinci kısmını teşkil eden yardım ve Devlet müesseseleri sermaye tertiplerine yeni
den konulan veya ilâve edilen tahsisat olup bu fasla ait olmak üzere zamlar ve tenzilleri gös
terir cetvel «1» numara ile bağlı bulunmuştur. Mezkûr kısımdaki zamlara ait mülâhazam aşağıda sırası 
gelince arzedilecektir. 

Maliye hizmetleri için teklif edilen zam miktarı da 2 761 817 lira olup zamların taallûk ettiği 
tertipler sırasiyle arz ve izah olunacaktır. 

Memurlar maaşı tertibinde 1 688 550 lira fazlalık vardır. Bu fazlanın 76 520 lirası 1941 se
nesinde askerî muhasiplikleri kadrolarının tevsi inden nâşi kanuni bir icaptan ve 1 112 000 lirası 
da 4178 numaralı kanun mucibince yapılan maaş zamlar'mdan doğmaktadır. Mütebaki 500 000 lira 
da yeni varidat kanunları dolayısiyle varidat ve tahsilat kadrolarında yapılması zaruri görülen 
tevsii er için teklif edilen teşkilât lâyihasının istilzam ettiği karşılık içindir. 

Şu vaziyete göre zammın 1 188 000 lirası mer'i kanunlarının icaplarından olmasına ve 500 000 
Lirası da teklif edilen lâyihanın Yüksek Meclisçe kabulü halinde sarf kabiliyeti iktisap edeceğine 
göre bu tertibin aynen kabulü muvafık olur. 

Açık maaşı tertibine konulan tahsisatın 1941 senesi sarfiyatına ve verilen tediye emirlerine 
göre bu tertipten 10 bin lira kadar tasarruf ve tenzilât icrası mümkün görülmüştür. 

Tekaüt ikramiyesi tertibine ilâve edilen 20 000 Lira bu tertibin kifayetsizliğinden nâşi bu sene 
münakale icrasına zaruret görülmesindendir. Bu da 1683 numaralı kanunun istilzam ettiği bir tah
sisat olmak itibariyle kabulü muvafık olur. 

Yakacak ve çocuk zamları için 40 000 lira olarak açılan iki maddeye konulan tahsisat tahmini 
olup bu miktarların kabulü ve ancak maaş faslında birer tertip olarak gösterilmesi muvafıktır. 

219/1 - Merkez ücretleri memurları: 
Bu tertipte (20 180) lira fazlalık vardır. Teklif edilen miktarın müfredatı şudur; 
199 620 1941 kadrosu 

6 300 4159 numaralı kanunla lağvedilen buğdayı koruma teşkilâtı tahsisatı olup tenzil edilen. 

193 320 
26 482 Fevkalâde zam. 

219 802 
219/2 - Merkez müteferrik müstahdemleri : 
Bu maddede 37 320 lira fazlalık mevcuttur. 1942 için teklif edilen miktar, şu suretle terekküp 

etmektedir. 
196 560 1941 D cetveli muhteviyatına ait tahsisat 

900 Lağvedilen buğdayı koruma kadrosu 

195 660 
38 939 Fevkalâde zam 

234 599 
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Millî piyango kanunu mumbirice murakıp ve âza ücreti tertibindeki 500 liralık zam da 4178 nu

maralı kanunun icabıdır. 
220/1 - Vilâyetler ücretM memurları : 
Bu tertipte geçen yıla nazaran (12 040) lira noksan vardır. 1942 senesine ait teklifin müfredatı 

şöyledir: 
803 460 1941 kadro tahsisatı 
217 920 ilga edilen buğdayı koruma teşkilâtı 

585 540 
87 000 İlgaya ait kanun mucibince ilâve edilen kadro 

672 540 
118 878 Fevkalâde zam 

791 418 
220/2 - Vilâyetler müteferrik müstahdemleri : 
Bu maddede (201 190) liralık bir fazlalık bulanmaktadır. Teklif edilen miktarın hesabı şudur : 
1 617 840 1941 bütçesi D cetveli muhteviyatının istilzam ettiği tahsis' . 

107 520 İlga edilen buğdayı koruma t ek i l a ti masrafı olup indirilen. 

1 510 320 
308 707 Fevkalâde zam. 

1 819 027 
Ücret, muvakkat tazminat tertiplerindeki tadilât da kadrolara ve kanuni icaplara müstenit ol

mak itibariyle kabulü muvafıktır. 
Merkez kırtasiyesi tertibinde görülen 7 000 liralık zam ile vekâlet otomobili işletmesi terti

bindeki 1 000 lira ve vilâyetler tenvir ve teshin kırtasiye tertiplerindeki 30 000 liralık zam, fiyat 
tereffülerinden münbais olup bu sebeple bu tertiplere geçen sene 'münakale yapılmış olduğundan 
bu zamların da kabulü muvafıktır. 

Defatir ve evrakı matbua tertibfinde görülen 48 000 lira ile melbusat tertibindeki 1 000 lira
lık zamlar da aynı sebeplerden doğmuş ve 1941 senesinde münakaleye zaruret görülmüştür. 

225 - Daimî memuriyet harcırahı : 
Tertibi için geçen sene alman tahsisatın kifayet etmemesi hasebiyle (20 000) liralık münaka

le icrasına ihtiyaç hâsıl olmasından dolayı bu sene 18 000 lira fazla teklif edildiği anlaşılmıştır. 
226 - Muvakkat memuriyet 'harcırahı : 
Bu tertibe de geçen sene 14 000 liralık münakale yapılması icabettiği için bu sene (6 000) lira 

zam teklif olunmaktadır. 
227 - Müfettişler harcırahı: 
Bu fasılda 10 000 lira fazlalık vardır. 'Harcırah kararnamesini tadil eden 1846 sayılı kanuna 

bağlı cetvelde muayyen tarifeli flhnıyan nakil vasıtalarıyle seyahatte müfettiş ve muavinleri için 
kilometre başına (30) taraşu geçmemek üzere'hakikî yöl masraft kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Kilometre başına (30) kuruş bu günkü şartlar içinde kifayet etmediği için bu haddi 45 kuruşa 
çıkarmak maksadiyle bir kanun tekMf edümiştır. (10 000) liralık fazlalık bu lâyihanın tevlit ettiği 
farkı karşılamak içindir. 

234/1 - Merkez kontrolörleriyle babk müfettiş ve ırimvmlesri harcırahı : 
Geçen sene bu tertibe (4 000) liralık münakale yapılmasına lüzum hâsıl olduğu için bu sene 

(5 000) lira fazla teklif edildiği anlatmışt ı r . 
234/2 - Vergi kanunlarının tatbiki için köylere gönderilecek mertrarlar harcırahı maddesine ge

çen ®ene (15 000) ve 
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234/3 - Defterdar, varidat müdürleri, kontrol ve maîmemurlarımn harcırahı maddesine (5 500) 

liralık münakale yapıldığı anlaşılmış ve tahsilat kontrol memurlarının senede en az iki defa teftiş 
yapmaları muktazi bulunmuş olmakla her iki tertibe onar bin lira zam yapılmıştır. 

235 - Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı: 
Tertibine de geçen yıl 3 400 liralık münakale yapıldığı gözonüne alınarak bu sent (4 000) lira 

fazla konmuştur. 
237 - Posta ve telgraf ücreti : 
Bu fasılda geçen seneye nazaran (200 000) lira fazlalık vardır. Münakalât vekâletinden verilen 

hesaba göre 1940 da : 
Lira K. 

323 068 10 Maliyeye ait muhabere ve mürasele ücretleri. 
515 178 30 Ziraat bankasınca Hazine namına yapılan muhabere ve mürasele ücretleri. 

838 246 40 
Masraf vâki olmuştur. Ziraat bankasının Hazine namına yaptığı müraselelerin bankaya ait mü-

raselelerle memzuç bulunduğu anlaşılması üzerine Posta ve telgraf idaresi talebinin Maliyece aynen 
kabulü cihetine gidilmediği anlaşılmış ve nakit müraselâtı işinin katı hesap vaziyetlerine istinat et
tirilmesi için alâkadar Umum müdürlükçe tertibat alınacağı ve bu hizmetin âzami 250 000 lira ile 
yapılabileceği öğrenilmiş olduğundan bu tertibe konulan 200 000 liralık fazladan 100 000 lirasının 
tenzili mümkün olabilecektir. 

239/1 - Beyi aidatı : 
239/2 - Nisbeti kanunla muayyen aidat ve ikramiyeler : 
239/3 - Reddiyat : 
239/4 - Mahkeme harçları : 
Mukannen masrafların taalluk ettiği fasla mevzu tahsisatlar kifayet etmemesi halinde kanuni 

merasimi dairesinde munzam tahsisat alınmaksızın asli tahsisatı fevkinde sarfiyat icra edilebileceğin
den Muhasebei umumiye kanununun 48 nei maddesi hükmü dairesinde 1941 bütçe yılı içinde bu 
tertiplere 2 300 000 lira ilâve ve sarfedildiği anlaşılmıştır. Bu vaziyetin bütçe muvazenesine tesiri 
derkâr olduğundan bu tertiplerin hakikî ihtiyaç derecesine çıkarılması lâzımdır. 

240/1 - Komisyonlara memur âza ve ehlivukuf ücretleri : 
Bu maddede (31 600) lira fazla vardır. 
Halen komisyonlardaki âza ve ehlivukufa İstanbul ve izmir'de 2,5 lira, diğer vilâyet merkezle

rinde (120) kuruş, kazalarda ise siyaııen 100 kuruş yevmiye verilmektedir. Bugünkü şartlar altında 
bu miktar ücretle ehil kimseler bulunamıyacağı için muayyen vilâyetlerde âza yevmiyesini beş lira
ya, bazı vilâyetlerde 2 - 3 liraya ve kazalarda da 1,5 - 3 liraya çıkarmak maksadiyle fazla teklif edildi
ği anlaşılmıştır. 

240/2 - Malî müşavere encümeni : 
Tahsisatına ilâve edilen 2 500 liranın tasarrul: ve tenzili mümkün olabileceği anlaşılmıştır. 
241/1 - Kıymetli evrak ve levazım bedeliyle tabı masrafı : 
Tertibinde görülen (10 000) lira fazla fiyat tereffülerini karşılamak için teklif edilmektedir. 
241/2 - Vazifeleri dışında tahsil işlerinde kullanılacak gümrük memurları aidatiyle mesai saati 

haricinde çalıştırılan memurların yevmiyeleri : 
Sinema kontrollerini takviye etmek maksadiyle (2 000) lira fazla teklif edildiği anlaşılmıştır. 
242/3 - 1567 numaralı kanunun tatbik masrafı : 
Unvanlı madde Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kanunun ve 242/4 - (2999 numaralı 

kanunun tatbik masrafları) namı altındaki maddede bankalar kanununun tatbiki için vücuda getiri
len teşkilâta taallûk etmekte ve geçen seneye nazaran 242/3 ncü fasıl ve maddede görülen fazla
lık fevkalâde zamdan mütevellit bulunmaktadır. Bunun aslı merkez bankasından verildiğine göre 
fevkalâde zamdan mütevellit farkın da mezkûr bankadan alınması muvafık görülmektedir, 
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243 - Atlı tahsildarlara verilecek hayvan yem bedeli : 
On lira yem bedelinin (15) liraya çıkarılması hakkındaki teklifi dolayısiyle bilhesap (81 540) 

fazla teklif edildiği anlaşılmıştır. 
Mezkûr lâyihanın kabulü halinde sarf edilebileceğine göre aynen kabulü muvafık olur. 
249/1 - Muallim tedris ve idare ücretleri: 
Bu maddede (18560) lira fazlalık görülmektedir. Bunun 13 300 lirası geçen sene mektebe cel-

bedilen talebenin bir misli fazlalaştırılması kabul edilerek bunun için icabeden tahsisat aynı fas
lın üçüncü maddesine konulduğundan açılan şube için verilmesi icabeden ders ücretleri karşılığı 
mezkûr tertipten münakale suretiyle temin edilmesinden mütevellit bulunmuş ve 5260 lirası da 
ders ücretlerine ilâvesi mukatzi fevkalâde zamdan ileri gelmiştir. 

249/2 - idare, mualece, spor ve imtihan masrafları: 
Bu maddenin unvanında değişiklik vardır. Geçen sene (masarifi idare ve imtihan masrafı) iken 

bu sene (idare, mualece, spor ve imtihan masrafları) şekline çevrilmiştir. Bu tertibin «masarifi 
idare» unvanile tashihi ve parantez dahilinde (Mualece, spor, imtihan masrafları dahil), şeklin
de ifadesi daha uygun olur. Tertipte geçen seneye nazaran görülen 26 390 liralık fark, mektebe 
yeni sene için ilâve edilecek olan 60 talebenin yatak ye mefruşat ihtiyaçlarını karşılamak içindir. 

249/3 - Mektebe celbolunacak memur ve talebe yevmiyesi: 
Bu maddede 8630 lira fazlalık vardır. Fakat geçen sene bu maddeden diğer maddelere müna

kale yapıldığı için hakikî fazlalık (52 530) liraya baliğdir. 
Bu fazlanın 24 000 lirası ikinci şubeye alınacak 60 talebenin yevmiyesi ile iaşe yevmiyelerine ya

pılan zamdan tevellüt etmekte ve 18 000 lirası da Emlâki milliye idaresi için ayrıca on talebelik 
bir kadronun ilâvesinden mümbais bulunmaktadır. Emlâki milliye idaresi için geçen sene esasen 
bir misil derecesinde fa zl al aştırılan talebeden memur tefriki mümkün olabileceğinden bu 18 bin 
liranın tenzili muvafık olur. 

252/1 - Tesbit ve tevzi ve mübadil işleri: 
Bu tertipte görülen 25 000 lira fazla, fevkalâde zam karşılığıdır. 
254/2 - Harç ve resimler : 
Tertibinde (3 000) lira fazla vardır. Geçen sene bu miktarda bir münakale yapıldığından dola

yı bu sene fazla konduğu anlaşılmıştır. 
254/3 - Tescil masrafları : 
Tescil işlerine germi vermek için (3 000) lira fazla teklif edilmektedir. 
255/1 - Damga matbaası işletme masrafı : 
3 : Mevaddı iptidaiye : 
Tertiplerinde görülen 11 500 ve 15 000 lira fazlalık fi at tereffüleri dolayısiyle teklif olunmuştur. 
İstisnai masraflar faslı; 
260 - Kızılay kurumuna yardım : 
Bu sene (500 000) lira artırılmaktadır. Bu tezyidin bu sene Türkiye'ye getirilecek 1000 Yunan 

çocuğunun bakım masrafları dolayısiyle icra edilmekte olduğu ifade edilmiştir. 
Anadolu ajansına yardım : 
Bu tertipde de (50 000) lira fazlalık vardır. Hariç,ye vekâletiyle Anadolu ajansı arasında mün-

akit olup Matbuat umum müdürlüğüne devredilen mukavele ile derpiş edilen ücret haricinde ve 
tamamen yardım mahiyetinde olarak bu tertibine konulan tahsisatın kabulü encümenin takdiri
ne aittir. 

267 - Siyasal bilgiler okulu masrafları karşıhğı : 
Bu fasıldaki tahsisat (74 000) lira fazlasiyle teklif edilmektedir. Geçen sene bu fasla (20 000) 

liralık münakale yapılmış olmasına göre hakikî fazlalık (54 000) liraya münhasır ve bu da iaşe» 
idare ve elbise masraflarmdaki tereffüden mütevellittir. 

268 - Türk Tarih kurumuna yardım : 
Geçen sene olduğu gibi bu sene de (118 000) lira teklif edilmektedir. Bu müessesede Maliye mü

fettişliği tarafından 1942 kânunusaııifiinde teftiş yapıldığı anlaşılması üzerine müfettiş raporu 
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tetkik edilmiş ve rapora nazaran kurumun malî vaziyetinin iyi olduğu, senesinden 1941 senesine 
kadar ceman (184 739) lira devredildiği ve teftiş tarihinde kurumun bankada (196 094) lira mev
cudu bulunduğu anlaşılmıştır. Aynı yardımların devamı icabedip etraiyeeeğinin kurumla alâkadar 
Maarif vekilinden izahat alınmasını Yüksek Encümenin tetkik ve takdirine arzederim. 

269 - Türk dil kurumuna yardım : 
Bu fasla da geçen seneki gibi 115 000 lira tahsisat konmaktadır. Tetkik edilen Maliye müfet

tişliği raporuna nazaran bu kurumun malî vaziyeti de düzgün olup 1941 - 1942 bütçesinin tatbi
katından sonra 1942 - 1943 bütçe yılı başına (300 000) lira raddesinde bir nakit mevcudu dev
redilebileceği anlaşılmaktadır. 

Bu kuruma yapılmakta olan yardımın aynı nisbet dairesinde devamı icabedip etmiyeceği hak
kında kurumla alâkadar Maarif vekilinden izahat alınması Yüksek encümenin takdirine aittir. 

272/2 - Sayılı kanun mucibince yapılacak tediyeler : 
Bu maddeye mevzu (51 960) lira tahsisat ilk defa konmaktadır. Meclise sunulan bir lâyiha 

mucibince lüzum görülen mahallerde gayri muvazzaf tadilât komisyonları yerine muvazzaf ta
dilât komisyonları vücuda getirilecektir, istanbul'da 1942 senesinde yedi muvazzaf komisyon 
kurulacağı ve bunların masrafının bilhesap (51 960) lira tuttuğu ifade edilmiştir. 

276 - İstanbul Kambiyo borsası bütçesine yardım : 
Aylıkların arttırılması ve borsa işlerinin azalması dolayısiyle yardım tezyit maksadiyle (6 000) 

lira fazla teklif edilmektedir. 
Askerî fabrikaların hariçten getireceği iptidai maddelerin gümrük ve muamele vergileri karşılığı: 
Bu tertibe konmakta olan (265 818) lira tahsisat 1942 senesinde teklif edilmemektedir. Teşviki 

sanayi kanununun müddeti 1 haziran 1942 de biteceği için, bu kanuna müstenit olan tahsisatın da 
teklifine mahal kalmadığı anlaşılmıştır. 

287 - 3867 sayılı kanunun tatbiki karşılığı : 
Ereğli kömür ocaklarının Devlettçe işlettirilin esi hakkındaki kanunun tatbikına taallûk eden 

bu tertibe 1942 için (700 000) lira noksaniyle (300 000) lira teklif edilmektedir.. Bu tahsisat 
ile yedek al ât ve malzemenin takdir edilen bedelleri ödenecektir. 

4071 numaralı kanunun 5 nci maddesinin tatbiki masrafları : 
Unvanı altında bu sene yeni açılan fasla konan tahsisat, Erzincan'da ve Erzincan yer sarsın

tısından müteessir olan mıntakalarda Hazinece satılan gayrimenkullerden kısmen yıkılmış olanla
rın mâruz kaldığı zararı tesbit maksadiyle 1942 de faalyete geçecek oları komisyonların harcırah 
ve yol masrafı içindir. Bu komisyonlar dokuz vilâyet ve 40 kaza merkezinde çalışacaktır. Alman 
hesaba nazaran bu tertipten 10 - 15 bin lira tenzil edilebileceği neticesine varılmıştır. 

Havayolları, Orman, Devlet limanları, Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü bütçelerine 
yardım için yapılan zam ve tekliflerin lüzum ve zaruretinin takdiri bu bütçelerin encümence mü
zakeresi sırasında taayyün edeceğinden bu hususta mütalâaya mahal olmadığı gibi Türk Maarif ce
miyetine ve Tiftik cemiyetine evvelce yapılmakta olan yardımların birer misli derecesinde artırıl
ması sebepleri hakkında da encümene Hükümetçe izahat verileceği tabiidir. 

Balkan cemiyetine yardım tahsisatı, geçen senenin aynı olarak ipka edilmiştir. 
Sümerbank, Etibank sermayelerine mahsuben tekif olunan 6 175 000 lira ile hususi idareler ve 

belediyelere yapılacak yardım için teklif edilen 5 500 000 lira ve Erzincan belediyesine yapılacak 
ikraz karşılığı olan 500 000 liranın fevkalâde şartların icapları olarak mütalâa edilmesi zururidir. 

Maliye masraf bütçesi hakkındaki işbu rapor saygılarımla yüksek encümene sunulmuştur. 
10 . V . 1942 

Raportör 
Kayseri mebusu 

Faik Baysal 
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Kızılay kurumuna yardım 
İstihbarat masrafı ve telgraf ücreti için Ana

dolu ajansına yardım 
2777 numaralı kanun mucibince yapılacak Siya

sal bilgiler okulu masrafları karşılığı 
Sayılı kanunun maddesi mucibince ya

pılacak tediyeler 
Devlet Havayolları işletme idaresi bütçesine 

yardım 
Orman bütçesine yardım 
Türk Maarif cemiyetine yardım 
İstanbul Kambiyo bütçesine yardım 
Tiftik cemiyetine yardım 
Askerî fabrikaların hariçten getireceği iptidai 

maddelerin 2261 sayılı kanuna tevfikan gümrük 
resmiyle muamele vergisi karşılığı 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü büt
çesine yardım 

Sermayesine mahsuben Devlet ziraat işletmeleri 
kurumuna 

3867 sayılı kanunun tatbik masrafı 
Sayılı kanun mucibince sermayesine mah

suben Sümerbank'a yapılacak tediyeler karşılığı 
Sayılı kanun mucibince sermayesine mah

suben Etibank'a yapılacak tediyeler karşılığı 
4071 numaralı kanunun 5 nei maddesinin tatbiki 

masrafı 
4178 numaralı kanun mucibince yapılacak tedi

yeler karşılıklarına mahsuben hususi idareler ve be
lediyeler bütçelerine yardım 

4126 saydı kanun mucibince Erzurum ve Erzin
can belediyelerine yapılacak ikraz karşılığı 

Devlet Limanları işletme umum müdürlüğü büt
çesine yardım 

1941 bütçesine 
nazaran 
fazlası 

500 000 

50 000 

74 000 

51 960 

100 000 
250 000 
25 000 
6 000 
10 000 

[i] 

1941 bütçesine 
nazaran 
noksanı 

100 000 

265 818 

5 025 000 

1 150 000 

40 000 [2] 

5 500 000 

500 000 

100 000 

VI 481 960 

600 000 
700 000 

1 565 818 

[1] İstanbul'da kurulacak muvazzaf tadilât komisyonunun masrafları karşılığı olarak verilecektir. 
[2] Erzincan yer sarsıntısından zarar görenlerin zarar miktarlarının tesbiti işlerinde çalıştırıla

cakların yevmiyeleri karşılığıdır. 
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M. Muhassasatın nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 
3 Mzuliyet maaşı 
4 Çocuk zammı 

[ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

5 Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.1 

4 800 5 320 

0 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
4178 numaralı kanun mucibin
ce verilecek yakacak ve ço
cuk zamları 

50 000 70 000 

Fasıl yekûnu 400 500 458 500 

5 320 

5 956 640 
30 000 

470 
0 

7 645 190 
30 000 

25 
0 

7 686 561 
25 000 

25 
40 000 

40 000 

Fasıl yekûnu 5 987 110 7 675 215 7 791 586 

70 000 

0 
0 

1 
2 
3 

Yakacak zammı 
Çocuk zammı 

Fasıl yekûnu 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
3670 sayılı Millî piyango ka
nunu mucibince maliye mura
kıp ve âzası ücreti 

0 
0 

0 

199 620 
197 280 

3 600 

40 000 
40 000 

80 000 

219 800 
234 600 

4 100 

0 
0 

0 

219 800 
234 600 

4 100 

458 500 
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220 

M. 

1 
2 
3 
4 

Muhassasatın nev'i 

72/7 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 
Vergi işlerinde çalıştırılacak 
. ekisper ücretleri 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

803 460 
1 617 840 

18 500 

0 

2 439 800 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümenco 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

791 420 
1 819 030 

18 500 

0 

2 628 950 

887 820 
1 847 592 

18 500 

33 667 

2 787 579 

221 Muvakkat tazminat 249 310 248 520 248 520 

Birinci bap yekûnu 9 131 520 11 166 505 11 361 505 

222 
223 

224 
225 

226 

227 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 
3 

îkinci bap - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Motosiklet masrafları 
Mubayaa 
tşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 

18 000 

12 500 
10 000 
18 000 

40 500 

13 000 

2 000 
560 

2 560 

0 
0 
0 

0 

70 ooo 

18 000 

12 500 
10 000 
25 000 

47 500 

13 000 

3 000 
560 

3 560 

0 
0 . 
0 

0 

70 000 

18 000 

12 500 
10 000 
25 000 

47 500 

13 000 

2 500 
1 000 

3 500 

1 000 
700 
300 

2 000 

70 000 
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F. 

228 

229 

M. 

1 
2 

Muhassasatın nev'i 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasü yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

ikinci bap yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

65 000 
70 000 

135 000 

35 000 

314 060 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

80 000 
85 000 

165 000 

35 000 

352 060 

80 000 
85 000 

165 000 

35 000 

230 

231 
232 

233 
234 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Matbu evrak ve defterler 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 

65 770 
187 000 
330 000 

9 000 

591 770 

110 000 

60 000 
120 000 

65 770 
187 000 
371 000 

10 000 

633 770 

128 000 

66 000 
130 000 

65 770 
187 000 
371 000 

10 000 

633 770 

128 000 

66 000 
130 000 

Devir ve teftiş harcırahı 
Merkez kontrolörleriyle balık 
müfettiş ve muavinleri harcı
rahı 35 000 
Vergi kanunlarının tatbiki için 
köylere gönderilecek memur
lar hareırahiyle hayvanlar ver
gisi yoklamasına ve kaçak hay
van takibine gönderilecek ça
vuş, onbaşı ve erlerin her nevi 
nakil masrafları 32 000 
Defterdar, varidat müdürleri 
kontrol ve malmemurlarınm 
teftiş ve devir harcırahı 100 000 

40 000 

42 000 

110 000 

40 000 

42 000 

110 000 

Fasıl yekûnu 167 000 192 000 192 000 
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236 

237 
238 

239 

M. 

1 
2 

3 
4 
5 
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Muhassasatm nev'i 

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 
Mukannen masraflar 
Mukannen aidatı beyiye 
Nisbeti kanunla muayyen ai
dat ve ikramiyeler 
Reddiyat 
Mahkeme harçları 
Devlete ait bina ve arazi ver
gileri 

Fasıl yekûnu 

— 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

34 000 

2 000 
500 000 

25 000 

315 000 

385 000 
279 000 
23 220 

32 000 

1 034 220 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

38 000 

2 000 
700 000 

25 000 

315 000 

385 000 
279 000 
23 220 

32 000 

1 034 220 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

-

38 000 

2 000 
600 000 

35 000 

315 000 

385 000 
279 000 
23 220 

32 000 

1 034 220 

Üçüncü bap yekûnu 2 643 990 2 948 990 2 858 990 

Birinci kısım yekûnu 12 089 570 14 467 555 14 574 495 

İkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
240 Vergi ve tasfiye işleriyle işti

gal eden komisyonlar masrafı 
1 Komisyonlara memur gayri-

muvazzaf aza huzur ücretiyle 
ehlivukuf ücretleri 68 400 100 000 120 000 

2 Malî müşavere encümeni 9 000 11 500 11 500 

Fasıl yekûnu 77 400 111 500 131 500 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

243 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

241 Cibayet masrafı 
1 Kıymetli evrak ve levazım be

deliyle tabı masrafı 47 000 57 000 57 000 
2 Vazifeleri haricinde cibayet id

lerinde istihdam edilecek güm
rük memurları aidatiyle tatil 
günlerinde ve mesai saatleri 
haricinde çalıştırılacak Maliye 
memurlarının yevmiyesi 15 000 17 000 17 000 

3 Menkul ve gayrimenkul malla
rın haciz ve satış ve ilân ve 
menkul malların nakil masrafı 6 000 6 000 6 000 

4 Tahsilat komisyonlariyle 2490 
sayılı kanun mucibince teşek
kül edecek komisyonlarda bu
lunacak gayrimuvazzaf beledi
ye azaları hakkıhuzuru 10 000 10 000 10 000 

0 Buğdayı koruma vergisi ciba
yet masrafı 75 000 0 0 

242 
1 
2 
3 

4 

5 

Fasıl yekûnu 

Muamelâtı nakdiye 
Faiz ve aciyo 
Para nakliye ve bendiyesi 
1567 sayılı kanunun tatbiki 
masrafı 
2999 sayılı kanunun tatbiki 
masrafı 
Türk borçları idare masrafları 
karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Atlı tahsildarlara verilecek 
hayvan yem bedeli 

Birinci bap yekûnu 

— 

1 

1 

1 

153 000 

000 000 
10 000 

100 000 

3 600 

11 000 

124 600 

155 880 

510 880 

90 000 

900 000 
10 000 

112 340 

3 600 

11 000 

1 036 940 

237 420 

1 475 860 

90 000 

900 000 
10 000 

112 340 

3 600 

11 000 

1 036 940 

237 420 

1 495 860 
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1941 1942 mali yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümene? 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatm nev'i Lira Lira Lira 

250 

ikinci bap - Muvakkat mas
raflar 

244 Ecnebi mütehassıslar ve malî 
tetkik heyeti masrafları 

1 Ecnebi mütehassıs ve tercü-

245 

246 Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek maliye memurla
rının tahsisat ve harcırahları 

247 Kavanin ve nizamat ve mukar-
reratı maliye telfik ve tertip 

248 

249 

manlar 
Malî tetkik heyeti masrafı 

Fasıl yekûnu 

Avrupa'ya gönderilecek mü
fettişler harcırahı 

6 000 
2 250 

8 250 

10 000 

6 000 
2 250 

8 250 

10 000 

6 000 
2 250 

8 250 

1 

1 
2 

3 

4 

5 

1 
2 
3 

masrafı 
Kitap, mecmua bedeli ve mali
ye mecmuası masrafı 
Mektep ve kurs masrafı 
Tedris ve idare ücretleri 
idare masrafları 
[Mualeee, spor ve imtihan masrafları 
da bu tertipten verilir.] 
Mektebe celbolunacak memur 
ve talebe yevmiyesi 
istanbul 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 

6 000 

16 500 

13 760 
2 000 

78 220 

3 120 

760 

97 860 

29 000 
4 000 
4 000 

6 000 

16 500 

32 320 
28 390 

86 850 

3 750 

760 

152 070 

29 000 
4 000 
4 000 

6 000 

16 500 

32 320 
28 390 

86 850 

3 750 

760 

152 070 

29 000 
4 000 
1 000 
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Muhassasatm nev'i 

Adliye vekâleti 
Nafia vekâleti 
Millî Müdafaa vekâleti 

Fasıl yekûnu 

ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Millî emval 
masrafı 

İstimlâk ve tefevvüz işleri 
Tefevvüz ve tefemi edilmiş ve 
edilecek emvalin ııakten tedi
yeyi müstelzim kısmiyle bu em
valin icra, vergi ve sair mas
rafları 
îstimLâk edilmiş ve edilecek 
emval bedeli 

Fasıl yekûnu 

Tesbit ve tevzi ve mübadil iş
leri 
Tesbit ve tevzi ve mübadil işle
rinde çalıştırılacak müstahdem 
ve memurlarla vukuf ehlinin 
yevmiye, ücret ve huzur hakla
rı ve harcırahları 
Tesbit ve tevzi komisyonları
nın fennî alât, malzeme, mat
bua, kırtasiye, demirbaş, mah
rukat, icar ve sair bütün mas
rafları 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Tamirat 
[İlân masrafları, keşif, murakabe, ka
bul ve sairesi için mahalline gidecek 
fen memurlarının harcırahları, tami
ratın kontrolü için istihdam edi
lecek mimar, sürveyyah ve emanet 

37 000 

70 000 

107 000 

150 000 

50 000 

Fasıl yekûnu 200 000 

900 000 

37 000 

70 000 

107 000 

175 000 

50 000 

225 000 

6 000 
150 000 

0 

193 000 

331 611 

6 000 
150 000 

0 

193 000 

385 821 

7 000 
150 000 
6 000 

197 000 

379 822 

37 000 

70 000 

107 000 

450 000 

150 000 

600 000 

1 200 000 1 600 000 
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tamiratında kullanılacak mühendis 
veya mimar, fen memuru, sürveyyan 
ve sairenin ücret, yevmiye ve masraf
ları dahil.] 

254 Menkul ve gayrimenkullerin 
müşterek masrafları 

1 Tahmin, ilân ve satış masraf
ları 

2 Tahakkuk etmiş ve edecek harç 
ve resimler 

3 Tescil ve tescil için mahalline 
gidecek memurların harcırah 
ve zaruri masrafları 

4 Millî emval ile sahipsiz malla
rın idaresine müteallik müte
ferrik masraflar 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

20 000 

4 000 

9 000 

10 000 

20 000 

7 000 

12 000 

10 000 

20 000 

30 000 

12 000 

10 000 

43 000 

1 250 000 

İkinci kısım vekûnu 3 092 491 

1 

3 

49 000 

581 

442 

000 

681 

72 000 

2 379 000 

4 254 682 

255 

Üçüncü kısım - Müessesat 

1 
2 

3 

Damga matbaası 
işletme masrafı ve amele ücreti 
Demirbaş eşya bedeliyle tamir 
masrafı 
iptidaî maddeler 

Fasıl yekûnu 

73 500 

10 000 
25 000 

108 500 

85 000 

10 000 
40 000 

135 000 

85 000 

10 000 
40 000 

135 000 

Dördüncü hısım - Borçlar 

256 Geçen yıl borçları 
257 Eski yıllar borçları 

1 1940 yılı borçları karşılığı 
2 1939 » » » 
3 1938 » » » 

0 85 000 85 000 

85 000 
48 000 

3 000 

48 000 
3 000 
3 000 

48 000 
3 000 
3 000 
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4 
0 

Muhassasatın nev'i 

1937 » » » 
1936 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 000 
3 000 

142 000 

142 000 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

3 000 
0 

57 000 

142 000 

3 000 
0 

57 000 

142 000 

Beşinci hısım - İstisnai mas
raflar 

258 
259 
260 

261 
262 

263 
264 

265 

266 
0 

267 

268 

269 
270 

Masarifi gayri melhuza 
Darüşşafakaya yardım 
Çocuk esirgeme kurumuna yar
dım 
Kızılay kurumuna yardım 
Beden terbiyesi genel direktör
lüğü bütçesine yardım 
Halkevlerine yardım 

100 000 
60 000 

18 000 
15 000 

572 400 
1 250 000 

100 000 
60 000 

25 000 
515 000 

572 400 
1 250 000 

100 000 
120 000 

25 000 
515 000 

572 400 
1 400 000 

1351 sayılı kanun mucibince 
sarfolunacak Ankara şehri 
imar masrafı 135 000 135 000 185 000 
Ford mukavelenamesi muci
bince verilecek prim karşılığı 1 1 1 
İhtiyat tahsisatı 40 000 40 000 40 000 
İstihbarat masrafı ve telgraf 
ücreti için Anadolu ajansına 
yardım 100 000 150 000 0 
Millî iktisat ve tasarruf cemi
yetine yardım 9 000 9 000 9 000 
2777 sayılı kanun mucibince 
yapılacak Siyasal bilgiler oku
lu masrafları karşılığı 125 000 199 000 199 000 
Türk tarihi kurumuna yardım 118 000 118 000 118 000 
Türk dil kurumuna yardım 115 000 115 000 115 000 
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1942 mali yılı içm 

ilükûmetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

F . M. MuhaSSaaatm nev'İ Lira Lira Lira 

271 

272 

Muhassa3atm nev'i 

2814 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesi mucibince Ziraat ban
kasına verilecek fevkalâde ih
tiyat akçesi 
Balkan birliği cemiyetine yar
dım 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 000 000 

6 000 

getireceği iptidai maddelerin 
2261 sayılı kanuna tevfikan 
gümrük resmiyle muamele ver
gisi karşılığı 

282 Ankara mezarlığı için yardım 
283 Ankara belediyesine yardım 

1 000 000 1 000 000 

6 000 6 000 
273 (2871) ve ( ) sayılı kanun

lar mucibince hususi idarelere 
yapılacak tediyeler karşılığı 

1 2871 sayılı kanunun 9 ncu mad
desi mucibince yapılacak tedi
yeler ' 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

2 sayılı kanunun ncu mad
desi mucibince yapılacak tedi
yeler ' 0 51 960 51 960 

Fasıl yekûnu 1 200 000 1 251 960 1 251 960 

274 Havayolları Devlet işletme ida-

275 
276 

277 

278 
279 

280 

281 
0 

resi bütçesine yardım 
Orman bütçesine yardım 
Türk Maarif cemiyetine yar
dım 
İstanbul kambiyo borsası büt
çesine yardım 
Tiftik cemiyetine yardım 
Ağaç koruma cemiyetine yar
dım 
Yarış ve ıslah encümenine 
yardım 
Atatürk anıdmm proje masrafı 
Askerî fabrikaların hariçten 

430 000 
1 500 000 

25 000 

7 000 
10 000 

3 000 

33 000 
250 000 

530 000 
1 750 000 

50 000 

13 000 
20 000 

3 000 

33 000 
250 000 

1 030 000 
1 750 000 

50 000 

7 000 
20 000 

20 000 

33 000 
250 000 

265 818 
250 000 
250 000 

0 
250 000 
250 000 

0 
250 000 
250 000 
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284 Türk hukuk kurumuna yardım 
285 Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü bütçesine yardım 
286 Sermayesine mahsuben Devlet 

ziraat işletmeleri kurumuna 
287 Balıklı Rum hastanesine yar

dım 
288 3867 sayılı kanunun tatbiki 

karşılığı 
289 sayılı kanun mucibince 

sermayesine mahsuben Sümer-
bank'a yapılacak tediyeler kar
şılığı 

290 sayılı kanun mucibince 
sermayesine mahsuben Eti-
bank' a yapılacak tediyeler kar
şılığı 

291 4071 sayılı kanunun 5 nci mad
desinin tatbiki masrafları 

292 4178 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tediyeler karşılıkla
rına mahsuben hususi idareler 
ve belediyeler bütçelerine yar
dım 

293 4126 sayılı kanun mucibince 
Erzurum ve Erzincan belediye
lerine yapılacak ikraz karşılığı 

294 Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü bütçesine yardım 

295 Türk coğrafya kurumuna yar
dım 

296 Vakıflar umum müdürlüğü 
bütçesine yardım 

297 Yeşilay cemiyetine yardım 
298 Müterakim borçları için hususi 

idare bütçelerine yardım 0 0 300 000 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

10 000 

200 000 

600 000 

30 000 

1 000 000 

0 

0 

0 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

10 000 

300 000 

0 

30 000 

300 000 

5 025 000 

1 150 000 

40 000 

10 000 

300 000 

500 000 

30 000 

300 000 

4 025 000 

2 150 000 

5 000 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

5 500 000 

500 000 

100 000 

0 

0 
0 

5 500 000 

500 000 

100 000 

5 000 

200 000 
6 000 

Beşinci kısım yekûnu 9 727 219 21 650 361 23 247 361 

UMUMÎ YEKÛN 25 159 780 39 837 597 42 353 538 



11 - Düyunu umumiye 



Rapor 

1942 malî yılı «Düyunu umumiye» bütçe lâyihasını tetkik ettim . 
«Düyunu umumiye» Devletin bugünkü şartlar içinde büyük masraflarını karşılamakta önemli bir 

yer alırken günün bütün mevzularma da uzaktan, yakından dokunmaktadır : 
1939 da Avrupa'da çıkan harp yangınının evvelâ memleketten memlekete ve sonra da kıtalar

dan kıtalara sıçrayarak büyüdüğünü ve bugün bütün dünyaya yayılmış olduğunu görmekteyiz. Harp 
ateşi girdiği memleketlerdeki normal zamanların iktisadi ve malî düzenlerini bozmuştur. Bu mem
leketler, büyük yangından az zararla kurtulabilmek ve gayelerine ulaşabilmek için bütün mal ve 
can kaynaklarını ortaya atarak iktisadi ve malî vaziyetlerini harbin kötü tesirlerinden korumağa ve 
yeni bir düzen kurmağa çabalamaktadırlar. 

Dört tarafımızı ateşten bir halka gibi saran bu harp salgınından kendini, bizim gibi koruyabilen 
pek az memleket kalmıştır. Fakat harbin iktisat ve maliye üzerine yaptığı tesirler bu halkayı aşmış 
ve memleketimize de girmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan ve aynı zamanda her çeşit ihtimallere 
hazırlanarak memleketi koruma bakımından harp içinde bulunan memleketlerle aramızda pek az fark 
kalmıştır. 

Bu ölüm, dirim dâvası uğrunda, günler geçtikçe bir evvelki güne nazaran, durmadan artan bü
yük masraflarını karşılamak için bütün memleketlerin baş vurduğunu öğrenebildiğimiz tedbirler kı
saca şunlardır : 

1. Hemen her memleket normal masraflarından mümkün olduğu kadar tasarruf teminine çalış
mış ve Devlet ihtiyacını yalnız millî müdafaa cephesinden mütalâa etmiştir. Hattâ mahallî âmme 
hizmetlerini tahdit ederek mahallî bütçelerden yardım temin eden memleketler vardır. 

2. Vergi, bugünün masraflarını karşılayacak kadar verimli olmamakla beraber, bütün memle
ketler evvelâ vergi yoluna gitmişler, sermaye üzerinden bile ağır vergiler almağa teşebbüs etmişler, 
kısaca kazançları çok aşağı bir seviyeye indirerek bütün teşebbüsleri memleket müdafaası için çalışan 
bir varlık haline getirecek kadar vergileri çoğalt mışlardır. 

3. Harp halinin pisalarda husule getirdiği durgunluk yüzünden çoğalan ve kendine plasman 
arayan paraları başı boş bırakmıyarak evvelâ bunların istenildiği gibi kullanılmasına mâni tedbirler 
almışlar ve uzun ve kısa vadeli Devlet borçlarına yatırılmasını temine çalışmışlardır. 

Borçlanmada hemen her memleket kendine göre bir takım yollar buluyor. Dahilî, harici, uzun 
ve kısa vadeli borçlardan maada, cebrî istikraz yapan ve hattâ ilerideki vergileri ödemeğe mahsus 
vergi bonosu ihdasına kadar giden memleketler görülüyor. 

4. Bankalar yoluyla para tedarikinden maada bazı memleketler banka mevcutlarını arttırarak 
bu yoldan daha çok faydalanabilmek için çekle tediye, muayyen bir miktardan fazla gelirlerin ban
kalarda muhafazası (cebrî tasarruf) gibi bir takım tedbirler de almışlardır. 

Ana hatlarını kısaca çizmeğe çalıştığım bu mudil, geniş ve yekdiğerini tamamlayıcı tedbirlerle 
karşılanamıyan masraflar için hemen hemen her memleket, istemiye istemiye, harbin başındanberi 
az veya çok piyasadaki tedavül hacmini arttırmak zorunda da kalmıştır. Yalnız bir taraftan teda
vül hacminin artmasından ve diğer taraftan normal istihlâke yetecek kadar mal bulunamamasmdan 
dolayı fiyatların ve bu yüzden de bütçelerin anormal yükselişine mâni olmak, piyasaları sarsan pa
raları Hazineye intikal ettirmek için her memleket kendi bünyesine uyabilen bir sürü önleyici (fi
yat murakabesi, vesika usulü gibi..) tedbirlere müracaat ettiği gibi harp sonunun ortaya atabilece
ği iktisadi ve malî mevzuları da daha şimdiden tetkika başlamıştır. 

Memleketimizde, yukarıda kısaca çerçevelemeğe çalıştığım bir bütün teşkil eden tedbirlere geniş 
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bir programla müracaat edilmiştir, denilemez. Fakat bu tedbirlerin bir çoğuna müracaat edilmiş 
ve bunlardan önemli faydalar temin olunmuştur. 

Her ne kadar vergilerimiz, bütün kazanç kaynaklarının (Ticari, sınai, zirai) hepsini aynı ölçü
de, doğrudan doğruya, kavrayacak şekilde genişletilmemiş ise de; bu kaynakların bir kısmını doğ
rudan doğruya ve bir kısmını da bilvasıta mükellefiyet içine almak için her yıl yeni imkân
lar aranmıştır. 

Borçlanmada para hareketleri takip edilerek paraları bankalarda toplamak için bankaların faiz
lerini indirmeyi önleyici ve bunlardan faydalan inağı temin edici tedbirler alınmış ve bundan 
başka Devlet itibarına inananların gün geçtikçe çoğalmasından istifade edilerek dalgalı ve uzun 
vadeli borçlanma yoluna da gidilmiştir. 

Memleketimizin hususiyetleri de gözönünde bulundurulunca Hazinenin bu yollardan temin etti
ği faydalar küçük görülemez. 

Malî sahadaki geniş imkânları, geniş iktisadi tedbirler destekler. Bir harp maliye sistemi, an
cak bir harp iktisat programı ile birlikte yürütülebilir. Binaenaleyh memleketin temadi eden ve 
edecek olan büyük korunma ihtiyaçları için geniş ve toplayıcı bir program hazırlamanın, bugün
kü şartlar içinde, zaruri bulunduğunu düşünmekteyim. 

«Düyunu Umumiye» bütçe lâyihası : 
1939 malî yılma girerken «Düyunu umumiye» bütçesinin 49 739 599 lira olduğunu görmekteyiz. 

1942 malî yılında ise .tahmin edilen rakamlar, 96 440 652 liraya yükselmiştir. Bütçenin ilk göze 
çarpan tarafı, tedavül hacmini arttıran borçların azaltılmasına geçen yıldan daha fazla yer veril
mesidir. Dünya harbinin başmdanberi bir midi artan bu bütçenin, bugünkü şartların devamı müd-
detince daha fazla çoğalmasını beklemek lâzımdır. 

İçinde bulunduğumuz malî yıla nazaran bu bütçede 1 448 420 lira bir azalma ve 12 731 853 
lira bir çoğalma vardır. Bunların sebeplerini aşağıya kısaca toplıyorum: 

1. Azalmalar : 
Türkiye Yunanistan arasındaki 10 haziran 1930 tarihli Ankara Anlaşmasına göre geriye veril

mesi lâznııgelen malların 1885 sayılı kanuna göre mecburi istimlâke tabi tutulduğu malûmdur, is
timlâk bedellerinin ödenmesine yarayan bu fasıl,artık ödenecek borç kalmadığından kaldırılmakta
dır. (İçinde bulunduğumuz malî yıl bütçesinde konulan tahsisat 15 bin lira idi.) 

310 ncu fasıl : 1941 bütçesinde 614 000 lira olan tahsisat, 514 000 lira indirilerek 100 000 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

Fasıl başlığında sayıları yazılı kanunlara göre çıkarılan tahviller, içinde bulunduğumuz malî 
yılın sonunda tamamen ödenmiş olacaktır. 

Önümüzdeki malî yıl içinde bu kanunlara göre tahakkuk edecek borçlar, Muvazenei umumiye 
kanununun 13 ncü maddesine göre nakden ödenecektir. Bütçeye konulan tahsisat da nakden ya
pılacak ödemeleri karşılamak için tahmin edilmektedir. 

311 nci fasıl : Bu yıl kâğıt para itfasından dolayı kâğıt para karşılığı olarak Cumhuriyet Mer-
kez bankasına verilen bonolar azalmış ve bu faslın ikinci maddesindeki tahsisat da 1941.malî yı
lma nazaran 24 000 lira az konulmuştur. 

317 nci fasıl : Fasıl başlığında sayıları yazılı kanunlara göre tahassül eden borçlardaki azalmadan do
layı içinde bulunduğumuz malî yıla nazaran bu fasıl, 895 420 lira az tahmin edilmiştir. 

2. Çoğalmalar : 
307 nci fasıldan sonra sayısı boş bırakılan fasla 1 425 000 lira yeni tahsisat-konulmuştur. 3 hazi

ran 1941 tarihli ve 4057 sayılı kanuna göre 35 milyon liralık demiryolu istikrazından 15 .XI .1941 
de 5 milyon, 15 . IIT . 1942 de de 10 milyon liralığıçıkarılmış ve tamamen kapatılmıştır. Bunların 
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kopon tediyatına 1942 malî yılından başlanacaktır. Bütçeye konulan tahsisat, çıkarılan tahvillerin re-
sülmal ve faiz, komisyon ve diğer masrafları karşılığı olarak konulmuştur. 

311 nci fasıl : Bu faslın birinci maddesi, kâğıt para itfa karşılığı olarak bu yıl bütçesinin % 1 ni 
ihtiva etmekte ve 1941 yılına nazaran 731 968 lira fazla bulunmaktadır. 1942 bütçesinin umumî ye
kûnuna göre konulan tahsisat tamamdır. Ancak bütçe encümenimizde bağlandıktan sonra bu tah
sisat ya azaltılacak veya çoğaltılacaktır. 

312 nci fasıl : Bu faslın birinci maddesine, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasının sermayesini 
tamamlamak için 1938 malî yılmdanberi bütçe yekûnunun % 1/2 i nisbetinde tahsisat konulduğu 
malûmdur. Bütçenin umumî yekûnuna göre konulan tahsisat geçen yıla nazaran 365 985 lira fazladır 
ve tamamdır. Bu tahsisat da bütçenin encümenimizde varacağı miktara göre değişecektir. 

316 nci fasıl : Bu faslın birinci maddesine konulan ve 10 milyon isterlinlik ticari kredi anlaş
masının taksit ve faizlerinin ödenmesine ait bulunan tahsisat, 108 000 lira arttırılarak 1 680 000 
liraya çıkarılmıştır. Taksit anlaşmaya, faiz de bütün kredinin kullanılacağına göre konulmuştur. 
Kullanılan ve kullanılması melhuz miktara göre tahsisatı fazla görmekteyim. Bu tahsisattan ta
sarruf edilebilecek miktarı yüksek encümene arz edeceğim. 

318 nci fasıl : Bilhassa tedavül hacmini arttırmayı intaç eden borçların azaltılmasına ve emis
yonu tahdit etmeğe yarayan bu faslın ehemmiyetine aşağıda ayrıca temas edeceğim. Bu fasla ko
nulan tahsisat 1942 yllı için 6 milyon arttırılarak 31 milyona çıkarılmıştır. 

321 ve 322 nci fasıllar : Bu fasıllar içinde bulunduğumuz malî yıla nazaran (çocuk zammı için 
sayısı konulmıyan fasıl ile birlikte) 4 100 900 lira çoğalmıştır. Zamların mucip sebebi 4178 sayılı 
Zam kanunudur. i 

3 - Münakaleler: 
İçinde bulunduğumuz malî yıl içinde yapılan münakalelerle bu bütçeye yapilan zamlardan 

biri «mahkumünbih borçlar» a ve diğeri de 4178 sayılı Zam kanununun tatbikini temin için mü
tekait, dul ve yetim maaşlarına yapılmıştır. «Mahkumünbih borçlar» a yapılan zam yeni yıl bütçe
sinde nazara alınmamış, diğeri yukarıda da arzettiğim gibi bütçeye fazlasiyle tesir etmiştir. 

Tenzillere gelince: bu bütçeden yapılan ve miktarı 4 746 723 liraya baliğ olan mühim tenziller, 
25 milyon ingiliz liralık teslihat kredisi taksitlerinin bu kredinin tamamının 1939 takvim yılı 
sonunda* kullanıldığına göre konulmasından dolayı temin edilmiştir. Bu yıl da bu kredinin tama
mının kullanıldığına göre konulması lâzımgelen tahsisat bütçede yer almaktadır. Bu kredi anlaş
ması hükümlerine göre konulması istenilen tahsisattan tasarruf yapılmasının kabil olduğunu dü
şünmekteyim. Bunun mesnetlerini ve miktarını yüksek encümene arzedeceğim. 

Mütalâa ve temenniler : 
1. Memleketimizde mevduat hareketleri, Devlet tahvillerine, tasarruf bonolarına yatırılan pa

ralar da nazara alındığı takdirde inkişaf etmektedir. 1939 takvim yılı başında 311,4 milyon olan 
mevduat 1940 da 279,3 milyona düşmüş, 1941 de293,6 ve 1942 de 400,7 e yükselmiştir. Hazine
nin bankalardaki mevduatı nemalandırmak için % 5 faizle çıkardığı bonolar nisan ayı sonunda 
71 050 000 liradır. Bu yıl müddetinden çok evvel kapatılan 15 milyon liralık demiryolu tahvillerin
den maada tasarruf bonolarına plase edilen para, yine nisan ayı sonunda 54 165 800 liraya 
baliğ olmuştur. 

Devlet tahvillerinin gördüğü rağbet bunların kıymetini ihraç fiyatından hemen hemen yuka
rıda tutmuş ve tahvil arzlarının hususi şahıslartarafmdan kapatılması dolayısiyle Cumhuriyet 
Merkez bankası ile Amortisman sandığının tahvilât mubayaasına tahsis edilen paraları Önemli bir 
yekûna baliğ olmuştur. -

Bu kısa malûmata dayanılarak para piyasasının Devlet tahvillerine açık bulunduğunu söylemek 
mümkündür. Maliye vekilimiz, yüksek encümende bir taraftan kısa vadeli bonoların konsolide edil
mesine ve diğer taraftan piyasaya yeni tahviller çıkarılmasına mezuniyet veren bir kanun lâyihası-
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nı Meclise takdim edeceklerine dair beyanda bulunmuşlardı. Bu lâyihayı geciktirmemelerini te
menni ederim. 

Memleketimizde ticaret sahasında kullanılamıyan paraların Devlet tahvilleriyle tenmiye edilme
sine yavaş" yavaş alışılmaktadır. Fakat bugün tatbik edilmekte olan usuller, memleketin her tarafın
da tahvilât alış ve satışlarını kolaylaştırmayı temin edememektedir. Bu hususta iki temennide bulu
nacağım : 

a) Tahvil alış ve satışlarının, Cumhuriyet Merkez bankasının şubesi bulunmıyan yerlerde de 
kolaylaştırılması ve tahvillerin bugün daralan piyasa şartlan içinde ne kadar mühim bir plasman 
mevzuu olduğu hakkında her yerde ve her vasıtadan faydalanmak suretiyle propaganda yapılması, 
elindeki paraları ne yapacağını düşünenlerin aydınlatılması için tedbirler alınması; 

b) Suskripsiyon muamelesinin verilen müddetin sonuna kadar açık bulundurulması; tahvil sa
tın almak istiyenlerin arzulannm tamamen yerine getirilmesi, bunu temin için de kanuni salâhiyet 
istenilmesi; 

2. içinde bulunduğumuz malî yılın «Düyunu umumiye» bütçesini tetkik eden raportör arkada
şımızın geçen yıl bu vakitler temas ettikleri tekaüt, dul ve yetim maaşlarına ben de temas edece
ğim. Bu mevzu, iktisadi Devlet teşekkülleri tekaüt sandığı kanun lâyihası vesilesiyle yüksek 
encümende bir dafa daha görüşülmüş olduğundan bu mevzuun geniş bir izahını yaparak değerli 
vaktinizi almayacağım. Ancak adı geçen kanun lâyihasına ait mucip sebepler lâyihamızda da 
izah ettiğimiz gibi yıllar geçtikçe ağırlaşan bu yekûn artan tesirlerinden bütçeyi koruyabilmek 
ve bütün Devlet memurlarına şâmil bir tekaütlük rejimi tesis etmek için Hükümetin bu mevzuu 
esaslı bir şekilde ele alıp tetkik etmesini bir defa daha temenni etmek fazla olmaz. (Her yıl bu 
masrafların artışı vasati 250 bin liraya varmaktadır.) 

3. «Düyunu umumiye» bütçesinde yüksek tasvibinizle yapılacak tasarruflardan maada, diğer 
bütçelerden yapılabilen ve başka bir ihtiyaca tahsis edilmiyen tasarrufların ve varidat bütçesinde 
tahmin neticesinde bulunacak fazlaların emisyona müntehi olan borçları karşılamağa yarayan fasla 
nakledilmesini de yüksek encümenden temenni ediyorum. Bu tahsisat bugün fevkalâde tahsisatı 
karşılamağa yarıyarak emisyonu tahdit etmektedir. Fakat ileride tamamen tedavül hacmıini ek
siltmeyi temin edeceği için bu fasıl, Devlet bütçesinde en mühim bir yer işgal etmektedir-. 

Geçen yıl bu bütçeyi tetkik eden arkadaşımız, sakıt Osmanlı imparatorluğundan müdevver ve 
Düyunu umumiye adiyle anılan haricî borca ait tahvillerin bir taraftan ekseriyetinin Türk hâmil
lere intikal ettirilerek dahilî bir borç haline getirilmiş olmasından ve diğer taraftan Paris'de hâ
milleri temsil etmek istiyen «Düyunu umumiye meclisi» nin artık hâmillerin hukukunu temin 
edecek bir durumda da bulunamamasmdan dolayı asırlarca malî tarihimizde kara bir gölge gibi 
sürüp giden bu Meclisi Hükümetimizin ilga ettiğini ve bütün hâmillerin hukukunu temin vazife
sini üzerine aldığını yüksek encümeninize arzetmişlerdi. 

Hazinenin, bugün Avrupa menkul kıymetler borsalarının bin türlü kayıtlarla tamamen ka
panmış denecek bir vaziyette bulunmasına rağmen, bu tahvillerin memlekete getirilmesini te
mine bu yıl da devam ettiği anlaşılmaktadır, 

Geçen yıl bu tarihlerdeki vaziyete nazaran bugünkü durum şöyledir : 

Geçen yıl Bu yıl 
A) Kontenjanı (Türkiye ve Almanya dışındakiler) 870 049 849 422 
B) » (Türkiye'dekiler) 939 404 960 321 
C) » (Almanya'dakiler) 30 000 29 500 
Bu rakamlara göre bu yıl içinde Türk kontenjanına ilâve edilen tahvil adedi 21 bine varmak

tadır. 
«Düyunu umumiye» bütçesinin burada bahsi geçen ve geçmiyen fasılları ile Devlet borçlarının 

miktar ve nevilerini ilgilendiren mevzular hakkında yüksek encümenin isteyeceği malûmatı şifahen 
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arzedeeeğim. Bu bütçeye konulan rakamlar, Devlet borçlarının, kanunlarına göre, arızasız öden
mesini teminat altına almaktadır. Hazine şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki yıl içinde de 
bütün mükellefiyetlerini zamanında yerine getirerek Devlet itibarını kuvvetlendirmeğe devam ede
cektir. Binaenaleyh bütçe lâyihasının, temennilerim de nazara alınarak, yüksek encümence müzake
re ve kabul buyurulmasını dilerim. 

Gerek bu rapora, gerek şifahen arzedeeeğim hususlara mevzu olan malûmatı kolaylıkla veren 
Maliye vekâletimizin mesaisinde görülen intizamı yüksek encümenimizi memnun edeceği ümidiyle 
1 urada belirtmeği bir borç biliyorum. 

5 mayıs 1942 
Raportör 

Bolu mebusu 
Celâl. Sait Siren 



Muhassasatın nev'i 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 
AP-

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
tal̂ p edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısan - Dahilî borçlar 

Birinci bap - İstikrazlar 
3322 sayılı kanun mucibince 
çıkarılan 1938 ikramiyeli dahi
lî istikrazının faiz ve itfa be
delleriyle komisyon, sigorta 
ve sair bilûmum masrafları 
karşılığı 
2094 sayılı kanun mucibince 
çıkarılan ikramiyeli dahilî is
tikrazın faiz ve itfa bedelleriy
le komisyon, sigorta ve sair 
bilûmum masrafları karşılığı 
2463 sayılı kanun mucibince çı
karılan tahvillerin faiz ve itfa 
bedelleriyle komisyon, sigorta 
ve sair bilûmum masrafları 
karşılığı 
4057 sayılı kanun mucibince çı
karılan tahvillerin faiz ve itfa 
bedelleriyle komisyon, sigorta 
ve sair bilûmum masrafları 
karşılığı 

788 000 788 000 788 000 

1 138 000 1 138 000 1 138 000 

2844000 2 844 000 2 844 000 

1425 000 1425 000 

Birinci bap yekûnu 4 770 000 6 195 000 6 195 000 

İkinci bap - Dalgalı borçlar 
1885 sayılı kanun mucibince is
tanbul mecburi istimlâk be
deli 15 000 
Mahsubu umumî kanunu muci
bince verilecek tasfiyei düyun 
tahvillerinin 1932 - 1942 sene
leri faiz ve amortismanlariyle 
nakden verilecek tahvil kesir
leri, komisyon, sigorta ve sair 
masrafları karşılığı 80 000 80 000 80 000 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F , M. Muhas sa sa tm nev ' İ Lira Lira Lira 

310 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 
3523 sayılı kanunlara tabi olup 
nakden ödenecek borçlarla 
mülga Hatay Devletinden mü-
devver borçlar karşılığı 

311 Cumhuriyet merkez bankası 
hesabı 

1 Evrakı nakdiye itfa karşılığı 
2 Evrakı nakdiye mukibil veril

miş olan bonoların faizi 

Fasıl yekûnu 

312 Ziraat bankası hesabı 
1 3202 sayılı kanun mucibince 

verilecek sermaye karşılığı 
2 3491 sayılı kanunun muvakkat 

dördüncü maddesi mucibince 
verilecek olan 

Fasıl yekûnu 

ikinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Haricî borçlar 

Birinci bap - Sakıt İmparator
luk borçları 

313 Düyunu umumiye senelik mü
rettebatı ve bilûmum masarifi 

314 2670 ve 3022 sayılı kanunlar 
mucibince Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetine verile
cek taksit bedeli 

Birinci bap yekûnu 

614 000 100 000 100 000 

3 051 629 3 783 597 3 884 901 

1 395 000 1 371 000 1 371 000 

4 446 629 5 154 597 5 255 901 

1 525 814 1 891 799 1 942 447 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 

2 525 814 2 891 799 2 942 447 

7 681 443 8 226 396 8 378 348 

12 451 443 14 421 396 14 573 348 

3 963 800 3 963 800 3 963 800 

135 500 135 500 135 500 

4 099 300 4 099 300 4 099 300 

1 

2 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

İkinci bap - Haricî istikrazlar 
1722 sayılı kanun mucibince 
kibrit istikrazı faiz ve itfa mü
rettebatı 1 083 500 1 083 500 1 083 500 
3525, 3738 ve 4171 sayılı ka
nunlar mucibince yapılan kre
di ve istikrazlar karşılığı 
10 milyon sterlinlik kredinin 
faiz, itfa ve masrafları karşı
lığı 1 572 000 1 680 000 1 680 000 
25 milyon sterlinlik kredinin 
faiz ve itfa mürettebatı 9 504 495 9 504 495 9 504 495 
15 milyon sterlinlik istikrazın 
faiz ve itfa mürettebatı 5 214 628 5 214 628 5 214 628 
2 milyon sterlinlik istikrazın 
faiz ve itfa mürettebatı 695 284 695 284 695 284 
264 milyon küsur franklık is-
tikrazın faiz ve itfa müretebatı 508 353 508 353 508 353 

Fasıl yekûnu 17 494 760 17 602 760 17 602 760 

ikinci bap yekûnu 18 578 260 18 686 260 18 686 260 

Üçüncü bap - Mütenevvi 
borçlar 

664, 1013, 1177, 1244, 1550 ve 
2425 sayılı kanunlar mucibince 
çıkarılan bonolar ve bu mahi
yetteki borçlar 4 518 216 3 622 796 3 622 796 
Fevkalâde tahsisat karşılıkla
rından ve 1715 sayılı kanun ve 
müzeyyelâtı ile diğer kanunla
rın tesbit ettiği hadler dahilin
de çıkarılan Hazine bonoların
dan doğan borçların faiz ve it
fa bedelleri 25 000 000 31 000 000 35 000 000 
[Tasarruf bonoları için Amortisman 
sandığına verilecek ücret ve masraflar 
dahildir.] 

2434 sayılı kanun mucibince 
teinin olunan kredi taksiti 800 000 800 000 800 000 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Mahkûmünbih borçlar 100 000 100 000 100 000 

Üçüncü bap yekûnu 30 418 216 35 522 796 39 522 796 

İkinci kısım yekûnu 53 095 776 58 308 356 62 308 356 

Üçüncü kısım - Zatî maaşlar 
ve tahsisatlar 

Vatani hizmet mukabili maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeler 30 000 30 900 30 900 
Mütekait, dul, yetim maaşları 
ve tahsisatları 19 500 000 23 500 000 23 500 000 
4178 sayılı kanuna göre verile
cek çocuk zammı 0 100 000 100 000 
551 sayılı kanun mucibince 
harp malûllerine verilecek ara
zi bedeli 80 000 80 000 80 000 

Üçüncü kısım yekûnu 19 610 000 23 710 900 23 710 900 

UMUMÎ YEKÛN 85 157 219 96 440 652 100 592 604 



12 - Gümrük ve inhisarlar V. 



Rapor ri 

Gümrük ve inhisarlar vekâletiyle Muhafaza umum komutanlığı 1942 senesi bütçe lâyihalarını 
tetkik ettim. 

Hazinenin gümrüklerden beklediği varidat, harbin başından beri ithalâtın azalması yüzünden, 
hersene tenakus göstermekte olmasına rağmen 1941 senesinde ilk defa olarak bütçeye konulan 
muhammen mikdarı tecavüz etmiştir. Filhakika gümrüklerin 1941 senesi on aylık bütçe muham-
menatına karşı hasılat yekûnu (6 291 581) lira bir fazlalık göstermektedir. Bu fazlalık geçen sene
lere nazaran ithalâtın artmasından ve mühim bir miktarı da hazirandan beri tatbik edilmekte olan 
ihracat vergisinin cibayetinden neşet etmektedir. 

Bütçelerin masarif lâyihalarında görülen artışlar da kanuni zamlar ile ihtiyaç maddelerinde 
görülen pahalılıklardan husule gelmektedir. 

1. Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1942 senesi masraf bütçe lâyihası : 
Maaşlar : Maaş ve ücret tutarı olarak talep edilen (1 769 740) liralık tahsisat fiili kadroya 

dahil memuriyetlerin maaş ve ücretlerinin tam olarak tutarıdır. Burada görülen (274 360) lira 
fazlalık fevkalâde zamma ait kanuni zamdır. Fiili kadro tetkik edildikte terkibinde ufak bir 
değişiklik görülmektedir. Bu da evvelce «L» cetveline alınmış olan memuriyetlerden «25» tanesi
nin fiili kadroya alınmasından ve buna mukabil fiili kadrodan «56» memurluğun da «L» cetveline 
nakledilmesinden mütevellittir. Fakat tahsisat yekûnunda bir fark yoktur. Bu mübadeleye sebep 
terfi zamanı gelmiş olan memurların terfihi imkânını temine matuftur. Bu suretle memur sını
fında kemiyetten ziyade keyfiyete ehemmiyet atfedildiği tezahür eder. 

Teşkilât kanunlarma merbut kadro adedi 1786 memurdan ibarettir. 
Bu kadronun 1942 senesi manzarası şöyledir: 
Fiili kadro 1556 
«L» cetveli 230 
Açık maaşı : Vekâlet emrine alınan veya memuriyeti lâğvedilen memurlara verilmekte olan 

bu açık maaşı geçen senenin aynıdır. Gerçi bu madde bir mikdar münakale yoliyle tenkis edilmiş 
ise de bu da sene içinde yapılan fevkalâde zamların karşılığını bütçe umumî tasarrufatmdan temin 
maksadına matuftur. Zaten bu maddeden münakale yapılabilmesi açığa çıkan memurlardan bir 
kısmının muhakeme altına alınmış olup muhakeme neticesine kadar paralarını alamamalarından 
doğmuştur. 

Tekaüt ikramiyesi : Bu tahsisat sin tahdidine tabi olacak «8» kişinin ikramiyeleri tutarıdır, 
talep yerindedir. v / "7 '' 7r' */ 

Yakacak ve çocuk zamları : Yeni açılan iki tertibe konmuş olan bu tahsisattan yakacak kıs
mı, mürtefi mahaller kadro tutarları hesap edilerek konulmuş ve çocuk zamları da memurinden 
istenilmiş beyannameler münderecatına nazaran konulmuştur. 

Merkez ücretleri : 1. Memurlar geçen senenin aynıdır. Fakat, kanuni zamdan ibarettir. 
2. Müteferrik müstahdemler: miktarı geçen senenin aynıdır, ilâvesi ücretlere vâki kanuni 

zamdan ibarettir. y ? 
Vilâyet ücretlilerinde de ne memur ve ne de müteferrik müstahdemlerde bir değişiklik yok

tur. Tahsisat fazlalığı kanuni zamdan mütevellittir. 
Muvakkat tazminat : istanbul'da bulunan levazım memurlarından dördünün ve Ankara güm» 

[*] (Raporda sözü geçen cetveller dosyadadır). 
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rüğüne «3» memurun ilâvesinden mütevellit mesken tazminatının ilâvesiyle geçen senenin aynıdır. 

Merkez mefruşat ve demirbaşı : Geçen senenin aynıdır. 
Merkez levazımı : 
1. Tenvir : Aynen. 
2. Teshin : Pahalılık münasebetiyle (2 550) ilâvesiyle. 
3. Kırtasiye : Aynen. 
4. Merkez müteferrikası : Aynen. 
Vekâlet otomobil masrafı : Pahalılık münasebetiyle işletmeye (1 000) tamire (500) olmak üze

re ceman (1 500) lira ilâvesiyle; 
Nakil vasıtaları masrafı : Bu faslın maddelerinde görülen (1 889) liralık zam pahalılık ve 

almacak dört bisiklet karşılığı olmak üzere yapılmıştır. 
Vilâyet mefruşat ve demirbaşı : (3 000) lira tasarrufla konmuştur. 
Vilâyet levazımı : 
1. Tenvir ve teshin aynen. 
2. Kırtasiye pahalılık münasebetiyle (1 000) lira zammiyle; 
Vilâyetler müteferrikası : Aynen. 

' Müşterek masraflar : 
1. îcar bedeli (1 000) lira tasarrufla (25 000) liradır. 
2. Defatir ve evrakı matbua aynen. 
3. Melbusat bedeli pahalılık ve kolcuların miadı gelen paltolarının tecdidi münasebetiyle 

(12 798) lira ilâvesiyle. 'W^'""- ' • 
Daimi memuriyet harcırahı : (3 000) lira fazladır bu da idarenin cenup hududunda müddetini 

dolduran memurlarını diğer mıntakalara ve mütekabilen yapılan nakiller münasebetiyle konmuş
tur. "_ '. i Z 

Muvakkat memuriyet harcırahı : Askere giden memurların yerine mahallen vekil tâyini müm
kün olmadığından hariçten gönderilen memurların harcırahı ve ikamet yevmiyeleri olmak üzere 

(2 000) lira zammiyle konmuştur. Esasen bu iki fasıldaki zamlar sene içinde münakale yoluyla 
yapılan ilâvelere tekabül etmektedir. 

Müfettişler harcırahı : Her ne kadar sene içinde bu fasıldan (2 500) lira tenzil edilerek müna
kale yapılmış ise de askerde bulunan ve her zaman gelmesi muhtemel bulunan müfettişlerin mua
melâtı teftiş için yapacakları seyahatlerin mukabili olan bu fasıl geçen senenin aynı olarak kabul 
edilmiştir 

Resmî telefon : (500) lira zamla. 
Ücretli muhabereden : (100) lira tenzil ile.. 
Posta ve telgraf ücreti : (1 555) lira fazlasiyleMünakalât vekâletinin istatistik malûmatına müs

teniden sebkeden talebi üzerine konmuştur. 
Tedavi ve yol masrafı : Aynen. 
Mukannen masrafları : 

1. Reddiyat : (100 000) lira noksaniyîe. 
2. İkramiyeler : Aynen. 
3. Tazminat : Aynen. 

Gümrük ambarlarında zayi olan eşya : Aynen. 
Mütenevvi masraflar : Bu faslın yalnız kimyahaneye müteallik maddesine pahalılık münasebe

tiyle (2 750) lira zammedilerek diğer tertipler aynen; bir de altıncı maddesinden (200) lira tenzil 
edilmiştir. 

Muharreratı umumiye ve sairenin tabı ve sairesi aynen. 
Tarife ve nomanklâtür : işleri bittiğinden fasıl tayyedilmiştir. 
Pasif korunma umumî masrafı : (5 200) lira tenzili suretiyle (5 000) liradır. 
Tartı aletleri mubayaa ve tamiri : Aynen. 
inşaat ve tamirat : Gümrük binaları, memur evleri ve muhafaza teşkilâtına ait binalar için 
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Gümrük vekâleti namına Nafia vekaleti bütçesine (178 596) lira konulmuştur, ancak vekâletin ufak 

tamirat yani bin lira ve daha aşağıları için her ne kadar (inşaat ve tamirat) faslına geçen sene
nin aynı olarak (10 000) lira konulmuş ise de kâfi gelmediğinden Nafiaya verilecek miktardan 
(20 000) lira tenzili ile bu fasla ilâve edilmesi ve tertibin (20 000) liraya iblâğı taleb edilmekte
dir, muvafıktır. 

Gümrük kursları masarifi : 
Madde 1. — Kadro tutarına yapılan kanuni zaııla aynen. 
Madde 2 .— (300) lira ilâvesiyle 
Madde 3. — Aynen 
Geçen yıl ve eski yıllar borçlarından (4 250) üra tenzil edilmiştir. 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti masraf bütçesine ait başka bir mütalâa yoktur. Vekâlete ait 

muhtelif cetveller rapora raptedilmiştir. 
Gümrük muhafaza genel komutanlığı İl42 malî senesi masraf bütçe lâyihası. 

Maaşat: Komutanlığın lâyihada talep ettiği tahsisat yekûnu fiili kadronun tutarı olan (1 1G4 84Ü) 
lira ile 1942 askerî kadrosu tutarı olan (831 910) liranın mecmuudur. 

Sivil memurlar kadrosiyle «L» eetveinde geçen seneye nazaran hiç bir değişiklik yoktur. -Kanu
ni zamların da ilâvesiyle yekûn (2 395 887) liraya baliğ olmaktadır. 

Açık maaşı : Bin lira tenzili ile (1 400) liradan ibarettir. 
Tekaüt ikramiyesi : Aynen. 
Yakacak ikramiyesi ve çocuk zamları : Yeni açılan bu iki tertibe (15 000) ve (17 000) lira 

olmak üzere ceman (32 000) lira konulmuştur. 
ücret : Madde 1. Memurlar : Geçen senenin aynıdır, bir değişiklik yoktur. (13 900) liralık 

fazlalık kanuni zamlardır. 
Madde 2. — Müteferrik müstahdemler : Bu kadroya (100) lira ücretle bir kişi makinist olarak 

îıâve edilmiştir. Bu ücret etüt makinesi için yevmiye ile hariçten istihdam edilmekte olan ve üc 
i eti melbusat faslından verilen makinistin bu defa aynı ücretle «D» cetveline ilâvesinden iba-
ıettir. Bu tahsisata kanuni zamlar ilâve edilmiştir. 

Erbaşlara verilecek nakdî mükâfat : Aynen. 
Muvakkat tazminat : Karargâh kadrosunun bugünkü mevcuduna nazaran tahsisat farkı olan 

(1 644) liranın ilâvesiyle (18 444) liradır. 
Mefruşat, ve demirbaş : Pahalılık ve yeni teşkil edilen taburun ihtiyaçları karşılığı olarak 

•,2 000) lira fazlasiyle (3 000) liradır. 
Kırtasiye : Pahalılık münasebetiyle (200) lira fabladır. 
Müteferrika : Pahalılık münasebetiyle (1 000) lira fazladır. 
Mütenevvi masraflar : 
1. Yeni teşkil edilen tabur için tutulacak l in al ar ücretlerinin ilâvesiyle (54 000) liradır. 
2. Defatir ve evrakı matbuada da geçen seneye nazaran pahalılık yüzünden (400) lira bir zam 

vardır. 
Daimî memuriyet harcırahı : Gerek subay ve memurların kıta vaziyetinden dolayı değişmeleri, 

gerek muhafaza memurlarının bir mahalden diğer mahalle nakli icabetmesi yüzünden, esasen 
münakale edilmiş olan mikdarm da ilâvesiyle (9 000) lira fazlasiyle (37 000) liralık tahsisat kon
muştur. 

Muvakkat memuriyet harcırahı : Aynı sebeplere ilâveten muhabere kursuna giden subaylarla 
gedikli erbaşlarm masrafları karşılığı olmak üzere münakale ile de alınmış olan on bin liranın 
ilâvesiyle (20 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Müfettişler harcırahı : Bin lira ilâve edilmiştir. 
Resmî telefon : (500) lira fazlasiyle konmuştur. 
Ücretli muhabere : aynen. 
Tedavi ve yol masrafı : (500) lira fazlasiyle konmuştur. 
Jjevazım ve teçhizat masrafları : (2 500) lira fazlasiyle. 
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Kara nakil ve deniz muhafaza vasıtaları masrafları : ~~~" 
1. Mubayaa tertibine (7 500) lira zammedilin iştir. Deniz motoru mubayaası içindir; 
2. İstanbul'da tamirat atülyesinin masraf bütçesi pahalılık münasebetiyle (10 000) lira ilâ

vesiyle (50 000) lira olarak tesbit edilmiştir; 
3. Bu vesaitin işletme masrafı da (20 000) fazlasiyle (80 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 
Hayvan mubayaa ve tazmin masrafları : Yeni taburun hayvan mubayaa bedelinin ilâvesiyle 

(4 000) liradır. 
Tay mat : Fiyat tereffüü ve yeni taburun ihtiyaçlarına mukabil (122 000) lira ilâvesiyle kon

muştur. 
Madde 2. — Yem bedeli olarak bu sene açılan yeni tertibe (226 568) lira tahsisat konmuştur. 

Geçen sene yem bedeli birinci tayınat maddesinde dahil idi. Bu itibarla tayınata ceman pahalılık 
münasebetiyle zam mikdarı (348 568) liraya baliğ olmaktadır ki, fazlalık % 50 yi tecavüz etmek
tedir. 

Madde 3. — Mahrukat ve sair masraflarına da (79 000) lira fazlasiyle (200 000) lira konulmuştur. 
Madde 4. — Deniz subaylarının yemeklik bedellerine de (7 500) lira ilâvesiyle (22 500) lira tes

bit edilmiştir. 
Madde 5. — Yem bedeli olarak (4 000) lira tenzille (80 000) lira konulmuştur, tenzile sebep 

hayvan noksanıdır. 
Levazımı askeriye : 
1. Melbusat: (115 000) lira fazlasiyle (325 000) liradır. Fazlalık pahalılıktan mütevellittir; 
2. Teçhizat : (10 000) lira fazlasiyle (30 000) liradır; 
3. Mutabiye : Bu maddeye de (2 000) lira pahalılık zammiyle (7 000) lira konulmuştur. 
Ecza ve sıhhi malzeme faslında yalnız (3 000) lira fazlalık vardır. 
İstihbarat : Aynen. 
Nakliyat : Bu maddeye de (28 000) lira ilâve edilmiş ve tahsisat yekûnu (58 000) liraya baliğ 

olmuştur. 
înşaat ve tamirat : (2 500) lira ilâvesiyle (10 000) lira olarak tesbit. edilmiştir. Başlıca inşaat 

karakol tamiratıdır. Esasen bu sene de (2 000) lira münakale alınmıştır. 
Muhafaza kursu masrafları : Muhtelif maddelerine (8 470) lira ilâvesiyle (30 470) liradır. Yeni 

teşkilât kanuniyle bu kurs yeni açılmıştır. Muallimler ve talebe kadrosu merbuttur. 
Borçlar : Geçen ve eski yıllar borçları (4 407) lira fazlasiyle (10 045) lira olarak tesbit edil

miştir. 
Gümrük muhafaza genel komutanlığı masraf bütçesi hakkında,başka bir mütalâa yoktur. Genel 

komutanlığa ait muhtelif cetveller rapora raptedilmiştir. 
Arzolunur. 

24 . IV .1942 
Raportör 

Tunceli Mebusu 
M. Tenel 
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329 

330 

1941 
Ma„lî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Vekâlet 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

326 Vekil tahsisatı 4 800 5 320 5 320 
327 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö

re verilecek zamlar 
1 Memurlar maaşı 1 495 260 1 769 740 1 769 740 
2 Açık maaşı 8 000 8 000 8 000 
3 Çocuk zammı 0 0 17 000 

[Ücretlilerin zamları da bu tertipten 
verilir.] 

4 Yakacak zammı 0 0 8 000 
[Ücretlilerin zamları da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 1 503 260 1 777 740 1 802 740 

328 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 17 000 8 640 8 640 

0 4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek yakacak ve çocuk 
zamları 

0 
0 

1 
2 

1 
2 

Yakacak zammı 
Çocuk zammı 

Fasıl yekûnu 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyet ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

0 
0 

0 

8 100 
31 320 

39 420 

1 200 
23 040 

24 240 

8 000 
17 000 

25 000 

9 169 
37 512 

46 681 

1 433 
27 782 

29 215 

0 
0 

0 

9 169 
37 512 

46 681 

1 433 
27 782 

29 215 
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Muvakkat tazminat 

İMİ 
Malî yılı 
tahsisatı 

lira 

46 416 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

47 244 

İkinci bap - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir 
[Muhafaza genel komutanlığı kısmı 
ile beraber binanın tenvir ve asansör
ler ve su motörlerinin ceryan sarfi
yatı masrafları da dahildir.] 
Teshin 
[Muhafaza genel komutanlığı kısmı 
ile beraber binanın teshini ve odacı
larla karargâh erlerinin yıkanma ve 
temizliği için sarfolunaeak mahrukat 
ve havagazı masrafları.] 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
[Vekâlet binasındaki Muhafaza genel 
komutanlığının şehir suyu ile donan
ma masraf lan da dahildir.] 

4 000 

3 000 

6 750 

2 000 

11 750 

8 000 

9 300 

2 000 

14 300 

8 000 

47 244 

Birinci bap yekûnu 1 635 136 1 939 840 1 939 840 

4 000 4 000 

3 000 3 000 

9 300 

2 000 

14 300 

8 000 

1 
2 

1 
2 
3 

Vekâlet oton 
İşletme 
Tamir 

Nakil vasıtal 
Mubayaa 
İşletme 
Tamir 

lobili masrafı 

Fasıl yekûnu 

arı masrafı 

Fasıl yekûnu 

2 000 
500 

2 500 

1 
900 
500 

1 401 

3 000 
1 000 

4 000 

1 
1 900 
1 399 

3 300 

2 500 
1 000 

3 500 

1 
1 900 
1 399 

3 300 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 22 000 19 000 19 000 
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338 Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

339 Vilayetler müteferrikası 

ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

340 Mütenevvi masraflar 
1 İcar bedeli 
2 Matbu evrak ve defterler 
3 Melbusat 

[Gümrük kolcularının melbusatı 
dahildir.] 

Fasıl yekûnu 

341 Daimî memuriyet harcırahı 
342 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
343 Müfettişler harcırahı 
344 Staj için yabancı memleketle

re gönderilecek müfettiş ve 
muavinlerinin harcırahı 

345 Yüksek tahsilini bitirmiş ya
bancı dil ve gümrük mua
melelerini bilenlerden yabancı 
memleket gümrüklerine staj 
için gönderileceklerin harcırahı 

346 Resmî telef an tesis ve mükâle-
me masrafı 

34Î Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

26 950 26 950 26 950 
12 000 13 000 13 000 

38 950 39 950 39 950 

15 000 15 000 15 000 

103 601 107 550 107 050 

26 000 25 000 25 000 
18 800 18 800 18 800 
15 000 28 798 28 798 

59 800 72 598 72 598 

26 000 29 000 29 000 

17 500 19 500 19 500 
36 760 36 760 36 760 

1 1 1 

1 1 1 

8 000 8 500 8 500 

500 400 400 



1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

l i ra Lira 
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Posta ve telgraf ücreti 39 625 41 180 41 180 
[Gümrük muhafaza genel komutanlı
ğı ücretleri de dahil.] 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 10 000 10 000 10 000 
Mukannen masraflar 
Reddiyat 
Nisbeti kanunla muayyen ikra
miyeler 
[1918 sayılı kanunun 3777 sayılı ka
nunla değişen 60 ncı maddesi] 
2550 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi mucibince verilecek taz
minat 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

Dördüncü bap - Daimî mas
raflar 

200 000 

2 820 

300 

203 120 

401 307 

100 000 

2 820 

300 

103 120 

321 060 

100 000 

2 820 

300 

103 120 

321 060 

Gümrük ambarlarında zayi 
olan eşya tazminatı 300 300 300 
Mütenevvi masraflar 
Kimyabaneler, makine, alât ve 
levazımı bedeli ve tamirleri 
masrafı ve hariçte yaptırıla
cak tahlil ve kimyager ücreti 4 000 6 750 6 750 
11 nisan 1334 tarihli Gümrük 
kanununun 9 ncu maddesi mu
cibince satın alınacak eşya be
deli 
Nümunehaneler için alınacak 
numune bedeli 
Nakliye, bendiye, iaşe, bakım 
ve koruma masrafı 
[Gümrük idaresine ait olanlarla mu
hafazası altında bulunan ve kaçak 
olarak yakalanıp gümrük idaresine 
svek ve teslim olunan bilûmum eşya 

1 

300 

8 000 

1 

300 

8 000 

1 

300 

8 000 
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ve emvalin nakliye ve bendiyesi ve 
kaçak olarak yakalanan hayvanların 
iaşe, takım ve koruma masrafı.] 

5 Kaçak eşya satış masrafı 
[1918 numaralı kanunun 21 nci mad
desi mucibince kaçak eşya müzayede 
satışında hazır bulunacak azaya ve 
eşyanın mahiyet ve kıymetini tâyin 
ve takdir için davet olunacak ehli 
hibreye ticaret ve sanayi odaları ni
zamnamesi mucibince ve ticaret oda
sı bulunmıyan yerlerde belediyece 
takdir olunacak nisbet ve miktar üze
rinden verilecek ücretler.] 

6 Tercüme ücret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

353 Muharreratı umumiye ve sair 
matbuaların tabı, teclit, kâğıt 
ve sair levazımı masrafı 

0 Tarife nomankilâtörü ve izah-
namesinin tertip ve ihzarı mas
rafları 
[Komisyonun ücret ve zaruri mas
rafları buraya dahildir.] 

354 Pasif korunma umumî masraf
ları 
[Muhafaza masrafı dahildir.] 

Dördüncü bap yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

100 100 100 

300 100 100 

12 701 15 251 15 251 

4 000 

3 384 

10 244 

4 000 4 000 

5 000 5 000 

30 629 24 551 24 551 

Beşinci bap - Muvakkat mas
raflar 

355 Tartı aletleri mubayaa ve ta
mir masrafları 

356 İnşaat ve tamirat 
[A. 1 000 lira ve aşağı inşaat, tesi
sat ve tamir ve satın alınacak veya 
istimlâk edilecek arsa veya binaların 
mubayaa, istimlâk ve harç masrafları 
dahildir.] 

2 000 
10 000 

2 000 
10 000 

2 000 
58 596 
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[B. Cenup demiryolları idaresince 
geçen sene inşa edilerek Hazineye 
devrolunan gümrük memurlarının 
ikametlerine mahsus binanın inşa 
masrafına yardım olmak üzere veri
len (2 000) liraya ilâveten verilecek 
(600) lira ile bu yıl cenup hududun
da memurların ikametlerine mahsus 
olarak yeniden inşa ve Hazineye dev
redilecek evlerin masrafına yardım 
olmak üzere ev basma âzami maktuan 
verilecek (3 000) liraya kadar para
lar da bu tertipten ödenir.] 

Gümrük kurslan masrafı 
1 Merkez kursu muallim ücreti 
2 Merkez kursuna getirilecek 

memurlara 3888 sayılı kanu
nun 5 nci maddesi mucibince 
verilecek 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 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

7 560 

12 100 

9 015 

12 400 

9 015 

12 400 

9 000 9 000 9 000 

28 661 30 416 30 416 

40 661 42 416 91 012 

Altmcı bap - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 

1 1940 yılı borçları karşılığı 
2 1939 » » » 
3 1938 » » » 

8 000 8000 

12 000 
1 000 

500 

1 000 
250 
250 

1 000 
250 
250 



194İ 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

1937 yılı borçları karşılığı 
1936 » » » 

Fasıl yekûnu 

Altıncı bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

250 
250 

14 000 

14 000 

2 225 334 

250 
0 

1 750 

9 750 

2 445 167 

250 
0 

1 750 

9 750 

2 493 263 

îkinci kısım - Gümrük muha
faza genel komutanlığı 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Maaşatı umumiye 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 
Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

1 956 972 
2 400 

0 

0 

1 959 372 

2 395 887 
1 400 

0 

0 

2 397 287 

2 395 887 
1 400 

17 000 

15 000 

2 429 287 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mueibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 1 020 1 020 1 020 
4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek yakacak ve çocuk 
zamları 
Yakacak zammı 
Çocuk zammı 

Fasıl yekûnu 

0 
0 

0 

15 000 
17 000 

32 000 

0 
0 

0 
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Ücret 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

3779 sayılı kanun mucibince 
erbaşlara verilecek nakdî mü
kafat 
Muvakkat tazminat 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

82 500 
236 820 

319 320 

300 
16 800 

104â malî yılı için 
Hükümetçe Encümenee 
talep edilen kabul edilen 

I/ira Lira 

96 400 
284 690 

381 090 

300 
18 444 

96 400 
284 690 

381 090 

300 
18 444 

Birinci bap yekûnu 2 296 812 2 830 141 2 830 141 

ikinci bap - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
icar bedeli 
Matbu evrak ve defterler 
[Tabı ve teclit malzemesi, alât ve 
edeveat ve müstehlek mevat muba
yaa, tamir bedeli, kitap ve risaleler ve 
harita mubayaası, teclit ve kornej, 
telif ve tercüme masrafları dahildir.] 

1 000 
3 450 
7 000 

50 000 
3 000 

3 000 
3 650 
8 000 

54 000 
3 400 

3 000 
3 650 
8 000 

54 000 
3 400 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükale-
me bedeli 

53 000 

28 000 

10 000 
2^00 

2 500 

100 

57 400 

37 $00 

20 000 
3*000 

3 000 

100 

57 400 

37 000 

20 000 
3 000 

3 000 

100 



1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî; 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

71lı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira Muhassasatın nev'i 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 500 2 000 2 000 

ikinci bap yekûnu 108 550 137 150 137 150 

Üçüncü bap - Daimî masraflar 
Levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye masrafları 7 500 10 000 10 000 
[Pnldak, ışıldak, telefon, santral, 
telsiz ve muhabere şebekelerinin bilû
mum masrafları, dürbün, parato
ner, talim ve terbiyeye müteallik 
demirbaş ve miatlı malzeme, kara ve 
deniz kuvvetlerinin bilûmum silâh, 
mühimmat ve teçhizatı harbiye ve 

fenniyelerinin mubayaa, tamir, tat-
hir ve sair masrafları, velense, eyer, 
koşum takımı mubayaasiyle bunlara 
ait bilûmum tamir ve tathir masraf
ları.] 

Kara nakil ve deniz muhafaza 
vasıtalarının masrafları 
Mubayaa 2 500 10 000 10 000 
Kara ve deniz vasıtalarının 
tamirleri, tamirata ait malze
meleri, yedek parçaları, demir
baş, mukannen ve müteferrik 
levazımına müteallik masraf
ları 40 000 50 000 50 000 
[Atelyeler için lüzumunda alınacak 
alât, edevat ve takımlarla atelyeler 
haricinde tamir ettirilecek kara nakil 
ve deniz muhafaza vasıtalarının ta
mirat bedelleri, atelyeler için hariç
ten tutulacak bilûmum usta, işçi, 
çırak yevmiyeleri bu tertipten veri-
lir.l 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatin nev'İ Lira Lira Lira 

Vesaitin işletme malzemesi, 
tahlisiye ve nakliyesi 
[İşletme malzemesinin muhafazası 
için satın alınacak yağ gemisi, lay-
ter, duba ve bidonların mubayaası 
bu tertibe dahildir.] 
Kaçak takibinde kullanılmak 
için hariçten tutulacak nakil 
vasıtalarının kira, tamir ve 
tazmin masrafları 

Fasıl yekûnu 

Hayvan mubayaa ve tazmin 
masrafları 
[2449 ve 3310 sayılı kanunlara göre 
bilûmum binek, cer ve tahmil hayvan-
lariyle 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.] 

60 000 80.000 80 000 

100 100 100 

102 600 140 100 140 100 

1000 4 000 4 000 

620 000 742 000 995 000 
Muayyenat 
Tayınat 
[Kara ve deniz subay, erat, harbiye 
ve lise talebesinin iaşesi, seyyar fı
rın ve mutfak ve temizleme makinele-
lerinin satın alınması, yaptırma, tamir 
ve işletme masrafları, iaşe mad
delerinin temizlenme, havalanma, 
üğütme, mutfak ve ambarlardaki iaşe 
maddelerinin muhafazası için dolap 
ve ranza yaptırılması ve tamiri ve ha
va dolabı ve malzemesinin satın alın

ması, tesisi, tamir ve işletmesiyle ha
va dolabı olmıyan yerlerde soğuk hava 
masrafları, ekmek saçı mubayaa ve 
tamirleriyle ekmek pişirme ve bulgur 
kaynatma ve sair masrafları, ka
vurma imal ücretleri, fırın, mut
fak ve zephiye işlerinde kulla
nılacak malzeme ile iaşe mad
delerinin muhafazasında kullanılacak 



1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 
çuval, sandık, bidon, tenekenin satın 
alınması ve tamir masrafları iaşe mad
delerinin ambalaj masrafları, mutfak 
ve yemek takımlarının kalay ücreti ve 
bunlar için satın alınacak kalay, nisa
dır, pamuk ve sair masrafları, erza
kın muayene, tahlil masraflariyle le
vazım muayene komisyonları ve 
kimyahaneleri için satm alına
cak alât ve edevat ve ecza mas
rafları ve bunların tamir ve mu
hafaza masrafları ve su tasfiyesi için 
satm alınacak alât ve edevat bedelle
riyle kurdurma ve tamir masrafları, 
hastane ve revirlerde bulunacak has
ta eratın masrafları, ikinci kaptan 

yerinde deniz gediklisi kullanıldığı tak
dirde bunların 1010 sayılı kanuna gö
re verilecek er zam tayın bedelleri ve 
revir ve mutfaklardaki dolapların ve 
yemek kapları ile mutfak malzemesi
nin temizlenmesinde kullanılacak soda 
ve ısabun masrafları bu tertibe dahil
dir.] 
Yem 0 226 568 226 568 
[Subayların zatî ve mirî hayvanların 
iaşesi, arpa kırma, ezme ve temizleme 
makinalarının mubayaa, tesis ve tamir 
masrafları ve hariçte kırdırılacak 
arpanın kırdırma ve ezdirme ücret
leri, yem tevzi Ölçeği, arpa ve saman 
çuvallariyle saman hararlarının sa
tın alınma ve tamirleri, çayır biçme 
alât ve edevatiyle ot ve saman balye 
makinalan ve tellerinin mubayaa, ta
mir ve kiralama ve çalıştırılacak 
işçilerin yevmiyeleri, 3310 sayılı 
kanun mucibince askerî hizmetlerde 
kullanılacak köpeklerle yavrularının 
iaşe masrafları, erat iaşesi için ayak
tan satm alınacak etlik hayvanların 
kesilinceye kadar iaşeleri bu tertibe 
dahildir.] 
Mahrukat, tenvir ve teshin 
masrafları 121 000 200 000 217 288 
[Harbiye ve lise talebesiyle eratrn 
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Muhassasatm nev'i 

kanuni mahrukat istihkakları, su
bay, memur ve muhafaza memurları 
odalarının tenvir ve teshini, soba, 
mangal ve teferruatının satın alınma
sı, tamirleri ve kurdurma masraf bi
riyle kurdurma için satın alınacak 
malzeme masrafları, ampul, bilûmum 
lâmba, fener gibi tenvirat malzemesi 
alımı tamir ve tesis masrafları, 
fırınlarda ekmek pişirmek için kul
lanılacak her nevi mahrukat ve 
3810 sayılı kanun mucibince askerî 
hizmetlerde kullanılacak köpeklerle 
bunların yavruları için lüzumunda 
sarf edilecek odun ve gaz masrafları bu 
tertipten verilir.] 
1615 sayılı kanunun ikinci 
maddesi mucibince verilecek 
yemeklik bedeli 
3944 sayılı Teşkilât kanunu
nun sekizinci maddesi muci
bince verilecek yem bedeli 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
[Harbiye ve lise talebesi, kara ve de
niz eratının ve muhafaza memurlariy-
le askerî kadroda olupta ücretle müs
tahdem bilûmum kaptan ve makinist
lerle deniz vesaiti müstahdemlerinin, 
odacı, şoför ve bekçi melbusatı ve 
3944 sayılı teşkilât kanununun ye
dinci maddesi mucibince sivil kıya
fetle vazifelendirilen muhafaza me-
murlariyle mıntaka ve kısmı âmirle
rine verilecek ellişer lira elbise be
deli ve vapurların muayenesinde me
murlara verilecek tulum, elbise, çiz
me ve bihımum melbusatm muayene 
ve tahlil masrafları ve muayene için 
satın alınacak alât, edevat ve ecza mas
rafları, spor elbiseleri ve melbusatm 
muhafazasında kullanılmak üzere 
alınacak naftalin masrafları.] 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1.5 000 

84 000 

22 500 

80 000 

22 500 

80 000 
840 000 1 271 068 1 541 350 

210 000 325 000 325 000 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasat in nev'İ Lira Lira Lira 

Teçhizat 20 000 30 000 30 000 
[Harbiye ve lise talebesiyle kara ve 
deniz eratının ve 2893 sayılı kanuna 
göre muvazzaf sınıfa geçecek subay
larla harp okulunu ikmal edeceklere 
verilecek yüz ellişer lira teçhizat be
deli, mmtaka ve kısım amirleriyle 
muhafaza memurlarının teçhizatı, 
spor teçhizatı, peksimet torbası, ar
ka çantası, kilim, battaniye, kar 
gözlüğü, gemici feneri, palaska takı
mı, tüfek kayışı, yatak ve karyola 
takımları, boru ve trampet, matara, 
yangın söndürme alât ve malzemesi, 
mutfak ve sofra takımlariyle yemek 
ve su kapları, dikiş, kunduracı ve 
saraç makineleriyle yedek edevatı ve 
bunlara ait malzeme, çadırlar, ha
mam ve traş, kunduracı ve saraç ta
kımları ve heybesi, alelûmum tartı 
aletleri, işbu teçhizatın ve malzeme
nin mubayaa, tamirleriyle muayene 
ve tahlil masrafları bu tertipten ve
rilir] . 
Muytabiye 5 000 7 000 7 000 
[Yem torbası, yular ve sapı, kaşağı, 
gebre, fırça sünger, kolan, paybent, 
köstek, nal ve mıh, tavla halatı, bel
leme, çul, nalbant takımı ve heybesi 
ve ocakları, mekkâri yük semerleri 
ve urganları, sıcak nal tatbiki için 
lüzum görülecek kömür mubayaası 
ve sair malzemenin mubayaa ve ta
mir bedelleri bu tertipten verilir.] 

Pasıl yekûnu 235 000 362 000 362 000 

Ecza ve sıhhi malzeme 
Harbiye ve lise talebesiyle erat • 
ve muhafaza memurları, deniz 
kaptan ve mürettebatının ecza 
ve sıhhi malzemesi, ecza ve 
malzeme konacak mevzuat ve, 
teferruatı 6 000 8 000 8 000 
[Etüv makinesiyle sandığı bu tertip
ten alınır.] 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatın nev'i 

Askerî hastanelerde tedavi edi
lecek subay, talebe ve eratın 
tedavi ve iaşeleri için Millî 
Müdafaa vekâleti emrine 960 960 960 
Kıtaat hayvanatının veteriner 
ecza, alât ve malzemesiyle sâri 
hastalıklarda tedabir ittihazı 
için icabeden malzeme, ecza ve 
malzeme konacak mevzuat ve 
teferruatı 1 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu * 7 960 10 960 10 960 

Ölen eratın cenaze masrafla-
riyle müsademede şehit düşen 
veya vazife ifa ederken ölen 
subay, erbaş, er ve muhafaza 
memurlarının ve deniz müs
tahdemlerinin teçhiz, tekfin ve 
kabir inşa masrafları 500 500 500 
İstihbarat masrafı 40 000 40 000 40 000 
Nakliyat 30 000 58 000 58 000 
[Esliha, mühimmat, eşya, malzeme, 
erzak, mahrukat ve bilcümle mevad-
dm nakliye, tahmil ve tahliye mas
rafları, süel talebe, erat ve hayvanla
rın her nevi vesaitle nakliye masraf
ları, tedavi ve tebdilhava zımnında 
bir yere gidecek subaylar, süel me
mur ve talebe ile eratın yol masraf
ları ve memleket dahilinde ücretli 
müesseselerde tedavi masrafları ve 
yürüyüş halindeki kıtaların subay
ları ve süel memurlariyle eratın iba
te ve bunların hayvanlarının ahır 
masrafları, ardiye, bendiye, ıstalya 
ve ambalaj masraflariyle üst subay
lar ve subayların binmelerine mah
sus hayvanlar hakkındaki 24 mart 
1330 tarihli nizamnamenin 13 ncü 
maddesine göre verilecek hayvan 
nakliye ücreti ve süel mahkemelere 
celbolunacak subay, erbaş, er memur 
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F. M. 
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Muhassasatm nev'i 

ve müstahdemlerin 
hu tertibe dahildir.] 

Tercüme masrafı 

yol masrafları 

înşaat ve tamirat 
[2500 lira ve daha aşağı inşaat, tesi
sat ve tamirat, kuyu açtırılması ve te-
mizlettirilmesi, satın alınacak veya 
istimlâk edilecek arsa ve binaların 
mubayaa, istimlâk ve harç masraf
ları.] 

Muhafaza kurs masrafları 
Kurs muallim ücreti 
Kursa getirilecek memurlara 
verilecek yevmiye 
Kurs kitaplarının ve bültenle
rinin her türlü neşir masrafla-
riyle kurslarda talim ve ted
rise ait filim ve diğer her tür
lü levazımın mubayaa ve ta
mir masrafları 

1941 
Mnlî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 
7 455 

3 460 

Fasıl yekûnu 22 000 

Üçüncü bap yekûnu 1 294 016 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

0 
10 000 

o 
10 000 

5 040 

13 500 

8 970 

19 000 

8 970 

19 000 

2 500 2 500 

30 470 30 470 

1 937 098 2 207 386 

386 
387 

Dördüncü bap - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

1 1940 yılı borçları karşılığı 
2 1939 ' » » >> 
3 1938 » » » 
4 1937 » » » 
0 1936 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü bap yekûnu 

"İkinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

0 7 445 7 445 

2 538 
2 500 
300 
150 
150 

5 638 

5 638 

3 705 016 

5 930 350 

1 600 
500 
250 
250 
0 

2 600 

10 045 

4 914 434 

7 359 601 

= = 

5 

7 

1 600 
500 
250 
250 
0 

2 600 

10 045 

184 722 

677 985 
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Rapor [*] 

Dahiliye vekâleti bütçesini tetkik ettik, mütalâamızı aşağıda arzediyoruz. 
Fasıl 390 — Vekil tahsisatı: geçen senekine 4178 sayılı kanunun ieabettiği miktar zammedil-

miştir. 
391 — Maaşa mahsus olan bu fasıl iki maddeyi ihtiva etmektedir. Birinci memurlar madde

sine 1941 tahsisatına nazaran (882 243) lira fazlasiyle (5 215 443) lira konulmuştur. Fazlanın 
(767 403) lirası fevkalâde zam olup (114 840) lirası 4088 sayılı kanunla kabul edilen kaymakam
lık kadrolarının istilzam ettiği maaş farkına aittir. Maaş tertibindeki bu tahsisat, fiili kadro 
cetvellerine göre alınmıştır ve bu cetvellere mutabıktır. Burada tasarruf icrasına imkân görüle
memiştir. L cetveline dahil memuriyetlerden fiili kadroya alınan yoktur. Bu maddeden 1941 yı
lında münakale maksadiyle (27 304) lira tenzil edilmiştir. 

İkinci maddedeki açık maaşı geçen senekinin aynıdır. Bundan evvelki yıllarda yirmi ile otuz 
bin lira arasında, maddeden maddeye münakale suretiyle, zamlar yapılmıştır. 

392 — Tekaüt ikramiyesi tahsisatının son senenin münakalesinden sonraki miktarı (38 532) lira 
ve son üç senenin vasatisi münakalelerle beraber (40 655) lira olup bu yıl gecen seneki gibi (2 000) 
lira teklif edilmektedir. Sebebi de daha fazlası için imkân bulunamamış olmasıdır. Her sene 
bütçedeki tahsisatının takriben yirmi misli fazlasiyle tahakkuk eden ve kanunen tediyesi mecburi 
bulunan bu ikramiyelerin maaş tasarrufundan kolayca ödenebilmesini temin için şimdiye kadar büt
çelerde ayrı bir fasıl teşkil etmekte olan bu tahsisatın, açık maaşı gibi, maaş faslına bir madde 
olarak konulması faydalı olur kanaatindeyiz, ' ;• 

Numarasız fasıl 4178 numaralı kanun mucibince verilecek olan yakacak ve çocuk zamlarına 
aittir ve iki maddeden ibarettir. Bilhassa çocuk zammı maddesindeki miktarın değişebileceği 
gözönüne alınırsa bu fasıl muhteviyatının da, bundan evvelki fasılda izah edilen mucip sebebe bina
en, maaş faslı çerçevesine sokulmasında isabet görülür ümidindeyiz. 

393 — Merkez ücretlerine mahsus olan bu fasıl esas itibariyle geçen senekinin aynıdır, fevkalâ
de zammı (10 165) liradır. 

D cetveline geçen seneye nazaran bir ilâve yoktur. Bu bütçede muvakkat müstahdemler de bu
lunmamaktadır. 

394 — Vilâyetler memurlariyle müteferrik müstahdemlerinin ücretlerini gösteren bu fasılda da 
bundan evvelki fasılda kaydedildiği gibi, bir değişiklik yoktur. Fevkalâde zammı (44 634) liradır. 

395 — Muvakkat tazminat geçen seneki gibidir, 
396 — 1437 sayılı kanun mucibince Devlet hesabına okuyarak yüksek mektepten çıkacaklara ve

rilecek avansa ait olup şimdilik böyle! bir şey olmadığından faslm muhafazası maksadiyle geçen 
sene olduğu veçhile (1) lira konmakla iktifa edilmiştir. 

397 — Merkez mefruşat ve demirbaşı için geçen senenin aynı olarak (6 704) lira konulmuştur. 
Bundan evvelki üç senenin tahsisatı muhtelif sebeplerle hayli mütefavit olup vasatisi bir mâna ifa
de etmiyecektir. 1941 tahsisatı ile yangın tertibatı yapılmış ve vekâlet binasının önündeki yer kiriz
ma edilmiştir. Bu sene tahsisatından münakale için (500) lira tenzil edilmiştir. 1942 için teklif edi
len miktar ile vekâlet binasının etrafı düzeltilecektir. Esasen bu tertipten yeni bir şey alınması mev-
zuubahis olmayıp ancak yukarıdaki maksada ve tamirata kifayet edebilecektir. 

398 — Bu fasıl merkez levazımı namı altında tenvir ve kuvvei muharrike, teshin ve kırtasiye 

[*] Baporda sözü geçen cetveller dosyadadır. 
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maddelerinden mürekkeptir. Birinci ve ikinci maddeler geçen senenin aynı olup yalnız üçüncü 
kırtasiye maddesine iki bin lira zam teklif edilmektedir ki bu da fiyatların artacağından bahisle 
% 40 zammın nazarı dikkate alınması hususunda Maliye vekâleti tarafından vukubulan işara müs
tenittir. Bu vekâlet kırtasiye hakkındaki Koordinasyon kararından istisna edilmiştir. Teklif yerin
dedir. 1941 de birinci maddeden (1 500) lira tenzil edilmiştir. 

Vekâlette yaptığımız tetkikler sırasında anlaşıldığına göre teshin için konulan 10 bin lira 
kâfi gelmiyecektir. Geçen sene bir evvelki yıldan devredilmiş 60, 70 ton kadar kömür stokunun 
içinde bulunduğumuz sene ihtiyacını karşılamağa hayli medarı olmuştur. Diğer vekâlet binala-
riyle teshin tahsisatları hakkında bize verilen mukayeseli izahat da bu vekâletin daha ziyade tah
sisata ihtiyacı olacağı kanaatini kuvvetlendirmiştir. Malûm olduğu üzere Dahiliye vekâleti bina
sında Emniyet umum müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı da bulunuyorlar, teshin tah
sisatı yalnız vekâlet bütçesinde olup diğer ikisinde yoktur. Yukarıda arzettiğimiz noktalarla kö
mür fiyatlarının artmakta olduğunu nazarı dikakate alarak - tasarrufu kabil olduğunu bütçesi
nin tetkiki sırasında anladığımız - Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin (470) nei faslının birinci 
tenvir ve teshin maddesinden (5 000) liranın buraya alınması muvafık olacağı neticesine varmış 
bulunuyoruz. 

399 — Merkez müteferrikası faslı geçen senenin aynıdır ve ihtiyacı ancak karşılayabilecek 
miktardadır. 1941 de (500) lira tenzil edilmiştir. 

400 — Vekâlet otomobilinin işletme ve tamirine ait olan bu fasıl iki bin lira fazlasiyle (4 500) 
lira olarak teklif ediliyor. 1941 yılında mevcut tahsisat kâfi gelmiyerek münakale suretiyle 
bin lira zam alındığı ve benzin fiyatlariyle tamir masraflarının günden güne arttığı gözönüne 
getirilince teklif edilen miktar çoğumsanamaz. 

401 — Vilâyetler mefruşatı için bu fasılda iki bin lira fazlasiyle otuz bin lira teklif edilmekte
dir Bihassa soba ihtiyacı bakımından bu fazlalık yerinde görülmüştür. 

402 — Vilâyetler levazımına mahsus olan bu faslm birinci (tenvir ve teshin maddesine) 
(10 000), ikinci (kırtasiye) maddesine ( 1000) lira zam teklif edilmiştir. 1941 yılında tenvir ve 
teshin maddesine münakale yolulyla (1 500) lira zammedilmiştir. Teklif edilen miktarlar uy
gundur. 

403 — Vilâyetler müteferrikası için bu fasılda geçen senekine nazaran iki bin lira fazlalık var
dır. Her nekadar 1941 yılında bu fasıldan münakale suretiyle (1 500) lira tenzil edilmişse de fi
yatların artışı ve bilhassa bayrak ihtiyacının temin edilememekte oluşu düşünülerek zamma muva
fakat edilmesi doğru olacaktır. 

404 — Bu faslın ilk maddesi icar bedeline mahsustur, geçen seneki gibi (50 000) liradır. Bu tah
sisat vilâyetlere ve bilhassa nahiye merkezlerindeki binalara aittir, listesi merbuttur, tasarruf müm
kün değildir, Merkezde kiralanmış bina yoktur. 

îkinci madde defatir ve evrakı matbua içindir. Beş bin lira fazlasiyle (30 000) lira olarak teklif 
ediliyor. 1941 yılında (500) lira münakale suretiyle tenzil edilmiştir. Malûm olan pahalılık sebe
biyle bu seneki zam teklifi yerindedir. 

Üçüncü melbusat maddesine iki bin lira zam vardır ve pahalılığa müstenittir. 1941 de buı mad
deye münakaleten (2 200) lira zam yapılmıştır. Bu tahsisat, müşterek masraflardan olduğu halde 
sarfiyatı merkeze inhisar etmekte, vilâyetlere bir şey verilememektedir. Hepsi için yapılan hesaba 
göre (46 000) liraya ihtiyaç olduğu tesbit edilmiştir ki buna da imkân görülememiştir. 

405 — Daimî memuriyet harcırahı faslı olup beş bin lira zam isteniliyor. 1941 de münakale su
retiyle (8 000) lira zam alınmıştır. 1939 senesinde (77 179) ve 1940 senesinde (62 950) lira sar-
fedildiği ve geçen senelerin karşılıksız borçları olduğu ve bazen harcırahsız nakiller de yapıldığı 
nazarı dikkate alınırsa 1942 senesi için teklif edilen zammın asgari hadde olduğu anlaşılır. 

406 — Muvakkat memuriyet harcırahı faslına (6 000) lira zam teklif edilmiştir. 1941 de müna
kale yoluyla (10 000) lira zam alınmıştır. Bilhassa münhal kaymakamlıklara nahiye müdürlerinin 
ve maiyet memurlarının gönderilmesinden ileri gelen bu ihtiyaç yerindedir ve geçen senelere bakıla
rak miktarı da uygun görülmüştür. . . . . . . 
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4Qîĵ -— .Babfasıl müfettişler^ harcırahına mahsustur ve geçen senekinin aynıdır. Müfettişlerin 

miktayp^ ve4şÂ& icaplarına göre on bin lira kadar zam teklifi derpiş edilmişse de karşılığı dü-
şÜB^r,ek^ap>teiaıieğı*anlaşılıyûri İmkânı bulunursa muvafık olaeağı mütalâasmdayız. 

40ftr?—- A j ^ r î «yoklamalarda bulunacak nüfus memurlarının harcırahına ait olan bu fasla 1939 
senesinde (5 000) lira konularak 4250 lirası sarf edilmiş ve mütaakıp senelerde karşılıksızlık yüzün-
den^irerJ4i*& konularak faslı mahfuz tutulmuştur, bu yıl da öyledir. 

4^;jrr~JKongm ve staj masraflarını ihtiva eden bu faslın birinci maddesi dahilde ve hariçteki 
könj{JBeJ#£ haîgeiaîahiyle hususi idareler bütçelerini tetkike mahsus komisyondaki mümessillere ve
r i l e ^ üft l^^ aîâtiaı. Bu yıl 424 lira zam teklif ediliyor ve gerek esas bütçelerin ve gerek sonra-
da%yapı3^ft,. möinakalelerin tetkiki için vukubulan ve toplanmalarda bulunanların İcra Vekilleri He-
yeti^aiŞrÇİBde fevkalâde zamdan istifade ettirilecekleri esası nazarı dikkate alınmış bulunuyor. 
Kongr^ha^gjrahı olarak yapılmış masraf yoktur. 

F|^^fils3yûc|; maddesi-Avrupa'ya staj için gönderileceklerin harcırah ve tahsil masraflarını 
göa^$j^öFsai4a halen tatbik edilemediği için geçen seneki gibi bir lira olarak konulmuştur. 

41ftrır- Besmîş telefon tesis ve mükâleme bedeli geçen seneki gibi (3 929) lira olarak konulmuştur. 
Tetkik sırasında aldığımız malûmata göre bu masraf 1939 da (13 000), 1940 da (10 331) ve 1941 
rin„9 aytiçinde jse (11 048) lira olarak tahakkuk etmiştir. 1940 senesinin (5 572) lira borcu kal
mıştır. 1941 de münakale yoliyle 660 lira zam yapılmışsa da bu sene borcunun (10 000) lirayı 
bulaö^fftsanjaiılıyor^ Yalnız İstanbul vilâyeti ayda bin liraya kadar borçlanmaktadır. Ahval dola-
yıs^^f* telefona*olan ihtiyaç artmakta olduğundan hakikî masrafın karşılanabilmesi için bu faslın 
(15* 00(^)5 liyaya.. iblâgsaa lüzum olduğu söyleniyor ki, pek açık bir hesaba istinat eden bu müta
lâaya iştirak etmemek mümkün değildir. 

411-'- Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli olarak bu fasla 1939 senesinde (1 000) lira ko
nularak (600) lirası sarfedilmiş 1940 ta tahsisat 10 liraya ve 1941 de de bir liraya indirilmiştir. 
^Bu yıl-da iyine bir lira olarak teklif ediliyor. Huduttaki idare âmirlerinin civar Konsoloslar
la ve hudut makamlariyle yapacakları konuşmalara taallûk eden bu tahsisata ihtiyaç hissedil
mekte ise de karşılık mülâhazasiyle bir şey konul amamakta olduğu anlaşılıyor. 

412 — Posta ve telgraf ücreti geçen seneki gibi (150 000) liradır. 1939 senesinde ihtiyaca göre tali 
aisat alındığı için borç kalmamış ye fakat 1940da(234.000) lira olan tahakkukuna k a m (150 000) lira 
tahsisat olduğu için (84 000) küsur lira borç kalmış ^e 1941 yılında ise ilk dört ayda (116 000) 
lira tahakkuk ederek mahsup edildiğine bakılırsa sene sonuna kadar daha 199 000 liraya ihtiyaç 
ola«ağı bectihi bulunmuştur. Münakalat vekâleti bu borçların tevali etmemesi için 1942 bütçesine 
ınaktuan (234 063) lira konulmasını istemiştir ki geçmiş senelerin tahakkuklarına ve binnetiee 
hakiki ihtiyaca uygundur. 

413 — Tedavi ve yol masrafı olarak bu fasla geçen seneki gibi ((i 700) lira konulmuştur, geçen 
senelere, ve .ihtiyaca uymaktadır. 

414— Devir harcırahı olarak bu faslın birinci maddesinde valiler için geçen seneki gibi (10 000) 
lira. vardır. İkinci maddesine kaymakamlar için yine gecen seneki miktar.üzerinden (34 000) lira 
ve üçücü maddeye de 3655 numaralı kanun mucibince nahiye müdürlerine verilecek devir ve tef
tiş masrafı olarak sabıkı veçhile (109 920) lira konulmuştur ve muvafık görülmüştür. Bu madde 
de 1941 de münakale suretiyle (6 142) lira tenzil edilmiştir. 

415 - - Ahar mahalle nakledeceklerin masrafı olarak açılan bu fasıl mahfuz tutulmak üzere gc-
^en seneki gibi bir lira konulmuştur. 

416 — - Nüfus masrafı olarak bu faslın birinci maddesine defter ve evrak, mubayaa, tamiri ve 
saire-için geçen seneki gibi (10 000) lira, ikinci maddesine de nüfus tahriri için yine aynen 
(3 000) lira teklif ediliyor. Aldığımız malumata göre vilâyetler bu defterler için kırk bin lira is
temekte olura 1941 yılında 4183 numaralı kanunla alman yirmi bin lira ile ihtiyacın yarısı bile kar
şılanamamıştır. Hakikî ihtiyaç (30 000) lira kadar tahmin edilmekte olup bu yıl istenilen tahsisat 
asgari hadde bulunmaktadır. 

4J.7 — Mecmua masrafı olan bu fasıl iki maddeyi ihtiva etmekte olup ceman (5 786) liradır ve 
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geçen senenin aynıdır. 1941 de birinci maddeden münakaleten (600) lira tenzil ve ikinci madde
ye (1 610) lira zammedilmiştir. (îdare mecmuası) hakkında tesbit edilen lüzumlu malûmat ile bu 
mecmuanın bir nüshası merbuttur. Mecmuadan başka Mülki taksimat broşürleri, haritalar ve 
kıdem tabloları da bu tertipten basılmaktadır. Pahalılık yüzünden son senelerde ilmî neşriyat
tan sarfı nazar etmek mecburiyeti hâsıl olmuş olmasına rağmen bu günkü haliyle de gerek mec
muanın ve gerek diğer neşriyatın faydalı ve lüzumlu olduğuna kanaat edinilmiştir. 

420 — Motosiklet masrafı olarak bu fasılda işletme ve tamir namiyle iki maddeye pahalılık 
dolayrsiyle geçen seneye nazaran yüzer liradan iki yüz lira zam teklif ediliyor ki zaruridir. 1941 
de ikinci maddeye seksen lira zam yapılmıştır. 

421 —- Bu fasıl Umumî müfettişlikler ücretlerine aittir. Esası geçen senenin aynıdır. Fevkal
âde zam miktarı (14 160) liradır. 

422 — idare masrafları geçen seneden (1 380) lira fazlasiyle (14 380) liradır. Fazlalık bilhassa 
yakacak pahalılığından ileri gelmiştir. Hakikî ihtiyacın teklif edilen miktarın da üstünde ol
duğu anlaşılıyor. 

423 — Harcırah faslı geçen seneden (3 000) lira fazlasiyle 9 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 
1941 de münakale suretiyle (2 000) lira zam alınmıştır. 

424 —- Otomobil ve nakil masrafı olarak l,u fasla (720) lira fazlasiyle (12 000) lira konul
muştur. Hakikî ihtiyaca tekabül edeceği tahmin edilemez. 

425 — Geçen yıl borçlan eskisi gibidir. 
426 — Eski yıllar borçları da geçen senenin aynıdır. 

419 — Siyasal bilgiler okulunda okutturulacak talebe masrafı olarak bu fasla geçen sene olduğu 
gibi (12 000) lira konulmuştur. Tetkik sırasında edindiğimiz malûmata göre bu tahsisat geçen 
sene alınmış olan talebeye mahsus olup kanun mucibince bu yıl da alınacak 25 talebe için (12 000) 
lira ile bunların hepsi hakkında pahalılık dolayrsiyle nazara alınması icabeden % 60 zam hesap 
edilince (38 400) liraya ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Tezkeresi yazılmak üzere olduğunu haber 
aldığımız bu miktar tahsisatın ilâvesi zaruridir. 

418 — 4089 sayılı kanun mucibince açılacak kaymakamlık ve nahiye müdürlüğü kurslarına 
mahsus olan bu numarasız faslın dört maddesi vardır ve tutarı (94 105) liradır. (E) cetveline 
dahil olan bu tahsisata göre alınmış olan kadro ile kararname sureti merbuttur ve yaptığımız 
tetkiklere göre ihtiyaca uygun görülmüştür. 

28 . IV . 1942 
Raportör Raportör 

Gümüşane mebusu Samsun mebusu 
Durak Sakarya M. Ali Yörüker 
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P. M. Muhassasatın nev'i 

390 
391 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira ' Lira 

1 
2 
3 

4 

Vekil tahsisatı 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 
Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

4 800 

4 333 200 
2 000 

0 

0 

4 335 200 

5 320 

5 215 443 
2 000 

0 

0 

5 217 443 

5 320 

5 215 443 
2 000 

30 000 

25 000 

5 272 443 

392 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi ve 1700 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesi 
mucibince verilecek ikramiye 2 000 2 000 2 000 

0 4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek yakacak ve çocuk 
zamları 

0 Yakacak zammı 
0 Çocuk zammı 

393 Merkez ücretleri 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müst 

394 Vilâyetler müteferrik müstah
demleri ücretleri 194 460 239 094 239 094 

Fasıl yekûnu 

ahdemler 

Fasıl yekûnu 

0 
0 

0 

1 200 
49 740 

50 940 

25 000 
30 000 

55 000 

1 432 
59 673 

61 105 

0 
0 

0 

1 432 
59 673 

61 105 
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F. M. 

401 

402 

403 

Muhassasatıu nev'i 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

395 
396 

397 

398 

399 
400 

1 
2 
3 

1 
2 

Muvakkat tazminat 
1437 sayılı kanun mucibince 
verilecek avans 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
[Vilâyetler evinin tesisatiyle meyda
nın tanzim ve tesviyesi masrafları 
dahildir.] 

Merkez levazımı 
Tenvir ve kııvvei muharrike 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekalet otomobili masraftan 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

63 540 

1 

4 650 941 

6 704 

8 750 
10 000 
5 000 

23 750 

4 000 

2 000 
500 

2 500 

63 540 

1 

5 643 503 

6 704 

8 750 
10 000 
7 000 

25 750 

4 000 

3 500 
1 000 

4 500 

63 540 

1 

5 643 503 

6 704 

8 750 
15 000 
7 000 

30 750 

4 000 

2 500 
1 000 

3 500 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 28 000 30 000 30 000 

1 
2 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

40 000 
39 500 

79 500 

16 000 

50 000 
40 000 

90 000 

18 000 

50 000 
40 000 

90 000 

18 000 

İkinci bap yekûnu 160 454 178 954 182 954 



— 102 — 

F. 

404 

M. 

1 
2 
• • > 

>> 

Muhassasatm nev'i 

İJçiinrü bap - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
Tear bedeli 
Matbu evrak ve defterler 
M el bu sat 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Tjira 

50 000 
25 000 

3 500 

78 500 

1942 malî; 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

50 000 
30 000 

5 000 

85 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

50 000 
30 000 

5 000 

85 000 

405 Daimî memuriyet harcırahı 
406 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
407 Müfettişler harcırahı 
408 2850 sayılı kanun mucibince 

köy ve mahallelerde yapılacak 
askerî yoklamalarda buluna
cak nüfus memurları harcırahı 

409 Kongre ve staj masrafları 
1 Dahilde ve hariçte olacak ida

ri kongreler masrafları ve 
gönderilecek memurlar harcı
rahı 

2 TTıısusi idare bütçelerini tet
kik edecek mümessillere veri
lecek ücret 

3 1700 sayılı kanunun 2 nci 
maddesi mucibince Avrupa'ya 
staj için gönderilecek memur
ların harcırah ve tahsil mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

410 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 

411 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 

412 Posta ve telgraf ücreti 

55 000 60 000 60 000 

34 000 
50 000 

40 000 
50 000 

40 000 
50 000 

0 

800 

801 

3 929 

0 

1 224 

1 225 

3 929 

1 223 

1 225 

3 929 

1 1 1 
150 000 150 000 150 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

413 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

414 Devir harcırahı 
1 Valiler 
2 Kaymakamlar 
3 3635 sayılı kanun mucibince 

nahiye müdürlerine verilecek 
devir ve teftiş masrafı 

Fasıl yekûnu 

415 2510 ve 2848 sayılı kanunlar 
mucibince kültür, idare, emni
yet ve dahilde ahar mahallere 
nakil masrafları ve bu husus
lar için istihdam edilecek mu
vakkat memurlar ücretiyle 
harcırahları ve diğer bilcümle 
masraflar 

416 Nüfus masrafı 
1 Nüfus defterlerinin ve evrakı

nın mubayaa, tabı, tamir ve 
teclidi masrafları, tamir kabul 
etmiyecek derecede yıpranmış 
olan nüfus sicillerinin yeni 
defterlere nakli masrafı 

2 Nüfus tahriri 

Pasıl yekûnu 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

6 700 6 700 6 700 

378 932 396 856 396 856 

5 190 327 6 219 313 6 223 313 

10 000 10 000 10 000 
34- 000 34 000 34 000 

109 920 109 920 109 920 

153 920 153 920 153 920 

1 1 1 

10 000 10 000 10 000 
3 000 3 000 3 000 

13 000 13 000 13 000 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

417 Mecmua masrafı 
1 Tabı ve klişe ücreti 
2 Kağıt, tahrir ücreti, nakliye ve 

müteferrika masrafı 

Fasıl yekûnu 

418 4089 sayılı kanunu^ 2 nci mad
desi mucibince açılacak kay
makamlık kurslariyle nahiye 
müdürlüğü kursları masrafları 

1 Muallim ve konferansçı ve ida
re memurları ve müteferrik 
müstahdemler ücretleri 

2 Kursa gelecek memurların har-
cırahlariylc tetkik gezilerine 
ait yol masrafları ve tatbikat 
ve mümarese masrafları 

3 Kursa iştirak edeceklerin yev
miyeleri 

4 Demirbaş eşya, idare, tahrir, 
teksir, tabı ve tedris masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

419 Siyasal bilgiler okulunda okut
turulacak talebe masrafı 

420 Motosiklet masrafı 
1 İşletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

2 893 

2 893 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

2 893 

2 893 

2 893 

2 893 

5 786 

12 000 

400 
100 

500 

5 786 

25 240 

8 250 

55 615 

5 000 

173 207 

94 105 

12 000 

500 
200 

700 

173 407 

5 786 

25 240 

8 250 

55 615 

5 000 

94 105 

12 000 

500 
200 

700 
279 512 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

421 

422 
423 
424 

1 
2 

1 
2 

Üçüncü kısım - Umumî müfet
tişlikler 

Umumî müfettişlikler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

İdare masrafları 
Harcırah 
Otomobil ve nakil vasıtaları 
masrafı 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

63 480 
22 680 

86 160 

13 000 
6 000 

9 280 
2 000 

11 280 

116 440 

73 470 
27 300 

100 770 

14 380 
9 000 

10 000 
2 000 

12 000 

136 150 

73 470 
27 300 

100 770 

15 380 
9 000 

10 000 
2 000 

12 000 

137 150 

Dördüncü kısım - Borçlar 

425 
426 

1 
2 
3 
4 
0 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1940 yılı borçları karşılığı 
1939 » » » 
1938 » » » 
1937 » » » 
1936 » y> » 

0 

18 000 
9 860 
3 455 
2 117 
2 073 

18 000 

2 700 
8 100 
1 600 
5 105 

0 

18 000 

2 700 
8 100 
1 600 
5 105 

0 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

35 505 

35 505 

17 505 

35 505 

17 505 

35 505 

UMUMÎ YEKÛN 5 527 479 6 670 480 6 675 480 





14 - Emniyet U. M. 



Rapor m 

Emniyet umum müdürlüğü bütçesi : 
431 — Maaş tahsisatı geçen seneye nazaran (1 682 164) lira fazladır. Bunun (1 262 524) li

rası fevkalâde zamma, (419 640) lirası da (L) cetcelinden fiili kadroya alınan memurlara mahsus
tur. Fevkalâde zam miktarları ayrı ayrı ve birer kalem olarak merbut (1) numaralı cetvelde (L) 
cetvelinden alman memurlara ait malûmat da merbut (2) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Maaş ve ücret tertiplerine konan tahsisat fiili kadro cetvellerindeki miktara mutabıktır ve bun
lardan tasarruf icrası mümkün görülmemiştir. 

1941 de maaş faslından tekaüt ikramiyesine (20 000) lira nakledilmiştir. 
432 — Tekaüt ikramiyesi geçen seneki gibi (11 000) liradır. 1941 de (20 000) lira zam gör

müştür. Son üç senenin vasatisi (19 162) liradır. Dahiliye bütçesinde tekaüt ikramiyesi hakkında 
arzetmiş olduğumuz mütalâayı burada tekrara lüzum görülmemiştir. Hakikî ihtiyaca göre tahsisat 
konulmaması karşılık bulamamaktan ileri geliyor. 

Numarasız fasıl olarak konulan tahsisat mecmuan (25 000) liradır ve yakacak ve çocuk zamlarına 
mahsus iki maddeye ayrılmıştır. Bu tahsisatın maaş faslına madde olarak alınması hakkında Dahili
ye bütçesinde serdettiğimiz mülâhazayı burası için de ayniyle varit görmekteyiz. 

433 — Merkez ücreti faslına (16 319) lira fazla tahsisat konulmuştur ki fevkalâde zamdan iba
rettir. 

434 — Vilâyetler ücreti faslında (17 425) lira fazla olup tamamiyle fevkalâde zammı karşıla
maktadır. Gerek bu fasıl ve gerek bundan evvelki fasıl için (D) cetvelinde geçen seneye nazaran 
yeniden bir vazife ihdas edilmemiş olduğunu ve muvakkat müstahdem de bulunmadığını ilâve ede
riz. 

435 — Muvakkat tazminatta beş bin liralık fazlalık görülmekte olup yukarıda izah edilen (L) 
cetvelinden alınacak yeni memurlardan Ankara'ya tesadüf edecek olanlara aittir. 

436 — Merkez mefruşatına mahsus olan bu fasıl geçen senenin aynıdır. Bilhassa modern arşiv 
dairesine lâzım olan demir dolaplarla yeniden alınacak memurlar nazarı dikkate alınmıştır ve ye
rinde görülmüştür. 

437 — Kırtasiye faslı geçen seneki kadardır. Emniyet umum müdürlüğü de kırtasiye hususun
daki koordinasyon kararından istisna edilmiş bulunuyor. Kırtasiye fiyatlarının artacağı için bu tah
sisata zam yapılması hakkında Maliye vekâletinden yapılan tebliğe karşılık bulunamaması yüzünden 
uyulamamıştır. Bu itibarla konulan tahsisatın ihtiyacı güçlükle karşılayabileceği tahmin olunur. 

438 — Merkez müteferrikası faslı geçen seneki gibi (4 000) liradır. 1941 de münakale suretiyle 
(1 500) lira zam yapılmıştır. Bu yıl ancak kifayet eder. 

439 — Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı için bu fasla geçen senekinden beş bin fazlasiyle 
(25 000) lira konulmuştur. Bundan evvelki senelederki sarfiyat da yirmi iki ve yirmi üç bin li
rayı tecavüz etmiştir. Kabulü muvafıktır. 

440 — Vilâyetler levazımına mahsus olan ve iki maddeyi ihtiva eden bu faslın birinci tenvir ve 
teshin maddesine geçen senekinin beş bin lira fazlasiyle (52 000) lira teklif edilmektedir, ikinci kır
tasiye maddesi geçen senekinin aynı olarak (15 000) liradır. Her iki madde tahsisatı da itidal had
dinde görülmektedir. 

441 — Vilâyetler müteferrikası için bu fasla geçen senekinden (3 000) lira fazlasiyle (13 300) 

[*] Raporda sözü geçen cetveller dosyadadır. 
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isteniliyor. Sebebi (L) cetvelinden almacak kadronun nazarı dikkate alınmasıdır. Paslın 193Ş! sar
fiyatı (15 056), 1940 sarfiyatı (10 367) lira olduğuna ve yeni kadronun ilâve edeceği ihtiyaç da 
aşikâr bulunduğuna göre zammın kabulü tabiidir. 

442 — 3201 sayılı kanunun 86 ncı maddesi mucibince muvaffakiyet gösterenlere veya yara
lananlara verilecek para mükâfatı olarak bu fasla geçen seneki gibi (1 000) lira konulmuştur. | Son 
üç senenin vasatisine ve ihtiyaca uygundur. 

443 — Bu fasıl mütenevvi masraflara aittir ve üç maddeden ibarettir. Birinci icar bedeli mad
desine konulan tahsisat geçen seneden (1 750) lira fazladır, 1941 de münakale suretiyle ( 1 500) 
lira zam görmüştür. Bu tahsisatın sarfı suretini gösteren (5) numaralı cetvel merbuttur. Ilepsi 
mukaveleye bağlı olup merkezdeki Çankaya karakolunun yatakhanesinden maadası-vilâyetlerdedir. 

İkinci'defatir ve evrakı matbua maddesi geçen senenin aynıdır. Üçüncü melbusat maddesine pa
halılık sebebile bu yıl (750) lira zam teklif ediliyor ki, yerindedir. 

444 — Daimî memuriyet harcırahı geçen senekinin aynı olarak (84 000) lira teklif edilmektedir, 
1941 de münakale suretiyle (2 500) lira zam görmüş olmasına ve evvelki seneler vasatisine göre 
ihtiyaca uygundur. 

445 — Muvakkat memuriyet harcırahı faslına 1941 yılında münakale suretiyle (10 000) lira zam
medilmiş ve bu sene de bu zam nazarı dikkata alınarak sabıkından (10 000) lira fazlasiyle (30 000) 
lira teklif edilmektedir ve muvafıktır. 

446 — Emniyet müfettişleri ve Emniyet polis müfettişleri harcırahına ait olan bu fasla geçen 
seneki gibi (10 700) lira konulmuştur. 

447 — Telefon masraflarına taallûk eden bu fasla geçen senekinden (13 300) fazlasiyle (25 000) 
lira teklif ediliyor. Sebebi, şimdiye kadar bütçeye konulan tahsisat ile hiç bir sene idare edile-
miyerek her yıl borç kalmış olması ve Emniyet teşkilâtının muhaberelerini bahusus bu zamanda 
tahdide imkân bulunamaması ve manyotolu telefonlar için 1941 yılında malzeme alınamadığından 
bunları temine şiddetle ihtiyaç görülmesidir. Varit görülen bu sebeplere binaen zammın kabulü zaruri 
addedilmiştir. 

448 — Posta ve telgraf ücretine mahsus olan bu fasla geçen senekinden 10 bin lira noksaniyle 
(120 000) lira konulmuştur ki, sebebi, maktu olarak mukaveleye bağlı bulunan bu tahsisatın yeni bütçe 
senesi için (10 000) lira azaltılması hakkında Posta, telgraf umum müdürlüğünden vukubulan işardır. 

449 — Bu-fasıl, ücretli tedavi masraflarına a ittir ve geçen senenin aynı olarak (3 000) lira
dır. Evvtlkı üç senenin vasatisine uygundur. 

450 — • Unvfu (Levazım) olan bu fasıl iki maddedir. Birinci melbusat maddesi gecen 
seneden (5 000) lira fazladır. Eşya fiyatlarına göre teklif edilen miktar muvafıktır. 

İkinci silâh ve cephane ve saire masrafı maddesi geçen neneden (5 000) fazlasiyle (15 000) 
liradır. Fiyatların artmasiyle beraber tabanca ve mermi sipariş edileceği nazarı dikkate alın
mıştır. 

451 — Mütenevvi masraflara mahsus olan bu faslın birinci maddesi vazife esnasında yaralanan 
ve hastalanan memurların tedavisi, kazazedelere müdavatı evveliye ve mualece masrafı hakkındadır. 
Bunun için bu yıl geçen senekine nazara (1 000, lira fazlasiyle (7 Û00) lira konulmuştur. 1941 
de münakale suretiyle (1 000) lira zam alınmıştır, teklif yerindedir. 

İkinci madde nezaret altında bulunanlara ve hudut haricine çıkarılanlara ve iskân mmtakasını 
terkedenlere ait olup geçen seneki gibi (8 420) lira olarak teklif edilmiştir. 

452 — Nakil vasıtaları masraflarını ihtiva eden bu fasla geçen senekine nazaran (10 000) lira 
iazlasiyle (29 000) lira konulmuştur. Tahsisatın sarfını gösterir (4) numaralı cetvel merbuttur. 
1941 de bu faslın birinci maddesindeki tahsisat kâfi gelmediğinden münakale suretiyle (10 000) lira 
zam alınmıştır. Bu seneki tahsisat da bu hesaba göre istenilmektedir ki muvafıktır. İkinci tamir 
maddesine de aynı sebeple (3 000) lira fazlasiyle (8 000) lira teklif olunuyor. Yeniden nakil vasıta
sı mubayaası içjn Emniyet bütçesine tahsisat konulmamışsa da harap olmağa yüz tutan vasıtaların yer
lerine 3827 numaralı kanun mucibince mubayaa yapılmasının Maliye vekâletine yazılmış olduğu an
laşılmaktadır, 
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463 — Polis karakolları tamir masrafını ihtiva eden bu fasıl geçen seneki gibi (58 000) liradır, 

yeni inşaat düşünülmemiştir. Ancak evvelce inşalarına başvekâletçe müsaade edilmiş olanların ik
mali ve bazı karakol binalarının tamiri mevzuubahis olup bunları gösterir (3) numaralı cetvel mer
buttur. 

454 — Bu fasıl istihbarat masrafına aittir, ve evelki senelerin aynıdır. 
455 — Mecmua vesair neşriyat masraflarına mahsus olan bu fasıl geçen seneki gibi beş bin lira

dır. Bu neşriyata lüzum vardır. Mecmuadan bir nüsha ile buna ait malûmat merbuttur. 1941 de klişe 
bulunamaması yüzünden mecburi tasarruf olduğu için bu fasıldan (1 000) lira tenzil edilmiştir. Bu 
yıl için teklif edilen tahsisat yerindedir. 

456 — 1475 sayılı kanun mucibince vazife ifası sırasında ölenlerin ailelerine verilecek tazminat 
faslı geçen senenin aynı olarak (2 400) liradır. 

457 — Beynelmilel müesseselere iştirak masrafını ihtiva eden bu fasıl geçen seneki gibi (600) 
lira olarak teklif ediliyor. Bu tahsisatın* her sene bütçeye konulması îcra Vekilleri Heyeti kararı 
iktizasından olduğu ve İsviçre'de toplanan beynelmilel zabıtai cinaiye komisyonunda âza bulunma
mız hasebiyle yıllık aidatın bu tahsisattan Merkez bankası vasıtasiyle oraya gönderilmekte bulun
duğu anlaşılmıştır. 

458 — Bu fasıl polis mektepleri masraflarına aittir. Ecnebi mütehassıslara mahsus olan (10 000) 
liralık tahsisat bu yıl ücret ve masraf olarak ikiye ayrılmıştır. Diğer üç maddede bu faslın yekûnun
da geçen seneye nazaran bir değişiklik yoktur. 1941 de bu faslın dördüncü maddesini teşkil eden 
ve (6 000) Ura olan tahsisattan - okutturulacak 12 talebeye karşı ancak bir kişi bulunduğundan do
layı - münakale için (5 500) lira tenzil edilmiştir. 

Talebe noksanının bakalorya imtihanını verememelerinden ileri geldiği ve yapılan teftiş ve takip 
neticesinde buna muvaffakiyet elvererek veya hariçten kanuni vasıfları haiz olarak alınıp okuttu
rulacak talebe bulunacağı ümidiyle tahsisatının muhafaza edilmek istenildiği anlaşılıyor. Bu mek
teplere ait mukayeseli malûmatı da ihtiva eden cetvel merbuttur. 

459 — Paravantoryom ve sanatoryom masraflarına taallûk eden bu fasıl geçen seneki gibi 
(37 548) lira olarak teklif ediliyor. Bu faslın ihtiva ettiği tahsisat bundan evvelki senelerde de 
yarı yarıya denilecek miktarlarda sarf edilebilmiş ve 1941 de şimdiye kadar 23 bin liralık havale 
verilmiş olduğu ve aynı sene tahsisatından (522,5) lira tenzil edildiği görülmüş ise de bu gibi hasta 
ve zaif memurlara o müesseselerin haricinde ilâç vermek suretiyle de yardım edilmesinin düşünül
mekte olduğu ve bunun için de faslın birinci maddesine (bu müesseselerde tedavi edilip mürettep 
mahallerinde bu hastalığı önleyici mualece kullanacakların ilâç bedelleri) fıkrasının ilâvesi arzu 
edildiği verilen izahattan anlaşılmıştır. 

Filhakika bu kabil memurlara bu şekilde ve hattâ yalnız ilâç bedeli değil, maaşlariyle temin 
edemiyecekleri kuvvetli gıdayı alabilmelerine yarayacak parayı da vermek suretiyle yardımda bu
lunulması her cihetle faydalı olacağından Yüksek encümen bunu terviç buyurduğu takdirde tah
sisatın aynen muhafazasiyle maddeye bu maksadı ifade edecek bir şekil verilmesini teklif ederiz. 

460 — Beynelmilel kongre ve konferanslar için konulmuş olan bu faslın tahsisatı evvelki 
senelerde olduğu gibi birer liradan ibarettir. 

461 — Süvari hayvanları mubayaa ve levazım ve takım masrafları faslının birinci mubayaa 
maddesinde gecen seneki gibi (500) lira vardır. 1941 deki tahsisatın şimdiye kadar sarf edilmediği 
ve bu yıl sarf edilmek ihtimali olduğu söylenmiştir. 

İkinci madde yem bedeli, mualece ve mutabiye vesair levazım hakkında olup geçen seneden 
(1 000) fazlasiyle (40 000) lira olarak teklif ediliyor. Üçüncü madde polis köpeklerine aittir ve 
bir liradan ibarettir. Bu günkü şartlara göre bulunduğumuz senede de mubayaa yapılamıyacağı 
tabii olmasına binaen birinci maddedeki beş yüz lira da bir liraya indirilmek ve ikinci madde 
teklif veçhile muhafaza edilmek suretiyle faslın kabulü muvafık olur kanaatindeyiz. 

463 -— Geçen yıl borçları eskisi gibi (8 500) liradır. 
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464 — Eski yıllar borçlan geçen seneki gibi (7 740) liradır. 
(E) Cetvelinde dahil yalnız bir ecnebi mütehassıs bulunduğu ve yapılacak mukaveleye göre 

bu sene de ipkası lâzım gelmekte olduğu anlaşılmıştır. 
(D) Cetvelindeki (gece nöbeti yapan polis memuru) kaydına nazaran muhasipler, bütün po

lisler gece nöbeti yapar diye, gece nöbeti ücreti olan on lirayı vermekten imtina ettiklerinden bu
raya, koruma hizmetinde kullanılan motosikletli memurları tebarüz ettirmek için, «motosikletli» 
kelimesinin ilâvesine lüzum olduğu izah edilmiştir. Bunun nazarı dikkate alınmasını Yüksek 
encümene arz ve teklif ederiz. • 

29 . IV . 1942 
Raportör Raportör 

Gümüşane mebusu Samsun mebusu 
D. Sakarya M. Ali Yörüker 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Güzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

431 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 

1 Memurlar maaşı 5 987 160 7 669 324 7 669 324 
2 Açık maaşı 2 000 2 000 2 000 
3 Çocuk zammı 0 0 15 000 

[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

4 Yakacak zammı 0 0 10 000 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 5 989 160 7 671 324 7 696 324 

432 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 10 000 10 000 10 000 

0 

0 
0 

4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek yakacak ve çocuk 
zammı 
Yakacak zammı 
Çocuk zammı 

Fasıl yekûnu 

0 
0 

0 

10 000 
15 000 

25 000 

0 
0 

0 

433 Merkez ücreti 
1 Memurlar 33 240 38 064 38 064 
2 Müteferrik müstahdemler 61 800 73 295 73 295 

Fasıl yekûnu 95 040 111 359 111 359 

434 Vilâyetler ücreti 
1 Memurlar 1 320 1 601 1 601 
2 Müteferrik müstahdemler 78 180 95 324 95 324 

Fasıl yekûnu 79 500 96 925 96 925 
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435 

Muhassasatm nev'i 

Muvakkat tazminat 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

180 000 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

185 000 

İkinci bap - Masraf 

ikinci bap yekûnu 107 300 120 300 

185 000 

Birinci bap yekûnu 6 353 700 8 099 608 8 099 608 

436 
437 
438 
439 

440 

441 
442 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Kırtasiye 
Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 
3201 sayılı kanunun 86 ncı 
maddesi mucibince verilecek 
para mükâfatı 

3 000 
7 000 
4 000 

20 000 

47 000 
15 000 

62 000 

10 300 

1 000 

3 000 
7 000 
4 000 

25 000 

52 000 
15 000 

67 000 

13 300 

1 000 

3 000 
7 000 
4 000 

25 000 

52 000 
15 000 

67 000 

13 300 

1 000 

120 300 

443 

444 
445 

446 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
1 İcar bedeli 
2 Matbu evrak ve defterler 
3 Melbusat 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Emniyet müfettişleri ve emni
yet polis müfettişleri harcırahı 

78 006 
20 490 
2 000 

Fasıl yekûnu 100 490 

84 300 

20 000 

10 700 

79 750 
20 490 
2 750 

102 990 

84 300 

30 000 

10 700 

79 750 
20 490 
2 750 

102 990 

84 300 

30 000 

10 700 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 mali yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı, ücretli muhabere 
ve mükâleme bedeli ve polis te
lefonlarının mubayaa, tesis, ta
mir ve levazım ve işletme mas
raftan 11 700 25 200 25 200 
Posta ve telgraf ücreti 130 000 120 000 120 000 
3335 sayılı kanun mucibince 
teşkilât mensuplarının hususi 
müesseselerde yapılacak ücret
li tedavi ve yol ve saire mas
rafları 3 000 3 000 3 000 

Üçüncü bap yekûnu 360 190 376 190 376 190 

Birinci kısım yekûnu 6 821 190 8 596 098 8 596 098 

İkinci hısım - Cüze mahsus 
mubassasat 

Levazım 
Zabıta memurlarının melbusat 
masrafı 400 000 405 000 405 000 
Silâh, cephane, maske ve mu
habere vasıtalariyle bunlara 
ait teferruatın mubayaa mas
rafı ve motorsuz nakü vasıta
ları mubayaası 10 000 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 410 000 420 000 420 000 

Mütenevvi masraflar 
Vazife esnasında yaralanan ve 
hastalanan memurların tedavi, 
kazazedelerle mecruhların ilk 
tedavileri ve mualece masrafı 6 000 7 000 7 000 
Nazaret altında bulunan ve hu
dut haricine çıkarılanların sevk 
ve iaşe ve iskân mmtakasım 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

terkedip haklarındaki karara 
müsteniden geldikleri yere sev-
kolunacaklarm ve muhafaza
sındaki memurların zaruri 
masrafları 8 420 8 420 8 420 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları masrafı 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

14 420 

14 000 
5 000 

19 000 

15 420 

21 000 
8 000 

29 000 

15 420 

21 000 
8 000 

29 000 

Polis karakolları tamir masrafı 58 000 58 000 58 000 
[5 000 liraya kadar emniyet teşkilâtı
na ait polis karakolları, mektepleri, 
polis âmir ve müdiriyet binalariyle 
diğer müesseselerin küçük yapılarla 
bina ve arsa istimlâk ve mubayaa, ta
pu harçları ve sair masrafları ve ta
mirleri bu tertipten verilir.] 

İstihbarat masrafı 196 900 196 900 196 900 
Polis mecmuası, gazete ve em
niyet bültenleri ve meslekî 
eserler gibi polis neşriyatı ta
bı ve iptidaî maddeler, telif, 
tercüme, makale ve müteferrik 
masraflar 
1475 sayılı kanun mucibince 
verilecek tazminat 
Beynelmilel müessesata iştirak 
masrafı 
Polis mektepleri masrafı 
Ecnebi mütehassısların ücret
leri 
Ecnebi mütehassısların mas
rafları 
Ecnebi mütehassıslar masraf
ları ve konferansları, konfe
rans için celbedilecek mütehas
sıslar ücret ve masrafları 

5 000 

2 400 

600 

0 

0 

10 000 

5 000 

2 400 

600 

9 300 

700 

0 

5 000 

2 400 

600 

9 300 

700 

0 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

196 000 

48 000 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

196 000 

48 000 

196 000 

48 000 

Muhassasatın nev'i 

Polis memur ve namzetleri, ta
lebeleri iaşe, ibate ve ilbas 
masrafı, harçlıkları ve harcı
rahları 
îdare ve imtihan masrafları 
ile diğer masraflar 
Yüksek tahsil müesseselerinde 
okutturulacak 12 talebe mas
rafı 6 500 6 500 6 500 
Vilâyetlerde açılacak polis 
kursları öğretmenlerine ders 
saati başına verilecek ücret ve 
idare masrafı 1 1 1 

Fasıl yekûnu 260 501 260 501 260 501 

Pravantoryom ve sanatoryom 
masrafları 32 548 32 548 32 548 
[1. Memur ve müstahdemler ücret 
ve harcırahları, amele yevmiyesi, iaşe, 
fennî tesisat, alât ve edevat muba
yaa ve tamiri, ilâç masrafı, idare ve 
nakil vasıtaları, melbusat, teçhizat, 
tamirat ve sair bilûmum masraflar. 
2. Umum müdürlükçe hastaların 
resmî ve hususi sanatoryom ve pra-
vantoryomlarda tedavileri tensip 
edildiği takdirde bu işler için ihtiyarı 
zaruri olan bilûmum masraflar dahi 
bu müesseselerle yapılacak mukavele 
esaslarına göre bu tertipten müesse
selere tesviye olunur.] 

3201 sayılı kanunun 34 ncü 
maddesi mucibince staj ve bey
nelmilel zabıta kongre ve kon
feranslara iştirak ve zabıta 
işleri ilmî tetkikleri için ya
bancı memleketlere gönderile
cek memurların harcırah, yev
miye ve tahsil masrafları 1 1 1 
Süvari polis hayvanları muba
yaa, levazım ve takım masraf
ları 
Mubayaa 500 500 500 
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Muhassasatm uev'i 

Yem bedeli ve tedavi ve mua-
lece ücreti ve muytabiye ve 
nal, mıh ve sair levazım mas
rafı 
Polis köpekleri mubayaa ve ia
şe masrafları 

Fasıl yekûnu 

lecek er taym bedeli 

ikinci kısım yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

30 000 

1 

30 501 

0 

1 029 871 

1942 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

40 000 

1 

40 501 

0 

1 060 871 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

40 000 

1 

40 501 

1 116 576 

2 177 447 

Üçüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 0 8 500 8 500 
Eski yıllar borçları 
1940 yılı borçları karşılığı 
1939 » » » 
1938 » » » 
1937 » » » 
1936 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

8 500 
2 500 
2 000 
2 000 
1 240 

16 240 

16 240 

7 867 301 

2 500 
2 000 
2 000 
1 240 

0 

7 740 

16 240 

9 673 209 

2 500 
2 000 
2 000 
1 240 

0 

7 740 

16 240 

10 789 785 
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466 — Maaş faslı geçen senenin (4 250 521) lirasına mukabil bu sene (4 630 521) liradır. 1941 
yılında bu fasıldan (24 365) lira tenzil edilmiştir. Bu sene fiili kadroya nazaran (306 942) lira 
noksan tahsisat konulduğu ve bunun sene sonunda elde edilecek tasarrufla kapatılacağı ifade edil
miştir. 

(L) cetveli yoktur. Bu faslın fevkalâde zam mikdarı (336 942) liradır. 
467 — Tekaüt ikramiyesi geçen senekine nazaran (18 800) lira fazladır. Yaş haddine tabi ola

cak subaylar adedine göre hesaplanmıştır. Bundan evvelki üç senenin vasatisi (13 333) liradır. 
— Numarasız fasıl iki maddeden ibaret ve yakacak zammiyle çocuk zammına ait olup 

ceman (51 000) liradan ibarettir. 
468 — Ücret faslının birinci «Memurlar» maddesinde geçen seneden (5 500) lira fazlasiyle 

(33 040) lira vardır. Bu fark fevkalâde zammı ifade etmektedir. 
îkinci «Müteferrik müstahdemler» maddesinde fevkalâde zam mikdarı (13 580) liradır. (D) cetve

line yeniden mubayaa edilecek, askerî hizmetlere mahsus üç kamyonet için üç şoförle Erzurum, 
Van ve Konya'da açılacak üç eşya ambarı için on bir hamal ve bunların ücretleri olan (7 920) 
lira ilâve edildiği anlaşılmış ve muvafık görülmüştür. Şifahen verilen izahata nazaran kıtaattaki 
aşıların ücretleri orduda olduğu gibi, kadroya müstenit olmıyarak iaşe masrafından verilmekte iken 
Divan tarafından itiraz vâki olduğu cihetle bunların ya (D) cetveline veya Millî Müdafaa için 
yapıldığı gibi Bütçe encümenince tasdik edilecek kadroya ithali veyahut ordunun da tatbik et
mekte olduğu bugünkü şeklin devamını temin edecek surette bir hüküm konulması lâzımgelmek-
tedir. ki Yüksek encümenin takdirine arzederiz. 

469 — Muvakkat tazminat geçen .seneden (5 000) lira fazladır. Subay okuluna subayların. 
mikdarı arttığı için bu zam teklif edilmektedir. Bu subayların vaziyeti daimî memuriyet sayılarak 
kendilerine yevmiye değil, muvakkat tazminat veriliyormuş. 

470 — Merkez mefruşat ve demirbaşı geçen seneki gibi (500) liradır. 
471 — Kırtasiye tahsisatı geçen sen ekinden (600) lira fazlasiyle (1 800) liradır. Maliye ve

kâletinin işarına uyularak fiyat farkı nazarı dikkate alınmıştır. Genel Komutanlık da bu husus
taki koordinasyon kararından istisna edilmiş bulunuyor. 

472 — Merkez müteferrikası geçen seneki gibi (2 000) liradır. Evvelki seneler vasatisine 
ve ihtiyaca uygundur. 

473 — Komutanlık otomobil masrafı (700) fazlasiyle (1 800) liradır. 1941 de münakale su
retiyle (700) lira zam alınmıştır. Buna ve fiyatlara nazaran teklif yerindedir. 

474 — Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı geçen seneki gibi (5 000) liradır. Çoğu 1929 ve 1930 
yıllarında alınmış olarak birliklerde mevcut 720 yazı makinesinin tamiriyle yeni açılan kara
kolların ihtiyaçlarına ve bazı mefruşat tamirine sarf edil eceeği anlaşılmıştır. 

475 — Vilâyetler levazımı faslının birinci tenvir ve teshin maddesinde geçen senekinden fazla 
olarak (1 500) lira vardır. Bu zam maddede tasrih edildiği üzere subaylara verilecek mahrukat 
ve tenviriye karşılığı olarak teklif edilmiş bulunuyor. Bu maddenin 1939 senesinde tahsisatı 
(151 000), sarfiyatı (137 500) 1941 senesinde tahsisatı (137 000), sarfiyatı (132 000) lira olup 1941 
de (360 000) liraya baliğ olan tahsisatından münakale yoluyla (11 000) lira tenzil edilmiş ve da
ha sekiz on bin lira kadar tasarruf edilebileceği ifade olunmuştur. Şu hale göre Dahiliye bütçe-

[*] Raporda sözü geçen cetveller dosyadadır. 
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sine ait mütalâamız sırasında arzedildiği üzere Genel komutanlığın merkez teshin masrafı olma
dığı ve ikamet etmekte olduğu vekâlet binasının ihtiyacı nazarı dikkate alınarak bu maddeden 
beş bin lira Dahiliye vekâleti merkez teshin maddesine alınması muvafık olacağını burada da 
tekrar ediyoruz. 

İkinci ve kırtasiye maddesine (7 000) lira zam teklif edilmektedir ki merkez kırtasiyesi 
için serdedilen mucip sebep burada da varit görüldüğünden kabulü muvafık olur mütalâasm-
dayım. 

476 — Vilâyetler müteferrikası geçen senekinin aynı olarak (15 000) liradır. 1941 de müna
kale yoluyla (4 000) lira zam görmüştür. Bunun münakaşalarda fazla ilân ücreti ödenmesinden ile
ri geldiği ve bu yıl olmryacağı ifade edilmiştir. 

477 — Mütenevvi masraflar faslının birinci icar bedeli maddesi geçen seneki gibi (67 000) 
liradır. 1941 de münakale için (36) lira indirilmiştir, icar tahsisatının (2 160) lirası merkeze ve 
mütebakisi taşraya ait olup cetveli merbuttur. 

Bu faslın ikinci defatir ve evrakı matbua maddesi geçen seneden (5 000) lira fazlasiyle (25 000) 
lira olarak teklif ve buradaki (matbaa ve mücellithanede fevkalâde olarak çalıştırılan işçi ücretleri) 
nin matbaa işletmesine ait 491 nci faslın ikinci maddesine alındığı ifade ediliyor. 1941 senesinde 
bu maddeye münakale suretiyle (5 000) lira zam alınmış olması nazarı dikkate alınarak muvafık 
görülmüştür. 

478 — Daimî memuriyet harcırahı bu yıl (10 000) lira noksaniyle (90 000) lira olarak vazedil
miş bulunuyor. 1941 de bu fasıldan (10 456) lira münakale için tenzil edilmiş olduğuna göre tek
lif muvafıktır. 

479 — Muvakkat memuriyet harcırahı bu yıl (10 000) lira fazlasiyle (60 000) lira oluyor. 
1941 de (20 000) lira zam görmüştür. Ahval icabı daimî memuriyette fazla değişiklik ohnadığı 
ve bu fasıldan tahakkuklar için daha ziyade sarfiyata ihtiyaç hâsıl olduğu anlaşılmaktadır. 

480 — Müfettişler harcırahı (2 000) lira fazlasiyle (10 000) liraya çıkarılıyor. Evvelki senelerde 
beş bin lira tahsisatı olan bu fasıl 1941 de levazım teftiş heyeti kurulmak üzere (8 000) liraya iblâğ 
edilmiş alup bu yıl ikinci bir levazım teftiş heyeti teşkili için zam teklif edilmektedir, muvafık 
görülmüştür. 

481 — Telefon masrafı geçen senekinden (2 000) lira fazlasiyle (5 500) lira olarak konulmuş
tur ve hakikî ihtiyacı gösteren Posta ve telgraf umum müdürlüğünün işarına müstenittir. Nite
kim 1941 yılında da münakale suretiyle (2 000) lira zam alınmıştır. 

482 — Ücretli mükâleme faslı geçen seneki gibi (1) liradan ibarettir. 
483 — Posta ve telgraf ücreti, yine hakikî ihtiyaç hesaplanmak suretiyle Posta ve telgraf umum 

müdürlüğünün vâki olan işarı üzerine, bu sene sabıktan (4 495) lira noksan olarak teklif ediliyor. 
484 — Bu faslın geçen sene ( 5 657 581) lira olan birinci iaşe bedeli maddesi bu yıl (459 527) 

lira fazlasiyle (6 117 108) lira olarak teklif edilmiştir. Sebebi pahalılıktır, iaşe hesabını gösterir 
cetvel merbuttur. Bu maddeden 1941 de münakale suretiyle (56 789) lira tenzil edilmiştir ki, 
muktazi birliklerin orduya gitmelerinden ileri gelmiş bulunuyor. 

ikinci yem bedeli maddesi geçen senekinden yüz bin lira fazlasiyle (545 871) liradır. Bu da pa
halılıktan ileri gelmektedir. Yukarıdaki maddede zikredilen sebebe binaen 1941 yılında bu mad
deden de münakale suretiyle (50 000) lira indirilmiştir. 

485 — Bu fasıl levazımı askeriyeye ait olup birinci (Melbusat) maddesine bu yıl, pahalılık sebe
biyle (491 293) lira zammı teklif edilmiş ve «Sivil şoför, odacı, matbaa ve sair müesseselerde bulunan 
müstahdemlerin elbiselerinin bu tertipten verileceği» maddede tasrih olunmuştur, kabulü muva
fıktır. 

ikinci (Teçhizat) maddesiyle üçüncü (Muytabiye) maddesinde geçen sehekine nazaran bir fark 
yoktur. 

486 — Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye faslı geçen senekinin ayindir ve güçlükle idarö 
edilebildiği anlaşılmıştır; 

487 — Nakliyat faslı geçen seîıekine (40 000) lira fazİasiyİe (235 OOÛ) İira oİarak teklif ediliyor. 
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Bu faslın 1939 daki tahsisatı (336 582), 1940 daki (219 752) lira olup 1941 deki (195 000) lira ise de 
mütaaddit terhisler dolayısiyle, sene içinde (60 000) lira münakale suretiyle zam alınmasına ihtiyaç 
hâsıl olmuştur. Bu vaziyete göre bu yıl için teklif edilen mikdar uygundur. 

488 — Bu fasıl sıhhi ve baytarı ilâç levazımına mahsus olup geçen senekinin aynı olarak 
(26 000) lira konulmuştur. 1941 de (4 000) lira tenzil edilmiştir. Teklif edilen miktarın kabulü 
muvafıktır. 

489 — Tamirat ve inşaat faslı geçen seneki gibi (150 000) liradır. Bu tahsisatın (105 000) 
lirasının tamir ve ikmal işlerine ve (45 000) lirasının da levazım ve zaruret dolayısiyle yapılacak 
küçük inşaata ait olduğu ve bunun için bütçenin tasdikini mütaakıp koordinasyon karan alına
cağı anlaşımıştır. (1) numaralı cetvel merbuttur. 

490 — İkramiye ve tazminata ait olan ve 4 maddeyi ihtiva eden bu fasla geçen senekinin 
aynı olarak (22 000) lira konmuştur. 1941 yılında, evvelki senelerin aynı mahiyetteki borçlarına 
münakale yapılmak üzere, faslın ikinci ve dördüncü maddelerinden (5 000) liraya yakın bir 
miktar tenzil edilmiş son üç senenin vasatisine göre teklif yerindedir. 

491 — Nakil vasıtalarına mahsus olan bu fasla geçen senekinden (16 500) lira fazlasiyle 
(27 500) lira konulmuştur. 1941 senesinde (2 500) lira zam görmüş olmasına ve bu yıl askerî hiz
metlerde kullanılmak üzere (12 000) liraya üç kamyon alınacağına ve fiyatların yüksekliğine göre 
teklifin kabulü lâzım geleceği mütalâasındayız, cetveli merbuttur. 

492 T— Ücretli tedavi masrafları için bu fas,la geçen seneki gibi (3 000) lira konulmuştur. 
1941 de münakale suretiyle (1 000) lira zammedil mistir. 

493 — Spor masrafı faslı geçen seneki gibi (1 000) liradır. 
494 — Subaylara verilecek hayvan tâvizi için bu fasla sabıkı gibi (20 000) lira konulmuştur. 
495 — Jandarma mektepleri masrafı geçen seneki gibi (60 259) liradır. 
496 — Matbaa masrafına ait olan bu fasıl üç maddeden mürekkeptir. Ve mecmuan geçen se

neki gibi (3 400) lira olarak tesbit edilmiştir. Son üç senenin vasatisine ve İhtiyaca uygundur. 
Mecmua masrafı da buradan ödenmektedir. Mecmuanın da, İm fasıldan görülen diğer hizmetlerin 
de jandarma için faydalı ve lüzumlu olduğuna kaniiz. Matbualardan birer nüsha merbuttur. 

497 — Satın alma komisyonlariyle dikim evi muayene heyetine mahsus olan bu faslın birinci 
(demirbaş mubayaa ve tamiri) maddesi geçen seneki gibi (1) liradan ibaret olup idare masrafı 
da aynen (7 000) liradır. Son üç senenin vasatisine uygundur. 

498 — Geçen yıl borçları geçen seneki gibi (25 000) liradır. 1941 de buraya (2 239) liralık 
münakale yapılmıştır. 

499 — Eski yıllar borçları geçen senekinin aynı olarak (30 291) liradır. Bu faslın maddelerin* 
de 1941 senesinde ceman (3 840) lira zam yapılmıştır. 
L ^ 29 . IV . 1Ö42 

Raportör Raportör 
GKimüşane mebusu Samsun mebusu 

D, Sakarya M, Ali Yörüker 



1941 1942 malî yıh için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Maaş 4 250 521 4 630 521 4 630 521 
Çocuk zammı 0 0 24 000 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 
Yakacak zammı 0 0 27 000 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasü yekûnu 4 250 521 4 630 521 4 681 521 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 20 000 38 880 38 880 
4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek yakacak ve çocuk 
zammı 
Yakacak zammı 
Çocuk zammı 

Fasıl yekûnu 

Ücret 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 
• T " 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

0 
0 

0 

27 540 
52 056 

79 596 

40 000 

4 390 117 

27 000 
24 000 

51 000 

33 040 
73 556 

106 596 

45 000 

4 871 997 

0 
0 

0 

33 040 
90 356 

123 396 

45 000 

4 888 797 

İkinci bap - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 500 500 500 
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E\ M. 

471 
472 
473 

1 
2 

Muhassasatın nev'i 

Kırtasiye 
Merkez müteferrikası 
Komutanlık otomobili masrafı 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 200 
2 000 

900 
200 

1 100 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen 

Lira 

1 800 
2 000 

1 400 
400 

1 800 

kabul edilen 
Lira 

1 800 
2 000 

1 400 
400 

1 800 

474 

475 

476 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
[Tenvir ve teshin ihtiyacı ve ocak, 
fırın ve soba ve boru tedariki ve ta
mirat masraflariyle 2 000 liraya ka
dar elektrik tesisat ve tamiratı mas
rafları ve merkezde bulunan subay 
ve askerî memurların er tayın istih-
kakındaki mahrukat ve gaz bu tertip
ten verilir.] 
Kırtasiye 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

5 000 

360 500 

15 000 

Fasıl yekûnu 375 500 

15 000 

5 000 

362 000 

22 000 

400 300 

384 000 

15 000 

410 100 

5 000 

357 000 

22 000 

379 000 

15 000 

405 100 

477 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Matbu evrak ve defterler 
[Teclit malzemesi, her türlü kitap ve 
risale, harta mubayaası ve malzeme 
masrafı.] 
Melbusat 

67 000 
20 000 

0 

67 000 
25 000 

0 

6 7 ÖÛÖ 
25 000 

10 300 

Fasıl yekûnu 87 000 92 000 102 300 
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478 Daimî memuriyet harcırahı 
479 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
480 Müfettişler harcırahı 
481 Resmî telefon tesis ve mükâle-

me masrafı 
482 Ücretli muhabere ve mükâle-

me bedeli 

483 Posta ve telgraf ücreti 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

100 000 

50 000 
8 000 

3 500 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

90 000 

60 000 
10 000 

5 500 

90 000 

60 000 
10 000 

5 500 

1 
75 995 

324 496 

5 114 913 

1 
62 500 

320 001 

5 602 098 5 

1 
62 500 

330301 

624 198 

îhinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

484 Tayınat 
1 îaşe bedeli 

[Eratın ve mektep talebelerinin iaşe 
masrafı, fırınlarda kullanılacak alât, 
edevat ve levazım bedeli ve hamurkâr 
ve pişirici ve saire gibi işçi yevmi
yeleri, fırın ve değirmen kiraları ve 
işletme ve zahire öğütme masrafları, 
seyyar fırın ve ocak mubayaa ve te
sis masrafları, mevaddı iaşe muhafa
zalarına mahsus soğuk hava dolabı 
ve malzemesi bedelleriyle tamirleri 
masrafları, mutfak ve yemek takımla
rının kalaylanma masrafları, su tas
fiyesi için alât ve edevat bedelleriyle 
tamir masrafları, mevaddı iaşe temiz
leme makineleri mubayaa, tamir ve 
tesis masrafları, mutfaklara muktazi 
erzak dolapları, levazım ve muayene 
komisyonlarının muayene ve tahlili 
masrafları ve muayene alâtiyle ede
vat ve ecza masrafları, 2615 sayılı 
kanuna göre arınma masrafları, has
tane ve revirlerin eczaneleriyle kim-

5 657 581 6 117 108 6 100 308 
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Muhassasatm nev'i 

yahane, lâboratuvar ve diğer sıhhi 
teşkiller için muktazi her nevi yiye
cek ve arınma masrafları, köpeklerin 
iaşesi.] 
Hayvan yem bedeli 
[Bütün hayvanatın iaşe masraflariyle 
arpa kırma masrafları ve arpa kırma 
ve ezme ve temizleme makinesi muba
yaa masrafları bu tertibe dahildir.] 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

445 871 545 871 545 871 

Fasıl yekûnu 6 103 452 6 662 979 6 646 179 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
[Dikim ev işçi yevmiyeleri ile matbaa 
ve sair müesseselerde bulunan müs
tahdemlerin elbiseleri bu tertipten 
verilir.] 
Teçhizat 
Muytabiye 
[Subay hayvanlarından maada hay
vanların nal, mıh ve mubayaa bedeli 
ve nallama masrafı bu tertipten ve
rilir.] 

1 480 864 1 972 157 1 961 857 

307 030 
38 900 

307 030 307 030 
38 900 38 900 

Fasıl yekûnu 1 826 794 2 318 087 2 307 787 

Levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye 
[Hayvan mubayaası ve her nevi eyer 
takımları, yük ve binek araba, semer, 
koşum mubayaa ve tamiratı ve leva-
zımatı. mevcut olan veya yeniden te
sis edilecek olan telefon, helyosta, 
pırıldak ve telsiz malzemelerinin mu
bayaa, tesis ve işletme, tamir mas
rafları, boru, trampet ve musiki alât ve 
levazımatı alım ve tamiri, satış leva-
zımatı mubayaası, tüfek kayışı, pa
laska takımı, balta, kürek ve saire 
kılıfı alım ve tamiratı ve fişek tecrü
be masrafları gibi harp teçhizatı.] 

57 000 57 000 57 000 
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1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

487 Nakliyat 195 000 235 000 236 000 
[Er ve hayvan nakliyesi, silâh ve 
mühimmat, eşya ve malzeme, erzak, 
mahrukat ve sair bilcümle askerî 
maddeler nakliyat ve ambalajı tahmil 
ve tahliye masrafları, tedavi ve mu
ayene ve tebdilihava zımnında bir 
yere gidecek subayların, mensubini 
askeriyenin kanun mucibince verile
cek yol masrafları ve yüryüş halinde 
kıtalar erat ve subaylariyle memu
rini askeriyenin ve hayvanlarının iba
te masrafları.] 

488 Sıhhî ve baytarî ilâç levazımı 26 000 26 000 26 000 
[Hastalanan erlere müsademede ya
ralanan jandarma subaylarının askerî 
hastane ve revirlerinden gayri yerler
deki tedavi ve iaşe masraflariyle sıh
hi levazım ve reçete bedelleri ve as
kerî hayvan hastane ve revir bulunmı-
yan yerlerdeki hasta hayvanlar için 
mülkiye veterinerlerince verilecek 
reçete üzerine lüzum gösterilecek ec
za ve malzemei baytariye masraf
ları bu tertipten verilir.] 

489 Tamirat ve inşaat 150 000 150 000 150 000 
[5 000 liraya kadar karakol ve buna 
benzer küçük yapılarla bina ve arsa 
istimlâk ve mubayaası ve tapu harç
ları ve sair masrafları, tamirleri bu 
tertipten verilir.] 

490 İkramiye ve tazminat 
1 1861 sayılı kanun mucibince 

erata verilecek ikramiye 5 000 5 000 5 000 
2 1475 sayılı kanun mucibince 

verüecek tazminat 8 000 8 000 8 000 
3 1471 sayılı kanun mucibince 

verilecek hayvan tazminatı 5 000 5 000 5 000 
4 1493 sayılı kanun mucibince 

verilecek ikramiye 4 000 4 000 4 000 
Fasıl yekûnu 22 000 22 000 22 000 
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Nakil vasıtaları 
Mubayaa 
îşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Memleket dahil ve haricinde 
ücretli sıhhi müesseselerde te
davi ettirileceklerin masrafı 
Spor masrafı 
Subaylara verilecek hayvan 
tavizi 

İkinci kısım yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 
8 000 
3 000 

11 000 

3 000 
1 000 

20 000 

8 415 246 

1942 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

12 000 
10 500 
5 000 

27 500 

3 000 
1 000 

20 000 

9 522 566 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

12 000 
10 500 
5 000 

27 500 

3 000 
] 000 

20 000 

9 495 466 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

Jandarma mektepleri masrafı 
[Mekteplerin tenvir, teshin, mütefer
rika ve mefruşat ihtiyaçları, ocak, so
ba, fırın, boru tedariki ve tamiratı, 
2 000 liraya kadar elektrik tesisatı 
ve tamiratı bu tertipten verilir.] 

60 259 

Satmalma komisyonları, diki
mevi, jandarma ambarları mu
ayene heyeti masrafları 
Demirbaş malzeme mubayaa 
ve tamir masrafı 

60 259 60 259 

Matbaa masrafı 
Demirbaş mubayaa ve tamir 
masrafı 
îşletme 
îdare masrafı 
[Müteferrika, mefruşat masrafı bu 
tertipten verilir.] 

Pasıl yekûnu 

500 
1 500 
1 400 

3 400 

500 
1 500 
1 400 

3 400 

500 
1 500 
1 400 

3 400 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî; 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira • 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira Muhassasatın nev'i 

idare masrafı 7 000 7 000 7 000 
[Tenvir, teshin, müteferrika, mefru
şat ve sigorta ücretleri bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 7 001 7 001 7 001 

Üçüncü kısım yekûnu 70 660 70 660 70 660 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 0 25 000 25 000 
Eski yıllar borçlan 
1940 yılı borçları karşılığı 
1939 » » » 
1938 » » » 
1937 » » » 
1936 » » » 

25 000 
3 990 
1 000 

300 
1 

3 990 
1 000 

300 
1 
0 

3 990 
1 000 

300 
1 
0 

Fasıl yekûnu 30 291 5 291 5 291 

Dördüncü kısım yekûnu 30 291 30 291 30 29İ 

UMUMÎ YEKÛN 13 631 110 15 225 615 15 220 615 





16 - Hariciye V. 



Rapor [*J 

1. Hükümetçe, Hariciye vekâleti için 1942 m.alî yılı bütçe lâyihasiyle teklif olunan tahsisatın 
yekûnu (3 919 149) liradır. 1941 bütçesiyle bu Vekâlete (3 604 900) liralık tahsisat verilmiş olduğuna 
göre arada (314 249) liralık bir artış farkı var demektir. Bu artış, (4178) numaralı kanuna 
göre memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zamlar dolayısiyle maaş, ücret ve çocuk zammı 
tertipleriyle ayrıca muvakkat tazminata (285 591) ve posta, telgraf ve telefon, daimî ve muvakkat 
memuriyet harcırahı tertiplerine (28 658) lira ilâvesine lüzum hâsıl olmasından ileri gelmiş bulun
maktadır. Fevkalâde zammın müfredatlı hesabı ilişik (1) ve (314 249) liralık fazla tahsisatın fasıl 
ve maddelere tevzi tarzı da (1 - A) numaralı cetvellerde gösterilmiştir; 

2. Bundan başka bütçenin diğer bazı fasıllarında 1941 yılı bütçesinin yekûnu dahilinde (74 860) 
liralık değişiklik yapılması da teklif olunmaktadır. Bu paranın tenzil ve - fazla tahsisatla birlikte -
tevzi sureti de ilişik (1 - B) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

3. Umumî manzarasını yukarıda arzettiğim Hariciye vekâleti 1942 bütçe lâyihasını üç görüş nok
tasına göre şu üç safhada mütalâa ve tetkik ettim: 

A) Teklif olunan tahsisatla hizmetler arasında taadül (Bütçe samimiyeti) ; 
B) 1941 tahsisatının sarf sureti ve münakaleler (İnzibat) ; 
C) Hizmetlerin tekâmülü. 

A - Teklif olunan tahsisatla hizmetle)- arasında taadül (Bütçe samimiyeti) 

Umumî mütalâa : , 
Bütçe fasıl ve maddelerinin hizalarında gösterilen rakamlar tekabül ettikleri hizmetlerle - tam 

mânasiyle - bir riyazi müsavat ifade edemiyeceğine göre hizmetle tahsisat arasında takribi bir taadül 
aranmakla iktifa edilmesi zaruridir. Ancak bu taadülün mümkün mertebe isabetle tâyin oluna
bilmesi için her hizmetin bir dereceye kadar kendi nevinden bir ölçü ile ölçülmesi ve bilhassa maddi 
ölçülere hiç sığmıyan bazı hizmetlerin kıymeti üzerinde işlenirken bu hizmetlerin ifasına esas 
teşkil eden kanunlar da gözönünde tutularak mânevi takdirlere dayanılması icabetmektedir. 

Bütçe lâyihasının başlıca fasıl ve maddelerinde Hükümetçe teklif olunan tahsisatla hizalarındaki 
hizmetler arasındaki teadüle müteallik mütalâalarımı, işte bu esasa göre aşağıda arzediyorınn : 

Fasıl: 506 - Madde: 1 
Hariciye vekâleti için, 3656 numaralı Tevhit ve teadül kanunu ile (1 - 14) derece arasında 442 

memuriyet tesbit edilmiştir. Bunlardan 76 sı (L) cetvelinde mevkuf bulunmaktadır. O eriye kalan 
366 memurun merkez ve hariç teşkilâtına tevzi tarzı, münhallerin sayısı ve temsil tahsisatı ilişik 

(2) numaralı cetvelde gösterilmiştir. Vekâletin merkez teşkilâtı ve vazifeleri (3), hariçteki elçilik
ler ve konsolosluklar da (4) numaralı cetvellerde yazılıdır. Merkezden harice ve hariçten merkeze 
nakil yapıldıkça akça farkında artma veya eksilme olacağına göre (1, 2) numaralı cetveller ancak 
muay3ren bir tarihteki vaziyeti ifade edebilmektedir. 

Hariciye vekâletinin teşkilâtına ve Hariciye memurlarına müteallik muamelelere esas teşkil 
eden meslek kanunları şunlardır: 

1. 1154 numaralı Hariciye vekâleti memurin kanunu; 
2. 1843 numaralı Maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 ve 1489 numaralı kanunlara mü-

zeyyel kanun; 

[*] (Raporda sözü geçen cetveller dosyadadır). 
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3. 3312 numaralı Hariciye vekâleti Teşkilât kanunu; 
4. 4037 numaralı Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkındaki 331.2 sayılı kanuna ek kanun. 
Bunlardan başka Umumî memurin kanunu ve 3656 numaralı kanunun bütün Devlet memurla

rına şâmil umumî hükümleriyle Hariciyeye müteallik hükümleri de Hariciye teşkilâtının işleme
sinde ve memur faaliyetinin tanziminde esastır. 

Bu kanunlardan muahhar olanlar, mukaddem bulunanların bazı hükümlerini tadil veya lâğvet
miş bulunmaktadır. Bu suretle teşkilât ve muamelâta müteallik mamulünbih hükümler, müteferrik 
kanunlarda ve bazen mütedahil vaziyette kalmışlardır. 

Bu kanunlarda merkez teşkilatındaki dairelerin sayısı, unvan ve vazifeleri gösterilmemiş ve bun
ları tesbit salâhiyetinin hangi makama ait olduğu tasrih edilmemiş olmakla beraber hükümlerinin 
delâlet ve tazammunundan bu işlerin vekâlet makamına bırakıldığı anlaşılmış ve bu şekil, vekâlet 
hizmetlerinin bünyesi ve seyyaliyeti itibariyle daha uygun görülerek ona göre hareket edilmiştir. 
aynı işlere dair bir nizamname de yoktur. 

Bu vaziyete göre teşkilât ve memurin işlerinin tanzim ve idaresinde kolaylığı ve insicamı temin 
etmek üzere yukarıda saydığım kanunların mar'i olan hükümlerini bir araya getirmek ve yine bu 
kanunların tatbiki müddetince geçen tecrübelerden de faydalanarak lâzrmgelen tadil ve tebdilleri tek
lif etmek suretiyle Hariceyeye mahsus birer teşkilât ve memurin kanunu lâyihasının hazırlanması 
ihtiyaca uygun düşecektir. Bugünkü şartlar içinde işlerin kemiyet ve keyfiyet itibariyle çok arttığı 
ve çeşitlendiği de tetkiklerim sırasında ifade edilmiş olmasına nazaran böyle bir teşebbüs, daha 
uzun müddet eksilmesi değil, artması kuvvetle tahmin edilebilecek olan bu türlü türlü işlerin bir 
daha ve toptan gözden geçirilmesine ve tensik edilmesine zemin de hazırlamış olacaktır. 

Fasıl : 506 - Madde : 2 
Açık maaşı alan memurlar ve bunlara verilen maaş mikdarmın teklif olunan tahsisatla mukaye

sesi ilişik (5) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Fasıl : 507 
65 yaşını dolduracak olan bir büyük memurun hizmeti temdit olunmayarak tekaüt edilmesi ve 

30 seneyi dolduranlardan tekaüde talip zuhur etmesi ihtimaline göre hesaplanmıştır. 

Fasıl : 508 1,2 
Merkezdeki ücretli memurlar kadrosu ve tevzi tarzı ilişik (6 - A) numaralı cetveldedir. Bu 

tertipden 1941 içinde yapılan sarfiyat ve şimdiye kadar hâsıl olan tasarruf (6-B) numaralı 
cetvelde gösterilmiştir. Tasarrufa rağmen 1941 tahsisatının aynen teklif olunmasının sebebi de 
bu cetvelin altına kaydedilmiştir. 

Çocuk zammı 
Çocuk sayısı ilişik (7) numaralı cetvelde gösterilmiştir. Ancak bu cetvelin henüz son şeklini 

alamadığı ve tetkiklere devam olunduğu ifade edilmiştir. Bunun için bu tertipde 400 liralık tahsi
sata ihtiyaç hâsıl olacağı tahmin olunmaktadır. Bu vesile ile 1938 tarihli memurlar istatistiğine 
göre o tarihte Hariciye vekâletinde (475) maaşlı ve ücretli memurlardan (138) nin bekâr olduğunu 
kaydederim. 

Fasıl : 511 
Vekâlet kütüpanesi haricinde, müteferrik odalarda ve tasnif edilmemiş bir halde bulunan ki

tapların da kütüpaneye yerleştirilebilmesi için kitap dolabı yaptırılmak üzere (2 000) lira zam 
teklif edilmektedir. Pek muvafık bir tekliftir. Kitap dolaplarından artması melhuz paranın sarf 
ciheti henüz tesbit edilmemiş: İhtiyaca göre sarf olunacağı söylendi. 

Merkezde ve hariçteki demirbaş eşyanın iyi halde muhafazası ve korunması için mümkün mer
tebe çalışıldığı, hariçteki eşya defterlerinden birer suretin merkezde toplandığı, bu defterler üze
rindeki muamelelerin merkezce takip olunduğu ifade edilmekle beraber umumiyetle Devlet dairelerin
de ayniyat işlerinde uğranılan müşküllerin bu vekâlet için de varit olduğu anlaşılmıştır. Eneüme-



— 134 — 
nimizde bir kaç defa bahis mevzuu olan bu işin esaslı bir hal suretine ve ameli teşkilâta bağlan
ması zaruri bulunduğunu bu vesile ile arzederim. 

Fasıl: 512 - Madde: 3 
Kırtasiye tahsisatının muayyen bir kısmı esasen Vekiller Heyeti karariyle mevkuf tutulmakta ol

duğundan artan para ile mubayaa olunacak kırtasiyenin tasarruf esaslarına göre kullanılacağı söy
lenmiştir. 

Umumiyetle Devlet dairelerinde resmî muhaberelerin tensiki, lüzumsuz olanlarının önüne geçil
mesi. muamelelerin sadeleştirilmesi suretiyle yalnız kırtasiyeden değil; zamandan, insan emeğin
den ve binnetice masraftan geniş mikyasta bir tasarruf yapılabilir. Encümenimizde zaman zaman 
üzerinde ehemmiyetle durulan bu meselenin bütün Devlet daireleri için umumî tetkika tabi tutularak 
bir hal şekline bağlanması ve neticelendirilmesi icabeder. 

Fasıl: 518 -Madde: 1 
1929 yılmdanberi vekâletçe bazı elçiliklerimiz ve konsolosluklarımız için sekiz bina satın alınmış 

ve üç bina yaptırılmıştır. Satın alınan binaların bedeli Hariciye vekâleti ve yaptırılan binaların 
bedeli Maliye vekâleti bütçelerine konan tahsisatla karşılanmıştır. Satın alınan ve yaptırılan binala
rın ayrı ayrı yerleriyle bedelleri ve satın alman binalara tesviye olunan para yekûniyle borcumu
zun miktarı ilişik (8) numaralı cetvelde, icar bedelinin tevzi tarzı ve bu tertipten tasarruf olunan 
para ile tasarrufun sebebi ve teklif olunan tahsisat için ileriye sürülen mülâhaza ilişik (9) numaralı 
cetvel d e gösterilmiştir. 

Fasıl: 520, 521 
Bu fasıllara teklif edilen zamlar, içinde bulunduğumuz şartlarm zaruretlerine dayanmaktadır. 

Fakat bu münasebetle şu vaziyeti de kaydetmeyi faydalı buluyorum: Aldığımı izahlara göre hari
ciye memurlarının harcırah muameleleri müteferrik beş kanuna göre yürütülmektedir. Tarih ve 
numaralarını ve tatbikattaki başlıca müşküllerini ve mahzurlarını şifahen arzedeceğim bu ka
nunların hükümleri birleştirilmek ve şimdiki icaplara ve ihtiyaçlara göre tadil ve tebdil edil
mek suretiyle yeni bir kanun lâyihası tekjlif olunması temenniye değer. Bu suretle hareırah tahsi
satına müteallik muameleler hem sadeleştirilmiş,hem de daha ziyade tanzim edilmiş oÇacaktır. 
1941 yılı içinde 517 nci fasıldan verilen harcırahlar ilişik (10) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Fasıl : 523 
Hükümetin mucip sebepler lâyihasındaki mütalâaya göre bu fasıldaki tahsisatın 1941 yılma nis

petle geniş mikyasta tenzili muvafıktır. Bırakılması teklif edilen tahsisat, beynelmilel dört teşek
küle iştirak hissesidir. 

B) 1941 tahsisatının sarf sureti, münakaleler (inzibat) 

1941 malî yılında 1 nisan 1942 tarihine kadar yapılan sarfiyattan her fasıl ve maddede artan 
tahsisat bakiyeleri ilişik (11) numaralı cetvelde gösterilmiştir. Aynı yıl içinde yapılan münakalele
ri muhtevi (12, 13, 14) numaralı cetveller de iliştirilmiştir. Bunlardan (12 ve 13) numaralı cetvel-
dekiler henüz yalnız encümenimizce kabul edilmiş vaziyettedir. Bu cetvellerde zamma tabi tutulan 
fasıl ve maddeler şunlardır: (507), (510), (515 - 1, 2, 3), (516 - 1, 2,), (517 - 1), (518 - 4),(520), 
(521), (524). Şu fasıl ve maddeler de tenzile uğramışlardır: (518 - 1, 2, 3), (519), (523), (526 - 2), 
(528 - 1, 2). 

1942 bütçe lâyihasında ; birincilerden (510), (515 - 1, 2, 3), (516 - 2), (517 - 1), (518 - 4), (520), 
(521), (524) ncü fasıl ve maddeler tahsisatının 1941 de münakale yoluyla yapılan zamlara göre 
az veya çok nisbette arttırılması, yine aynı lâyihada ikincilerden (519), (522 - 2) nci fasıl ve mad
deler tahsisatının da münakale yoluyla yapılan tenzillere göre muayyen bir nisbette eksiltilmesi 
teklif olunmaktadır. Bu suretle yeni malî yıl iciı de bu fasıl \c maddelerde münakaleye mahal bıra
kıl m a m ıs ol acaktır. 
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(526 - 2) den mubayaa olunan gazeteler ilişik (15) numaralı cetveldedir. 
1942 bütçe lâyihasında, 1941 münakalelerine göre tahsisatının arttırılması veya eksiltilmesi tek

lif olunmıyan bazı fasıl ve maddelere gelince: 
(510) ncu fasıl iki defada münakale yoluyla (7 080) lira zam görmüş olmakla beraber kendi 

istekleriyle tek uit edilecek memurların sayıları ve vazifeleri daha evvelden kestirilemediği için 
1941 tahsisatı (360) lira eksik olarak konmuştur. 

(516 - 1) ne i fasıl ve madde tahsisatının, münakale yoluyla (500) lira zammedilmiş olmakla be
raber, arttırılmasına lüzum görülmemiştir. 

(518) nei faslın 1 nei maddesinden iki defadamünakale yoluyla (4 000) lira tenzil olunduğu hal
de 1942 lâyihasında 1941 tahsisatının eksiltilmesi teklif olunmamaktadır. îlişik (9) numaralı be
deli icar hissesinin altındaki meşruhatta da kaydedildiği veçhile bunun 1942 yılı içinde husulü 
melhuz bazı ihtiyaçları karşılamak maksadından ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

(519) ncu fasıldan münakale yoluyla (3 000) lira tenzil edildiği halde 1941 tahsisatı aynen teklif 
edilmektedir. Bunun biri muayyen, diğeri melhuz iki elçilik için birer otomobil mubayaasına tahsis 
olunacağı söylenmiş ise de (6 000*> liranın kifayeti şüpheli olmasına göre teklif olunan tahsisatın ya 
kaldırılması yahut maksadı temine yarayacak bir hadde iblâğı muvafık olacaktır. 

(528) nci faslın birinci maddesinden münakale yoluyla (59 780) lira tenzil ve düyun tertibine de 
(13 660) lira nakledildiği halde 1941 tahsisatının aynen ipkasî teklif olunmaktadır. Buna sebep ola
rak da gayrimelhuz vaziyetler ve ihtiyaçlarla karşılaşmak ihtimali ileriye sürülmektedir. Bu nokta
yı encümenimizin takdirine arzediyorum. Aynı faslın ikinci maddesindeki (1 000) liralık tahsisat 
senesi içinde sarf olunamıyarak münakale yoluyla tamamiyle tenzil edilmiş olduğu halde aynen ip
kası teklif edilmiştir. Bu tahsisatın ya büsbütün kaldırılması yahut bir ihtiyat eseri olarak iki üç yüz 
liraya indirilmesi muvafık olacaktır. 

(532) ve (533) ncü fasıllara 1941 Mu vazon ei umumiye kanununun 12 nci maddesine göre yapı
lan nakiller, ilişik (16) numaralı (4) cetvelde gösterilmiştir. 

Raporumun (A) ve (B) kısımlarında ayrıca üzerlerinde durmadığım bazı fasıl ve maddelere ait 
izahları encümen müzakeresinde, lüzum hâsıl oldukça şifahen arzedeceğim. 

C - Hizmetlerin telcâmiilv 

Hariciye vekâletimizin teşkilât ve hizmet bakımından bulunduğu tekâmül safhasını gereği gibi 
tâyin edebilmek için mazi ile mukayeseye esas olabilecek tetkiklere ihtiyaç vardır. Hariciyemi
zin (Arşiv) ini gördüm. Alâkalı daireden aldığım izahlara göre vekâletin istanbul'da da bir ar
şivi varmış. İstanbul arşivi (1879) ve (1920) yılları arasındaki vesikaları, dosyaları ihtiva et
mekte imiş. 1920 den sonraki vesikalar merkez arşivinde, 1879 dan evvelki vesikalar da diğer 
Devlet dairelerinin vesikalariyle birlikte Babıâli Hazinei evrakında mahfuz bulunmakta imiş. Bu 
vesikalar üzerinde işlemek suretiyle Hariciyemizin tarihî veya hiç olmazsa ana hatlariyle bir 
tarihçesi vücude getirilebilir, sanırım, tik adımda 1879 dan zamanımıza kadar olan kısım yazıla
bilir. Bundan başka Hariciyemiz, her sene bir (Yıllık) neşretmek suretiyle de bundan sonraki 
tekâmül safhalarını tesbite yarayacak vesikalar ortaya koyabilir : (Yıllıklar) şüphesiz eski (Sal
name) lerden çok farklı ve mütekâmil olacaktır. Bu, yalnız Hariciyemiz için değil, bütün Dev
let dairelerimiz için bir ihtiyaçtır: Her Devlet dairesinin tekâmülünü gösteren tarihçeler, her seneki 
faaliyet ve hizmetlerini toplayan (Yıllık) 1ar; ileride Millî tarihimizin muhtelif cepheleri için birer 
kıymetli kaynak teşkil ederler. 

Raporumun (Tekâmül) kısmiyle ilgili gördüğüm için 1938 tarihli memurlar istatistiğinden bazı 
bilgileri aşağıya kaydediyorum: 

Hariciye vekâletinin o tarihdeki (475) maaşlı ve ücretli memurundan (196) sı yüksek tahsil 
görmüştür. Bu memurlardan (369) u bir ecnebi dil bilmektedir. Bu memurların içinde mahkûm 
olan yoktur. Bu memurlardan (290) ı evlidir. Vekâlette biri maaşlı, (23) ü ücretli olmak üzere 
(24) kadın memur vardır. 
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Hariciye vekâletimizin merkez teşkilâtında vazifelerin tevziini gösteren liste ile vekâlet kütüpa-

nesi arasında sıkı bir alâka bulunduğuna şüphe edilemez. Her Devlette hariciye tekniği gittikçe 
daha inceleşmekte ve çetinleşmekte olduğu için Hariciye vekâleti kütüpanesinin eksikleri biran 
evvel tamamlanmak ve tasnif işinden henüz yapılamıyan kısımlar da bitirilmek suretiyle tekem
mül etmesi temennisinin tekâmül noktasından kayda değer buluyorum. 

Netice 

Bütün Hariciye hizmetlerimizin muhassalası ve Hariciye vekâletimizin muvaffakiyet derecesi; ha
ricî siyasetimizin aldığı istikamette ve vereceği neticelerde aranabilir: (Yurdda sulh ve cihanda sulh) 
prensibimize uygun düşen (Tarafsızlık) ımızın; bizim için de, bütün insanlık için de hayırlı olabi
lecek bir kuvvet tezahürü halinde devamlı ve sağlam kalması temennisiyle raporuma son veriyorum. 

14 . IV . 1942 
Eaportör 

Bursa Mebusu 
A. Nevzad Ayaş 
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Muhassasatın nev'i 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci, bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Elçilik ve konsolosluk memur-
lariyle merkez memurlarının 
maaş ve temsil tahsisatları ve 
akçe farkı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zaır 
verilir.] 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Çocuk zammı 
Merkez ücretleri 
Memurlar 
Mü teferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Elçilik ve konsolosluklar müs
tahdemleri ücreti ve akçe farkı 
Muvakkat tazminat 

4 800 5 320 

12 360 
0 

32 640 
65 040 
2 160 

12 000 
150 

35 741 
77 141 
2 160 

99 840 

301 224 
47 536 

115 042 

301 224 
48 552 

5 320 

da bu tertipten 

Fasıl yekûnu 

2 061 623 
3 174 

0 

2 064 797 

2 330 000 
3 500 

0 

2 333 500 

2 330 000 
3 500 
150 

2 333 650 

12 000 
0 

35 741 
77 141 
2 160 

115 042 

301 224 
48 552 

Birinci bap yekûnu 2 530 557 2 815 788 2 815 788 

İkinci bap - Merkez masrafları 
Merkez mefruşat ve demirbaş 2 000 4 000 4 000 
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514 
515 

516 

517 

Muhassasatm nev'i 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

512 

513 

1 
2 
3 

1 
2 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 
Matbu evrak ve defterler 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

3 000 
3 000 
4 000 

10 000 

5 000 
3 442 

8 442 

3 000 
3 000 
4 000 

10 000 

5 000 
5 000 

10 000 

3 000 
3 000 
4 000 

10 000 

5 000 
5 000 

10 000 

Posta ve telgraf ücreti 
Posta, telgraf ve telefon ücreti 
Ecnebi memleketlere çekilecek 
telgraf ve gönderilecek mek
tup ve paket masrafı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ecnebi memleketlerle yapıla
cak telefon muhabere masraf
ları 

449 1 509 1 509 

110 000 

3 000 

125 000 

5 000 

125 000 

5 000 

3 000 4 000 4 000 

1 
2 

1 
2 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası ve nakli 
nukut masrafı 
Müteferrika 
Nakli nukut 

Fasıl yekûnu 

Vekâlet otomobili masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

116 000 

3 000 
10 000 

13 000 

2 000 
800 

2 800 

152 691 

134 000 

3 000 
25 000 

28 000 

3 000 
1 500 

4 500 

192 009 

134 000 

3 000 
25 000 

28 000 

3 000 
1 500 

4 500 

192 009 
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£\ M. Muhassasatm nev'i 

Üçüncü bap - Elçilik ve kon
solosluklar masrafları 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 

2 

3 

4 
5 
6 
7 

Elçilik ve konsolosluklar mas
rafları 
îcar, arsa, bina satmalma ve 
inşa bedelleri 
Sigorta, belediye vergi ve re
simleri, küçük tamir, mukave
lenameleri mucibince icarlı bi
naların küçük tamir ve tamir
leri, melbusat bedeli ve idare 
masrafı 
Muhabere ve miikâleme ücreti 
ve telefon tesis masrafı 
Mefruşat ve demirbaş 
Ziyafet 
tane ve iade 
Fahrî konsolosluklar aidatı 

Fasıl yekûnu 

260 000 

' • ' - • . . • 

120 000 

100 000 
20 000 
25 000 

8 000 
10 000 

543 000 

-260 000 

120 000 

100 000 
30 000 
25 000 
12 000 
10 000 

557 000 

260 000 

120 000 

100 000 
30 000 
25 000 
12 000 
10 000 

557 000 

519 Elçilik otomobilleri mubayaa 
bedeli 6 000 6 000 6 000 

Üçüncü bap yekûnu 549 000 563 000 563 000 

Dördüncü bap - Müşterek 
masraflar 

520 Daimî memuriyet harcırahı 45 000 60 000 60 000 
521 Muvakkat memuriyet ve kurye 

harcırahı 60 000 75 000 75 000 
522 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 000 1 000 1 000 

Dördüncü bap yekûnu 106 000 136 000 136 000 

Birinci kısım yekûnu 3 338 248 3 706 797 3 706 797 
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M. Muhassasatın nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî; 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lİra 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
Beynelmilel müessesata ve Mil
letler cemiyetine iştirak hissesi 75 000 2 700 2 700 
Ecnebi elçilerle misafirlerin 
ibate, izaz, ziyafet ve mihman
darlarının harcırahı ve mas
rafları ile bahçe ve tamir mas
rafları 60 000 75 000 75 000 

1 
2 

1 

2 

I 

1 

2 
3 

Nakil vasıtaları masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Telif ve neşriyat 
Bülten ve sair asarın telif ve 
tercüme ücretleriyle tabı ve 
neşir masrafları 
Gazete ve mecmua, kitap, risa
le, albüm ve klişe bedelleri 

Fasıl yekûnu 

Matbaa masrafı 
Demirbaş eşya mubayaa ve ta
mir masrafı 
İptidaî maddeler 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

4 000 
2 000 

6 000 

500 

9 000 

9 500 

500 
200 
250 

950 

151 450 

5 000. 
3 000 

8 000 

500 

7 000 

7 500 

500 
200 
250 

950 

94 150 

5 000 
3 000 

8 000 

500 

7 000 

7 500 

500 
200 
250 

950 

94 150 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Munassasatm nev'i Lira Lira Lira 

Hakem mahkeme ve heyetle
riyle uzlaşma komisyonları 
Vekâlet kütüphanesinin tan
zim ve ıslahı için istihdam edi-

İkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

Kongre, konferans ve komis
yonlar 
Hükümetlerle muahede ve mu

kavele akdine memur edilecekle
rin hareırahlariyle kongre, 
konferans ve komisyonların 
masrafları 100 000 100 000 100 000 
Beynelmilel temesiklerin tercü
me ve tabı masrafı 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 101 000 101 000 101 000 

lecek mütehassıslar ücreti 
3502 sayılı kanunun tatbiki 
masrafı 

İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

1 

2 000 

103 002 

254 452 

1 

2 000 

103 002 

197 152 

1 

2 000 

103 002 

197 152 

Üçüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan Û İÛ Û0Û 10 000 
Eski yıllar borçları 
1940 yılı borçları karşılığı 
1939 » » » 
1938 » » » 
1937 » » » 
1936 » » » 

7 000 
2 000 
2 200 

500 
600 

2 000 
2 000 

700 
500 

0 

2 000 
2 000 

700 
500 

0 

Fasıl yekûnu 12 200 5 200 5 200 

Üçüncü kısım yekûnu 12 200 15 200 15 200 

UMUMÎ YEKUN 3 604 900 3 919 149 3 919 149 
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Rapor [#] 

Tetkiki, tevdi buyurulan Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletinin 1942 malî yılma ait bütçe tek
lifini inceledim. 

11,969,424 liradan ibaret bulunan 1941 bütçesi yekûnuna, 1942 malî yılı için 2 600 408 lira 
zam yapılarak 14 569 832 lira teklif olunmuştur. Bu miktarın 1 500 000 lirası Millî Müdafaa vekâ
leti emrine maske imalâtı için, 60 000 lirası Yalova kaplıcasına yardım için, 1 510 238 lirası is
kân ve muhacirin için konulmuş olup ceman 3 070 238 lirası çıkarılınca geri kalan 11,499,594 lira 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine hususi kanunlarla verilen Devlet sıhhi hizmetlerinin ifasına 
hasr ve tahsis edildiği belirmiş olur. Bütçeye konulan bu tahsisat ile memleketin sıhhi şartlarını 
ıslah etmek, halkın sıhhatine zarar veren âmillerle mücadele eylemek, gelecek nesillerin sıhhatli 
olarak yetişmelerini temin etmek velhasıl halkı sıhhi ve içtimai her türlü yardıma ulaştırmak 
mümkün olamıyacağı aşikârdır. Buna rağmen vekâlet bütçesi üzerinde tasarruf imkânları aran
mıştır. önümüzdeki sulh yıllan içinde Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti bütçesi için ayrılacak 
tahsisat miktarının, şimdiki miktarın bir kaç misline çıkmış görmemizi temenniye şayan bulurum. 

Fasıllara geçmeden, 2,600,408 lira zammın tevzi tablosunu çizmeyi ve bütçenin muhtelif tertip 
ve fasıllarına akislerini belirtmeyi muvafık bulurum. Şöyleki: 

Lira 

852 408 4178 sayılı fevkalâde Zam kanunu mucibince verilmesi icabeden fevkalâde zamlar 
karşılığı olarak alâkalı maaş ve ücret tertiplerine ve yeniden açılan yakacak ve ço
cuk zammına ait faslın maddelerine; 
Kırtasiye, tenvir ve teshin, evrakı matbua, melbusat tertiplerine; 
Umumî muvazeneye alınması düşünülen Erzincan hastanesiyle diğer Devlet hastane
leri, sıhhi ve içtimai muavenet müesseseleri ve mücadeleler teşkilâtları ilâç ve iaşe 
maddeleri karşılığı olarak alâkalı tertiplere ve hayvan yem bedeline; 
Veremle mücadele için yeniden açılan hususi fasla; 
Aydın vilâyeti merkezinde açılacak çocuk doğum ve bakrm evi için bu fasla, 
28 000 lirası Erzincan Hastanesi memurlarının maaş ve ücret tertiplerine ve 475 000 
lirası vekâlet teşkilât kadrosunda yapılmasına lüzum ve zaruret görülen değişiklik ve 
tevsi için maaş, ücret, muvakkat tazminat fasıllarına ilâve olunduğu görülmüştür. 

10 000 
950 000 

260 000 
25 000 
503 000 

2,600,408 Yekûn 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti; 1942 yılı bütçesini hazırlarken yaşadığımız fena 
ve sıkıntılı ahval ve şeraiti daima gözönünde tuttuğunu ve teşkilât ve müesseselerinin iyi 
zamanlarda gördükleri hizmetleri aksatmıyacak şekilde masraf tertiplerine asgari hadler 
dahilinde tahsisat koymuş ve âzami tasarrufa riayet etmiş bulunduğunu memnuniyetle 
arzederiz. 

[*] (Raporda sözü geçen cetveller dosyadadır.) 



Tertibi 
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Vekil tahsisatı: 
1941 bütçesinde 4 800 lira olan bu tahsisata 520 lira zam yapılarak 5 320 lira teklif 

edilmiştir. Bu miktar 4178 sayılı kanun mucibince memur ve müstahdemlere verilecek 
fevkalâde zam karşılığı olarak bu fasla ilâve olunmuştur. 

Memurlar maaşı : 
677 015 lira fazlasiyle 2 672 435 lira teklif olunmuştur. Bu zam şu suretle tevzi edil

miştir. 
Lira 

344 217 4178 sayılı kanun mucibince fevkalâde zam karşılığı, 
18 583 Umumî muvazeneye alınacak Erzincan Hastanesinin mütehassıs tabiple-

riyle diğer memurlarının maaş karşılığı, 
314 215 Teşkilât kadrosunda yapılacak tadilât karşılığıdır. 

677 015 Yekûn 

Açık maaşı; 
500 lira fazlasiyle 3 500 lira teklif olunmuştur. Bu zam 4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek fevkalâde zam karşılığıdır. 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi: 
1941 senesi tahsisatının aynı olarak 3 000 lira teklif olunmaktadır. (1941 malî yı

lında 18 000 lira münakale ile zam yapılmıştır). 

4178 sayılı kanun mucibince verilecek yakacak ve çocuk zammı. 
18 540 Yakacak zammı. Mahsus kanunun hükümleri icabındandır. 
37 500 Çocuk zammı. » » » > 

56 040 

Merkez ücretleri. 
Memurlar ücreti: 

14 590 lira noksaniyle 305 750 lira teklif olunmuştur. Bu noksan merkez ücretli me
murlarından yapılan herhangi bir tasarruftan ileri gelmemiştir. Merkez kısmında göste
rilmekte bulunan Ankara Numune hastanesinin, ücretli memurlarının vilâyetler kısmı
na naklolunmasından husule gelmiştir. Fasıl muhteviyatı olan 305 750 liraya gelince: 

Lira 

266 880 Teklif olunan değişiklik de dahil olduğu halde mevcut kadro tutandır; 
34 494 Fevkalâde zamlar karşılığı; 
2 376 Müktesep haklar karşılığı; 
2 000 Tadili teklif olunan kadroların fevkalâde zamları karşılığı; 

305 750 Yekûn 

Müteferrik müstahdemler : 
54469 lira noksaniyle 101 711 lira teklif edilmiştir. Bu maddede görülen noksan 

dahi faslın birinci maddesinde arzolunduğu üzere merkez kısmından çıkarılan ve vilâ
yet kısmına geçirilen Ankara numune hastanesi müteferrik müstahdemlerine aittir-
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Maddenin muhteviyatı olan 101 711 \i raya gelince 
Lira 

84 840 Merkez müteferrik müstahdemleri kadrolarının tutarı karşlıği; 
16 871 Merkez müteferrik müstahdemleri kadrolarının fevkalâde zamları kaı 

siliğidir. 

101 711 Yekûn 

Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları ücret ve masrafları: 
1 Ücret 8(i (İ1G 
2 Harcırah ve sair zaruri masraflar 200 

8(İ 816 

Fasıl yekûnu 816 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. Bu faslın geçen seneye nazaran 
iki maddeye ayrılmasına Hükümetçe lüzum görülmüş ve maddelere ayrılmıştır. İkin
ci maddeye konulan 200 lira mukavelesi biten bir ecnebi hemşirenin avdet harcırahı 
içindir. 616 liralık fazla ise Ankara merkez hıfzıssrhha müessesesi Biyoloji, 
tetkikat ve imalât şubesi müdürünün tekrar hizmete alınması ve mukavelesinin yeni
lenmesi sebebiyle bu fasla 9 600 lira fazla konulması icabederken müddetleri hitamın
dan dolayı giden iki ecnebi hemşireye ait tahsisat karşılık tutulmak suretiyle ve 
ancak 616 lira noksan bütçeye konulmak suretiyle karşılanmıştır. 

Vilâyetler ücreti 
1 Memurlar 

Vilâyet ücretli memurları için 419 8 .'9 lira fazlasiyle 1 777 689 lira teklif olunmasıu 
419 829 Liralık zamma gelince: 
Lira 

223 094 1941 kadrolarına göre verilmesi lâzım gelen fevkalâde zam karşdığı; 
11 453 Ankara numune hastanesi memurlarının fevkalâde zamları; 

Teşkilât kadrolarında yapılması kararlaştırılan değişiklik karşılığı; 
Erzincan hastanesinin ücretli memurları tahsisatı karşılığı; 
Müktesep haklar karşılığı; 
Merkez kısmından naklolunan Ankara numune hastanesi memurları
nın tahsisatı karşılığı; 

419 829 Yekûn , 

2 Müteferrik müstahdemler: 
Vilâyet müteferrik müstahdemleri için de 249 328 lira fazlasiyle 852 274 lira teklif 
olunmuştur. Zamlera gelince: 

124 
1 
5 
53 

500 
939 
383 
460 



— 144/3 — 
F. M. Tertibi 

Lira 

133 170 1941 malî kadrolarına nazaran verilmesi icabeden fevkalâde zam 
karşılığı; 

71 340 Ankara numune hastanesinin müteferrik müstahdemleri ücretleri kar
şılığı; 

15 255 Ankara numune hastanesinin müteferrik müstahdemleri fevkalâde zan 
lan karşılığı; 

22 085 Teşkilât kadrolarında yapılacak değişiklik karşılığı; 
7 478 Umumî muvazeneye alınacak Erzincan hastanesi müteferrik müstahdem

leri karşılığı. 

249 328 Yekûn 

541 Muvakkat tazminat : 
Bu fasıl 4 200 lira fazlasiyle 79 350 lira olarak teklif olunmuştur. Bu fazla teşkilât 
kanununda yapılan değişiklik karşılığıdır. 

542 1437 numaralı kanunun tatbik masrafı : 
Geçen senenin ayni olmak üzere bir lira teklif olunmuştur. İstanbul Tıp talebe yurdun
dan çıkan tabipler kadroya girmeden askerî hizmete alındıklarından dolayı fasıl kaybe
dilmemek üzere bu fasla bu senede tahsisat konulmasına lüzum görülmemiştir. 

Bütçenin birinci bap yekûnunu teşkil eden tahsisattan halen mevcut münhaller hariç olmak üzere 
maaş ve ücret alanlar : 

Sıhhat İdare rae-
Doktor Diş tabibi Eczacı memuru Ebe Hemşire murları 

1022 11 51 1237 17 182 823 = dır ki ceman 
yekûn 3 343 dür. 

Sıhhat ve içtimai muavenet veekâleti; zamanında almış olduğu musip tedbirler sayesinde taba
bet ve şuabatı mensuplarından Hükümet tabipleri ve mütehassıs etibbayı yetiştirmiştir. Misal ol
mak üzere : Hükümet tabipliği münhal ini-12 ye kadar indirmeye muvaffak olmuş ve bu münhal-
lere mukabil on vilâyet merkezine belediye tabibive mücadelelere mecburi hizmete tâbi genç tabip 
tâyin etmiş olduğunu arzedebilirim. 

Son zamanlarda Hükümet tabipliğine tâyin olunan yedi tabip tahsil masarifini iki misli olarak 
vermek suretilyle mecburi hizmetten istinkâf etmiş ve dört vilâyet merkezi Hükümet tabipleri askerî 
vazifeye alındıklarından bunların yerlerine do kazalardan Hükûmt tabibi naklen tâyin olunmuş ve 
437 Hükümet tabibine karşı 23 kazada Hükümet tabipliği münhal bulunmuştur. 

Bundan başka kadroya girmemiş olup terhislerine intizar edilmekte olan 1940 senesi mezunların
dan 129 ve 1941 senesi mezunlarından 120 genç tabip ki, ceman 249 doktor kadrolarda vazife al
mağa hazır bulunmakta ve bu sene zarfında çıkacak 144 tabip de hesaba katılırsa Sıhhat vekâleti em
rinde hiç vazife almamış 393 genç tabip bulunduğu neticesine varılmaktadır. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin elde etmiş bulunduğu bu pek iyi neticeyi encümeenin yük
sek takdirlerine arzı vazife bilirim. 



— 144/4 — 
F. M. Tertibi 

543 Merkez mefruşat ve demirbaşı: 
Bu fasla bu sene de aynen 1 000 lira teklif edilmiştir. 1941 senesinin bugüne kadar 

85Ö lira sarfolunmuş ve 150 lira bakiye tesbit edilmiştir. 

544 — Merkez levazımı : 
1 Tenvir 480 lira aynen; 
2 Teshin 1 500 lira fazlasiyle 5 500 lira ; 
3 Kırtasiye 1 000 lira fazlasiyle 4 000 lira teklif olunmuştur. 

Ahvali hazıra dolayısiyle kömür fiyatlarına yapılan zam ile kâğıt fiyatlarına yapı
lan zam sebebiyle faslın maddelerine yapılan zamlar muvafık görülmüştür. 1941 sene
sinin bugüne kadar teshin maddesine mevzu tahsisattan 3 996 lira sarfedilmiştir. 

545 — Merkez müteferrikası : 
1 750 lira aynen teklif olunmuştur. 1941 senesinin bugüne kadar 1 179 lirası sar-

fedildiği görülmüştür. 

546 1-2 Vekâlet otomobilinin işletme ve tamir masrafı : 
Aynen kabul edilmiştir. 

647 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı için konulan 17 000 lira aynen teklif olunmuştur. Bu 
fasıldan 750 lira münakale ile tenzil edilmiştir. 1941 senesi zarfında 15 307 lira sarfo-
lunmuştur. 

548 1-2 Vilâyetler levazımından; 
Tenvir 2 500 lira fazlasiyle 22 500 lira ve kırtasiye 1 000 lira fazlasiyle 10 000 lira

dır ki, fasıl yekûnu 32 000 lira olarak teklif olunmuştur, bu fasla yapılan 3 500 lira
lık zam ahvali hazıra sebebiyle tereffü eden fiyattan ileri geldiği anlaşılmakla kabulü 
muvafık bulunmuştur. Bu faslın tenvir ve teshin maddesine münakale ile 750 lira ilâve 
olunmuştur. 

549 Vilâyetler müteferrikası : 
Geçen senenin aynı, olmak üzere 5 000 lira teklif, olunmuştur. Bugüne kadar 4 900 

lirası sarfolunmuştur. 

550 Mütenevvi masraflar : 
1 îear bedeli aynen 20 000 lira; 
2 Defatir ve evrakı matbua 2 000 lira fazlasiyle 12 000 lira, esasen münakale ile 2 000 

lira zam yapılmıştır. 
3 Melbusat 2 000 lira fazlasiyle 4 500 lira ki, fasıl yekûnu dört bin lira fazlasiyle 36 500 

lira teklif edilmiştir. Yapılan zam fevkalâde ahval sebebiyle tereffü eden fiyatlardan 
ileri geldiği tetkik olunduğundan kabulü muvafıktır. 

îcar bedeline ait cetvel bağlıdır. 

551 Daimî memuriyet harcırahı : 60 000 lira aynen; 

552 Muvakkat memuriyet harcırahı : 15 000 lira aynen; 

553 Müfettişler harcırahı : 15 000 lira aynen; 

554* Ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahı : 1 lira aynen; 

555 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı : 2 500 lira aynen; 

556 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli : 700 lira aynen; 
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Posta ve telgraf ücreti : 3 234 lira noksaniyle 43 571 lira teklif olunmuştur. Bütçeye 
konulan 43 571 lira Münakalât vekâletinin işarına müstenittir. 

Tedavi, yol vesaire masrafı; 1 318 lira aynen; 

Sâri ve salgın hastalıklarla mücadele masrafı : 
1 Nakil vasıtaları işletme masrafı: 100 0 lira aynen; 
2 Nakil vasıtaları tamir masrafı: 300 lira aynen; 
3 Muvakkat memuriyet harcırahı: 25 000 lira aynen; 
4 Diğer bilûmum masraflar: 33 000 lira aynen olmak üzere fasıl yekûnu geçen seneki 

gibi 59 300 lira olarak teklif olunmuş ve bittetkik bu günkü sıhhi şartlara göre muva
fık görülmüştür. 

Trahom mücadelesi masrafı: 
1 Nakil vasıtaları tamir masrafı: 500 lira aynen; 
2 Nakil vasıtaları işletme masrafı: 3500 lira aynen; 
3 Muvakkat memuriyet harcırahı: 10 000 lira aynen; 
4 Diğer bilûmum masraflar: 34 000 lira fazlasiyle 103 000 lira teklif olunmuştur. Tra

hom mücadele, hastane ve dispanserleri iaşe maddeleri ve ilâç fiyat farkı olarak 
% 50 nispetinde zam yapılmış olduğu görülmüştür. 

Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı: 
1 Muvakkat memuriyet harcırahı: 12 000 lira aynen; 
2 Diğer bilûmum masraflar: 13 000 lira fazlasiyle 113 000 lira teklif edilmiş ve artan 

ilâç fiyatlarını karşılamak üzere % 13 nispetinde zam yapıldığı anlaşılmıştır. 

Sıtma mücadele masrafı: 
1 Nakil vasıtaları masrafı: 5000 lira aynen; 
2 Nakil vasıtaları işletme masrafı: 20 000 lira aynen; 
3 Muvakkat memuriyet harcırahı: 45 000 lira aynen; 
4 Diğer bilûmum masraflar: 670 000 lira aynen teklif edilmiş ve fasıl yekûnu geçen se

neki gibi 740 000 lira istenilmiş ve bu para ile mücadele teşkilâtının devamı faaliye
tinin temini düşünülmüştür. 

— Veremle mücadele masrafı: 
Yüksek encümenin izhar ettiği kıymetli arzu sebebiyle 260 000 liralık bu tahsisat 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti bütçesinde açılacak hususi bir fasla konulmuş
tur. İnşaat imkânları olsaydı, bütçe» mütaakıp senelerde konulacak bu tahsisatla ye
ni bir verem hastanesi veya sanatoryumu yapılması çok yerinde bir hizmet olurdu. 
Mamafih yüksek encümence bu imkânların aranması ve hiç olmazsa bu para ile mo
dern dispanserler inşası veya tesisi pek faydalı olacağı nıülâhazasmdayım. Bu müta
laa, yüksek encümence mazharı tasvip olursa fasla mvzu tahsisatın sarf suretine ait 
formülün bu şekilde tesbiti muvafık olur. 

Mütenevvi masraflar : 
1 Sıhhat müdürlükleri ve Hükümet tabiblikleri için alınacak tıbbi al ât ve levazım 

mubayaa ve tamir ve tesisatı iptidaiye masrafları: 1 000 lira aynen. 
2 Yüksek sıhhat şûrası ve hususi kanunlarla teşekkül eden komisyon azaları hakkı huzu

ru : 6500 lira aynen ki fasıl yekûnu geçen seneki gibi 7 500 lira teklif olunmuştur. 

-2 Sağlık propagandası ve alelûnıum neşriyat masrafları : 
Teklif olunan tahsisat geçen senenin aynı olmak üzere 20 000 liradır. 



— 144/6 — 
Tertibi 

Millî Türk Tıp kongresi masrafı : 
Bu sene de Milî Türk Tıp kongresini toplamak ahvali hazıra sebebiyle mümkün ola-
mıyacağmdan aynen ve faslın ipkası için bir lira tahsisat teklif olunmuştur. 
toplamak ahvali hazıra sebebyle mümkün olamayacağından aynen ve faslın ipkası için 
bir lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Hayvan yem bedeli : 
Seyyar küçük sıhhat memurlarına 4192 sayılı kanun mucibince verilecek hayvan 
yem bedeli için 140 120 lira faz,lasiyle bu fazla 204 120 lira teklif edilmiştir. 4192 sa
yılı kanunla sıhhat memurlarına verilmekte olan yem bedellerinin rayice göre 15 liraya 
kadar tezyidi ve şimdiye kadar hayvan yem bedeli verilmemekte olan mücadeleler 
sıhhat memurlarına da bu bedelin verilmesi kabul bu vurulmuş olduğundan kadro
larına nazaran bu miktar zammın fasla ilâvesine zaruret tahassül ettiği görül
müştür. 
Mâruz kanunun mayıs 1942 ayında tatbikini teminen bu fasla münakale ile 5000 
lira ilâve olunmuştur. 

İnşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk: 
Geçen sene bu fasla konulan tahsisatın aynı olmak üzere 490 000 lria teklif olun
muştur. Trabzon numune hastanesinin inşaatının ikmali ve bazı Devlet hastanelerine 
yalnız esaslı tamirler yapılması derpiş olunmuş ve bu itibarla fasla mevzu tahsisat 
aynen teklif edilmiştir. 

Küçük tamir masrafları: 
Aynen 6000 lira teklif olunmuş ve bu miktar tahsisatla bazı tamirat yapılacağı anla
şılmıştır. 

Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek doktor, ve eczacıların harcırahları, tahsil 
ve tedavi masrafları : 
Bu fasıl için: 4200 lira fazlasiyle 7200 lira tahsisat teklif olunmuştur. Göste
rilen zam, staj maksadiyle ecnebi memleketlere doktor ve eczacı gönderilmesi için 
olmayıp evvelce Amerika'da bulunan ve tahsil masrafları Rokfeller müessesesince ve
rilmekte iken bu müessesece artık masraflarının devam ve tediyesine imkân olmadığı 
bildirilmiş ve ahvali hazıra sebebiyle memlekete avdetleri kabil olamıyacağı anlaşılan 
bir tabip ve bir sıhhat mühendisinin vekâlet hesabına tahsillerine devam ettirilmeleri 
zaruri görülmüş olduğu ifade olunmuş ve bu fazlalığın kabulü muvafık görülmüştür. 

Hususi müessese ve cemiyetlere eşhasa ait yardımlar : 
Vekâletin isimlendiği içtimai muavenet mefhumunu muhafaza etmek üzere bu fasla öte-
denberi bin lira konulmakta ve bu sene için de 1 000 lira aynen teklif edilmiş bulun
maktadır. Anladığımız mâna ve şekilde içtimaî yardım için mevcut ihtiyaç ve zaruretlere 
karşı bir kaç milyon lira teklif edilse yeridir. Bütçemizin umumî inkişafında bu hu
susun da derpiş ve temin buyuru! acağma eminim. 

Çok çocuklu analara yardım: 
Bu fasla evvelki senelerde olduğu gibi aynen 75 000 lira teklif olunmuştur. 
1930 senesinde meriyete giren Umumî hıfzıssıhha kanununun 156 ncı maddesi mucibin
ce berhayat çocuğu 6 veya 6 dan fazla olan analara mükâfatı naktiye verilmesi esası vaz-
olunmuş, bunun için Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti bütçesinde açılacak hususi bir 
fasla nakdî yardım tahsisatı konulması kabul edilmiş ve kanunun neşrinden evvel altı 
çocuk sahibi olanlara da madalya verilmesi takarrür ettirilmiştir. Çok çocuklu anala-
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ra bir defaya mahsus olmak üzere 501ira verilmesi esası üzerinden 1931 bütçe senesinden 
başlanarak 1941 senesine kadar, bu maksatla Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti büt
çelerine 401 400 lira tahsisat konulmuş ve bu tahsisatla ancak 1935 senesine kadar nak
dî mükâfat için müracaat eden anaların nakdî mükâfatlan verilebilmiş olduğu anlaşıl
mıştır. Dört senedenberi bütçeye konulan tahsisatla adeden daha fazla, çok çocuklu 
analara mükâfat verilebilmesini temin için çare olarak, evvelce kabul edilmiş bulunan 
50 lira para yardımı 30 liraya indirilmiştir. Buna rağmen 1935 senesinden 1941 senesi 
sonuna kadar müracaat eden ve paralarını alamıyan çok çocuklu analar adedi 46 766 
ya baliğ olmuş ve beher anaya Otuzar liradan verilmesi lâzımgelen para miktarı ise 
1 402 980 lirayı bulmuştur. Bütün muameleleri ikmal edilen bu ailelerin tahakkuk eden 
istihkaklarının bir defada verilmek suretiyle tasfiyesi Hükümet şerefi ve kanun oto
ritesi bakımından kesin bir zaruretttir. Bu müterakim matlûbatın daha fazla sürüklen
memesi için âcil bir tedbir düşünülmesi çok yerinde olur. Yüksek encümenin seneler-
denberi bu mevzudaki hassasiyetini daima şükranla yâdetmek gerektir. 
Bu müterakim matlûbatın tasfiyesi hususuna da çaresaz olunmasını bilhassa temenni 
ederim. 

573 Tekâmül tedrisatı : 
Halihazır sebebiyle Sıhhat memurlarından bir kısmının askerde bulunması, etibbanın 
da vazifelerinden ayrılması mahzurlu görülmesi sebebiyle 1942 malî yılı içinde tekâ
mül tedrisatı yapılması muvafık ve mümkün olamamış ve bu sene 24 999 lira ten
ziliyle faslın muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

574 Zehirli ve boğucu gazlerden korunm a levazımı' mubayaası : 
Bu fasıldan da 1 000 lira tenziliyle 500 lira teklif edilmiştir. Bu maksat için muba
yaası düşünülen malzeme, alât ve edevatın tedariki mümkün olanların mubayaası 
için bu miktar kâfi görülmüştür. 

575 Umum sıhhat işleri müesseseleri masrafı : 
1 Kuduz tedavi müesseseleri; 

10 000 lira ilâvesiyle 53 200 lira teklif olunmuştur. Bu maddeden mart bidayetine ka
dar 41 074 lira sarfolunmuştur. 

2 Sıhhat merkezleri; 
18 200 lira aynen teklif edilmiştir. (Bu maddeden Ambulans mubayaa edilmek üzere 
Maliye bütçesine 4 000 lira münakale yapılmıştır). 

3 Nakil vasıtaları işletme masrafı ; i 
Aynen 1 200 lira. 

4 Nakil vasıtaları tamir masrafı; 
Aynen 600 lira teklif olunmuştur. 

576 Merkez hıfzıssıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi : 
20 000 lira fazlasiyle 195 000 lira teklif edilmiştir, mart bidayetine kadar 172 472 lira 
sarf edilmiştir. Hayvan iaşe maddeleri fiyat artışları sebebiyle buu zam istenilmiştir. 

577 Tedrisat müesseseleri masrafları: 
1 Sağır, dilsiz ve körler müessesesi; 

8 000 lira fazlasiyle 43 000 lira teklif olunmuştur. 
2 Küçük sıhhat memurlar mektebi; 

5 000 lira fazlasiyle 22 000 lira teklif edilmiştir. Bu maddeye münakale suretiyle 6 900 
lira zam da yapılmıştır. 
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3 Leylî Tıp talebe yurdu; 
130 000 lira ilâvesiyle 430 000 lira teklif olunmuştur. Bu maddeye de 25 000 lira mü
nakale yapılmıştır. 

4 Nakil vasıtaları işletme masrafı; 
2 000 lira aynen; 

5 Nakil vasıtaları tamir masrafı; 
250 lira aynen teklif olunmuştur. 

Hastaneler sıhhi ve içtimai muavenet müesseslere! masarifi: 
1 Devlet hastaneleri; 

618 838 lira fazlasiyle, 2 140 824 lira teklif olunmuştur. 1941 senesinde bu maddeye 
esasen 115 000 lira münakale suretiyle zam da yapılmıştır. 

2 Muayene ve tedavi evleri; 
Bu maddeye de 10 000 lira fazlasiyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 

3 Verem dispanserleri; 
3 000 lira fazlasiyle 12 300 lira teklif edilmiştir. Bu maddeye de 1 200 lira münakale 
suretiyle zam yapılmıştır. 

4 Nakil vasıtaları işletme masrafı; 
Aynen 6 600 lira, 

5 Nakil vasıtaları tamir masrafı; 
Aynen 1 000 lira teklif olunmuştur. 

Doğum ve çocuk bakım evleri: 
Bu fasla 25 000 lirası Aydın'da yeniden açılacak doğumevi masrafı karşılığı olmak 
üzere 85 000 lira ilâvesiyle 212 000 lira teklif olunmuştur. 1941 senesinde bu fasla 
münakale ile 15 000 lira da zam yapılmıştır. 

îaşe maddelerinin, ilâç ve umum malzeme fiyatlarının yükselmesi sebebiyle, umumî 
sıhhat müesseseleri, sıhhat merkezleri, Merkez Hıfzıssıhha enstitüsü, tedrisat müesseseleri, 
hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet müesseseleri, doğum ve çocuk bakımevleri tahsi
satlarına aşağıda yazılı nisbetler dahilinde zamlar yapılmıştır. 

Kuduz tedavi müessesesi tahsisatına % 23, Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü tahsisatı
na % 25, Sağır, dilsiz ve körler müessesesi tahsisatına % 22,85, Sıhat Memurlar mek
tebi tahsisatına % 40, Leylî Tıp talebe yurdu tahsisatına ve Devlet hastaneleri tahsisa
tına (Erzincan Hastanesinin umumî muvazeneye alınması, idame masrafı da dahil ol
mak üzere) % 37,37 nisbetinde, muayene ve tedavi evleri tahsisatına % 25, verem dis
panserleri tahsisatına % 31, doğum ve çocuk evleri tahsisatına ve Aydın'da açılacak 
doğumevine ait tahsisat da dahil olmak üzere % 47,24 nisbetinde zamlar yapılmıştır. 

Hulâsa; iaşe, ilâç vesair bütün malzeme fiyatlarının artması sebebiyle mevcut hasta
nelerle sıhhi müesseseler tasisatları umum yekûnuna vasati olarak % 32,75 nisbetinde 
zamlar yapılmış olduğu neticesine varılmıştır. 

Yukarıda adlan yazılı sıhhi müesseselerin yatak adedi 5 425 dir. Bu müesseselerde 
bir sene içinde yatırılarak tedavi edilenlerin adedi 49 809 ve ayakta tedavi olunanların 
adedi 717 096 ki, ceman yekûn 766 905 hasta tedavi görmüş ve bu müesseselerin lâbo-
ratuvarlarmda 125491 tahlüât ve 80984 Röntgen ve Fiziyoterapi muayene ve tedavileri 
yapılmıştır. Gösterilen bu mesai her suretle takdirlerinize lâyıktır. 

Geçen yıl borçları : 
5 000 Jira karşılık konulmuştur. 
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581 Eski yıllar borçlan : 
1936 yılı borç karşılığı olan 200, bu yıl borçlarının bu sene müruruzaman haddi 

dahiline girmesi sebebiyle tenzil olunmuş ve fasıl yekûnu aynen 7 206 lira teklif edil
miştir. 

582 îskân memurları maaşı : 
16 024 lira fazlasiyle 103 144 lira teklif olunmuştur. Bu zam 4178 sayılı kanunla 

îskân memurlarına verilmesi lâzımgelen fevkalâde zam karşılığıdır. 
4178 sayılı kanun mucibince verilecek yakacak ve çocuk zammı: 

1 270 lira yakacak zammı; 
2 500 lira çocuk zammı; 

4178 sayılı kanunla verilmesi icabeden yakacak ve çocuk zammına ait karşılık olup 
fazladan teklif olunmuştur. 

583 Muvakkat tazminat: 
6324 lira aynen teklif edilmiştir. 

584 Muhacirlerin iskân işleri: 
Bu fasla da 100 000 lira noksaniyle 400 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 1942 malî 
yılı içinde hariçten göçmen celbi mümkün olmadığı gibi evvelce celbedilen göçmen
ler için ev inşasına imkân olmıyacağmdan 100 000 lira tenzi,l olunarak daha mühim 
diğer hizmetlere tahsis edilmiştir. 

585 Yalova kaplıcalarına yardım: 
Hususi kanunu mucibince bütçeye konulması zaruri olan ve gelirinin kifayetsizliği 
dolayısiyle idare masrafını karşılamak üzere eskisi gibi 60 000 lira aynen teklif 
olunmuştur. Bir dizel motörü mubayaası ve Ferhatdere mecrasının ıslahı için 1941 
yılında bu fasla 60 000 lira da münakale suretiyle zam yapılmıştır. 

586 Maske imalâtı için: 
1 500 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

Formüllerde D ve E ve L cetvellerinde bir değişiklik olmadığını ancak D ve L cetvelinin derdes
ti takdim bulunan Teşkilât kanununun tadili münasebetiyle değişeceğini ve bütçenin tetkiki sırasın
da tadili teklif olunan aşağıdaki hususatm kabulünü muvafık gördüğümü arzeylerim. 

1. Tedris müesseseleri masraf formülüne beden terbiyesi muallimlerinin ücretlerinin de tediyesini 
temin edecek bir kayit konulması, 

2. İzmir emrazı sariye hastanesi şoförünün bu müessesede motorlu vasıta olmaması dolayısiyle 
arabacıya tahvili, 

3. İstanbul emrazı akliye ve asabiye hastanesi nakil vasıtaları kadrosuna çift atlı bir araba ve 
bir otobüs ilâvesi, 

4. Yalova kaplıcaları nakil vasıtaları kadrosuna iki otobüs ilâvesi, 
5. İskenderun, Antakya ve Zonguldak hastaneleri müteferrik müstahdemleri adedinin tahsisat 

dahilinde kalmak şartiyle tezyidi. 
Raportör 

Bolu mebusu 
J)r. Zihni Ülgen-



1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F . M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

1 
2 
3 

4 

Vekil tahsisatı 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 
Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

4 800 

1 998 420 
3 000 

0 

0 

2 001 420 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

535 Vekil tahsisatı 4 800 5 320 5 320 

re verilecek zamlar 
2 675 435 3 038 105 

3 500 3 500 
0 37 500 

0 18 540 

2 678 935 3 097 645 

537 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 3 000 3 000 3 000 

0 

538 

0 
0 

1 
2 

4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek yakacak ve çocuk 
zamları 
Yakacak zammı 
Çocuk zammı 

Fasıl yekûnu 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

0 
0 

0 

320 340 
156 180 

476 520 

18 540 
37 500 

56 040 

305 750 
101 711 

407 461 

0 
0 

0 

305 750 
101 711 

407 461 
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Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. Muhassasatın nev'i Lira Lira Lira 

Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manları ücret ve masrafları 

1 Ücret 86 000 86 616 86 616 
2 Harcırah ve sair zaruri masraf

ları 0 200 200 

Fasıl yekûnu 86 000 86 816 86 816 

Vilâyetler ücreti 
1 Memurlar 1 357 860 1 777 689 1 823 227 
2 Müteferrik müstahdemler 602 946 852 274 852 274 

Fasıl yekûnu 1 960 806 2 629 963 2 675 501 

Muvakkat tazminat 75 156 79 356 79 356 
1437 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 1 1 1 

Birinci bap yekûnu 4 607 703 5 946 892 6 355 100 

1 
2 
3 

1 
2 

İkinci bap • 
Merkez mefruşat 

• Masraf 
ve demirbaşı 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl 

Merkez müteferrikası 

yekûnu 

Vekâlet otomobili masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

1 000 

480 
4 000 
3 000 

7 480 

1 750 

2 000 
380 

2 380 

1 000 

480 
5 500 
4 000 

9 980 

1 750 

2 000 
380 

2 380 

1 000 

480 
5 500 
4 000 

9 980 

1 750 

2 000 
380 

2 380 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 17 000 17 000 17 000 



144/12 — 

F. M, 

548 
1 
2 

> 

549 

Muhassasatm nev'i 

Vilâyetler levazımı f 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

20 000 
9 000 

29 000 

5 000 

63 610 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

22 500 
10 000 

32 500 

5 000 

69 610 

22 500 
10 000 

32 500 

5 000 

69 610 

550 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

1 
2 
3 

Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Matbu evrak ve defterler 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

20 000 
10 000 
2 500 

32 500 

60 000 
15 000 
15 000 

1 

2 500 

700 
46 805 

20 000 
12 000 
4 500 

36 500 

60 000 
15 000 
15 000 

1 

2 500 

700 
43 571 

20 000 
12 000 
4 500 

36 500 

60 000 
15 000 
15 000 

1 

2 500 

700 
43 571 

551 
552 
553 
554 

555 

556 

557 
558 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 1 318 1 318 1 318 

Üçüncü bap yekûnu 173 824 174 590 174 590 

Birinci kısım yekûnu 4 845 137 6 191 092 6 599 300 
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1941 1942 malî yılı için 

Mail yüı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatin nev'İ Lira Lira Lira 

559 

1 

2 
3 

4 

560 
1 
2 

3 

4 

-.- -

İkinci hısım - Cüze mahsus 
mııhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
Sâri ve salgın hastalıklarla mü
câdele masrafı 
Nakil vasıtaları işletme mas
rafı 
Nakil vasıtaları tamir masrafı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Diğer milûmum masraflar 

Fasıl yekûnu 

Trahom mücadele masrafı 
Nakil vasıtaları tamir masrafı 
Nakil vasıtaları işletme mas
rafı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Diğer milûmum masraflar 

Fasıl yekûnu 

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 
103 000 

117 000 

1 000 
300 

25-000 
33 000 

59 300 

500 

3 500 

10 000 
103 000 

117 000 

561 Zührevî hastalıklarla mücadele 
masrafı 

1 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 12 000 12 000 12 000 

2 Diğer bilûmum masraflar 100000 113 000 113 000 

Fasıl yekûnu 112 000 125 000 125 000 

562 Sıtma mücadele masrafı ' 
1 Nakil vasıtaları tamir masrafı 5 000 5 000 5 000 
2 Nakil vasıtaları işletme mas

rafı 20 000 20 000 20 000 
3 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 45 000 45 000 45 000 



|941 X|l42n|aîi y ı l l ı m 
Malî yılı Hükümetçe Encümene* 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatin nev'İ Lira Lira Lira 

Diğer milûmum masraflar 
[Sâri ve salgın hastalıklar, trahom, 
zührevî hastalıklar ve sıtma müca
dele masrafları fasıllarına mevzu 
tahsisat ile amele yevmiyesi, hasta 
ve müstahdemler iaşesi, fennî tesisat, 
demirbaş, makine, alât ve edevat, mal
zeme, ilâç, idare, melbusat, nakliye, 
küçük tamir masrafı ve bu hizmetler
den madut olmak üzere telif ve ter
cüme ve tabettirilecek veya muba
yaa olunacak kitap ve risale bedel
leri vesair bilûmum masraflar tesvi
ye olunur.] 

Fasıl yekûnu 

Verem mücadele masrafı 
[Verem mücadele cemiyetlerine yar
dım, amele yevmiyesi, icra, fakir 
veremlilere verüecek ilâç ve gıda 
bedeli, fennî tesisat, demirbaş, ma
kine, alât ve edevat, malzeme, ilâç, 
idare, melbusat, nakliye, küçük ta
mir masrafları, telif, tercüme ve tabı 
ücretleri, mubayaa olunacak kitap 
ve risale bedelleri vesair bilûmum. 
masrafları ile Sanatoryom ve dispan
ser tesis ve açılması ve bunlara mü
teallik inşaat masrafları.] 
Mütenevvi masraflar 
Sıhhat müdürlükleri ve Hükü
met tabiplikleri için alınacak 
tıbbi alât ve levazım mubayaa 
ve tamir ve tesisatı iptidaiye 
masrafları 
Yüksek sıhhat şûrası ve hususi 
kanunlariyle teşekkül eden 
komisyonlaruı azaları hakkı 
huzuru 
[A: Lüzumu haünde içtima günle
rini tahdide ve aza huzur hakları
nın tâyin ve takdirine vekâlet sala
hiyetlidir. 

670 000 670 000 670 000 

740 000 740 000 740 000 

0 260 000 260 000 

1 000 1 000 1 000 

6 500 6 500 6 500 
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Muhassasatın nev'i 

B: Yüksek Sıhhat Şûrası zabıtlarını 
tutmak için muvakkaten çalıştırıla
cak isteno ücreti keza vekâletçe tes-
bit edilecek şekilde verilir.] 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Fasıl yekûnu 7 500 7 500 7 500 

Sağlık propagandası ve alelû-
mum neşriyat masrafları 
Propaganda ve neşriyat 15 000 15 000 15 000 
[Mubayaa edilecek kitap ve risale 
bedelleriyle telif ve tercüme ücret
leri, kanun nizamname ve talimat
name, sıhhi vesaya, afiş tab ve neşri 
ve alelûmum sıhhi propaganda mas
rafları, pedal makinesine muktazi 
hurufat vesair malzeme bedeli, sine
ma makineleri ve sıhhi filim bedel
leri, tersim malzemesi ve bunlara 
müteallik sair bilûmum masraflar.] 
Sıhhi müzeler 5 000 5 000 5 000 
[Fennî tesisat, demirbaş, makine, 
alât, edevat, ilâç melbusat ve idare 
masrafları, küçük tamirler ve mü
zeye müteallik sair bilûmum mas
raflar.] 

Fasıl yekûnu 20 000 20 000 20 000 

Millî Türk tıp kongresi mas
rafı 1 1 1 
Seyyar küçük sıhhat memurla
rına hususi kanunu mucibince 
verilecek yem bedeli 64 000 204 120 204 120 

Birinci bap yekûnu 1 085 801 1 532 921 1 532 921 

İkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

İnşaat, tesisat, tamirat ve is
timlak 490 000 490 000 490 000 
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Muhassasatın nev'i 

Küçük tamir masrafları 
Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek doktor ve eczacı
ların harcırahları, tahsil ve te
davi masrafları 
Hususi müessese ve cemiyet
lerle eşhasa ait yardımlar 
Çok çocuklu analara yardım 
[Madalya masrafları da bu tertipten 
verilir.] 
Tekamül tedrisatı masrafı 
[Hıfzıssıhha mektebinde tekâmül 
tedrisatı görecek tababet ve şuabatt 
sanatları mensuplarının harcırahla-
riyle tedris zamanına ait ikamet yev
miyeleri bu fasıldan verilir.] 
Zehirli ve boğucu gazlardan ko
runma levazımı mubayaa be
deli 

îkinci bap yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Müessesat 
Umumî sıhhat işleri müessese
leri masrafı 
Kuduz tedavi müessesesi 
Sıhhat merkezleri 
[Kuduz tedavi müesseseleriyle sıh
hat merkezlerinin amele yevmiyesi, 
hasta ve müstahdemler iaşesi, fennî 
tesisat, demirbaş, makine, al ât ve 
edevat, nakil vasıtaları masrafları, 
küçük tamir masrafları, ilâç ve mal
zeme, melbusat, idare masrafları, 
vazifeten şehir dahilinde dolaşacak
ların zaruri masrafları, kitap, risale 
ve mecmua mubayaa bedelleri vesair 
bilûmum masraflar kendi maddele
rine mevzu tahsisattan tesviye olu
nur.] 

1941 1042 malî yılı için 
Mail yılı Hükümetçe Encümene* 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

6 000 6 000 6 000 

3 000 7 200 7 200 

1 000 1 000 1 000 
75 000 75 000 75 000 

2 500 1 1 

1 500 500 500 

579 000 579 701 579 701 

664 801 2 112 622 2 112 622 

43 200 53 200 53 200 
18 200 18 200 18 200 



— 144/17 — 

Muhassasatın nev'i 

Nakil vasıtaları işletme mas
rafı 
Nakil vasıtaları tamir masrafı 

Fasıl yekûnu 

Merkez hıfzıssıhha enstitüsü 
ve Hıfzıssıhha mektebi 
[Amele yevmiyesi, fennî tesisat, de
mirbaş, makine, al ât ve edevat, kim
yevi maddeler ve diğer levazım, 
melbusat, idare masrafları, küçük 
tamir masrafları, vazifeten şehir da
hilinde dolaşacakların zaruri mas
rafları, kitap, risale ve mecmua mu
bayaa bedelleri ve tabı ücreti, hay
van mubayaa ve iaşesi, sair bilûmum 
masraflar.] 

Tedris müesseseleri masraf
ları 
Sağır, dilsiz ve körler müesse
sesi 
Küçük sıhhat memurları mek
tebi 
Leyli tıp talebe yurdu 
[Amele yevmiyesi, talebe ve müstah
demler iaşesi, fennî tesisat, demir
baş, makine, alât ve edevat ve diğer 
levazım, ilâç ve malzeme, kira idare 
ve melbusat masrafları, nakil vası
taları masrafları, küçük tamir mas
rafları, vazifeten şehir dahilinde do
laşacaklarla ders için müessesata 
gidecek talebenin yol masrafları, as
kerlik ve beden terbiyesi dersi vere
ceklerin ücretleri, kitap, risale ve 
mecmua mubayaa bedelleri, yurt ve 
mektep idare heyetlerince fakrihali 
ve muhtaçlığı tasdik edilen talebeye 
senede 5 000 lirayı geçmemek üzere 

verilecek şehrî ücret ve bunlardan 
hasta ve mâlül olanların memle
ketlerine iadesi, talebenin tedavi ve 
ölenlerin cenaze masrafları ve sair 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 200 
600 

63 200 

175 000 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 200 
600 

1 200 
600 

73 200 73 200 

195 000 195 000 

35 000 43 000 43 000 

17 500 
300 000 

22 500 
430 000 

22 500 
430 000 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatın nev'i 

bilûmum masraflar. Talebe yurdu
nun bir kısmının veya tamamının 
Ankara'ya nakli lâzım geldiği tak- . 
dirde bu uğurda ihtiyari zaruri bil
ûmum masarif ile talebenin İstan
bul - Ankara yol paraları, Ankara'ya 
nakledilen muhtelif vekâletlere bağlı 
teşekküller talebelerinin bir arada 
işçileri ieabettiği takdirde yurt tale
besinin iaşe vesair masrafları mu
kabili tespit edilecek miktar iaşeyi 
yapan idare bütçesindeki alâkalı ter
tibe Maliye vekâletince naklolunur.] 
Nakil vasıtaları işletme mas
rafı 2 000 2 000 2 000 
Nakil vasıtaları tamir mas
rafı 250 250 250 

Fasıl yekûnu 354 750 497 750 497 750 

Hastaneler, sıhhi ve içtimai 
muavenet müesseseleri masraf
ları 
Devlet hastaneleri 
Muayene ve tedavi evleri 
Verem dispanserleri 
[Amele yevmiyesi, hasta ve müstah
demler iaşesi, fennî tesisat, demirbaş, 
makine, alât ve edevat, ilâç, malzeme, 
idare, melbusat masrafları, nakil va
sıtaları masrafları, küçük tamir 
masrafları, vazifeten şehir dahilinde 
dolaşacakların zaruri masrafları, ki
tap, risale ve mecmua mubayaa be
delleri, ecnebi hemşirelere iaşelerine 
mukabil her ay maktuan verilecek 
para, akıl hastalarından taburcu edi
lenlerin yerlerine iade masrafları, cüz-
zamlılarm nakil masrafları, fakir ve
remlilere verilecek gıda maddeleriyle 
ilâç bedelleri, muayene ve tedavi evle
rine müracaat edecek diğer fakir has
talara verilecek ilâçlar vesair bilûmum 

1 521 986 
40 000 

9 300 

2 140 824 
50 000 
12 300 

2 140 824 
50 000 
12 300 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

masraflar ve köy öğretmen ve eğit
menlerine hususi kanunu mucibince 
verilecek âcil müdavata mahsus le
vazımı havi sıhhat çantaları bedelle-
ri.] 
Nakil vasıtaları işletme mas
rafı 6 600 6 600 6 600 
Nakil vasıtaları tamir masrafı 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 1 578 886 2 210 724 2 210 724 

579 Doğum ve çocuk bakımevleri 127 000 212 000 212 000 
[Amele yevmiyesi, hasta ve müstah
demler iaşesi, fennî tesisat, demirbaş, 
makine, alât ve edevat, ilâç, malzeme, 
melbusat, idare masrafları, nakil va
sıtaları masrafları, küçük tamir 
masrafları, vazifeten şehir dahilin
de dolaşacakların zaruri masrafları, 
kitap, risale ve mecmua mubayaa 
bedelleri, köy ebe mekteplerine ge
tirilecek köylü talebenin iaşe, ibate, 
ilbas masrafları ve ayda (75) kuruşu 
geçmemek üzere verilecek aylık ve-
sair bilûmum masraflar.] 

Üçüncü kısım yekûnu 2 298 836 3 188 674 3 188 674 

Dördüncü kısım - Borçlar 

580 Geçen yıl borçları 0 5 000 5 000 
581 Eski yıllar borçları 

1 1940 yılı borç] 
2 1939 » » 
3 1938 » » 
4 1937 » » 
0 1936 » » 

L karşılığı 
» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

5 000 
1 110 

646 
250 
200 

7 206 

1 110 
646 
250 
200 

0 

2 206 

1.110 
646 
250 
200 

0 

2 206 

Dördüncü kısım yekûnu 7 206 7 206 7 206 
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Mulıassasatm nev'ı 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Besinci kısım - İskân isleri 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Maaş 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 
Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

87 120 
0 

0 

87 120 

30:-î 144 
500 

270 

103 770 

116 936 
500 

270 

117 706 

Muvakkat tazminat 
Muhacirlerin iskân işleri 
[Ücret, bekçi ve amele yevmiyeleri, 
açık maaşı, muvakkat tazminat, da
imî ve muvakkat memuriyet harcı
rahı (memurlar ve müstahdemler 
için) Müfettişler harcırahı, ecnebi 
memleketler harcırahı, 3335 sayılı 
kanun mucibince tedavi ve yol mas
rafı, m erke/ ve vilâyetler masarifi 
idaresi, melbusat masrafları her nevi 
nakliyat, kitap, risale, tabı ve muba
yaa telif ve tercüme masraflar i yle 
fotoğraf bedelleri ve harita bedel ve 
masrafları, hayır cemiyetleri tara
fından iskân hizmetleri için bidaye-
ten yapılan yardimlarm bu cemiyet
lere geri verilmesi, muhacir ve mül
tecilerle naklolunan eşhasın sevk, 
iaşe, (insan ve hayvan) tenvir, tes
hin, ibate, iskân, tedavi ve giyimleri 
ve müstahsil hale getirilmeleri ve 
bunlara müteferri ihtiyaçlar ile 2510 
ve 2848 sayılı kanunların hüküm
lerini yerine getirmek üzere yapıla
cak her türlü mubayaat ve sarfiyat, 
ecnebi memleketlerden getirilecek 
muhacirlerin celp ve nakil ve hini 

6 324 6 324 6 324 
1 500 000 1 400 000 1 400 000 
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Muhassasatm nev'i 

hacette dış memleketlerden şevkleri 
esnasında iaşe, ibate ve hayvan bes
leme masrafları, Romanya'daki türk-
lerin muhaceretine mütedair 4 eylül 
1936 tarihli mukavele hükmüne göre 
Romanya'da teşekkül eden komis
yondaki Türk azaların yevmiye, 
ücret ve masrafları, geçen ve eski 
yıllar borçları vesair bilûmum mas
raflarla 4178 sayılı kanun mucibince 
ücretli memurlara verilecek çocuk ve 
yakacak zamları da bu tertipten ve
rilir.] 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Beşinci kısım yekûnu 1 593 444 1 510 238 1 524 030 

Altıncı kısım 

Yalova kaplıcalarına yardım 
Maske imalâtı için 
[Maske imal ve 2815 sayılı kanun hü
kümlerine göre tesbit edilecek fiyat
lar üzerinden Millî Müdafaa vekâle
tine tevdi olunmak üzere katî sarfiyat 
şeklinde toptan Kızılay kurumuna 
verilri.] 

60 000 
1 500 000 

60 000 
1 500 000 

60 000 
1 500 000 

Altıncı kısım yekûnu 1 560 000 1 560 000 1 560 000 

UMUMÎ YEKÛN 11 969 424 14 569 832 14 991 832 





18 - Adliye V. 



Rapor 

Adliye vekâleti bütçesi tarafımdan incelendi: 
1941 yılında 9 519 802 lira olan vekâlet bütçesi bu yıl 3 118 734 lira fazlalıkla ve 12 638 536 

Jira olarak teklif edilmektedir. 
Vekâlet bütçesi hakkında kesin bilgi edinmek için raporumda evvelâ artış ve eksiltme sebeple

rini, ondan sonra da yapılan ve yapılmak yolunda olan işleri belirtmeğe ve temennilerimi topar
lamağa çalışacağım: 

A) Artışlar, eksiltmeler ve sebepleri: 
590 — ncı fasıldaki Vekil tahsisatmdaki artış fevkalâde zam kanununun neticesidir. 
591 — nci fasıldaki artış 2 360 390 lira bir »rtış olup vekâlet bütçesindeki büyük artışı ifade 

etmektedir- Hesabını şu sekide izah faydalıdır: 
1941 de fiili kadro tahsisatı tutarı 6 557 820 Lira 
4184 sayılı kanun gereğince verilen tahsisat 750 000 » 
Fevkalâde zam kanunu gereğince verilen tahsisat 1 307 055 » 
Ceza ve tevkif evleri teşkilâtı sebebiyle verilen tahsisat 80 000 » 
L Cetvelinden fiili kadroya alman vazifelerin tahsisat] 228 875 » 

8 923 750 

Bu noktada L cetvelinde fiili kadroya alman vazifeleri ve bunun sebeplerini bildirmek zarureti 
vardır: 

1. Yeni ceza evleri inşaatı sebebiyle: 70 liralık bir mimar; 

2. Adli tababet teşkilâtını korumak ve intisap edecekleri rağbetini celp, müntesiplerin terfihini 
temin için: 

Adet 

1 
1 
3 
4 
6 

Maaş 

70 
60 
50 
40 
35 

liralık bir tabip 
> » 
» > 
» > 
» » 

3. Bir çok yerlerde varidesi bin dâvayı aştığı halde hâkim kadrosu aynı dar vaziyeti mu
hafaza ettiğinden işleri tesri düşüncesiyle: 

90 liralık 6 hâkim (Reis) 
80 liralık 4 hâkim (Reis) 

ve leyli taahhütlü talebenin Hukuk mektebinden mezun olması halinde bunları tavzif zaruretini 
temin için de; 

30 liralık 100 hâkim namzedi; 

4. Kabul edilen son teşkilât kanunu icabı; 
35 liralık 16 icra memuru 
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5. Ceza ve tevkif evleri mevzuunda son inkişaf etmiş olan mesainin ve yeni kurulan teşkilâtın 

neticesi olarak da; 
70 
40 
50 
30 
25 
20 
10 
35 
25 

lirabk 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

müdür 
> 

tabip 
> 

memur 
kâtip 

» 
hesap memuru 

» > 

Fiili kadroya alınmış ve buna mukabil Büyük Meclisçe kabul buyurulan 4184 sayılı kanunun 
icabettirdiği tam tahsisat temin edilemediğinden merkez Adli sicil teşkilâtı, bir kısım kâtipler, 
taşra adli sicil teşkilâtı, bir kısım îcra memurları L cetveline alınmıştır. 

591/2 — Açık maaşı aynen muhafaza edilmiştir. 
592 — Tekaüt ikramiyesinin 2/5 senelik vasatisi (85/90) bin lira olduğu halde daha fazla tah

sisat temin edilemediğinden senesi içinde ihtiyaç temin edilmek mülâhazasiyle aynen muhafaza 
edilmiştir. 

4178 sayılı kanun icabı çocuk ve yakacak zammı olarak alelhesap 55 000 lira tahsisat kabul 
edilmiştir. 

593/1 ve 593/2 — Merkez ücretlerindeki 21 591 
ve 594/1 ve 594/2 —- Vilâyetler ücretlerindeki ceman 165 693 liralık artışlar fevkalâde zamdan 
doğmuştur. 

595 —- Muvakkat tazminat aynen muhafaza edilmiştir. 
596 — Merkez mefruşatında yeni mubayaa yapmamak arzıısiyle iki bin lira eksiltilmiştir. 
597 — Merkez levazımında senesi içinde bu tahsisatlara münakale suretiyle tahsisat ilâve edilmesi 

ve fiyatların artması düşüncesiyle biner lira zam yapılarak teklif olunmaktadır. 
598 — Merkez müteferrikasına 1 600 lira zam teklifi fiyat artışlarından doğmuştur ve münakale 

suretiyle de istenmiştir. 
599/1 ve 599/2 nci fasıl yekûnunda idare edebilecekleri düşüncesiyle 200 lira tasarruf temin edil

miştir. 
600/1 ve 600/2 nci fasıl yekûnunda da aynı düşünce ile 800 lira tasarruf temin edilmiştir. 
601 nci vilâyetler mefruşatında yalnız makinelerin tamirini ve eşyanın muhafazasını teminen 6 100 

lira bir zam teklif edilmektedir. 
602/1 ve 602/2 — Vilâyetler levazımında 18 bin lira zam teklifi kömür, odun, kâğıt ve dosya 

fiyatlarındaki tereffüden doğmuş ve esasen yıl içinde münakale suretiyle de on bir bin lira alın
mıştır. 

598 vilâyetler müteferrikası aynı mülâhazalarla ve 3 400 lira bir zamla teklif edilmektedir. 
604/1, 604/2, 604/3 — Mütenevvi masraflar faslının icar kısmına İstanbul postanesine verilme

si kararlaştırılan kira ve defatir ve evrakı matbua ve melbusat maddelerinde fiyat artışı sebebiyle 
yapılması icabeden zamlar hesap edilerek ceman 16 bin lira fazla konmuştur. 

605 — Daimî memuriyet harcırahı faslındaki 7 bin lira zammın sebepleri zaruri tahvilleri bile 
yapamadıkları, borç teraküm ettiği, Şarkta uzun zaman kalanların bile tebdil edilemediği asker
likten avdet edenlerin harcırahlarının tediyesi zaruretlerinden ibarettir. 

606 — Muvakkat memuriyet harcırahı aynen muhafaza edilmiştir. 
607 — Müfettişler harcırahı 10 bin lira fazla ile teklif edilmektedir. Teftiş programı tahakkuk 

ettirilmemekte ve bir yer 3 - 4 senede ancak teftiş görmektedir. Bu ihtiyacı mümkün olduğu kadar gi
dermek gayesiyle zam yapılmıştır. 

608 ve 609 — aynı fasıllar birer lira konarak muhafaza edilmiştir. 



— 148 — 
610 — aynı fasıl aynen muhafaza edilmiş ve 606 nci ücretli muhabere tahsisatı kifayeti se

bebiyle 50 liraya indirilmiştir. 
612 — Posta telgraf ücreti 608 nci tedavi ve yol tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 
614 — ncü fasıldan birinci cürmü meşhut masrafları maddesine 50 bin lira zam edilmiştir. Her 

sene münakale suretiyle zam alınan bu fasla bu sene içinde de 35 bin lira alınmıştır. Meşhut suç
larına masraf fiyatlarmın artması bunu icabett irmektedir. Aynı fasılda 2 nci madde olarak yeni 
bir nüfus dâvaları maddesi ihdas edilmiş ve 200 lira tahsisat konmuştur. 

615 —Nakil vasıtalarında 5 bin lira tenzilâtın sebebi geçen sene mubayaası tasvip edilen Bursa 
ve îstanbul cezaevleri kamyonetlerinin konan üçer bin lira tahsisatla mubayaasına imkân hâsıl ol
mamasından dolayıdır. Vekâlet bu tahsisatın tezyidiyle mubayaa iınkâmnın teminini bilhassa iste 
mektedir. 
tısı sebebiyle iki bin lira zam teklif edilmiştir. kâğıt fiyatlarmın, tabı ücret ve masraflarının ar-

616 — Telif, tercüme, Adiye ceridesi faslına 
617 — Adli tıp işleri müessesesi faslının maddelerine iaşe ve diğer ihtiyaç maddelerindeki artış lü

zumlu bazı alâtm mubayaası sebebiyle 11 100 lira zam teklif edilmektedir. 
618 — Ceza ve tevkif evleri faslında ve bütün maddelerinde yekûn olarak 757 701 lira gibi 

ehemmiyetli bir zam görmekteyiz. Birinci taymat maddesine her yıl yarım, milyona yakın müna
kale veya munzam tahsisat suretiyle yardım edildiğine göre bütçeye 300 bin lira ilâvesi doğru olmuş
tur. Tedavi ve ilâç ücretleriyle, idare masrafları ve mücrimin sevkiyesi fiyat artışlarından ve se
nesi içinde bu maddelere esasen 35 bin lira kadar zam yapılmasından arttırılmış olarak teklif edil
mektedir. 

619 — Ceza ve tevkif evlerinin tamiratı iki senedir bütçede bulunmuyordu. En ufak tamir
lerin yapılmaması karşısında bu yıl 15 bin lira yeni tahsisat konmuştur. Eski ve yeni ceza evlerinin 

tamiratına karşılıktır. 
620 —- Mahkûm çocuk ıslah evleri masrafları 100 çocuk daha getirilmiş olması, iki pavyonun 

inşaatının bitirilmiş ve atelyelerin faaliyete sevkedilmiş olmasından ve fiyatlardaki artışdan 11 bin 
lira fazla ile teklif'edilmektedir. 

621 — Islah evlerinin yeni sermayesi 25 bin lira olarak tesbit ve teklif edilmiş oluyor. 
622 ve 623 ncü fasıllardaki geçen yıl ve eski yıllar borçları aynen konmuştur. 
Vekâlet bütçesindeki mühim artış; fasıllarında müfredatı izah edildiği gibi fevkalâde zam ve ka

bul buyurulmuş olan Teşkilât kanunundaki farktan ve ceza ve tevkif evleri faslına yapılan ilâve
den ileri gelmektedir. Her vekâlet bütçesinde olduğu gibi bu seneki fiyat artışları Adliye vekâletin
ce de nazara alınmış ve hesaplanan zamlar teklif edilmiştir. Encümen bu artışları prensip itiba

riyle kabul ettiği takdirde Adliye bütçesindeki zamların da kabulü icabeder. (L) cetvelinden fiili 
kadroya alman vazifeler ve mucip sebepleri de izah edilmiştir, encümen tasvip ettiği takdirde tahsi
satı konmak zaruridir. Vekâlet bütçesinde yapılacak ufak tefek ibare, formül, rakam tashih ve ilâ
veleri de esnayı müzakerede arzedilecektir. Bu noktada; geçen seneki raporumuzda ehemmiyetle 
ele alınması veya takviye edilmesini istediğimiz kâtipler, teftiş işleri, taymat, ceza evleri inşaatı 
ve tamiratı, mahkûmların çalıştırılması mevzularının hak ettikleri değerde müsbet yollaraısevkedildi-
ğini şükranla kaydetmek yerinde olur. 

B) Adliye vekâletinin ana faaliyet mevzularma da geçen yıl olduğu gibi ve Müstakil Grupumu-
zun talebine de uyarak kısaca temas etmeği faydalı bulmaktayım: 

t Vekâlet hâkim sınıfının mesleke bağlılıklarından ve bilgi seviyelerinden ahlâk ve ehliyet va
sıflarında büyük tekâmül yolunda olduklarından memnundur, bunun takviyesine çalışılmaktadır. 

"Diğer adli memur sınıfının vaziyetini yükseltmek için de son zamanda kabul edilen teşkilât ka
nunundan büvük faydalar beklenmektedir. Bu kanun icra memuru, kâtip ve diğer memur sınıfların
dan daha yüksek vasıfta memur istihdamına imkân vermektedir. 

2. Vekâlet gelecek yılda mevcut dâvaların miktarı karşısında hâkimlerin işleri intaç hususun
daki faaliyetlerini eskiden müdevver ve halen derdest olan dâvalarla, iş çıkarma nisbetlerini bir 
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istatistikle tesbit eder r« «neümene verirse adli faaliyetimizdeki inkişafı memnunlukla tetkike 
imkân hazırlamış olur. 

3. Adli teşkilâtın tamamlanması encümen tarafından her yıl üzerinde durulmuş bir mevzudur, 
vekâlet buna iki yıldır icabeden ehemmiyeti vermiş ve bugün bu teşkilât hemen hemen tamamlan
mıştır. 

4. Geçen yıl da vekâletin teftiş faaliyetini takviye etmesi Encümende müzakere edilmişti. 
Vekâlet teftiş tahsisatını bu yıl 10 bin lira arttırmıştır. 1941 teftiş programı 286 yer iken 180 yer 
teftiş görmüştür. Teftiş sahası İstanbul vilâyeti de bir yer sayılarak 411 olduğuna göre faaliyetin 
umum yekûna nisbeti % 41, 66 ve teftiş programına nisbeti ise % 62,94 dür. 

5. Büyük Meclisin üzeninde hassasiyetle durduğu mahkûmları çalıştırma mevzuunda vekâle
timizin muvaffakiyetini kaydeder ve rakamlara müstenit bazı faydalı malûmatı Yüksek Encüme
ne arztemeği vazife bilirim : 

Takriben 28 bin mahkûm ve mevkuftan kanunen çalışmaya ehil olanların adedi sekiz bin ka
dardır. İki yıl içıinde bunlardan (4 500) ü Zonguldak, Karabük, Dalaman, îmralı, İsparta, 
Kayseri, Ergani, Ankara'da ve İnşaat ceza evleriyle, Nafia inşaat işlerinde çalışmaktadırlar. 

Geriye kalan mahkûmlardan tahminen bin kişi alil, hasta ve mariz olup çalışamryacaklarına göre 
elimizde 2500 kadar çalışacak mahkûm kalır ki, vekâlet bunları da biran evvel zirai ve sınai 
mesai sahalarına sevketmek yolundadır. Bunun haricinde ceza ve tevkif evlerinde kalan 19 bin va
tandaşın cezalarının kısalığı ve mahkemelerinin sürmesi karşısında bunların ancak cüzi bir kıs
mından istifade mümkündür ve bunlardan yeni ceza evlerinde el işlerinde veya belediye hizmet
lerinde çalıştırılarak istifade edilmektedir. 

Ceza ve tevkif evlerine iyi bir vatandaş olarak girenler üzerinde de tevakkuf edilmesini şayanı 
temenni görürüm. Ceza tevkif evlerinde en mühim unsur mahkûmlarla doğrudan doğruya teması 
olan gardiyanlar olduğuna göre bu vatandaşların iyi vasıfta olmaları şarttır, sağlam ahlaklı, 
kaçakçılığa, fena itiyatlara temayül etmemesi icabeden bu vatandaşların mesaisinden istifade et
mek için kâtip sınıfında olduğu gibi bunlarda da bir kademeleştirme faaliyeti icabeder. Bunun 
vekâletçe tetkika tabi tutulması yerinde olur. 

30 seneye mahkûm olanların ceza evinde -yeni bir suç işlemesi halinde başka ceza görmemesi se
bebiyle bir takım vakalara tesadüf edilmektedir, vekâletin bu mevzuu da ele alması icabeder. 

Ceza evlerinde cürüm üzerine bir tasnif ve bir terbiye sistemi kurmak zarureti vardır. Geçen 
seneki raporumda da arzettiğim gibi evvelce 12 yerde yeni ceza evi yapılmıştı, bu yılda 10 yerde 
bitmiştir iki yerde başlamıştır, beş yerde yapmak kararı alınmıştır. Bu muntazam inşaat progra
mında mücrimlerin tasnifini teshil edecek, ve onları çıkarken müstahsil, işçi, sanatkâr iyi birer 
vatandaş halin* getirecek faaliyet ve tesisatın göze alınması çok faydalıdır. 

Çocuk ıslâh evlerinin inşaatının ikmaliyle 18 yaşını ikmal etmemiş olan ve bütün Türkiye 'de 
mevcut 200 mahkûm çocuk bu müesseseye yerleştirilmiştir. 

Bunlar üç sınıf üzerinden öyleye kadar okumakta öyleden sonra demircilik, marangozluk, terzilik, 
kunduracılık şubelerinde çalışmaktadırlar. Bunların daha iyi yetiştirilmesi için şubelerinin her veç
hile takviyesi lâzımdır ve sarf edilecek emeğe değeri vardır. 

Derin saygılarımla. 7 . IV . 1942 
Raportör 

Kayseri Mebusu 
Suat H. Ürgüblü 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

592 

0 

593 

594 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

590 
591 

""• 

1 
2 
3 

4 

Vekil tahsisatı 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 
Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

4 800 

6 557 820 
10 000 

0 

0 

6 567 820 

5 320 

8 923 750 
10 000 

0 

0 

8 933 750 

5 320 

8 923 750 
10 000 
30 000 

25 000 

8 988 750 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek yakacak ve çocuk 
zamları 

32 000 32 000 32 000 

0 
0 

1 
2 

• " 

1 
2 

Çocuk zammı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

0 
0 

0 

52 320 
65 520 

117 840 

51 360 
709 074 

30 000 
25 000 

55 000 

60 522 
78 909 

139 431 

55 007 
871 120 

0 
0 

0 

60 522 
78 909 

139 431 

55 007 
871 120 

Fasıl yekûnu 760 434 926 127 926 127 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatin nev'İ Lira Lira Lira 

595 Muvakkat tazminat 165 924 165 924 165 924 

Birinci bap yekûnu 7 648 818 10 257 552 10 257 552 

ikinci bap - Masraf 
596 
597 

598 
599 

600 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Temyiz mahkemesi Riyaset ve 
Başmüddeiumumilik otomobil
leri masrafları 
işletme 
Tamir 

5 000 

2 500 
7 000 
4 000 

13 500 

5 619 

1 800 
700 

2 500 

3 000 
1 000 

3 000 

3 500 
8 000 
5 000 

16 500 

7 219 

1 300 
1 000 

2 300 

1 700 
1 500 

3 000 

3 500 
8 000 
5 000 

16 500 

7 219 

1 300 
1 000 

2 300 

1 700 
1 500 

Fasıl yekûnu 4 000 3 200 3 200 

601 

602 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

20 000 

60 000 
70 000 

130 000 

26 100 

73 000 
75 000 

148 000 

26 100 

73 000 
75 000 

148 000 

603 Vilâyetler müteferrikası 13 000 17 400 17 400 

ikinci bap yekûnu 193 619 223 719 223 719 
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Muhassasatm nev'i 

1941 
italî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

l i r a Lira 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Matbu evrak ve defterler 
Melbusat 
[Ankara mahkeme ve daireleri müs
tahdemleri dahil] 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
[Hukuku âmme para eezalarmı ta
kip edeceklerin harcırahları dahil.] 

Müfettişler harcırahı 
Staj harcırahı 
Maaş ve yevmiye verilmemek 
ve yalnız azimet ve avdet mas
rafları verilmek suretiyle ecne
bi memleketlere gönderilecek 
hâkim ve müddeiumumiler har
cırahı 
Maaşları verilmek ve başkaca 
yevmiye verilmemek şartiyle 
ecnebi memleketlere gönderile
cek hâkim ve müddeiumumiler 
harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Meşhut suçlar kanunu muci
bince mesai saatleri haricinde 
dairelerinde nöbet beklemeğe 
mecbur olan hâkim, müddeiu
mumi ve kâtiplere verilecek 
ücret 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 

50 000 
60 927 
5 000 

115 927 

80 000 

33 000 

30 000 

1 

6 000 

59 000 
64 927 
8 000 

131 927 

87 000 

33 000 

40 000 

59 000 
64 927 
8 000 

131 927 

87 000 

33 000 

40 000 

6 000 6 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

611 Ücretli muhabere ve mükale-
me bedeli 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

150 
178 173 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

50 
178 173 

50 
178 173 612 Posta ve telgraf ücreti 

613 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 6 426 6 426 6 426 

Üçüncü bap yekûnu 449 679 482 579 482 579 

Birinci kısım yekûnu 8 292 116 10 963 850 10 963 850 

ikinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

614 Mütenevvi masraflar 
1 Cürmümeşhuda gidecek adli 

memurların ve tabiplerin har
cırahı, ehlivukuf ve ehlihibre 
ve şahitlerin yol masrafları ve 
ücretleri ve ilk tedavi ve otop
si masrafları ve cürmün zahi
re ihracı için ihtiyarı lâzımge-
len sair masraflarla ihzarlı 
maznunların bir mahalden di
ğer mahalle sevk masrafları 150 000 200 000 200 000 

2 Hukuk usulü muhakemeleri 
kanunu mucibince sarfoluna-
cak müzahereti adliye masrafı 1 800 1 800 1 800 

3 Yabancılara ait istinabe mas
rafı 100 100 100 

4 Medeni kanunla Nüfus kanu
nu mucibince müddeiumumiler 
tarafından açılacak dâvalar 
masrafı 0 200 200 

Fasü yekûnu 151 900 202 100 202 100 
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F. 

615 

M. Muhassasatın nev'i 

Nakil vasıtaları 
1 işletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

7 475 
3 500 

10 975 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

3 975 
2 000 

5 975 

3 975 
2 000 

5 975 

616 Telif, tercüme, Adliye ceridesi 
1 Telif, tercüme, kanunların cem 

ve tabı masrafı ve hukuki eser
ler mubayaa bedeli 

2 Adliye ceridesi ve Temyiz ka
rarları tabı masrafları ve ma
kaleler ücreti 

Fasıl yekûnu 

ikinci kısım vekCınu 

9 000 

9 000 

18 000 

180 875 

10 000 

10 000 

20 000 

228 075 

10 000 

10 000 

20 000 

228 075 

Üçüncü hısım - Müessesat 

617 Adli tıp işleri müessesesi mas
rafı 

1 Müşahedehane iaşe masrafı 
2 Demirbaş alat ve edevat muba

yaa bedeli ve tamir masrafı 
3 idare mesrafı ve kimyevî ec

za ve malzeme ve tamirat 
4 Otopsi sandıkları ve adli vazi

fe gören tabiplere muktazi alât 
ve edevat ve lâboratuvar tesisi 
ve malzeme bedeli 

Fasıl yekûnu 

618 Ceza ve tevkif evleri masrafı 
1 Tayınat 
2 Tabip ve tedavi ücretleri ve 

ilâç bedeli 

6 500 

1 000 

10 000 

9 000 

8 500 

11 100 

9 000 

8 500 

11 100 

2 460 

19 960 

2 460 

31 060 

2 460 

31 060 

700 000 1 000 000 1 000 000 

18 000 25 000 25 000 
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620 
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Muhassasatm nev'i 

İdare masrafı 
[Telefon mükâleme ve tesis masrafları 
ile gardiyan ve yoksul mahkûmlara 
yaptırılacak melbusat bedelleri de bu 
tertipten ödenir.] 
Mahkûm, mücrim ve mevkuf
ların sevk ve iade masrafları 
ile şevke memur olanların har
cırahları 

Ceza ve tevkif evlerinin inşaat 
ve esaslı tamiratı 
[îhaleten veya emaneten yapılacak 
inşaat 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 
murakıp, mimar, mühendis, ressam, 
sürveyyan ve sairenin harcırah, üc
ret, yevmiye ve masrafları ve bu işler 
için icabeden tersim levazımı ve 
kırtasiye ile tabı masrafları.] 

Mahkûm çocuk ıslah evleri 
umumî masrafları 
"Islah evlerinin iaşe, idare ve müda-
vat ve sevk masrafları bu tertipten 
verileceği gibi beher çocuk için mak
tu bir ücret verilmek suretiyle bu 
işin belediye çocuk ıslahhanelerine 
veya sair münasip görülecek kurum
lara da gördürülmesi caizdir.] 

Ceza ve tevkif evleri ve mah
kûm çocuk ıslah evleri müte-
davil sermayesi 
[Mahkûm ve mevkufların zirai, sınai 
ve inşaat işlerinde çalıştırma levazım 
ve masrafları.! 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

194 300 225 000 225 000 

29 170 49 171 49 171 
Fasıl yekûnu 941 470 1 299 171 1 299 171 

15 000 15 000 

29 000 40 000 40 000 

20 000 25 000 25 000 

Üçüncü kısım yekûnu 1 010 431 1 410 231 1 410 231 
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Muhassasatm nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1940 yılı borçları karşılığı 
1939 » » » 
1938 » » » 
1937 » > » 
1936 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

0 23 800 23 800 

23 800 
4 850 
3 500 
2 440 
l 790 

36 380 

36 380 

5 500 
3 500 
1 800 
1 780 

0 

12 580 

36 380 

5 500 
3 500 
1 800 
1 780 

0 

12 580 

36 380 

UMUMÎ YEKÛN 9 519 802 12 638 536 12 638 536 



19 - Tapu ve kadastro U. M, 



Rapor 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü bütçesi tarafımdan incelendi: 
Bu yıl bütçesi 329 409 lira bir fazlalıkla teklif edilmektedir. Bu artışın en büyük kısmı maaş ve 

ücretler fasıllarına Fevkalâde zam kanunu emrin ee yapılmış olan zamlardan ibaret olup bunun dı
şında aşağıda izah edileceği gibi bazı fasıllara fiyat farkı sebebiyle muayyen zamlar yapılmış
tır. 

Umum müdürlük bütçesinin evvelâ artış ve eksiliş sebeplerini tesbit ettikten sonra bu mü
dürlüğün faaliyeti hakkında faydalı olacağını tahmin ettiğim malûmatı arzedeceğim: 

A) Artış ve eksiltmeler: 
625/1 memurlar maaşında 263 890 lira bir artış vardır. Bu. fevkalâde zamdan ve L cetve

linden fiili kadroya alman memuriyetlerden doğmuştur, şöyle ki: 
Lira 

1941 bütçesi fiili kadro tahsisatı 1 362 900 
Fevkalâde zam 257 396 
L Cetvelinden fiili kadroya alman 6 494 

Yekûn 1 626 790 
L Cetvelinden alman şunlardır : 
15 lira maaşlı 3 aded tapu sicil kâtibi; 
20 lira maaşlı 5 aded topu kâtibi; 
Tapu faaliyetinin artması ve takviyesi zaruretleri karşısında bu sekiz kâtibe ihtiyaç hâsıl 

olmuştur, 
625/2 Açık maaşı, 626 tekaüt ikramiyesi aynen muhafaza edilmiştir. Tekaüt ikramiyesi kâfi 

gelmemektedir ve üç senelik vasatileri 12 bin lira kadardır. 
23 750 lira çocuk ve yakacak zammı yeni ihdas edilmiş olup alelhesap konmuştur. 
627/1, 627/2, 627/3 merkez ücretlerinin ilk iki maddesine fevkalâde zam kanunu hükmünce 

4254 lira zam teklif edilmiştir. 
628 nci fasla da 12 819 lira fevkalâde zam ilâve edilmiştir. 
629, 630, 631 ve 632 nci fasıllar idare edebilecekleri düşüncesiyle aynen teklif edilmek

tedir. 
633 neü vilâyetler mefruşatı faslında bazı tamir ihtiyaçları ve fiyat farkı sebepleriyle 1 155 lira 

zam teklif edilmektedir. 
634 — Vilâyetler levazımında yalnız tenvir ve teshin maddesine fiyat ve nakliye ücretlerindeki 

fark sebebiyle 2 249 lira zam teklif edilmektedir. Kırtasiye aynen muhafaza edilmiştir. 
635 :— Aynen teklif edilmiştir. 
636 nci faslın matbu defter ve evrak, defter teclidi ve melbusat maddelerine ceman 2 750 lira 

senesi içinde fazla tahsisat alınmış bulunması ve bu yıl da fiyatların çok artmış olması sebepleriyle 
zammedilmiştir. 

637 — Daimî memuriyet harcırahı kâfi gelmemekte ve senesi içinde de 1 000 lira zam edilmiş 
bulunmaktadır. Bu sebeplerle 1 000 lira zam teklif edilmektedir. 

638 — Muvakkat memuriyet harcırahına askere gitmiş memurların avdeti ve askere alınmak se
bebiyle boşalan yerlere memur şevki sebepleriyle 2 300 lira zam yapılmıştır. Bu fasla da senesi için
de 1 300 lira zam yapılmıştır. 
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639, 640, 641 nci fasıllar geçen yıl olduğu gibi aynen teklif edilmiştir. n 

642 nci Posta, telgraf ücreti işara göre 1 155 lira noksaniyle konmuştur. 
643 — Tedavi faslına 500 lira ilâve ihtiyacı tamamen karşılayamamaktan ve fiyat artışlarından 

ileri gelmiştir. 
644/1 — Tahrir heyetleri masraflarında ücretlere yapılan 5 368 lira zam fevkalâde zamdır. Di

ğer üç madde aynen muhafaza edilmiştir. 
645 — Muvakkat memur ve daktilolar ücretinde 1165 lira fazlalık sebebi bu yıl istihdamına zaru

ret görülen iki memurun tahsisatıdır. 
646 — Aynen muhafaza edilmiştir. 
647 — Tapu ve kadastro tatbikat kursu faslında birinci maddeye 4187 lira ilâve fevkalâde zamdan 

tevellüt etmektedir, ikinci idare masrafı maddesi aynen muhafaza edilmiş, üçüncü maddeye de fev
kalâde zam sebebiyle (4 677) lira zam yapılmıştır. Bu maddede talebe meyanmda memur olanlar ve 
olmıyanlar bulunduğuna göre zammın şümulüne göre hesaplanması zarureti vardır. 

648 nci staj, kongre faslı muhafaza edilmekle iktifa olunmuştur. 
649 — Geçen yıl borçları hesap neticesi 500 lira arttırılmış ve 646 eski yıllar borçları aynen 

teklif edilmiştir. 
Umum müdürlük bütçesinde de fevkalâde zam en büyük kısmı tutmaktadır. Diğer zamlar diğer 

bütün bütçelerde görüldüğü üzere farkı fiyattan doğmaktadır. Gerek (L) cetvelinden fiili kad
roya alınma, gerek farkı fiyat üzerinde encümen tarafından ittihaz edilecek prensip kararma 
göre fasıllar üzerinde gerekli tadilât yapılır. 

B) Umum müdürlüğün faaliyet mevzuu üzerinde kısaca durmayı faydalı görmekteyim: 
1. Umum müdürlük memur ehliyetini arttırmak yolunda tatbikat kursundan bilhassa istifade 

etmektedir. Halen bu kursda 93 talebe iki şube halinde okumaktadır. Şimdiye kadar mektepten 
1047 talebe çıkmış olup bunlardan kadroda 513 talebe kalmıştır. 16 yüksek tahsilli memurları var
dır. Mütebaki memurların tahsilleri düşük derecededir. Mektebin her yıl kadroya vereceği unsur
larla idarenin kuvvetleneceğine şüphe yoktur. Memurların sicil ahvali, ceza nisbetlerine göre maz
but görülmekte ise de teftiş faaliyetinin azlığını bu hususta nazara almak zaruridir. Bir çok ka
zalarda memurlar, odacı bulunmadığından odacılık vazifelerini de bizzat yapmaktadırlar. Bunu da 
Encümene geçen sene olduğu gibi tekrarlarım. 

2. Teftiş kadrosu 9 müfettişten, 4 muavinden mürekkep olup halen beş müfettiş askerî hiz
mettedir. On bir vilâyetteki grup müdürlükleri aynı zamanda ınıntakalarmı teftiş ederler, buna 
rağmen teftiş, seyir evrakında bir çok vilâyetlerin senelerden beri teftiş görmedikleri anlaşıl
maktadır. Bu vaziyet karşısında Umum müdürlük ve Adliye vekâletinin bu mevzu üzerinde tevak
kuf etmesi, teftiş kadrosunu takviye eylemesi zaruretine işaret etmek yerinde olur. 

3. Tapu ve kadastro evrak ve haritalarının hüsnü suretle muhafazası bir esas telâkki olu
nacağına göre bugün ahşap binalar, sandıklar ve dolaplar içinde bu kıymetli evrakın mâruz bu
lunduğu tehlikeler izahtan müstağnidir ve bazı yangınlar vuku bulmaktadır. Bunun için vekâlet 
inşaat plânında; Adliye ile Tapunun bir arada bulunmasını da temin eder şekilde inşaat düşü
nülmesi veyahut müstakil inşaatta bu cihetlerin nazara alınarak şimdiden bir plâna raptı fayda
lıdır. Ferağ harçları alınırken istifa olunacak ufak bir ücretle bu cihetin temini hakkndaki ta
savvurun ger.çekitşlirilmesi temenniye değerlidir. 

4. Umum müdürlük bünyesinde kadastro tahrir heyetlerinin ehemmiyetli mevkii üzerinde dur
mak lâzımdır. Bugüne kadar Manisa» Tokad, Bursa, Konya, Denizli, Malatya, Bolu, Aydın, Çankırı, 
Kırklareli merkezlerinde ve İzmir'in Karşıyakasmda, İstanbul'da Addkr ve kısmen Beyoğlu ve İstan
bul semtlerinde, Mudanya, Çorlu kazalarında, Trakya'nın bir çok ko> erinde kadastro bitmiş olup 
halen İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana, Balıkesir, Elâzığ merkezleriyle Ayvalık kazasın
da ve Bolu köylerinde faaliyete devam edilmektedir. 

Bu noktada vilâyetler merkezinde faaliyet bitmeden kaza ve köylerde faaliyete geçilmesini ve 
nüfus kesafeti nazara alınarak kadastro faaliyetinin çok sabit bir programa raptını zaruri görmek
teyim. Tahsisat darlığından ve sair sebeplerden tcv ellüt eden bu değişiklikler içinde dahi; verilen 
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rakama göre kadastro heyetleri 8 565 030 lira değerinde 21 536 adet Hazine namına 
mahlûl ve metruk emlâkla 1 010 412 lira kıymetinde 1496 aded Evkaf namına mahlûl ve metruk 
emlâk tesbit etmiştir. 

Bu rakamlar nazara alınırken tabiatiyle münazaalıları ve sonradan meydana çıkan sahiplerini de 
gözönünde tutmak lâznngelir, bu hususta hem Maliye ve Evkaftan hem de Tapudan müşterek mesai 
neticesinde bir istatistik almak en salim yoldur. Gelecek yü bu rakamları elde edebilirsek kadastro 
faaliyetinin hakikî verimini elde etmek mümkün olur. Bununla beraber bu yorucu yolda çalışan ar
kadaşları takdirle anmak vazifedir. 

Saygılarımla 
7, IV. 1942 

Raportör 
Kayseri mebusu 
Suat H. Ürgüblü 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

625 

626 

O 

627 

628 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muJıassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 
Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

1 362 900 
500 
0 

0 

1 626 790 1 626 790 
500 500 
0 13 750 

0 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek yakacak ve çocuk 
zamları 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 

5 280 5 280 

13 750 
10 000 

10 000 

Fasıl yekûnu 1 363 400 1 627 290 1 651 040 

5 280 

1 
2 
3 

1 
2 

Fasıl yekûnu 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyet müstahdemleri ücreti 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

0 

4 500 
16 800 

301 

21 601 

60 120 
1 

23 750 

5 348 
20 206 

301 

25 855 

72 939 
1 

0 

5 348 
20 206 

301 

25 855 

72 939 
1 

Fasıl yekûnu 60 121 72 940 72 940 



F. M. 
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Muhassasatm nev'i 

Muvakkat tazminat 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

30 856 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

30 856 30 856 

Birinci bap yekûmı 1 481 258 1 785 971 1 785 971 

635 Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

2 500 

22 090 

2 500 

630 
631 

632 
633 

634 

1 
2 

1 
2 

îkinci bap - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

640 

250 
2 500 

2 750 

900 

2 000 

8 300 
5 000 

13 300 

640 

250 
2 500 

2 750 

900 

3 155 

10 549 
5 000 

15 549 

640 

250 
2 500 

2 750 

900 

3 155 

10 549 
5 000 

15 549 

25 494 

2 500 

25 494 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

636 

637 
638 

1 
2 
3 
4 

Mütenevvi masraflar 
Kira bedeli 
Matbu evrak ve defterler 
Defter teclidi 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

14 600 
13 000 
1 000 
1 250 

29 850 

17 000 

9 700 

14 600 
14 000 
2 000 
2 000 

32 600 

18 000 

12 000 

14 600 
14 000 
2 000 
2 000 

32 600 

18 000 

12 000 
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Muhassasatın nev'i 
* • : « « _ * . . . < - - - • . . . . . . . . . . . -

Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

12 000 

1 500 

1 
10 633 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

12 000 

1 500 

1 
9 478 

12 000 

1 500 

1 
9 478 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 000 1 500 1 500 

Üçüncü bap yekûnu 81 684 87 079 87 079 

Birinci kısım yekûnu 1 585 032 1 898 544 1 898 544 

İkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Kadastro ve tapu tahrir heyet
leri masrafı 
Ücret 25 860 31 228 31 228 
İdare masrafları ve teçhizat 10 500 10 500 10 500 
[Kadastro ve tapu tahrir heyetlerinin 
telefon tesis ve mükâleme bedelleri 
de bu tertipten verilir.] 
Fennî levazmi ve âletler bede
li ve tamir masrafı 500 500 500 
Belediye ve köy mümessilleri 
tarafından intihap olunacak 
komisyon azaları ve vukuf er-
babiyle amele ve muvakkat ja-
loncu yevmiyesi 24 000 24 000 24 000 

Fasıl yekûnu 60 860 66 228 66 228 

Tapu işlerine yardım etmek 
için istihdam edilecek muvak
kat memurlar ve daktilolor üc
reti 1 880 3 045 3 045 
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Muhassasatın nev'i 

İskândan müdevver muamelâ
tın tescili için istihdam oluna
cak muvakkat memur ve dak
tilolar ücret ve harcırahiyle 
sair masraflar 

Tapu ve kadastro tatbikat 
kursu 
idare heyeti ve muallim ücreti 
îdare ve imtihan masrafı 
Kursa getirilecek memurlar 
ile talebe yevmiyesi 

Fasıl yekûnu 

Staj, tahsil ve kongre masrafı 
Staj için müsabaka ile Avru
pa'ya gönderilecek ecnebi dili
ne vâkıf ve yüksek mektepten 
mezun müfettişler harcırahı ve 
yevmiyeleri 
Staj ve tahsil için müsabaka 
ile Avrupa'ya gönderilecek ec
nebi diline vâkıf ve yüksek 
mektepten mezun memurlar 
harcırahlariyle yevmiyeleri 
Beynelmilel fotoğrametri ve 
kadastro kongrelerine iştirak 
masrafı ve âzalık iane hakkı 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1 1 1 

20 940 25 127 25 127 
2 500 2 500 2 500 

21 000 25 677 25 677 

44 440 53 304 53 304 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

3 3 3 

107 184 122 581 122 58L 

0 1 000 1 000 
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Muhassasatm nev'i 

Eski yıllar borçları 
1940 yılı borçları karşılığı 
1939 » >> » 
1938 » » » 
1937 » » » 
1936 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûna 

1941 1942 malî yıİı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

500 400 400 
751 1 827 1 827 
800 1 000 1 000 
800 100 100 
976 0 0 

3 827 3 327 3 327 

3 827 4 327 4 327 

UMUMÎ YEKÛN 1 696 043 2 025 452 2 025 452 





20 - Maarif V. 



Rapor 

1942 malî yılı bütçe lâyihası ile Maarif hizmetleri için (27 653 734) lira tahsisat konmuştur. Bu 
mikdar 1941 yılı için kabul edilmiş olan (19 452 261) liradan (8 201 470) lira fazladır. Bunun 
(4 445 851) lirası maaş ve ücret açıklariyle favkalâde zam ve (3 755 619) lirası da masraflar 
karşılığı olmak üzere aşağıda gösterilen şekilde daireler arasında dağıtılmıştır. 

I. Yüksek öğretim müdürlüğü (Üniversite ve hukuk fakültesi dahil); 131 042 
I I . Orta öğretim 312 752 
III . İlk » 1 720 652 
IV. Güzel sanatlar * 72 185 
V. Neşriyat müdürlüğü 230 000 
VI. Meslekî ve teknik (Yüksek mühendil » teknik okulları) 1 279 283 
VII. Levazım 8 705 

3 755 619 
Mevcut kadrolara göre maaş ve ücret açıkları, fevkalâde zamda dahil olduğu halde tamamen ka

patılmıştır. 
(8 201 470) liranın tahlili yapıldığı zaman (1 169 790) lirası Nafia vekâletinden devredilen Yük

sek mühendis ve Teknik okullarına aittir. Umumî masraflarda görülen en büyük rakam ve 
(1 720 652) lira ile köy enstitüleri, (650 000) lira ile meslekî ve teknik öğretim gelmektedir. 

Bu yıl bütçesinde bu iki terbiye müessesesinde bariz şekilde bir inkişaf göze çarpmaktadır. Mem
leketin sanat ve teknik hayatında ileri bir adım atabilmek emeliyle 4122 sayılı kanunla yapılan mes
lekî ve teknik öğretim teşkilâtı memleket bünyesinde esaslı ve müsbet bir değişiklik yapmak vazi-
yetindedir. Köy enstitüleri önümüzdeki yıl ilk mezunlarını verecektir. Şimdiye kadar kanunda 
yazılan esaslar dahilinde çalışmış olan bu müessesenin asıl büyük inkılâbı köy enstitü mezunlarının 
köylerine döndükten sonra başlıyacaktır. Gayet uygun ve hakikî hayatın icaplarına göre hazırlan
makta olan bu genç unsurların köylerine döndükleri zaman büyük bir enerji ve büyük bir yurd 
sevgisiyle çalışıp başarı göstereceklerine mektep sıralarındaki hazırlanışları, çalışmaları bize ümit 
verebilir. Bugün köy enstitülerinde okumakta olan 9 000 talebeden 872 si kızdır. Köy enstitülerinde 
okuyup köylerine dönecek olan kızların köy evinde, köy iktisadi hayatmda büyük rolü olacağına 
inanıyorum. Köy çocuğunun iyi yetişmesinde, köy çocuğunun terbiyesinde, sağlığında tekâmülü bu 
enstitüden yetişmiş kızlar yapacaktır. Kız talebenin sayısının arttırılması hususunda düşüncele
rini sorduğum zaman Umum müdür bu sene bunun nazan dikkate alınacağını söylediler. Bunun 
önümüzdeki yıl hakikat olması dileğinde bulunmak isterdim. 

Fasıl ve maddelerin tahliline geçmeden önce bazı noktalara işaret etmeği faydalı bulmaktayım. 
2919 sayılı kanuna dayanarak çalıştırılan öğretmenlerin en büyük sayısı orta tedrisatta 216, 

müzelerde 19, Gazi terbiye enstitüsünde 1, Dil, Tarih, Coğrafya fakültesinde 33 ki hepsi 269 
etmektedir. Orta tedrisat bu sene 216 öğretmenden 80 nini, 30 lira maaşlı olanlardan, (L) cet
velinden çıkararak fiili kadroya almıştır. Bu vaziyeti hem orta tedrisatın sıkışık olan muallim 
vaziyetinin biraz genişlemesine hizmet etmesi, hem mecburi hizmete tabi olan öğretmenlerin 
kadro darlığı yüzünden ücretle çalıştırıldıkları için kıdemlerinden kaybetmiş olmalarının önüne 
geçmesi noktasından meslek namına hayırlı bir hareket saymaktayım, önümüzdeki senelerde 

[*] (Raporda sözü geçen cetveller dosyasındadır.) 
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bu öğretmenlerin hepsi olmasa bile büyük bir tutarının maaşlı kadroya alınmalarını en bü
yük temenniye değer buluyorum. Bu bütçede orta tedrisat muallim ders ücretlerinin vazyeti-
nin de esaslı bir suretle halledildiği görünmektedir. Her sene tam konamıyan tahsisatla daima 
münakaleyi zaruri ve mecburi bir hale koyan bu kısmı için bu sene konan tahsisat, fevkalâde bir 
vaziyet olmadıkça, hiç münakaleye ihtiyaç göstermiyeeektir. Bu münasebetle bir noktayı Encü
menin dikkat nazarına koyuyorum. y -

Bu sene orta tedrisat 1941 yılında terfie hak kazanmış olanlardan 689 öğretmeni terfi ettir
miştir. Bu öğretmenlerin asli maaşı 20 - f>0 (50) dahil) arasında olanlardır. 

den kişi 
- 30 
- 212 
- 145 
- 126 
- 75 
- 101 

20 
25 
30 
35 
40 
50 

25 
30 
35 
40 
50 
60 

689 
Buna senelerdenberi terfi edemiyen ve maaşları az oları 83 meemırtmda terfi ilâve edilmiştir, 

den Kişi 
15 20 — 30 
20 25 — 40 
25 30 — 7 
30 35 — 3 îdare memuru 
30 35 — 3 Dahiliye memuru 

83 

Bunun dışında 1941 yılında terfie hak kazanıpta terfi edemeyen 78 öğretmen vardır. 

dan Kişi 
60 — 70 47 
70 — 80 16 
80 — 90 15 

78 

Buna 1942 yılmln terfi kadrosunu da ekliyecek olursak bunun tutarı olacak tahsisat : 

1941 den 45 360 
1942 den 107 300 ' 

152 660 
liradır. Çalışmaları daima teftiş raporları ile tesbit edilen, kendilerinden büyük vazifeler, verimler 
beklediğimiz bu öğretmenlerin vaziyetleri için bir tedbir düşünülmesini Maarif vekâletinden dile
mek pek yerinde olacaktır. 

Müze ve âbideler masrafı olarak bütçenin 712 nci faslının 1, 2 nci maddelerinde (88 930) lira
lık bir tahsisat bulunmaktadır. Bu fasıl için aldığım malûmata göre merkezde teknik büro mahiye
tinde Anıtları koruma komisyonu ile ona bağlı bir releve bürosu var. Bu büro İstanbul, Bursa, Edir
ne'deki başlıca âbidelerin mimari resimlerini yapmış, hazırlamıştır, basılacaktır. Yine bu hususta 
salahiyetli olan Müzeler müdürlüğünün ifadesine göre Talim ve terbiyenin karariyle merkezde Âbi-
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deleri koruma yüksek istişare komisyonu teşkili düşünülmektedir. Memleketin genel kültürü bakı
mından Maarif vekâletiyle sıkı bir ilgisini gördüğüm âbidelerin korunma meselesi Maarif vekâle
tinin pek mütevazi olan bu fasıldaki rakamı ile halledileceğine kani değilim, bu nihayet bir seni' 
boldür. Türkiye'de âbideleri koruma için 10 milyon liraya ihtiyaç olduğunu bu işle ilgili salahi
yetli makamdan öğrendim. Her tarihî devreye ait büyük zenginlikler gösteren memleketimizde, git
tikçe harabeye doğru giden, âbideleri koruma meselesini bir Devlet işi talâkki ederek programlaş
tırmak , tek elden idare etmek, bugünün fevkalâde şartları içinde olmasa bile, en yakın bir 
zamanda gözönüne alınması, üzerinde önemle durulması elzem olan bir noktadır. 

Bütçenin Üniversite masraflarını gösteren 719/2 nci fasla geçen sene yapılan (50 000) lira müna
kale nazarı itibara alınarak (70 185) lira fazlasiyle (237 470) lira konmuştur. 

Üniversitenin halen 1003 yatağı mevcuttur. Yeni klinikler yapılmış, Cerrahpaşa'da Cerrahi kli
niği, Guraba'da Kadın, doğum kliniği, bibi bunların faaliyette bulunmalarını temin için lâzımgelen 
tahsisat konamamıştır. (Tahminen 250 000 L) yeni kliniklerin faaliyete geçirilmesi yatak sayısının art
masını temin edeceği gibi Üniversitenin ilmi tedrisatının gelişimi noktasından da büyük bir ihti
yaca cevap vermiş olacaktır. Bu noktayı Yüksek encümenin dikkat nazarına arzediyorum. 

1942 yılı Maarif bütçesine dair umumî mülâhazalarımı bu şekilde hulâsa ettikten sonra bütçenin ana 
hatlarındaki umumî esaslara cevap verecek fasıl ve maddelerdeki eksiliş ve artış sebeplerini şifahen 
söyliyeceğim. 

Bütçenin maaş ve ücret tertiplerine konan tahsisat fiili kadroya göre olup herhangi bir tasarruf 
imkânı görülememiştir. Memur maaşı kısmında geçen seneye nazaran görülen (2 276 180) liralık 
fark açık maaş, fevkalâde zam, orta öğretim ile köy enstitüleri, kütüpaneleri için (L) cetvelinden 
serbest bırakılan kadrolarda yapılan değişiklik olmak üzere : 

Fevkalâde zam 
L cetvelinden serbets 
Kadro açığı 
Yeni teşkilâtın karşılığının bir 
yıllık maaş tutan 

1 369 104 
327 240 
527 620 

52 216 

2 276 180 
L cetveline dahil memuriyetlerden fiili kadroya alınanlarla yeniden L cetveline girenler aşağı

da gösterilmiştir. 
Orta öğretim (L) cetvelinden serbest bıraktığı 

öğretmen L cetveline yeniden girenler 

Maaş 

60 
40 
35 
30 
35 
35 
30 
25 

Aded 

101 
51 
19 

147 
3 
3 
4 

33 

361 

41 055 
12 

öğretmen 
> 
» 
» 

Dahiliye şefi 
İdare memuru 

> > 
3> » 

Maaş 

50 
25 
20 
30 
20 
15 

Aded 

26 
182 

30 
3 

10 
27 

278 

[ öğretmen 
i 

Dahiliye şefi 
idare memuru 

Bunların tu tan 254 340 

492 660 



Kütüpaneler için 
(L) cetvelinden serbest kalanlar (L) cetveline alınanlar 

Maaş. Aded Maaş Aded 

30 1 10 
25 2 
20 7 

Bir yıllık maaş tutarı 7 860 Maaş tutarı 3 360 

Köy enstitülerine gelince : 

3000 yeni talebe alınarak mevcudun 12 000 e çıkarılması dolayısiyle 91 öğretmen fiili kadroya 
alınacakta*. 

(L) cetvelinden alınanlar 

Maaş. Aded 

40 
85 
25 
20 

19 
3 

21 
48 

Orta tedrisat 
Kütüpaneler 
Köy enstitüleri 

492 660 
7 860 

84 420 

584 940 
Bunların bir yıllık maaş tutarı: 
84 420 lira tutmaktadır. 

(L) cetveline yeni girenlerin bir yıllık maaş tutarı. 
254 340 584 940 

3 360 257 700 

257 700 327 240 

î) Otrtvelinde geçen seneye nazaran bir değişiklik yoktur. Yalnız (D) cetvelinin lise, orta ve öğ
retmen okulları kısmı ile Pravantoryom ve sanatoryoma ait kısımlarında 10, 12 liralık hademe gö
rülmektedir. Bu para ile bu müesseselerde bilhassa Pıavantoryom, sanatoryom için hademe bıüuna-
rafcdığı bu yüzden işin müteessir olduğu ifade edilmektedir. Hademe kısımlarına münhasır kalmak 
ve (D) cetvelindeki maaş tutarını aşmamak üzere bir değişiklik yapılmasını yüksek encümen ka
bul ettiği takdirde istenilen kolaylık temin edilmiş olacaktır. 

E tretveli tetkik edilmiş, mühim bir kısmı geçen senenin aynı olarak görülmüştür. Yalnız 684 
A tertibi bu sene ilâve edilmiştir. Bu ilâvenin somına unutulmuş okn (Uzman ve müstahdem üc
retleri) tâbirinin ilâvesi istenmektedir. 

686/1,2 701/1,2 709/1,2 ecnebi mütehassıslara ait olan bu f&,;î' ve HHJ deler geçen sene birer fa
sıl halinde iken bu sene ücret ve harcırah olmak üzere ikişer maade şeklinde tesbit edilmiştir. 

Tekaüt ikramiyesi faslına geçen sene olduğu gibi (19 000) lira konmuştur. Bu fasıl iki defa 
münakale ile (,55 400) lirayı bulmuştur. Tekaüt ikramiyesin ı üç seneik \asatisi (34 000); küsur 
«'ayı btrteıaktad:r. Puraya, üç senelik vasati raJ-amlaıa göre tauı tai'Meat konmadığı içindir ki 
Âer se&e münakale yapılagehnektedir. Çocuk ve yakacak zamlarında olduğu gibi tekaüt ikramiye-
öi faslım da 656 nt«ı maaş kısminin bir maddesi olarak kabul etmek şekli düşünülemez mi. (Liste 
ilişikti?;) 

file:///asatisi


Müteferrik müstahdemler ücreti tertiplerinde geçen «eneye nazaran sîcjaşiklik yoktur. Görüleri 
faik bir kısım kadro ayığından bir kısmı da fevk-ûade zamdan ileri gelmektedir. 

Mefruşat, ve demir ba> ihtiyaçları için konula i, tahsisat daha ziyade mevcudun muhafazam 
için sai'fediiecek vaziyettedir. 

Kırtasiye tertiplerine konmuş olan tahsisat geçen seneye nazaran ufak bir fark göstermekte
dir. Zaten Koordinasyon karariyle kırtasiyenin %40 i mevkuf tutulmakta olduğuna göre konu
lan tahsisatın büyük bir tasarruf fikriyle idare edileceği anlaşılmaktadır. Vekâlet neşriyatının ma
liyet fiyatlarını gösteren liste bağlıdır. 

Kira tertibinde tahsisat geçen seneden (1 800) lira eksiktir. Bunlar merkez ve taşradaki bina
lardır. Bu binaların bir kısmı merkezde vekaletin işgal ettiği muhtelif binalar, 48 i orta tedrisata 
ait mektepler biri tiyatro için Evkaf apartımanında, 23 ü ilk tedrisata ait Maarif müdürlükle
rinin binalarından ibarettir. Bunların kira tutarlarını gösteren liste ilişiktir. 

Daimî memuriyet harcırah tahsisatı geçen senenin aynıdır. Geçen sene buraya (10 000) lira 
münakale ile zam yapılmış daimî memuriyet harcırahına konulan tahsisatın üç senelik vasatisi 
(36 800) liradır. 

Muvakkat memuriyet harcırahı da aynendir. Lâkin bu fasla iki defada (26 000) lira münakale 
ile zam alınmıştır. Bu faslın da üç senelik vasatisi (36 140) liradır. 

Eesmî telefon tesis ve mükâleme masrafı faslında geçen seneye nazaran görülen (5 000) lira
lık fark teşkilâtın büyümesinden, merkez teşkilâtına dahil dairelerin bir kaç binada bulunmasın
dan (Meslekî tedrisat, müzeler, güzel sanatlar, seferberlik, Hukuk müşavirliği, talim ve terbiye, 
neşriyat) Maarif müdürlükleri telefon tesis ve mükâleme masraflarının da bu tertipten verilme
sinden ileri gelmektedir. Esasen sene içinde (5 000) lira münakale ile zam alınmıştır. 

Posta, telgraf ve telefon ücretleri Münakale vekâletinin verdiği listeye göre konmuştur. 
687 nci fasıldaki tahsisat geçen sene sarf edilmemiştir. Bu sene de şeraitin imkân ve müsaa

desine göre sarfedilebilmesi biraz uzak bir ihtimaldir. Meslekî tedrisat enstitüsüne iştirak his
sesi olarak 380 liranın fasılda bırakılarak (1 300) liranın tasarruf edilmesi mümkündür. Yine 
710 ncu fasla konulmuş olan (1 820) lira geçen sene ve evvelki sene sarfedilmemiştir. Şeraitin 
ve imkânın müsaadesi ölçüsünde her zaman bu fasıllara tahsisat konulabileceğine göre bu fas
lın bir olarak muhafazası ve (1 819) liranın tasarruf edilerek zaruri olarak eksik konulmuş 
olan bazı tertiplere eklenmesi faydalı olur kanaatindeyim. 

Nafia bütçesine konulan inşaat tahsisatı yeni inşaat olmayıp daha ziyade başlanmış olan inşaat 
karşılığıdır. 

Nakil vasıtaları listesine yeniden koy enstitüleri için 11 kamyon ilâve edilmiş ve tahsisatı mütedavil 
sermayeye konmuş bulunmaktadır. Bu kamyonlar köy enstitülerinin yiyecek ve inşaat malzemesini 
nakil hususunda büyük bir fayda vereceği düşüncesiyle konmuştur. Köy enstitüleri bu sene bü
yük bir ekim faaliyetine girişmiştir. 17 enstitüde 20 000 dönüme yakın arazi işlenmektedir. Ara
zinin işlenmesinde birinci plânda hububat, sonra kuru sebze gelmektedir. Bu suretle enstitü
ler sadece kendi ihtiyaçlarını değil belkide vekâletin diğer mekteplerine (Yakın olan yerlerde) 
yardım imkânını bulabilecektir. Bu itibarla eğer bulunursa 11 kamyon köy enstitüsünün bu İhti
yacına büyük bir cevap vermiş olacaktır. 

Bütçe formüllerine yeni bir kaç kaydın ilâvesi istenmektedir. Bu kayıtlar bütçe formüllerinin 
kanuni hükümlerini tadil eder mahiyette görülmediğinden Yüksek encümen kabul buyurduğu 
takdirde ilâvelerin ne olacağı aşağıda gösterilecektir : 

I. 682 nci faslın 9 ncu maddesinin üçüncü satırındaki satış fiyatlarının kelimesinden sonra 
(Asgari hadde) kelimesinin ilâvesi. 

Kâğıt fiyatlarının dört misline yakın artışı, işçi ücretlerinin yükselişi karşısında kitap satış 
fiyatlarının muhafazası imkânı görülemediği, geçen sene maliyet fiyatından daha aza, hatta zara
rına satılan kitapların bu sene aynı fiyatı muhafaza etmesi bugünün şeraitiyle mümkün olama
dığı cihetle hiç olmazsa fiyatların asgari hadde muhafazası esası kabul edilmekte olduğu için bu ilâ-
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venin lüzumlu bulunduğu, fiyatları geçen seneki gibi tutmak ancak bu sene bu fasla yapılan 100 000 
lira zammın 250 000 liraya çıkarılmasiyle mümkün olabileceğide ifade edilmiştir. (Liste bağlıdır). 

II . 693 ncü fasla (Müessese arazisinin işletilmesi mütedavil sermayesi) adı altında 5 nci bir madde 
ilâvesi hastaların daha iyi beslenmesi için pek geniş ve boş olan prevantoryum arazisinin işlenmesi, 
inek tedarik edilerek hastaların daha bol süt ve yoğurt gibi gıdaları daha böl alması gayesine matuf 
olarak yeniden teklif edilmektedir. Yüksek encümence kabul buyurulduğu takdirde bunun tahsisatı 
1 nci maddeden 10 000, 4 ncü maddeden 3540 lira indirilerek yeni açılacak 5 nci maddeye 13 540 
lira olarak konulacaktır. 

(M) cetvelinde geçen seneye nazaran bu gününşeraiti gözönünde tutularak % 25 bir zam yapıl
mıştır. 

Yalnız bu listede Galatasarayın ve Haydarpaşa lisesinin ücretlerinde bir değişiklik istenmek
tedir. Galatasaray 400, Haydarpaşa lisesi için 350. Bu münasebetle Istanbulun Türk ve ecnebi 
hususi okulların ücretleri gözden geçirilirse (Liste bağlıdır.) Galatasaray bir ecnebi dil öğreten 
12 senelik bir müessese olduğuna göre orta tahsil veren ecnebi müesseselerin ekserisi Galata
sarayın ücretinden fazladır. Pek kalabalık olan Haydarpaşa Lisesinin ekseri talebesini dışardan 
gelenler teşkil etmekte olduğuna göre, aynı tahsil veren müesseselerimiz yurdun her köşesinde 
bulunduğundan bu fiyat artışı büyük bir tesir yapmıyacaktır. 

Bütün okulların yiyecek tertiplerine ancak % 30 ölçüsünde bir zam yapılabilmiştir. (Liste 
bağlı) yakacak tahsisatı da geçen seneye nazaran bütçeye % 30 farkla konmuştur. Fasıl mad
delerindeki dağılış şeklini1 gösteren liste bağlıdır. Umumî olarak yakacak tertiplerine konmuş 
olan tahsisat yeter görünmemektedir. Buna orta tedrisatı bir misal olarak aldığım takdirde Hü
kümetin mucip sebeplerinde de görüldüğü gibi 207 mektebin 187 sinde soba vardır, diğerleri 
kaloriferlidir. Kaloriferli mekteplerin kömür sarfiyatı yılda 4427 ve sobalı mekteplerin yılda, 
tatiller hariç, 120 gün soba yandığı kabul edildiğine ve beher sobada günde 15 kilo kömür yan
dığına göre sarfiyat 5286 + 4427 = 9713 tondur. 

Yalnız bu kısımda 200 000 küsur liraya ihtiyaç vardır. Buna mukabil 702/1 kısmına geçen se-
neki 10 000 lira münakalede gözönünde tutularak 59 268 lira fazlasiyle 156 830 lira tahsisat kon
muştur. 

(N) cetvelinde geçen seneye nazaran ufak bir değişiklik vardır. Pansiyonlarda idare memuru 
olarak çalışan yüksek ücretli (140) liralık beş kadro, (120) liralık 4 kadro kaldırılarak bir aded 
(130), bir aded (120) liralık bırakılmıştır. 

Yukarıdanberi bütçenin esaslı ana hatlarını belirtmeğe çalıştım. Geçen sene bütçesine nazaran 
(8 201 470) liralık fark ilk bakışta maarif hizmetlerine biraz daha geniş ölçüde yer verebilecek bir 
rakam olarak görünmektedir. Yukarıda bilançosunu yaptığım esnada görüldüğü gibi bunun ya
nsından fazlaya yakın kısım maaş açığı, fevkalâde zam, umumî masraflar (3 755 619) liradır. Bunun 
(757 312) lirası yiyecek ve yakacağa yapılan yüzde 30 zamlardır. 

Yüksek mühendis mektebi ile teknik okullarının masrafları da yukarıdaki rakamlara dahildir. 
Böyle olunca diğer tertiplere konan kısımlar pek cüzi kalmaktadır ve nitekim yüksek öğretim 
müesseselerinde yiyecek ve yakacak maddelerinden maada diğer fasıl ve maddeler aynen konul
muştur. Netice olarak Maarif bütçesini daima artan, artacak olan bir bütçe olarak telâkki etmek 
vaziyetindeyiz. Cumhuriyet rejiminin Maarife ayırdığı yer büyüktür. Memleket maarif hayatı
nın en büyük gelişimi bu devrede görülmektedir. Böyle olmakla beraber maarif hizmetleri son te
kâmül merhalesine erişmiş midir? Çünkü yeni ihtiyaçlar, icaplarla yeni kurulmağa başlanılan teşkilât, 
kurulmuş olan teşkilâtın tekemmülü için çalışılmakta ilk öğretimde, evvelâ eğitmen işi ile sonra 
Köy enstitülerinin açılması teşkilâtlandırılmasiyle, her sene programını tatbik etmek şartiyle, 1950 
yılma kadar köy eğitmen meselesi halledilmiş olacak. Orta öğretim, müesseselerinin öğretmen ih
tiyacını muayyen bir zaman zarfında karşılamak tedbirini almağa çalışıyor. Meslekî ve teknik öğ
retim yeni çıkan, çıkacak olan kanunlarla teşkilâtını memleket bünyesinin ihtiyacını giderecek bir 
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yola götürmektedir. Yüksek öğretim müesseseleri gün geçtikçe şartların müsaadesine göre ileri 
bir veçhe almakta. Bütün bunlar bize Maarif vekâletinin genel kültür hayatının gelişimi bakımından 
programını çizmiş, yolunu tâyin etmiş, erişmek istediği neticeye yürüdüğünü ifade etmektedir. 

Maarif vekâletinin 1942 yılı bütçesinin fasıl ve maddelerini ilgilendiren listeler ekli olarak su
nul muştur, saygıl arımla. 

27 . IV . 1942 
istanbul mebusu 

F. Öymen 
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1941 1942 malî yılı için 

Majî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatm nev'i Lira Ura Lira 

658 

659 

1 
2 
3 

4 

Vekil tahsisatı 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 
Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

4 800 

7 098 600 
15 228 

0 

0 

7 113 228 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

655 Vekil tahsisatı 4 800 5 320 5 320 
656 

re verilecek zamlar 
9 400 760 9 374 780 

15 228 15 228 
0 40 000 

0 40 000 

9 415 988 9 470 008 

657 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 19 000 19 000 19 000 

0 

0 

4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek yakacak ve çocuk 
zamları 
Yakacak zammı 
Çocuk zammı 

Fasıl yekûnu 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilayetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

0 
0 

0 

12 840 
47 560 

60 400 

627 180 
638 031 

1 265 211 

40 000 
40 000 

80 000 

98 790 
57 040 

155 830 

877 307 
826 488 

1 703 795 

0 
0 

0 

98 790 
57 040 

155 830 

877 307 
826 488 

1 703 795 
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Muhassasatm nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Muvakkat tazminat 161 239 191 537 191 537 
2517, 3007, 3834 ve 3976 sayılı 
kanunlar mucibince verilecek 
ücretler 
Müdür ve muavin ücretleri 346 680 415 794 415 794 
öğretmen ders ücretleri 710 000 960 000 960 000 
Meslekî ve teknik öğretim o-
kulları öğretmenlerinin ders, 
ekzersiz ve şeflik ücretleri 181 250 236 250 236 250 

Fasıl yekûnu 

Kanunlar mucibince askerlik 
dersleri öğretmenlerine verile
cek ücretler 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

1 237 930 

160 680 

10 023 088 

4 500 

1 500 
2 600 
1 820 

5 920 

4 500 

2 000 
800 

2 800 

1 612 044 

200 680 

13 384 194 

4 500 

1 500 
2 600 
2 420 

6 520 

4 500 

2 000 
800 

2 800 

1 612 044 

200 680 

13 358 214 

4 500 

1 500 
4 419 
2 420 

8 339 

5 300 

2 500 
800 

3 300 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 4 000 4 000 4 000 
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F. M. 

668 
1 
2 

669 

Muhassasatın nev'i 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

îkinci bap yekûnu 

1941 
MaH yılı 
tahsisatı 

Lira 

6 000 
3 420 

9 420 

3 400 

34 540 

1942 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

6 000 
4 620 

10 620 

3 400 

36 340 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 000 
4 620 

10 620 

3 400 

39 459 

670 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 

671 
672 

673 
674 

675 

676 

1 
2 
3 

îcar bedeli 
Matbu evrak ve defterler 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

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 

122 000 
5 000 
2 800 

129 800 

30 000 

20 000 
73 000 

5 000 

1 070 
54 206 

120 200 
5 000 
2 800 

128 000 

30 000 

20 000 
73 000 

10 000 

1 070 
57 911 

120 200 
5 000 
2 800 

128 000 

30 000 

20 000 
73 000 

10 000 

1 070 
57 911 

677 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 7 320 7 320 7 320 

Üçüncü bap yekûnu 320 396 327 301 327 301 

Birinci kısın) yekûnu 10 378 024 13 747 835 13 724 974 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M u h a s s a s a t i n nev'İ Lira Lira Lira 

îkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Resim ve heykel sergilerinin 
kuşat masraflarına yardım ile 
mükâfat ve mubayaa olunacak 
eserler bedeli 
Tetkik, program, kılavuz, tali
matname, kitap, dergi ve sair 
kütüphane masrafları 

1 Tetkik masrafları 
[Müsabaka ve yabancı dil imtihanlarr 
mümeyyiz ücretleriyle mütehassısla
rına tetkik ettirilecek yazma ve bas
ma eserlerle bu gibi neşriyatın tetkik 
masrafları.] 

2 Hususi idare bütçelerini tetkik 
edecek Maarif mümessiline Ve
rilecek ücret 

3 Satın alınacak veya abone olu
nacak kitap, dergi, gazete ve 
diğer basmalar bedeli, cilt ve 
sair kütüphane ve tesisat mas
rafları 

4 öğretmenler için ders ve pro
gram kılavuzları 
[Telif, tercüme ve neşir masraflariy-
le vekillikçe tercüme ettirilecek prog
ram, kanun, talimat ve raporların 
tercüme ücreti, program ve talimat
namelerin basım ve neşir masrafları.] 

5 Tercüme ve çocuk neşriyatı bü
roları umumî masrafları ile ki
tap tetkik ücretleri 

0 Türk coğrafya kurumuna yar
dım 

2 000 2 000 2 000 

2 500 2 500 1 800 

0 0 700 

2-500 2 500 2 500 

2 500 2 500 2 500 

4 000 4 000 4 000 
0 0 0 

Fasıl yekûnu 11 500 11 500 11 500 
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1941 1942 mal! yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümene* 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Muhassasat lU nev 'İ Lira Lira Lira 

5 000 
1 200 

75 000 
1 200 

75 000 
1 200 

Maarif matbaası makine, te
sisat ve levazımiyle matbaada 
yaptırılacak genişletme, değiş
tirme ve yeniden kurma ve na
kil işlerinin istilzam ettiği her 
türlü yapı ve tesis masrafla-
riyle satın alınacak makineler 
bedeli ve matbaa sermayesine 
yardım 
Derleme masrafları 
[2527 sayılı kanun hükümleri daire
sinde yapılacak her türlü derleme, 
toplama, dağıtma, yollama, neşir iş
leri ve yabancı memleketlerle neşri-
yiat mübadelesi masrafları, bu işleri 
yapmakla mükellef teşkilâtın bütün 
tesisat masraf ve harcırahlariyle 
müstahdemleri elbisesi.] 

Neşir masrafları 
Hususi neşriyata yardım 
Neşir işleri 
[Vekillikçe halka, müesseselere ve 
öğretmenlere parasız dağıtılmak üze
re telif veya tercüme ettirilecek ki
tap, mecmua ve diğer bu nevi basma
ların, basım, telif, tercüme ve her 
türlü neşir ve tevzi masrafları.] 
Propaganda işleri 3 370 3 370 3 370 
[Propaganda hizmetleri ve neşriyatı, 
yabancı memleketlerle kültürel mü
nasebetlerin istilzam ettirdiği her 
türlü masraflar ve bu işlerde muvak
katen çalıştırılacak mütehassısların 
ve memurların ücret ve harcırahları, 
memleketimiz maarifi hakkında tet
kiklerde bulunacak ecnebilerle bun
ların refakatlerine memur edilecekler 
için sarfı iktiza eden her nevi masraf 
ve harcırahlar ile ibate ve izaz mas
rafı.] 

25 000 
35 000 

25 000 
35 000 

25 00ü 
35 000 
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E. M. Muhassasatm nev'i 

4 Sergi işleri 
[Sabit veya seyyar olarak tesis edile
cek neşriyat sergilerinin hazırlık, 
kurma, sevk, nakil, teşhir ve tanzimi 
için icabeden her türlü, tesisat, kitap, 
mecmua ve eşya masraflariyle sergi
lerde muvakkaten istihdam edilecek 
memur, müstahdem, işçi ve mütehas
sısların yevmiye ve ücretleri.] 

5 Müellif, mütercim ve tâbilere 
verilecek para mükâfatı 

6 Türk kültürünün neşir ve ta
mimi için yapılacak her türlü 
masraflar 

7 Yazma eserleri çoğaltma ve 
mübadele işleri için çalıştırıla
cak işçi ücretleriyle her nevi 
fotoğraf, atelye tesis ve daimî 
masrafları 

8 Yazma eserleri fotoğrafla ço
ğaltma atelyesi mütedavil ser
mayesi 

9 2133 sayılı kanunla ihdas edil
miş olan Devlet kitapları mü
tedavil sermayesine, kâğıt fi
yatları farklarının karşılanma
sı için yapılacak yardım 

. 10 Nakil vasıtaları işletme mas
rafı 

11 Nakil vasıtaları tamir masrafı 
12 GKizelsanatları teşvik maksa-

diyle neşredilecek kitap ve der
gilerin her türlü masrafları 

683 Ulusal dil ve tarihimize ait 
eserlerin neşri masrafları 
[Bu nevi kitapların veya eski yazma
ların, tabloların, estamp ve gravür
lerin metin ve vesikaların satın alın
ması, el veya fotoğrafla kopye etti
rilmesi, çoğaltılması için lüzumu bu
lunan her türlü tesisat ve masraflar-

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

2 500 2 500 2 500 

1 500 

3 000 

1 500 

3 000 

1 500 

3 000 

1 200 

1. 000 

1 200 

1 000 

1 200 

1 000 

150 000 

250 
50 

0 

250 000 

250 
50 

250 000 

250 
50 

Fasıl yekûnu 222 870 

40 000 

322 871 

40 000 

322 871 

40 000 



Muhassasatın nev'i 

la bunların telif veya tercüme ve tet
kik ettirilmesi, bastırılması, çoğaltıl
ması için Jâzımgelen her türlü mas
raflar ve bu işlerde çalıştırılacak mü
tehassısların ve muvâkkat memurla
rın ücret ve harcırahları.] 

Okullar için bastırılacak ders 
ve terbiye vasıtalariyle idare 
evrakı ve müze yayınları 
Harita, ders ve telkin levhaları 
[Hazırlama, orijinal yaptırma veya 
satın alma, çizdirme, bastırma ve yay
ma masrafları ile bu işlerde çalıştırı
lacak1 mütehassıs ve fiâfüstahdemlerin 
ücret ve harcırahları.] 
idare evrakı 
[öğretmen, talebe ve idare işleri için 
okullarda kullanılan formül, fiş, def
ter ve bu gibi basmalar, bunların sevk 
ve tevzii masrafları.] 
Müze eserleri yayın işleri mü-
tedavil sermayesi 
[Müzelerimize ve tarihî eserlerimize 
ait resim ve fotoğraflarla her çeşit 
mulâj ve kopyaların yaptırılması 
masrafları ile albüm, katalog, monog
rafi, kılavuz, broşür, dergi ve korpüs 
gibi her türlü yayınların telif ve ter
cüme haklan, tabı ve neşir masraf
ları.] 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

ld4â malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira l ira 

İnönü ansiklopedisi bürosunun 
her türlü tesisat, kira, telefon, 
malzeme ve neşir hazırlıkla-
riyle telif ve tercüme ve tet
kik, ilmi kontrol masraf lan ve 
müstahdemler elbisesi ve diğer 
her türlü masraflar ve kütüp
hane için alınacak kitaplar, 
tenvir ve teshin masrafları, uz
man ve müstahdem ücretleri 

mm wm 6 000 

•20 600 50 000 50 000 

5 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 31 000 mo&o 61 000 
•»•n'jıctı "-yıi-

40OÖ0 40 000 



1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F . M. MuhaSSasat in nev'İ Lira Lira Lira 

686 Ecnebi mütehassıs ve öğret
menler ücret ve masrafları 

1 Ücret 191 160 190 160 190 160 
2 Harcırah ve sair zaruri mas

rafları 0 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 191 160 191 160 191 160 

687 Beynelmilel kongre, sergi ve 
müsabakalara iştirak ve ilmî 
tetkik için gönderileceklerin 
harcırahı, beynelmilel meslekî 
tedrisat cemiyetine iştirak his
sesi 1 680 1 680 380 
[Cenevre'de milletlerarası terbiye bü
rosuna âzalık aidatı ve ayni şehirdeki 
daimî maarif sergisinin Türkiye kıs
mı için icabeden vesait, malzeme ve 
eşyanın imali, tedarik ve sevkı mas
rafları ve sergiye gidecek memur ve 
mütehassıs harcırahları ve yevmiye
leri.] 

688 Orta öğretim öğretmenleri 
kursları masraf, harcırah ve 
ücretleri 1 1 1 

689 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek talebenin tahsil ve yol 
masrafları 

1 Maarif vekâleti (Hars ve mes
lek) 

2 Nafia vekâleti 
3 iktisat vekâleti 
4 Millî Müdafaa vekâleti (Deniz 

kısmı) 
5 Askerî fabrikalar umum mü

dürlüğü 
6 Harita umum müdürlüğü 
7 Adliye vekâleti 
8 Ziraat vekâleti 
9 Maliye vekâleti 

10 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek yabancı dil öğretmenliği 
kursu mezunlarının tahsil, yol 
Y& sair masrafları 

130 180 
29 268 
6 424 

3 033 

7 380 
10 503 
28 521 
17 964 
66 690 

130 180 
29 268 
6 424 

3 033 

7 380 
10 503 
28 521 
17 964 
66 690 

130 180 
29 268 
6 424 

3 033 

7 380 
10 503 
28 521 
17 964 
66 690 
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M. Muhassasatm nev'i 

11 Münakalât vekâleti 
12 Müteferrik masraflar 

Pasıl yekûnu 

Köy okullariyle enstitülerin 
ve eğitmenleri ve gezici baş
öğretmen ve öğretmenleri ve 
köy enstitü mezunlarına 3803 
sayılı kanuna göre verilecek 
ücret ve bilûmum masraflar 
Köy okulları ve eğitmenleri 
için vilâyetlere yardım 
3238 sayılı kanuna göre açılan 
köy eğitmenleri kurslarının bi
lûmum ücret ve masrafları 
3238 sayılı kanuna göre gezici 
başöğretmenlere verilecek yol 
paraları 
Köy enstitülerinin bilûmum 
ücret ve masrafları ve 789 sa
yılı kanuna göre verilecek teç
hizat bedeli 
Köy enstitülerinin ve eğitmen 
kurslarının mütedavil serma
yesi 

1941 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

8 562 
1 

1 
2 
3 

1 

2 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlerdeki talebe 
müfettişliği masrafları 
Harcırah 
îdare masrafı 
Muhabere 

Fasıl yekûnu 

Halkı tenvir hizmetleri mas
rafı 
Seyyar sinema mubayaa ve da
imî masrafları 
Millet mektepleri için vilâyet
lere vardım 

308 527 

3 520 
3 510 
1 330 

8 360 

1 

8 010 

8 011 

1 

976 000 

230 000 

95 000 

511 490 

40 000 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kahul edilen 

Lira Lira 

308 527 

3 520 
3 510 
1 330 

8 360 

8 011 

271 400 

135 000 

8 562 8 562 
1 1 

308 527 

3 520 
3 510 
1 330 

8 360 

1 1 

8 010 8 010 

8 011 

1 304 742 1 304 742 

271 400 

135 000 

2 627 000 2 627 000 

130 000 130 000 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümene* 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. Muhaflflasatm nev'İ Lira Lira Lira 

6 380İ r sayılı kanıma göre köy 
öğretmenlerinin aylık ücretle
ri, zaruri yol paraları, zatî teç
hizat? ve, istihsal vasıtaları be
delleri: 0 105 000 105 000 

Fasıl yekûnu 2 852 490 4 573 142 4 573 142 

45 135 

10 890 
6 000 
2 000 

0 

64 025 

3 757 824 

55 135 

10 890 
6 000 
5 540 

0 

77 565 

5 722 017 

45 135 

10 890 
6 000 
2 000 

13 540 

77 565 

5 720 717 

Prevantoryum ve sanatoryom 
masrafları 

1 îaşe ve melbusat 
2 Demirbaş alât, mateme ve ede

vat mubayaa ve tamir bedelleri 
3 îdare masrafı 
4 Nakil vasıtaları 
5 Müessese arazisinin işletilmesi 

mütedavil sermayesi 

FaM yekûnu 

İkinci kışım yekûnu 

Üçüncü kısım - Okullar ve 
müesseseler 

Yüksek öğretmen okulu mas
raftan 

1 Mekûlât, tatil aylarında yemek 
ücreti, mahrukat, tenvir, tat-
bir, mualece masrafları 

2 îdare masrafı, parasız yatılı 
talebemin kitap, lâboratuvar, 
defter ve sair ders levazımı 

3 Melbusat 
4 Hamam, traş, parasız yatılı 

talebe için harçlık ve yol para
sı, tetkik masrafı, telefon tesi
satı ve mükâleme bedeli 

5™ Dershane, yatakhane, mutfak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat, demirbaş, ders aletleri 

6 Elektrik* havagazı ve su tesi
satı 

42 932 55 811 55 811 

2 630 2 630 2 630 
7 000 7 000 7 000 

4 000 4 000 4 000 

3 000 3 000 3 000 

1 000 1 000 1 000 
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1941 1942 malt yüı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. Muhassasatm nev'i Lira Lir» Lira 

7 Kitap, mecmua bedelleri ve 
bunlara ait teclit ve sair mas
rafları 1 000 1 000 1 000 

8 Tamir masrafı 480 480 480 

Fasıl yekûnu 6& 042 74 921 74 921 

5 340 
16 489 

5 340 
16 489 

5 340 
16 489 

G-azi öğretmen okulu ve Eğitim 
enstitüsü 

1 Mekûlât, tatil aylarında yemek 
ücreti, mahrukat, tenvir, tat-
hir, mualece, makine yağı, ben
zin, lâstik bedeli va sair mas
rafları 87 305 113496 113 496 

2 îdare mesrafı, lâhoratuvar ve 
atelye masrafı, parasız yatılı 
talebenin kitap, defter ve sair 
ders levazımı ve canlı modeller 
masrafı, neşriyat 

3 Malbusat 
4 Hamam, tıraş, talebe harçlığı 

ve yol masrafı, telefon tesisat 
ve mtikâleme bedeli, talebe tet
kik masrafı 1 835 1 835 1 835 

5 Dershane, yatakhane, mutfak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat, demirbaş ve ders aletleri 
bedelleri 3 585 3 585 3.585 

6 Elektrik, havagazı ve su tesi
satı 

7 Nakil vasıtaları 
8 Kitap, mecmua 

lara ait teclit v€ 
9 Tamir masrafı 

10 Ders ücretleri 

>edeli ve bun-
saire masrafı 

Fasıl yekûnu 

450 
350 
314 
294 

8 000 

123 962 

450 
350 
314 
294 

8 000 

150 153 

450 
350 
314 
294 

8 000 

150 153 

Siyasal bilgiler okulu 
Mekûlât, tatil aylarında yemek 
ücreti, tathir, hayvan yem be
deli, benzin, makine yağı ve 
lâstik bedeli 6 364 8 273 8 273 
Mahrukat ve tenvir 4 878 4 878 4 878 
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3 îlâç ve tedavi bedeli ve hasta 
talebenin nakil masrafı 

4 îdare mesrafı, lâboratuvar, 
atelye, parasız yatılı talebenin 
kitap, defter ve sair ders leva
zımı ve hademelerin iş elbisesi 
masrafı 

5 Melbusat 
6 Hamam, tıraş, parasız yatılı 

talebenin harçlığı ve yol para
sı, telefon tesisat ve mükâleme 
bedeli ve talebe tetkik masrafı 

7 Dershane, yatakhane, mutfak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat ve demirbaş ve ders aletle
ri bedeli 

8 Elektrik, havagazı ve su tesi
satı 

9 Nakil vasıtaları hayvan ve le
vazım bedeli 

10 Kitap, mecmua bedeli, cilt mas
rafı ve talebeye lüzumum ki
tapların basım masrafı 

11 Tamir masrafı 
12 Konferans ücreti 

Pasıl yekûnu 

İstanbul Kandilli rasathanesi 
masrafı 
[îdare masrafı, fennî alât ve edevat 
mubayaa, tesis ve tamir masrafları, 
telefon tesis ve mükâleme ücretleri, 
hayvan yem bedeli, rasathane neşri
yat masrafı ve ilmî tetkik seyahati 
masrafı, kitap, mecmua bedeli, atelye 
masrafı, küçük tamirler ve saire.] 

Güzel sanatlar akademisi 
1 Mahrukat, tenvir, tathir ve 

mualece 
2 îdare masrafı, lâboratuvar, 

atelye ve canlı modeller mas
rafı, talebenin müsabaka mü
kâfatı, talebe harçlığı ve tem
rin masrafları 

1941 1942 malî 30lı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

297 297 297 

1 701 1 701 1 701 
4 023 4 023 * 4 023 

3 906 3 906 3 906 

4 023 4 023 4 023 
171 171 171 
171 171 171 

3 105 3 105 3 105 
621 621 621 
1 1 1 

29 261 31 170 31 170 

20 200 20 200 20 200 

6 250 8 125 8 125 

22 500 22 500 22 500 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira M. Muhassasatm nev'i 

3 Telefon tesisatı ve mükâleme 
bedeli, talebe tetkik masrafı 1 200 1 200 1 200 

4 Dershane levazımı ve bilûmum 
ders aletleri, demirbaş ve mef
ruşat 

5 Elektrik, havagazı ve su tesi
satı 

6 Kitap, mecmua bedeli ve bun
ların teclit ve sair masrafları 

7 Tamir masrafı 
8 Neşriyat 
9 Mimari tatbikat bölümü umum 

masrafları 

10 000 

1 500 

2 500 
3 000 
2 000 

20 000 

1 500 

2 500 
3 000 
2 000 

20 000 

1 500 

2 500 
3 000 
2 000 

Fasıl yekûnu 58 951 60 826 60 826 

Ankara Devlet konservatuvarı 
Mekûlât, tatil aylarında yemek 
ücreti, mahrukat, tenvir, tat-
hir, mualece 37 700 49 010 53 010 
[4 000 lirası M. M. vekilliği hesabına 
okuyacak talebe tahsisatıdır.] 
İdare ve lâboratuvar masrafı, 
parasız yatılı talebenin kitap, 
defter ve sair ders levazımı 2 000 2 000 2 000 
Melbusat 3 800 3 800 4 500 
[700 lirası M. M. vekilliği hesabına 
okuyacak talebe tahsisatıdır.] 
Hamam, tıraş, parasız yatılı 
talebenin harçlığı ve yol para
sı, telefon tesisat ve mükâleme 
bedeli 5 200 5 200 5 200 
Dershane, yatakhane, mutfak, 
ve sair tesisat, mefruşat, de
mirbaş ve ders aletleri bedeli 2 000 2 000 2 000 
Elektrik, havagazı ve su tesi- _ _ 
satı 930 930 930 
Müzik notları, kitap ve mec
mua bedeli ve bunların teclit 
ve sair masrafı 2 000 2 000 2 000 
Tamir masrafları 2 000 2 000 2 000 



M-
1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira M. Muhassasatm nev'i 

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 düimize adaptasyon, telif, 
tercüme, tetkik ve her türlü 
neşir masrafları 9 758 9 758 9 758 

10 Ankara Devlet konservatuvarı 
ve tatbikat sahnesinin bilûmum 
ücret ve masrafları ile Kon
servatuvar talebesinin yaz tem
rinleri kampı masrafları ve 
kampta çalışacak memur ve 
öğretmenlerin ücreti, yol para
ları 20 500 80 500 58 500 

11 Konservatuvar tatbikat sahne
sinde bir sene staj yapacak 
olan talebeye verilecek burs 

.2 

.3 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 

karşılığı 
Ders ücretleri 
Nakü vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

Riyaseti Cumhur Filarmonik 
orkestrası 
Mahrukat, tenvir 
idare masrafı 
Telefon tesisatı ve mükâleme 
bedeli 
Tamir masrafı 
Melbusat 
Müzik aletleri mubayaası ve 
tamir masrafları 
Nota, nota kâğıdı ve notaya 
müteallik sair masraflar 

9 180 
0 
0 

95 068 

930 
1 000 

345 
1 640 
5 000 

4 400 

2 700 

9 180 
1 
1 

166 380 

930 
1 000 

345 
1 640 
5 000 

4 400 

2 700 

9 180 
22 001 

1 

171 080 

930 
1 000 

345 
1 640 
5 000 

4 400 

2 700 

Fasıl yekûnu 16 015 16 015 16 015 
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M. 
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Riyaseti Cumhur Filârmonik 
orkestrası ile Devlet konserva-
tuvarı yabancı mütehassıs ve 
öğretmenleri, muvakkaten da
vet edilecek yabancı orkestra 
şefi ve virtüozlara verilecek 
ücret ve masraflar 
Ücret 
Harcırah ve sair zaruri mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

1941 
MaH yılı 
tahsisatı 

Lira 

115 084 

115 084 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

115 000 

84 

115 084 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

110 084 

5 000 

115 084 

702 Lise ve orta okullar, öğretmen 
okulları masrafı 

1 Nehari okulların mahrukat, 
tenvir, yem bedeli ve benzin 
masrafı 97 562 156 830 156 830 

2 îdare ve lâboratuvar masrafı, 
telefon tesisatı ve mükâleme 
bedeli 60 710 60 710 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, mua-
lece, hayvan yem bedeli, ben
zin ve tatil aylarında yemek 
ücreti 205 482 277 126 277 126 

4 öğretmen okulları idare ve lâ
boratuvar masrafı ve meccani 
talebenin kitap, defter ve sair 
ders levazımı 24 000 24 000 24 000 

5 öğretmen okulları meccani ta
lebesinin hamam, tıraş, harç
lık, yol masrafı, telefon tesisa
tı ve mükâleme bedeli 6 000 6 000 6 000 

6 öğretmen okulları talebe mel-
busatı 27 000 27 000 27 000 

Fasıl yekûnu 420 754 551 666 551 666 
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1941 

Malî yılı 
tahsilatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kafrul edilen 

Lira Lira Muhassasatın nev'i 

Kamp masrafı 70 000 70 000 190 000 
Devletçe deruhte edilen mas
raflar 
Meccani talebenin pansiyon üc
retleri, melbusat, kitap ve sair 
masrafları 328 426 488 426 488 426 
Memur çocuklarının pansiyon 
ücretlerinden yapılacak tenzi
lât karşılığı 11 520 19 520 19 520 
Okullara yabancı dil öğretme
ni yetiştirmek için alınacak 
talebeye yapılacak yardım 37 480 37 480 37 480 

Fasıl yekûnu 377 426 545 426 545 426 

Okul kütüphanelerine alınacak 
kitap ve mecmua bedelleri ve 
bunlara ait masraflar 850 850 850 
Leylî ve yarım leylî ve nehari 
meslek okulları masrafı 
[Kız enstitüleri, ticaret, bölge sanat, 
meslek öğretmen ve yapı usta okul
ları ile diğer meslek okulları ve yük
sek iktisat ve ticaret okulu.] 
Mahrukat, tenvir, tathir, mua-
lece, mekûlât, hayvan yemi, 
benzin ve makine yağı, lâstik 
bedeli, tatil aylarında yemek 
ücreti 330 000 449 000 669 000 
[220 000 lirası M. M. vekilliği hesabı
na okuyacak talebe tahsisatıdır.] 
[Ticaret okullarına öğretmen yetiş
tirmek üzere istanbul Yüksek iktisat 
ve Ticaret okuluna alınacak talebeye 
yiyecek, giyecek ve sair masraflarına 
kargılık olmak üzere verilecek harç
lık.] 
idare ve lâboratuvar, atelye ve 
temrin masrafı, matbu evrak 
ve defterler, meslekî kitap, 
mecmua ve gazeteler mubayaa 
ve abone bedeli, bina kira be
deli, talebenin kitap, kırtasiye, 
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resim ve ozalit kâğıtları, per
gel ve sair ders levazımı 
[100 000 lirası M. M. vekilliği hesabı
na okuyacak talebe tahsisatıdır.] 
Melbusat 
[150 000 lirası M. M. vekilliği hesabı
na okuyacak talebe tahsisatıdır.] 
[Nihari talebenin iş elbisesi ve ayak
kabısı dahil.] 
Hamam, tıraş, talebe harçlığı 
ve talebenin memleket dahilin
de ve haricinde tetkik seya
hatleri ve yol masrafları, tele
fon tesisat ve mükâleme bede
li, yarım yatılı fakir talebenin 
şehir içindeki yol paraları 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yüı iğin 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

138 000 

60 500 

238 000 

100 000 

338 000 

250 000 

10 000 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 538 500 807 000 1 277 000 

Bütün meslek okulları masrafı 
Umumî muvazeneye dahil bilû
mum meslek ticaret, kız ensti
tüleri ve bölge sanat okulları, 
meslek öğretmen, yüksek ikti
sat ve ticaret, yapı usta okul
ları ve diğer meslek okulları 
dershane, yatakhane, mutfak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat, demirbaş ve ders aletleri, 
Nakil vasıtaları işletme ve ta
mir masrafları, meslek kitap
ları telif, tercüme ve tabı mas
rafları, mütemadi tamir mas
rafı, elektrik, havagazı ve su 
tesisatı ve makine projeleri 
masrafları 
[learsız olarak Devletçe intifa olunan 
binaların tamir masrafı da dahildir.] 
İstimlâk ve mubayaa 

294 710 

6 600 

515 210 

37 600 

Fasıl yekûnu 301 310 552 810 

Meslek ve ticaret kursları ve 
akşam okulları bilûmum mas: 

rafları 109 200 239 200 

515 210 

37 600 

552 810 

239 200 
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Meslek okulları ecnebi müte
hassıs ve muavinleri ve tercü-
manlariyle ecnebi öğretmen ve 
usta ücretleri ve masrafları 
Ücret 
Harcırah ve sair zaruri mas
rafları 
[Memleket dahilinde gidiş, geliş, se
yahat, harcırah ve yevmiyeleri de 
dahildir.] 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

100 000 

0 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

95 000 

5 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

95 000 

5 000 

Fasıl yekûnu 100 000 100 000 100 000 

Avrupaya staj için gönderile
ceklerin yol masraflariyle bun
lara her ay maktuan verilecek 
ücret karşılığı 1 820 1 820 1 

Kütüphaneler masrafı 
Kütüphanelerin idare ve tesis 
masrafı, telefon tesis ve mükâ-
leme bedeli, kitap, mecmua, 
gazete bedelleri ve hademe el
bisesi ve kütüphanelerin nakil 
ve tevhidi ve yeni eserlerle tak
viyesi, cilt atelyesi ile fotokopi 
atelyesi tesis ve levazımı mas
rafları, kira bedeli 8 290 8 290 8 290 
Kütüphanelerin tasnif, tesbit 
ve nakil masrafları, seyyar tes
bit komisyonları azasının za
ruri yol masrafları, yeni yap
tırılacak kütüphane projeleri 
için müsabaka masrafı ve mü
kafatı 13 000 13 000 13 000 

Fasıl yekûnu 21 290 21 290 21 290 

Müze ve âbideler masrafı 
idare masrafı 36 520 36 520 51 520 
[Müzeler ve anıtları koruma komis
yonu dahil.] 
[Müzelere alınacak asarı atika bedeli 
ve ikramiyesi, hafriyat ve müzelere 
eser nakli masrafları, arkeolojik araş-
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tırmalarla hafriyat ve nakliyata gön
derilecek memurlarrrı harcırah ve 
yevmiyeleri, müzelik eşya tamir mas
rafları ile etnografya müzelerine alı
nacak eşya bedeli, telefon tesis ve 
mükâleme ücretleri ve hademe, bekçi 
elbisesi ve müzelerin eser, katalog 
neşriyatı, ihtisas kütüphanelerine 
mubayaa olunacak kitap bedeli, anıt
ları koruma komisyonunun kira, fo
toğraf ve malzemesi.] 
Vilâyetler deki anıtların tamir 
ve muhafaza masrafı 
[Bu işlerle ilgili istimlâk bedeli de 
dahildir.] 

Fasıl yekûnu 

Okul müzesi ve terbiyevi eser
ler masrafiyle 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 tathiriyle malzeme
si masrafları 
Tesisat levazımı 
Dersane, yatakhane, mutfak, 
hastane bilûmum levazım, mef
ruşat, demirbaş ve ders aletle
ri bedeli 
Elektrik, havagazı ve su tesisa
tı ve yangın aletleri masrafı 
Nakil vasıtaları, hayvan ve le
vazım bedeli 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Tamir ve istimlâk masrafı 
Devlet malı olan veya icarsız 
olarak Devletçe, intifa olunan 
binaların tamir masrafı 

52 410 52 410 52 410 

88 930 88 930 103 930 

1 570 1 570 1 570 

100 000 100 000 100 000 

18 200 18 200 18-200 

1 590 1 590 1:590 

Fasıl yekûnu 119 790 119 790 119 790 

35 000 35 000 35 000 
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2 istimlâk ve mubayaa 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

48 800 

83 800 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

57 800 

92 800 

57 800 

92 800 

Üçüncü kısım yekûnu 2 755 823 3 827 901 4 435 782 

Dördüncü hısım - Borçlar 

716 
717 

• 

1 
2 
3 
4 
0 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1940 yılı borçları karşılığı 
1939 » » » 
1938 » » » 
1937 » » » 
1936 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

0 

5 000 
4 000 
2 000 
500 
500 

12 000 

12 000 

5 300 

4 000 
2 000 
500 
500 
0 

7 000 

12 300 

5 300 

4 000 
2 000 
500 
500 
0 

7 000 

12 300 

Beşinci hısım - İstanbul Üni
versitesi 

718 Maaş ve ücret 
1 îdare ve tedris heyetleri maaşı 
2 îdare heyeti memurlar ücreti 
3 îdare heyeti müteferrik müs

tahdemler ücreti 
4 Tedris heyeti memurlar ücreti 
5 Tedris heyetine dahil profesör

lerle yardımcılarına ait ücret
ler 

6 Müstahdemler ücreti 
7 Konferans vereceklerin ücret

leri ile konferans işlerinde ça
lıştırılacak memurlar ücreti 

651 900 
18 300 

24 120 
115 980 

475 413 
112 980 

858 172 
20 988 

28 980 
137 736 

475 413 
203 232 

878 172 
20 988 

28 980 
137 736 

475 413 
203 232 

12 344 12 344 12 344 

Fasıl yekûnu 1 411 037 1 736 865 1 756 865 
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Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MühâSSasatin nev'İ Lira Lira Lira 

Üniversite masrafları 
Mahrukat, tenvirat, telefon 
mükâleme ve tesisatı 93 400 93 400 93 400 
Hastanelere yapılacak yardım 
ve iaşe masrafı 167 285 237 470 237 470 
Üniversitenin merkez masraf
ları ile fakültelerin ve bunlara 
bağlı bütün müessese ve teşek
küllerin masrafları 226 940 226 940 226 940 
[Üniversitenin merkez masrafları ile 
fakültelerin ve bunlara bağlı bütün 
müessese ve teşekküllerin, lâboratu-
varlarm, eczacı ve dişçi mektepleri
nin kırtasiye levazımı, müteferrika, 
matbu evrak, ilânat, tercüme, muha
bere ve neşriyat, icar bedeli, nakil 
masrafları, mevkut ve gayri mevkut 
risale, mecmua ve gazete aboneleri, 
kütüphanelere alınacak kitap bedeli, 
sigorta, müstahdem melbusatı mües
sesenin işletme ve idamesinden müte
vellit bilûmum masrafları, ecnebi 
mütehassısların mukaveleleri muci
bince kabul edilen bütün masrafları, 
alelûmum harcırahlar, fakir talebeye 
yardım 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.] 

Fani yekûnu 487 625 557 810 557 810 

Beşinci kısım yekûnu 1898 662 2 294 675 2 314 675 

Altıncı hısım - Ankara Dil, 
tarih - coğrafya fakültesi 

Maaş ve ücret 
idare ve tedris heyetleri maaş
ları 
Muvakkat tazminat 

70 980 
5 210 

83 124 
5 210 

138 864 
5 210 
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Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 
Ecnebi profesörlerle lektörler 
ücreti 
Konferans ücreti 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

55 560 

36 480 

83 008 
6 500 

257 738 

1942 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

64 884 

45 192 

83 008 
6 500 

287 919 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

47 724 

45 192 

83 008 
6 500 

326 498 

Masraflar 
1 Fakültenin bilûmum masraf

ları 62 938 
[Bütün talebenin ilmî araştırma ve 
tetkik zaruri masraflariyle Türk in
kılâp enstitüsü masrafları da dahil
dir.] 

2 Fakülte binası tesisat levazımı 30 000 
3 Hükümet hesabına okumak 

üzere evvelce alınmış veya ye
niden alınacak talebeye yiye
cek, yatacak ve giyecek ve sai
re masraflarına karşılık olmak 
üzere verilecek harçlık 48 800 

Fasıl yekûnu 141 738 

Aütıncı kısım yekûnu 399 476 

62 938 

30 000 

48 800 

141 738 

429 656 

62 938 

30 000 

48 800 

141 738 

468 236 

Yedinci kısım - Ankara Hu
kuk fakültesi 

1 

2 

3 

4 
5 

Maaş ve ücret 
Tedris ve idare heyetleri ma
aşları 
Tedris ve idare heyetleri üc
retleri 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 
Muvakkat tazminat 
Askerî ders muallimleri ücreti 

Fasıl yekûnu 

63 120 

44 580 

16 500 
12 780 

1 200 

138 180 

71 328 

51 312 

20 028 
12 780 

1 200 

156 648 

89 088 

20 952 

20 028 
12 780 

1 200 

144 048 
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Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. 1\§ Muhassasatlll nev'İ Lira Lira Lira 

723 Fakültelerin bütün masrafları 108 272 119 150 119 150 
[Yatılı talebenin iaşe ve sair masraf
ları da dahildir.] 

Yedinci kısım yekûnu 246 452 275 798 263 198 

âyetleri maaşı 

tahdemler üc-

Fasıl yekûnu 

o
 o

 o
 

o
 

0 

357 120 
1 000 
81 060 

51 864 

491 044 

357 120 
1 000 
81 060 

51 864 

491 044 

724 îzmir arsıulusal fuarında yapı
lacak kültür pavyonu için Fu
ar komitesine yardım ve sergi 
masrafı 4 000 4 000 4 000 

Sekimi kısım - Yüksek mühen
dis okulu 

725 Maaş ve ücretler 
1 îdare ve talim h 
2 Açık maaşı 
3 Memurlar ücreti 
4 Müteferrik müf 

reti 

726 idare masrafları 
1 Talebe ve müstahdemlerle gece 

ve gündüz vazife başında kala
cak memurların iaşe masrafı 0 115 843 115 843 

2 Talebe ve müstahdemler mel-
busatı 

3 Tenvir ve teshin 
4 Tersim levazmıı ve kırtasiye 
5 Defterler ve matbu evrak ve 

cilt masrafları 
6 Lâboratuvarlar ve atelye işlet

mesi 
[İşletme ve bakım, muharrik ve müte
harrik edevatın tamir, tathir ve ta
lebenin sanayi mektebi atelyesı ve di
ğer atelyelerde staj yapmalarına ait 
bilûmum masraflariy] e bu hususa ait 
muharrik kuvvetler masrafları.] 

7 Müteferrika ve çamaşır yıka
ma ve temsiliye masrafları 0 10 000 10 000 

0 
0 
0 

0 
0 

30 900 
32 500 
6 000 

500 
4 500 

30 900 
32 500 
6 000 

500 
4 500 



1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

t 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 500 

300 
4 000 

2 500 
2 500 

45 000 

1 500 

300 
4 000 

2 500 
2 500 

45 000 
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8 Ilânat 
9 Telefon mükâleme ve posta ve 

telgraf ücretleri 
10 Kamp masrafları 
11 Mualece ve revir ve sair teda

vi masrafları (talebe, hademe 
ve müstahdemler) 

12 Su sarfiyatı 
13 Tesisat masrafı 

[Lâboratuvarlar, atelye için alât ve 
edevat mubayaası ve bunlara ait te
sis masrafları, mutbak, yemekhane, 
yatakhane gibi pansiyonu teşkil eden 
tekmil aksama ait levazım masrafları, 
kütüphane için kitap ve mecmua mu
bayaası ve bunların teclidiyesi, her 
nevi demirbaş eşya, mefruşat, su, elek
trik, telefon, havagazı tesisleri, ders
hane eşyası ve alâtı tersimiye bedel
leri ve mektepten mezun olacak tale
beye hediye edilecek olan kullanıl
mış edevatı tersimiye bedellerinin 
mahsubu.] 

14 Müderris, öğretmen, muavin ve 
asistanlarla, talebenin fennî se
yahat yapmalarına ait harcı
rah, yol, iaşe masrafları ile ta
lebenin askerî ders veya inkı
lâp dersleri gibi mektep hari
cinde takip edecekleri derslere 
devamlarına ait her türlü yol 
masrafları 0 3 000 3 000 

15 Müderris, öğretmen ve mua
vinleri ile asistanlar ve mezun
ların ecnebi memleketlerde 
mektep, lâboratuvar, enstitü 
ve şantiyelerde tetkik, tetebbu 
ve ikmali tahsil masrafları 0 4 000 4 000 

16 Spor masrafları 0 1 0 0 ° x 0 0 ° 
Fasıl yekûnu 0 264 043 264 043 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

727 Kitap, mecmua, tercüme, telif 
ve tabiye masrafları 

1 Kitap, telif, tercüme ücreti 
2 Tabiye, işletme, yevmiye, de

mirbaş, eşya mubayaası ve ta
mirleri, tab ve teclit maddele
riyle iptidai maddelere müte
allik bilûmum levazım masraf
ları 

728 

729 

730 

731 
732 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

Kanunları mucibince askerlik 
dersleri öğretmenlerine verile
cek ücret 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol va saire 
masrafları 
G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Sekizinci kısım vekûnu 

0 

0 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

15 000 

6 500 

500 

880 827 

15 000 

6 500 

1 
2 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi öğretmenler ücret ve 
masrafları 
Ücret 
Harcırah ve sair zaruri mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

0 

0 

0 

0 

21 500 

102 000 

40 

102 040 

21 500 

97 000 

5 040 

102 040 

500 

0 
0 
0 

200 
500 

1 000 

200 
500 

1 000 

880 827 

Dokuzuncu kısım - Teknik 
okulu 

733 Maaş ve ücret 
1 İdare ve talim heyetleri maaşı 
2 Açık maaşı 
3 Memurlar ücreti 

0 
0 
0 

146 328 
1 

35 484 

146 328 
1 

35 484 
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Muhassasatm nev'i 

Müteferrik müstahdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

Kanunları mucibince askerlik 
dersleri öğretmenlerine verile
cek ücret 
Teknik okulu masrafları 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 

0 

0 
0 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

36 912 

218 725 

500 
239 500 

36 912 

218 725 

500 
239 500 

[iaşe ve melbusat masrafları ile alelû-
raum idare, kitap, ders levazımı bedel
leri, kitap telif ve tercüme bedelleri, 
tabı ve teclit ücretleri ve nakliye mas
raflar ile mükâfat ve fakir talebeye 
muavenet, fennî seyahat ve ders ame
liyat ve tatbikatlar] ile hazırlık ve tatil 
pratikleri masrafları, not basım be
delleri ve masrafları, mezun olacak 
talebeye hediye edilecek olan kulla
nılmış tersimiye levazımı ve edevatı
nın mahsubu, dersane, kütüphane, 
yatakhane, atelye ve lâboratuvar, 
mutbak ve diğer mektep müştemilâtı 
levazımı ve mefruşat ve demirbaş eş
ya bedelleri, nakliye vasıtaları ve le
vazım ve işletmesi ve her türlü tami
rat ve inşaatla tesisat ve icar bedel
leri, elektrik, havagazı, su, kalorifer 
tesisat ve bedelleri ve ilâh... bilû
mum mektep masrafı.] 

Dokuzuncu kısım yekûnu 458 725 458 725 

UMUMÎ YEKÛN 19 452 261 27 653 734 28 283 434 
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Rapor [•] 

N"afia vekâletinin 1942 malî yılı' bütçesi aşağıda tahlil edilmiştir. 
1. (18 666 640) liradan ibaret oları 1941 bütçesine kıyasen 1942 malî yılı bütçesi (703 478) 

lira fazlasiyle (19 368 918) lira olarak teklif edilmiştir. Bu i'ark şu unsurlardan terekküp etmek
tedir : 

18 666 440 

2 070 510 

16 595 930 

2 773 988 

19 369 918 
1942 malî yılı bütçe teklifinin bu tahsisat yekunu, umu mî hatlar iyi e, aşağdaki hizmetlere in

kısam etmektedir: 

Hizmetin nev'i 

idare masrafları 
Demiryollar ve limanlar 
Yollar ve büyük köprüler 
Yapı ve imar işleri 
Ankara şehri lâğımları 
Elektrik Etüd idaresi 
Su işleri 
Konya ovası sulama idaresi 
Hafriyat masrafları 

Tahsisatı 
lira 

2 789 641 
6 571 841 
5 916 212 
2 951 183 

700 000 
200 000 
170 317 

55 724 
15 000 

19 369 918 

Umumî tahsisat yekûı 
nisbetle yüzdesi 

14.40 
33.49 
60.55 
15.23 
3.61 
1.03 
0.82 
0.29 
0.07 

100.— 
Tahsisatın bu tevzi tarzı, esası ve bünyesi itibariyle, Nafıa vekâletinin inşacı vasfına, yurd 

1941 senesi Nafia bütçesi 
1 170 510 Y. Mühendis mektebi ve Teknik Okul 

650 000 Su poliyeleri 
250 000 A inik ovası; 

r teıızi 

2 070 510 

304 699 
400 000 
100 000 

1 661 689 
207 600 
100 000 

2 773 988 

Yeni maaş zammı 
Ank. Kanal. 
Gençlik parkı 
Şoseler 
4- neü U. Müfet. 
Güm. inşaatı 

ti ave 

1942 senesi Nafia bütçesi 

[•] (Raporda sözü geçen cetveller dosyasındadır, 



— 203 — 
kalkınmasının başlea unsurlarından biri olmak rolüne uygun mahiyet ar/etmektedir. 

Nafia vekâleti, aşağılarda kısaca temas edilecek olan, çeşitli faaliyetlerini başarabilmek için, 
umumî tahsisatının % (14.40) nisbetini ifade eden (2 781 641) liralık bir idare masrafı ile çalış
maktadır. Bu yekûnun (1 711 421) lirası, fiili kadrosunun tutarı olup 1941 bütçesinin 742/İ hci 
i^slma mevzu bulunan (1 570 200) liradan (141 221) lira fazladır. 

1942 malî yılı bütçesinin maaşlar faslının arz ettiği bu fazlalık, aşağıdaki tahlilden görülmek^ 
tedir. 

1941 tahsisatı 1 570 200 
4121 sayılı kanun mucibince Maarif vekâletine devredilen Teknik Okulun 

muallim ve memurlarının maaşı olup Nafia bütçesinden indirilen 127 080 
Aynı sebeple Nafia vekâleti Zat işleri servisi kadrosundan indirilen 2 580 

129 660 

1 440 540 
(L) cetvelinden çıkarılan memurların maaş karşılığı 48 600 
4178 sayılı kanun mucibince verilen fevkalâde zam karşılığı 221 281 

W- " 1 711 421 
Bu miktarın, bir rakam hatası olarak, bütçeye (1-711 457) lira olarak geçmiş olmasına binaen 

36 liralık bir farkın tenzil ve tashihi icabetmektedir. Maaş ve ücret tertiplerindeki tahsisat, bu 
farkla, fiili kadroya uygun olarak hesaplanmıştır. 

Ayrıca 743 ncü fasla tekaüt ikramiyesi olarak bir sene evvelki tahsisat gibi 3 000 
aynı faslın 1,2 numaralı maddelerine 4178 sayılı kanun mucibince verilecek çocuk 
ve yakacak zamlarının yekûnu olarak 8 000 

(Bu miktarlar bir taraftan memurların sicillerinde çocuk adetlerinin gösterilmemiş 
olmasına, diğer taraftan da yakacak fiyatlarının takip edeceği seyrin meçhul 
bulunmasına binaen nazaridir ve değişmek istidadındadır.) 

744 ncü faslın 1,2 ve 3 numaralı maddelerine ve mevcut 309 280 liraya 4178 sayılı 
kanun mucibince 44 995 lira ilâvesiyle merkez ücretleri karşılığı olarak ceman 354 275 

745 nci faslın 1 ve 2 numaralı maddelerine vilâyet ücretleri olarak aynı suretle 327 600 
ve 746 nci fasla da muvakkat tazminat karşılığı olmak üzere (L) cetvelinden alman 

memurlardan ikisini Ankara'da istihdamları dolayısiyle 624 lira ilâvesinden sonra 84 984 
lira vazedilmiş bulunmaktadır. 

Maaş ve ücret tertiplerine 4178 sayılı kanun mucibince yapılan fevkalâde zamların, fasıl ve mad
deler itibariyle, müfredatı bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

1941 bütçesinin 743 ncü tekaüt ikramiyesi faslına, yalnız bir memurun tekaüde sevkedileeeği 
nazarı itibara alınarak (3 000) lira tahsisat konmuş ve sene içinde de bu faslın tahsisatına, müna
kale ile, (1 800) lira eklenmiştir. 

1942 yılında (3 000) liralık bir tahsisatın yeteceği tahmin edilmiştir. Son üç senenin münaka? 
lelerden sonraki, tekaüt ikramiyesi tahsisatı ve tediye miktarları şunlardır. 

Sene Tahsisat yekûnu Tediye olunan miktar 

1939 
1940 
1941 

5 000 
3 480 
4 800 

5 000 
3 000 
4 800 

Alman malûmat ve rakamlara göre, Nafia vekâletinin fiili kadrosu 1941 ve 1942 yıllarında bağlı 
(B) ilâ (F) cetvellerinde gösterilmiştir. 
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Bu tabloların tetkikmdan müşahede olunacağı gibi, Yüksek Mühendis Mektebi ile Teknik Okulun 

1941 senesinde, Maarif vekâletine devrinden sonra, Nafia vekâleti kadrolarmdaki maaşlı, ücretli 
memurlar adedinde ve müstahdemlerde azalmalar olmuştur. 

Filhal cari olan fiili kadrodaki münhallerin adedi, nisan 1942 ortalarında, bağlı (G) cetvelinde 
gösterildiği gibi, 164 e baliğ olmaktadır. 

Münhallerin umumiyete yakın bir nisbetinin teknik unsurlardan terekküp etmekte olduğu yapı
lan tetkiklerden anlaşılmıştır. Münhal bulunan bu teknik vazifeler, bir taraftan cari şartlar dola-
yısiyle hususi teşebbüslerde ve serbest sahada faaliyetlerini idame edemiyerek vazife talebiyle 
vekâlete müracaat eden unsurlar arasındaki ehillerin vazifeye alınmaları, diğer taraftan da vekâlet 
emrinde mecburi hizmetle mükellef tutulmuş olan Yüksek Mühendis Mektebi ve Teknik Okul mezun
larının peyderpey vekâlet kadrolarına iltihakı suretiyle doldurulmaktadır. 

Yurdun muhtelif bölgelerinde bu sene yeniden başlıyacak olan ve programına daha aşağılarda 
kısaca temas edilen yol işlerinin vüsat ve ehemmiyetine binaen, (L) cetvelinden bazı vazifelerin fiili 
kadroya alınmasına lüzum görülmüştür; bu vazifeler, bağlı (H) cetvelinde kaydedilmiştir. 

3. (D) cetvelinde, geçen seneye nazaran, yeniden vazife ihdas edilmemiştir. 
4. Muvakkat müstahdemler ücretleri tertibinde de, geçen seneye nazaran, bir fazlalık yoktur. 

1941 bütçesinin bu tertibine mevzu tahsisattan istifade edilmemiş olmakla beraber, miktarın (100) li
ra gibi mahdut bir mikyas dahilinde kalması dolayısiyle ve baş gösterebilecek bir ihtiyacı karşıla
mak mülâhazasiyle muhafazası muvafık görülmüştür. 

5. (E) cetveline dahil fasılların, münhasıran inşaat işlerine taallûku dolayısiyle, inşaatın vüsat 
ve hacmine ve ihtiyacın derecesine göre istihdamlarına lüzum görülecek teknik unsurların, îcra Ve
killeri Heyetince tasvip ve tasdik olunacak kadrolar dahilinde kullanılmakta olduğu ve vekâletin 
muayyen programlar mucibince başlanmış ve başlanacak olan inşa faaliyetleri devam ettiği müddet
çe de bu fasılların mezkûr cetvelden çıkarılmasına imkân tasavvur edilemiyeceği ifade olunmuştur. 

6. Vekâlette, geçen seneye kıyasen, yeni senede teşkilât tasarruf edilmemiş olduğu için, karşı
lıklarının da, tahsisat meyanmda, bütçeye ithali mevzuubahis olmamıştır. 

7. Nafia vekâletinin teşkilâtilye tahakkuk ettirilen inşaat, tamir ve imar işleri, umumî surette, 
Koordinasyon Heyetinin tensip ve müsaadesiyle ele alınmıştır. 

Alınan malûmattan anlaşıldığına göre : 
a) Koordinasyon Heyetinin teşekkülünden evvel başlanan işlerden durdurulmuş olan yoktur; 
b) Koordinasyon Heyeti müsaadesiyle başlanan ve bağlı (1) işaretli tabloda gösterilen işlerden, 

mütaakıp seneye sâri bazı yapılar müstesna olmak üzere, diğerleri tamamen taahhüde bağlandık
ları malî yıl içinde bitirilmişlerdir. 

c) Koordinasyon Heyeti karariyle başlanan mütaaddit büyük, küçük bir takım inşaata devam 
olunmaktadır. (Bağlı «K» tablosuna bakınız). 

Koordinasyon Heyeti karariyle muhtelif Devlet daireleri nam ve hesabına Nafia vekâleti teşkilâtiy-
le başlanan işlerin kâffesi - Ankara Gençlik parkı hariç olmak üzere - hastane, ilk okul, sanat okulları, 
meteoroloji binaları ve karakollar gibi başlıca Devlet hizmetlerine taallûk etmektedir. 

Bahsi geçen yapı işlerinin, büyük kısmı itibariyle, bitirilmiş olmalarına rağmen, Nafia ve
kâleti 1941 bütçesinin 774 ncü faslına konmuş olan tahsisatın, 1942 yılı bütçesine de aynen 
vazedilmiş olması ve mezkûr faslın üçüncü maddesindeki Gümrük ve İnhisarlar vekâleti tahsisatı
nın, bir sene evveline kıyasen, (100 000) lira artması sebepleri araştırılmış ve alâkalı dairelerin ya
pılacak yeni işleri gösteren inşaat programlarını henüz Nafia vekâletine tevdi etmemiş oldukları 
anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin muhterem Encümence alâkalı vekaletler bütçelerinin müzakeresi sırasında tetkiki lâ-
zımgelmektedir. 

8. 1941 Maliye bütçesine, şose ve köprüler inşaatında kullanılmak üzere mubayaası icabeden 
nakil vasıtaları karşılığı olarak vazedilen (150 000) liralık tahsisat, bir taraftan matlup evsafta nakil 
vasıtası tedarikinin zorluğu, diğer taraftan da fiyatların ehemmiyetli mikyasta tereffü etmiş ol
maları yüzünden tamamiyle kullanılmamış ve matlup adette nakil vasıtası mubayaası mümkün olama-
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iniştir. 1942 yılında şose ve köprüler inşaatına devam etmek mukarrer olduğundan, imk,ân dairesinde 
mubayaalarda bulunulabilmesini teminen, bu tahsisat yeni bütçede de aynen muhafaza edilmiştir. 
Tasvibi muvafık olacaktır. 

9. 1941 yılı Nafia bütçesinin fasıl ve maddeleri arasında yapılmış olan münakaleleri göşj^ren 
cetvel bağlıdır. (Lahika L) . 

Buna nazaran : 
1941 Nafia bütçesinin muhtelif fasıl ve maddelerinden ceman (624 952) lirajık tenzile muka

bil, diğer muhtelif tertiplerine ceman (874 952) liralık ilâveler yapılmıştır. 
1941 bütçesinde yapılmış olan münakalelerin en büyük ve ehemmiyetli bir kısmı, bütçenin 771 

nci faslının 3 ve 4 ncü maddelerinin mevzularma «inşası düşünülen demiryolları ve limanların is
tikşaf, etüt ve aplikasyon masrafları, inşaat, tesisat ameliyat tamirat ve ilâh ... masrafları» tahsis 
olunmuştur. 1942 bütçesinin hazırlanmasında 1941 münakalelerinin icap ve imkânları nazarı dikkate 
alınarak hareket edilmiş olduğu ve münakalelerde tenzile uğramış olan fasıl ve maddelerde mümkün 
tasarrufların yapıldığı anlaşılmaktadır. 

10. 748 numaralı faslın ikinci «Teshin» terti bindeki tahsisat, yakacak maddeleri fiyatlarının 
muhtemel tereffüü ve 1941 münakalesi nazara alınarak, (900) lira arttırılmış, 752 nci faslın, bi
rinci «Vilâyet tenvir ve teshin tahsisatı» da aynı mülâhazalarla, (2 500) lira fazlasiyle vazedilnügtir. 

11. îcar tertibindeki tahsisat, üzerinde tevakkufa değer bir ehemmiyet arzetoekteçUg. 
Tertibin geçen seneye nisbetle bu sene kaydetttiği 1 000 liralık tahsisat fazlası, Balıkesir ve Bingöl 
vilâyetlerinin Nafia daireleri icar bedellerine karşılıktır. 

12. 748 nci faslın 3 ncü «Kırtasiye» tertibi, geçen seneye nisbetle bu sene, kâğjt fiyatlarının 
mahsûs mikyasta tereffüüne ve daha da yükselmek istidadında olmasına binaen (1 400) lira arttı
rılmıştır. 

13. 747 ve 751 nci fasılların «Merkez vilâyetler mefruşat ve demirbaş» tertiplerindeki tahsisata 
zam yapılmamıştır. Esasen bu tahsisatın yeni mefruşat mubayaasından ziyade mevcut mefruşatın 
ve demirbaş eşyanın tamirlerine ve ancak tamiri mümkün olmıyanlarm yenileştirilmelerine karalık 
teşkil etmekte olduğu ve 1941 bütçesindeki (5 000) liralık tahsisatın fiilen ve tamamen bu maksatlara 
sarfedildiği anlaşılmıştır. 

14. Daimî ve muvakkat memuriyet harcırahlarına müteallik 755 ve 756 numaralı fasıllara mü-
rettep tahsisat, yeni sene bütçesinde de, aynen bir evvelki senenin mikyasını muhafaza etmektedir. 

Bu fasıllardan 1941 tahsisatına mukabil fiilen vâki sarfiyat : 
755 nci fasıldan (24 500) 
756 » » (29 300) liraya baliğ olmuş bulunduğu anlaşılmış ve bu tertiplere mevzu tahsisat 

tan tasarruf temini mümkün olamıyacağı ifade edilmiştir. 
15. 759 ncu fasla, resmî telefon ve mükâlemc masrafları tahsisatına, (1 000) lira ilâve edMm|ştir> 
Tezyit sebebi olarak tahsisatın ihtiyaca kifayet etmediği ve ayrıca bazı servislere veriten yeni 

telefonların mükâleme masraflarını da karşılamak zarureti ileri sürülmüştür. 
760 nci faslın tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 
761 nci «Posta ve telgraf ücretleri» faslında (3 500) liralık bir tezayüt müşahede edilmektedir. 
Esasen bu fasıl tahsisatı, son seneler zarfında muttarit ve devamlı bir artma ile aşağıdaki seşrri 

takip etmiştir : 
i m 7 211 lira 
1938 11 900 » 
1939 12 108 » 
1940 16 198 » 
1941 16 673 » 
1942 20331 » 

Muhaberatın vüsati, kesafeti ve müstaceliyeti gibi bazı unsurların tetkikine ; lüzum ve ihtiyaç 
derecesinin takdirine istinat etmek lâzımgelen bir mütalâanın ifadesi müşküldür. Bu itibarla key
fiyetin takdiri muhterem Encümene terkedilmiştir. 
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16. 766 ncı neşriyat tertibinden : 
a) aylık Bayındırlık İşleri Dergisi ve yıllık fevkalâde nüshası; 
b) üç aylık Fennî Dergi; 
neşrolunmakta ve bunlardan başka vekâletin iştigal mevzularına mütaallik eserlerin telif ve tercü

me masrafları ödenmektedir. 
Bu mevkut neşriyatın birer nüshası Encümen Bürosuna tevdi edilmiştir. 
Bu dergilerin baskı ve klişe masrafları, kâğıt bedeli, yazı ücreti olarak 1941 senesinde (18 300) 

lira sarfedilmiştir. Vekâletçe almacak tedbirlerle bu tahsisattan bazı tasarruflar temini müm
kün görülmektedir. 

17. Ecnebi memleketlere seyahat ve harcırah tahsisatına müteallik 769 ncu fasıl, bir sene 
evveline kıyasen (4 000) liralık bir azalma kaydetmektedir. Tertibe mevzu (4 000) lira ise İz
mir Elektrik, Tramvay ve Su Şirketlerinin Hükümetçe mubayaasını müzakere etmek üzere Brük
sel'e veya Viyana'ya gönderilmeleri icabedebileceği ifade olunan murahhasların harcırah ve za
ruri masraflarını karşılıyacaktır. 

Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek memurlar harcırahına müteallik (770) nci faslın 
tahsisatı, bu sene lüzumsuzluğuna binaen, vekâletçe (1) liraya indirilmiştir. 

18. Nafia bütçesinde demiryollar, şoseler, sular, yapı ve imar işleri için münhasıran malzeme 
karşılığa olarak konmuş tahsisat mevcut değildir. Vakıa bu tahsisatın hesaplanmasında malzeme, 
nakliye, işçilik, mütaahhit kârı veya idarî masraflar karşılıkları nazarı itibara alınmak tabii 
ise de bu işler ihaleten veya emaneten bir kül olarak tahakkuk ettirilmekte olduğundan ve esasen 
malzeme tedarikinde imkânsızlık hali başgösterdi ği takdirde, teşebbüsün tamamen terk veya taliki 
ieabedeceğinden tahsisattan tasarruf mevzuubahis olmamaktadır. 

19. Nafia bütçesinin aşağıda fasıl ve maddeleri gösterilen tertiplerine ait formüllerde bazı 
tadilât yapılmıştır: 

a) 763 ncü faslın 2 nci maddesi formülü; 
b) 
c) 
d) 768 nci » 1 » ve 2 nci formülü (Maliye vekâletinin talebi ile) ; 
e) 771 » » 7 » maddesi formülü; 
f) 
g) 774 ncü faslın formülü; 
Formüllerdeki bu tadillerin, tatbikattaki tecrübelere göre ve baş gösteren ihtiyaçlara uygunluğu 

temin etmek mülâhaza]ariyle yapddığı ifade edilmiş ve filhakika, bu tadiller formül metinlerini 
esaslı olarak değiştirmemiştir. 

Böyle olmakla beraber, keyfiyetin Encümence tetkiki faydalı olacaktır. 
20. Nakil vasıtaları cetvelinde, geçen seneye nazaran, bir tahavvül olmamıştır. 
21. Vekâlete bağlı leylî mektep ve müessese yoktur. 

İL 
Yurdun ekonomik bütünlüğünü kurmak, yurt ekonomisini muvazenelendirnıek ve verimini kıy

metlendirmek, yurt müdafaasını sağlamak gibi hayatî mevzularımızın bir ifadesi olan nafia prog
ramlarının tatbikatına, imkânların darlığına rağmen, ciddi gayretlerle devam edilmekte olduğu 
anlaşılmaktadır. Programa bağlanmış olan nafia işlerimiz, bilindiği gibi, başta demiryolları ve 
karayolları sistemi olmak üzere, geniş ölçüsü ile, su dâvası, yapı ve imar faaliyetleri, enerji kay
naklarından istifade imkânlarının taharrisi gibi büyük çapta dâvalardır. Nafia vekâleti bütçesi
nin bu işlerin bir kısmına tahsis edilen nisbeti takriben % 80 dir. Bu hizmetlerin mühim diğer 
bir kısmı ise, muhtelif malî kombinezonlarla karşılanmaktadır. Devlet bütçesinde bu kadar ehem
miyetli dâvaların tahakkuk vasıtası olmak rolünü üzerine almış olan Nafia vekâletinin bu çeşitli 
faaliyetlerinin, bütçe tetkikleri münasebetiyle, kısaca gözden geçirilmesinde fayda mülâhaza etmek
teyim. Bu fayda bilhassa, muhterem Encümenin bütçe tahsisatlarının müsmiriyeti mevzuunda 
daima tebarüz etmiş olan hassasiyeti bakımından da varittir. 

763 
764 
768 
771 
771 

» 
» 
nci 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

7 
2 
1 
7 
7 
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1. Demiryollar inşaatı: 
Nafia programları ile takip olunan hedeflerin tahakkukunda başlıca bir tedbir olarak öne alın

mış olan demiryollar inşasına, ana münakale ve muvasala hatlarını tamamlamak bakımından, 
devam edilmiş ve bu mesai son zamanlarda Şarkta iki büyük istikamet üzerinde teksif edilmiştiiV 

Halen inşasına devam olunan hatlar şunlardır: 
a) Diyarbakır - Cizre - Irak hududu hatt ı ; verilen malûmata göre bu hattın Diyarbakır'dan 

itibaren (160) kilometrelik bir kısmının inşaatı bitmiştir. 
b) Elâzığ - Palo - Muş - Van - tran hududu hatt ı ; bu hattm bazı kısımlarının inşası ihale edil

miş, diğer bazı kısımlarının ihalesi tekemmül etmek üzere bulunmuştur. 
c) Zonguldak - Kozlu hatt ı ; kömür hattının, mühim ve zengin bir kömür sahamız olan Koz

lu'ya ulaştırılması için Zonguldak - Kozlu inşaatına devam edilmektedir. 
Yapılan ve filhal devam etmekte olan demiryollar inşaatı için gerek daha evvel ısdar edilmiş bu

lunan poliçelerden bu sene tediyesi gereken kısımların ödenmesi, gerek program mucibince 1942 
senesinde tahakkuk ettirilecek inşaatın masraflarımın karşılanması için, normal bir hesapla, takri
ben (16 500 000) liraya ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. Nafia bütçesine bu maksatla vazedilmiş 
olan tahsisat (fasıl 771) ceman (0 572 000) liradan ibaret bulunduğuna göre demiryolları inşaat 
tahsisatı takriben (10 000 000) liralık bir eksiklik arzetmektedir, tnşaat program mucibince 
tahakkuk ettiği takdirde, bu açığm istikrazlarla karşılanması icabedecektir. 

2. Karayolları sistemi (Yollar, şoseler ve köprüler) 
1525 sayılı Şose ve köprüler kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini tadil eden 1882 numa

ralı kanunun hükümlerine göre: 
a) Türkiye dahilinde yeniden inşa ve tamir edilecek olan yollara ait bütün vazifelerin tan

zim ve idaresi; 
b) Vilâyetlerin varidatı ile inşaları mümkün olmıyan askerî ve iktisadi esas istikametlerin 

«Devlet Yollan» adı altında inşa ve tamirleriyle muhafazaları Nafia vekâletine tevdi edilmiştir. 
Bu prensiplerin şümulüne giren iç yollar şebekesi: 
10 500 kilometresi muntazam şose 
6 750 » bozuk şose 

14 500 » toprak tesviyesi 
12 800 » ' araba yolu, olmak üzere takriben (44 500) kilometreye baliğ olmaktadır. 
a) Birinci sınıf Devlet yolları olarak yirmi sene zarfında inşası tasarlanan 15 500 kiltfrttetre 

uzunluğundaki yol şebekesinin tahakkuku, her şeyden önce, umumî muvazene tahsisatı ile temin 
edilecek imkânlara bağlı bulunmaktadır. 

15 500 kilometrelik yol şebekesinin inşa masrafları,Nafia vekâletince 450 000 000 lira tahmin 
edilmiştir. 

Verilen malûmata göre bu büyük ve geniş şebekenin yirmi senede ikmali için her sene vasatı: 
Tnşaat masrafı olarak 22,5 milyon lira 
Mütemadi tamirat masrafı olarak 4,0 » » 
Yolların bakımı, silindir ve silindir tamir atel yeleri masrafı olarak 1,0 » > 
Büyük şose köprülerinin inşa masrafı olarak 1,0 milyon lira ki 

ceman 28,5 milyon lira tahsis olunmak icabedecektir. (Lahika M) 
b) Vekâlet bu imkânın tahakkukuna intizaren, uzunluğu (4 900) kilometre ve inşa masrafları 

yekûnu da tahmini olarak (85 000 000) lira tutan bir kısmını ihtiva etmek üzere ikinci bir program 
hazırlamıştır. 1942 malî yılından itibaren, her sene (16) milyon liralık tahsisata göre hazırlanmış 
olan bu program da bağlıdır. (Lahika : N) 

c) 1942 Nafia bütçesinde yol inşaatı karşılığı olarak (4 769 210) lira tahsis edilmiş olduğuna 
göre hazırlanan üçüncü program ise diğer iki programın bir cüzünü teşkil etmektedir. (Lahika : O) 

d) Askerî münakale ve muvasala imkânları tesisi bakımından Genel Kurmay Başkanlığınca ilk 
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sırada inşası veya tamiri lüzumlu görülen diğer bir kısım yolların da (Lahika : P) bu 
sene âdi bütçe tahsisatı ile yapılacak yollara ilâveten inşası icabedeceği anlaşılmaktadır. înşa masraf
ları 13,5 milyon lira tahmin olunan bu yolların üç senede ikmali düşünüldüğünden, bu işlerin 1942 
yılma isabet edecek masraf paymın 5 000 000 liraya baKğ olacağı hesaplanmaktadır. Buna nazaran 
bu miktarın da fevkalâde müdafaa bütçesinden munzam tahsisat olarak verilmesinin şimdiden der
piş ettnesi iktiza eder. 

3. Su işleri : 
T'örkiye^de su dâvası, ıslah, bataklıkların kurutulması, sulama ve sulardan enerji istihsali gibi 

geniş ölçüde bir ihya davasıdır ve bu itibarla da nafia hizmetleri arasında büyük ve ehemmiyetli 
bir yer almaktadır. 

Turdun bir kısım bölgelerinin su işlerini içine alan Bıirinci Beş Senelik Su İşleri programının ta
hakkuk ettirilmesi için verilmiş olan (31 000 000) liralık tahsisatla mühim bazı mevzuların ele alın
mış Ve bunlardan takriben (27 000 000) liralık bir kısmının da taahhüde bağlanmış olduğu anla
şılmaktadır. (Lahika: R) 

Bilinci programın dışında kalan diğer bazı bölgelerin faaliyet çerçevesi içine alınması maksadiyle 
beş senelik ikinci bir programın tatbik mevkiine konulmasını teminen de (50 000 000) liralık ikiu-
ci bîr tahsisat verilmiş olduğu malûmdur. Ancak 1942 bütçesi, başlanmış ve başlanması tasarlanmış 
olan işler için sarfı Iâ^ımgeleöek tahsisatı ihtiva etmediğinden sene zarfında yapılacak işlerin hac
mine göre sarfı ieabedebilecek paralar, Hazinece mevcut salâhiyete istinaden, Ziraat bankasından 
börçlamlarals temin olunacaktır. 

Bu programların malî ve fennî tatbikatı hakkında alâkadar vekâletlerden izahat alınması Yük
sek Encümenin takdirine bırakılmıştır. 

4. Yapı ve imar işleri : 
Nafıa vekâletinin yapı ve imar faaliyeti, kısım : I, fıkra : 7 de izah edilmiştir. 
5. Enerji kaynaklarımızdan istifâde şekil ve imkânları ve yurtta enerji işlerinin düzenlenmesi 

meseleleri, salahiyetli bir teknik heyetin etüt mevzularını teşkil etmektedir. 
Derin saygılarımla arzederim 27. IV. 1942 

Raportör 
Antalya mebusu 

Nurullah Esad Sümer 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatın nev'i 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muMssasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 4 800 5 320 5 320 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 
Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

1 570 200 
500 

0 

0 

1 570 700 

1 711 457 
500 

0 

0 

1 711 957 

1 711 422 
500 

3 000 

5 000 

1 719 922 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 3 000 3 000 3 000 
4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek yakacak ve çocuk 
zamları 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

0 
0 

0 

227 460 
81 720 

100 

309 280 

3 000 
5 000 

8 000 

256 859 
97 316 

100 

354 275 

0 
0 

0 

256 859 
97 316 

100 

354 275 

Kanunları mucibince askerlik 
dersleri muallimlerine verile
cek ücret 720 0 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F . M . M u h a s s a s a t i n nev'İ Lira Lira Lira 

750 
İ İşletme 
2 Tamir 

745 Vilayet ücretleri 
1 Memurlar 258 420 260 772 260 772 
2 Müteferrik müstahdemler 84 648 63 828 63 828 

Fasıl yekûnu 343 068 324 600 324 600 

746 Muvakkat tazminat 84 360 84 984 84 984 

Birinci bap yekûnu 2 315 928 2 492 136 2 492 101 

İkinci bap - Masraf 
747 
748 

1 
2 
3 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

5 600 

4 000 
7 600 
4 000 

15 600 

5 600 

4 000 
8 500 
5 400 

17 900 

5 600 

4 000 
8 500 
5 400 

17 900 

749 Merkez müteferrikası 
1 Müteferrika 5 000 7 000 7 000 

[Müvezzi ve muakkiplerin şehir dahi
lindeki yol masrafları dahildir.] 

2 Resmî ziyafeter 1 000 1 000 1 000 
3 Asansör, işaret ve telefon tesi

satı ve motörlerinin cereyan, 
tamir ve işletme masrafları 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 

i masrafları 

Fasıl yekûnu 

7 000 

1 680 
600 

2 280 

9 000 

2 000 
1 000 

3 000 

9 000 

2 000 
1 000 

3 000 

751 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 5 400 5 400 5 400 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

752 

753 

754 

755 
756 

757 

758 
759 

760 

761 
762 

Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

3 500 
5 000 

8 500 

" 6 000 

50 380 

Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısmı yekûnu 

4 000 

900 
16 763 

2 400 

141 063 

6 000 
5 000 

11 000 

6 000 

57 900 

5 000 

900 
20 331 

2 400 

108 932 

6 000 
5 000 

11 000 

6 000 

57 900 

1 
2 
3 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Matbu evrak ve defterler 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
3888 sayılı kanunun 5 nci mad
desi mucibince verilecek kurs 
yevmiyeleri 
Müfettişler harcırahı 

3 000 
5 000 
4 000 

12 000 

25 000 

30 000 

40 000 
10 000 

4 000 
5 000 
6 300 

15 300 

25 000 

30 000 

1 
10 000 

4 000 
5 000 
6 300 

15 300 

25 000 

30 000 

1 
10 000 

5 000 

900 
20 331 

2 400 

108 932 

2 507 371 2 658 968 2 658 933 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

ikinci kısım - Cüze mahsus 
mtıhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
Yollar ve büyük köprüler inşa
at ve tamirat masrafı 
Yol ve köprülerin etüt ve apli
kasyon bedel ve masrafları, 
istimlâk bedel ve masrafları, 
tabı ve ilân ücretleri, inşaatta 
çalışan sürveyyen ve şoförle
rin ücret ve yevmiyeleri, res
mi kuşat masrafları, inşaat ma
hallerine konacak telefon tesis 
ve işletme masrafları ve mükâ-
leme bedelleri- 87 000 87 000 86 300 
Hususi idareler bütçelerini tet
kik edecek Nafia mümessiline 
verilecek ücret 0 0 700 
Yol ve köprülerin bakım, ağaç
lanması ve mütemadi tamirle
rinde kullanman her nevi işçi 
ve nakil vasıtaları yevmiye ve 
ücretleriyle her türlü malze
me, eşya, alât ve edevat muba
yaa, nakil ve tamirleri ve bun
lara ait tesisat, atelye ve sair 
bilûmum masraflar karşılığı 150 000 300 000 300 000 
Trabzon - îran transit yolu in
şaatı karşılığı ve bilûmum mas
rafları 200 000 200 000 200 000 
Yol ve köprü inşaat ve esaslı 
tamiratının keşif, murakabe ve 
kontrolüne ve bu inşaatların 
muvakkat ve katı kabul ve sa
ir muamelesi için memur ve 
müstahdemlerin vukubulacak 
seyahatlerine ait bilûmum har
cırahları 25 000 50 000 50 000 
Nakil masrafları işletme ve 
garaj masrafları ' 5 000 5 000 5 000 
Nakil vasıtaları tamir masraf
ları 5 000 5 000 5 000 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

bilû-
3 338 311 

19.42 malî yılı için 
Hükümetçe Encümenee 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

4 769 212 4 769 247 

Muhassasatm nev'i 

Yol ve köprüler inşaatı ve bilû
mum masraflar karşılığı 
[Yol ve köprüler inşaatı ve bilûmum 
masrafları ve inşaata muktazi her 
türlü malzeme, makine alât ve edevat 
mubayaa nakil ve tamiratı ve yol
larda çalıştırılacak mahkûmlara ve 
amele bölüklerine ait bilûmum mas
raflar bu tertipten emaneten inşaatta 
çalıştırılan amele ve mahkûmlara iaşe 
bedelleri temini için miktar ve sarf 
şekilleri tera Vekilleri Heyeti kara-
riyle tesbit edilmek üzere mütedavil 
sermaye verilebilir.] 
4 ncü umumî müfettişlik mm-
takasmda yaptırılacak yol ve 
köprüler için 500 000 500 000 500 000 

Fasıl yekûnu 4 310 311 5 916 212 5 916 247 

Sular 
3132 sayılı büyük su işleri ka
nunu haricinde evvelce yapıl
mış ve yapılmakta olan su iş
lerine ait istimlâk bedelleriyle 
bilûmum masrafları 15 000 15 000 15 000 
3132 sayılı büyük su işle
ri kanunu haricinde evvel
ce yapılmış ve yapılmakta 
bulunan barajlar, kanallar, 
şeddeler ve imalâtı sma-
iyenin işletmesiyle mütemadi 
tamir masrafları, hüsnü mu
hafaza ve işletmeleri için istih
dam edilecek mühendis, fen 
memuru, ambar, fidanlık, sa
vak, lâboratuvar ve elektrik 
memurlariyle makinist ve mu
avinleri, makine yağcıları, şo
för, bekçiler, bahçivan ve mua
vinleri, odacı, usta, amele ve 
saire gibi müstahdemlere ait 
ücretler, bekçilerle kanalcı ve 
savakcılarm melbusat masraf-
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

l i r a Lira Muhassasatm nev'i 

lan, fidanlıkların tesisi için ya
pılacak bilcümle masraflarla 
bu işlerde kullanılacak amele 
yevmiyeleri ve bilûmum nakli
ye masrafları, işletmiye müte
allik tenvir, kuvvei muharrike 
için sarfedilecek elektrik cere
yanı ile müştail maddeler mas
rafı, elektrik tesisatı bedelleri, 
teshin ve telefon tesis ve mü-
kaleme masrafları 80 000 110 000 110 000 
Küçük su işleri etüt ve inşaatı 
için yapılacak bilûmum mas
raflarla halkın yapacağı su iş
lerine yardım ve masrafları 14 000 22 317 22 317 
Meriç su işleri masrafları 20 000 20 000 20 000 
[Yunanlılarla yapılan itilâfname mu
cibince.] 
Küçük su işleriyle halkın yapa
cağı su işleri etüt ve kontrol-
ları için verilecek harcırah 1 000 1 000 1 000 
Çubuk barajı ve Meriç su işle
rinde kullanılacak nakil vasıta
ları işletme masrafları 1 500 1 500 1 500 
Nakil vasıtaları tamir masraf
ları 500 500 500 
Su poliçeleri ve iade edilecek 
teminat paraları karşılığı 650 000 0 0 
Asi nehri ve Amik ovasmda 
yapılacak su işlerine ait etüt 
ve inşaat masraflariyle sair 
bilûmum masraflar 250 000 0 0 

ler levazımı 
Resim, hendese 
makineleri 

Fasıl yekûnu 

? ve levazım 
devat ve âlet-

ve fotoğraf 

1 032 €00 

3 000 

2 500 

170 317 

3 000 

2 500 

170 317 

3 000 

2 500 

Fasıl yekûnu 5 500 5 500 5 500 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F . M. MuhaSSasatm nev*İ Lira- Lira Lira 

768 

îkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

766 Kitap ve fennî risaleler bede
liyle fennî eserlerin ve harita
ların tabı ve teclit masrafla
rı, alelûmum telif ve tercüme 
ve nafia eserleri modelleri için 
verilecek ücret ve mükafat ve 
filim mubayaa bedeliyle muk-
tazi masraflar ve mühendisler 
birliği ile teknik okulu mezun
ları birliğine nakten yapılacak 
yardım 25000 25*000 25 000 

767 Beynelmilel müessese ve cemi
yetlere iştirak hissesi ve mas
rafları 100 100 100 

Birinci bap yekûnu 5 372 911 6 117 129 6 117 164 

1 
2 

Ecnebi mütehassıs, mühendis 
ve tercümanları ücret ve har
cırahları 
Ücret 
Harcırah ve sair zaruri mas
raflar 

Fasıl yekûnu 

0 

0 

90 öOtt 

53 940 

18 632 

72 572 

53 940 

18 632 

72 572 

769 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek memurlar harcırahı 8 000? 4 000' 4 000 

770 Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek memurlar harcı
rahı ve masrafları 2.884 1 1 

îkinci bap yekûnu 101 384 76 573- 76 573 

îkinci kısım yekûnu 5 474 295. 6 193 702 6 193 737 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

Üçüncü kısım - Demiryollar 
ve limanlar 

449, 625, 692, 787, 793, 1158, 
2405, 2134, 2114, 2611,2184, 
3262, 3745, 3813 ve 3879 sayılı 
kanunlar mucibince yapılmış 
ve yapılmakta olan demiryol 
ve limanları inşaat bedelleriy
le diğer müteferrik masrafları 
İnşaatı ikmal ve heyeti umumi-
yesi işletmeye devrolunan hat
ların istimlâk işlerinde çalıştı
rılacak amele yevmiyeleri ve 
ehlivukuf ücret ve masrafla-
riyle bu işlere ait bilcümle mas
raflar 40 000 40 000 40 000 
Bakımı işletmeye devredilmiş 
hatlardaki nevakıs bedellerine 
mahsuben Devlet demiryolları 
işletme idaresine verilecek me-
baliğ 100 000 1.50 000 150 000 
İnşası mutasavver demiryolla
rı ve limanları istikşaf, etüt ve 
aplikasyon masrafları 60 000 40 000 40 000 
İnşaat ve tesisat, ameliyat, ta
mirat ve ferşiyat, teçhizat, 
montaj masrafları, alelûmum 
lokomotif, vagon ve sair her 
nevi makine alât ve edevat ile 
levazım ve malzeme, mefru
şat ve eşya mubayaa, tahmil 
ve teslim, tamir, muayene, te
sellüm ve ekspertiz ve sigorta, 
istalya ve ardiye, soman üc
ret, bedel ve masrafları, faiz 
ve komisyonlar, vergi ve re
simler, tazminat, motorlu ve 
motorsuz nakil vasıtalarının ve 
inşaat mahallerine konulacak 
telefonların mubayaa ve işlet
me masrafları, ecnebi mühen
dis ve mütehassıslarla mütefer
rik müstahdemler ücreti, amele 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Muhassasatm nev'İ Lira Lira Lira 

ve sair müstahdemler yevmiye
leri, taşra teşkilâtı, tenvir ve 
teshin masrafları, kar siper
leri ve karla mücadele ve heye
lan ve tahkimat masraflariyle 
kar tathiratmda çalıştırılan 
amele ve müstahdemine veri
lecek ısıtıcı yemek ve içecek 
masrafları, icar bedelleri, in
şaat ve ameliyat mahallerinde 
bulunan memur ve müstahdem
lerin ve amelenin ibate mas
rafları, alelûmum malzeme mu
bayaa ve nakliyatı tahmil ve 
tahliye masraflariyle 2256 sa
yılı kanun mucibince gümrük
lerce tahsil edilen belediye his
seleri karşılığı, alelûmum tö
ren masrafları, hayvan kira
ları ve yem bedelleriyle poz ve 
ameliyat katarları için Devlet 
demiryolları işletme idaresine 
verilecek ücretler, daimî ba
kım masrafları, istimlâk be
del ve masrafları ve hat güzer
gâhında zarar göreceklere ve
rilecek tazminat, muvakkat iş
gal masrafları ve demiryol ve 
limanlar inşaatına müteferri 
bilûmum masraflar 60 000 100 000 100 000 
î ş yüzünden malûl kalan inşa
at memur ve müstahdem ve 
amelesi ve bunlardan vefat 
edenlerin vârislerine verilecek 
tazminat, alelûmum mualece, 
tedavi, hastane, teçhiz ve tek
fin masrafları, tabı ve ilân üc
retleri, kırtasiye masrafları ve 
ray ferşiyatı, kilometre ikra
miyesi ve merkezde otomobil 
işletme masraflariyle telefon 
mükâlemesi ve muhabere üc
retleri, alâtı hendesiye muba
yaası ve sair müteferrik mas
raflar 91 318 42 080 42 080 



Mafeassasatm nav'i 

Harcırah 
2200 sayılı kanun mucibince 
yapılacak Sivas - Erzurum ve 
Malatya iltisak hatları inşaat 
bedelleri ve sair masraflar 
3262 ve 3813 sayılı kanunlara 
göre yapılmakta olan Diyarba
kır - Cizre ve Elâzığ - Van hu
dut hatlariyle Bitlis şube hat
tının ihaleten veya emaneten 
yapılacak inşaat bedelleri, yol 
malzemesi ve sair masraflariy-
le inşaatın icrasına muktazi 
her türlü mubayaa masrafları 
3879 sayılı kanun mucibince 
yapılmakta olan Zonguldak -
Kozlu hattının inşaat bedeli 
Dinko mukavelesi mucibince 
verilip 1942 de vâdesi gelecek 
poliçeler karşılığı 
Alman sanayi konsersiyomu 
malzemesi için verilen poliçe
ler karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yık Hükümetçe Encümene* 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lif» Lira Lira 

30 000 

1 450 000 

791 200 

30 000 

41 000 

50 000 

30 000 

41 000 

1 451 135 1 189 073 1 189 073 

50 000 

498 188 2 495 129 2 495 129 

2 000 000 2 394 559 2 394 559 

6 571 841 6 571 841 6 571 841 

6 571 841 6 571 841 6 571 841 

Dördüncü kısım - Teknik okulu 

Teknik okulu masrafları 
[İaşe ve melbusat masraflariyle ale-
lûmum idare, kitap, ders levazımı 
bedelleri, kitap telif ve tercüme be
delleri, tap ve teclit ücretleri ve nak
liye masraflariyle mükâfat ve fakir 
talebeye muavenet, fennî seyahat ve 
ameliyat ve tatbikatı dersleriyle ha
zırlık ve tatil pratikleri masrafları, 
not basım bedelleri ve masrafları, me
zun olacak talebeye hediye edilecek 

210 000 0 



¥. M. Muhassasatm nev'i 
olan kullanılmış tersimiye levazım ve 
edevatının mahsubu dersane, kütüp
hane, yatakhane ve atelye ve lâbora-
tuvar ve mutbak ve diğer mektep 
müştemilâtı levazımı ve mefruşat ve 
demirbaş eşya bedelleri nakliye vası
taları levazım işletmesi ve her türlü 
tamirat ve inşaatla tesisat ve icar 
bedelleri, elektrik, havagazı, su, ka
lorifer tesisat ve bedelleri ve ilâh.... 
bilûmum mektep masrafları.] 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Tiire 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira îiira 

772 
773 

1 
2 
3 
4 
0 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1940 yılı borçları karşılığı 
1939 » » >> 
1938 » » » 
1937 » » » 
1936 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü 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 

774 

Beşinci hısım - 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-

24 225 
1 374 498 

78 596 

9 828 

24 225 
1 374 498 

178 596 

9 828 

24 225 
1 374 498 

130 000 

9 828 

[1] Bu tertibe konan.taJısisatm 60 000 lirası 3096 sayılı kmuna tevfikan islâhiye, Akçakale, Mür-
şitpınar, Cobanbey, Derbesiye, Nusaybin, fibü, Yayladağ, Kızılçakçak, Gürbulak, Karine, Burhaniye 
Akçay, İğneada, gümrük memurları için yaptırılacak ve yaptırılmakta olan evlerin inşa ve ikmaline 
aittir. Bu tahsisattan artacak kısmı vekâletin diğer inşaat ve tamriat işlerinde kullanılabilir, 
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5 Jandai'ma genci komutanlığı 
6 Maarif vekâleti 
7 Münakalât vekâleti 
8 Ziraat vekâleti 
9 Nafia vekâleti 

10 Dördüucü umumî müfettişlik 
inşaatı 
[Yukarıki maddelere mevzu tahsisat
larla yapılacak inşaat ve esaslı tami
rat bedeli ve tm islerin emanet ve iha
le şekillerine göre lüzumu olan her 
nevi malzemenin ihtiyaç halinde her 
vakit ve her miktarda evvelden satın 
alınması ve bu malzemenin muhafaza, 
nnkil ve sair masrafları, Nafia memur 
ve müstahdemlerinin inşaat ve tami
ratın keşif ve murakabe, kabul ve 
sairesi için vukubulacak seyahatleri
ne ait harcırahlar, eksiltmeye çıkarı
lacak işlerin ilân ve sair ücretleri her 
yapıya ait levazımı tersimiye ve kır
tasiye ile tabına lüzum görülecek ev
rakın tab masrafı ve bu hususta istih
dam edileceklerin ücretleri de dahil
dir.] 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

275 256 
514 740 
135 000 
91 440 
40 000 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen 

Lira 

275 256 
514 740 
135 000 

91 440 
40 000 

kabul edilen 
Lira 

275 256 
509 740 
135 000 
91 440 
40 000 

207 600 207 600 

Fasıl yekûnu 2 543 583 2 851 183 2 797 587 

775 Hafriyat masrafları 
[Türk tarih kurumunun lüzum göste
receği yerlerdeki hafriyatın icrası ve 
çıkan eserlerin mahallinde tanzim ve 
müzelere nakli ve mubayaa edilecek 
alât ve edevat ve malzeme bedelleri 
ve müstahdemlerin ücret, yevmiye ve 
harcırahlara ve sair bilûmum mas
rafları.] 

15 000 15 000 15 000 

Besinci kısım vekûnu 2 558 583 2 866 183 2 812 587 
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M. Muhassasatın nev'i 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira lira Lira 

Yedinci kısım - Yüksek mü
hendis mektebi 

Maaş ve ücretler 
İdare ve talim h( 
Açık maaşı 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstî 
reti 

îdare masrafları 
Talebe ve müstahdemlere gece 
ve gündüz vazife başında kala
cak memurların iaşe masrafı 
Talebe ve müstahdemler mel-
busatı 
Tenvir ve teshin 
Levazımı tersimiye ve kırta
siye 
Def a tir ve evrakı matbua ve 
teclidiye 
Lâboratuvarlar ve atelye işlet
mesi 
[İşletme ve bakım, muharrik ve mü
teharrik edevatın tamir, tathir ve ta
lebenin sanayi mektebi atelyesi ve di
ğer atelyelerde staj yapmalarına ait 
bilûmum masraflariyle bu hususa ait 
muharrik kuvvetler masrafları.] 
Müteferrika ve çamaşır yıka
ma ve temizleme masrafları 
îlânat 
Telefon mükaleme ve posta 
ücretleri 
Kamp masarifi umumiyesi 
Mualece ve revir ve sair tedavi 
masrafları 
[Telebe, hademe ve müstahdemler.] 
Su sarfiyatı 

ayetleri maaşı 

ihdemler üc-

Fasıl yekûnu 

300 960 
1 000 
70 440 

43 440 

415 840 

.. - - . > . . 
0 
0 
0 
0 
0 

* 
0 
0 
0 
0 
0 

89 110 0 0 

30 900 
25 000 

6 000 

500 
4 500 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

10 000 
1 500 

300 
4 000 

2 500 

2 500 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

Tesisat masrafı 45 000 0 0 
[A. Lâbortuvarlar, atelye için alât 
ve edevat mubayaası ve bunlara ait 
tesis masrafları.] 
[B. Mutbak, yemekhane, yatakhane 
gibi pansiyonu teşkil eden tekmil ak
sama ait levazım masrafları.] 
[C. Kütüphane için kitap ve mec
mua mubayaası ve bunların teclidi-
yesi.] 
[D. Her nevi demirbaş eşya, mefru
şat.] 
[E. Su, elektrik, telefon, havagazı 
tesisleri.] 
[F. Dersane eşyası ve alâtı tersimi-
ye bedelleri.] 
[C. Mektepten mezun olacak talebe
ye hediye edilecek olan kullanılmış 
edevatı tersimiye bedellerinin mah
subu.] 
Müderris, muallim muavin ve 
asistanlarla talebenin fennî 
seyahat yapmalarına ait har
cı rah, yol, iaşe masraflariyle 
talebenin askerî ders veya in
kılâp dersleri gibi mekter> hari
cinde takip edecekleri dersle
re devamlarına ait her türlü 
yol masrafları 3 000 0 0 
Müderris, muallim ve muavin-
leriyle asistanlar ve mezunların 
ecnebi memleketlerde, mektep, 
lâboratuvar, enstitü ve şanti
yelerde tetkik, tetebbu ve ik
mali tahsil masrafları 4 000 0 0 
Spor masrafları 1 000 0 0 

Fasıl yekûnu 229 810 0 0 

Kitap, mecmua, tercüme, telif, 
tabiye masrafları 
Kitap, telif, tercüme ücreti 15 000 0 0 
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776 

777 

O Tabiye, işletme, yevmiye de
mirbaş eşya mubayaa ve tamir
leri, mevaddı iptidaiye ve tec-
lidiye taba müteallik levazım 

194İ 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

İ04â malî yılı î$iü 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi muallimler ve su lâbo-
ratuvarları şef dö travo ücret 
ve harcırahları 

6 500 

21 500 

102 040 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

0 Kanunları mucibince, askerlik 
dersleri muallimlerine verile
cek ücret 500 0 O 

0 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

masrafları 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Yedinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım - Konya ovası 
sulama idaresi 

Ücretler 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

İdare masrafları 
Harcırah 
Kırtasiye ve matbu evrak 
Demirbaş 
Tenvir ve teshin 
Nakil vasıtaları masrafları 
Müteferrika 
Tedavi ve yardım 

Fasıl yekûnu 

200 
500 

1 000 

771 390 

18 840 
16 920 

35 760 

2 000 
250 
500 
300 
500 
150 
500 

4 200 

0 
0 
0 

0 

21 697 
20 327 

42 024 

2 000 
250 
500 
300 
500 
150 
500 

4 200 

0 
0 
0 

0 

21 697 
20 327 

42 024 

2 000 
250 
500 
300 
500 
150 
500 

4 200 
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1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

778 Mütemadi tamirat 
1 Tamirhaneler için her türlü 

malzeme, alât ve edevat ve te
lefon makine ve levazımı alın
ması ve telefon şebekesinin 
bakım masrafları 2 000 2 000 2 000 

2 idarenin yaptıracağı her türlü 
tamirat ve kanal tathiratı le
vazımı ve tamiratta kullanıla
cak usta ve amele yevmiyeleri 
ve fidanlıkların idare ve tevsii 5 200 5 200 5 200 

3 Hizmet kamyoneti ile levazımı
nın mubayaa ve işletme ve ta
mir masrafları 1 800 1 800 1 800 

Fasıl yekûnu 9 000 9 000 9 000 

779 Geçen ve eski yıllar borçları 
karşılığı 500 500 500 

1 800 

9 000 

500 

49 460 Altmcı kısım yekûnu 49 460 55 724 55 724 

1 800 

9 000 

500 

55 724 

780 2819 sayılı kanun mucibince 
elektrik işleri etüt idaresine 
yapılacak yardım 200 000 200 000 200 000 

781 Ankara şehri lâğımlarının in-
saat ve tesisat masraflariyle 
bu işlerde istihdam edilecek 
mütehassıs, mühendis, fen me
muru, ressam ve sürveyyanla-
rm, ücret, yevmiye ve harcı-
rahlariyle usta ve amele yev
miyeleri, alınacak alât ve ede
vat ve malzeme bedelleriyle 
nakliyeleri, kırtasiye, matbu 
evrak ve tabiye ve bilûmum 
masrafları 300 000 700 000 700 000 

782 Ankara'da yaptırılmakta olan 
gençlik parkı bilûmum ücret 
ve masrafları 0 100 000 100 000 

UMUMÎ YEKÛN 18 666 440 19 369 918 19 316 322 



22 - İktisat V. 



Rapor 

1. İktisat vekâletinin 1942 malî yılı bütçesi yekûnu, geçen y;la nazaran 127 234 lira fazlasiyle 
3 551 925 liradır. Muhtelif fasıllar üzerinde yapılan zam ve tenzillerin bakiyesi olan bu fazlalık 
bilhassa, yekûnu 118 484 liraya varan fevkalâde zamdan ileri gelmektedir. 

2. Maaş ve ücret tretiplerine konan tahsisat fiili kadrolara göre hesaplanmıştır. Fiili kadroda 
münhaller vardır. Bu münhallerin mevcudiyeti kadronu ti ihtiyaçtan fazJa olmasından ileri gel
mektedir. Bazı memurların askerlik hizmetlerini yaptıkları şu sıralarda vekâletin memura ihti
yacı vardır. Ancak, istenilen vasıf ve liyakatte namzetlerin, bugünkü şartlar içerisinde, kolay
lıkla bulunamaması yüzünden münhallerin doldurulması mümkün olmamaktadır. 

3. (L) cetveline dahil memuriyetlerden fiili kadroya alınan kimse yoktur. (D) cetvelinde 
vekâletin bir değişiklik temin etmek istediği merkez müteferrik müstahdemler tertibine, 2 088 lira
lık bir ilâvenin yapılmış olmasından anlaşılmaktadır. Bu zammın karşılığı 1 000 lirası muvak
kat müstahdemler, 1 080 lirası vilâyetler müteferrik müstahdemler tertiplerinden tenzil yapılmak 
suretiyle bulunmuştur. Bu zam ve tenzil yüksek encümence kabul buyurulduğu takdirde (D) 
cetvelinde yapılacak tadilât: 

Taşra kadrosundan 25 liralık üç odacının çıkartılmasına mukabil, merkez kadrosunda, diğer 
vekâletler ve müesseselerde müstahdem emsaline verilen ücretlerden az bulunması hasebiyle kadro 
dahilinde olanlarının vazifede kalmalarını ve diğer taraftan açık vukuunda ehli olanların alına-
bilmelerini temin gayesiyle daire müdürü ücretine 30, muakkip ücretine 10, marangoz ücretine 10, 
kaloriferciye 15, bahçıvana 15 lira zam yapılmasından ve işlerin fazlalaşması dolayısiyle 70 lira 
ücretli bir muakkibin daha ilâvesinden, ibaret olacaktır. 

4. Muvakkat müstahdemler tertibinde fazlalık olmayıp, aksine olarak geçen seneye nazaran 
bin lirajUk bir noksan vardır. Bu noksanın sebebi yukarıda arzedilmiştir. 1941 senesinde iki 60 
ve beş 50 liralık kadro alınmıştır. Bu suretle fiş memuru unvaniyle muhtelif müddetlerle bazı 
memurlar istihdam edilmiştir. 

5. 792 nci tekaüt ikramiyesi faslına 1 500 liralık tahsisat konulmuştur. Geçen sene de 
1 500 lira olan bu fasla sonradan 1 200 lira münakale yapılmak suretiyle tahsisat 2 700 liraya çı
karılmıştır. Son üç senelik tahsisat vasatisi 3 400, sarfiyat vasatisi ise 2 300 liradır. 

6. 796 nci merkez demirbaşı, 788 nci vilâyetler mefruşat ve demirbaşı fasıllarına konulan 
tahsisat geçen yıl miktarının aynıdır. 1941 senesi bütçesine konulan 8 000 liralık tahsisatla 
mart sonu itibariyle yapılan masraf, 1672 lirası müteferrik mubayaa ve tamir 1917 lirası yazıhane, 
koltuk, masa, sandalya ve bunlara benzer eşya, 975 lirası dosya dolapları ve kütüphaneler, 500 
lirası Maliye vekâleti kırtasiye müdürlüğü deposundan alman eşya, 350 lirası resim ve tablolar, be
deli olmak üzere ceman 5 414 lira, vilâyetler tahsisatına yapılan masraf da 1 162 liradır. Önümüz
deki sene için bu fasıllardan yapılacak masrafların müfredatlı bir listesi yoktur. Bu itibarla ko
nulan tahsisatın fazla olup olmadığı hakkında birmütalâa yürütmek mümkün değildir. 

7. Vilâyette yeniden yapılması mukarrer teşkilât ve başlanacak inşaat yoktur. Yeni nakil va
sıtalarının mubayaası da düşünülmemektedir. Vekâletin iaşe masrafı da mevcut değildir. 

8. 797 nci merkez levazımı faslının 1 nci tenvir maddesine geçen seneye nazaran 500 lira faz
lasiyle 3 800, 2 nci teshin maddesine 1 000 lira fazlasiyle 5 000, 3 ncü kırtasiye maddesine geçen 
seneki miktarın aynı olarak 4 000 lira; 

801 nci vilâyetler levazım faslının 1 nci tenvir ve teshin maddesine geçen seneye nazaran 500 
lira fazlasiyle 4 500, 2 nci kırtasiye maddesine de geçen seneki miktarın aynı olarak 3 000 lira; 
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Tahsisat konulmuştur. Fiyatlardaki yükselme hareketi göz önünde tutularak bu tahsisatın aynen 

kabulü cihetine gidilmesi muvafık olacaktır. 
9. Merkez vilâyetler müteferrikası fasıllarına geçen seneye nazaran beşer yüz lira zam vardır. 

Pahalılık düşüncesiyle yapılan bu zamların kabulü yerinde olur. 
798 nci merkez müteferrikası faslına bu sene resmî ziyafetler maddesi ilâve edilmiş ve buna 

1 000 lira konulmuştur. Muhtelif sebeplerle vekâletle temasa gelmek üzere Ankara'ya gelen; veya 
davet edilen heyetlerin bazı ahvalde izaz ve ikramına lüzum hâsıl olmakta ve bu maksatla ziyafetler 
verilmektedir. Diğer vekâletler bütçelerinin bir kısmında emsali bulunan bu tahsisatın kabulü mu
vafık olacaktır. 

10. 804 ncü mütenevvi masraflar faslı üç maddeye ayrılmıştır. 
Birinci icar bedeli maddesinde geçen see de olduğu gibi 24 000 liralık tahsisat vardır. 
iktisat vekâleti iş dairesinin işgalindeki binaya 6 000, Sanayi tetkik heyetinin bulunduğu bi

naya 2 500, Mmtaka iktisat müdürlüklerinin işgallerindeki binalara da 9 000 lira icar bedeli ver
mektedir. Bu itibarla tahsisatta 6 500 lira kadar bir fazlalık görünmektedir. Ancak, bana ifade edil
diğine göre Sanayi tetkik heyetinin oturduğu b i n a e n tahliyesi, mülk sahibi tarafından istenilmek
tedir. Bu heyet ve Ticaret vekâletinin kiraladığı bir binada bulunmakta olan seferberlik müdürlü
ğünü alabilecek bir binanın bugünkü şartlar içinde temini mümkün olduğu takdirde verilecek kiranın 
ne olabileceğini şimdiden tahmin güç olacağından» ihtiyaten, tahsisatın aynen kabulü cihetine gidil
mesi mütalâasındayım. 

804 ncü faslın 2 nci defatir ve evrakı matbua maddesine 450, üçüncü melbusat maddesine de 
bin lira zam vardır. Bu zamların sebebi de eşya fiyatlarında görülmekte olan pahalılıktır. 

11. 799 ncu vekâlet otomobili faslının birinci işletme maddesine beş yüz lira zam vardır. Bu 
maddeye geçen sene konulan 2 000 lira kâfi gelmediğinden sene içinde 400 liralık bir münakale 
yapılmıştır. Bu itibarla ve işletme malzemesi fiyatlarındaki yükseliş de gözönünde tutularak teklif 
edilen tahsisatın kabulü muvafık olur. 

800 ncü, motosiklet masrafları faslının 1 nci işletme ve ikinci tamir maddelerine iki yüz elli
şer lira zam teklif edilmektedir. Birinci zammın sebebi işletme malzemesinin pahalılaşması, ikin
cinin sebebi de motosikletin çok eski olması dolayısiyle sık sık tamire ihtiyaç göstermesidir. 

12. 810 ncu resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı faslına geçen seneye nazaran 1 500 lira 
fazlasiyle 9 000 lira tahsisat konulmuştur. Geçen sene 7 500 lira olarak kabul edilen tahsisat, mü
nakale ile 10 000 liraya çıkarılmıştır. Bugünkü ahval ve şartlar dolayısiyle müstaeelen hal ve ta
kip edilmesi lâzımgelen işler çoğalmıştır. Bu yüzden şehirler arası mükâlemeleri çok artmıştır. Bu 
itibarla bu fasılda tasarruf temin edilebileceği mütalâasında değilim. Tahsisatın aynen kabulü 
cihetine gidilmesi muvafık olacaktır. 

13. 814 ncü telifat ve neşriyat faslına geçen seneye nazaran 1 180 lira noksaniyle 4 294 lira 
konmuştur. Vekâletin diğer bazı vekâletlerde olduğu gibi bir mecmuası yoktur. Evvelki sene ve
kâleti alâkadar eden mevzuat bir araya toplanmış ve iki cilt olarak neşredilmiştir, önümüzdeki 
sene için bu kabilden neşriyat da mevzuubahis olmadığından, bu fasla konulan tahsisat hemen ka
milen iktisadi mahiyette olan, bazı neşriyata yardım içindir. 

14. 816 nci ecnebi mütehassıslar, tercümanlar ve kâtipleri faslına, 18 000 lirası ücret, 2 000 lirası 
harcırah ve sair zaruri masraflar olmak üzere, ceman 20 000 lira konmuştur. 

E cetveliyle alman kadroya dahil 1 229,66 lira ücretli bir ecnebi mütehassıs ile 210 lira ücretli 
bir tercüman vardır. Kimya sanayiinde ihtisası olan Polanya'lı mütehassısın mukavelesinin önü
müzdeki sene tecdit edilmesi şüpheli görülmekle beraber icabında yerine diğer bir ecnebi mütehas
sısın getirileceği ifade edilmektedir. Bu itibarla mevcut tahsisatın tasarruf edilip edilmemesi key
fiyetini encümenin yüksek takdirine arzederim. 

15. El ve ev sanatlarının inkişafına yardım maksadiyle 806 nci fasla geçen senenin 397 000 
lirasına mukabil 400 000 lira konulmuştur. Bu sene fasla «el ve ev sanatları kooperatif kurslarının 
bilcümle tesis ve idare ve tedris masrafları» unvaniyle bir madde ilâve edilerek buraya 10 000 lira
lık tahsisat ayrılmıştır. 
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E cetveline müsteniden Vekiller Heyeti karariyle alman kadrolar. 2 baş usta, 5 şef usta 80 

usta ve 1 modelci olmak üzere, ceman 88 kişiliktir. Ev sanatlarının inkişafında ve bu sahada 
kooperatifçiliğin ilerlemesinde büyük tesirleri olan vekâletin bu teşebbüsleri takdirle karşılan
mağa değer ve tahsisatın aynen kabulü yerinde olur. 

16. işçi sigorta idaresi ve 3008 sayılı kanunun 89 ncu maddesinin tatbiki masrafı olarak 
821 nci fasla bu sene de geçen seneki gibi 12 000 lira konulmuştur. 

E cetveline müsteniden Vekiller Heyeti karariyle alınan kadroda 120 lira ücretli üç, 100 lira 
ücretli bir daktilo müsevvit, ile 60 lira ücretli dört daktilo vardır. 

17. Daimî memuriyet harcırahı 7 000, muvakkat memuriyet harcırahı 25 000, müfettişler har
cırahı 20 000, iş müfettişleri harcırahı da 7 500 liradır, bu miktarlar geçen seneki tahsisatın 
aynıdır. Mart sonu itibariyle alman hesaplara nazaran 1941 malî yılında bu fasıllardan ta
sarruflar temin edileceği anlaşılmaktadır. Keyfiyetin yüksek encümence müzakeresi sırasında, 
verilecek izahat gözönünde tutulmak suretiyle tenzil edilecek miktarların tâyini muvafık ola
caktır. 

18. Krom madenleri ve Ereğli havzası ocakları ve diğer madenlerin ruhsat tezkeresi ve 
imtiyaz sahibine 2818 numaralı kanun mucibince verilecek tazminat ile aynı madenlerdeki tesisat 
karşılığı olarak ruhsat tezkeresi ve imtiyaz sahiplerine verilecek tazminat için 819 ncu fasla 
geçen sene olduğu gibi bu sene de 15 000 lira tahsisat konulmuştur. 1941 senesinde bu fasıldan 
diğer fasıllara 2 900 lira münakale yapılmış ve mart sonuna kadar da hiç bir masraf kaydedil
memiştir. Hak sahiplerinin şimdilik yeni müracaatları mevcut değildir. Vukuu muhtemel mü
racaatlar hakkında katı malûmat da bulunmadığından her ihtimale karşı geçen sene olduğu gibi 
15 000 liralık tahsisat teklif olunmuştur. Keyfiyeti Yüksek encümenin takdirine arzederim. 

İktisat vekâletinin 1942 malî yılı bütçesi hakkındaki maruzatım bundan ibarettir. 
20 . IV . 1942 
Raportör 

Tokad mebusu 
ffalit Nazmi Keşmir 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

790 Vekil tahsisatı 4 800 5 320 5 320 
791 

re verilecek zamlar 
288 750 298 082 

1 000 1 000 
0 1 500 

0 1 000 

793 

1 
2 
3 

4 

Vekil tahsisatı 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 
Yakacak zamı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

4 800 

248 640 
1 000 

0 

0 

249 640 289 750 301 582 

792 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 1 500 1 500 1 500 

0 

0 
0 

1 
2 
3 

4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek yakacak ve çocuk 
zamları 
Yakacak zammı 
Çocuk zammı 

Fasıl yekûnu 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

0 
0 

0 

239 280 
60 120 
5 000 

1 000 
1 500 

2 500 

268 097 
74 120 
4 000 

0 
0 

0 

268 097 
73 037 
4 000 

Fasıl yekûnu 304 400 346 217 345 134 



S\ M. 

794 

795 

Muhassasatm nev'i 

Vilayetler ücretleri 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

212 700 
29 340 

242 040 

53 016 

855 396 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

241 323 
34 254 

275 577 

53 016 

973 880 

241 323 
35 337 

276 660 

53 016 

983 212 

ikinci bap - Masraf 
796 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
797 Merkez levazımı 

1 Tenvir 
2 Teshin 
3 Kırtasiye 

Fasü yekûnu 

798 Merkez müteferrikası 
1 Müteferrika 
2 Resmî ziyafetler 

Fasıl yekûnu 

799 Vekalet otomobil masrafları 
1 İşletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

800 Motosiklet masrafı 
1 İşletme 
2 Tamir 

8 000 

3 000 
4 000 
4 000 

11 000 

6 000 
0 

6 000 

2 000 
750 

2 750 

1 000 
250 

8 000 

3 500 
5 000 
4 000 

12 500 

6 500 
1 000 

7 500 

2 500 
750 

3250 

1 250 
500 

8 000 

3 500 
5 000 
4 000 

12 500 

6 500 
1 000 

7 500 

2 500 
750 

3 250 

1 250 
500 

.,i> Fasıl yekûnu 1 250 1 750 1 750 
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Muhassasatm nev'i 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 

îkinci bap yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 000 
3 000 

7 000 

3 000 

4 000 

43 000 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

4 500 
3 000 

7 500 

3 500 

4 000 

48 000 

4 500 
3 000 

7 500 

3 500 

4 000 

48 000 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Matbu evrak ve defterler 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
îş müfettişleri harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

24 000 
6 000 
3 500 

33 500 

7 000 

7 500 

750 
7 216 

24 000 
6 450 
4 500 

34 950 

7 000 

9 000 

924 
7 042 

24 000 
6 450 
4 500 

34 950 

5 000 

25 000 
20 000 
7 500 

1 

25 000 
20 000 
7 500 

1 

20 000 
15 000 
6 000 

1 

9 000 

924 
7 042 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Muhassasatin nev'İ Lira Lira Lira 

Fasıl yekûnu 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 000 1 000 1 000 

Üçüncü bap yekûnu 109 467 112 417 98 917 

Birinci kısım yekûnu 1 007 863 1 134 297 1 130 129 

İkinci kısım - Güze mahsus fijfj| 
muhassasat : i-ff 

Birinci bap - Daimî masraflar z 
Telif at, neşriyat ve propaganda 6 474 5 294 5 000 
[İktisat ve meslekî mecmualar, kitap, 
haritalar, telif ve tercüme ücretleri, 
tabı, neşir ve teclit bedeli ve masraf
ları, filim ve filim makine mubayaası 
ihzar ve kira bedelleri, istihbarat ve 
propaganda masraflariyle bu maksat
lara müteferri yardımlar.] 

Kongreler ve beynelmilel mü-
essesat masrafları 
Beynelmilel müessesata iştirak 
hissesi 1 1 1 
Dış kongrelere gönderilecekle
rin harcırahları ve masrafları 1 1 1 
îç kongreler masrafı 1 1 1 

Birinci bap yekûnu 6 477 5 297 5 003 

İkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

Ecnebi mütehassıslar, tercü
manlar ve kâtipleri 20 000 

1 Ücret 0 18 000 18 000 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MllhaSSaaatm nev'İ Lira Lira Lira 

Harcırah ve sair zaruri mas
rafları 0 

20 000 

26 477 

2 000 

20 000 

25 297 

2 000 

20 000 

25 003 

Fasıl yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

Birinci bap - Maden işleri 
Tahlilhane masrafları 2 000 2 000 0 
Havzai fahmiye ve diğer ma
denler 
Ereğli kömür havzası 
Ereğli kömür havzası tahlilha
ne masrafları 
Harcırah 
[Havza dahilindeki ocaklara gidip ge
lecek memur, mühendis ve müstah
demlerin harcırahları bu tertipten 
verilir.] 
Havzanın diğer masrafları 
Diğer madenlerde müstahdem 
tezkere memurunun hayvan 
yem bedeli karşılığı 
Hademe ve kolcu elbisesi 

Fasıl yekûnu 

4 000 

0 
0 

0 

1 000 
1 000 

6 000 

4 000 

0 
0 

0 
. 

1 180 
1 500 

6 680 

0 

2 000 
1 500 

2 500 

500 
1 500 

8 000 

Teşviki sanayi kanunu muci
bince verilecek prim karşılığı 1 1 1 
Krom madenleri ve Ereğli hav
zası ocakları ve diğer maden
lerin ruhsat tezkeresi ve imti
yaz sahibine 2818 sayılı kanu
nun 6 ncı maddesinin A. B. C. 
bentleri mucibince verilecek 
tazminat ile aynı madenlerdeki 
tesisat karşılığı olarak ruhsat 
tezkeresi veya imtiyaz sahiple
rine verilecek tazminat 15 000 15 000 5 000 
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Muhassasatın nev'i 

Sanat modelleri mubayaa ve 
tevzii ile meşher, neşriyat ve 
propaganda masrafları 
El ve ev sanatlarında kullanı
lan bilûmum alât ve edevatın 
mubayaa, tevzi ve şevki, tesisa
tın inşası ve bunların işletme 
ve murakabesi için kullanıla
cak lüzumlu memur ve ustala
rın ücret ve harcırahları ve bü
tün işletme, teşhir, propagan
da masrafları ve bu hususta 
yapılacak her nevi yardımlar 
[Bu tahsisatın lüzumu kadarı malzeme 
ve alâtm tedarik ve mubayaa ve şev
kine sarf edilmek üzere Sümerbank'a 
yardım olarak verilebilir.] 
El ve ev sanatları kooperatif 
kurslarının bilcümle tesis ve 
idare ve tedris masrafları ve 
öğretmen ücretleri 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

îkinci bap 
tşçi sigorta idaresi masrafı ve 
3008 sayılı kanunun 89 ncu 
maddesinin tatbiki masrafı 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü hısım - Müşterek 
masraflar 

Tamirat masrafı 
Geçen yıl borçları 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

397 000 0 0 

0 390 000 387 000 

0 10 000 10 000 

397 000 400 000 397 000 

420 000 423 681 410 001 

12 000 12 000 12 000 

432 001 435 681 422 001 

1 500 1 500 1 500 
0 3 000 3 000 



Muhassasatm nev'i 

Eski yıllar borçları 
1940 yılı borçları karşılığı 
1939 » » » 
1938 » » » 
1937 » » » 
1936 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

2804 sayılı kanun mucibince 
Maden tetkik ve arama ensti
tüsüne yapılacak yardım 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 000 
2 000 
1 000 

500 
350 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

1 000 
500 
400 
250 

0 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 000 
500 
400 
250 

0 

6 850 

8 350 

2 150 

6 650 

2 150 

6 650 

1 950 000 1 950 000 1 950 ÛÖÛ 

UMUMÎ YEKÛN 3 424 691 3 551 925 3 533 783 





23-Münakalât V. 



Rapor 

Münakalât vekâletinin 1942 senesi bütçesi tetkik edildi: 
Vekâletin 1942 malî yılı için tesbit ve teklif ettiği bütçesi yekûnu (1 953 827) liradır. 1941 

malî yılı bütçesine nazaran (256 769) lira bir fazlalık arzediyor. Umumiyet itibariyle bu fazlalık 
şunlardan iler igelmektedir: 

a) Fasıl (830) da görülen (520) lira fazlalık son Fevkalâde zam kanunu icabıdır. (831) nci 
fasıldaki (142 379) lira fazlalıkdan (68 520) lirası taşra liman ve müstahdemleri hakkında teklif 
edilen teşkilât kanununun istilzam ettiği zaruri artmadan, bakiyesi de Fevkalâde zam kanunu mu
cibince gereken zamlardan ileri gelmektedir. Fasıl (833), (834), (835) ve (836) da görülen art
ma ve eksilmeler yukarıda arzettiğim sebeplerden mütevellittir. 

b) Fasıl (837) mefruşattan (5 000) lira bir tasarruf yapılmıştır. Esasen geçen yıl bu fasıldan 
(3 000) lira düşülerek başka fasıllara münakale yapılmıştır. Fasıl (838) tenvir maddesinden 
(1 000) lira bir tasarruf yapılmış aynı faslın kırtasiye maddesine (1 000) lira zammedilmiştir. 
I asıl (839) 1941 yılı tahsisatının aynı olarak konulmuştur. Fasıl (840) ve (841) geçen yılın, aynı
dır. Fasıl (842) )ye ahvali hazıra dolayısiyle (3 000) lira bir aam yapılmıştır. Fasıl (843) vilâ
yetler müteferrikasına geçen yıla nazaran (1 000) lira (Ahvali hazıra) mucip sebebiyle bir mm ya
pılmıştır. 

e) Fasıl 844 madde (1) icar bedeli geçen senenin aynı olarak (31 000) lira teklif edilmiş 
ise de, yüksek vekâlet geçen seneki temennimize uyarak bu yıl vekâletin işgal ettiği binayı Devlet 
demiryollarının inşası bitmiş olan merkez binasına nakle karar vermiş olduğundan bu maddeden 
(21 000) lira tenzil edilmiştir. Mütebaki (10) bin liradan (6) bin lirası taşra icar bedelleri kar
şılığı (4) bin lirası da esasen mülhak ve müstakil bir bütçe ile idare edilmekt olan Devlet demir
yollarına bir kira parası ödenmesi ihtimali düşünülerek ipka edilmiştir. Bu faslrn (2) nci madde
sinde görülen (2 000) ve (3) ncü maddesinde görülen (4 000) lira zamlar yine ahvali hazıra mucip 
sebebine istinat etmektedir. Fasıl (845) ve (846) geçen yılın aynıdır. Fasıl (847) geçen yıla naza
ran (3 000) lira fazlalık arzetmektedir. Esasen 1941 malî yılı için bu fasla (2 000) liralık bir 
münakale de yapılmış olduğundan bu teklif yerinde görülmüştür. Fasıl (848) de geçen yıla na
zaran (6 000) lira bir fazlalık görülmektedir. 1941 malî yılı içinde bu fasla (8 000) lira bir münaka
le yapılmıştır, vekâletin bütçe mucip sebebinde de görüleceği veçhile bu zam ahvali hazıra dolayı-
siyle zaruridir. Fasıl (849) da görülen (2 629) lira fazlalık da aynı sebeplerden ileri gelmektedir. 
Fasıl (850) geçen yılın aynıdır. 

d) Fasıl (851) de (1 000) lira ve fasıl (852) de görülen (3 000) lira noksan tahsisat bu hiz
metlerin ahval dolayısiyle yapılamamasından ileri gelmiştir. Esasen geçen yıl bu fasıldan münaka
le için (5 000) lira tenzil edilmiştir. Fasıl (854) ve (855) geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 
Fasıl (856) Yüksek deniz ticaret mektebi masraflarına karşılık olan (1) nci maddesine geçen sene
ye nazaran (35 000) lira fazla tahsisat vazedilmiştir. Bu fazla 1940 senesine nazaran 1941 senesi 
dahi (45 000) lira fazla tahsisat konulmuştu. Bu sene de % 24 nisbetinde görülen fazlalık yeni hiz
metler ihdasından olmayıp tıpkı geçen sene olduğu gibi hayat pahalılığından ileri gelmektedir. Büt
çenin bu şekildeki yükselişine bilhassa yüksek encümenin dikkat nazarına arzı bir vazife telâkki 
ederim. Bu fasıldaki fazlalığa gelince, münferit olarak yapılacak bir çare olmadığından yerindedir 
mütalâasmdayım. Fasıl (857) nin (1) nci maddesine geçen seneye nazaran (25 000) lira zam ya
pılmıştır. Geçen yıl içinde bu maddeye münakale yoluyla (17 000) lira zam yapılmıştır; ahvali ha
zıra dolayısiyle zam yerindedir. Bu faslın (2) nci maddesinde (21 660) lira noksan tahsisat konul
muşla da bundan (6 000) lirası bütçe formalitesi bakımından (3) ncü madde olarak ayrılmasından, 
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ileri gelmektedir; geçen yıla nazaran esas noksan (15 660) liradır. 

Bu noksanlık kabili izah değildir. Bütçe zaru re ilerinden ilen gelmektedir. Bu hizmetin ehem
miyeti gözönüne alınarak tetkikatımız sırasında iasıl v844) icar bedelinden tenzil edilen (21 000) 
lira bu maddeye üâve edilerek bu maddenin tutarı vt(> GOO; üra^a çıkarılmıştır. Yüksek encü
menin kah-jpîmü dilerim. i>' i^sılda yeni bir madde daha ihdas emlerek (15 000) lira bir tahsisat 
^ azedilmiştir, bu para ile yeniden bir pusla tashih istasyonu tesis edilecektir. Vekâletin mucip sebe
binde de izah ettiği gibi tahsisat yerinde görülmüştür. 

Fasıl (858) de vesait kirası maddesinde görünen (3 000) lira fazlalık hayat pahalılığından ileri 
gelmektedir. Fasıl (859) geçen yılın anyıdr. Faısl (860) da (3 000) lira fazla tahsisat vazedilmiştir. 
Sebebi olarak ahvali hazıra gösterilmektedir. Geçen yıl borçlarında (590) lira eski yıl borçların
da da (2 000) lira görülen fazlalık gelmiş tahakkukları ve zuhur edecek borçlara karşılıktır, 

Umumî olarak vaziyeti bu şekilde arzettikten sonra yüksek encümenin raportörlere vermiş ol
duğu direktifin esasları da tetkik edildi. Sırasiyle arzolunur : 

Sual: 1 — 
Cevap : 1 — Maaş ve ücret fasıllarına konan tahsisat 1941 senesi fiili kadrosuna göre olmayıp 

yeni hazırlanan ve Büyük Millet Meclisine sevk olunan ve Hükümetçe kabul edilen Teşkilât ka
nunu projesine göredir. 

4178 sayılı kanun mucibince kabul edilmiş olan fevkalâde zam miktarı da yine teşkilât kanunu 
projesine merbut kadrolara göre hesap edilmiştir. 

1941 senesi fiili kadrolara göre 1941 senesi bütçesindeki tahsisat tutarı ile yeni kanun proje
sine müsteniden teklif edilen tahsisat tutarı ve fevkalâdelerin mukayesesi aşağıda yapılmıştır. 

A) 194J senesi kadrosu : Memur Tahsisat Fevkalâde Umumî 
Maaşlı memurlar : adedi tutarı zam yekûn 

Merkez 
Taşra 

157) 
182) 419 280 

38 311 
28 994 486 585 

L cetveli 
339 

24 
67 305 

Memur Tahsisat Fevkalâde Umumî 
adedi tu tan zam yekûn 

B) Daimî ücretli memurlar : 
Merkez : 
Taşra : 

Yekûn 
C) 19 ncu maddeye dahil müteferrik müs

tahdemler : 
Merkez : 
Taşra : 

Yekûn 
Yeni teşkilât kadrosuna göre : 
A) Maaşlı memurlar : 

Merkez : 
Taşra : 

15 
68 

83 

72 
162 

234 

156 
214 

47 160 
114 120 

161 280 

45 780 
40 920 

86 700 

265 980 
219 420 

5 392 
17 504 

22 896 

8 963 
8 397 

17 360 

38 676 
39 059 

52 552 
131 624 

184 176 

54 742 
49 316 

104 058 

303 186 
258 479 

370 485 400 77 735 561 659 
L cetveli 14 (21 000) 3 216 
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B) Daimî ücretli memurlar 
Merkez : 
Taşra 

Müteferrik müstahdemler : 
C) 19 ncu maddeye dahil 

Merkez : 
Taşra : 

Memur 
adedi 

12 
68 

Tahsisat Fevkalâde 
tutarı zam 

37 320 
117 720 

4 315 
17 445 

Umumî 
yekûn 

41 635 
135 165 

80 155 040 21 760 176 800 

72 
92 

45 780 
40 920 

8 963 
8 397 

54 742 
49 316 

Yekûn 

Farklarının neticesi : 
1. Maaş kısmında : 

1942 senesi bütçesi 
1941 senesi bütçesi 

1941 senesi bütçesinde (1942 tahsisatı fazladır. 
2. Daimî ücret kısmında : 

1941 : 
1942 : 

164 86 700 17 360 104 058 
Bütçeye Umumî 
mevzu Fevkalâde fark 
tahsisat zam yekûnu 

485 400 
419 280 

t ._ 

76 259 
67 305 

v. 

561 659 
486 585 

V 

66 120 8 954 75 074 

161 280 22 896 
155 040 21 760 

6 240 1 136 
7 376 

67 698 
Müteferrik müstahdemlerde fark yoktur : 
Bu itibarla umûmî fark 67 698 lira görülmekte ise de 1941 senesinde fevkalâde zam mevcut 

olmadığından esas fark maaştan artan miktardan ücret noksanı tenzil edildikten sonra 58 880 lira 
miktarında fazlalık vardır. 

Sual : 2 — 
Cevap : 2 — 1941 senesi L cetveline nazaran 1942 L cetvelinde tebeddülat yapılmamıştır. 
Ancak teşkilât kanunu daha evvel çıktığı takdirde mevkuf tutulan 24 adedi 14 adede inecektir. 
Sual : 3 — 
Cevap : 3 — D cetvelinde 1941 senesi bütçesine nazaran 1942 senesi teklifinde hiç bir değişiklik 

yapılmamıştır. 
Ancak senelerden beri çalışıp terfi imkânları bulunmıyan 4 tevzi memurunun ücretinin 50 lira

dan 60 liraya iblâğı ve aynı zamanda vekâletin muhasebe dairesi işlerinde de çalıştırılmak üzere 
Hava nakliyatı müdürlüğü kadrosuna 75 lira ücjretli bir daktilo ile levazım müdürlüğü kadrosuna 
keza 75 lira ücretli bir daktilonun ilâvesi zaruri görülmüş olduğundan bu cihetin nazarı dikkate 
alınarak D cetvelindeki mevcut tevzi memurlarından dördünün ücretlerinin 50 liradan 60 liraya 
iblâğı ve arzedilen 75 liradan iki daktilonun yine D cetveline ilâvesi şayanı temenni görülmektedir. 
(Bu mevzu bir tahsisat fazlalığını istilzam etmemektedir. Yalnız vekâletin iç mesaisinde vazife 
taksimine taallûk ettiği için şahsen muvafık görülmüş ve takdiri de Yüksek Encümene bırakıl
mıştır). 
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Sual : 4 — 
Cevap : 4 — Muvakkat müstahdemler tertibine geçen senenin aynı tahsisat konulmuştur. Fazla

lık yoktur. Görülen fark fevkalâde zamdan mütevellittir. 
Bu tertibe mevzu 1 500 lira tahsisat kâfi gelmediğinden 1941 senesi içinde aynı fasıldaki üc

retli memurlar maddesinden (2 000) lira münakale yapılmıştır. 
Muvakkat müstahdemler tertibindeki kadro E cetveline alınmış olup bidayeten 1 500 lira tah

sisat dahilinde 30 lira aylık ücretli 6 silici ile 50 ücretli 2 teksirci 6 ay müddetle istihdam edil
mek üzere E cetveli kadroları alınmış ve bunların devamlarına zaruret hâsıl olduğundan mayıs 1942 
gayesine kadar 5 aylık müddetleri temdit edilmiştir. İstihdamlarına zaruret hâsıl olması ise 
mevcut D cetvelindeki odacıların bir çoğu talim maksadiyle silâh altına alınmış olmalarından 
ücretleri aynen verilmekte devam edilmesi sebebiyle yerlerine başkasının tâyini cihetine gidilmemiş 
ve muvakkat müstahdemlerden istihdam olunanların devamlarına gidilmiştir. 

Sual : 5 — 
Cevap : 5. (E) cetveli merkez kısmında yukarıda bahsedilen müteferrik müstahdemlerden 

ibarettir. 
Taşrada Yüksek Deniz Ticaret mektebi ile liman vasıtalarında kullanılan müstahdemlerden 

ibaret bulunmaktadır. 
1. Yüksek Deniz Ticaret mektep gemisi mürettebatı 35, 45, 50 lira ücretli 16 mürettebattır. 
2. Liman vasıtalarında 70 lira ücretli bir deniz şoförü ile 35 lira ücretli 2 bekçi ve 35 lira 

ücretli 2 gemiciden mürekkep olmak üzere beş kişilik kadrodur. 
(Liman vasıtalarmdaki (E) cetveli kânunusani 1942 den sonra ve 6 aylık olarak alınmıştır.) 
(Bunların birer kadro cetveli bağlı dr.) 
Bunlardan başka Devlet Reisinin rükû bun a mahsus yatlar kadrosu da (E) cetveli olup bu 

kadro bir sene için ve daimî mahiyettedir. Hakikî ihtiyaçlara cevap veren bu kadrolarda tasarrufa 
imkân görülmemiştir. 

Sual : 6 — 
Cevap : 6 — 1941 senesine nazaran 256 000 lira karşılıkları mevcut değildir. 
Sual : 7 — 
Cevap : 7 — Yoktur. 
Sual : 8 — 
Cevap : 8 — Yeniden nakil vasıtası almmıya çaktır. Vazedilen tahsisat 1941 senesi tahsisatı

nın aynı olup tasarrufa imkân bulunmamıştır. """ '' 7 v' 
Sual : 9 — 
Cevap : 9 — 1941 senesine nazaran 256 000 fazla tahsisat vazedilmiştir. Bu tahsisatın 15 bin 

lirası ile zaruri görülen (pusla tashih istasyonu) mm inşasına ve 35 000 lirasının Yüksek Deniz 
Ticaret mektebi iaşe ve bilûmum masrafları karşılığı olmak üzere (% 24) mektep masrafına ilâve 
ve 25 bin lirası da mayın imha masraflarına ve mütebakisi 4178 numaralı kanun mucibince maaş 
ve ücretli kadrolara ait fevkalâde zam karşılığına tahsis edilmiştir. Sene içinde yapılan münakale
lere ait cetvel merbuttur. 

Sual : 10 — 
Cevap : 10 — Taşe, teshin tahsisatlarının yapılan araştırmalar neticesinde hakikî ihtiyaca teka

bül ettiği görülmüştür. 
Sual : 11 — 
Cevap : 11 — icar tahsisatı olan 31 bin liradan (21 000) lirası vekâletin Demiryolu idaresine nakli 

münasebetiyle tasarruf imkânı bulunmuş ve bu tahsisat liman temizleme tahsisatı noksan görül
müş olduğundan bu tertibe zammedilmiş ve mütebaki 10 bin liranın 6 bin lirası taşra liman bi
nalarının icarı olduğu yapılan tetkikattan anlaşılmıştır. 

Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğü mülhak bütçe ile idare edilmesi hasebiyle 4 000 li
ranın mezkûr Umum müdürlüğe icar bedeli olarak verilmesi derpiş edilmiştir. 
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Sual : 12 — 
Cevap : 12 — Kırtasiye tertibine mevzu tahsis;)t 1941 senesine nazaran kâğıdın pahalılaşması do-

layısiyle merkeze ( 1 000) ve taşraya (1 000) lira fazla tahsisat ilâve edilmiş ve bu da fevkalâde ah
val nazarı dikkate alınarak muvafık görülmüştür. 

Sual : 13 — 
Cevap : 13 — Mefruşat ve demirbaş hakkında yapılan tetkikatta 1941 senesine nazaran merkez

den 5 bin lira tenzil edilmiş ve taşra kısmı aynen ipka edilmiştir. Bu tahsisatın da ihtiyaca teka
bül edeceği kanaatine varılmıştır. 

Sual : 14 — 
Cevap : 14 — Daimî ve muvakkat harcırahlar tertibinde yapılan tetkikatta muvakkat harcırahın 

kâfi gelmediği ve 2 000 liranın bu sene münakale suretiyle zam yapıldığı görülmüş ve bu tahsisat 
geçen senenin aynı olarak ipka edilmiştir. 

Yalnız limanların ve vekâlet teşkilâtının daimî kontrolünün temini için müfettişler harcırahına 
3 bin lira zam yapılmıştır. 

Sual : 15 — 
Cevap : 15 — Posta, telgraf ve telefon ücretleri vekâlete merbut iki umum müdürlüğün İstan

bul'da bulunması ve son durum dolavısiylc vapur harekâtının daima takibi neticesi olarak eski 
senelere nazaran vazedilmiş olan tahsisat kâfi görülmüş ve yapılan incelemede tasarruf imkânı 
bulunamamıştır. 

Sual : 16 — 
Cevap : 16 —• 1941 senesinde Avrupa seyahatleri vuku bulmamıştır. Son durumun icaplarına 

göre Bağdat ve iskenderiye gibi yerlere memur gönderilmesi zarureti gözönünde tutularak tah
sisat aynen ipka edilmiştir. 

Sual : 17 — 
Cevap : 17 — Yapılan tetkikatta tasarruf imkânı bulunamamıştır. 
Sual : 18 — 
Cevap : 18 — Bu fasılda münakale yapılmamıştır. Vazolunan tahsisat kâfi görülmüştür. 
Sual : 19 —-
Cevap : 19 — Bütçe formülleri tetkik edilmiş ve pusula tashih istasyoniyle 842 nei faslın 2 nci 

maddesi Maliye vekâletince iki maddeye ayrdmış ve başka yeni bir hüküm tesis edilmemiştir. 
Sual : 20 — 
Cevap : 20 -— Nakil vasıtalarına yeniden ilâve yapılmamıştır. 
Sual : 21 — 
Cevap : 21 — Yüksek deniz ticareti mektebi iaşe ve masraflarına ve diğer masraflarına son du

rum icabı olarak 1941 senesine nazaran % 24 fazla tahsisat ilâve edilmiş ve bu da muvafık görül
müştür. 

Netice 

Münakalât vekâletinin 1942 senesi bütçesi üzerinde yapılan incelemeler hakkındaki düşünce ve 
mütalâalarım yukarıda sırasiyle arzedilmiştir. 

28 . I V . 1942 
Raportör 

Kütahya Mebusu 
Alâettin Tiridoğlu 



F. M. Muhassasatm nev'i 

1941 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

830 
831 

832 

0 

833 

1 
2 
3 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 
Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek yakacak ve çocuk 
zamları 

0 Çocuk zammı 
0 Yakacak zammı 

Merkez ücretleri 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müst 
3 Muvakkat müsts 

4 800 

Fasıl yekûnu 420 780 

3 000 

5 320 

419 280 561 659 
1 500 1 500 

0 0 

563 159 

3 000 

5 320 

561 659 
1 500 
3 000 

1 500 

567 659 

3 000 

Fasıl yekûnu 

ahdemler 
ıhdemler 

Fasıl yekûnu 

0 
0 

0 

47 160 
45 780 

1 500 

94 440 

3 000 
1 500 

4 500 

41 635 
58 343 

1 500 

101 478 

0 
0 

0 

41 635 
58 343 
1 500 

101 478 
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834 

835 
836 

Muhassasatın nev'i 

Vilâyetler ücretleri 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Muvakkat tazminat 
Kanunları mucibince askerlik 
dersi muallimlerine verilecek 
ücret 

Birinci bap yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

114 120 
40 920 

Fasıl yekûnu 155 040 

42 168 

900 
721 128 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

135 165 
49 316 

184 481 

41 200 

1 200 

904 338 

135 165 
49 316 

184 481 

41 200 

1 200 

904 338 

837 

838 

m 

840 

İkinci bap - Masraf 
Vekâlet binasının tefrişi ve de
mirbaşı ve masarifi umumiyesi 
Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

10 000 

Merkez müteferrikası 
Müteferrika 
Resmî ziyafetler 
Asansör, işaret ve telefon tesi
satı motöıierinin cereyan, ta
mir ve işletme masrafları 

Fasıl yekûnu 

Vekâlet otomobili masrafı 
1 İşletme 
2 Tamir 

750 

7 750 

2 200 
600 

5 000 

750 

7 750 

2 200 
600 

5 000 

Fasıl yekûnu 

ikası 

4 000 
6 000 
5 000 

15 000 

6 000 
1 000 

3 000 
6 000 
6 000 

15 000 

6 000 
1 000 

3 000 
6 000 
6 000 

15 000 

6 000 
1 000 

750 

7 750 

2 200 
600 

Fasıl yekûnu 2 800 2 800 2 800 



2 4 6 -

- . 
Muhasaasatm nev'i 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

15 000 

7 000 
4 000 

11 000 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

15 000 

9 000 
5 000 

14 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

15 000 

9 000 
5 000 

14 000 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
icar bedeli 
Matbu evrak ve defterler 
Melbusat 
[Liman ve liman kontrol memurla-
riyle müstakillen vazife gören liman 
memur ve reislerine, merakip müstah
demlerine demirbaş olarak verilecek 
muşamba, çizme, ayakkabı ve melbu
sat ile merkez ve taşra odacılarının 
ayakkabı ve melbusatı.] 

Vilâyetler müteferrikası 6 000 7 000 7 000 

İkinci bap yekûnu 67 550 66 550 66 550 

31 000 
8 000 

11 000 

31 000 
10 000 
15 000 

10 000 
10 000 
15 000 

Fasıl yekûnu 50 000 56 000 35 000 

Daimî memuriyet harcırahı 8 000 8 000 8 000 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
İResmî telefon tesis ve mükâle-̂  
îne masraflariyle ücretli mü̂  
habere ve mükâleme bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

12 000 
12 000 

Ö 000 
6 119 

12 000 
15 000 

15 0ÖÖ 
8 748 

12 00Ö 
15 000 

15 000 

8 748 
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Muhassasatın nev'i 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci hısım - Cüze mahsus 
mulıassasat 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

2 000 

99 119 

887 797_ 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lİra 

2 000 

116 748 

1 087 636 

2 000 

95 748 

1 066 636 

8£Y 8 _ . . 6 

Birinci bap - Müteferrik mas
raflar 

Resim, fennî edevat ve âletler 
levazımı ve fotoğraf makine ve 
malzemesi mubayaa ve tamir 
masrafları 4 000 3 000 3 000 
Meslekî mecmua, kitap ve ha
rita mubayaası, telif ve tercü
me ücret ve mükâfatlan, tabı, 
teclit, neşir bedeli ve masrafla
rı, filim ve filim makinesi mu
bayaası, filim developman ve 
saire masrafları, istihbarat ve 
propaganda masraflariyle bu 
maksatlara müteferri alelû-
mum yardımler 10 000 7 000 7 000 
Nakil vasıtaları masrafları 
işletme 2 000 2 000 2 000 
Tamir 600 600 600 

Fasıl yekûnu 2 600 2 600 2 800 
00. ——_ 

EcnSfi? ^mütehassıs, tercüman 
ve kâtipleri İ l i 
Ecnebi memleketlere gönderi-
leceİPmemurlar harcırahı 5 000 5 000 5 000 

Birinci bap yekûnu 21 601 17 601 17 601 
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M. Muhassasatm nev'i 

ikinci bap - Deniz ticareti 
Yüksek deniz ticaret mektebi 
masrafları 

1 Umumî masraflar 
2 Laboratuvarlar, atelyeler için 

alât, edevat ve malzeme muba
yaası ve bunlara ait bilcümle 
tesis masrafları, kütüphane 
için kitap ve mecmua muba
yaası ve bunların teclidiyesi, 
kitap telif ve tercüme ve tabı 
ücretleri 

3 Deniz vesaiti mubayaası 

Fasıl yekûnu 

Liman ve sahil hizmetleri 
1 Mayın imha ve buna müteferri 

diğer masraflar 
2 Limanları temizleme, tarama 

işleri ve şamandıra imal ve te
sis, tamir, idame, idare ve bi
lûmum masrafları 

3 Muvakkat memuriyet harcırahı 
4 Limanlarda sahilde verilecek 

beynelmilel işaret malzeme ve 
vesaitinin tesisi, mubayaa, ta

mir ve umumî masrafları 
5 Tesis edilecek pusla tashih is

tasyonu umumî masrafları ve 
istimlâk bedeli 

Fasıl yekûnu 

Liman idaresinin deniz nakil 
vasıtaları masrafları 

1 Liman idarelerinin nakil vası
talarının işletme, tamir, idame, 
mubayaa ve sair masrafları 

2 Vesait kirası 

Fasıl yekûnu 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümene© 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

145 000 180 000 180 000 

10 000 10 000 10 000 
5 000 5 000 5 000 

160 000 195 000 195 000 

10 000 35 000 35 000 

66 660 45 000 66 000 
0 6 000 6 000 

2 000 2 000 2 000 

0 15 000 15 000 

78 660 103 000 124 000 

32 000 30 000 30 000 
6 000 9 000 9 000 

38 000 39 000 39 000 



Munaasasatın aev'i 

Devlet Reisine ait deniz vasıta
larının bilûmum işletme, muba
yaa, inşaat ve müteferrik mas
rafları ve sigorta ücretleri için 
Denizyolları idaresine verile
cek mebaliğ 
G-eceleri vazife gören liman 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 mal! yılı için 
Hükümetçe Encümene* 
talep edilen kabul edilen 

l i ra Lira 

494 400 494 400 494 400 

memurlaı 
Tamir ve 

. 

ÜÇÜE 

Geçen yi] 
Eski yılla 
1940 yılı 
1939 » 
1938 » 
1937 » 
1936 » 

rina verilecek ücret 
inşaat masrafı 

îkinci bap yekûnu 

teü bap - Borçlar 
l borçları 
tr borçları 
borçları karşılığı 

Pasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

5 000 
5 000 

781 060 

3 000 
2 000 
1 000 

300 
300 

6 600 

6 600 

809 261 

1 697 058 

8 000 
2 000 

841 400 

3 590 

2 000 
1 000 

300 
300 

0 

3 600 

7 190 

866 191 

1 953 827 

8 000 
2 000 

862 400 

3 590 

2 000 
1 000 

300 
300 

0 

3 600 

7 190 

887 191 

1 953 827 
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Rapor 

1942 mali yılı Ticaret vekâleti bütçe projesini tetkik ettim: 
Mucip sebepler lâyihasında da zikredildiği üzere bu sene bütçesinde geçen yılmkine na

zaran teklif edilen değişiklikler 4178 numaralı kanun mucibince maaş ve ücretlere yapılan fev
kalâde zam karşılığı dışında diğer fasıl ve maddeler arasındaki zam ve tenzillerin muhassa-
lası olarak masraflar için (8 000) liralık kadar bir artmadan ibarettir. Müfredat itibariyle yapı
lan tetkikatta, gerçi maaş ve ücret tertiplerine konulan muhassasat fiili kadroların ieabettirdiği 
miktarlarda ise de maaşlı memurlardan senelik maaş tutarı (26 640) liraya baliğ olan dokuz ve 
ücrettik/L den .le (Merkez ve vi'âyeler beraber) senen ücreteri (81 120) liraya baliğ olan 35 
memuriyetin münhal buunduğu görülmektedir. Ticaret buselikleri gibi bir kısım memuriyet
ler için ahvali hazıra maişet şartları içinde kanuven verilebilen paranın ademi kifayeti münasebe
tiyle talip bulunmaması, bir kısmı için ücretli memurların maaşa geçmeleri bahis mevzuu oldu
ğuna göre vekâletin yeni ihtiyaçlarına göre ihdas olunacak kadrolara mukabil muvakkaten acık 
bırakılmak gibi sebeplerle izah olunan bu münhalleriıı bir kıısmı da memurini mevcudenin vekâ
leten istihdamı işine mevzu teşkil etmektedir. Maaş ve ücret bahsinde 4178 numaralı kanuna göre 
verilecek yakacak zammı olarak teklif edilen 360 ve çocuk zammı olarak teklif edilen (1 000) 
liranın bir hesaba istinad etmiyen tahminattan ibaret olduğunu kaydettikten sonra ehemmiyetsiz de 
olsa ufak bir tasarruf imkânına temas edeceğim. Ziraat ve İktisat vekaletleriyle aynı sakf altın
da çalışan Ticaret "Vekâletinin de diğerlerine mütenazır olmak üzere müteferrik müstahdem olarak, 

(120) lira ücretli daire müdürü 
120 » » Telefon makinisti 

80 » » elektrikçisi 
60 » » kalorifercisi 
60 » » Bahçıvanı 

3X 40 » » gece bekçisi vardır. 

Üç vekâletin müşterek hizmetlerinden olan bu işler için ayrı ayrı kimseler istihdamı yerine ve
kâletlerden birinin diğerinin işlerini de görmek mükellefiyeti ile memur ve hademe istihdam et
melerini pek mümkün telâkki eder Âe hele gece bekçisi gibi bazı müstahdemlerin tek bir mercie 
bağlı olmaları inzibat noktasından da müreccah olacağını ilâve ederim. 

878 nci faslın birinci maddesinde mevzu icar bedeli tahsisatı geçen seneki gibi (30 000) lira 
olarak mevzudur. Bunun (7 500) lirası merkez ve takriben (21 600) lirası vilâyetler ihtiyacına 
mühassastır. Merkezde verilen bedeli icarlar normal olmakla beraber vekâlet teşkilâtının dağınık 
bir halde çalışması iş randımanına şüphesiz tesir edecek mahiyette olmakla vekâletin toplu bir 
halde çalışabilmesi imkânlarının taharrisi şayanı temennidir. Vilâyetlerde îstanbul, îzmîr ve 
Trabzon'dan maada mahallere muhassas bedeli icarların ufak tefek meblâğlar olması delaletiyle bu 
ihtiyaçların biraz himmetle Ticaret vekâleti servislerinin Hükümet dairelerine yerleştirilmesi sure
tiyle hiç değilse kısmen tasarruf edilebileceği varidi hatır olmaktadır. 

887/2 Hükümetçe iştirakine karar verilecek dış sergiler masrafı olarak bu sene geçen seneki 
(100 000) liraya mukabil (86 000) lira teklif edilmektedir. Viyana, Budapeşte, Milano, Laypzig ve 
Filibe sergilerine muhtemel iştirakimiz noktai nazarından konulan bu tahsisat bir menfaati ik
tisadiye istihdaf eden bir hizmet icabı olmaktan ziyade bir takım siyasi icaplar muhassalası olduğu 
anlaşılmaktadır. 

888/1 Bu maddenin formülüne bu sene ilâve edilen «yazı ve hesap makineleri mubayaa ve 
tamir» fıkrasının yerinde olmadığı fikrindeyim. Şimdiye kadar olduğu gibi yazı ve hesap makine-



- â S l -
lerinin mefruşat ve demirbaş tahsisatından mubayaası ve şayet bu tahsisat kifayet etmiyorsa bu
nun ihtiyaç nisb etine çıkarılması esbabı aranılma lıdır. 

889/3 Bu maddenin formülüne ilâve edilen «ve izaz ve ikram ve saire» fıkrasının tayyedil-
mesi ve mütaakıp 889/4 ncü madde formülüne icabediyorsa bir (yerli) kelimesinin ilâvesiyle mak
sadın temini mümkün olur fikrindeyim. 

892/2 Ticaret ateşelikleri daimî ve muvakkat memuriyet harcırahları geçen seneki tahsisata 
(8 000) lira zamla (23 000) lira olarak teklif edilmektedir. Münhal memuriyetler vesilesiyle yuka
rıda da arzettiğim gibi ahval ve şeraiti hazirada maaşlarının kifayetsizliği dolayısiyle yeniden Ti
caret ateşeliklerine talip bulunamamakta ve münhal bazı hizmetler mücavir diğer bir ticaret 
atesesinin icabeden mahalle izamı suretiyle temine yılışıl makta imiş. İşte harcıraha zammı icabeden 
sebep. Bu vaziyetin idamesi mahzurlu gibi görünyüor. Esaslı bir tedbir daha yerinde olur müta
lâasında bulunduğum arzolunur. 

25 . I V . 1942 
Raportör 

Seyhan mebusu 
8. Çam 
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Muhassasatın nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 mali yılı için 
Hükümetçe Encümene© 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
yerilir.] 
Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Yakacak ve çocuk zamları 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 

4 800 

0 

Fasıl yekûnu 254 300 

3 000 

0 
0 

5 320 

0 

290 565 

2 640 

360 
1 000 

5 320 

252 300 
2 000 

0 

288 565 
2 000 

0 

288 565 
2 000 
1 000 

360 

291 925 

2 640 

0 
0 

Fasıl yekûnu 

Merkez ücreti 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

0 

400 000 
78 660 
1 000 

479 660 

290 000 
28 260 

1 360 

450 979 
94 870 
1 000 

546 849 

334 128 
34 158 

0 

450 979 
94 870 
1 000 

546 849 

334 128 
34 158 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

870 

3 Muvakkat müstahdemler 

Muvakkat tazminat 

500 

Fasıl yekûnu 318 760 

64 400 

500 

368 786 

64 400 

500 

368 786 

64 400 

Birinci bap yekûnu 1 124 920 1 279 920 1 279 920 

İkinci bap - Masraf 
871 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
872 Merkez levazımı 

5 000 5 000 5 000 

873 
874 

875 

876 
877 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 

3 000 
3 000 
5 500 

11 500 

5 000 

2 000 
800 

2 800 

5 000 
4 500 

9 500 

4 000 

6 000 

3 000 
3 000 
5 500 

11 500 

5 500 

2 500 
800 

3 300 

5 000 
4 500 

9 500 

4 000 

5 000 

3 000 
•3 000 
5 500 

11 500 

5 500 

2 500 
800 

3 300 

5 000 
4 500 

9 500 

4 000 

5 000 

İkinci bap yekûnu 43 800 43 800 43 800 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F . M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Üçüncü bap -.Müşterek 
masraflar 

878 Mütenevvi masraflar 
1 icar bedeli 30 000 30 000 30 000 
2 Matbu evrak ve defterler 5 000 5 000 5 000 
3 Melbusat 4 400 6 000 6 000 

Fasıl yekûnu 39 400 41 000 41 000 

879 
880 

881 
882 
883 

884 

885 
886 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

12 000 

24 000 
32 000 

1 000 

15 300 

6 000 
10 482 

1 500 

12 000 

24 000 
32 000 
4 000 

19 000 

8 000 
13 886 

1 500 

12 000 

24 000 
32 000 
4 000 

19 000 

8 000 
13 886 

1 500 

Üçüncü bap yekûnu 141 682 155 386 155 386 

Birinci kısım yokunu 1 310 402 1 479 106 1 470 106 

İkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 

887 Dahilî ve haricî sergiler ve nu
mune meşherleri masrafları 

1 îzmir sergisine yardım 
2 Hükümetçe iştirakine karar 

verilecek dış sergiler masrafı 

50 000 

100 000 

50 000 

86 000 

50 000 

86 000 
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Muhassaaatın ney'i 

iç sergi ve iç ve clış numune 
meşherleri 

Fasıl yekûnu 

Telifat, neşriyat, propaganda 
ve yardımlar 
İktisadi 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 
bedelleri ve istihbarat, propa
ganda masraflariyle bu mak
satlara müteferri yardımlar 
Ticari istihbarat 

Fasıl yekûnu 

Kongreler ve beynelmilel mü-
essesat masrafları 
Beynelmilel müessesata iştirak 
hissesi 
Dış kongrelere gönderilecekle
rin harcırah ve masrafları 
İç kongrelerin ve sair resmî 
mahiyette toplantıların tesis 
ve idare ve izaz ve ikram ve 
sair masrafları 
Yerli ve ecnebi misafirlerin zi
yafet ve ikram masrafları 

Fasıl yekûnu 

2834 sayılı kanunla 3018 sayı
lı kanunun 7 nci maddesine gö
re kurulu teşekküllerin idare 
masraflarına yardım 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvarla-
rı için makine, alât, edevat ve 
ecza mubayaa ve tamir mas
rafları 

1941 1942 mali yılı için 
Mail yılı Hükümetçe Bneümtnce 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

3 000 0 0 

153 000 136 000 136 000 

25 000 25 000 25 000 
10 000 10 000 10 000 

35 000 35 000 35 000 

2 000 2 700 2 700 

1 000 1 000 1 000 

3 000 3 000 3 000 

1 000 1 000 1 000 

7 000 7 700 7 700 

10 000 10 000 10 000 

10 000 10 000 10 000 
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F. 

892 

893 

M. 

1 
2 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Ticaret ataşelikleri masrafları 
Umumî masraflar 
Daimî ve muvakkat memuriyet 
harcırahları 

Fasıl yekûnu 

Motosiklet masrafları 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Birincil bap yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

39 080 

15 000 

54 080 

875 
220 

1 095 

270 175 

1942 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

40 670 

28 000 

63 676 

1 000 
250 

1 250 

263 626 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

40 676 

23 000 

63 676 

1 000 
250 

1 250 

263 626 

ikinci bap - Borçlar 
894 , Geçen yıl borçları 0 8 000 8 000 
895 Eski yıllar borçları 

1 1940 vılı borçları karşılığı 

2 1939 " » » » 

Fasıl yekûnu 

ikinci bap yekunu 

İkinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

6 880 
3 563 

10 443 

10 443 

280 618 
= = 

1 591 020 

2 788 
500 

3 288 

11 288 

274 914 
:—— 

1 754 020 

2 788 
500 

3 288 

11 288 

274 914 
= . - = = = = = 

1 754 020 
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Ziraat vekâleti 1942 yılı bütçesini inceledim. Bu bütçe ile geçen yıla güre (1 600 434) lira 
bir fazlalıkla (8 951 253) lira istcnniekted.it*. 

Hükümetin mucip sebeplerinde her ne kadar bu farkın (1. 603 719) lira olduğu görülürse de 
aradaki (3 285) lira fazlalığın posta telgraf ücretleri hakkında sonradan yapılmış olan tenzilâ
tın gözönünde tutularak yekûndan indirilmemiş ol masından ileri geldiği anlaşılır. 

Bu istenilen fazla tahsisatın (611 005) lirası 4L78 numaralı kanuna uyarak memur ve müstah
demlere yapılan fevkalâde zam karşılığı olup maaş ve ücretlere isabet eden mikdan aşağıda yazılı 
olduğu gibidir : 

F . M. Muhassatın nev'i Lira 

— Vekil tahsisatına 
1 Memurlar maaşına 
1 Merkez memurlar ücretine 
2 » müteferrik müstahdemler ücretine 

889 1 Vilâyet memurlar ücretine 
889 2 » müteferrik müstahdemlere 
892 — Askerlik dersleri muallimlerine Yüksek ziraat enstitüsü 
934 1 Tedris heyeti maaşına 
934 2 İdare heyeti maaşına 
— 3 Askerlik dersleri muallimlerine 
935 1 Memurlar ücretine 

2 Müteferrik müstahdemler ücretine 

346 
5 
9 
35 
116 

39 
5 

16 
34 

520 
897 
850 
660 
650 
778 
330 
230 
030 
200 
.170 
690 

611 005 

E kadrolarının fevkalâde zammı da (87 584 004) lirayı bulmaktadır ki, bunun listesi de bağ
lanmıştır. Geri kalanın ne gibi masraflar karşılığı olduğu aît bulundukları fasıl ve maddelerde mu
cip sebepleriyle beraber arzedileeektir. 

Maaş veya ücret tertiplerine konan tahsisat mikdan fiili kadro eetvelierindckine mutabıktır. 
Hükümetin mucip sebepler lâyihasında da görüldüğü ve bağlı cetvellerden de anlaşılacağı veçhile 
ehliyet ve liyakat itibariyle hale kazandıkları halde kadro olmadığından dolayı terfi edcmiyenlerin 
terfi haklarını ve diğer taraftan 2919 numaralı kanuna göre stajiyer olarak vazife gören gençle
rin bir kısminin kadroya alınarak hizmetlerinden faydalanılmasını temin için 14 ü Yüksek Zi
raat Enstitüsüne ait olmak üzere 118 memuriyet (E) cetvelinden alınarak 1942 kadrosuna ilâve 
edilmiştir kî senelik maaş karşılığı yekûnu (157 020) lirası: merkez ve vilâyetlerin, (17 160) lirası 
Yüksek Ziraat Enstitüsünün olmak üzere (1.74 180) lirayı bulmakladır. (L) cetvelinden alınanla
rın hepsinin teknik ve ilim makamları olmayı]) içlerinde bir de mutemetlik bulunduğunu ayrıca 
kaydetmek isterim. '. ; 

D cetvelinde geçen senekine göre bir değişiklik yoktur. Yalnız Ziraat, tktisat ve Ticaret ve
kâleti esas teşkilâtının bir bina içerisinde bulunmasından müşterek vazife görmekte olan daire 

[*] Raporda sözü geçen cetveller dosyadadır. 

http://istcnniekted.it*
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müdürü, elektrikçi, kaloriferci, bahçıvan, telefoncu ve santralci gibi kimselerden tasarruf yapıl
ması düşünülebilir. 

Muvakkat müstahdemler tahsisatı da P. 888 madde 3 de görüldüğü cihetle arttırılmamış ol
duğu gibi bir sureti bağlı (E) cetveline dahil fasıllardan istihdam edilenlerin de zaruri ihtiyaçlar 
neticesi olduğu anlaşılmıştır. 

Nafia vekâleti 1942 bütçesinde bulunup da Zirat vekâletine ait olan inşaat tahsisatı (91 444) 
liradan ibaret olup bunun (9 000) lirasının Erzurum tohum ıslah istasyonu ambar ve hangar 
binası inşaatının tamamlanmasına, geri kalanın da - Yüksek ziraat enstitüsü de dahil olduğu hal
de - muhtelif yerlerdeki mektep veya müesseselerin tamiratına sarfolunacağı gösterilen cetvel 
muhteviyatından anlaşılmıştır. 

1941 senesi tekaüt ikramiyesi tahsisatı (3 840) lira olup sonradan münakale suretiyle yapılan 
(17 340) zamla beraber yekûnu (21 180) liraya baliğ olmaktadır. 1942 bütçesiyle istenilen mik
tar ise (1 180) lira noksaniyle (20 000) liradır. Son üç senelik vasati miktarı ise (14 806) lirayı 
buluyor. Yeniden nakil vasıtası alınması mevzuubahis değilse de bağ ve bahçe ziraati müessesele
rinde esasen mevcut iki bisikletle beş binek arabasının kadroya alınmak istendiği görülmektedir. 
Meyvaeılık istasyon ve fidanlıklarında yük arabası sayısı 25 iken 23 yazıldığı, ve tohum ıslah istasyon
ları ile fidanlık ve ziraat mekteplerinde yük arabası miktarının 33 iken 35 gösterildiği bu kere 
yapılan incelemelerden anlaşılarak kadroda ona göre değişiklik yapılmış ve merkeze ait olup 
50 plâka numarasını taşiyan bir motosiklete ait ve matbaa hatası olarak yazılı kalmış olan yanlış
lık da düzeltilmiştir. , , ;, 

Teshin tahsisatının, mahallî ihtiyacı gözönünde tutularak ona göre tesbit ve tevzi edildiği ifade 
olunmuştur. Neşriyat ve telif için 1942 yılı bütçesinde istenilen tahsisat geçen yıl münakalesi ile 
hâsıl olan yekûndan (1 000) lira noksaniyle (14 000) liradır ki bu seneki ihtiyacı karşılayabilece
ği kanaati gösterilmektedir. Geçen seneki tahsisatın mahalli sarfı bağlı cetvelde yazılı bulunmak
tadır. 

Kırtasiye tahsisatında, faslı mahsuslarında dahi görüleceği gibi geçen seneye nazaran fazlalık var
dır ki bu da fiyat yüksekliği karşılığı olarak istenmektedir. 

Mefruşat için istenilen tahsisatın, yeniden alınmadan ziyade mevcudun tamiratına sarfolunacağı 
verilen ifadeden anlaşılmıştır. Faslı malısuslannda da arzolunduğu veçhile daimî ve muvakkat me
muriyet harcırahlarının pek çoğunda taşıt ücretlerindeki yükseliş veya askerlik dolayısiyle vâki olan 
açıkların yerini doldurmak veya aynı memura muhtelif yerlerde vazife vermek zaruretinden dolayı 
artış vardır. Nitekim geçen yılda da bunların bir kısmına münakale suretiyle zam yapılmıştır. 

Posta, telgraf ücreti, Posta umum müdürlüğünün gönderdiği tezkerede bildirilen miktara uy
gun olarak konmuştur. 

Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pamuk tohumu üretilmesi hakkındaki 2582 nu
maralı ve 5. VII. 1934 tarihli kanunun birinci maddesi hükmüne göre Ziraat vekâletine yedi sene 
için (3 000 000) liralık bir tahsisat verilmiş ve sarf sureti de Vekiller Heyetince tesbit edilecek esa-
sata terkolunmuştur. 1941 senesi içinde kanunun hükmü kendiliğinden kalkmış olduğundan gerek 
merinos, gerek pamuk ıslah ve tohum dağıtma işlerinin eskisi gibi yürüyebilmesini temin için ev
velce Vekiller Heyetince tesbit olunan şekillerin aynı olmak üzere umumî formüle 33, 34, 35, 36, 37 
nci maddeler yeniden ilâve ve 6, 18, 21, 23, 26, 32 nci maddelerde de icabeden değişiklik yapıl
mıştır. 

38 nci madde olarak yeniden tesis edilen metin ise köy kalkınma işlerinde istihdam olunan yük
sek ziraat enstitüsü talebeleriyle işçilere verilen zaruri masraflar hakkındaki hükümden ibarettir. 

Fasıl ve maddelerde yapılan fazlalık veya noksanlıkla mucip sebeplerini ve bir kısımları hakkın
daki mütalâalarımı aşağıda sırasiyle arzediyorum: 

F. 900. — Bu fasılda görülen 520 lira fazlalık, vekillik tahsisatı favkalâde zammından ibarttir. 
F. 901. : 
Madde 1. — (503 917) liradan ibaret olan fazlalık fevkalâde zamlarla beraber yukarıda sayı 
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ve tutarı bildirilen ve B cetvelinden fiili kadroya alındığı arzolunan memuriyet maaşlarndan ile
ri gelmektedir. 

F. 902. — Müddetini doldurmak üzere olupta tekaütlüklerini istemek ihtimali bulunanlar ve 
mecburi tekaüde fievked ilecekler gözönünde tatuKrak (1(5 160) lira fazla tahsisat istenmiştir. 

4187 Numaralı kanun hükmüne uyarak gerek yakacak ve gerek çocuk zammı olmak üzere ye
niden açılacak olan fasla (20 000) lira tahsisat konması lüzumu hâsıl olmuştur. 

F. 903. — Birinci ve ikinci maddelerde görülen 585 ve 9 660 lira fazlalıklar fevkalâde zam
lardan ileri gelmektedirler. 

F. 904. — Hu faslın birinci maddesine apılan 35 650 lira ilâve ile ikinci maddesindeki 116 778 
lira fazlalıkda 888 nci fasılda arzedildiği gibi fevkalâde zam tahsisatından ileri gelmektedir. 

F. 905. — Bu fasıldaki yükseliş yalnız 3 000 liradan ibaret olup L cetvelinden fiili merkez 
kadrosuna alman memurların mesken tazminatlarının karşlığmı teşkil eylemektedir. 

F. 907. —- Askerlik dersleri muallimlerine verilmesi lâzımgelen fevkalâde zammı karşılamak: 
üzere bu fasla 780 lira eklenmesine zaruret hasıl olmuştur. 

F, 908. — - Mevcut mefruşat ve eşyanın bakını ve varlığını temine sarf edilmek üzere istenilen 
bu tahsisata bu sene halihazır fiyat yükselişi gözönünde tutularak 1 000 lira zam yapılmıştır. 

F. 909. — 3 ncü kırtasiye maddesi fiyat farkı karşılığı olmak üzere 2 000 lira fazlasiyle 6 000 
l ı a y a iblâğ o lun <r ustur. 

F. 911. ve 912. — Benzin ve makine yağları fiyatında görülen yükseliş tabiatiyle motorlu 
taşıtlar işletmelerine aksederek bu gibilere tahsis edilen paranın da arttırılmas lüzumunun his
settirmiştir. Bundan dolayı gerek bu fasılda, gerek bundan sonra gelen ve motorlu taşıtlar mas
raflarına ait olan 931, 932, 933, 934, 935, 944, 945,947 ncı fasılların nakil vasıtaları işletme veya ta 
mır lahsiriaüaı u da 1941 bütçesine nazaran en az '/o 25 zam yapılmak zarureti hasıl olmuştur. 

F . 904 : 
Madde 2. — 894 ncü fasılda da arzolunduğu gibi fiyat farkı karşılığı olarak bu maddeye 3 000 

lira ilâve olunmuştur. 
F . 916 : 
Madde 1. — Bu maddedeki zam 2 000 lira dır. Bu da listesi bağlı olan bir kısım kazalardaki 

veteriner dairelerinin icar bedellerinin umumî masraflardan ödenirken bu yıl bunların da icar be
deli tertibine alınmalarının daha muvafık olacağı mülâhazasından ileri gelmektedir. 

Madde 2. ve 3. — Bu her iki maddede görülen 3 000 ve 1 000 liralık fazlalıklar fiyat farkını 
karşılamak zaruretinden doğmaktadır. 

F. 917. — 1941 yılı içinde de kifayet etmemesi yüzünden bu fasla yekûnu 9 000 lira olmak 
üzere iki kerre münakale suretiyle zam yapılmak lüzumu hâsıl olduğundan bu yıl fasıl tutarı 
10 000 lira ilâvesiyle 30 000 e iblâğ olunmuştur. 

F. 921. — İhtiyaca kâfi gelmediği ifadesiyle bu yıl 1 000 lira zam yapılması teklif olunan resmî 
telefon tesis ve mükâleme bedeli tertibinden geçen yıl 17 lira tenzil suretiyle münakale yapıl
dığı anlaşılmakta olduğuna göre bu zamma kesin bir ihtiyaç bulunmadığı mülâhazası ileri sü
rülebilir. 

F. 922. — Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli karşılığı 450 lira noksaniyle 1 000 lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

F . 923. — 3280 lira noksaniyle 45 000 lira olarak istenilen posta ve telgraf ücreti Posta umum 
müdürlüğünün 138 numaralı ve 30 .1.1942 tarihli tezkeresinde bildirilen miktara mutabıktır. 

F . 925. — Bu fasıldaki artış 4 000 liradır. Geçen yılda 5 000 lira münakale suretiyle zam yapıl
mıştır. 

F. 929. — Yerli, yabancı mütehassıs ve ustabaşı, tekniker ve tercüme büroları müstahdemleri üc 
retlerine 1942 bütçesinde teklif olunan miktar 3 560 lira fazlasiyle 17 800 liradır. Bu paranın 
1 160 lirası fevkalâde zamlardan, 2 400 lirası da yakında kontrat müddetleri hitama erecek olan 
iki ecnebi mütehassısın ücretlerine yüzer lira ilâve edilmesi zarureti düşüncesinden doğmaktadır ki, 
bunların listesi bağlı olarak takdim kılınmıştır. 
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Ecnebilere verilen harcırah vesair zaruri masrafların ait oldukları ücret tertiplerden verilmeyip 

muayyen ve bu işe muhtas bir tertipten ödenmesinin daha doğru olacağı kararına uyarak bu fasılda 
2 nci madde olarak yeni bir tertip açılmış ve karşılığı olmak üzere de 500 lira konmuştur. 

F . 931. — Geçen yıla nazaran 30 000 lira fazla siyle 190 000 lira istenmektedir ki bunun da tale
benin yiyecek, giyecek ve yakacak maddelerindeki fiyat yükseliş karşılığı olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu hususa dair olmak üzere hazırlanmış olan vasati fiyat cetveli bağlanmıştır. 

Madde 2. — Bu tertipte görülen 15 000 lira fazlalığın da yukarıda arzolunan sebeplerden ileri 
geldiği görülmekle beraber Ankara Makine ihtisas mektebi muallim kadrosunun hepsinin E cetveline 
dahil olması dolayısiyle senelik yekûnu müstahdemlerle beraber 13 880 lira tutan bu kadroya fev
kalâde zam tahsisatı olarak 3 146.76 liranın daha ilâve edilmesinin de zaruri bulunduğu yapılan in
celemelerden anlaşılmaktadır. 

Ankara Makinist ihtisas mektebinin bir ihtiyaç karşılığı olarak açılmış olduğu ve Ziraat vekâleti
nin makineli ziraate verdiği ehemmiyet ve bu sahadaki faaliyet ve sarfiyatı gözönünde tutulursa 
makine derecesinde mühim olan makinist veya ihtisas sahibi yetiştirecek olan mektebin de müşterek 
ve daimî bir veçhe almış olması ve ona göre kadrosunun kanunlaşması lâzımgelir mütalâasmdayım. 

5 ve 6 ncı tertiplerdeki yükselişler yanıcı maddeler fiyat farkından ileri gelmektedir. 
F . 932. — 
Madde 1. — 1942 bütçesiyle tahsisat yekûnu 90 500 lira farkla 400 000 liraya çıkarılan muzır 

hayvan ve hastalıklarla mücadele umumî masraflarından geçen yıl içinde münakale suretiyle 35 173 
lira tenzilât yapıldığına göre bu yıl teklif edilen miktarın hakikatte 125 673 lira fazla olduğu görü
lür. 

1941 malî yılı içinde mücadele bakımından tesbit edilen faaliyet aşağıda yazılıdır : 
Zararlı hayvanlar : 
55 vilâyette mükellefiyet de dahil olduğu halde 60 000 yaban domuzu öldürülmüştür. 
3806 hektar arazi fareden tamamen temizlenmiş ve 81 880 hektarda da kesafeti azaltılmıştır. 
Zararlı böcekler : 
2 203 369 kilo çekirge telef edilmiştir. 2 401 287 kilo süne imha olunmuş ve 206 565 hektar saha

da da gevenler yakılmıştır. 108 hektar pamuk tarlaları zararlı böceklere karşı ilâçlanmıştır. 
îponomot ve püseron'a karşı 1 035 054 ağaca ilâç serpilmiştir. Bunlardan başka muhtelif ha-

şareye karşı 552 101 ağaç ilaçlanmış ve 1 016 523 ağaçta ökse temizleme ameliyatı yapılmış ve 
1 238 hektar bağda da mücadele icra olunmuştur. 1942 yılı bütçesiyle teklif olunan tahsisatla yuka
rıda ismi geçen mücadelelerin teşdit ve teşmil kılınacağı ifade olunmakta ve ayrıca bir kısım ilâç 
satın almak zaruretinin hâsıl olduğu da ilâve edilmektedir. 

Madde 4. — Nakil vasıtaları ücretlerinde meydana gelen artış yüzünden geçen sene de kifayet 
etmediğinden münakale suretiyle 36 000 lira zam görmüş olan muvakkat memuriyet harcırahı kar
şılığı olan bu tertiple bu yıl teklif olunan miktar 30 000 fazlasiyle 80 000 liradır. Nakil vasıtaları 
tamir ve işletme masrafları da ufak bir zamma tabi tutulmuştur. 

F. 933. — Bu faslın yalnız nakil vasıtası işletme ve tamir tertiplerine diğer tertiplerdekine 
uygun bir nisbette zam yapılmış olduğu görülür. Geçen yil bu faslın 1 nci maddesinden 28 454 
lira indirilerek 28 000 lirası 2 nci maddeye ilâve olunmuştur ki bu faslın bu maddeleri arasmda 
hemen her sene bu türlü münakalenin yapılmasına mecburiyet hâsıl olduğu anlaşılmaktadır. Key
fiyet incelendikte filhakika ayrı ayrı tertiplere ayırt edilmiş olan her iki madde muhteviyatının 
mevzu itibariyle bir olduğu, bir deneme tarlaslı masrafı ile müfit nebat tedarik ve tecrübe masrafının 
ayırt kabul etmez bir mahiyette bulunduğu görülür. Bunun için bu iki tertibin birleştirilerek 
bir madde halinde tesbitini bütçe tekniği bakımından da daha uygun bulmaktayım. 

F. 934 — Esas bünye ve mevzu itibariyle bu fashn benzeri olan 921 nci fasıl muhteviyatı 
75 000 lira zamla bu fasıl içerisine alınmıştır. Fazlalığın mucip sebebi daimî müstahdemler fevkal
âde zamlariyle amele ve işçi ücretlerinin artma sındandır. 

Madde 2. — Kullanılan ustalara verilecek yevmiyelerin yükseltilmesi zarureti hâsıl olacağından 
bu madde karşılığı da 3 000 lira fazlasiyle yani 55 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 4, 5 ve 6 nci 



— 262 — 
maddeler karşılıkları da 921 nci faslın bu fasla eklenmesi neticesi olarak ziyadeleştirilmiştir. Ge-
çen yıl Bilecik, Erenköy, İstanbul Ziraat mektebi, Kırklareli, Tekirdağ ve Manisa asına fidanlık
larından istihsal olunan Amerika asma çubuğu miktarı evvelki seneye nazaran 754 '377 i'azlasiyle 
4 096 160 aded olarak tesbit edilmiş ve bunlardan 2 500 000 adedi 0,25 kuruş bedelle halka sa
tılmıştır. 

Meyve fidanlıklarındaki istihsalât yekûnu ise 188 435 fidan fazlasiyle 998 270 olup bunların 
596 562 si"aşılı meyve, 60 848 i meyvesiz, 40 860 süs, 300 000 i dut fidanıdır. Aşılı meyve ve süs 
fidanları 10 kuruş mukabilinde satılmakta diğerleri ise parasız dağıtılmaktadır. 

Zeytincilik teşkilâtı geçen yıl zarfında 250 köy ve örnek zeytinliklerinde müstahsillere fennî 
bakım ve budama işlerini göstererek öğretmiştir. 

Açılan 144 kursa devam eden 4 554 işçiden 2 250 si usta, 1 877 side çırak vesikasını almışlardır. 
Bu teşkilât tarafından aşılattırılan yabanî zeytin ağaçlarının sayısı 30 000 adedini geçmektedir. 

izmir Zeytin fidanlığı istihsal âtı 14 146 olup dağıtılmıya başlanmıştır. 
Çay ziraati işi verilen rakama göre muhtelif yaşta olmak üzere; 12 000 dekara çıkmıştır. Mem

leketimiz senelik çay sarfiyatı 900 000 kilo olarak tesbit ve bunun içinde 30 000 dekar çaylık te
sisi iktiza edeceğine göre zeriyat bakımından yarıya yaklaşılmıştır demektir. Fakat elde edilen 
kuru çay mikdarı yalnız 2 000 kilodur. 

Henüz çay fabrikası tesis edilmemiş ve çay istihbaratı iptidai bir şekilde tutulmuş olduğuna göre 
bu çay ziraati sahasındaki genişlemenin iktisadi şartlar haricindeki tevsik hamleleri neticesi ve anor
mal bir genişleme ve yayılma olarak telâkki edilmesi doğru olur kanaatindeyim. Çünkü çay yapra
ğının çay olarak kullanılması için bütün teknik şartlar içerisinde ve istantardize bir tip hislinde 
hazırlanması ve piyasada yer tutması iktiza eder. 

F . 935. : 
Maddel. — Ipekböcekçilik enstitü ve istasyonları umum masraflarına 5 000 lira fazla istenme

sinin mucip sebebi olarak tohumluk için alınacak koza fiyatlarındaki fiyat farkiyle fidanlık amele 
ücretlerindeki yükseliş gösterilmektedir. 

Madde 2. — Tavukçuluk enstitü ve istasyonları umumî masrafları karşılığı da yem bedellerin
deki fiyat farkı dolayısiyle 4 750 lira fazlasiyle 22 500 liraya çıkarılmıştır. 

4 ve 5 nci maddelerdeki artış sebebi diğer tertiplerdeki taşıtlar hakkında arzolunanın aynıdır. 
F . 937. — Yeniden meydana gelen çeltik sahalarında kurulacak olan komisyonlar ma.:; rai'I ar ma 

yardım etmek maksadiyle bu fasıl karşılığı 1 000 liradan 2 000 liraya çıkarılmıştır. 
F. 938. : 
Madde 1. — Yalnız bu tertipte değişiklik mevcut olup o da Hayvan sağlık ve nalbant mekteple

rinin yiyecek ve giyecek fiyat farklarını karşılamak üzere geçen yıl tahsisatının 6 000 lira tezyidin
den ibarettir. 

F . 939. : 
Madde 1. •— Hayvan lıastalıklariyle mücadele ve tahaffuzhaneler tesis ve idaresi umumî mas 

rafları karşılığı olan bu tertipte istenilen tahsisat miktarı geçen yıla nazaran 85 000 lira fazlasiyle 
180 000 liradır. Geçen yıl bütçesinden münakale suretiyle 56 495 lira tenzil edilmiş olduğuna gö
re hakikaata 1941 yılı ile teklif olunan bu 1942 yılı tahsisatı arasındaki fazlalığın 141 495 lira 
ettiği ve bu hesaba göre fasıl yekûnları arasındaki fazlalığın da 193 395 lirayı bulduğu görü
lür ki bu tahsisat fazlasının mühim bir kisını ile ilâç «atın alınacağı anlaşılmıştır. 

Geçen yıl tahsisatiyle yapılan faaliyetin başlı çaları şunlardır: 
Türkiye'ye mülteci olarak giren yurttaşlarımızın beraberlerinde getirdikleri 21 500 büyük ve

ya küçük baş hayvanla, memleketimizden çıkarılan 29 527 hayvanda koruma muayenesi yapıl
dığı gibi memleket içerisinde vâki hareketler esnasnda da sayısı 6 399 921 i bulan hayvan üze
rinde koruma muayenesi tatbik edilmiştir. 

Koruma işi tatbik olunan hayvan sayısı 20 993 olup uyuza karşı banyolananlar 55 743 başı bul
maktadırlar. 
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49275 beygir üzerine mallein tatbik olunarak ruama karşı aktif mücadelede bulunulmuş ve 

627 si ölmüştür. 
227 beygir üzerinde durin, ve 2869 baş sığır üzerinde de verem muayene ve tedavisi tatbik 

edildikten başka hummayi kılâî hastalığına karşı memleketimizde ilk defa olarak hazırlanmış 
olan aşının da muvaffakiyetle tatbikine başlanmıştır. 

Muhtelif salgın hastalıklara karşı aşılanan muhtelif cins hayvanların sayısı 1 455 859 başı bul
maktadır. 

Stranjilos ve keneye karşı sistemli tedavi şekillerinin tesbit ve tatbikine önem veren vete
riner idaresinin önümüzdeki yıllarda muvaffakiyetli neticeler elde edeceğine inanmak gerektir. 

Madde 2. - - Bu madde karşılığı 31 000 lira fazlasiyle 100 000 lira olarak tesbit edilmiştir ki 
bunun da bakteriyoloji ve serum evleri için alınacak hayvanlar fiyatlarındaki artıştan ileri geldiği. 
iiade olunmuştur 

Madde 3. — Sağlık zabıtası kanununa göre itlaf edilen hayvan sahiplerine verilmesi zaruri bu
lunan tahsisatın kifayetsizliği dolayısiyle geçen yılda bu tertibe 10 000 lira kadar bir para münakale 
suretiyle zammedilmiş olduğundan bu sene bu tertibin 20 000 lira ilâvesiyle 40 000 liraya çıkarıl
ması hayvan sahiplerinin haklarının sürüncemede bırakılmaması noktasından muvafık görülmüştür. 

Madde 4. — Nakil vasıtaları ücretlerindeki artış farkı gözönünde tutularak veteriner faaliyetinin 
temini için bu tertibe 32 000 lira fazla tahsisat konması zaruri görülmüş ve nitekim geçen yıl büt
çesinde de 31 000 liranın münakale suretiyle bu tertibe ilâve edildiği anlaşılmıştır. 

Madde 5. — Parasız olarak dağıtılmak üzere depolardan vilâyetlere gönderilmiş olan ilâçların 
hazırlama ve gönderme masrafı olarak 10 000 liranın daha ilâvesiyle bu tertibin 15 000 liraya çıka
rılması halihazır ambalaj malzemesi ve nakil vasıtası kıymet ve ücretleri bakımından zaruri sayıl
malıdır. 

F . 940. — Hayvan sağlık memurlarına 2342 numaralı kanuna göre verilmesi lâzımgelen 10 lira 
yem bedelinin emsaline tevfikan ve Maliye encümeninde müzakere edilmekte olan lâyihaya göre 
15 liraya çıkarılmış olması dolayısiyle bu tertip karşılığı da 5 000 liradan 15 000 liraya arttırıl
mıştır. 

P . 941. — 
Madde 1. — 90 000 lira zammiyle bu tertip karşılığı 556 000 liraya yükseltilmiştir. Geçen se

nede memur ve müstahdemlerin fevkalâde zamları, amele ücretlerindeki artış ve motorlu ziraat aleti 
mayi malıruk veya hayvan iaşe bedellerinin pahalılığı ve aynı zamanda mevcudun artışı yüzünden 
27 000 lira kadar bir meblâğın haralar masraflarına yardım etmek üzere bu tertibe zam suretiyle 
münakale edilmesine zaruret hâsıl olmuştu. 

Haralarda 1941 mevcudu at 1732, sığır 2704, koyun 2700 dür. 1942 mevcudu ise at 1922, sığır 
3250, koyun 5824 olmak üzere tesbit edilmektedir. 

Madde 2. — Aygır depoları mevcudu 1941 yılında 499 iken 1942 de 521 e baliğ olmuştur ki bu 
depolarda ayrıca 50 kadar hizmet hayvanı bulundurulmaktadır. 

Yukarıda arzedilen sebepler dolayısiyle bu tertip karşılığına da 100 000 lira ilâve edilmiştir. 
Madde 3. — Geçen yıl koyun ve kürk hayvanları mubayaasının temin edilememesi dolayısiyle bu 

madde karşılığından 10 000 lira münakale suretiyle indirilmiştir. 1942 teklifinde yalnız 1 200 
lira noksaniyle 18 300 lira istenmektedir. 

Kürk hayvanı alımı bakımından 1942 yılının daha müsait bulunacağına göre bu tertipten bir 
tasarruf imkânının mevcut bulunduğu kanaati hâvSil olmaktadır. 

Madde 5. — îhsa ve organizasyon masrafları karşılığı bulunan ve tutarı 10 000 lira olan bü ter
tipten & 000 lira münakale suretiyle indirilmiştir. 1940 bütçesinde de tahsisat yekûnu yine 10 000 
lira olan bu tertipten 9 500 indirilmiş olduğu da gözönüne getirilirse bu tertipten de ona göre bir 
tasarruf imkânının tabii bulunduğu görülür. 

F. 942. — Geçen yıl borçları faslına geçen yıl 7 783,14 lira münakale suretiyle zam yapıldığı 
gibi bu seneki tahsisat da 7 000 lira fazlasiyle ve 13 000 lira olarak teklif olunmaktadır. 

F . 943. — Eski yıllar borçları faslında 1941 ihtiyacı 1940 a göre 2 000 lira noksaniyle konmuştur, 
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1935 - 1940 yıllarına ait talisi tatsız:'borçlar için 14 000 liranın ayrıldığı her nekadar mucip 

sebepler lâyihasında yazılı isede bu tahsisatın 1941 Bütçe kanunun 15 nci maddesi hükmüne göre 
ödenmesi lâzımgelen borçlar nevinden olmadığı sonradan anlaşılarak 6 550 liranın 1941 yılı bütçe
sinden münakale yoluyla, geri kalanının da 1942 senesinde elde edilecek salâhiyete dayanarak öde
neceği tesbit olunmuştur. 

F . 944 : 
Madde 1. —- Merinos koyunu yetiştirme işleri karşılığında istenilen tahsisat fazlalığı 21 400 lira

dan ibarettir ki, bu da yem bedelindeki yükseliş ile müstahdemin fevkalâde zamlarını karşılamak 
içindir. 

26 . I . 1942 tarihinde toplanan ve en salahiyetli profesör ve mütehassıs veterinerlerimizden terek
küp eden Merinos kongresi kararlarına göre 1928 - 1933 seneleri zarfında iilıal edilen ve sayısı 
2 735 başı bulan tarak yapağı merinosları üzerinde yapılıp da iktisadi ve içtimai bir çok sebepler
den dolayı muvafakıyet elde edilemiyen çalışmalar hesaba katılmadığı takdirde Türkiye Merinoseu-
luğunun et ve j^apağı istikametinde olmak üzere hakikî başlangıcının 1934 senesi olduğu, o yılda 
da Almanya'dan ancak 25 koç getirilmek suretiyle tecrübeye girişildiği ve 1935 de 70, 193G da 150, 
1937 de 91, 1939 da dahi 4 baş koç olmak üzere 5sene içinde memlekete sokulan koçların mayısının 
340 a çıkarıldığı, bunlardan başka 1935 de 500 ana koyunla 20 koçdan ibaret elit bir sürün ünde 
ithal edildiği anlaşılmakta, tecrübe ve hazırlık devresi sayılması ieabeden 1934, 1935 ve 1936 se-
neleriyle asıl tatbikat devresi bulunan 1938, 1939 1940 ve 1941 seneleri gibi yedi yıla tekabül eden 
bir devre zarfında 60 000 merinos koyununun elde edildiği öğrenilmekte ve Kamgam fabrikasına 
yetiştirilmesi taahhüt edilen 2 000 000 kilo yapağının en az 600 000 baş merinos'dan temini müm
kün olacağı ayrıca kaydedilmekle beraber 7 senelik bu faaliyet devresinin memnuniyeti mucip 
bir başarı telâkki edilmesi lâzım geleceği de ayrıca kaydedilmektedir. 

Veteriner umum müdürlüğünden verilen rakama göre muhtelif yaş ve safiyette olmak üzere 
elyevm mevcut olan merinos adedi: 

Merinos Toklu Kuzu 
koyunu erkek dişi erkek dişi koç yekûn 

Bursa mıntakası 28 161 12 564 1 979 41 960 
Balıkesir » 
Bandarma » 
Merinos çiftliği 
Elit sürü 

4 219 
6 897 
7 084 

530 
1 534 

5 

2 365 
6 987 
2 335 

261 
1 254 

341 
1 271 

384 

98 
470 

1 964 
9 

6 682 
14 354 
15 442 
1 9153 

46 891 1 539 24 512 1 595 1 655 4 520 80 371 
dir. 

Halk elinde bulunan merinoslardan bu yıl doğan kuzular henüz tespit edilmediğinden bu 
cetvele kayıtları imkânı da bulunamamıştır. 

Tabii ve suni tohumlama olmak üzere 1941 faaliyeti aşağıda yazılı olduğu "ibidir: 
Tohumlama 

Tabii Suni Yekûn 

Bursa'da 81 371 — 
Balıkesir — 9 502 
Bandırma — 26 543 
Çiftlik 837 5 865 

82 211 41 910 124 121 
Bu yıl suni tohumlamadan ziyade yetiştiricilere koç dağıtma suretiyle tabii tohumlamanın teş

mili cihetine ehemiyet verileceği de öğrenilmiştir. 
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3 ve 4 ncü maddelerdeki 63 ve 1270 lira fazlalıklar nakil vasıtaları işletme ve tamir fiyat fark

larını karşılamak içindir. 
F . 945. — Pamuk işlerinin taşıt masraflarından gayrı diğer tertiplerinde geçen yıla göre birinci 

maddesinde 10 000, ikinci maddesinda 2 000 lira olmak üzere bir tasarruf mevcut olup ileride de 
arzedildiği gibi ecnebi mütehassısların harcırahları için ayrı bir madde açılması esası gözönünde 
tutularak bu madde karşılığı olmak üzere de 1 000 lira konmuştur. 

Mütedavil sermaye ile çalıştırılan pamuk ıslah ve üretme müesseselerine şimdiki halde yalnız ıs
lah ve deneme işleri için yardım tahsisatı verilmekte olup bütün üretme çiftlikleri kendi sermaye-
leriyle çalışmaktadırlar. 1941 bütçeleri 670 304 lirayı bulan bu müesseselerin sermayeleri, 331 870 
lira kasa ve banka nakit mevcutlariyle birlikte 955 945 liraya baliğ olmaktadır. 

Yüksek vasıflı pamuk çeşitleri ziraatinin yapılması için 1941 de taviz, parasız veya maliyet fiya
tı üzerinden satış suretiyle dağıtılan klevland tohumu miktarı 639 635 ve akala ise 199 926 kilo 
olup, 1942 de dağıtılması kararlaştırılan miktar klevlanddan 700 000, akaladan 1 532 299 kilodur. 

P . 947. — 
Madde 1. — Geçen yıl köy kalkınma ve zirai kombinalar umumî masrafları 105 960 idi. Görü

len lüzum üzerine ikinci maddeden 20 000 lira münakale suretiyle zam yapılarak tahsisat yekûnu 
129 960 liraya çıkarılmış ve bunun 41 100 lirası köy kalkınma işlerinde, 84 860 lirası da kombi
nalar faaliyetine tahsis olunmuştur ki 72 060 lirası kadro karşılığı olup 4 254.80 lirası da fevkalâde 
zamdır. geri kalan 8 500 küsur Uranın da umumî masrafları namı altında kırtasiye ve müteferrika, 
matbu evrak, tenvirat vesaireye sarf olunduğu görülür. Bu yıl bu tertipte teklif olunan miktar 14 040 
lira fazlasiyle 120 000 liradır. Köylerde zirai, iktisadi, malî, içtimai her bakımdan incelemeler ya
parak bulundukları durumu tesbit edip ona göre yükseliş çareleri bulmağa hizmet edecek olan köy 
etüt bürosu çalışmaları 15000 köyde sona ermiş, bu sene de çalışmalara hız verilerek daha 10000 e 
yakın köyde araştırmalar yapılacağı anlaşılmıştır. 

Kombinalar dairesi çalışmalarını iki kısma ay ırmak lâzımdır. Biri asıl kombinalar olup muayyen 
bir ücret mukabilinde iş görüp çiftçilere yardım eden ve bilvasıta istihsalâtı arttıran zirai kombi
nalar idaresi, ikincisi de doğrudan doğruya istihsalâtta bulunan ve köylüyü ufak makine veya 
aletle teçhiz eyleyen işletme idaredir. 

1. Zirai kombinalar idaresi : 
Bu idarenin 1 . V . 1941 tarihinden itibaren çalışmalarını daha verimli bir hale koymak üzere 

teşkilâtlandırmağa ve toplanmağa başladığı hissolıınmaktadır. Nitekim elyevm toplu olarak yardım 
şekli batı ve merkezde olmak üzere iki bölgeye ayrılmıştır ki, merkez bölgesi Ankara, Polatlı, Yerköy, 
Niğde guruplarına; batı bölgesi de Eskişehir, Afyon, Konya, Çorlu gruplarına ayrılmaktadır. Bu 
bölgelere bağlı olmak üzere Reyhaniye, Çukurova harası ve pamuk çiftliğiyle Karacabey harası müs
takil işletmeleri de mevcut bulunmaktadır. Mısır zeriyatını temin etmek ve merkezi Samsun ol
mak üzere yeni bir doğu bölgesi de tesis edilerek 25 traktörle faaliyete geçilmiştir. 

1940, 1941 ve 1942 senelerinde yapılan iş miktarları mevcut kayda göre aşağıda yazılıdır : 
A) Toprak işleri: 

Sürme İkileme Ekme Yekûn 
Makine sayısı dekar dekar dekar dekar 

1940 114 traktör 107 933 67 119 73 972 249 023 
1941 134 » 513 365 210 508 180 629 904 497 
1942 
(3 aylı) 207 » 39 289 24 929 25 296 89 514 

Bu miktara göre beher traktöre düşen vasati iş miktarı : 
Sürme ikileme Ekme 

1940 945 590 647 
1941 3 831 1 571 1 348 dekardır. 
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Ndafttt^had"Sürmede 4000, ikileme ve ekmede 2 500 er dekar olduğuna göre 1940 senesinde 

görülen düşüklüğün 1941 de yükselerek bilhassa sürme işinde normale pek ziyade yaklaştığı görülür. 

B) Orak ve harman işleri : 
Biçer -döğer İş yekûnu Batöz iş yekûnu 

sayısı kilo sayısı kilo 

1940 146 15 436 370 120 17 645 208 
1941 165 23 637 687 60 11 224 604 dür. 

Beher makineye düşen iş miktarı : 
Biçer - döğere kilo Batöze kilo 

1940 105 700 144 633 
1941 143 200 187 076 eder. 

Biçer, döğer normali 150 ve ba-tözün ise 25Ü < t on olduğuna göre bir evvelki seneye göre geçen 
yılJ faaliyetinin daha rasyonel bir çalışma devresi teşkil ettiği anlaşılır. Zirai kombinaların idaresi 
yanıdi Madde ve makine yağları fiyatlarının yük'selişleriyle beraber zirai mahsul kıymetlerinin 
tereffttütiü de gözönünde tutarak 1941 fiyat baremine biçer-döğer ve harman işleri müstesna ol
mak''üzere bir miktar zam yapmak zaruretini hissetmiştir. Şöyie ki : 

Eski fiyat dekarı Kı\ Yeni fiyat dekarı Kr. 

Nadas 
Açmalaı 
Diskkaro çekme 

Küİtivatör » 
Pulluk ikileme 
Mibzerle ekme 
Biçer - döğer (Kilosu) 
Harmanis i > 

II. işitme sermayesi : 
1939 yılında tanzim edilen talimatnamesine göre ayrılmış olan 100 bin liralık sermaye ile işe 

Dâşlâylp 1941 malî yılı itibariyle gerek nakit ve gerek ayniyat bakımından sermayesi yekûnu 
422 452.43 lirayı bulan işletme idaresi 1942 istih salâtını artırmak için bu yıl Samanlı, Kırarı har
manı ve Beylıkahır'i çiftliklerini birer sene müddetle kiralıyarak buralarda şimdiye kadar 8 400 
dekarlık bir yeri hazırlamıştır. 

Bir sene müddetle iear usuliyle çiftlik işletme sisteminin en verimsiz ve zirai iktisat bakımın
dan hiç de tatbika değer olmıyan bir sistem bu umduğuna ka; il ve işaret etmeği faydalı görmek
teyim. 

Bu idarenin 1940 yılında Kıran harmanı ile Türkali çiftliğindeki 4 750 dekarlık işletmeden 
837 ton kadar mahsul aldığı öğrenilmiş ve köylüyü cihazlaııdırmak üzere maliyet fiyatına sat
tığı âlet ve makinelerin sayısı da aşağıda arzolunmuştur : 

1940 yılında : 
Sayısı Cinsi 

50 
80 ve daha yukarı 
20 
— 
— 

17,5 
1 

0,60 

80 
100 — 
25 
30 
60 
25 

1 
0,60 

120 

635 
250 
59 

Orak makinesi 
Pulluk 
Bileği makinesi 
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1941 jılmda 

Sayı Cinsi 

327 
66 

221 
16 

300 
4 832 

2 
3 089 

Orak makinesi 
Çayır » 
Bileği » 
Hububat mibzeri 
Pamuls mizberi 
Tırpan 
Biçer bağlar 
Pulluk 

Tutulan kayıtlara göre işletme sermayesinin 1941 mart SORU ıneveudu aşağida kaydedildiği 
gibidir. 

422 452 .43 nakten ve aynen verilen sermaye 3 122.45 
19 564.25 
19 259.29 

38 823.54 
3 122.45 

35 701-09 

1939 zararı 
1940 kârı 
1941 » 

3 122;45 

35 1Q1M 

458 153.52 

Madde 2. — Tohum temizleme evleri umumî masrafı karşılığı olarak bu yıl 30 660 lira hok-
saniyle 95 000 lira konmuştur. Esasen geçen yıl da bu < tertipten 33 #00 lira müaa&ale «ıretiyle 
indirilmişti. Şubat 1942 nihayetine kadar bu tahsisatla yapılan faaliyet aşağada yazıktır: 

Temizlenen 
Tohumluk 

kilo 

Temizlenen ve ilaçlanan 
Tohumluk 

kilo 
Yefeûn 
kilo 

19 728 650 15 740 000 
olup halen bu faaliyete de devam olunduğu öğrenilmiştir. 

35 468 650 

Madde 3. — Muvakkat memuriyet harcrahı askerî vazifeye çağrılma dolayasiyle: gşe^njjralâaijda 
Kifayet etmediğinden bu tertip. 8 $00 lira münakale suretiyle bir zam görmüş 
mahal kalmamak üzere bu yıl bütçesinde 15 000 liralık l?ir artırma yakılmıştır. 

4 ve 5 nci maddedeki fazlalıkların mucip sebepleri diğer nakil vasıtaları hakkında 
kılınanların aynıdır. 

Yüksek encümenin takdirine arzolmıur. 

olduğumdan buna 

fcejıan 

M)ar#ntme^^ı 
Rt&a, Erten 



Rapor 

Bilindiği üzere Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat, orman, veteriner sahalarrna şâmil bir 
ilim ve tahsil müessesesidir. Müesese kurulduğu yıldan bu seneye kadar geçen zaman içinde 971 
meslek adamı yetiştirmiştir. Bunların 352 si Ziraat mühendisi, 203 ü Orman mühendisi, 147 si As
ker veteriner ve 269 u da sivil veterinerdir. 

Hali hazırda Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünde, Ziraat fakültesıinin stajiyer talebeleri de 
dahil olmak üzere 764 talebe vardır. Bu talebelerin 672 si parasız yatılı, 70 i paralı yatılı ve 22 si 
de neharidir. Talebe yekûnunun 248 i Ziraat fakültesine, 241 i Orman fakültesine, 275 i de Vete
riner fakültesine mensuptur. Veteriner fakültesine mensup olan talebelerin 119 u asker, 156 sı 
sivildir. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün tedris heyetinde ve idari teşkilâtında çalışmakta olan
ların sayısl 572 dir; bunun 130 u tedris heyetini teşkil etmektedir. Tedris heyetinde 3 ecnebi Ordi
naryüs profesör, 7 birinci sınıf profesör, 2 ikinci sınıf profesör, 18 birinci smıf doçent, 22 ikinci 
sim doçent, 11 şef, 5 başasistan, 28 birinci sınıf asistan ve 31 ikinci sınıf asistan bulunmaktadır. 
Bunlardan ayrı olarak 3 de mütehassıs vardır. 

Tedris heyeti fiili kadrosunda 2 şeflik, 3 baş asistanlık, 3 birinci sınıf asistanlık, 3 ikinci smıf 
asistanlık münhaldir. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün idare teşkilâtında vesair işlerinde çalışanların yekûnu 
442 kişidir. Bunların 26 sı maaşlı ve 46 sı ücretli memurdur; 341 i D. cetvelinde, 29 u da E. cetve
linde müteferrik müstahdemdir. 

tdare teşkilâtında maaşlı memuriyetlerden 1, ücretli memuriyetlerden 6, D. cetvelinde 12, E. 
cetvelinde de 2 münhal vardır. 

Müessesenin 1933 yılı bütçesi 585 000 liralık bir tahsisatla başlamış ve duraksız yükselerek 
1939 senesinde 1 397 529 lira ile âzami haddini bulmuştur. Bundan sonraki iki senede yıllık tahsisat 
1 078 500 liraya kadar düşmüş, fakat 1942 yılı teklif edilen tahsisat tekrar yükseltilmiştir. 

Filhakika 1942 yılı Ziraat vekâleti bütçesinin beşinci kısmında Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 
için teklif edilen tahsisat 1 270 169 liradır. Bu tahsisat 1942 yılına ait olmak üzere Ziraat ve
kâleti için teklif edilen bütçenin % 14 ünü teşkil etmektedir. 

1942 yılına ait olmak üzere Yüksek ziraat enstitüsü için teklif edilen tahsisat geçen sene alınan
dan 191 659 lira fazladır. Bu, geçen sene tahsilatına nazaran % 17 bir artış ifade etmektedir. 

Müessesenin 1942 yılı tahsisatında görülen umumî artış başlıca maaş ve ücretler, enstitü ve 
lâboratuvarlar levazım ve işletmeleri umumî masrafları, Yüksek ziraat enstitüsü idare levazımı, 
talebe ve stajiyer talebe masrafı, ecnebi mütehassıslar ve tercümanları ve nakil vasıtaları mas
rafları fasıllarına şâmil bulunmaktadır. 

Tahsisat artışı başlıca 4178 sayılı kanunla yapılan fevkalâde zamlara, L. cetvelinden yeniden 
alınacak kadrolarla yapılacak terfi ve tâyinlere, fiyat yükselişlerine istinat ettirilmektedir. Tahsi
satta görülen fazlalığın 103 229 lirası 4178 sayılı kanunla yapılan fevkalâde zamlara, 16 200 lirası 
terfi ve tâyinlere, 72 230 lirası da masraf tertiplerine yapılan ilâvelere aittir. 

Enstitünün 1941 yılı tahsisatında 8 500 liralık bir münakale yapılmıştır. Bu münakale 1942 
yılı için teklif edilen tahsisatta ayrı, ayrı fasıllarda ve maddelerde nazarı itibara alınmıştır. Müessese 
1941 yılı içinde başkaca munzam bir tahsisat almamıştır. 

1942 yılı için teklif edilen Ankara Yüksek ziraat enstitüsü bütçesinin ayrı, ayrı fasıllarda ve 
maddelerde tahlili aşağıda arzedilmiştir: 



p, Ö48. — Bu fasla, geçen seneye nazaran, 61 620 liralık fazla bir tahsisat konmuştur. Bu ilâ
venin 56 390 lirası birinci maddeye ait olup bu da fevkalâde zamlardan ve terfi ve tâyinlerden ileri 
gelmiştir. Filhakika L. cetveline 70 liralık bir kadro iade edilerek yerine bir 80 liralık kadro 
alınması düşünülmüştür. Bundan başka yine L. cetvelinden 5 tane 40 liralık birinci sınıf asistan
lık ile 7 tane 35 liralık ikinci sınıf asistanlığın fiili kadroya geçirilmesi istenilmektedir. L. cetve
line 70 liralık kadronun iadesiyle 80 liralık bir kadronun alınması geçen sene terfii yapılması ica-
beden bir doçentin bu sene terfii içindir; bu Enstitü kanununa uygundur ve yerindedir. Çünkü 
bu kanuna göre asistanların üç yıl içinde terfileri yapılması lâzımdır. Üç yılda terfi edemiyen 
asistanlar enstitüden ayrılmak mecburiyetindedir; diğer taraftan bazı enstitülerin asistan kad
rolarında da darlık görülmüştür. 

Enstitüde 40 liralık maaştan yukarı derecelerde bulunupta terfie hak kazanmış olanlar vardır. 
Fakat tasarruf maksadiyle 40 liradan fazla maaş alanların 1942 yılında terfileri düşünülmemiştir. 

Bu faslın birinci maddesini teşkil eden tedris heyeti maaşlarının kadro tutarı 325 204 liradır. 
Buna göre teklif edilen tahsisatta 226 liralık bir fazlalık görülmüştür; bunun tenzili icabet-
mektedir. 

ikinci maddeyi teşkil eden idare memurları maaşında geçen seneye nazaran 5 030 liralık bir 
artış vardır; bu da fevkalâde zamlar karşılığından ileri gelmiştir. Teşkilât kanununa göre Ensti
tü idare memurlarının bir terfi payı yoktur, bundan ötürü müessesede 1933 yılındanberi terfi gör
memiş memurlar bulunmaktadır. 

Üçüncü maddede 2233 sayılı kanun mucibince askerî ders muallimlerine verilecek ücretlerde, 
geçen seneye nispetle, 200 liralık bir artış göze çarpmaktadır. Bu artışın fevkalâde zam karşılı
ğından olduğu ifade edilmiştir. 

Dördüncü maddede geçen yıl 500 liralık bir münakale yapılmış, fakat bu yıl bütçesinde yal
nız madde muhafaza edilmiştir. 

F . 949 — Bu fasılda, geçen seneye nazaran 48 861 liralık bir artış gözükmektedir. Artıdan 
sebebi fevkalâde zam karşılığıdır. 

Birinci maddeyi teşkil eden memurlar ücretinde, geçen seneye nispetle, 16 170 liralık bir artış 
görünmektedir. Halbuki kadro tutarına nazaran bunun 209 lira fazlasiyle 16 379 lira olması ge
rekmektedir. Bu artış münhasıran fevkalâde zamlardan ileri gelmiştir. 

ikinci maddede ise geçen seneye nazaran 34 690 lira bir artış vardır; bu da fevkalâde zamlar 
karşılığından doğmuştur. Kadro tutarına göre bu maddede 387 lira bir fazlalık bulunmaktadır. 
Bunun bir hesap hatasından doğmuş olması muhtemeldir. 

D. cetveli geçen senenin aynıdır, yeni bir vazife ihdas edilmemiştir. 
Üçüncü maddeye geçen yıl 2000 liralık bir tahsisat konmuş iken bu yıl bu maddeye tahsisat 

konulmamış ve madde muhafaza edilmiştir. 
Enstitünün bu sene tahsisatına, 4178 sayılı kanun mucibince verilecek çocuk zammı karşılığı ola

rak 1 000 lira ilâve edilmiştir. 
F . 950. — Bu fasıl tahsisatı geçen senekinden farksızdır. Asistan kadrosundaki tahavvüllerin 

tahsisat ihtiyacını artıracağı şüphesizdir. Bu ihtiyacın da tasarruflarla karşılanacağı ifade olun
muştur. 

İ . 951. — Bu fasılda, geçen seneye nazaran, artış 15 040 liradır. Artışın birinci sebebi geçen 
yıl 942 nci fasılda bulunan 10 000 liralık bahçeler masrafının 1942 yılında bu fasla konmasıdır; 
ikinci sebep de umumî fiyat yükselişleridir. 

Bahçeler masrafını da içine alan bu fasıl formülüne «ve tatbikat ve tezyinat bahçeleri» ifade
sinin ilâvesiyle «Enstitü ve lâboratuvarlar ve tatbikat ve tezyinat bahçeleri levazım ve işletmeleri 
umumî masrafları» şeklinde tadil edilmesi icabedtr. 

F. 952. — Bu fasılda, geçen seneye nazaran 6 000 liralık bir artış vardır. 
Birinci maddeyi teşkil eden telifat ve neşriyat tahsisatına bu sene 5 000 lira ilâve edilmiş

tir. Esasen bu maddeye, 1941 yılında, faslın üçüncü maddesinden 2 000 liralık bir münakale ya
nılmıştır! buna rağmen yine tahsisat sıkıntısı çekilmiştir ve 1941 yılında 34 eser bastırılamıyarak 
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kalmıştır.î'elif hakları, kâğıt ve tabı masrafları, kütüphane için satın alınacak Türkçe ve ya
bancı dillerdeki kitaplar bu maddeden ödendiğinden ilâve yerindedir. 

Yüksek ziraat enstitüsünün mevkut neşriyatı yoktur; Enstitü başlıca ders kitaplarını, etütleri 
ve bazı ameli bilgileri ihtiva eden büroşürleri b a k m a k t a d ı r . Müessese 1941 yıl içinde 11 eser 
bastırmıştır. 

İkinci maddeyi teşkil eden tenvir tertibinde bir değişiklik yoktur. Bu tahsisat bir kaç yıllık 
tecrübeler neticesinde tesbit edilmiştir. Enstitülerde mesai uzun zaman akşamları da devam etti
ğinden tasar ıuf imkânı görülememiştir-

Üçüncü maddeyi teşkil eden teshin tertibi de geçen senenin aynıdır. Halbuki 1941 yılında bu tah
sisattan bu faslın ikinci ve beşinci maddelerine ve 942 nci fasla 8 500 liralık bir münakale yapıl
mıştır. Bu yılda da aynı tahsisatın konmasına sebep olarak geçen seneye 1940 yılından 200 ton 
kömür devredildiği ve sene içinde kömür fiyatlarının yükselmesi ihtimalleri gösterilmiştir. Kömür 
fiyatları değişmezse bu maddeden tasarruf temini mümkün olacaktır. 

Dördüncü maddeyi teşkil eden kırtasiye tertibine 1942 yılı için 1 000 lira ilâve edilmiştir. Bu 
ilâvenin Hükümetin tebliği üzerine, fiyatların yükselmesi dolayısiyle düşünülen % 30 zam kar
şılığı olduğu ifade edilmektedir. Kırtasiyeden tasarrufu temin için enstitüye tebliğ olunan ted
birler tatbik edilmektedir. Bu cümleden olmak üzere kullanılan bütün kâğıtlar küçültülmüş, müs
veddelik kâğıt olarak kırpıntılar, bir yüzü yazılı kâğıtlar kullanılmıya başlamıştır; ayrıca bas
tırılan kitapların da puntuları küçültülmüş ve satırlar arası sıklaştırılmıştır. Kullanılıp atı
lacak kâğıtlar da toplanıp Sümerbank'a verilmektedir. 

Beşinci madde tahsisatı geçen senenin aynıdır. Yalnız geçen sene bu maddeye teshin tertibin
den 3 000 liralık bir münakale yapılmıştır. Bunun sebebi de, Ziraat vekâleti hesabma köy etüt
lerine gönderilen talebe ve asistanlarla Vekâletin bu işe terfik ettiği memurların harcırahları
nın bu tertipten ödenmesidir. Bu itibarla teklif olunan tahsisat tertibin derpiş ettiği hususlarda 
kullanıldığı takdirde yetecektir. 

Faslın diğer maddelerinde geçen seneye nazaran bir fark mevcut değildir. Yalnız faslın do
kuzuncu maddesini teşkil eden mefruşat ve demirbaş tahsisatı az görünmektedir. Bu tahsisatla 
yeniden mefruşat ve demirbaş satın alınması düşünülmemektedir. Fakat müessesenin mefruşat ve 
demirbaşı büyük bir yekûn tutmaktadır. Bunların tamiri ve bakımı, hali hazır şartları içinde, 
gecen seneden daha masraflı olacaktır. 

Bu faslın yekûnunda tabı hatası vardır. Yekûn 79 000 lira değil 80 000 liradır, ona göre düzeltil
mesi gerekmektedir. 

F . 953. — Bu fasılda, geçen seneye nazaran, 53 490 liralık bir artış göze çarpıyor. 
Artışın 39 990 lirası birinci maddededir. Artışın sebebi iaşe maddeleri fiyatlarında beliren 

yükseliştir. 
İkinci madde tahsisatına bu sene 10 000 lira ilâve edilmişir. İlâvenin sebebi de umumî eşya fi

yatlarındaki yükseliştir. 
Üçüncü madde tahsisatı geçen senekinin aynıdır. 
Dördüncü maddedeki tahsisat, geçen seneye nazaran, 3 500 lira artırılmıştır. Bunun sebebi de 

stajiyer talebe aylıklarının yükseltilmiş olmasıdır.Filhakika evvelce stajiyer talebeye ayda otuz lira 
verildiği halde, bu, ikinci kânundan itibaren elli liraya çıkarılmıştır. 1695 sayılı kanun stajyer 
talebeye âzami elli liraya kadar aylık verilebileceğine dair bir hükmü ihtiva etmektedir; 
stajiyer aylıklarının elli liraya çıkarılması bu hükme istinat etmektedir. Aylıkların ikinci 
kânundan itibaren yükseltilmesi neticesi beliren tahsisat ihtiyacı şimdiye kadar tasarruflarla 
karşılanmıştır. 

Müessesenin Ziraat fakültesine mensup talebelerinden ancak stajiyer talebelere aylık verilmek-
te,| diğer talebeler hiç bir tahsisat almamaktadır. Bundan ötürü dördüncü madde formülünden «ta
lebe ye» ifadesinin çıkarılarak, formülün «stajiyer talebe tahsisatı» şeklinde düzeltilmesi doğru ola
caktır. 

Beşinci maddedeki tahsisat geçen senekinin aynıdır. Bu tahsisat stajiyer talebelerin tatbikatta 
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kullanacağı malzeme ve ibate masrafları karşılığı olarak, bu talebelerin çalıştıkları müesseseye veril
mektedir. Enstitünün Ziraat fakültesine mensup talebeleri ilk yıl Ankara'da Orman çiftliğinde 
staj görmektedir. Haddi zatmda stajiyer talebelerin grup grup muhtelif Devlet çiftliklerine gönde
rilmeleri ve bu çiftliklerde gerçekten amelî olarakbütün ziraat işlerinde çalıştırılmaları yetiştirme 
bakımından uygun görünmektedir. Talebeler çiftliklerde amelî olarak çalıştıkları takdirde müesse
selere tazminat verilmesi de mevzuubahis olmaz. 

F . 954. — Bu fasla, geçen seneye nazaran 4 500 liralık bir ilâve yapılmıştır. 1941 yılında bu fasıl 
bir tertipten ibaretti,, ve ecnebi mütehassıslar harcırahı da bunun içine dahil bulunuyordu. Halbuki 
bu sene «Ecnebi mütehassıslar harcırahı vesair zaruri masraflar» adı ile 500 liralık bir tertip ay
rılmıştır. 

1941 yılında ecnebi mütehassıslardan birinin tahsisatı, mukavele müddetine göre, yedi aylık he
saplanmıştır. Sonradan bu mütehassısın mukavelesi yenilenmiş ve beş aylık tahsisat Ziraat vekâleti
nin pamukçuluk şubesi tahsisatından ödenmiştir. 1942 yılı için aynı mütehassısa tam yıllık tahsisat 
hesap edilmiştir ve fasıldaki artış da bundan ileri gelmiştir. 

Fakat bu faslın tahsisatı yine 959 lira eksiktir. Çünkü ecnebi mütehassıslar tercümanları için 
fevkalâde zam karşılığı hesaplanmamıştır. Bu tercümanlar kadroda ipka edildikleri takdirde fasla 
daha 959 lira ilâvesi gerekmektedir. 

Yüksek ziraat enstitüsünde evvelce fazla ecnebi mütehassıs bulunduğundan E. cetvelinden 5 ter
cüman kadrosu alınmıştır. Halbuki şimdi müessesede bu sayıda tercümana ihtiyaç gösterecek ecnebi 
mütehassıs yoktur. Onun içindir ki beş tercümandan biri Ziraat vekâletinde çalıştırılmakta, diğer 
dördü de enstitüde idarî işlerde ve lisan tedrisatında kullanılmaktadır. Bunlardan ayrı olarak 
enstitünün teşkilât kadrosunda iki kâtip tercüman da vardır. Halen bunlardan biri de münhaldir. 
Bu vaziyete göre ecnebi mütehassıs tercümanları kadrosunun tasarrufu düşünülebilir. 

F . 955. — Bu fasla konulan tahsisat geçen senekinin aynıdır. 
F. 956. — Bu fasıl yekûnu geçen senekinden iki lira eksiktir. Yalnız, yukarıda da arzedildiği 

üzere, 10 000 lira tutan bahçeler masrafı, 1941 yılında, bu faslın içinde bulunuyordu. Halbuki, 
bu masraf; 1942 senesi için, 937 nci fasla konmuştur. Böylece de aslında bu fasla, geçen seneye 
nazaran, 10 000 liralık bir zam yapılmış demektir. 1941 yılında, bu fasla 938 nci fasıldan 3 500 li
ralık bir münakale yapılmıştır. 

F . 957. — Bu fasıl yekûnu geçen senenin aynıdır. Fasıl tamirat ve su tesisatı masraflarını ihtiva 
ediyor. Şüphesiz burada mevzuubahis olan âdi tamirattır. Bununla beraber bugünkü şartlar içinde 
iyi bir bakım ve tamirat için bu tahsisatın yetmesinde tereddüt hâsıl olmaktadır. Bilhassa ensti-
tülerdeki tesisatın genişliği ve değeri gözönüne getirilirse vaziyet daha ziyade tebarüz eder. Za
ten şimdi bile bazı tamirata ihtiyaç bulunduğu halde, bunların tahsisat yokluğundan yaptırılma
dığı ifade edilmiştir. 

F . 958. — Bu fasla geçen seneye nazaran 1 150 liralık bir ilâve yapılmıştır. îlâve nakil vasıtaları 
işletme ve tamiratına ait maddelere şâmildir. Enstitünün üçü Ankara'da, ikisi İstanbul'da Orman 
fakültesinde olmak üzere beş kamyoneti vardır. Bunlardan istanbul'da bulunanları bir hayli eski
miş olmalarına rağmen tasarruf maksadiyle, yeni motorlu nakil vasıtaları satın alınması gözetilme-
miştir. 

Birinci maddede geçen seneye nazaran 650 liralık bir artış vardır. Artışın sebebi umumî fiyat 
yükselişidir. 

İkinci maddeyi teşkil eden tamirat tahsisatı da geçen seneye nazaran, 500 lira fazladır. Bu ilâve 
de nakil vasıtalarının bazılarının eskiliği, fazla tamire muhtaç oluşu ve umumî pahalılık vaziyeti 
düşünülerek yapılmıştır. 

Enstitü bütçesinin geri kalan 959 ve 960 nci fasılları yekûnları geçen senenin aynıdır. 
Bütçenin müzakere ve kabulünü Yüksek Encümenden saygılarımla dilerim. 

7 . V . 1942 Raportör 
Afyon Karahisar Mebusu 

Ş. Ra§it Batipoğlu 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümene* 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci hısım - Güzlerde müş
terek mtıJıassasat 

902 

0 

903 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

900 
901 

1 
2 
3 

4 

Vekil tahsisatı 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 
Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

4 800 

1 897 920 
2 500 

0 

0 

5 320 

2 401 837 
2 500 

0 

0 

5 320 

2 401 837 
2 500 

10 000 

10 000 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek yakacak ve çocuk 
zamları 
Yakacak zammı 
Çocuk zammı 

3 840 20 000 

10 000 
10 000 

Fasıl yekûnu 1 900 420 2 404 337 2 424 337 

20 000 

1 
2 
3 

Fasıl yekûnu 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

0 

28 980 
48 240 

1 000 

78 220 

20 000 

34 830 
57 900 

1 000 

93 730 

0 

34 830 
57 900 

1 000 

93 730 
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F. M. 

904 

905 
906 

907 

Muhassasatm nev'i 

Vilâyetler ücretleri 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

Muvakkat tazminat 
Vekâlete merbut âli mektep 
mezunlarına 1437 sayılı kanun 
mucibince verilecek avans 
Kanunları mucibince askerlik 
dersleri muallimlerine verile
cek ücret 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

209 460 
526 632 

Fasıl yekûnu 736 092 

70 000 

10 000 

1 720 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

245 110 
643 410 

888 520 

73 000 

10 000 

2 500 

245 110 
643 410 

888 520 

73 000 

10 000 

2 500 

Birinci bap yekûnu 2 805 092 3 517 407 3 517 407 

908 
909 

910 
911 

912 

İkinci bap - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 

1 Tenvir 
2 Teshin 
3 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafları 

1 İşletme 
2 Tamir 

Fasıl yekûnu 

Motosiklet masrafı 
1 İşletme 
2 Tamir 

3 000 

3 000 
4 000 
4 000 

11 000 

10 000 

2 000 
700 

2 700 

400 
200 

4 000 

3 000 
4 000 
6 000 

13 000 

10 000 

2 500 
1 500 

4 000 

700 
400 

4 000 

3 000 
4 000 
6 000 

13 000 

10 000 

2 500 
1 500 

4 000 

700 
400 

Fasıl yekûnu 600 1 100 1 100 



!' 1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MtihaSSasatm neV'İ Lira Lira Lira 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 20 000 20 000 20 000 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 15 000 15 000 15 000 
Kırtasiye 5 000 8 000 8 000 

Fasıl yekûnu 20 000 23 000 23 000 20 000 

3 000 

70 300 

Vilâyetler müteferrikası 3 000 3 000 3 000 

İkinci bap yekûnu 70 300 78 100 78 100 

23 000 

3 000 

78 100 

Üçüncü bap - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Matbu evrak ve defterler 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Tetkik ve mubayaa için dış 
memleketlere gönderileceklerin 
harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

30 000 
7 000 
4 200 

41 200 

20 000 

22 000 

1 
15 000 

32 000 
10 000 

5 200 

47 200 

30 000 

22 000 

1 
15 000 

32 000 
10 000 

5 200 

47 200 

30 000 

22 000 

1 
15 000 

Resmî telefon tesis ve mükâle-
me bedeli 6 000 7 000 7 000 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 1 450 1 000 1 000 
Posta ve telgraf ücreti 48 280 45 000 45 000 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 3 000 3 000 3 000 

Üçüncü bap yekûnu 156 931 170 201 170 201 

Birinci kısım yekûnu 3 032 323 3 765 708 3 765 708 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
Telifat, neşriyat ve propagan
da 10 000 14 000 14 000 
[Her nevi neşriyat mubayaası, tercü
me ve telif hakları ve her türlü neşri
yat ve istihbarat tabı, istihsal ve tevzi 
masrafları ve bu kabîl işlere yardım, 
Öğretim ve propaganda resimleri ve 
filimler mubayaası, isticarı ve imali 
ile bunları göstermek ve yaymak için 
sabit ve otomobilli vesait ve tesisat 
mubayaası ve icarı ve bu kabîl işlere 
yardım.] 

Fennî levazım ve âletler 1 1 1 
Kongre ve teknik toplantılar 
ve beynelmilel teşekküllere 
iştirak ve yardım 
Beynelmilel teşekküllere işti
rak ve yardım 7 000 7 000 7'000 
iç ve dış kongre ve teknik top
lantılara iştirak, iç kongre ve 
teknik toplantılar tertip ve bu 
kabîl toplantılara yardım umu
mî masrafları 500 500 200 
[Dahildeki toplanacak kongre ve tek
nik toplantıların vekâletçe takdir olu
nacak bütün masrafları.] 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

3 Hususi idareler bütçelerini tet
kik edecek Ziraat vekâleti mü
messili ücreti 

Fasıl yekûnu 

928 Hayvan ıslah ve sağlık zabıta
sı encümenleri hakkı huzuru 

Birinci bap yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 

7 500 

1 

17 502 

1942 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

0 

7 500 

1 

21 502 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

300 

7 500 

1 

21 502 
1 I , " T 

İkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

929 Yerli, ecnebi teknikerler, usta
başı ve mütehassıslar ve tercü
me büroları müstahdemleri 14 240 

1 Ücret 0 17 800 17 800 
2 Harcırah ve sair zaruri mas

raflar 0 500 500 

930 Staj ve ihtisas masrafları 
1 Staj ve ihtisas için harice gön

derilecek olan memurların har
cırahı 

2 Çay ve suni sifad ihtisası yap
mak için harice gönderilecek 
memurlara yardım 

i Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Fasıl yekûnu 14 240 18 300 18 300 

2 

14 242 

31 744 

2 

18 302 

39 804 

2 

18 302 

39 804 
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M. Muhassasatm nev'i 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Üçüncü hısım, - Müesseseler 

Birinci bap - Ziraat işleri 
Mektep ve kurslar 
Orta ziraat mektepleri umumî 
masrafları 160 000 
Ziraat alât ve makineleri ihti
sas mektebi ve makinist mek
tepleri umumî masrafları 50 000 
Zirai kurslar ve köy eğitmenle
ri ve su işleri ve seyyar artezi-
yen teşkilâtı malzeme ve umu
mî masrafları 43 000 
[Ufak ziraat alât ve malzemesi örnek 
olacak bu işte uğraşan köylülere vekâ
letin emriyle parasız verilebilir.] 
Muvakkat memuriyet harcırahı 5 850 
îsTakil vasıtaları tamir masrafı 1 500 
Nakil vasıtaları isletme mas
rafı ' 3 200 

Pasü yekûnu 263 550 

190 000 

65 000 

43 000 

5 800 
2 000 

4 000 

309 800 

190 000 

65 000 

43 000 

5 800 
2 000 

4 000 

309 800 

Mücadele 
Muzur hayvan ve hastalıklarla 
mücadele umumî masrafı 
Merkez mücadele enstitüsü ve 
mücadele istasyonları umumî 
masrafı 
[Vekâletçe tensip olunan miktarda 
mütedavil sermaye verilebilir, verilmiş 
ve verilecek sermayeler 2654 sayılı ka
nun hükümlerine göre idare olunur.] 
Mersin fümigatuvarı umumî 
masrafı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Nakil vasıtaları tamir masrafı 
Nakil vasıtaları işletme mas
rafı 

309 500 

47 000 

400 000 

47 000 

400 000 

47 000 

8 000 
50 000 
1 800 

3 700 

8 000 
80 000 
2 200 

4 500 

8 000 
80 000 
2 200 

4 500 

Fasıl yekûnu 420 000 541 700 541 700 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatlIl nev'İ Lira Lira Lira 

Tarla ziraati ıslah, deneme, 
üretme ve temizleme müesse
sesi 
[Bu fasla dahil tertiplerden 2654 sa
yılı kanun hükümleri dairesinde idare 
olunmak üzere Ziraat vekâletince ten
sip olunan miktarda mütedavil işlet
me sermayesi verilebilir.] 
Islah istasyonları, deneme tar
laları, tohum üretme çiftlikle
ri ve örnek çiftlik mektepleri 
ve yonca tohumu temizleme evi 
umumî masrafları ile faydalı 
nebatlar tohumlarının tedarik 
ve tecrübe masrafları 155 700 155 700 156 200 
Müfit nebatlar tohumlarının 
tedarik ve tecrübe masrafları 500 500 0 
Muvakkat memuriyet harcırahı 7 000 7 000 7 000 
Nakil vasıtaları tamir masrafı 1 400 2 000 2 000 
Nakil vasıtaları işletme mas
rafı 2 800 :* 500 :] 500 

Fasıl yekûnu 

Bağ ve bahçe ziraati ve mües
seseleri 
Bağcılık işleri ve müesseseleri 
ve Mersinli fidanlığı umumî 
masrafları 
Meyve işleri müesseseleri umu
mî masrafı 
[2654 sayılı kanun hükümleri daire
sinde idare olunmak üzere vekâletçe 
tensip olunan miktarda mütedavil ser
maye verilebilir.] 
Çay işleri müesseseleri umu
mî masrafları 
12654 sayılı kanun hükümleri daire
sinde idare olunmak ü/ere vekâletçe 
tensip olunan miktarda mütedavil 
sermaye verilebilir,] 
Zeytin bakım teşkilâtı ve zey
tin işleri ve müesseseleri umu
mî masrafları 

167 400 168 700 168 700 

78 100 78 100 78 100 

0 :Î90 000 :m ooo 

0 0 00 000 

52 000 55 000 55 000 
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935 

O 

936 

O 

Muhassasatın nev'i 

Zeytin müstahsillerine ve bu
dama ustalarına verilecek bu
dama ve aşı takımı ve levazı
mı bedeli ve nakdî mükâfat 
karşılığı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Nakil vasıtaları tamir masrafı 
Nakil vasıtaları işletme mas
rafı 

Böcekçilik, tavukçuluk mües
seseleri 
îpekböcekçilik enstitüsü ve is
tasyonları ve kışlakları, boğma 
ve fışkırtma ve tohum yetiştir
me evleri umumî masrafları 
Tavukçuluk enstitüsü ve istas
yonları umumî masrafları 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Nakil vasıtaları tamir masrafı 
Nakil vasıtaları işletme mas
rafı 

Fasıl yekûnu 

Meyve ve çay ziraati umumî 
masrafları 
Meyve ve cay 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.] 
Muvakkat memuriyet harcırahı 

3437 sayılı Tütün inhisarı ka
nununun tatbiki masrafı 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 
25 400 

800 

1 700 

Fasıl yekûnu 158 001 

20 000 

17 750 
5 000 
400 

970 

44 120 

315 200 

10 000 

Fasü yekûnu 325 200 

500 

1 
35 400 
2 000 
2 500 

1 
35 400 
2 000 
2 500 

563 001 563 001 

25 000 

22 500 
5 000 
700 

1 600 

54 800 

0 

0 
0 

500 

25 000 

22 500 
5 000 
700 

1 600 

54 800 

0 
0 

500 
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937 

938 

M. Muhassasatm nev'i 

3039 sayılı Çeltik ekimi kanu
nunun tatbiki masrafı 

Birinci bay) yekûnu 

.ikinci bap - Veteriner ve zoo-
teki işleri 

Mektepler ve kurslar 
1 Hayvan sağlık memurları ve 

nalbant mektepleri umumî 
masrafı 

2 Kurslar 
3 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 000 

1 379 771 

30 000 
5(K) 

2 250 

32 750 

1942 mali yılı için 
Hükümetçe Eneümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

2 000 

1 640 501 

36 000 
500 

2 250 

38 750 

2 000 

1 640 501 

m ooo 
500 

2 250 

38 750 

939 Mücadele 
1 Hayvan hastalıklariyle müca

dele ve tahaffuzhaneler tesis 
ve idaresi umumî masrafları 

2 Bakteriyolojihane ve serum 
<larülistihzarları ve lâboratu-

95 000 80 000 80 000 

varlar umumî masrafları 
İtlaf edilen hayvan tazminatı 
.Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Veteriner teçhizat deposu u-
mumî masrafı 

Fasıl yekûnu 

69 000 
20 000 

63 000 

5 000 

252 000 

100 000 
40 000 

95 000 

15 000 

430 000 

1.00 000 
40 000 

95 000 

15 000 

430 000 

940 2342 sayılı kanun mucibince 
hayvan sağlığı memurlarına 
verilecek yem bedeli 

941 Islah, teksir ve tetkikat 
1 Haralar masrafı 

[Haralar açığını kapamak için mak
tu an dahi verilebilir.] 

22 000 

466 000 

37 500 

556 000 

37 500 

556 000 
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1941 1942 malî yüı 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 

Fasıl yekûnu 818 000 

ÎMnci bap yekûnn 1 124 750 

Üçüncü kısım yekûnu 2 504 521 

10 500 

1 006 800 

1 513 050 

3 153 551 

2 Aygır depoları 155 000 255 000 255 000 
[Seyis ve çobanların iaşeleri de bu ter
tipten temin olunur.] 

3 Koyun ve kürk hayvanları da
mızlıkları mubayaa bedelleriy
le numune ağılları 19 500 18 300 18 300 

4 Karasığır damızlıkhaneleri 127 000 127 000 127 000 
[Seyis ve çobanların iaşeleri de bu ter
tipten temin olunur.] 
[2654 sayılı kanun hükümleri daire
sinde idare olunmak üzere Ziraat ve
kâletince tensip olunan miktarda mü-
tedavil sermaye verilebilir.] 

5 îhsa ve organizasyon masraf
ları " 10 000 10 000 10 000 

6 Sergiler ve teşvik ikramiyeleri 30 000 30 000 30 000 
7 Muvakkat memurivet harcıra

hı " 10 500 10 500 

1 006 800 

1 513 050 

3 153 551 

942 
943 

1 
2 
3 
4 
0 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1940 yılı borçları karşılığı 
1939 » » » 
1938 » » » 
1937 » » » 
1936 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

0 

6 000 
8 000 
500 
500 
200 

15 200 

15 200 

13 000 

6 000 
500 
500 
200 
0 

7 200 

20 200 

13 000 

6 000 
500 
500 
200 
0 

7 200 

20 200 
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Beşinci kısım - Müteferrik 
masraflar 

944 Merinos işleri 
1 Merinos koyunlarının muba

yaa, ıslah ve yetiştirilmeliyle 
tevzi işleri umumî masrafı ve 
bu kabîl işlere yardım 

2 Merinos işleri mütedavil ser
mayesi 
Muvakkat memıı 
Nakil vasıtaları 
Nakil vasıtaları 
rafı 

1941 
Malî yüı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira liira 

223 600 245 000 145 000 

•iyet harcırahı 
tamir masrafı 

isletme mas-

Fasıl yekûnu 

0 
25 000 

1 870 

3 730 

254 200 

0 
25 000 
2 500 

5 000 

277 500 

100 000 
25 000 
2 500 

5 000 

277 500 

945 Pamuk işleri 
1 Pamuk ıslahı ve ıslah edilmiş 

pamuk tohumu mubayaa, üre
tim ve tevzi işleri umumî mas
rafı ve bu kabîl işlere yardım 170 000 160 000 160 000 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı 15 000 13 000 13 000 
3 Ecnebi mütehassısların harcı

rah ve zaruri masrafları 0 1 000 1 000 
4 Nakil vasıtaları tamir masrafı 2 660 3 000 3 000 
5 Nakil vasıtaları işletme mas

rafı 5 340 6 000 6 000 

Fasıl yekûnu 193 000 183 000 183 000 

946 Sergi ve fuarlara yardım 
1 İç beynelmilel fuarlara yardım 
2 Zirai sergi ve meşherleri ve 

müsabakaları tertip umumî 
masrafları ve bu kabîl işlere 
yardım 

Fasıl yekûnu 

947 Zirai kombinalar ve tohum te
mizleme evleri 

1 Köy kalkınma ve zirai kombi
nalar umumî masrafları 

5 000 

5 001 

105 960 

5 000 

5 001 

120 000 

5 000 

5 001 

120 000 



1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

283 

Muhassasatm nev'i 

Tohum temizleme evleri umu
mî masrafı 125 000 95 000 95 000 
[Vekâletçe tensip olunacak miktarda 
mütedavil sermaye verilebilir.] 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Nakil vasıtaları tamir masrafı 
Nakil vasıtaları işletme mas
rafı 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım - Ankara Yük
sek ziraat enstitüsü 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Tedris heyeti maaşları 
îdare memurları maaşı 
2233 sayılı kanun mucibince 
askerî ders muallimlerine ve
rilecek ücret 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
l ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

2 500 
900 

1 960 

236 320 

688 521 

17 500 
1 500 

2 320 

236 320 

701 821 

17 500 
liiOO 

2 320 

236 320 

701 821 

269 040 
27 420 

1 000 
1 
0 

325 430 
32 450 

1 200 
1 
0 

325 204 
32 450 

0 
1 

1 000 

4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek çocuk zammı 0 1 000 

Fasıl yekûnu 297 461 359 081 358 655 

Ücretler 
Memurlar 91080 107 250 107 459 
Müteferrik müstahdemler 167 820 202 510 202 121 
Muvakkat müstahdemler 2 000 1 1 
Kanunları mucibince askerlik 
dersi öğretmenlerine verilecek 
ücret 0 0 1 200 

Fasıl yekûnu 260 900 309 761 310 W 
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1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 inalı yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira l ira 

950 
951 

952 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

Muvakkat tazminat 
Enstitü ve lâboratuvarlar ve 
levazım ve işletmeleri umumî 
masrafları 
Yüksek ziraat enstitüsü idare 
levazımı 
Telifat ve neşriyat 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 
Memurlar ve müstahdemlerle 
tedris heyeti ve talebe harcı
rahı 
[Memleket dahil ve haricine aittir.] 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
Resmî telefon tesis ve mükâle
me bedeli 
Matbu evrak ve defterler 
Mefruşat ve demirbaş 

50 000 

105 960 

5 000 
15 000 
30 000 
3 000 

10 000 

1 500 

3 000 
2 000 
4 500 

50 000 

121 000 

10 000 
15 000 
30 000 
4 000 

10 000 

1 500 

3 000 
2 000 
4 500 

50 000 

121 000 

10 000 
15 000 
30 000 
4 000 

10 000 

1 500 

3 000 
2 000 
4 500 

Fasıl yekûnu 74 000 80 000 80 000 

953 Talebe ve stajiyer talebe mas
rafı 

1 Talebe ve müstahdemlerle gece 
gündüz vazife başında kalacak 
memurların iaşe masrafları 154 310 194 300 194 300 

2 Talebe ve stajiyer talebe mel-
busat, yatak, yorgan, komodin 
ve elbise dolabı, karyola ve em
sali masrafları 30 000 40 000 40 000 

3 Muhtaç talebeye taviz 4 000 4 000 4 000 
4 Talebe ve stajiyer talebe tah

sisatı 16 500 20 000 20 000 
5 Stajiyer talebe için müessesa-

ta verilecek tazminat 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 214 810 268 300 268 300 

954 Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manları 36 000 

1 Ücret 0 40 000 40 000 
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955 

956 
957 

958 

, -

959 
960 

..,,.. 

-

M. 

2 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
0 

Muhassasatm nev'i 

Harcırah ve sair zaruri mas
raflar 

Fasıl yekûnu 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
Umumî masraflar karşılığı 
Tamirat ve su tesisatı masraf
ları 
Nakil vasıtaları masrafları 
işletme 
Tamir 

^asıl yekûnu 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1940 yılı borçları karşılığı 
1939 » » » 
1938 » » » 
1937 » » » 
1936 » » » 

"Fasıl yekûnu 

Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 

36 000 

1 000 
27 879 

4 000 

3 850 
1 000 

4*850 

0 

1 000 
300 
200 
100 
50 

1 650 

1 078 510 

7 350 819 

1942malîyılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

500 

40.500 

1 000 
27 877 

4 000 

4 500 
İ 500 

6 «00 

1 000 

300 
200 
100 
50 
0 

650 

1 270 169 

8 951 253 

500 

40 500 

1 000 
27 877 

4000 

4 500 
1 500 

^ # ^ 0 0 

1 000 

300 
^00 
100 

>,50 
0 

-650 

1 269 763 

8 95^847 

Fasıl : 93i, 932, 933, 934, 935, 938, 939, 941, 944, 945, 947, ' ' "" 

1. — Leylî talebenin vazifeten mektepte kaldıkları müddetler için muallim, memur ve müstahdem
lerin ve imtihanlarda bulunacak mümeyyizlerin iaşe ve ibate masrafları. 

â> — Talebenin ders kitapları ve levazımı ve melbusatı. . : 

3< — Fakir talebeye yardım, her nev'i merasim masrafları, mükâfat bedelleri. 



4. -— Muallim ve talebenin tetkik seyahatları ve kamp masrafları, leylî talebenin mektepten mek
tebe nakil masrafları. 

i , . - . 

5. — Tedavi, yol, cenaze masrafları, hekim ve diş hekimi ve veteriner vizite ücretleri. 
6- -— Umuma açılacak kurslara iştrak edenlerin ve merinos toplantıları için çağrılacak yetiştiri

cilerin yol masrafı ve vekâletçe takdir olunacak yevmiyeleri. 

7. — Kurslara devam edenlere verilecek kitp ve levazım bedelleri. 

8. — Kursları muvaffakiyetle idare ve ikmal edeceklere verilecek aynî, nakti 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 parçalariyle mahsullerin kontrol, 
muayene, temizlenmesi için yapılması lâzımgelin bütün masraflar. 

10. — Muzır böcek ve haftalıkların bulaşmamam ası için kal, imha ve ihrak olunacak nebat ve par
çalariyle mahsuller için verilecek tazminat ve bu işler için yapılacak bütün masraflar. 

11.**— Domuz öldürenlere verilecek para mükâfatı. 

12. — Muzır hayvanlarla mücadele esnasında ölenlerin ailelerine ve muzır hayvanlarla mücade
lede mükellefiyetini ifa sırasında malûl kalanlara İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek miktarda 
verilecek tazminatlarla yaralananların tedavi masrafları. 

13. — Domuz ve diğer hayvanların elleriyle derilerinden ve sairelerinden istifade maksadiyle 
müesseseler kurma masrafları ve bunların işletilmesi için verilecek mütedavil sermayeler 

14. — Köy eğitmenleri yetiştirme müesseselerinin bilûmum masrafları. 

15. — idarei hususiye fidanlıklarına nakdî yardim. 

16. — Yabani ağaçların aşılanması hakkındaki kanun mucibince verilecek atat ve edevat bedel
leri. ' , • ı • | • I • 

17. — Makine, dlât ve edevat ve alelûmum teçhizat ile fennî levazım ve itlaf edevat ve levazımı ve 
alelûmum eczayı kimyeviye ve veteriner ilâçları. 

18. — Motorsuz nakil vasıtaları ve teferruatı ve yedek edevatı ve hayvanat mubayaası ve ta
mir masrafları ve hayvan teçhizatı ve müstahdeminin melbusatı ve çoban malzemesi. 

19.— Sigorta vergi ve resimler. 

20. —- Arazi, bina, çiftlik mubayaa, istimlâk bedel ve masrafları, harita ve kadastro yaptırma üc
reti ve buna muktazi malzeme mubayaası tesisat ve 250 liraya kadar tamirat ve küçük inşaat. 

21. — Çiftlik, tarla, yoncalık, çayırlık ve bağ, bahçe, ziraati müessese ve lâboratuvarlarmın ıslah, 
tecrübe, üretme, yetiştirme ve her nevi tatbikat masrafları. 

22. — Telefon tesis ve mükâleme ve tamir bedelleri. 

23. — Usta, işçi ve amele, çoban yevmiyeleriyle ecnebi mütehassıs ve ustabdşilarınm yol masraf
ları ve ücretleri. * 

24. — Nal imaline mahsus demir, kömür ve kauçuk mubayaa bedelleri. 

25. — Erkek ve dişi damızlık hayvanlariyle tecıübe, serum ve aşı için küçük ve büyük baş hay-
valarm mubayaası. 

26. — Bilûmum müesseselerin tohum ziraat, teşcir. tefcir, yol, kaldırım, kanal, kuyu> cetvel ve ar-
teziyen masrafları. 
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27. — Hayvan hastalıklariyle mücadele için her türlü taharriyat, ihtisas, kurs tetkikat, ihtira v« 

mubayaa masrafları. 

28- — Hayvan sağlık memurları mektebi talebesinin tatbikat masrafları. 

29. — Müesseselerin damızlık nakliye, hizmet, tecrübe, serum ve a^ hayvanlarının yem ve muta-
biyt, nallama masrafları. 

30. — Suni tohumlamada toplanılan ahali koçlarından ve koruma tedavi banyolarında, aşı, se
rum ve ilâç tecrübelerinden, enemeden mütevllit ölüm vakalarında verilecek hayvan tazminatı. 

31. — Hayvan sağlık zabıtası kayıununda zikredilen hastalıklardan itlaf edilen hayvan tazminatı. 

32. — Talimatnamesi mucibince yapılan sergilerde yetiştiricilere verilecek sergi ikramiyeleri ve 
organizasyon masrafları, kırkım, sağım ve banyo masrafları ve yapağı primleri. 

33. — Hayvan yemi ziraatini teşvik etmek üzere merinos yetiştiricilerine meccanen verilmesi 
gerekli tohum mubayaa ve nakliye bedelleri. 

34. — Halk elindeki kıvırcık koyun ve koçların merinos koç ve koyunlariyle mübadelesi ban
yo ve enemeden telefat vukuunda hayvan sahiplerine verilecek tazminat. 

35. — Pamuk tohumu temizleme ve ilaçlama, pamuk çırçırlama ve linter ve prese makineleri se
lektör traktörler dinamo ve elektrik makineleri ve ve bunların yedek parçalarının satın alınması nak
liye montaj ve işletme tamir masrafları. 

36. — Pamuk tohumu çırçırlama ayırma tiriyaz ilaçlama pamuk tohumu satın alma ve dağıtma 
sulama ve varyete denemeleri masrafları. 

37. — Ziraat bankasiyle yapılan saf pamuk tohumu tevziinden bankanın uğrayabileceği zarar
lar karşılığı. 

38. — Etüdde çalıştırılacak talebe ve işçilerin zaruri yol masrafları ve yevmiyeleri işçilere ve
rilecek tıbbi mualece ve her nevi fennî etüd levazımiyle resim alât ve edevatı. 

39. — 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 
masrafları. 

40 Rize ve havalisinde halk tarafından yetiştirilen çayların yaş veya kuru olarak vekâletçe tak
dir edilecek fiyat üzerinden mubayaa bedelleri. 

Hizmetlerin taallûk ettiği tertiplerden verilir. 

Fasıl : 950 

Umumî masraflar 

1. — Eczayı tıbbiye ve baytariye. 

2. — Talebe tetkik, tetebbu, resim' ve sergiler masrafları. 

3. — Usta, çırak ve amele yavmiyeleri. 

4. — Merasim, ziyafet ve müze masrafları. 

5. — Bahçe, ilân masrafları ve kira bedelleri. 

6. — Talebeye ait kitap, kırtasiye, kamp masrarafları. 
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7. — 8u hedeti. ' 

8. — Hayvan mubayaa, ia§e ve bakan masrafları, motorsuz nakil vasıtaları ynubayna, tamir mas
rafları. 

9. — İmtihanlarda bulunacak mümeyyizlerin masrafları. 

10. — Talebenm tedavi, yol, teçhiz ve tekfin masrafları. 

11. — Bilûmum müteferrik masraflar , 



26 - M. M. V. (Kara kısmı) 



Rapor 

Millî Müdafaa vekâletinin bütçesini tetkik ettim. 
Milli Müdafaa masraflarını âdi bütçeden ayrılmış olan tahsisat ile fevkalâdeden verilmekte 

olan tahsdsat bir kül halinde karşılanmaktadır. Bütçenin tanziminde Millî Müdafaanın bu günün 
şartlarından doğan ihtiyaçlarını karşılamağı tercih ve bu ihtiyaçları doğrudan doğruya ilgilendir
meyen masraflarda tasarruf fikirlerinin gözönünde bulundurulmuş olduğuna kanaat hâsıl ettim. 

Bütçenin umumî heyeti ve fasılları hakkında lüzumlu görülecek izahları bütçenin müzake
resi sırasında arzedeceğim. 

21 . IV . 1942 
Raportör 

Klırklareli mebusu 
B, Denker 



- âöi -
1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatın nev'i 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 4 800 ö 320 5 320 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Maaş 24 567 210 32 393 176 32 393 176 
Çocuk zammı 0 0 126 030 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.) 
Yakacak zammı 0 0 200 000 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Pasü yekûnu 24 567 210 32 393 176 32 719 206 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 255 000 255 000 255 000 
4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek çocuk ve yakacak 
zamları 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

0 
0 

0 

126 030 
200 000 

326 030 

0 
0 

0 

3779 sayılı kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri mucibince ge
dikli erbaşlara verilecek ikra
miyeler ve mükâfat 10 000 10 000 10 000 
Ücret 
Memurlar 88 000 150 933 150 933 
Müteferrik müstahdemler 727 960 1 155 807 1 155 807 

Fasıl yekûnu 815 960 1 306 740 1 306 740 

Muvakkat tazminat 270 000 270 000 270 000 



1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Muhassasatlll aev'İ Lira Lira Lira 

Temsil tahsisatı ve akçe farkı 135 000 135 000 135 000 

Birinci bap yekûnu 26 057 970 34 701 266 34 701 266 

İkinci bap - Masraf 
Mefruşat 
Kırtasiye 
Kırtasiye malzemesi 
[713 sayılı kanuna göre Maliye vekâ
leti kırtasiye depolarında mevcut mu
haberata müteallik her nevi malzemei 
kırtasiye tedariki.] 
Tersim malzemesi 
[Bütçeye mevzu fasılların mahiyeti 
itibariyle hangisiyle alâkadar olursa 
olsun alelıtlak tersim malzemesi ile bu 
işe ait kırtasiyeye müteallik her nevi 
maddenin hariçten tedariki.] 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Vekâlet otomobil masrafları 
İşletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

100 000 

68 170 

10 000 

78 170 

133 400 

1 500 
440 

1 940 

100 ̂ 000 

•68-170 

10 000 

78 170 

133 400 

1 500 
440 

1 940 

100 000 

68 170 

10 000 

78 170 

133 400 

1 500 
440 

1 940 

Matbu evrak ve defterler 93 000 93 000 93 000 
[Tabı ve teclit malzemesi, alât ve ede
vat ve müstehlik maddeler mubayaa ve 
tamir bedeli, kütüp ve resail ve ha
rita mubayaa, tabı masrafları.] . 

Baimî memuriyet harcırahı 421680 421680 421680 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 260 000 260 000 260 000 
Müfettişler harcırahı &. 64 100 64 100 64 100 
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R, M. Muhassasatm nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

980 

981 

982 

Resmî telefon tesis ve mükâle-
me ücreti 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

I kinci bap yekûnu 

Birinci kısım yokunu 

56 090 

28 000 
204 000 

1 440 380 

27 498 350 

56 090 

28 000 
204 000 

1 440 380 

36 141 646 

56 090 

28 000 
204 000 

1 440 380 

36 141 646 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
983 Muayyenat 

1 Taymat 
[iaşe ve sabun ve benzeri temizlik 
maddelerinin bedelleriyle bu madde
lerin pişirme, öğütme, imal gibi 
bunlara müteferri diğer masrafları, 
mevaddı iaşe temizleme ve havalan
dırma masraflariyle, muhafazalarına 
muktazi her nevi örtü, ıskara vesaire 
masrafları, mevaddı iaşe muhafaza
sına mahsus soğuk hava dolabı ve 
malzemesi bedelleriyle tamirleri mas
rafı, mevaddı iaşe fabrikaları ki
raları, zahire öğütme masrafı, 
fırın, erzak ambarı kiraları, 
mevaddı gıdaiye fabrikalarında 
ve fırınlarında müstahdem işçi yev
miyesi ve bu fabrikalarda müstamel 
alât ve edevat ve levazım bedelleriyle 
tamirleri, kasaplık alât ve edevatı mu
bayaa ve tamiri masrafları, seyyar 
mutfak ve fırın mubayaa ve tamir 
masrafları, alay, müstakil ve müfrez 
taburlar için aşçı masrafı, etlik hay
vanların çoban, ağıl ve ahır ve na
kil masrafları, mevaddı iaşe ambalaj 

11 260 400 20 748 651 20 526 451 
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masrafları, erzak ve sabun nakil mas
rafları, mevaddı iaşe temizleme maki
neleri mubayaa, tamir ve tesis mas
rafları, su tasfiyesi için alât ve ede
vat bedelleriyle tamir masrafları, mut
fak ve yemek takımlarının kalaylama 
masrafları ve kalay malzemesi mu
bayaası, levazım ayniyatının muayene 
ve tahlil masraflariyle, levazım mua
yene komisyonları ve kimyahanelerin 
alât ve edevat ve ecza mubayaa ve ta
mir masraflariyle bunların muhafaza 
masrafları, hastane ve revirlerin ec
zanelerinde ve kimyahane ve 
lâboratuvarlarmda muayene ve tah
lil işlerinde sarf ve istihlâk edilecek 
yağ, şeker, tuz, sabun gibi muayyenat 
faslının tâyin maddesine ait mevat 
bedelleri, mutfaklara muktazi erzak 
dolapları, 2615 sayılı kanuna tevfikan 
hastane ve revirlerin arıtmaları için 
muktazi soda ve sabun masraf lan 
bu tertibe dahildir]. 

Hayvan yem bedelleri 
[Hayvan besim maddelerinin bedeli. 
arpa ve yulaf kırma ve ezme, temiz
leme makineleri mubayaa, tamir ve 
tesis masrafları, yem temizleme ve ha
valandırma masrafları, yemlerin mu
hafazasına muktazi örtü, ıskara ve sa
ire masrafları, arpa, yulaf kırma ve 
ezme ücretleri, yem nakil masrafları, 
yem nakline muktazi her nevi amba
laj masrafları, ot, saman, balya ve her 
türlü yem pres makineleri mabayaa 
bedelleri ile tamiri, balya pres yapma
ğa muktazi işçi ve malzeme masrafları 
bu tertibe dahildir.] 

Mahrukat, tenvir ve teshin 
masrafları 
[Askerî binaların tenvir ve teshin 
masrafları, soba ve teferruatının mu
bayaa, tamir ve vaz'iye masrafları. 
eratın hamam ücretleri, 1 000 lirava 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

2 604 000 :•? 604 000 X 604 000 

2 121 020 2 121 020 2 121 020 
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1941 1942 malî 30lı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasat in nev'İ Lira Lira Lira 

kadar mutfak, çamaşırhane, bulaşık-
hane, hamam ve ocak tamir masrafla
rı, 2 000 liraya kadar elektrik tesis ve 
tamir masrafları, ampul, lüks ve sair 
lâmba ve teferruatının mubayaa ve ta
mir masrafları, hastane ve revir
lerin eczaneleriyle kimyahene ve 
lâboratuvarlarına ve fırınlarda ekmek 
pişirmek için kullanılacak her nevi 
mahrukat masrafları, soba ve soba 
malzemesi ile kömür, gaz ve odun na
kil masrafları, tenvir işlerini idare 
ve mevaddı gıdaiye fabrikaları işlet
mesinde kullanılacak elektrikçi ve 
teshin işlerinde kaloriferci masrafları, 
2615 sayılı kanuna tevfikan hastane 
ve revirlerin arıtmaları için muktazi 
mahrukat masrafları, ordu evleriyle 
gazinoların tenvir ve teshin masraf
ları dahil. I 

Fasıl yekûnu 15 985 420 26 473 671 26 251 471 

Levazımı askeriye 
Melbusat 3 996 760 6 996 760 6 844 260 
[Umumiyetle erat ve okurların ve as
kerî birlik müessese kadrolarında bu
lunan odacıların askerî hastane ve 
sanatoryom ve prevantoryom ve revir 
ve emsali müessesatı sıhhiyede çalışan 
sıhhi subay ve sair memurlar ile has
tabakıcı ve hemşirelerin hizmete mah
sus başlık, gömlek, önlük ve benzerle
ri giyecekler ile bunların imalinde 
kullanılacak bilûmum malzeme bedel
leri ve mezkûr eşyanın imal, tamir ve 
ambalaj masrafları ve bu hizmetin 
ifasında kullanılacak işçilerin ücret
leri ve dikim evlerinin elbise imal kı-
sımlariyle eşya teçhizat ambarlarında 
çalışan müstahdemlerin muayyen üc
ret ve yevmiyeleri ve askerî hastane
lerle sanatorvom, prevantoryom, ne-
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M u h a s s a s a t i n nev'İ Lira Lira Lira 

kahathane ve revir ve emsali sıhhi mü
esseseler masrafları bu tertibe dahil
dir. 1 

Teçhizat 1 450 300 1 450 300 1 417 300 
[Erat ve okurların peksimet torbası, 
arka çantası, kilim, matra ve kılıfı 
ve kayışı, güneş ve kar gözlüğü, gemici 
feneri, yatak takımları ve karyolalar, 
muzika takımları, boru fifre, trampet 
ve teferruatı, yangın söndürme vasıta
ları ile malzemesi ve işletme ve temiz
leme malzemeleri, bilûmum mutfak 
edevatı ve sofra takımlariyle yemek 
ve su kapları, dikiş, saraç, çorap, fa
nila ve kundura makinaları ile yedek 
edevatı ve teferruatı ile işletme mal
zemesi mubayaa ve tamirleri, bilû
mum çadırlar ve teferruatı (hasta
ne çadırları hariç), hamam takımları 
ve bu binaların tenvir ve buna benzer 
sair müteferrik masrafları, levazım, 
kiler ve ambarlarında kullanılan tartı 
âletleri, zikredilen bilûmum teçhizat 
ve malzemesinin mubayaası, tamir ve 
ambalaj masrafları işçi ücretleri, di
kim evlerinin teçhizat kısımlarında ça
lışan müstahdemlerin muayyen ücret 
ve yevmiyeleri, eşya, erzak ve vagon 
örtüleri, elbise ütüleri ile sıhhiye de
posu, hastane, sanatoryom, prevan
toryum, nakahethane ve revirlerde 
müstamel teçhizat ile teçhiz ve tekfin 
masrafları bu tertibe dahildir.] 
Muytabiye 186 000 186 000 0 
[Yem torbası, yular ve sapı, kaşağı 
gebre, fırça, kolan, sünger, paybend, 
köstek, nal ve mıh, tavla halatı, belle
me, çul, nalbant takımı ve heybesi, 
seyyar yalaklar, mekkâri tevhit ve 
yük semerleri ve urganları bedelleri 
ile bunların imal, tamir, ve amba
laj masrafları bu tertibe dahildir] 

Fasıl yekûnu 5 633 060 8 633 060 8 261 560 
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Levazım ve teçhizatı harbiye, 
fenniye ve tahkimat masrafları 

1 Demirbaş, talim ve terbiye mal
zemesi masrafları 

2 Miatlı talim ve terbiye malze
mesi umumî masrafları 
[Miatlı talim ve terbiye malzemesi ve 
levazımı harbiye ve fenniye ve tah
kimatta çalışacak erlerin yevmiyesi 

. ve buna muktazi nakil işlerini yap
mak için nakil vasıtaları mubayaa 
ve bunların işletme masrafları ve as
kerî fabrikalara verilecek sipariş mas
rafları; gizleme malzemesi ve sıhhiye 
araba ve otomobilleri, cenaze araba
ları, bruet ve emsali hasta ve yaralı 
nakline mahsus vasıtalar imal, muba
yaa, tamir ve tamire ait yedek mal
zeme mubayaa masrafları ve bilû
mum buna mütaallik masraflar, Tah
kimat ve tahrip projelerinin icabet-
tirdiği umum tersim ve kırtasiye mal
zemesi ile tabı ve teksir makine va
sıtaları ve işletme malzemeleri ile 
projelerin muhafazalarında kullanı
lan bilcümle malzeme ve vasıtalar 
ve bilûmum harp malzeme alımı ba
kım, tamir ve işletme malzemelerinin 
alınması ve bunlara mütaallik mas
raflar, palaska takımı, bel kemeri, as
kı kayışı, tüfek kayışı, hafif makinah 
tüfek kılıfı ile şarjör ve edevat çanta
ları, istihkâm edevatının kılıfları, 
yem torbası, yular ve sapları, kaşağı, 
gebre, fırça, kolon, bez- su kovası, pay-
bent, köstek, nal ve mıh, tavla halatı 
belleme, çul, nalbant takım, ve heybe
si seyyar yalaklar, mekkâri tevhit ve 
yük semer ve urganları, ahırların te
mizliklerinde kullanılacak el arabası 
ve sair temizlik malzemesi, hayvanla
rın tırnak numara takımları bedelle
ri ile bunların imal ve tamir ve imal-

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

100 000 

2 014 500 

100 000 

2 014 500 

100 000 

2 117 500 
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lerine muktazi bilûmum alât ve mal
zeme mubayaası ve ambalaj masraf
ları bu tertibe dahildir.] 
Cephanelik ve depoların 250 li
rayı geçmemek üzere yapıtırı-
lacak tamiratı ve vekâlet cep
hanelik ve depo yollarının in
şaat ve tamir masrafları 
Muytabiye 
[Yem torbası, yular ve sapı, kaşağı, 
gebre, fırça, kolan, sünger, payberıd, 
köstek, nal ve mıh, tavla halatı, belle
me, çul, nalbant takımı ve heybesi, 
seyyar yalaklar, mekkâri tevhit ve 
yük semerleri ve urganları bedelleri 
ile bunların imal, tamir ve ambalaj 
masrafları bu tertibe dahildir.] 

Fasıl yekûnu 

Levazımı sıhhiye 
Ecza ve malzemei sıhhiye 
[Ordu ve jandarma sıhhi ihtiyacında 
kullanılacak alelûmum ecza alât ci
hazları ve teçhizat ile sıhhi evrakı 
matbua ve fennî kitaplar ambalaj ve 
sair malzeme mubayaa ve muhafaza 
masrafları, levazım kimyahaneleriniıı 
tahlilâta ait her nevi alât ve edeval 
ve ecza bedeli, askerî tababet ve ecza
cılık, dişçilik, daimî ofis aidatı, bu
lunduğu mahalde askerî hastane ve 
revir olmıyan askerlik şube erlerine 
mahallî sivil eczane ve müesseseler
den alınacak mualece bedeli, sıhhi 
imalâthanelerin kuvvei muharrike 
ve sair ücretleri doğrudan doğruya 
Avrupadan getirilecek ecza ve malze
me ve sıhhi eşyanın gümrük, dizbarko 
vesaire masarifi ile bu işe mütaallik 
bilûmum masraflar bu tertipten veri-
lir.] 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

99 000 99 000 99 000 
0 0 186 000 

213 500 2 213 500 2 502 500 

243 800 243 800 243 800 
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Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. Muhassasatm nev'i Lira Lira Lira 

2 Tedavi masrafları 14 000 14 000 14 000 
[Avrupa'da tedavilerine sıhhat iş
leri dairesince lüzum gösterilecek ve 
görülen lüzuma binaen mülki ve üc
retli hastaneler ve sanatoryumlarla 
emsali müesseselerde tedavi edilen 
er, talebe, memur ve askerî mensup-
lerla subayların tedavi masrafları.] 

0 Askerî hastanelerle sanator-
yom, prevantoryom, nekahat-
hane ve revir ve emsali mües-
sesatı sıhhiye masrafları 170 000 170 000 0 

Fasıl yekûnu 427 800 427 800 257 800 

G-az ve maske masrafları 
Koruyucu malzeme masrafı 200 000 200 000 200 000 
[Bilûmum insan ve hayvanı gazdan 
koruyucu malzeme, cihaz, elbise ve 
eşya teferruatları, Mamak gazdan ko
runma evi ve gaz komutanlığı emrin
deki kimya birlikleri, gaz mektebi 
kursları, komutanlık kuruluşundaki 
depolar için yapılacak ve komutan
lık tarafından yaptırılacak bilûmum 
tamirat, ilâveler tesisat, tamirhane
ler, Ankara, İstanbul depolarının tes
hini, yakıcı gazlara karşı ilk tedavi 
vasıtaları ve erler nezdinde kullanıla
cak kutular.] 
Talim ve terbiye malzemesi 
masrafı ' 77 000 77 000 77 000 
[Kimya birlikleri, gaz mektebi, gaz 
kurslarında ve talim ve terbiyede 
kullanılmak üzere bilûmum gaz, sis 
atmıya mahsus cihaz ve silâhlar. 
alev cihazları ve bunların teferruatı. 
yedek aksamı, mermileri, yangın 
bombaları, sis ve gaz kutusu ve mum
ları, gaz temizleyici arazözle araba-
balar vesaire, talim ve terbiye mal
zemesiyle umum ordu gaz talim ve 
teı^biyesme yarayan bilûmum alât, 
ecza, edevat, cihaz, levha kitap ve 
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benzerleri, gazdan korunma evine, 
gaz kurslarına, gaz mektebine, gaz 
komutanlığına ait fennî alât ve ede
vat ve ecza, kitap, risale ile mefru
şat, tenvirat malzemesi, tamirat alât 
ve edevat, tedrisata ait sinema maki
nesi ve filimi eri ve tecrübe hayvan-
vanları bunların iaşe ve masrafları, 
Mamak gazdan korunma evinde ça
lışan amele ile komutanlık depola
rında çalışan mütehassıs amele ve 
ustabaşılarmm yevmiyeleri, gaz komu
tanlığı evinin, gaz mektebinin ve 
komutanlığın hizmet kamyon ve 
kamyonetleri, otomobilleri arazi kam
yonları, arazözler, motosikletler ve 
yedek parçaları, tamir ve işletme 
masrafları, komutanlık ile emrindeki 
tesisler ve teşekküller arasında mu
habere irtibatı masrafları, Avrupa'
dan getirilecek malzemenin nakli
yesi, dizbarko, sigorta, gümrük ve
saire rüsumları ile alınan malzemenin 
komutanlık emrindeki Maçka ve An
kara gaz depolarına kadar nakil mas
rafları komutanlık tarafından neşre
dilecek kitap masrafları.] 

Türkiye dahilinde tedarikine 
imkân görülmiyen malzemenin 
mubayaası için ecnebi memle
ketlere gidecek olan heyetlerle 
tetkik ve tetebbu maksadiyle 
gidecek heyetlerin ve Avrupa'
da komutanlık namına gaz sta
jı yapan talebelerin harcırah
ları 
Hava koruma masrafları 
[Pasif müdafaa bakımından talim v<> 
terbiye, tatbikat, manevra, propa
ganda, neşriyat için her türlü mas
raflar. I 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Fasıl yekûnu 277 000 277 000 277 000 

1 000 
5 000 

1 000 
5 000 

1 000 
5 000 
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Veteriner ecza ve malzeme ve 
serum ve tecrübe hayvanları 
mubayaası, meslekî neşriyat ve 
askerî veteriner okulu ile mes
lek gedikli okulundan fevka
lâde derece ile neşet edenlere 
şeref ve tergıp mükafatı 
Hayvan mubayaa ve tazmini 
[Ordu kadrosuna dahil bilûmum hiz
met hayvanlarının, konkur, at ve kıs
raklarının, ordu için yetiştirilecek re-
mont taylarının, ordu kadrosuna dahil 
muhtelif hizmet köpeklerinin satın 
alınması vekâlet remont tay deposu
nun zirai aletlerle sair malzeme ve 
eşyasının tedarik ve tamiratı, ordu su
baylarının talimat dahilinde temlik 
edilmiş zatî hayvanlarından ve ordu 
hizmetine alınan ahali hayvanların
dan kanunen muayyen olan ahvalde 
ölen, öldürülen, sakat kalan ve ziyaa 
uğrayanların mahsus kanununa tev
fikan ve atlı sınıf subaylarına verilen 
hizmet hayvanlarının aynı kanunda
ki maddeler dahilinde tazmini, 3563 
sayılı kanunun tatbiki, 3634 sayılı 
Millî Müdafaa mükellefiyeti kanunu 
yoluyla ve peşin para ile mubayaa 
edilecek hayvanlara lüzumlu mutabiye 
(Yular, torba, gebre, kaşağı, fırça, 
kıl kolan, belleme) ile hayvan yiye
cek maddelerinin konulmasına ve nak
line muktazi çuval, urgan ve su içir
mek için kova tedariki ve mubayaası 
hayvanların gerek mubayaa edildikle
ri mahalde ve gerek ilk iaşe merkezine 
kadar iaşeleri ve han ücretleri.] 

Nakliyat 
[Kara ordusuna ait ve mensup bil
cümle esliha, mühimmat, eşya ve mal
zeme ile alelûmum askerî maddeler 
nakliyatı ve bunların tahmil ve tah
liye masrafları, erat ile askeri talebe
lerin ve hayvanların her nevi vesa-

1941 1942 mali yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümene* 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

63 270 63 270 63 270 
200 000 200 000 200 000 

1 580 320 1 580 320 1 580 320 
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itiyle nakil masrafları, tedavi, mua
yene ve tebdilhava için tabip ve sıhhi 
heyetlerce her hangi bir yere gönderil
mesine sıhhi lüzum görülen subay, as
kerî memurlar ile maaşlı sivil memur
lar (Ücretli ve sivil olarak müstahdem 
olanlar istifade edemezler) ve askerî 
okullar talebesiyie gedikli erbaş ve era
ta verilecek yol, masrafları, yürüyüş 
halindeki kıta subay, askerî memur, 
okullar talebesiyie eratın yatacakla
rı yerlerin konak ücretleri ve bunların 
hayvanlarının ahır masrafları (Subay, 
askerî memur ve gedikli erbaşlar 
harcırah almadıkları takdirde) kara 
ordusu kadrosunda bulunan karada 
ve denizde kullanılan ve levazıma ait 
olan levazım vesaiti nakliyesini mu
bayaa, işletme, tamir ve bunların 
her nevi malzemesinin mubayaa be
deli ve bunları işletenlerin ücretleri, 
amele yevmiyeleri, ardiye tatiti ede
vat, istalya ve dizbarko masrafları, 
tahmil ve tahliye de kimsenin kusuru 
olmaksızın husule gelecek hasarların 
bedelleri, askerî mahkemelere celp ve 
sevk olunacaklar ile askerî mahkeme* 
lerce verilecek ceza hükümlerinin in
fazı için bir mahalle gönderilecek 
erat ve askerî okullar talebesiyie bun
ların muhafazalarının her nevi ve^ 
saitle geliş, gidiş yol masrafları, İ l l i 
sayılı kanunun 34» ncü maddesi muci* 
bince orduya alınacakların kendileri
nin ve hayvanlarının yol masrafları 
ve Askerlik kanunu mucibince çifte 
hekimler tarafından yapılan ilk mua* 
yenede mütehassıs sıhhi heyetlerce 
muayenesine lüzum gösterilen eratın 
en yakın mütehassıs heyete gönderil
mek şartiyle bunların gidiş ve geliş 
yol masrafları, askerî nakliyatta tren 
ve vapurlar idarelerine icabında yap
tırılacak eratm ve hayvanatın nakil 
edildikleri yerlerin tathirat bedelleri 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

bu tertibe dahildir. îlk muayenede çif
te hekimlerce mütehassıs muayenesine 
lüzum gösterilmemiş olupta bu muaye
neye itiraz ederek ikinci muayene is
teyenlere yol masrafları verilmez.] 

Yabancı memleketler fabrika
larına gideceklerin harcırah 
masrafları 5 000 5 000 5 000 
Manevra masrafları 285 000 285 000 285 000 
[Kadro ve kurmay seyahat masraf-
lariyle bütçenin diğer tertiplerine 
taallûk eden masraflardan manevra
nın istilzam eylediği sarfiyat.] 

Nakil vasıtaları 
Tamir ve tamire ait yedek 
malzeme mubayaası 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

25 000 
45 000 

70 000 

26 746 370 

25 000 
• 45 000 

70 000 

40 234 621 

25 000 
45 000 

70 000 

39 759 921 

îkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

Staj ve tahsil masrafları 130 000 130 000 130 000 
[Staj için ecnebi memleketlere gön
derilecek subay ve nıemurlarm tah
sisatları ile dahilde lisan tahsil et
tirileceklerin yol ve tedavi masrafla
rı ve tedris ücretleri, dahilde ilim 
ve fen tahsil ettirilecek subay ve 
memurların ve askerî talebelerin 
kaydiye ve tedris ücretleri, askerî mü
hendis ve fen memuru yetiştirilmek 
üzere ecnebi memleketlere gönderi
lecek talebelerin aylık tahsisatları ile 
gidiş ve geliş maktu yol masrafları 
ve mektep ve lâboratuvarlar tedavi 
masrafarc, tahsil programı mucibince 
yapacakları zaruri ve hakikî masraf
ları bu tertibe dahildir.] 
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1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî; 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

997 Memleket iç ve dışındaki Türk 
şehitlerinin tezkir ve ipkaina-
mı için yapılmış ve yapılacak 
şehitliklerin bilûmum levazımı 
ve inşa masrafları ve bekçi üc
retleri 

998 İnşaat, tamirat, tesisat ve is
timlâk 
[Mimar ve marangoz alât ve ede
vatı ile inşaat için lüzumlu olan 
tekmil malzemei tersimiye, inşaata 
ait çıkan Türkçe ve yabancı dil ki
tap, mecmua bedelleri ve istimlâk 
ve teffiz muamelâtı ve bu muamelâtta 
pul ve muhammin ücretleri, etüt, 
proje ve keşif tanzim, teksir ve is
tinsah, daktilo işleri için tutulacak 
memurlara, yeni yaptırılacak yeni ve
ya tamir ettirilecek inşaat işlerine ne
zaret etmek, vekâletçe tâyin edile
cek yüksek mühendis, yüksek mimar, 
mühendis sürveyyan ücretleri bil
ûmum malzemei inşaiyenin nakil 
masraflart inşaat alât ve malzemele
rinin bedelleri ve hava korunmala
rına karşı garnizon etraflarının ağaç
lanması ve bunlara muktazi alât ve 
edevat ve tohum ve fidan mubaya
ası ile sulama vasıtalarının temini 
masrafları ve mütehassıs ücretleri 
ve mebanii askeriyenin maskelen
mesi masrafları, müteferrik bara
kalar (İnşası,) bunlara muktazi mal
zeme mubayaası, sökülüp takılma 
ve nakil masrafları ve mebanii aske
riye ve tesisat bakım malzemesi mu
bayaası (Ordunun kışlık iskân ihti
yacını karşılamak üzere istok olarak 
malzemei inşaiye mubayaası ve bun
ların nakil masrafları,) memnu mın-

10 000 10 000 10 000 

1 667 000 1 667 000 
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Malî yılc Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 
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takaların istimlâk bedelleri ve mas
rafları] 

1 Kara kısmı 0 0 1 666 998 
2 Hava kısmı 0 0 1 
3 Deniz kısmı 0 0 1 
4 îcar bedeli 273 720 273 720 278 720 

Fasıl yekûnu 1 940 720 1 940 720 1 940 720 

999 Tahdidi hudut komisyonu har
cırahı ile idare masrafları 4 000 4 000 4 000 

1000 Ecnebi mütehassıslar 100 000 0 0 
1 Ücret 0 40 000 40 000 
2 Harcırah ve zaruri masraflar 0 60 000 54 000 

Fasıl yekûnu 100 000 100 000 94 000 

1001 Memuriyeti mahsusa ile ecnebi 
memleketlere gönderilecek su
baylar ve memurlar harcırahı 20 000 20 000 20 000 

ikinci bap yekûnu 2 204 720 2 204 720 2 198 720 

ikinci kısım yekûnu 28 951 090 42 439 341 41 958 641 

Üçüncü kısım - Müessesat W"'^ 

1002 Askerî mektepler masrafı 35 000 35 000 35 000 
[Mekteplerin tedrisatına ve sanat 
aletlerine, spora mütaallik alât ve 
edevat, dolap, sıra, anfiteatr, demir
baş ve malzeme bedeli.] 

1003 Askerî müze masrafı 2 000 2 000 2 000 
[Eşya, asar, atelyelerin malzemesi, 
mubayaası bedeli, fotoğraf ve tasnif 
işleri, tenvir masrafları.] 

1004 1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 18 600 18 600 18 600 

Üçüncü kısım yekûnu 55 600 55 600 55 600 
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1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1005 
1006 

1007 

1008 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1940 yılı borç] 
1939 » » 
1938 » » 
1937 » » 

Fen ve sanat umum müdürlüğü 
tecrübe ve muayene masrafları 
[Fen ve sanat umum müdürlüğü ve 
müessesatm tecrübe ve muayene hiz
metlerine mütaalik bilûmum silâh, 
mühimmat, alât ve edevat ve muha
faza ve lüzum görülecek numunelerin 
tedarik ve mezkûr umum müdürlüğe 
merbut resimhane, lâboratuvarlara 
mahsus ecza, yağ, pil vesaire gibi mal
zeme mubayaası ve yerli ve ecnebi 
asar tedariki ve poligon ve kimya 
evinde vücuda getirilecek .bilûmum 
tesisat ve vesaiti, poligon, namına 
tedarik ve mubayaa edilen malzeme
nin mahalline kadar sevkı ve bunlara 
mümasil masraflar bu tertipten ve
rilir.] 

Maznun olarak askerî mahke
melere celbolunacaklarla şahit 
ve ehli vukuf olarak gönderile
ceklerin masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

0 

18 000 

9 300 

2 000 2 000 

. karşılığı 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

2 000 
1 000 
1 000 

660 

4 660 

1 500 
1 000 
1 000 

640 

4 140 

1 500 
1 000 
1 000 

640 

4 140 

18 000 18 000 

9 300 9 300 

33 960 33 440 33 440 

¥MUMÎ YEKÛN 56 539 000 78 670 027 78 189 327 



27 - M. M. V. (Hava kısmı) 
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1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 
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1010 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş. ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Maaş 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
yerilir.] 
Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

2 021 120 
0 

0 

2 021 120 

2 715 097 
0 ' 

0 

2 715 097 

2 715 097 
5 000 

5 000 

2 725 097 

1011 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 3 000 3 000 3 000 
4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek yakacak ve çocuk 
zamları 

0 Yakacak zammı 
0 Çocuk zammı 

Fasıl yekûnu 

0 
0 

0 

5 000 
5 000 

10 000 

0 
0 

0 

1012 3779 sayılı kanunun 10 ve 11 
nci ve 1059 sayılı kanunun 5 
nci maddeleri mucibince veri
lecek mükâfat 300 300 300 

1013 Ücret 
1 Memurlar ücreti 370 440 393 739 393 739 
2 Müteferrik müstahdemler 464 280 564 432 564 432 

Fasü yekûnu 834 720 958 171 958 171 

1014 Muvakkat tazminat 20 000 20 000 20 000 
1015 3485 sayılı kanun mucibince 

yerilecek zamaim ve tazminat 688 076 688 076 688 076 
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1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1016 

1017 

2853 sayılı kanun mucibince 
verilecek ihtisas yevmiyesi 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

17 940 
14 954 

17 940 
14 954 

17 940 
14 954 

Birinci bap yekûnu 3 600 110 4 427 538 4 427 538 

1018 
1019 

İkinci bap - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye ve tersim malzemesi 
Kırtasiye 
Tersim malzemesi 

6 000 

5 500 
500 

6 000 

5 500 
500 

6 000 

5 500 
500 

. • 

1020 
1021 

1022 
1023 

1024 

1025 

1026 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 

1 İcar bedeli 
2 Matbu evrak ve defterler 

[Matbaa ve mücellithaneye muktazi 
bilûmum makine, âlât, edevat ve mal
zemelerle tamirleri.] 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafları 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

ikinci bap yekûnu 

6 000 

8 000 

15 000 
10 000 

25 000 

15 000 

50 000 

6 000 

2 000 
7 060 

125 060 

6 000 

8 000 

15 000 
10 000 

25 000 

15 000 

50 000 

6 000 

2 000 
7 060 

125 060 

6 000 

8 000 

15 000 
10 000 

25 000 

15 000 

50 000 

6 000 

2 000 
7 060 

125 060 

Birinci kısım yekûnu 3 725 170 4 552 598 4 552 598 
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İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
Muayyenat 
Tayınat 
[Yiyecek ve içecek mevaddı muba
yaa, imal bedel ve masraflariyle bun
ların elde edilmesine, kullanılmasına 
muhafaza ve şevkine muktazi bilcüm
le malzeme ve tesisat ve demirbaşlar 
mubayaa, tamir bedeli ve masrafları 
ve ambalajları ve temizlenme mevad
dı mubayaa bedeli ile mutfak, fırın, 
değirmen makinelerinin işletme masa
rifi ve tamirleri ve kiraları ve bu kıs
ma ait mevaddm muayene, tahlil leva
zım ve edevat ve masrafları ve alelû-
mum işçi yevmiyeleri ve mutfak ile 
yemekhane ve hastanelerin ve edeva
tının temizlik masrafları ve etlik hay
vanatın bilûmum masrafları ve tayın 
bedelleri dahil.] 
Hayvan yem ve bakım masrafı 
[Hava birlik ve müesseselerine ait 
hayvanatın besleme, temizlenme, mu
hafaza, bakım ve tedavisine muktazi 
bilûmum alât ve malzeme mubayaa be
deli ile bu kısma ait tahlil ve muaye
ne masrafları ve demirbaşları muba
yaa ve tamirleri ve tesis masrafı ve 
işçi yevmiyeleri dahil.] 
Mahrukat 
[Hava birlik ve müesseselerinin ısın
ma, aydınlanmasına muktazi bilûmum 
mevat ve malzeme bedeliyle elektrik 
ve işletme masrafları ve 2 000 liraya 
kadar yaptırılacak tesisat ve demirbaş 
lan ve sair alât, edevatının mubayaa 
bedeli ve tamirleri ve muhafaza, imal, 
şevkine muktazi masraflar ve bu kısma 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep» edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

708 880 708 880 708 880 

1 500 1 500 1 500 

150 000 150 000 150 000 
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ait tahlil, muayene masrafları ve işçi 
yevmiyeleri, çamaşırhane, fırın ve 
mutfaklarda yakılacak mevaddm be
del ve masrafları ve mahrukat bedeli 
ve Orduevi ve gazinolarının tenvir 
ve teshinleri dahil.] 

Fasıl yekûnu 

1028 Levazımı askeriye 
1 Melbusat 

[Umumiyetle erat ve okulların ve as
kerî birlik ve müessese kadrolarında 
bulunan odacı, aşçı, berberlerin giyi-
necekleriyle bunların imalinde kulla
nılacak makine, alât ve malzeme be
delleri ve mezkûr eşyanın imal, tamir 
ve ambalaj ve bu hizmetin ifasında 
kullanılacak işçilerin yevmiyeleri ve 
dikim evlerinin elbise imal kısımla-
riyle eşya ve teçhizat ambarlarında 
çalışan müstahdemlerin muayyen üc
ret ve yevmiyeleri ve dikim evlerinin 
mevaddı muharrikesi bu tertibe da
hildir.] 

2 Askerî teçhizat 
[Umumiyetle erat ve okurların kul
lanmasına mahsus olarak verilecek bi
lûmum teçhizat ile karyola ve sofra 
takımları mubayaa bedelleriyle bun
ların imaline, muhafaza ve şevkine 
muktazi mevat, malzeme, makine ve 
alâtm mubayaa ve tamir masrafları ve 
dikim evlerinin teçhizat kısımlarında 
çalışan müstahdemlerin muayyen üc
ret ve yevmiyeleri ve bu kısma ait 
ambarların kira ve tamirleri ve eratın 
okuma malzemesi dahil.] 

Fasıl yekûnu 

1941 İ$42 maH yılı için 
Malî yılı Hükûmetçö Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira' 

860 380 860 380 860 380 

450 000 450 000 450 000 

200 000 200 000 200 000 

650 000 650 000 650 000 
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Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 
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1029 Levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye 1 100 000 1 100 000 1 100 000 
[Harp vesait, alât ve malzemesinin 

mubayaa bedel ve masraflariyle bun
ların imal, tamir, telvin, tecrübe, işlet
me, muhafaza, nakil ve kullanılmasına 
muktazi her türlü mevat ve alât ve 
teçhizat ve levazımının mubayaası, ta
mir masrafları ve hava birlik ve te
şekküllerinin nakil, ve muhabere vesa
iti ve teçhizatı mubayaa bedelleri ve 
tamirleri ve fabrika, atelye ve depo
larda bu hususta kullanılacak bilcüm
le alât, malzeme ve kuvvei muharrike 
ve bu uğurda yapılacak sair bilûmum 
masraf ile hariç atelyelere verilecek 
tamir ücretleri ve hariçten getirilecek 
malzemei harbiyenin nakil ve gümrük 
masrafları bu tertibe dahildir.] 

1030 Ecza ve malzemei tıbbiye ve 
teçhizatı sıhhiye 20 000 20 000 20 000 

1031 Nakliyat 200 000 200 000 200 000 
[Esliha, mühimmat, eşya ve malzeme 
ile alelûmum askerî maddelerin nakli
yat ücretleri tahmil ve tahliye masraf
ları, erat, askerî talebe ve hayvanatın 

her nevi vesaitle nakil masrafları, te
davi, muayene ve hava tebdili için ta
bip veya heyeti sıhhiyelerce herhangi 
bir yere gönderilmesine lüzum görülen 
subay ve askerî memurlar ile maaşlı 
sivil memurlar, sivil makinistler, ge
dikli erbaşlar, askerî okul talebeleriyle 
eratın yol masrafları, yürüyüş halin
de bulunan subay, askerî memur, erat, 
askerî okul talebesinin ve harcırahsız 
gönderileceklerin nakil, konak ve hay
vanlarının ahır masrafları, hava ordu
su kadrosunda bulunan, karada ve de
nizde kullanılan ve levazıma ait olan 
levazım vesaiti nakliyesinin mubayaa, 
işletme, tamir ve bunların her nevi 
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malzemesinin mubayaa bedeli ve bun
ları işletenlerin ücretleri, amele yev
miyeleri, ardiye, tadili edevat, istalya, 
dizbarko masrafları, tahmil ve tahli
yede kimsenin kusuru olmaksızın hu
sule gelen hasarlar bedeli, askerî mah
kemelere celp ve sevkolunacaklarla 
askerî mahkemelerce verilecek ceza 
hükümlerinin infazı için bir mahalle 
gönderilecek erat ve askerî okullar ta-
lebesiyle bunların muhafızlarının her 
nevi vesaitle geliş, gidiş yol masraf
ları, 1111 sayılı kanunun 34 ncü mad
desi mucibince orduya alınacakların 
kendilerinin ve hayvanlarının yol 
masrafları ve Askerlik kanunu mu
cibince çifte hekimler tarafından ya
pılan ilk muayenede mütehassıs sıhhi 
heyetlerce muayenesine lüzum göste
rilen eratın en yakın mütehassıs heye
te gönderilmek şartiyle bunların geliş 
ve gidiş yol masrafları bu tertibe da
hildir.] 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1032 1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 1 000 1 000 1 000 

1033 Atış, bombardıman, uçuş, tel
siz, fotoğraf, malzemei siyanet, 
tamirhanelerde yüksek mesai, 
ihtira, tamir ve prototip inşa
at ve buna mümasil işler için 
ikramiye ve mesai ikramiyesi 1 000 1 060 1 000 

1034 Tayyarecilik eserleri tercüme 
ve neşriyatı ve tabı, teclit mas
rafları ve tasnif ve bunlara ait 
fennî ve meslekî kitaplar ile 
mecmua ve eserler alımı 10 000 10 000 10 000 

1035 Manevra masrafı 15 000 15 000 15 000 
[Bütçenin diğer tertiplerine taallûk 
eden masraflardan manevranın istil
zam eylediği bilcümle sarfiyat.] 

Birinci bap yekûnu 2 857 380 2 857 380 2 857 380 
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1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

ikinci bap - Muvakkat mas
raflar 

1036 Hava meydanları ile yollan 
ve depoları inşa ve istimlâki 457 140 457 140 457 140 
[Meydanlarda çalıştırılacak muvakkat 
memur ve müstahdem ücretleriyle us
ta, amele yevmiyeleri ve istimlâk ve 
inşaat ve tesisat bedelleri ve emane
ten inşaatta keşifsiz malzeme muba-
bayaa bedelleri ve bu inşaat işleri için 
mubayaa olunacak bilcümle makina, 
alât, edevat ve malzemenin bedelleri, 
nakliye, işletme kira ve nakliyeleri ve 
bu işler için yapılacak bilûmum etüd 
ve proje masrafları ile toprak tesvi
yesi meydanlarının kira bedelleri 
dahil.] 

1037 Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manların ücret ve masrafları 200 000 0 0 

1 Ücret 0 150 000 150 000 
2 Harcırah, sigorta, aidat ve sa

ir masraflar 0 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 200 000 200 000 200 000 

1038 Staj, tahsil ve tetkik ve saire 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah, tahsi
sat ve sair masrafları ile mem
lekette lisan tahsil ettirilmesi 
masrafı 75 000 75 000 75 000 

1039 Memleket dahil ve haricinde 
ücretli müessesatı sıhhiyede te
davi ettirilecek hasta ve mâ-
lûlinin tedavi masrafları 6 000 6 000 6 000 

ikinci bap yekûnu 738 140 738 140 738 140 

ikinci kısım yekûnu 3 595 520 3 595 520 3 595 520 
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1941 1942 malî 30lı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Üçüncü hısım - Müesseseler 

1040 Askerî mektepler masrafı 20 000 20 000 20 000 
[Mekteplerin tedrisatına ve sanat alet
lerine ve spora müteallik alât ve ede
vat ve maylzeme ile dolap, sıra, anfi-
teatr, demirbaş eşya ve malzeme bedel
leri ve tamirleri ve talebeye verilecek 
mükâfat bedeli bu tertibe dahildir.] 

1041 Amele yevmiyesi 900 000 900 000 900 000 
1042 3575 sayılı kanun mucibince 

askerî fabrikalar tekaüt ve 
muavenet sandığı aidatı 47 600 47 600 47 600 

Üçüncü kısım yekûnu 967 600 967 600 967 600 

1043 
1044 

1 
2 
3 
4 
0 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1940 yılı borçları karşılığı 
1939 » » » 
1938 » » y> 
1937 » » » 
1936 > » » 

0 

5 000 
500 
150 
50 
10 

5 000 

500 
150 
50 
10 
0 

5 000 

500 
150 
50 
10 
0 

Fasıl yekûnu 5 710 710 710 

Dördüncü kışını yekûnu 5 710 5 710 5 710 

UMUMÎ YEKÛN 8 294 000 9 121 428 9 121 428 
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liir» 

1942 mal 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

İ yılı için 
Encümene* 
kabul edilen 

Lira 

Birinci kısmı - Cüzlerde müş
terek mahassasat 

1046 

1047 

0 

1048 

1049 
1050 
1051 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 

1 Maaş 
2 Çocuk zammı 

[Ücretlilerin zarnmı da bu tertipten 
verilir.] 

3 Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

2 447 502 
0 

0 

2 953 842 
0 

0 

2 953 812 
10 000 

Fasıl yekûnu 2 447 502 2 953 812 2 963 813 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 25 000 25 000 25 000 

0 
0 

1 
2 

4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek samlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ücret 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

0 
0 

0 

42 060 

181 620 

223 680 

11 560 
13 432 

10 000 
1 

10 001 

49 652 

220 767 

270 419 

11 560 
13 432 

0 
0 

0 

49 652 

220 767 

270 419 

11 560 
13 432 

1144 ve 4145 sayılı kanunlar 
mucibince verilecek denizaltı-
cı ve dalgıç tahsisatı 170 000 170 000 170 000 
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1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1052 

1053 
1054 
1055 

0 
1 
2 

2858 sayılı kanun mucibince 
verilecek ihtisas yevmiyesi 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masraf 
Mefruşat 

Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
Bedeli icar 
Matbu evrak ve defterler 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

7 200 

2 898 374 

8 000 
8 000 

2 590 
6 000 
8 000 

16 590 

7 200 

3 461 424 

8 000 
8 000 

0 
6 000 
8 000 

14 000 

7 200 

3 461 424 

8 000 
8 000 

0 
6 000 
8 000 

14 000 

1056 Daimî memuriyet harcırahı 
1057 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
1058 Muhabere işleri 

1 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 

2 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 

3 Posta ve telgraf ücreti 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım vekûnu 

15 000 

25 000 

4 000 

15 000 

25 000 

4 000 

15 000 

25 000 

4 000 

2 500 
6 800 

13 300 

85 890 

2 984 264 

2 500 
7 432 

13 932 

93 932 

3 545 356 

2 500 
7 432 

13 932 

83 932 

3 545 356 

1059 

İkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
Muayyenat 

1 Tayınat 
[Deniz mükellef ve gedikli erat ve er-

892 726 940 890 940 890 
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başlariyle mektep talebeleri, hemşire 
ve hastabakıcıların iaşe masrafları, 
mevaddı gıdaiye fabrikalariyle fırın
larda kullanılacak alât, edevat ve leva
zımın mubayaa, tamir, tesis masraf
ları, fırın ve değirmen kiralama, mu
bayaa ve tamir, işletme ve tesis mas
rafları, zahire öğütme masrafları, 
amele ve işçi yevmiyesi, ücreti, mevad
dı gıdaiye kovmağa ve muhafazasına 
mahsus çuval, torba, boranda örtü, 
sandık, fıçı, şişe, küfe ve buna müma
sil kapların mubayaa ve tamir masrai'-
lariyle, bölme raf yaptırılması mas
rafı, erzak depo ve ambarların kirala
ma, mubayaa, tamir tesis, tevsi mas
raf lariyl e depo ve ambarların muzır 
hayvanlardan tathiri için lüzumlu ec
za ve malzeme masrafları, deniz leva
zım muayene heyetleriyle kimyahane, 
lâboratuvar ve diğer teşekküllerin gı
da maddelerine ait muayene ve tahlil 
masraflariyle muayeneye lüzumlu alât 
ve edevat ve eczanın bedelleri ve 
4104 sayılı kanunla bilûmum gözaltı 
personelinin bu maddeyi ilgilendiren 
masrafları ve 4105 sayılı kanun muci
bince verilecek olan er tayin zammı 
bu tertipten temin ve tesviye olunur.] 
2852 sayılı kanun mucibince 
verilecek yemek bedeli 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 
[Bilûmum deniz müesseselerinin ve 
kıçtan karaya aborda olmuş harp ve 
muavin gemilerin ve merakibi bahri
yenin elektrik cereyan masrafları ve 
bu cereyanın temini için lüzum görü
lecek tesisat masrafları ve bilcümle 
tenvir ve teshine ait eşya ve malze
menin mubayaa, imal ve tamir mas
rafları, bunlara ait amele yevmiye-

1911 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

100 000 
2 400 
50 781 

100 000 
2 400 
50 781 

100 000 
2 400 
50 781 
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leri bu madde tahsisatiyle temin ve 
tesviye olunur,] 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Fasıl yekûnu 1 045 907 1 094 071 1 094 071 

Levazımı askeriye 
Melbusat 257 769 257 769 257 769 
[Deniz mükellef ve gedikli erat ve 
erbaşlariyle mektep talebeleri, hem
şire ve hastabakıcılar odacı ve ha
demelerin bilcümle giyecek istih
kakları ve mektep talebelerinin ilk du
hullerinde verilen fevkalâde eşya is
tihkakları ve 4108 sayılı kanunla ve
rilecek yiyecek masrafları ve bil
cümle giyeceklerin imâlleri için lü
zumlu her çeşit malzeme ve dikim-
evlerinde kullanılacak makine, alât, 
edevat ve levazımın mubayaa, tamir 
ve tesis masrafları amele, işçi yevmi
yeleri ve ücretleri ve vekâlet takdi
riyle verilecek bu madde ile alâka
dar nakdî mükâfat, giyecek eşya 
koymağa ve muhafazasına mahsus 
çuval, torba, boranda örtü, sandık 
ve buna mümasil kapların mubayaa 
ve tamir masraflariyle bölme, raf yap
tırılması yiyecek depo ve ambarları
nın kiralama, mubayaa, tamir, tesis, 
tevsi masraflariyle depo ve ambarla
rın muzır hayvanlardan tathiri için lü
zumlu ecza ve malzeme masrafları, 

deniz levazım muayene heyetleriyle 
kimyahane ve diğer teşekküllerin yi
yecek maddelerine ait muayene ve 
tahlil masraflariyle muayeneye lü
zumlu alât ve edevat ve eczanın be
delleri 4104 sayılı kanun ile bilûmum 
gözaltı personelinin bu maddeyi il
gilendiren masrafları bu tertipten te
min ve tesviye olunur.] 
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Teçhizat 
[Deniz mükellef ve gedikli er ve er-
başlariyle mektep talebeleri ve gemi 
ve mevakiin bilcümle eşya, malzeme 
ve teçhizatına müteallik mubayaa, 
tamir masrafları ve teçhizatı askeriye 
için deniz dikimevlerine lüzumlu olan 
alât, edevat ve hernevi malzemenin 
mubayaa, tamir tesis masrafları, ame
le ve işçi yevmiyeleriyle ücretleri ve 
vekâletin takdiriyle verilecek alâkadar 
nakdî mükâfatlar ve 2893 sayılı 
kanun mucibince verilecek teçhizat 
bedelleri, teçhizat eşyasını koymağa, 
muhafaza etmeğe mahsus çuval, tor
ba, boranda örtü, sandık, kumaş 
kösele, vaketa ve buna mümasil mal
zeme mubayaası ve tamir masrafla-
riyle bölme raf yaptırması, teçhizata 
müteallik depo ve ambarların kira
lanması mubayaa ve tevsi masrafla-
riyle depo ve ambarların muzır hay
vanlardan temizlenmesi için lüzumlu 
mualece, malzeme mubayaalariyle 
masrafları, buz dolapları, su soğutma
ğa mahsus makine ve dolapları, kar
yola, yemek sıra masaları, çamaşır 
dolapları, lokantalara müteallik her 
nevi eşya, çamaşır ve bulaşık maki
neleri, yangın söndürme makineleri 
mototompları ve her nevi yangın hor
tumları mubayaa, tamir ve idame mas-
raflariyle bunlara müteallik her nevi 
yedek malzeme ve teferruatı deniz 
levazım muayene heyetleri için mu
ayene, kimya lâboratuvar ve diğer 
teşekküllerin teçhizat bedellerine ait 
muayene ve tahlil masrafları ve 
muayeneye lüzumlu olan her nevi alât 
edevat, ecza bedelleri ve 4104 sayılı 
kanunla bilûmum gözaltı personelinin 
bu maddeyi ilgilendiren masrafları bu 
tertipten temin ve tesviye olunur.] 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

141 229 141 229 141 229 



1941 1942 malî yıh için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Muhassasatm nev'i Lira Lira Lira 

3 Muytabiye 200 200 200 

Fasıl yekûnu 399 198 399 198 399 198 

Levazım ve teçhizatı harbiye 
Torpito, paravan, sis cihazları, 
su bombaları, denizaltı talim 
cihazları 79 000 79 000 79 000 
[Donanma gemilerinin torpito, para
van, sis cihazları, su bombası, topu 
ve su bombaları ve denizaltı talim 
cihazlariyle bunlara ait teçhizatın ha
va komparasleri ve atış vasıtaları te
min ve tedariki ve bunların tamir ve 
idamesi ve torpito tamir atelyesinin 
işletme masrafı, amele yevmiyesi ve 
bu atelyeye lüzumu olan takım ve 
tezgâhlarla alât ve edevatın ve ipti* 
dai maddelerin temin ve tedariki, ye
ni inşa edilen veya hizmete alınan 
gemilerin torpito paravan, sis ci
hazı ve su bombası., toplariyle teçhi
zi ve bunların idame ve bakımları 
torpito atış tecrübeleri için polikon 
tesisi ve bu tesisatın işletme masrafı, 
torpito mühimmat cepaneliği ve ce-
panelerin hüsnü muhafazası için de
po ve ambar yaptırılması torpito ve 
paravan, sis cihazları ve su bombaları 
için atış ve bakım malzemesinin te
min ve tedariki torpito, su bombala
rının depolardan donanmaya vermek 
için kara ve deniz nakil vasıtaları 
temin ve tedariki ve bunların işletme 
ve idame masrafları torpito paravan 
sis cihazları ve su bombaları üzerine 
yapılması gerekli ve ıslahı için tecrübe 
ve işçilik masrafları.] 
Mayın ve arama tarama, mik-
natisli mayın arama tarama, 
dekavsing 60 000 60 000 60 000 
[Mayın ve arama tarama işleri atel
yesinin bir senelik işletme masrafı 



1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Muhassasatın nev'i Lira 

tezgâh ve malzeme ihtiyacının temini,, 
talim ve harp hizmetleri için mayın 
silâhlarının ve arama tarama cihazla
rının imal ve tamir, ıslâh ve ikmal 
işleriyle yedek aksam ve malzemesi
nin istok edilmesi, bunlardan yeni 
tiplerin numunelerinin ikmali tecrü
be masrafları, kıyı müstahkem mev
ki bölgelerinde hazeri ve mermi -

bomba emniyetli mayın depolariyle, 
ambarlarının, isteklerinin inşası ve 
bunların mayın, sevk hatları, em
niyet tertibatı, nöbet kulübeleri, ten
vir, cepane usullerine uygun şekilde 
emniyetli tarzda teshin ve yangın sön
dürme hizmetlerine gerekli vesaitin 
temin ve teçhizi, mayın arama tara
ma ve grup bölgelerinin talim ve 

harp hizmetlerine müteallik ihtiyaçla
rının temini harp ve ticaret gemileri
mizin miknatisli mayınlara karşı em
niyete alınmaları maksadiyle degav-
sing viping deperming tertiba-
tiyle teçhizi, bu maksatla vi
ping istasyonları tesis ve ge
rekli vasıtalarının hizmete müteal
lik ihtiyaçlarının temini, miknatisli 
mayın arama tarama cihaz ve vasıta
larının imal ve tedarikiyle hizmete 
yarar şekilde tadil ve teçhiz edilmele
rinin temini, serseri mayınlarla mü
cadele malzeme ve vasıtalarının imal 
ve tedariki.] 
Ağ işleri 30 000 30 000 30 000 
[Her tip mania ağlarında gerekli tel 
halat, kilit, kerye vesair teferruatiyle 
şamandıra, zencir ve demir ihtiyaç

larının dahil veya hariçten temini, ağ 
grup ve bölüklerinin ağ hizmetlerine 
müteallik ihtiyaçlarının tedariki, ağ-
pist, iskele, depo ve mütemmim bi

nalarının ihtiyaca göre inşa ve tami
ratı ağların denizde atılı bulunduğu 
müddetçe idameleri için gerekli mal
zemenin mubayaası ve imali.] 

1942 malî yılı içiıi 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 
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4 Mühimmat 
[Tekmil silâhlara ait cepane, barut, 
mermi, tapa, funya, işaret fişek
leri, tirotil bosis, mermi boyası, cepa-

neye müteallik muhafaza vasıtaları, 
kovan, cepane sandıkları, tapa, fun
ya ve işaret fişek kutuları cepaneye 
mahsus tesisat ve nakil vasıtaları ve 
melzemesi, cepanelik ve funyalık in
şası ve bunlara lüzumlu olan miha
niki ve elektrikî cer ve kaldırma va
sıtaları pratönerler, halatlar yol ke
çeleri, keçe ayakkabı, barut eldiveni 
barometre ve tramometre barograf 
hikrometreler, tebrit ve teshin cihaz
ları mimmaks, elektrik fenerleri, 
emniyet fenerleri, cepanenin mua
yenesi için lüzumlu olan ecza tekmil 
alât ve cihazlar cepane depoları sa
tın alınması veya inşası, cepane nak
line mahsus lüzumlu olan tekmil cihaz 
ve tesisat cepanelik atelyelerinin tesis 
ve işletme masrafları, cepanelik de
kovil hatları vagon lokomotifleri mu
bayaa ve tamiri ve imali, cepanelik 
yollarının inşa ve tamiri, cephane
lik iskelesi inşası ve iskelelerde kal
dırma tesisatı, cepane nakliyatı için 
kamyon, kamyonet, araba, motosiklet 
yedek parçaları mubayaa ve tamiri, 
vasıta kiralama bedelleri, topçuluğa 
ait bilcümle defter, cetvel satın alın
ma veya bastırılma bedelleri bu ter
tipten ödenir.] 

5 Tahkimat ve top işleri 
[Donanma, müstahkem mevkiler ve 
sefer gemileri için top, makinelitüfek, 
tüfek, her nevi tabancalar mesafe 
aleti ve atış cihazları mubayaası esliha 
atelyesinin işletme masraf ı amele yev
miyesi atelye ve tezgâhlar, takımlar ve 
mevaddı iptidaiye mubayaası topların 
ışıldakların cihazların tamir, tabye 
ve tadilleri motor, dinamo mubayaa 
tamir ve tadilleri ve bunlara ait 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

180 000 180 000 180 000 

140 000 140 000 140 000 



1941 
Mali yılı 
tahsisatı 
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yedek malzeme ve teferruatı atış idare 
mevkilerinin tesisi telefon vasıtala-
riyle teçhizleri atış idare alât ve ci
hazları mubayaası, montası, tamiri, 
sığmak inşası tahkimata ait bütün 
işler mesafe aletleri mubayaası top
çuluğa ait alât ve cihazların muba
yaası, tamiri ve tadili, hedef çekme 
için tel ve lif hatları, hedef ikma

li hedef çekme vasıtaları bu 
vasıtaların kiralanma masrafı he
def ambar ve depoları inşa, 
kiralama ve tamiri bilcümle si
lâhlara ait kılıf, palaska ve teferrua
tının imali ve lüzumlu olan malzeme 
atış tecrübeleri için poligon tesis bina 
alet ve cihazlarının mubayaası ve
ya imali deniz ve hava atışlarına 
mahsus istasyonların tesisi ve bunlara 
ait vasıta ve malzemenin mubayaa ve 
montesi, topçuluk mektebi ve atış is
tasyonları için lüzumlu olan tezgâh, 
atelye, silâh ve lüzumlu diğer teferu-
atm mubayaası, Topçuluğa müteallik 
kitaplar satın alınması veya tabetti-
rilmesi, topçuluğa müteallik resim ve 
hesabatın yapılması için resimhane 
tesis ve malzemesinin temini.] 
Gemi inşa ve tamiri 900 000 900 000 900 000 
[Deniz ordusuna ait harp ve muavin 
gemilerle küçük merakibin inşa ve 
tamiratı ve havuzlanma masrafı, 
yeni gemi inşaatında geminin tekne 
makine ve tekmil teçhizatı mefru
şat işleri hariç tekmil tekne, makine 
ve merakibine lüzumlu tamir mas
rafları gemilerin havuzlanma ücret
leri ve havuzlanma için cer ve si
gorta masrafları deniz fabrikaları 
ve diğer birlikler emrindeki gemi 
tamir atelyelerinin işletme ve teç
hiz masrafları, fabrikaların faaliyeti 
i§in lüzumlu her nevi malzeme ve 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen • kabul edilen 

Lira Lira 
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1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

fennî vesaitinin mubayaa bedeli ve 
ambalaj masrafları bu tertipten te
min ve tesviye olunur.] 
Telsiz, elektrik ve seyire ait 
işler 50 000 
[Gemi ve sahil telsiz istasyonları
nın idamesi ve bunların yeni cihaz
larla teçhizi, sualtı dinleme ve 
muhabere cihazlarının idamesi ve 
yenilerinin temini, sualtı dinleme 
ve ihbar istasyonlarının idamesi ye
nilerinin tesisi hususu (P. T. T. nin 
verdiği değil) telefon şebekelerinin 
idamesi ve yenilerinin tesisi, dal
gıç ve tahlisiye cihazlarının idame
si ve yenilerinin tedariki su üstü 
muhabere cihazlariyle seyire ait eş
ya ve aletlerin idame ve yenilerinin 
temini saat tamir işleri ve burada 
çalışanların yevmiyesi.] 
Grazdan korunma talim malze
mesi 0 
[Oksijen cihazları telefon ve telef on
suz maskeleri galevi hartuç gaz el
bisesi lozantin kututsu ve buna mü
masil malzeme ile bilûmum talim ve 
terbiye malzemesi.] 

50 000 50 000 

5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 1 439 000 1 444 000 1 444 000 

Sefain ve mevaki levazımı 
Müteferrik levazım 
[Gemi ve mevakiin ve silâhların te
mizlik malzemesi ve bakım masrafı 
bu tertipten verilir.] 
Devriçark 
[Harp ve muavin gemilerde ve me-
rakibi bahriyede ve karadaki bil
ûmum deniz müesseselerinde ve her 
nevi nakil ve binek vasıtalarında 

her ne maksatla olursa olsun kulla
nılan her cins kömür benzin gaz, 
mazot, motorin ve bilûmum maden 
ve yağlama yağlanyle su, odun, çıra 

323 000 

430 000 

323 000 

430 000 

323 000 

430 000 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm liev'İ Lira Lira Lira 

vesair sulp ve mayi mahrukatın be
dellerinin ve bu malzemenin muayene
sine lüzumlu olan alât ve makinele
rin satın alınması ve tamiri mas
rafları ve işbu devriçark malzeme
sinin bir yerden diğer bir yere veya 
gemiye tahmil ve tahliyesi mas-
raflariyle keza bu malzemenin nakli 
için kiralanacak vapur, motor, rö
morkör, şalopa çektirme, mavna ve 
diğer vesaitin kira ücretleri ve 
bunların muhafazasına muktazi iske
le, tank, tanker, şilep, duba, motor, 
kamyon satın alınması kiralanması ve 
tamirleri ve bu vesaite lüzumu olan 
ve teferruatından bulunan malzeme
nin mubayaasiyle keza devri çark mu
amelesini muhafaza için depo inşa, 

tevsi ve tadili ve tamiri ve su isalesi 
için tesisat yapılması ve bu tesisatın 
idamesi masraflariyle kömür, mazot, 
benzin, motorin maden ve yağlama 
yağlariyle diğer bilcümle devriçark 
malzemesinin gümrük ve istihlâk re
simleri devriçark malzemesi vesaitine 
ait vapur, motor ve emsalinin harp 
ve âdi sigorta ücretleri bu tertipten 
ödenir.] 

Fasıl yekûnu 753 000 753 000 753 000 

Levazımı sıhhiye 
Ecza, teçhizat ve malzemei sıh
hiye 41 800 41 800 41 800 
[Hastane lâboratuvarlariyle donanma 
ve birlik revirlerine ait her nevi tıbbi 
ecza, alât ve cihazların sıhhi malzeme 
teçhizat ve edevatın mubayaası ve bun
lara ait montaj, tamir, gümrük rü

sum ve masrafları, hastalara ait bakım 
eşyası koymıya mahsus olup komodin 
ve sairenin imal ve mubayaası, hasta^ 
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lara ait her nevi eşya kaputluk kumaş 
aba, terlik, pijama ve sairenin temin 
ve tedariki, seferde ilâve edilecek bir
lik hastane gemisine ait her nevi tıbbi 
ecza alât, cihaz ve malzemeyi montaj 
ve tamir masrafları tekerlekli sedye 
kara ve deniz sedyeleri hastane nakli
ye otomobilleri bunlara ait yedek par
çalar ve tamirleri, gümrük rüsum ve 
sairesi, sabit ve seyyar etüvler ve te
ferruatının montaj ve mubayaası ve 
bunlara ait yedek parçaların temini, 
sair hastalıklar ile haşerat ve fareler
le mücadele ve icabeden her nevi tıbbi 
ecza 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 ame
liyathanede hususatı sıhhiye için kul
lanılacak benzin, petrol, mazot, vakum 
zeytinyağının mubayaası, ecza alât, 
sıhhi malzeme ve sairenin nakli için 
icabeden sandık imaline yarıyan tah
ta, çivi, tel, balya çemberi, kaneve 
ip, iplik, sicim ve sairenin mubayaası, 
alelûmum sıhhi eevrak ile defterlerinin 
tabı masrafları, Türkçe ve sair lisan
larda yazılmış intişar etmiş ve etmek
te bulunan her nevi tıbbi mecmua ve 
kitapların mubaj^aa ve abone ücret

leri, askerî hastane bulunmıyan yer
lerde hastalanan subay ve erlerin hu
susi tedaviyi icabettiren hastalıklarla 
malûl olan ve âcil vaziyette sair sivil 
hastanelere yatırlanlarm bakım ücret
leriyle hariçte yaptırılan ilâç ücretleri, 
lüzum görülen hastaların fotoğrafla
rının çektirilmesi masrafları, gazlan-
mışlarm tedavisine, nakline yarıyan 
her nevi ecza sıhhi malzeme, cihaz alât 
ve edevatm mubayaa masrafları ve 
gümrük resimleri bu tertipten ödenir] 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 
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1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

l i ra Lira Lira 

2 Baytarı malzeme ve ecza 

Fasıl yekûnu 

1064 Nakliyat 
[Deniz ordusuna maledilmiş olan esli-
ha ve mühimmat, eşya ve malzeme ve 
erzak ve kömür ve bilcümle mevaddı 
askeriyenin nakliyatı ve tahmil tahli
ye, ambalaj masrafları, erat ve askerî 
talebe ile hayvanatın her nevi vasıta ile 
nakil masrafları, tedavi ve muayene ve 
tebdilihava zımnında bir yere gide
cek subay, askerî memur, er ve erbaş
ların yol masrafları, kıta halinde ge
len ve giden subay, askerî memur, er
baş ve eratın yol ve ibate masrafları 
her nevi kara nakli ve binek vasıta
larının mubayaa, tamir bedelleri, bu 
tamiratı yapacak amelenin yevmiyele
ri, ardiye ve istalya masrafları, aske
rî mahkemelerce verilecek ceza hü
kümlerinin infazı için bir mahalle 
sevkolunacak eratların yol masrafları, 
deniz ordusu emrinde muhtelif 
askerî hizmetlerin ifası için kiralana
cak vapur, motor, römorkör diğer em
sali vesaitinin kira ücretleri, nakliye 
işleri için deniz vasıtasının mubayaa, 
tamir masrafları, rıhtım, palamar üc
retleri ile nakliye vesaitinin sigorta
lan bu tertipten temin ve tesviye 
olunur.] 

1065 Kitap, mecmua ve risale mas
rafları 

1066 Nakil vasıtaları masrafları 
1 İşletme 
2 Tamir 

500 500 500 

42 300 42 300 42 300 

39 000 39 000 39 000 

2 000 

1 000 
500 

2 000 

1 000 
500 

2 000 

1 000 
500 

Fasıl yekûnu 1 500 1 500 1 500 
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1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1067 1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye ve fevkalâ
de mesaisi görülenlere verile
cek ikramiye ve alınacak he
diyeler 6 000 6 000 6 000 

1068 Memleket dahil ve haricinde 
ücretli müessesatı sıhhiyede te
davi ettirileceklerin masrafları 3 000 3 000 3 000 

1069 3779 sayılı kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri mucibince veri
lecek gedikli erbaş ikramiyesi 
ve mükâfatı 1 500 1 500 1 500 

0 

1070 
1 
2 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

Bina inşa, mubayaa, tamir, is
timlâk bedeli 
Ecnebi mütehassıslar 
Ücret 
Harcırah ve sair zaruri masraf
lar 

Fasıl yekûnu 

3 732 405 

46 207 
24 994 

0 

0 

24 994 

3 785 569 

0 
0 

19 994 

5 000 

24 994 

3 785 569 

0 

19 994 

5 000 

24 994 

1071 Ecnebi memleketler harcırahı 50 000 50 000 50 000 
1072 Staj, tahsil ve tedavi masraf

ları 
1 Staj için ecnebi memleketlere 

gönderilecek subay ve aske
rî memurların tahsisatlariyle 
dahilde lisan tahsil edeceklerin 
yol ve tedavi masrafları 74 080 87 080 87 Ö8Ö 
[Dahilde ilim ve fen tahsil ettirilecek 
subay ve memurların masrafları ve 
askerî talebenin kaydiye ve tedris üc
retleri.] 
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2 Askerî mülıendis ve fen meımı-
uıaı yetiştirilmek 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 yaptırılacak za
ruri ve hakikî masraflar.] 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

18 000 

92 080 

ikinci bap yekûnu 213 281 

5 000 

92 080 

167 074 

5 000 

92 080 

167 074 

İkinci kısım vekilim 3 945 686 3 952 643 3 952 643 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

1073 Deniz matbaası işletme masrafı 
|Mevaddı iptidaiye, işçi ve amele 
yevmiyeleri ve demirbaş eşyası.] 

1074 Deniz mektepleri masrafı 
[Lâboratuvar tesis ve fennî aletler, 
kitap, defter, ders levazımı ve spor 
birlikleri masrafı ve talebeye verile
cek mükâfat bu tertipten temin ve 
tesviye olunur.] 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

4 300 

15 000 

19 300 

4 300 

15 000 

19 300 

4 300 

15 000 

19 300 

1075 Geçen yıl borçları 500 500 
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F. 

1076 

M. 

1 
2 
3 
4 

Muhassasatın nev'i 

Eski yıllar borçları 
1940 yılı borçları karşılığı 
1939 » » » 
1938 » » » 
1937 » » » 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

500 
500 
150 
100 

1 250 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

400 
150 
100 
100 

750 

400 
150 
100 
100 

750 

1077 Maznun olarak askerî mahke
melere celbolunacaklarla şahit 
ve ehlivukuf olarak davet edi
leceklerin masrafları 

1078 3575 sayılı kanun mucibince 
ödenecek askerî fabrikalar te
kaüt sandığı aidatı 

0 Gazden korunma talim malze

mesi 

Dördüncü kısım yekûnıı 

UMUMÎ YEKÛN 

500 

23 000 

5 000 

29 750 

500 

23 000 

0 

24 750 

500 

23 000 

0 

24 750 

6 979 000 7 542 049 7 542 049 





29 - Askerî fabrikalar U. M. 
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1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1080 

1081 

0 

1082 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1 

0 
2 

3 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Maaş 
[Kadrosunda fen memuru olarak gös
terilen bu yerler için mevzu aslî ma
aşların tutanını geçmemek şart iyi e 
ücretli sivil fen adamları dahi istih
damı caizdir.] 
Muvakkat tazminat 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
rerilir.) 
Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

590 824 

45 210 
0 

0 

636 040 

759 824 

45 210 
0 

0 

805 040 

759 824 

0 
2 000 

1 500 

763 324 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek yakacak ve çocuk 
zamları 
Çocuk zamları 
Yakacak zamları 

Fasıl yekûnu 

5 000 5 000 

2 000 
1 500 

0 3 500 

Müstahdemler ücreti 
1 Daimî müstahdemler 
2 Müteferrik müstahdemler 
3 Muvakkat müstahdemler 

246 836 
161 064 
5 000 

339 836 
236 064 
5 000 

5 000 

0 

339 836 
236 064 
5 000 

Fasıl yekûnu 412 900 580 900 580 900 
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1083 
1084 

Muvakkat tazminat 
İhtisas yevmiyeleri 

1 2204 sayılı kanun mucibince 
verilecek ihtisas ücreti 

2 2853 sayılı kanun mucibince 
verilecek ihtisas yevmiyesi 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

500 

23 000 

23 500 

500 

23 000 

23 500 

40 216 

500 

23 000 

23 500 

Birinci bap yekûnu 1 077 440 1 417 940 1 417 940 

1088 

1089 

1090 

İkinci bap - Masraf 
1085 

1086 
1087 

Mefruşat, demirbaş ve musiki 
âletleri 
Kırtasiye 
Müteferrika ve muhafız köpek-

2 500 
4 000 

2 500 
4 000 

2 500 
4 000 

leri iaşesi 
Mütenevvi masraflar 

1 icar bedeli 
2 Matbu evrak ve defterler 
3 Hademe melbusatı 

7 500 

1 500 
3 000 
2 000 

Eesmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 

7 500 

1 500 
3 000 
2 000 

7 500 

1 500 
3 000 
2 000 

1 
2 

3 

4 

Fasıl yekûnu 

Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Yabancı memleketlere gönde
rilecek memur ve komisyonlar 
harcırahı 
Maznun olarak askerî mahke
melere sevkedileceklerin nakil 
ücretleri 

Fasıl yekûnu 

6 500 

3 000 

25 000 

5 000 

200 

33 200 

6 500 

3 000 

25 000 

5 000 

200 

33 200 

6 500 

3 000 

25 000 

5 000 

200 

33 200 

5 000 5 000 5 000 
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1091 Ücretli muhabere masrafı 

1092 Posta ve telgraf ücreti 

iki nei bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 350 
1 848 

61 898 

1942 mal! yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 350 
1 848 

61 898 

1 139 338 1 479 838 

1 350 
1 848 

61 898 

1 479 838 

1093 

1094 

iki nci kısım - Güze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
Muayyenat 
Erat ve staj iver okurlar için 
iaşe masrafı 
[Askerin ve sitajiyer okurların iaşe 
masrafları ve müfrez olarak askerin 
bir mahalde bulundurulması halinde 
ayda 30 lirayı geçmemek üzere aşçı 
masrafları, değirmen ve fırın icar be
delleri ve öğütme masrafları ve tayı-
nat yem kanununda asker istihkakı 
olarak gösterilen bilûmum mevadın 
mubayaa bedelleri.] 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 
[Taam, çamaşır, hamam ve teshin için 
erat istihkakı olan mahrukat muba
yaa bedeli.] 

100 000 00 000 100 000 

12 960 
14 000 

12 960 
14 000 

12 960 
14 000 

1 
2 
3 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 
Erat ve staj iver okurlar mel-
busatı 
Teçhizat 
Muytabiye 

126 960 

m 200 
30 000 

800 

126 960 

66 200 
30 000 

800 

126 960 

m 200 
30 000 

800 
Fasıl yekûnu 97 000 97 000 97 000 



- 3319 — 
1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatm nev'İ Lira Lira Lira 

1095 Sıhhî ve baytarı levazım ve 3 660 3 660 3 660 
ecza 

1096 Sevkiyat 10 000 10 000 10 000 
[Erat ve stajiyer okurların sevk mas
rafı ile bunlara ait her nevi yiyecek, 
giyecek, yakacak ve sair teçhizatları
nın bir mahalden diğer mahallere sevk 
ve nakil ücretleri.] 

1097 Fennî kitap ve risalelerle her 
nevi abone, gazete ve kitap mu
bayaa ve abonman bedelleri 500 500 500 

1098 1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 2 000 2 000 2 000 

Birinci bap yekûnu 240 120 240 120 240 120 

İkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

1099 İnşaat, tamirat ve tesisat mas
rafları 

1 İnşaat, tesisat, tamirat ve muh
temel tamirata muktazi yedek 
malzeme 10 000 10 000 10 000 

2 Fennî tesisat ile yeni tesisat, 
tevsiler ve tamirler 40 000 40 000 40 000 
[Yeniden fabrika tesis ve inşası veya 
mevcut fabrika ve tamirhanelerin tev
sii veyahut imalâtın istilzam ettiği su
rette fabrikaların kendi vasıtaları ile 
yapabilecekleri tamirat ve tesisat ve 
tevsiat için lâzım olan her nevi mal
zeme mubayaa ve bedelleri ve âni ta 
mir ve tevsiler için lüzumlu olacak 
malzemenin her vakit ve miktarda 
yedek olarak alınması ve yeniden ya
pılacak demiryolları ile âdi köprüler 
ve asfalt yolları ile mevcutlarının ta
mirlerine muktazi her nevi malzeme 
bedelleri ve su tesisatı.] 
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1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümene 2 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Amele beden terbiyesi için 
yapılacak tesisat ve spor mal
zemesi masrafları 500 
Pasif korunma tesisatı ve mas
rafları için yapılacak tesisat 
ve bunlar için lüzumu olan her 
nevi korunma masrafı 20 000 

500 

20 000 

500 

20 000 

1 
2 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manları ücret ve masrafları 
Ücret 
Harcırah ve sair zaruri mas
raflar 

Fasıl yekûnu 

70 500 

20 000 
0 

0 

20 000 

70 500 

15 000 

5 000 

20 000 

70 500 

15 000 

5 000 

20 000 

1101 Staj 
1 Staj iğin ecnebi memleketlere 

gönderileceklerin tahsisat, har
cırah, zarurî masraflar ve o-
kur ücretleri muayene ve te
davi masrafları ve memleket 
dahilinde staj, ilim ve lisan 
tahsili ve mektep ücretleri 
ile tedris masrafları, mektep 
kaydiye ücretleri ve tedavi 
masrafları 

2 Stajiyer okurların teftişi için 
harcırah ve müteferrik mas
raflar 

159 000 

200 

59 000 

200 

159 000 

200 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

dnci kısım yekûnu 

159 200 

249 700 

489 820 

159 200 

249 700 

489 820 

159 200 

249 700 

489 820 
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1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

1102 Fabrikaların umumî masrafla
rı 

1 İptidaî ve müstehlek malzeme 
ve maddeler 
[Mamul ve gayri mamul ve işletme 
masrafları.] 

2 Amele ücretleri 
3 Demirbaş 

[Her nevi makine, tezgâh, alât ve ede
vat ve eşya ve levazım ile bilûmum 
buharlı, motorlu, 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 
[Yalnız ücreti nakliye olarak sarfe-
dilir. Demirbaş eşya ve sair mevat 
mubayaa edilmez. 
273 sayılı kanunun şümulü haricin
de kalan usta ve amelenin bir taraf
tan diğer tarafa izam ve nakillerinde 
yalnız yol masrafı verilir.] 

5 3284 sayılı kanun mucibince sa
tın alınacak hurdalar 

1103 

1 749 370 1 749 370 1 749 370 

1 504 732 
50 000 

250 000 

5 000 

1 504 732 1 504 732 
50 000 50 000 

250 000 250 000 

000 5 000 

Fasıl yekûnu 3 559 102 3 559 102 3 559 102 

3575 sayılı kanun mucibince 
Askerî fabrikalar tekaüt ve 
muavenet sandığı aidatı 93 840 93 840 93 840 

Üçüncü kısım yekûnu 3 652 942 3 652 942 3 652 942 

Dördüncü kısım - Borçlar 

1104 Geçen yıl borçları 
1105 Eski yıllar borçları 

0 
600 

500 
100 

500 
100 



1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Muhassasatin nev'İ Lira Lira Lira 

2441 sayılı kanunun muvakkat 
ikinci maddesi mucibince İnhi
sarlar umum müdürlüğüne öde
necek eşya malzemesinin tak
siti 300 300 300 

Dördüncü kısım yekûnu 900 900 900 

UMUMÎ YEKÛN 5 283 000 5 623 500 5 623 500 



30 - Harita U. M. 



— 344 

F. M. Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1110 

1111 

o 

1112 

1113 
1114 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş ve 4178 sayılı kanıma gö
re verilecek zamlar 

1 Maaş 
2 Çocuk zammı 

[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

3 Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

350 000 
0 

463 493 
0 

350 000 

7 920 

463 493 

3 120 

458 453 
1 000 

459 458 

8 160 

0 
0 

1 
2 
3 

4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek çocuk ve yakacak 
zamları 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
657, 2022, 2047 sayılı kanunlar 
mucibince verilecek tazminat, 
uçuş ücreti ve taamiye 

Birinci bap yekûnu 

0 
0 

0 

32 600 
39 000 

1 400 

73 000 

45 000 

50 000 

525 920 

1 000 
1 000 

2 000 

42 268 
51 835 
1 000 

95 103 

45 000 

50 000 

658 746 

0 
0 

0 

42 268 
51 835 

4 000 

95 103 

45 000 

50 000 

657 721 
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F. 

1115 
1116 
1117 
1118 

1119 

M. 

1 
2 
3 

1 
2 

Muhassasatın nev'i 

İkinci bap - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Odacılar melbusatı 
Matbu evrak 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 000 
2 000 
3 000 

1 500 
350 
500 

2 350 

500 

7 000 

7 500 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

500 
2 000 
3 000 

1 000 
350 
500 

1 850 

500 

7 000 

7 500 

500 
2 000 
3 000 

1 000 
350 
500 

1 850 

500 

7 000 

7 500 

1120 

1121 

1122 

Resmî telefon tesis ve mükale
me bedeli 100 100 100 
Ücretli muhabere ve mükaleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

200 
630 

16 780 

542 700 

200 
630 

15 780 

674 496 

200 
630 

15 780 

673 501 

1123 

îkinci kısım - Güze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
Muayyenat 

1 Erat yiyecek masrafı 
2 Yem bedeli 
3 Yakacak ve tenvir ,teshin 

65 000 
26 000 
12 000 

Fasıl yekûnu 103 000 

65 000 
26 000 
12 000 

103 000 

65 000 
26 000 
12 000 

103 000 
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F. 

1124 

1125 

M. 

1 
2 
3 

1 

2 
3 

Muhassasatm nev'i 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

Levazımı sıhhiye 
Ecza, malzemei sıhhiye ve teda
vi masrafı 
Baytarî malzeme ve ecza 
Gtazden korunma eczası ve 
maske 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

40 000 
13 000 
6 000 

59 000 

500 
100 

500 

1 100 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen 

Lira 

40 000 
13 000 
5 000 

58 000 

500 
100 

500 

1 100 

kabul edilen 
Lira 

40 000 
13 000 
5 000 

58 000 

500 
100 

500 

1 100 

1126 Nakliyat 
[Eşya, erzak, malzeme, alât ve edevat 
nakliyatı, eratın nakliye masrafları ve 
tedavi, muayene, hava tebdili zımnın
da bir yere gidecek askerî memurların 
yol masrafları, tatbikattaki erat ve 
hayvanların ibate masrafları.] 

1127 Makine alât, edevat ve demir
baş eşya ve levazımının muba-

1130 

25 000 

1943 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 1 000 

Birinci bap yekûnu 230 600 

25 000 

1 000 

237 073 

25 000 

1128 
1129 

1 
2 
3 

yaa ve tamirat masrafları 
Hayvan alımı 
Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

20 000 
500 

2 000 
5 000 

14 000 

21 000 

27 473 
500 

2 000 
5 000 

14 000 

21 000 

58 468 
500 

2 000 
•5 000 
14 000 

21 000 

1 000 

268 068 



F. M. 

1131 

1132 

Muhassasatm nev'i 

İkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

İnşaat, tamirat ve tesisat 
İnşaat, tamirat ve bilcümle ba-
liz masrafları 
Pasif korunma inşaatı 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

İ942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

nsaatı 
7 

Fasıl yekûnu 

25 869 
500 

26 369 

25 869 
500 

26 369 

25 869 
500 

26 369 

Ecnebi memleketlere gönderi
lecek subaylarla staj ve tahsil 
için gidecek subay ve talebele
rin harcırah ve mektep masraf -
lariyle tahsil ücretleri ve mem
leket dahilinde mektep kurs 
masrafları ve yevmiyeleri 30 000 

îkinci bap yekûnu 56 369 
. ," TT'V = = = = = 

îkinci kısım yekûnu 286 969 

30 000 

56 369 

293 442 

30 OOÖ 

56 369 

324 437 

Üçüncü kısım - Müessesai 

İ133 Matbaa masrafları 
1 Demirbaş eşya alım ve tamirat 

masrafları 
2 İptidaî maddeler 
3 İşletme 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

8 038 
60 000 
2 000 

8 038 
60 000 
2 000 

8 038 
30 000 
2 000 

70 038 

70 038 

70 038 

70 038 

40 038 

40 038 

Dördüncü hısım - Borçlar 

1134 Geçen yıl borçları 
1135 Eski yıllar borçları 

UMUMÎ YEKÛN 

0 
293 

10 
10 

10 
10 

900 000 1 037 996 1 037 996 





VARİDAT BÜTÇESİ 



Rapor 

12. V. 1942 

Bütçe encümeni Yüksek Reisliğine 

1. 1942 malî yılı Varidat bütçesi yekûnu Hükümetçe sekiz aylık tahsilat rakamları esas tutu
larak (384 089 000) lira tahmin edilmiştir. 

2. Tetkikata başladığım zaman on aylık tahsilat rakamları alınmış olduğundan tetkikatımı bu 
rakamlara istinadettirdim ve iki üç gün evvel alınmış olan on bir aylık tahsilat rakamlarını da 
gözden geçirerek tahminlerde yapılması icabeden değişiklikleri de yaptım. 

On ve on bir aylık tahsilat rakamlarına göre Maliye vekâletiyle müştereken yapılan tahminler 
sonunda 1942 malî yılı varidat bütçesi yekûnunun (412 249 000) lira olarak tesbiti mümkün olduğu 
neticesine vardım. 

3. Hükümetçe yapılmış olan tahminler ile bu sonuncu tahminler arasındaki fazlalık (28 160 000) 
liradır. Bu fazla başlıca aşağıda gösterilen vergilerin tahminlerinde görülmüştür : 

Lira 

1 600 000 Hayvanlar vergisi. 
2 000 000 Gümrük resmi. 
4 200 000 Muamele vergisi 

14 750 000 Şeker ve glikoz istihlâk vergisi. 
2 300 000 Hizmet erbabı kazanç, buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardım vergileri. 

925 000 Posta müraseleleriyle telgraf ve telefon abone bedellerinden alman müdafaa vergisi. 
700 000 Damga resmi. 

1 685 000 Muhtelif. 

28 160 000 Yekûn. 

Fazlalıktan en mühim kalemi, şeker ve glikoz istihlâk vergisi teşkil etmektedir. Her iki tahmin 
arasında bu kadar büyük fark zuhur etmesinin sebebi şudur : 

Hükümetçe şeker fiyatlarına yapılmış olan zamdan bir kısmının vergi olarak Hazineye alın
ması maksadiyle teklif ve geçenlerde Encümende müzakere ve kabul edilen kanun lâyihasının nisan 
1942 içinde meriyete gireceği ve fiyat tezyidi sırasında şeker şirketinin elinde bulunan stoklardan 
tahsili lâzımgelen verginin 1941 malî yılı bütçesine irat edileceği mülâhazasiyle sekiz milyon iki-
yüz elli bin liraya yakın olan bu stok vergisi hâsılatı Hükümetçe 1942 tahminleri arasına ithal 
edilmemiştir. Diğer taraftan sözü geçen lâyihada, bu varidattan her ay yapılacak tahsilatın yedi
de birinin, yeni fiyatlarla şeker almağa geçimi müsait olmıyan çocuklu ailelere ucuz fiatla şeker 
dağıtılması maksadiyle Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti bütçesine tahsisat olarak konulacağı 
hakkında bir hüküm bulunduğundan Hükümetçe yapılan tahminlerde beş milyon liraya baliğ olan 
bu miktar dahi tahmine alınmamıştır, ve nihayet pancar fiyat farkiyle Edirne pancar zürrama ve
rilen tazminat mukabili olarak şeker şirketine ödenmesi lâzımgelen (1 564 052) liranın şirketten 
alınacak vergiden mahsubu hakkında lâyihaya konulmuş olan hüküm nazara alınarak bu miktarda 
1942 tahminleri arasına konulmamıştır. 

Kanun lâyihasının müzakeresi geciktiğinden» Şeker şirketi elindeki stokların vergisini 1941 ma
lî yılında tahsil etmeğe imkân kalmadığı gibi Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti bütçesine doğ-
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rudan doğruya tahsisat konulması ve vergi tahsilatından ifraz yapılmaması, Şeker şirketine öde
necek meblâğın da kezalik 1942 yılı bütçesine tahsisat vazı suretiyle tediyesi yüksek encümen
ce kararlaştırılarak lâyiha o suretle kabul edilmiş olduğundan bu meblâğların da 1942 yılı tahmin
leri arasına konulması lâzınıgelnıiş ve bundan dolayı şeker istihlâk vergisine ait tahminler 
(14 750 000) lira fazlalaştırılmıştır. 

Posta müraseleleriyle telefon abone bedellerinden alman müdafaa vergisinin fazlalığı, umumî 
bütçe Yüksek Meclise sunulduktan sonra posta ve telgraf ücretlerinin arttırılmasına Hükü
metçe karar verilmiş ve bundan mütevellit hâsıla t fazlasının umumî bütçede nazara alınmasına 
imkân kalmamış olmasından ve vergilere yapılan fevkalâde zamlara ait lâyihanın müzakeresi sıra
sında yüksek encümence bu fazlalığın, adı geçen vergiye bir misil zam yapılması* suretiyle Hazine
ye alınması kararlaştırılmasından ibarettir. Diğer fazlalıklar on bir aylk rakamlara göre tafsilât
ta görülen inkişaflardan mütevellittir. 

4. On bir aylık tahsilat rakamları 1940 malî yılı tahsilâtına nazaran (71 160 700) lira fazlalık 
göstermektedir. Bu miktarın (22 742 073) lirası 1941 yılı muhammenatınm 1940 yılı nisan gayesi 
tahsilâtına nazaran fazlalığını teşkil etmekte olduğundan hesaptan düşülünce hakiki fazlalığın 
(48 418 627) liradan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu fazlalıktan, ilga edilen buğdayı koruma vergisinin on bir aylık hâsılatı olan (4 223 789) lira 
geçen sene muamele vergisi mevzuuna alınmış olan nebatî yağların stoklariyle istihlâk vergilerine 
zam yapılmış olan mevaddm stoklarından alman (1 047 973) lira 1942 malî yılı tahminlerinde 
nazara alınamıyacağmdan ceman (5 271 662) liraya baliğ olan bu miktar da indirilirse 1942 
yılı tahminlerinde hesaba katilebilecek olan fazlalık (43 146 965) liraya tenezzül eder. 

Bu sene hayvan sayımı neticesine göre 1941 yılı on bir ayi'k ve 1940 yılı bir aylık tahsilat 
miktarına nazaran 1942 yılı havvanlar vergisinde takriben iki milVon altı yüz bin küsur lira bir nok
sanlık bulunduğu gibi harbin 1942 yılındaki inkişafının ithalâtı tenkis edeceği gözönünde tutularak 
ihtiyatlı hareket edilmiş olmak üzere gümrük resminde ve gümrüklerde tahsil olunan mua
mele ve istihlâk vergilerinde (1 990 000) lira veçay ve kahve ithal ve satışlarının Devlet inhisarı 
altına alınması dolayısiyle muhtelif maddeler istihlâk vergisinde (3 400 000) lira tahminlerde nok
san tutulmuş ve 1941 on bir aylık tahsilâtiyle 1940 yılı bir aylık tahsilâtına nazaran diğer muh
telif vergi ve resimlerde de kesirlerden mütevellit (1 500 000) lira tahmin harici frrakılmr^tır. 
Bundan başka Hükümetçe tütün, tuz ve ispirtolu içkilerden alınan ve on bir aylık tahsilatı 
(18 230 000) liraya baliğ olan müdafaa vergisi hasılatı, fevkalâde masrafları karşılamak üzere 
1942 yılı varidat bütçesinden çıkarılmıştır.. Şu vaziyete göre normal varidattan 1942 yılı için 
tahmini mümkün olabilen miktar: 

Lira 

309 743 000 1941 yılı varidat muhammenatı. 
15 426 000 1941 yılı on aylık varidat fazlasından nazara alınması mümkün olanlar. 

325 169 000 

Liradan ibaret bulunmaktadır. Masraf bütçesi yekûnu (384 035 101) olmasına göre arada elli 
sekiz milyon sekiz yüz küsur bin lira bir açık görülmektedir ki bu açık, muhtelif vergilere ye
niden yapılan zamlarla kapatılmaktadır. Bu zamlara ait lâyiha da, yüksek encümence müzakere 
ve kabul olunmuştur. 

5. Hükümetçe bu sene varidat bütçesinde mühim bir yenilik yapılmıştır. O da bazı vergilerin 
fevkalâde masrafları karşılamak üzere normal bütçeden çıkarılmış olmasıdır. Yukarıda bir nebze 
temas olunduğu veçhile tütün, tuz ve ispirtolu içkilerden alman Millî müdafaa vergisi normal büt
çe masraflarının karşılığı meyanmdan çıkarılarak, fevkalâde Millî müdafaa masraflarnın karşılan
masına tahsis edilmiştir. Kezalik harpten mütehassıl kazançlar üzerine fevkalâde bir vergi vazı 
maksadiyle tanzim olunup Yüksek Meclise sunulmuş olan kanun lâyihası kabul olunduğu takdirde 
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elde edilecek varidat dahi aynı maksada tahsis olunmak üzere normal varidat tahminleri arasına 
ithal edilmemiştir. 

Bilindiği gibi, fevkalâde haller Devlet masraflarını arttırmak ve normal varidat menbalarının 
verimini azaltmak suretiyle malî muvazeneyi bozmuş olduğundan 1940 ve 1941 yıllarında 3828, 
4040 ve 4041 numaralı kanunlarla vasıtalı ve vasıtasız vergilere muhtelif miktarlarda zamlar yapıl
mış, bu sene dahi, Encümence kabul olunan lâyihalarla bu zamlar arttırılmıştır. Bu zamların 
kâffesi, kanunları mucibince, fevkalâde hallerin hitamını takibeden malî yıl başında meriyetten 
kalkacaktır. Bu seneye kadar yapılan bütçelerde bu zamlardan mütevellit hâsılat, normal bütçeye 
ithal edilmiştir. Bu yolda devam edildiği takdirde fevkalâde hallerin hitamından sonra dahi fev
kalâde mahiyette olan bu zamların tahsiline devam olunması zarureti karşısında kalınacaktır. 

Binaenaleyh şimdiden bu mahzuru önleyecek tedbirlere tevessül edilmesi lüzumlu olduğundan 
Hükümetçe bir kısmı fevkalâde varidatın normal varidat arasından çıkarılarak fevkalâde masraf
lara karşılık tutulması muvafık bir tedbir olarak kabul edilmiştir. 

Ancak vergilere yapılan fevkalâde zamlara ait kanun lâyihasının müzakeresi neticesinde Yük
sek Encümence verilen karara nazaran Hükümetçe normal varidat bütçesi haricinde bırakılmış olan 
varidatın, bütçede açılacak hususi bir fasla kaydiyle beraber 1942 yılı umumî Muvazene kanunun
da bu varidatın fevkalâde Millî Müdafaa masraflarına karşılık olduğunun tasrih edilmesi kabul 
edilmiş olduğundan tütün, ispirtolu içkiler ve tuzdan alman ve Hükümetçe normal varidat ara
sına konulmamış olan (51 000 000) liranın bütçeye alınması icabetmektedir. 

Bundan başka Hükümetçe fevkalâde kazançlardan vergi alınması hakkında hazırlanıp Yüksek 
Meclise sunulmuş olan lâyiha kanuniyet iktisap ettiği takdirde bu vergiden elde edilmesi umulan 
varidatın da bütçeye alınması lâzımgelirse de henüz lâyihanın ne şekil alacağı ve kabul edilip edil-
miyeceği belli olmadığından şimdilik bu hususta bütçeye bir rakam konulmasına imkân görülmemiştir. 

6. On bir aylık tahsilat rakamlarına göre, Hükümet teklifinden fazla olarak tahmini mümkün 
görülen (28 160 000) liradan beş milyon lira şeker istihlâk vergisi hakkındaki lâyiha mucibince 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti bütçesine ve (1 564 052) lira da yine aynı lâyiha mucibince 
Maliye vekâleti bütçesine konulacak tahsisatın karşılığı olarak ayrıldıktan ve masraf bütçelerine 
ilâvesi Yüksek Encümen tarafından kararlaştırılmış olan tahsisat miktarları da tefrik olunduktan 
sonra kalacak fazlanın da fevkalâde Millî Müdafaa masraflarına karşılık tutulması ve bunun için 
de, miktar tâyin ettikten sonra kibrit ve çakmak, posta müraseleleriyle telgraf abone bedellerin
den ve binalardan alınan müdafaa vergileriyle ihracat vergisi hasılatından münasip görülenlerin bu 
maksada tahsisi muvafık olacağını ve her maddede ki, varidat tahminlerinin istinat ettiği esaslar 
hakkında müzakere sırasında şifahi izahat vereceğimi arzederim. 

Raportör 
İstanbul Mebusu 
1. Hakkı Ülkmen 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

Varidatın nev'İ Lira Lira Lira 

BÎRÎNCÎ KISIM 

İ R A T V E S E R V E T VER
GİLERİ 

Kazanç vergisi 
Ruhsat ve unvan tezkereleri ve 
vergi karneleri 850 000 775 000 790 000 
Ticari ve sınai teşebbüslerle 
sair işlerden 26 200 000 35 000 000 35 000 000 
Hizmet erbabından 13 650 000 14 600 000 15 400 000 

Fasıl yekûnu 40 700 000 50 375 000 51 190 000 

Hayvanlar vergisi 
Davar, develer ve domuzlar 18 200 000 21 200 000 22 500 000 
Diğer havvanlar 3 700 000 5 300 000 5 600 000 

Fasıl yekûnu 

Veraset ve intikal vergisi 

Madenler rüsumu 

Birinci kısım yekûnu 

21 900 000 

790 000 

750 000 

64 140 000 

26 500 000 

700 000 

700 000 

78 275 000 

28 100 000 

740 000 

740 000 

80 770 000 

ÎKİNCÎ KISIM 

MUAMELE VE ÎSTlHLÂK 
VERGİLERİ 

Gümrük vergileri 
Gümrük resmi 18 000 000 19 000 000 21 000 000 
Ardiye ücreti ve 3023 sayı
lı kanunla İstanbul ve İzmir li
man idarelerinden alınacak 
maktu ücret 220 000 250 000 250 000 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

V a r i d a t ı n nev'İ Lira Lira Lira 

2456 ve 2672 sayılı kanunlar 
mucibince gümrüklerde kulla
nılan bazı evraka yapıştırıla
cak müdafaa pulu hasılatı 170 000 90 000 90 000 

Fasıl yekûnu 18 390 000 19 340 000 21 340 000 

Muamele vergisi 
İthalât muamele vergisi 8 500 000 10 500 000 12 000 000 
İmalât muamele vergisi 22 000 000 33 750 000 35 600 000 
Bankalar ve sigorta şirketleri 
muamele vergisi 2 100 000 3 500 000 4 350 000 

Fasıl yekûnu 32 600 000 47 750 000 51 950 000 

Dahilî istihlâk vergileri 
Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 18 000 000 35 750 000 39 207 000 
Elektrik ve havagazı istihlâk 
vergisi 
Ham petrol ve ondan çıkarılan 
maddeler istihlâk vergisi 
İthalâttan alman muhtelif 
maddeler istihlâk vergisi 
İmalâttan alman muhtelif 
maddeler istihlâk vergisi 

2 800 000 

3 000 000 

6 500 000 

8 200 000 

38 500 000 

500 000 

2 400 000 

90 000 

3 000 000 

2 500 000 

5 900 000 

10 400 000 

57 550 000 

600 000 

5 000 000 
100 000 

3 300 000 

2 500 000 

5 400 000 

10 000 000 

60 407 000 

600 000 

5 100 000 
100 000 

Su ve kara av vergileri 

Nakliyat vergisi 

Sefineler rüsumu 

Damga resmi 9 300 000 11 400 000 12 100 000 

Tapu harçları ve kaydiyeler 1 700 000 1 800 000 2 000 000 

Mahkeme harçları 1 900 000 1 700 000 2 150 000 

Pasaport, kançılarya ve ikamet 
tezkeresi harçları 450 000 250 000 230 000 
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£•. M . 

15 

16 

Varidatın nev'i 

Noter harçları 

Diğer harçlar 

1941 
Malî yılı 

muhammenatı 
Lira 

750 000 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

850 000 900 000 

17 

1 Nüfus harçları 
2 Eczane ve ecza depolan ve ih

tisas vesika harçları 
3 İhtira beratı harçları 

Fasıl yekûnu 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

35 000 

8 000 
8 000 

51 000 

30 000 

35 000 

6 000 
8 000 

49 000 

50 000 

35 000 

6 000 
8 000 

49 000 

45 000 

ikinci kısım yekûnu 106 661 000 146 439 000 156 971 000 

18 

0 

19 

20 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

İNHİSARLAR SAFİ 
HASILATI 

Tütün, tuz, kahve, çay, ispirto 
ve ispirtolu içkiler ve revolver, 
fişek ve patlayıcı maddeler 

Tütün, tuz ve içkilerden alınan 
müdafaa vergisi 

Kibrit ve çakmak 
1 Kibrit ve çakmak hasılatı 
2 Maktu miktar 
3 Kibritten alman müdafaa ver

gisi 

39 000 000 

17 100 000 

1 400 000 
30 000 

67 375 000 

0 

1 400 000 
30 000 

60 500 000 

0 

1 425 000 
30 000 

1350 000 4 950 000 4 950 000 

Fasıl yekûnu 2 780 000 6 380 000 6 405 000 

Oyun kâğıdı 40 000 40 000 40 000 

Üçüncü kısım yekûnu 58 920 000 73 795 000 66 945 000 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

Varidatın nev'İ Lira Lira Lira 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

DEVLETE AİT EMVAL VE 
EMLÂK HASILATI 

Devlet ormanları hasılatı 

BEŞİNCİ KISIM 

DEVLETÇE İDARE EDİ
LEN MÜESSESELER 

Devlet demiryolları ve liman
ları 

Posta, telgraf ve telefon 

Gayrimenkul icar ve ecrimi-
silleri 
icar bedeli 
Ecrimisiller 

Fasıl yekûnu 

Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış hasılatı 
Menkul mallar satış bedeli 
Peşin para ile satılan gayri-
menkuller satış bedeli 
Taksitle satılan gayrimenkul-
1er satış bedeli 
Borçlanma taksitleri satış ha
sılatı 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

30 000 
200 000 

230 000 

140 000 

700 000 

600 000 

410 000 

1 850 000 

2 080 000 

40 000 
220 000 

260 000 

500 000 

650 000 

750 000 

170 000 

2 070 000 

2 330 000 

40 000 
220 000 

260 000 

700 000 

980 000 

850 000 

180 000 

2 710 000 

2 970 000 
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F. M. Varidatın nev'i 

26 Darphane ve Damga matbaası 

27 Resmî matbaalar hasılatı 

28 Umumî mektepler hasılatı 

29 Diğer müesseseler hasılatı 

30 Konya ovası sulama idaresi 
hasılatı 

31 Radyo hasılatı 

1941 
Malî yılı 

muhammenatı 
Lira 

35 000 

35 000 

22 000 

170 000 

70 000 

750 000 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

50 000 

25 000 

20 000 

180 000 

60 000 

950 000 

tahmin edilen 
Lira 

40 000 

25 000 

25 000 

180 000 

60 000 

970 000 

ALTINCI KISIM 

UMUMİ MÜESSESELER 
VE ŞİRKETLER HASI

LATINDAN DEVLET 
HİSSESİ 

Beşinci kısım yekûnu 1 082 000 1 285 000 1 300 000 

32 

33 

34 

35 

İmtiyazlı demiryollarından alı
nan 

Fenerler hasılatı mukabili alı
nan 

Mükerrer sigorta şirketinden 
alman 

Mukavelenamesi mucibince 
Musul petrollerinden alman 

— 

150 000 

225 000 

700 000 

— 

80 000 

225 000 

620 000 

— 

120 000 

225 000 

620 000 

Altıncı kısım yekûnu 1 075 000 925 000 965 000 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

V a r i d a t ı n nev'İ Lira Lira Lira 

YEDÎNCÎ KISIM 

MÜTEFERRİK VARİDAT 

Muayyen masraflar karşılığı 
varidat 
Kambiyo murakabesi mukabili 
Cumhuriyet Merkez bankasm-

Hazine muamelelerinden müte
vellit varidat 
Hazine portföyü ve iştirakleri 
geliri 800 000 750 000 750 000 
Faiz 1 120 000 1 000 000 1 000 000 

Fasıl yekûnu 1 920 000 1 750 000 1 750 000 

Tayyare resmi 

Askerlik mükellefiyeti 

Kıymetli evrak 

2 200 000 

1 

160 000 

3 000 000 

5 000 

190 000 

3 200 000 

5 000 

210 000 

dan alman 
Teftiş mukabili şirketlerden 
ve mütaahhitlerden alman 
Tebtrruat 

Fasıl yekûnu 

Eski alacaklar 
Tavizattan istirdat 
Mülga vergiler bakayası 

Fasıl yekûnu 

Cezalar 
Para cezaları 
Zam cezaları 

100 000 

90 000 

190 000 

160 000 
40 000 

200 000 

525 000 
2 000 000 

100 000 

80 000 

180 000 

190 000 
50 000 

240 000 

600 000 
2 100 000 

112 340 

80 000 

192 340 

220 000 
100 000 

320 000 

750 000 
2 250 000 

Fasıl yekûnu 2 525 000 2 700 000 3 000 000 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

?. M. Varidatın nev'i 

43 İstanbul üniversitesi hasılatı 

44 Müteferrik hasılat 

Yedinci kısım yekûnu 

SEKİZİNCİ KISIM 

FEVKALÂDE VARİDAT 

Lira 

90 000 

4 250 000 

11 535 001 
* . — - . . , - . • — _ — , — 

Lira 

100 000 

4 000 000 

12 165 000 

Lira 

130 000 

4 000 000 

12 807 340 

45 İktisadi buhran vergis 
1 Hizmet erbabından 15 750 000 16 800 000 17 600 000 
2 Sair kazanç erbabından 3 750 000 4 500 000 4 600 000 

Fasıl yekûnu 19 500 000 21 300 000 22 200 000 

46 Muvazene vergisi 19 600 000 21 200 000 21 800 000 

47 Hava kuvvetlerine yardım ver
gisi 13 300 000 14 600 000 14 700 000 

0 Buğdayı koruma vergisi 6 750 000 0 0 

48 Binalardan alman müdafaa 
vergisi 1 900 000 1 900 000 2 100 000 

49 Posta, telgraf müraseleleriyle 
telefon abone bedellerinden 
alman müdafaa vergisi 900 000 875 000 1 800 000 

50 İhracattan alman müdafaa ver
gisi 2 300 000 9 000 000 9 000 000 

Sekizinci kısım yekûnu 64 250 000 68 875 000 71 600 000 

51 Nâzım varidat 

UMUMÎ YEKÛN 309 743 001 384 089 000 394 328 340 





D-Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde — 4 

[ Dairelerin barem harici müteferrik müstahdemleri ile nakil vasıtaları kadroları ] 



Büyük Millet Meclisi 

Memuriyetin nevi 

Daktilo 
> 

Bütçe encümeni bürosu daktilosu 
Ser hademe 

» muavini 
1 nci sınıf hademe 
2 » » » 
3 ncü » » 
4 > » » 
Şoför 

» 
» 

Mutahassıs bahçivan 
Bahçıvan 

» 
Daimî amele 

» > 
Telefoncu 
Kaloriferci 

> 
Makinist 
Elektrikçi 
Marangoz 
Motosikletçi 
Doktor yardımcısı 

Matbaa 

Sermürettip 
» muavini 

1 nci sınıf operatör 
2 » » » 

1 nci sınıf mürettip 
2 » » » 

Sermakinist 
» muavini 

Makinist 
» muavini 

Motorcu ve elektrikçi 

Aded 

1 
3 
1 
1 
2 
6 

28 
8 

17 
1 
1 
1 . 
1 
2 
2 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
3 
2 

1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 

Ücret 

100 
90 
90 
70 
65 
60 
50 
45 
40 

120 
100 
90 

250 
100 
60 
45 
40 
50 
65 
60 
95 

110 
110 
70 
70 

160 
130 
120 
100 

90 
80 

130 
120 
90 
60 

110 

Memuriyetin nevi 

Sermücellit 
Mücellit 

» muavini 
» » 

Kaloriferci 

Aded 

1 
1 
2 
2 
1 

Millî saraylar müdürlüğü 

Ayniyat memuru 
Malzemei tefrişiye depocusu 
Elektrikçi ve elektrik levazımı 
depocusu 
Muhafaza memuru 
Elektrikçi 

» refiki 
Mefruşat marangozu 
Malzemei inşaiye ambarcısı 
Dülger 

» 
Doğramacı 
Kurşuncu 
Tenekeci 
Su yolcusu 
Garaj hademesi 

» » 
Yorgancı 

» 
Bekçibaşı 

> 
Bekçi 

» 
» 

Kapıcı 

» 
Bahçıvanbaşı 
Bahçıvan 

» 
> 

Kaloriferci, motorcu ve itfaiyeci 

1 
1 

1 
1 
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 
1 

Ücret 

130 
100 
80 
70 
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 
80 



Memuriyetin nevi 

Kaloriferci ve itfaiyeci 

Nakliyat kamyon şoförü 
Telefoncu 

» 
Cilâcı 
Kayıkhane bekçisi 
Saatçi 
Sofracıbaşı 

Aded 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
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Ücret 

50 
45 
60 
55 
50 
45 
45 
40 
40 
75 

Memuriyetin 

Sofracı 
Rençber 

» 
Boyacı 
Kumaş dokumacısı . 

» » 
Dökümhane ayniyat 
muru 
Daktilo 

nevi 

ve hesap 

Aded 

3 
1 
1 
1 
1 
2 

me-
1 
1 

Ücret 

50 
35 
30 
55 
60 
50 

85 
50 

Divanı muhasebat 
Daire müdürü 
Şoför 
Kütüphane memuru 
Müvezzi 
Kaloriferci, telefon ve elektrik 
tamircisi 
Kaloriferci, elektrikçi ve telefoncu 

1 
1 
1 
1 

tH
 

1 

120 
80 
60 
40 

100 
60 

Kapıcı 
» 

Odacı 

Gece bekçisi 
Mahzen hamalı 

1 
1 
1 
1 

30 
2 
3 

. 45 
*0 
50 

, 35 
, 30 

40 
30 

Başvekâlet 

Matbaa idare memuru 
Abone ve sevk memuru 
Müvezzi 

» 
» 

Başodacı 
Odacı 

» 
» 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
5 
5 

170 
75 
60 
50 
40 
60 
45 
40 
35 
30 

Kapıcı 
Hazinei evrak odacısı 
Şoför 

» 
Hizmet kamyoneti şoförü 
Motosikletçi 
Evrak sevk memura 
Meydancı 
Garaj bekçisi 

2 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

40 
30 

100 
80 
80 
60 
70 
40 
40 

Daktilo 
Müvezzi 
Odacıbaşı 
Kapıcı 

Devlet 
5 75 
2 45 
1 45 
1 40 

şûrası 
Hademe 

> 
Şoför 

3 35 
11 30 
1 80 
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Matbuat umum müdürlüğü 

Memuriyetin nevi 

Başmakinist 
Başmakinist muavini 
Makinist 

> 
•* 
> 
» 

Stajiyer makinist 
Atelye şefi 
Atelye şefi muavini 
Stüdyo hava tesisatı makinisti 
Antenci 
Spiker 

» 
> 

Ecnebi diller daktilosu 
» » » 
> » » 

Daktilo 
» 

Fotoğrafçı 
Laborant 
Fotoğrafçı kalfası 
Başmusahhih 
Musahhis 
Bülten sevk memuru 

» > » 
Bülten teksir makinisti 
Kupürcü 

Aded 

2 
1 
2 
1 
1 

15 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

Ücret i 

J75 
150 
140 
125 
120 
100 

90 
00 

175 
100 
100 
150 
200 
.160 
ı50 
150 
125 
100 
80 
70 

200 
175 
80 
90 
60 
90 
75 
60 
70 

Memuriyetin nevi A 

idare 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 
İlân memuru 
Kütüpaneci 
Kütüphane ve diskotek memuru 
İmzacı 
Şoför 
Kaloriferci (Radyo için) 
Elektrikçi 
Ateşçi 
Motosikletçi 
Telefoncu 

» 
Lojman bekçisi ve kalorifercisi 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Müvezzi 

» 
Başodacı 
Odacı 

» 

ded 

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 

Ücret 

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 

İstatistik umum müdürlüğü 

MERKEZ 

Makinist 

» 
Kaloriferci, tanıiratçı 
Kaloriferci yanı ağı (yalnız 6 aylık) 
Müvezzi 
Başodacı 

1 

1 
1 
1 
2 
1 

110 

90 
100 
30 
50 
50 

Odacı 
» 
» 

Gece bekçisi 

TAŞRA 

.1, 2, 3 ve 4 ncü Umumî müfettişlik 
müstahdemleri 

3 
3 
5 
1 

4 

40 
35 
30 
40 

30 
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Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 

Memuriyetin nevi Aded ücret j Memuriyetin nevi 

MERKEZ 

Baştelsizci 
Telsiz başmakinisti 
Telsiz muhabereci 
Ressam ve grafiker 

» » yardımcısı 
Yazıcı aletler işletme ustası 
Mctörcü başustası 
Makinist 
Bülten müstahzırı 
Motorcu 
Şoför 
Müvezzi 
Bekçi 
Hademe 
Kaloriferci ve rüzgâr aletleri ba
kıcısı 
Bahçıvan 
Başhademe 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
1 
1 
2 

11 

1 
1 
1 

150 
120 
100 
120 

75 
120 
120 
100 
100 

90 
75 
35 
30 
30 

40 
40 
40 

I>aktilo 
Alet sevkiyatçısı 
Marangoz 

Baştelsizci 
Telsiz muhabereci 

» » 
Telsiz başmakinist 
Motorcu başustası 
Motorcu 
Hademe 
Hademe ve bekçi 
Başrasadçı 
Rasadçı 

» 

» 

TAŞRA 

Aded 

4 
1 
2 

3 
2 
5 
3 
3 
3 

26 
12 
3 
2 

12 
23 
41 
74 

Ücret 

75 
75 
65 

130 
100 
90 

120 
100 
75 
20 
25 

150 
50 
40 
30 
20 
15 

Diyanet işleri reisliği 

Müvezzi 
Gece bekçisi 
Başodacı 
Odacı 

Vaiz 
Dersiam 

MERKEZ 

VİLÂYETLER 

1 
1 
1 
8 

238 
6 

45 
40 
40 
30 

Maaş 
10 
20 

Dersiam 

Kuran öğreticileri 
» » 
» > 

Müftülükler hademesi 
» » 
» » 

17 
51 

182 

11 
10 
7 
4 
6 

50 

Maaş 
15 
12 
10 

Ücret 
40 
30 
25 
30 
25 
15 

MERKEZ 
Hususî kalem 

Daktilo 

Maliye vekâleti 

80 

Umumî evrak daktilosu 
» » » 

> > » 

2 80 
2 70 
6 60 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

MaU Tedkik Heyeti 

Daktilo (Ecnebi lisan bilmesi 
şarttır) 1 

Teftiş Heyeti 

Daktilo 1 
» 1 

Hukuk Müşavirliği 

Daktilo 1 
» 1 
» 2 
» 1 

Muakkip 2 
» 1 
» 1 
» 2 

Bütçe ve malî kontrol umum müdürlüğü 

Daktilo 2 
» 1 
» 2 

Muhasebat umum müdürlüğü 

Daktilo 1 
» 3 
» 5 

Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri 

Daktilo 2 
» 15 

Nakid işleri umum müdürlüğü 

Daktilo 1 
» 2 

Bankalar murakibliği daktilosu 1 
Kambiyo müvezzii 1 

» odacın 2 

Muntazam, borçlar umum müdürlüğü 

Daktilo 2 
» 2 
» 1 

150 

80 
70 

90 
80 
80 
70 
80 
70 
60 
50 

80 
70 
60 

75 
70 
60 

70 
60 

70 
60 
60 
45 
40 

70 
60 
50 

Memuriyetin nevi 

Piş memuru 
» » 

Aded 1 

2 
3 

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 telefon memuru 

» » » 
Bahçıvan 

» muavini 
» » 

Bahçe amelesi 
Başodacı 

•» 
Odacı 

> 
» 

Kapıcı 
Gece bekçisi 
Tasfiyei hesabat odacısı 

» » kapıcısı 

1 
1 
1 
2 

20 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

muavini 1 
1 
1 

» » hamalı 
Muhassasatı zatiye odacısı 
Yatakhane ve tathirat için kadın 
işçi 
istanbul Sultanahmed mahzeni ev
rak odacısı 
Hamal 

» 
» 

1 
2 
1 
1 
2 
1 

66 
5 
6 
2 
1 
1 

4 

6 

2 4 
1 
2 

3cret 

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 
35 
50 
45 
45 
40 
30 
35 
50 
30 
30 
30 
30 

30 

30 
50 
40 
30 



Memuriyetin nevi 

— B/7 
Aded Ücret 

istanbul evrakı matbua ambar 
hamalı 
İstanbul evrakı matbua ambar 
odacısı 
istanbul evrakı matbua ambar 
daktilosu 

Zat işleri müdürlüğü 

Daktilo 

» 

Darphane ve Damga matbaası 

Sermürettip 1 
Sermücellit 1 
Muakkip 1 
Daktilo 1 

» 1 
Kapıcı 2 

» 1 
Gece bekçisi 2 

» » 2 
Odacı 4 

Varidat umum müdürlüğü 

Daktilo 3 
» 3 
» 4 

Temyiz komisyonları daktilosu 5 
» » » 4 
» » » 3 
» » > 1 
» » odacısı 4 

Mı7Zî Emlâk müdürlüğü 

Daktilo 3 
» 1 

Elektrikçi 1 
» 1 
> 1 

Bina tamircisi 1 
Bekçi ve korucu 1 
> » 1 
» » 3 
» » 14 

40 

30 

50 

70 
60 
50 
45 
40 

150 
150 
70 
80 
60 
40 
35 
35 
45 
30 

90 
80 
70 
85 
75 
60 
50 
30 

85 
75 
125 
100 
75 
125 
60 
50 
40 
30 

Memuriyetin nevi 

Tahsilat müdürlüğü 

Daktilo 

Daktilo 

Aded 

1 
1 

Ücret 

80 
70 

Nafia inşaat muhasebesi 

VİLÂYETLER 

Hukuk müşavirliği 

Muakkip 

Umumî müfettişlikler 

Maliye müşavirliği odacısı 4 

Varidat 

Kolcu ve kantarcı 
» » 
» » 
» » 

Daktilo 

» 
Tahakkuk tebliğ memuru 

» » » 
» » » 

Tedkikı itiraz komisyonları daktilo
su 
Tedkikı itiraz komisyonları dak
tilosu 
Tedkikı itiraz komisyonları dak
tilosu 
Tedkikı itiraz komisyonları oda
cısı 

İstanbul av vergileri 

80 

1 
4 
31 
30 
15 

120 
00 
50 
40 
30 

30 

Odacı 
Gece bekçisi 

5 
13 
19 
2 
2 
40 
59 
11 
30 
51 
67 

1 • 

5 

6 

8 

3 
2 

75 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
35 
60 
50 
40 

90 

75 

60 

30 

30 
35 



l!ı$£muriyetm neyi 

Tahsilat 

Tahsil tebliğ memuru 
> > > 

Yaya tahsildar 
> » 
» > 

Atlı tahsildar 
» » 
» » 

Şube tahsildarı 
» » 

Harç ve para cezalan atlı tahsil
darı 
Harç ve para cezaları yaya 
sildarı 
Gece bekçisi 
Daktilo 

tah-

Aded 

41 
80 

110 
123 
66 

270 
334 
665 
10 
10 

50 

50 
51 

1 

— XJj 

Ücret 

50 
40 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
60 
50 

50 

50 
30 
40 

^o — 
Memuriyetin nevi 

Vilâyet ve 

\ stanbul defterdar! iği 
vezzii 

Başodacı 
Vilâyet odacıları 

» » 
Kaza odacıları 

Aded 

kaza odacıları 

evrak 

» 

Kambiyo müstahd 

Daktilo 
» 

Müvezzi 
» 

Odacı 

nıü-

emleri 

4 
4 
1 

181 
216 
375 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 

Ücret 

40 
30 
40 
30 
25 
20 

60 
40 
50 
40 
40 
30 
25 

G-ümrük ve inhisarlar vekâleti 
MERKEZ 

Levazım müdürlüğü 

Daire müdürü 
Elektrik ve telefon memuru 
Telefon santralci ve temircisi 
Müvezzi (Motorcu) 

» (Bisikletçi) 
Kaloriferci (Makinist) 

> (Yardımcısı) 
» (ateşçisi) «6 aylık» 

Asansörcü 
» 

Başodacı 
Odacı 

(1 ece bekçisi 
Kapıcı 
Meydancı 
Dikici 
Hamal 

» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 

25 
4 
2 
5 
1 
2 
1 

120 
115 
60 
60 
50 

115 
50 
30 
40 
30 
50 
40 
35 
30 
50 
35 
30 
30 
35 
30 

Marangoz 
Bahçıvan 
Bahçe amelesi 
Şoför 
Tamirat ustası 
Marangoz yardımcısı 

VİLÂYETLER 

Odacı 
> 

Kaloriferci 

» 
Kalorifer ateşçisi 
Telefoncu ve elektrikçi 
Elektrikçi ve santralci 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

32 
23 

1 

1 
1 
1 
1 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı 

Birinci makinist 
» > 

İkinci makinist 

11 
1 

17 

100 
70 
35 

120 
50 
35 

30 
25 

100 

75 
45 
75 
90 

120 
110 
90 



Ü/9 
Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Makinist 
» 
» 
» 

Motorcu 
Lostromo 
Yağcı 
Ateşçi 

» 
Tayfa 

» 
Sandalcı 
Ustabaşı 
Kızakçı 
Tornacı 

» 
Tesviyeci 

» 
Marangoz kalafat 

» » 
Demirci ve kazancı 

4 
3 

15 
5 

11 
4 

13 
2 
2 

21 
49 
27 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 

85 
65 
60 
55 
60 
50 
45 
45 
40 
45 
40 
30 
75 
70 
70 
60 
70 
60 
70 
60 
55 

Memuriyetin nevi 

Bekçi 
Ambar memuru 
Dökümcü 
Borucu 
Elektrikçi 
Amele 
Silâh ve depo memuru 
Muhabere makinisti 
Şoför 
Başmakinist 
Atelye makinisti 
Telsiz muhabere makinisti 
Amele 
Levazım depo memuru 
Başodaeı 
Odacı 

> 
Kapıcı 
Aşçı 
Hamal 

» 
Makinist şoför 

Aded 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 

44 
1 
2 

14 
1 
1 
1 

13 
8 
1 
2 
1 
4 
1 

Ücrai 

30 
80 
60 
60 
70 
40 

100 
110 
45 

150 
100 
100 
30 

100 
40 
30 
25 
35 
30 
35 
30 

100 

Dahiliye vekâleti 

Mütercim 
Daire müdürü 
Daktilograf 

» 
Müvezzi 
Muhasebe müvezzii 
Başodaeı 
Odacı 

» 
Kaloriferci 

» muavini 
Bahçıvan 

» muavini 
Bahçe amelesi 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Telefoncu 

» muavini 
Elektrikçi 
Tamirci 
Asansörcü 

1 
1 
5 
5 
10 
3 
1 
1 
48 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

125 
175 
70 
60 
40 
40 
50 
40 
30 
100 
50 
75 
50 
25 
50 
35 
80 
40 
100 
100 
40 

Boyacı 
Şoför 

VİLAYETLER 

Vilâyetler müvezzileri 
» > 
» » 
» odacıları 
> » 

Kaza odacıları 
» » 
» » 

Nahiye » 

1 
1 

1 
6 

59 
23 

116 
3 

116 
286 
847 

50 
100 

40 
30 
25 
30 
25 
25 
20 
15 
5 

Umumî müfettişlikler 

Birinci umumî müfettişlik 

Kalorifer makinisti 
Kaloriferci muavini 

100 
35 



Memuriyetin nevi Âded 

Telefon memuru 1 
Bahçıvan 

•» 
1 

yamağı 1 
Evrak dağıtma memuru 1 
Başodacı 
Odacı 

Şoför 
> 

Odacı 
» 

1 
6 
2 
1 
1 

İkinci umumî müfettişlik 

6 
3 

Ücret 

75 
60 
30 
35 
40 
30 
20 
80 
60 

30 
25 

Şoför 
» 

Odacı 
Şoför 

» 

Odacı 
Şoför 

» 

Memuriyetin nevi Aded 

1 
1 

Üçüncü umumî müfettişlik 

6 
1 
1 

Dördüncü umumî müfettişlik 

10 
1 
1 

Ücret 

80 
60 

30 
80 
60 

30 
80 
«0 

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 

1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 

20 
5 
1 

2 
6 

ıı 
1 
1 

20 
2 
3 
2 
5 
4 
2 
1 
1 
1 

150 
40 
50 
40 
40 
50 
35 
30 
40 

120 
30 
25 
20 
30 
50 

20400 
80 
30 
30 
20 
40 
30 

100 
100 
30 

Daktilograf 
Başşoför 
Şoför 

> 

VİLÂYETLER 

Daktilograf 

Hademe ve odacı 
Polis nezarethane memuru 

» » » 
Sandalcı 
Odacı 
Hademe 

» 
Şoför 

> 
Makinist 
Atlı polis binicilik talimcisi 
Hademe 

> 
Makinist muavini 
Tayfa 
Odacı 

3 
1 
1 
1 
2 

1 
2 

14 
1 
1 

52 
5 
3 

114 
2 
1 
8 
3 
3 
9 
1 
3 
8 

60 
100 
80 
75 
eo 

>. 

80 
60 
80 
45 
40 
30 
30 
25 
20 
80 
60 
40 
50 
25 
20 
30 
20 
20 



— D/11 — 
Jandarma genel komutanlığı 

Memuriyetin nevi 

Matbaa ambar memura 
Matbaa ressamı 
Matbaa mücellidi 
Matbaa makinisti 
Matbaa mfirettibi 
Matbaa isçisi 
Çamaşırcı 

> 
Basodaeş 

» marini 
Odacı 
Çamaşırcı 
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Terzi ustası 

Aded 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 

25 
2 
1 
1 
1 

Ücret 

105 
110 
105 
105 
105 
75 
35 
25 
45 
40 
30 
30 

100 
70 

130 

Memuriyetin nevi 

Makine ustası 
Makine ve elektrik usta muavini 
Kundura ustası 

» makine ustası 
> ambar memuru 

Melbusat ambar memuru 
Teçhizat ve harb teçhizatı 
memuru 
Yapı ustası 
Şoför 

» 
Hamal 
Telsiz ustası 
Şoför 
Hammal [2] 

ambar 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
2 
4 

11 
1 
3 

11 

Ücret 

140 
100 
130 
130 
120 
120 

120 
150 
100 
30 
45 
68 
55 
45 

Hariciye vekâleti 

Daktilograf [1] 
Şoför 

» 
» 

Telefoncu 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 

Başmüvezzi 
Müvezzi 

» 

MERKEZ 

Motosikletli müvezzi 
Hazinei evrak muhafızı 
Gece bekçisi 
Bahçivan 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Kütübane memuru 
Ambar memuru 

13 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

20 
16 
1 
2 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1500 
120 
100 
80 
50 
50 
40 
35 
30 
50 
45 
40 
70 
40 
50 
60 
90 
40 

140 
90 

Matbaa 

Başmürettib 
Makinist 
Mürettib 

» 
Mürettib yamağı 
Musahhih 
Mücellid 

Hariciye köşkü 
J . i 

idare memuru 
Aşçı 

» yamağı 
Bahçivan 

» yamağı 
Sofracı 

» yamağı 
Kapıcı 
Kaloriferci 
Ateşçi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

130 
90 
90 
50 
40 
80 
90 

110 
100 
40 
80 
40 
80 
40 
50 

100 
40 

[1] Âzami (175) lirayı tecavüz etmemek üzere 
aded ve tahsisatı dahilinde beherinin ücretlerinin 
tayini vekâlete aiddir. 

[2] Bu hammallar yeniden açılacak Konya, 
Erzurum ve Van ambarlarında istihdam oluna
caktır, 



— D/12 — 
Memuriyetin n«vi Aded Ücret 

Elçilik ve konsolosluklar mîistfth-

Memuriyetin nevi 

demleri [1] 

Aded Ücret 

410 2440 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
MERKEZ 

Başmakinist ve âletler 
tehassısı 
Santıraleı 
Makinist 
Makinist muavini 
Marangoz 
Bahçrvan 
Müvezzi 
Başodacı 
Odacı 

* 
Kapıcı 
Gece bekçsi 
Hamal 
Ambala'jeı 
îşci 
Şoför 

tamir mü-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 

22 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Ankara Numune hastanesi 

Müracaat memuru 
Müracaat memur muavini 
Makinist ve etüvcü 
Makinist ve etüv muavini 
Kaloriferci 
Şoför 

> 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Çamaşırcı 

» 
Başterzi 
Terzi 
Boyacı 
Marangoz 
Berber 

300 
90 
125 
70 
60 
50 
50 
50 
45 
30 
50 
35 
30 
30 
50 
100 

65 
50 
125 
50 

100 
80 
60 
60 
40 
90 
50 
30 
50 
45 
40 
45 
40 
50 
60 
40 

Laborant 
Masajcı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Eczacı kalfası 
Başhademe 
Hastabakıcı ve müteferrik müstah
demler 

Kapıcı 
Namzed hademe 

5 
2 

10 
1 
1 

20 
20 
20 
30 
30 
20 
2 

25 

Merkez hıfzıssıhha müessesesi 

Daktilo 1 
Başlâborant 1 
Birinci sınıf laborant 5 
İkinci sınıf laborant 11 
Sevk memuru 1 
Ambalâjcı 1 
Marangoz 1 
Başbahçıvan 1 
Bahçrvan 2 
Kapıcı 1 

» 1 
Gece bekçisi 3 
Başhademe • 1 
Hademe 46 
Müvezzi 1 

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 
40 

[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. 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Boyacı ve srvacı 
Çamaşırcı ve ütücü 

Serum ve a^t şubesi 

Aşı danaları hademesi 
Kuduz tavşanları hademesi 

Kimya tahlil şubesi 

Daktilo 

Sıhhî ahırlar ve immonoloji şubesi 

Tem memuru 
Başseyis 
Seyis 
Nalband 

1 
1 

10 
1 

Makine ve âletler tamirat kısmı 

Elektrikçi 
Kaloriferci 
Kaloriferci muavini 
Makinist muavini 
Cam aletler tamircisi 

Hıfztssıhha mektebi 

Mtistahzır 
Daktilo 
Kapıcı 
Hademe 

3 
1 
1 

10 

Merkez sıtma mücadelesi 

Sıtma müfettişlik şoförü 1 

60 
30 

40 
50 

60 

60 
50 
30 
35 

150 
125 

60 
80 
60 

60 
80 
35 
30 

80 

Kinin komprime ve ampulleri imalâthanesi 

Hademe 2 30 

Ecnebi müstahdemler 

Merkez hıfzıssihha müessesesi 

Hıfzıssıhha enstitüsü 

Serum ve aşı şubesi müdürü (mu-
tahassii?) 1 1303 
Biyoloji tetkikat ve imalât şubesi 
müdürü (mutahassıs) 1 575 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Ankara numune hastanesi 

Ankara numune hastanesi opera
törü 
Ankara numune hastanesi fiziyote-
rapi mütehassısı 
Ankara numune hastanesi çocuk 
hastalıkları mutahassısı 
Ankara numune hastanesi deri ve 
tenasül hastalıkları mutahassısı 
Ankara Numune hastanesi diyet 
mutbahı hemşiresi 
Ankara Numune hastanesi hemşi
releri 
Ankara Numune hastanesi şef ma
kinist ve aletler mütehassısı 
istanbul Çocuk hastanesi başhem
şiresi 
Haydarpaşa Emrazı sariye has
tanesi hemşiresi 

İstanbul muayene ve teseüüm komisyonu 

Daktilo 
Hademe 

İstanbul sıhhat müdürlüğü 

Kapıcı 
Şoför 
İstimbot kaptanı 
Tayfa 

Vilâyet ve kazalar 

Odacı 
» 
» 
» 
» 

Hıfzıssıhha müzesi 

Sinema operatörü 
Kapıcı 
Odacı ve hizmetçi 

Kuduz tedavi müessesesi 

Makanist 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1150 

1150 

1150 

1150 

110 

110 

300 

110 

110 

misyonu 

1 
1 

1 
1 
1 
2 

8 
70 
215 
1 
6 

1 
1 
7 

50 
30 

35 
60 
75 
40 

30 
20 
15 
25 
15 

75 
35 
30 

75 



Memuriyetin nevi 

Bahgivan 
Hizmetçi ve saire 

Küçük sıhhat memurları mektebi 

Hizmetçi 
Hizmetçi ve saire 

» > 
» » 
» » 

İstanbul çocuk hastanesi 

Makinist ve etüvcü 
» » muavini 

Şoför (kaloriferci) 
Başbahçivan 
Bahçivan 
Boyacı 
Aşçı 
» 
» yamağı 

Terzi 
Aarabacı 
Marangoz 
Kapıcı 
Hizmetçi ve saire 

» » 

» » 

Stajiyer hademe 

Numune hastaneleri 

Makinist ve elektrikçi 
Makinist ve etüvcü 
Makinist ve etüvcü muavini 
Kaloriferci 
Şoför 
Terzi 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
» 
> yamağı 

kded 

1 
1 

23 
1 

ektebi 

2 
1 
1 
5 
3 

i 

1 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
6 

18 
10 
11 
10 
11 
20 

1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
9 
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Ücret 

40 
30 
25 
20 

30 
30 
25 
20 
15 

5 
60 
50 
50 
35 
50 
60 
30 
15 
35 
30 
45 
35 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 

100 
75 
40 
60 
55 
30 
45 
40 
50 
15 

Memuriyetin nevi 

Marangoz 
Bahçivan 

» 
» 

Çamaşırcı 
» 

Laborant 
Berber 
tmam ve gassal 
Hastabakıcı, hizmetçi ve 

> » 

» » 
» » 
» > 
» » 

Sta.iiyer hademe 

Zonguldak 

Şoför 

l 

saire 

» 
» 
» 
> 

hastanesi 

Aşçı (yamağı ile beraber) 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve 

» » 
» » 
» » 

Stajiyer hademe 

istanbul emrazı akliye 

Dahilî inzibat memuru 
Başmüstahzır 
Makinist ve etüvcü 
Şoför 
Mubassır 

» 
Aşçıbaşı 
Bahçivan 
Hizmetçi ve saire 

» » 
» » 
» » 
» » 

Stajiyer hademe 

saire 
» 
» 
» 

ve asabiye 

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
6 
5 

27 
49 
73 
25 
3( 
20 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
4 

10 

Ücret 

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 

hastanesi 

1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
1 

10 
40 
40 

100 
121 

20 

80 
80 
75 
60 
75 ' 
50 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

5 



Memuriyetin nevi 

Manisa ve Elâzığ emrazı akliye 
hastaneleri 

Baıjmubassır 
Mubassır 
Elektrik, telefon ve motorcu 
Bahçıvan 
Hizmetçi ve saire 

» > 
> » 
» » 
» » 
» » 

Stajiyer hademe 

Erzincan hastanesi 
Makinist ve etüvcü 
Şoför 
Aşçı 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

» » > 
» » » 
» » » 

Stajiyer hademe , 

Aded Ucreı 

ve asabiye 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
8 

19 
8 

11 
20 

2 
6 
4 
8 

Heybeliada Verem sanat or yomu 

Santralci 
Makinist ve etüvcü 
Kaloriferci 
Aşçı 

» 
» yamağı 

Bahçıvan 
» yamağı 

Marangoz 
Boyacı 
Arabacı 
Berber 
Terzi 
Çamaşırcı 
Kapıcı 
Hizmetçi re saire 

» » 

50 
40 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
17,5 
15 

5 

50 
50 
35 
30 
25 
25 
25 
30 
25 
20 
15 
5 

50 
100 
50 
60 
35 
15 
40 
25 
50 
40 
40 
40 
40 
30 
35 
85 
80 

Memuriyetin nevi Aded 

Hizmetçi ve saire 12 
» » 26 
» » 13 

Stajiyer hademe 10 

Muaytm ve tedavi evleri 
Hademe 179 

Sağır, dilsiz ve körler müessesesi 
Başmürebbiye 1 
Mürebbiye 1 
Usta 4 

» 2 
Terzi kalfası 1 
Bahçrvan 1 
Çamaşırcı 1 
Aşçı 1 

» yamağı 1 
Kapıcı 1 
Hizmetçi ve saire 3 

» » 2 
» » 3 

Leylî tıb talebe yurdu 

Daktilo 1 
Şoför 2 
Şoför muavini 2 
Çamaşır muhafızı 1 
Berber 12 
Ütücü 12 
Bahçıvan 1 
Külhancı 4 
Aşçı 2 

» 4 
» 2 

Hizmetçi ve saire 2 
» > 2 
» > 5 
» » 11 
» » 40 
» » 50 

Ücret 

25 
20 
15 
5 

17,5 

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 istüâiye hastanesi 

Makinist ve etüvcü 1 
Şoför 1 

50 
50 



Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Eczacı kalfası 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Hastabakıcı 
Hizmetçi ve saire 

» » 

1 
1 
1 

12 
17 
12 

35 
50 
40 
35 
30 
15 

İzmir Emrazı sariye ve istüâiye hastanesi 

Makinist ve etüvcü 
Terzi 
Arabacı 
Aşçı 
Hastabakıcı 
Hizmetçi ve saire 
Hademe 

Elâzığ Cüzam hastanesi 

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 

» » » 
» » » 
» » » 

Stajiyer hademe 

îskenderon hastanesi 

Aşçı 
» yamağı 

1 
1 
1 
1 
6 

15 
6 

50 
40 
30 
40 
35 
30 
20 

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 

Memuriyetin nevî Aded Ücret 

Kapıcı 1 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 1 

» > » 1 
» > » 3 
» > » 3 

Stajiyer hademe 2 

Doğum ve çocuk bakım evleri 

Makinist ve kaloriferci 2 
Hastabakıcı 25 
Aşçı 11 
Çamaşırcı 1 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 12 

» » » 28 
» » » 13 
> » » 21 

Sıtma mücadelesi 

Adana sıtma enstitüsü 

Müstahzır 
Bahçıvan 
Hademe 

Sıtma mücadele mıntakalart 

Müstahzır 
Şoför 

» 
» 

Hademe 
» 
» 

Hastabakıcı 
Aşçı 

Hademe 
» 

Şoför 
» 

Hademe 

16 
2 
1 

15 
9 

131 
1 

Trahom mücadelesi 

Cûzzam mücadelesi 

25 
30 
25 
20 
15 
5 

50 
30 
40 
30 
25 
20 
18 
15 

50 
30 
25 

50 
80 
75 
60 
30 
25 
20 

56 
15 
62 
42 
1 
1 

30 
30 
20 
10 
60 
50 

20 



Memuriyetin nevi Aded 

Sari ve salgın hastalıklarla mücadele 

Şoför 1 

Afyon Karahisar tebhirhanesi 

Makinist 
Hademe 

Ankara emrazı zühreviye hastanesi 

Hastabakıcı 
Hademe 
Çamaşırcı 
Aşçı 

— D/17 
Ücret 

Ankara deri ve tenasül hastalıkları 
muayene ve tedavi evi 

Hademe 2 

80 

90 
25 

30 
30 
35 
40 

30 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

İzmir deri ve tenasül hastalıkları muayene ve 
tedavi evi 

Hademe 

Frengi mücadele mıntakalan 

Müstahzır 
Hademe 

Verem dispanserleri 

Ankara dispanseri hademesi 
Bursa dispanseri hademesi 
Trabzon dispanseri hademesi 

Etimesgut sıhhat merkeei 

Şoför ve kaloriferci 
Arabacı 
Aşçı 
Hademe 

30 

6 
22 

2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
3 

50 
20 

30 
30 
30 

70 
40 
35 
30 
20 

MERKEZ 

Levazım ve dain 

Müvezzi 
> 

Motosikletli müvezzi 
Başodacı 
Odacı 

» 
> 

Gece bekçisi ve kapıcı 
Meydancı 
Kaloriferci 
Kaloriferci muavini 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Şoför 

2556 numaralı kanun 

Adliye vekâleti 

ı müdürlüğü 

mucibince 
merkez bürosu 

Daktilo 

1 
4 
1 
1 
3 
8 

27 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

50 
40 
60 1 
45 
40 
35 
30 
30 
30 

110 
35 

110 
75 

100 

kurulan 

1 100 

Daktilo 

Temyiz mahkemesi 

Müvezzi 
Odacı 
Gece bekçisi ve kapıcı 
Kaloriferci 

» muavini 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Şoför 

> 

4 

12 
40 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Adlî Ub isleri umum müdürlüğü 

Kaloriferci 
Müvezzi 
Aşcı 
Kapıcı 
Gardiyan 

» 
ı Odacı *i. 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
6 

60 

40 
30 
30 
80 
50 
80 
60 
90 
80 

50 
30 
30 
30 
40 
30 
30 



Memuriyetin nevi Aded 

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 

Ceza tevkif evleri 

Başgardiyan 6 
>; » 11 
1 » 72 

Birinci sınıf gardiyan 110 
ikinci » » 19 

— D/18 — 
Ücret 

70 
25 

40 
60 
40 
40 
30 
30 
30 
25 
20 
35 

50 
""• -'45" 

40 
35 
30 

Memuriyetin nevi 

Gardiyan 
» 

Arabacı 
Şoför 

Elektrikçi 
» 

Makinist 
Hademe 

» 
Memurini ruhaniye 
Nisa, gardiyanı 

» » 
» > 

Aşçı 
Aşçı, çamaşırcı ve hamamcı 
Haricî hastane hademesi 

» » » 
İmam 

> 
Usta 

Aded 

61 
692 

1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

16 
88 

153 
1 
3 

11 
8 
1 
3 
4 

Ücret 

25 
20 
30 
80 
60 
50 
40 
70 
40 
30 

1 
25 
20 
18 
40 
30 
25 
20 
45 

1 
85 

Tapu ve kadastro umıim müdürlüğü 

Mücellid 
» 

» 
Daktilo 
Bâşodaeı 
Odacı 
Müvezzi 
Fptosta 

» 
Kapıcı 

Jâloncu 
Daktilo 

» 
" » 

> 
» 

refiki 

' » 

(Biri 

MERKEZ 

bisikletlidir) 
memuru (Fotoğrafçı) 

» refiki 

VİLAYETLER 

1 
1 

1 
7 
1 

13 
4 
1 
1 
1 

3 
2 
3 
1 

11 
22 

100 
60 

40 
60 
40 
30 
35 

120 
60 
30 

30 
60 
50 
45 
40 
35 

» 
Müvezzi 
fî-PPA İ1PİC 

Mücellid 
Defterci 
Odacı 

» 
» 
» 

Başodacı 
Kapıcı 

K 

Daktilo 
» 
> 
» 

Jaloncu 
> 

. » 

4 
4 
2 
1 
3 

15 
60 
24 
30 

1 
1 

30 
30 
30 
30 
40 
30 
25 
20 
15 
35 
30 

Kadastro ve tapu tahrir heyetleri 
1 
4 
1 
3 
5 

15 
28 

50 
40 
35 
30 
35 
30 
25 



Memuriyetin nevi 

— D/19 
Aded Ücret 

Müvezzi 
Mübaşir 

40 
50 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Odacı 
» 

1 
15 

30 
25 

Maarif vekâleti 

MERKEZ 

Ecnebi memleketlerdeki talebe mü
fettişliği kâtibleri [1] 

> » > 
Telefoncu 

Tamirat ustası 
Müvezzi 

» 
Başodacı 
Odacı 

» 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Takibçi 
Şoför 

Neşriyat müdürlüğü 

Pedalcı 
Mürettib ve mücellid 
Çırak 
Türk tarih kütübahanesi yardımcısı 
Kütübhane fiş memuru 
Sevk memuru 
Tevzi memuru 
Takib memuru 
Mecmua musahhihi ve idare memuru 
Paketçi 
Fotoğrafçı 
Fotoğrafçı çırağı 
Araştırıcı 

Musahhih 
» 

Daktilo 

2 7 
1 14 
1 60 
1 50 
2 50 
1 45 
1 60 
1 40 

34 30 
1 60 
1 35 
1 75 
1 35 
1 100 

1 80 
1 80 
1 30 
1 50 
1 60 
1 60 
1 60 
1 60 

3 75 
4 40 
1 100 
1 40 
1 75 
1 60 
2 100 
2 75 
1 75 
6 60 

[1] Ecnebi olabilir. 

Odacı 
Müvezzi 

Müşavirlik 

VİLÂYETLER 

odacıları 
Maarif idareleri odacıları 

» » 

Yüksek öğretmen 

Aşçı (yamağile beraber) 
Kaloriferci 
Hademe 

» 
» 

» 

• \ • . . « • • • 

okulu 

1 
1 

4 
4 

62 

1 
1 
1 
3 
2 
6 
4 

30 
40 

20 
30 
20 

60 
75 
40 
20 
19 
18 
14 

Siyasal bügüer okulu 

Aşçıbaşı (5 yamağile beraber) 
Hademe 

Daktilo 
Kaloriferci ve elektrikçi 
Bahçıvan 
Tamirci 
Not teksir memuru 

Kâtib ve daktilo 
Aşçıbaşı (ecnebi olabilir) 
Aşçı 
Fennî tesisatçı (ecnebi olabilir) 

» » muavini 
Demir iöleri ustası 
Tahta isleri ustası 

1 
1 
7 

26 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

140 
30 
20 
15 
10 
60 

1Ö0 
50 
75 
75 
40 

itim enstitüsü 

1 
1 
1 

0 ^ 
2 
1 
1 

80 
120 
75 

150 
75 

1QQ 
100 



Memuriyetin nevî 
— D/20 — 

Aded Ücret 

Hademe 
» 
» 

Şoför 
Bahçıvan 
Hastabakıcı 
Daktilo 
Aşçı 

Güzel sanatlar Akademisi 

Laboratuar ve ders âletleri muhafaza 
memuru 
Resim galerisi hademesi 
Hademe ve kapıcı 

» » 
> » 

Kaloriferci 

Rasadhane 

Hesabcı 
» 

Teknisiyen çırağı 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Bekçi 
Hademe 

2 
1 
2 

25 
15 
1 
1 
1 
1 
1 

Cumhur haşkanhğt filârmonik orkestrası 

Hademe 
> 

Ankara Devlet konservatuarı, 

Daktilo 
Elektrikçi 
Enstrüman tamircisi 

> > 
tdare memuru 

> » 
Daktilo 
Makyaj stajiyeri 
Hademe 

40 
35 
30 
20 
15 
90 
60 
60 
70 
5* 

60 
25 
40 
30 
25 
20 
50 

60 
55 
50 
50 
40 
30 
30 
25 

35 

75 
75 
75 
60 
50 
40 
40 
40 
20 

Memuriyetin nevi 

Daktilo 
Bilet satıcısı (Ayni zamanda dak
tilo olarak çalışacaktır) 
Malzemeci (Ayni zamanda daktilo 
olarak çalışacaktır) 
Erkek frizör (Ayni zamanda dak
tilo olarak çalışacaktır) 
Kadın frizör (Ayni zamanda dak
tilo olarak çalışacaktır) 
Erkek terzi (Ayni zamanda sanat
kârların giydiricisi) i 

> » » 
Kadın terzi (Ayni zamanda sanat 
kârların giydiricisi) 
Elektrikçi (Enstalletör) 
Bilet kontrolörü 
Garderopçu 
Sahne garderopçusu > 

Sahne ve atölye işçileri 
Hademe 

> 
» 
» 
» 

Bahçivan 
Elektrikçi ve kaloriferci 

Lise, orta öğretmen okulları 

Aded 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
6 
4 
2 
4 
1 
8 
2 
8 
6 
1 
1 

Ücret 

100 

100 

120 

75 

75 

100 
75 

100 
75 
25 
25 
40 
75 
30 
25 
20 
15 
12 
50 
75 

Elektrikçi ve kaloriferci 
» 

Müteferri k müstahdem 1 er 
Aşçı 

Hademe 

1 
3 
6 
4 

18 
3 
3 
5 

25 
30 

402 
550 

Maarif matbaam 

80 
75 
60 
50 
50 
75 
60 
50 
40 
30 
20 
15 

Kapıcı 
Gece bekçisi 
Hademe ve odaeı 

30 
40 
30 



— D/2İ 
Memuriyetin nevi A 

Derleme müdürlüğü 

Hademe 

Prevantoryum ve sanatoryo 

Eczacı kalfası 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Tamirci 
Daktilo 
Şoför 

» muavini 
Aşçıbaşı 
Aşçı kalfası 

» yamağı 
Arabacı 
Bahçıvan 

» yamağı 
Hademe 

» 
» 

Kütüphaneler 

Mücellid 
» 

Hademe 
» 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 

deö 

1 

m 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
4 

24 
14 
5 

2 
3 
6 

49 

4 

5 
1 

36 
18 
1 
1 

1 
1 

[1] Ayda sekiz içtimai geçmemek üzere 
tima için maktuan üç buçuk lira verilir. 

Ücret 

30 

50 
80 
60 
50 
60 
80 
40 
80 
30 
20 
50 
60 
45 
40 
30 
20 
15 

60 
50 
30 
20 

28 

40 
50 
30 
25 
30 
30 

40 
30 

her iç-

Memuriyetin nevi A< 

Odacı 
Mücellid 
Marangoz 
Kurşuncu 
Duvarcı ve sıvacı 

3ed 

4 
1 
1 
1 
1 
- --

Türk ve islâm asan müzesi 
Fotoğraf ve duhuliye memuru 
Hademe 
Hademe ve gece bekçisi 
Başhademe 

Ankara etnografya müzesi 

Gece bekçisi 
Başbekçi 
Hademe 

MüteUr 

Hademe ve bekçi 
» » 

Hafriyat ve harabe bekçisi 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » > 

Ankara Arkeoloji müzesi 

Başhademe 
Hademe 

İzmir müzesi 
Tamirci 
Hademe 

Konya müzesi 

Başhademe 
Hademe 

Anttlan koruma heyeti 

Fotoğrafçı (Ecnebi olabilir) 
> yardımcısı 

Odacı 

1 
4 
5 
1 

1 
1 
5 

1 
8 
4 

44 
20 
3 
2 
6 

1 
2 

1 
5 

1 
4 

1 
1 
1 

Ücret 

25 
70 
60 
60 
60 

40 
30 
25 
35 

40 
35 
30 

40 
30 
30 
25 
20 
15 
10 
5 

35 
30 

50 
30 

35 
30 

140 
50 
30 



Memuriyetin nevi 
— D/22 

Aded Ücrel 

Ayasofya müzesi 

Bilet ve fotoğraf satış memuru 
Hademe 
Bahçivan 

1 
7 
1 

50 
30 
40 

Hatay müzesi 

Daktilo ve kâtib 
Hademe 
Bekçi 

.1 
1 
2 

75 
30 
30 

Röleve bürosu 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Hademe 35 
30 

Ticaret, kız sanat okulları ve enstitüleri, bölge 
sanat okulları, meslek ve bilûmum akşam 

okulları 

İdare 
îdare 
» 
» 
» 
» 
» 

memuru 
memuru 

» 
» 
» 
» 
» 

Hasta bakıcı 
» 

Usta 
» 

Şoför 
Aşçı (yamağile beraber) 

Kaloriferci 

Bahçıvan 
» 

Hademe 

» 

1 
6 
4 

10 
10 
18 
20 
4 

12 
1 
2 
3 
4 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
6 
2 
3 
2 
1 

25 
45 

228 
96 

100 
90 
80 
75 
70 
60 
50 
40 
30 

260 
200 
170 
150 
110 
90 
75 
80 
70 
65 
60 
60 
50 
50 
40 
40 
30 
20 
15 

istanbul üniversitesi 

İdare heyeti 

Mutahassıs müstahdemler 

Camcı ustası 
Elektrik makinisti 
Kartograf desinatörü 
Elektrik makinisti 
Marangoz ve tamirci 
Radyoloji enstitüsü yardımcı me-
kanisiyeni 
Dişçi okulu teknisiyen yardımcısı 
Laborant 

Teknisiyen 

Elektrikçi 
Başhemşire 
Hademe 

1 
i 
1 
1 
1 

4 
1 
6 
10 
2 
3 
1 
1 
3 
5 
9 
33 
10 
2 
33 
1 
2 
3 
1 
24 
12 
8 
2 
62 
2 
10 
17 
10 
34 
13 
16 
122 
3 
25 
1 

120 
100 
100 
80 
50 

50 
90 
60 
40 
60 
50 
40 
50 
50 
60 
55 
50 
45 
43 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
22 
20 
19 
18 
17 



Memuriyetin nevi Aded 

— D/23 — 
Ücret 

Hademe 
» 
» 

1 16 
31 15 

3 10 

Ankara dil, tarih ve coğrafya fakültesi 

inzibat memuru 
Kaloriferci 
Tamirci 
Bahçivan 
Not teksir memuru 
Elektrikçi 
Müstahzır 
Mutahassıs müstahdem 
Kütüpane yardımcısı 
Cildci 

Daktilo 

Müteferrik müstahdem 
Hademe 

» 

» 

Fars dili enstitüsü ders okutmanı 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 

10 
19 

1 

100 
120 
100 
100 
85 
80 
75 
75 
50 

100 
60 

100 
80 
75 
50 
60 
50 
40 
35 
30 

140 

Türk İnkılap tarihi enstitüsü 

Dosya memuru ve daktilo 
Hademe 

Uzmanlar 

Fotoğrafçı 
Desinatör 
Kartoğrafçı 

1 
1 

1 
1 
1 

100 
30 

150 
150 
150 

» 
Kaloriferci 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Başhademe 
Hademe 

» 

Ankara hukuk fakültesi 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Daktilo 
Kalorifer yardımcısı 
Aşçı 
Bahçivan 
Aşçı yamağı 

100 
80 
75 
60 
50 
50 
30 

Memuriyetin nevi 

Hademe 
» 
» 

» 

Yüksek mühendis mektebi 

Tedrisat 

Dakik âletler tamircisi 
Makine ve demir âletleri ustaba-
şısı 
Makine ve demir âletleri ustaları 
Marangoz 
Montör (telefon ve telgraf labora
tuarları için) 
Daktilo (kütüphane için) 
Matbaacı 

İdare 

Daktilo (pansiyon amirliği için) 
» (muamelât kalemi için) 
» (muhasebe için) 
» (ayniyat muhasibliği için) 
» (mekteb ve pansiyon am

barlan için) 
Aşçı (kalfa ve yamaklarile bera-
ber) [1] 
Hastabakıcı 

Aded 

3 
6 

10 
10 
10 

Ücret 

40 
30 
25 
20 
15 

Teknik okulu 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

10 
5 
5 

12 
16 
17 

Makine atelye ve lâboratur ustaları 3 
Modelci 1 

125 

1 
4 
2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

125 
110 

70 

100 
60 
70 

60 
60 
60 
60 

60 

200 
45 
30 
100 
40 
45 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

150 
120 

[1] Tayini mektep müdürüne aittir. 



Memuriyetin nevi Aded 

Daktilo 
Kaloriferci 
Marangoz 
Şoför 
Demirci 
Hastabakıcı 
Aşçı (yamaJgıle beraber) 
Bahçıvan 

» yamağı 
Berber (çırak ve kalfasile) 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Başhademe 
Hademe 

2 
2 
1 

25 

— D/24 
Ücret 

60 
50 
60 
60 
60 
45 

l£) 
40 
20 
60 
35 
40 
40 
30 

Memuriyetin nevi 

Hademe 
» 

Leylî talebe 

Siyasal bilgiler okulu 
Yüksek öğretmen okulu 
Gazi öğretmen okulu ve eğitim 
enstitüsü 
Öğretmen okulları 
Köy enstitüleri 
Ankara Devlet konservatuvarı 
Meslekî ve teknik öğretim müste
şarlığına bağlı yatılı okullar 

Aded 

10 
15 

420 
192 

400 
1700 

12000 
200 

3000 

Ücret 

20 
15 

Nafia vekâleti 

Hususi kalem müdürlüğü 

Daktilo 

Şose ve köprüler reisliği 

Daktilo 
BaşmaMnist 

100 
90 
80 

75 
260 

DemiryoUar ve Limanlar İnşaat Reisliği 

Malzeme sevk memuru 
Daktilo 

». 
» 
» 

Mavici 

Bekçi 

Hukuk müşavirliği 

Daktilo 

Zat işleri müdürlüğü 

Daktilo 
Kayitf memuru 

75 
105 
90 
80 
70 
75 
60 
40 

90 

90 
90 

Sevk memuru 
Fiş memuru 

Malzeme müdürlüğü 

Daire müdürü 
Müracaat memuru 
Daktilo 

» 
Elektrikçi 
Santralci 
Asansörcü 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Bahçıvan 
Bahçıvan muavini 
Bahçe amelesi 
Başhademe 
Hademe 

» 
» 

Tevzi memuru 
» > 
» » 

Marangoz 

Gece bekçisi 
Şoför 

90 
90 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

10 
6 

47 
1 
5 
2 
1 
1 
4 
1 

150 
90 
90 
75 
70 
50 
30 
90 
60 
80 
40 
30 
60 
40 
35 
30 
70 
60 
50 
80 
50 
40 

110 



Memuriyetin nevi 
— D/25 — 

Aded Ücret 

Neşriyat müdürlüğü 

Fotoğrafçı 
Desinatör 
Daktilo 

» 
Mavici 

» 

200 
120 
140 
80 

120 
80 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Vekâlet muhasebe müdürlüğü 

Daktilo 90 

Şose ve köprüler 

Taşra odacıları 16 30 

Transit yolu Erzurum mıntaka müdürlüğü 

Mutemed ve ambar memuru 
Odacı 

60 
30 

Transit yolu Trabzon mıntaka müdürlüğü 

Mutemed ve ambar memuru 
Odacı 

.60 
30 

VİLÂYETLER 

Demiryollar ve Umanlar 

Tesellüm ve sevk memuru 3 
» » » 

Gümrük memuru 1 
» takib memuru 1 

Travers tesellüm memuru 1 
> > > 1 
> > > 1 

Ambar memuru 1 
» » 1 
» » 1 
* » 3 
» . » 1 

Ambar ve sevk memuru 1 
Sevk memuru 1 

* » 1 
» >" ' '' 1 

Mutemed 1 
* 1 

Daktilo 1 
Mavici 1 
Tevzi memuru 1 
Sıhhiye hademeleri 2 
Bekçi 20 

* ;:r'v 1 
Odacı 19 

L 200 
L 130 
L 135 

100 
115 
110 
100 
140 
115 
110 
100 
85 

110 
80 
70 
65 

100 
85 
85 
50 

• 45 
42 
40 
35 
30 

" w » f y ı * ı / ı / u « ) t 3WbU'/'<'Uı HÂAÂII tpo* »C/orvt'i 

işleri heyeti 
Tahsildar [1] 

Su tevzi müstahdemleri 

Kanal kolcusu [1] 
Savakçı 

» 
Baraka bekçisi 

îdart müstahdemleri 

Telefon makinisti 
Marangoz ustası 
Demirci 

» 
Santral memuru 
Telgraf hat çavuşu [1] 
Odacı 
Gece bekçisi 
Bahçivan 
Şoför 
Fidancı 

«**» IV 

4 

6 
1 
5 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

[1] At mubayaa ve besleme masrafları 
dişine ait olmak üzere süvari olacakla irdir. 

50 

•Af -

60 
50 
30 
25 

70 
80 
75 
25 
30 
,40 
25 
30 
25 
60 
50 

ken-



Memuriyetin nevi 

! 
Daire müdürü 
Şapiroğraf 
Daktilo 

» 
» 

Telefon makinisti 
Biektrikçi 
Santralci 
Muakkib 

» 
Müvezzi 
Marangoz 
Ka^oriferoi 
Bahçıvan 
Asansorcü 
Bkşodaoi 
Oâacı 

* 
Odacı 

> 

MERKEZ 

-

— %/te — 
İktısad vekâleti 

Aded 

1 
1 
7 

10 
10 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

18 
27 

Ücret 

120 
80 

im m 
65 

120 
100 
70 
75 
70 
60 
60 
66 
60 
60 
50 
46 
40 
35 
§0 

Memuriyetin nevi 

Şoför 
Motosiklet şoförü 
Gece bekçisi 

VİLÂYETLER 

Aded Ücret 

1 
1 
2 

Zonguldak mıntaka iktısad müdürlüğü 
Daktilo 

» 
Telefoncu 

» 
Tezkere memuru 
Kantarcı 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

Mıntaka iktısad müdürlükleri 

Daktilo 
Odacı 

» 
» 

Seyyar kolcu 
» » 

6 
9 

19 
16 
5 
6 

120 
60 
40 

80 
65 
70 
60 
40 
35 

65 
35 
30 
25 
35 
30 

Daktilo 

MERKEZ 

Hususî kalem 

Teftiş heyeti 

Münakalât vekâleti 

ı 75 

Daktilo 1 76 

Kara nakliyat dairesi reisliği 

Daktilo 2 75 

Deniz nakliyât dâiremi feisîîği 

Daktilo 
> 

1 90 
2 70 

Liman dairesi reisliği 

Daktilo 3 70 

Su mahsulleri ve avcılığı müdürlüğü 

Daktilo 1 75 

Tarife ve Ticaret dairesi reisliği 

Dalktilo 1 »0 

Muhabere ve mürasele müşavirliği 

Daktilo 1 T5 

Zatişleri ve sicil müdürlüğü 

Daktilo 
» 

ı im 
2 75 

Seferberlik müdürlüğü 

Daktilo 1 70 



Memuriyetin nevi 
- 9/27 -

Aded Heret 

Levazım müdürlüğü 

Daire müdürü 
Müvezzi 

Başhademe 
Hademe 

» 

» 
Şoför 

» 
Asansörcü 
Btektrikçi 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Marangoz 
Kapıcı 
G©ce belcisi 

1 
2 
4 
1 
2 
8 

10 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

Naşriyat müdürlüğü 

Fotoğrafçı 

VİLÂYETLER 

İstanbul mıntaka Uman reisliği 

Daktilo 1 
» 2 

Motor makinisti 3 
» » 3 

Serdümen 2 
Telefoncu 1 
Tayfa 10 
Odacı 4 

İstanbul gemi muayene mesaha ve 
tasnif fen heyeti 

Daktilo 
Odacı 

120 
60 
50 
50 
50 
40 
35 
30 

100 
90 
30 
75 
75 
40 
75 
40 
40 

200 

50 
45 
80 
75 
45 
50 
35 
30 

50 
30 

İstanbul mmtakasına bağlı tâli 'iman reislikleri 

Motor makinisti 
fayfa 

75 
30 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

İzmir mıntaka liman reisliği 

Daktilo 
Motor makinisti 
Tayfa 
Odacı 

Mersin mıntaka liman reisliği 

Tayfa 
Odacı 

40 
75 
30 
30 

30 
20 

Mersin mıntakasma bağlı tâli liman reislikleri 

Tayfa 
Odacı 

Samsun mıntaka liman reisliği 

Motor makinisti 
Tayfa 
Odacı 

Trabzon mıntaka liman reisliği 

Tayfa 
Odacı 

Zonguldak mıntaka liman reisliği 

Daktilo 1 
Tayfa 3 
Odacı 1 

Yüksek deniz ticaret mektebi 

Hademe 
Aşçı 
Kapıcı 

Nakil vasıtaları müstahdemleri 

Güverte lostromosu 
Makine » 
Ateşçi 
Tayfa 
Deniz şoförü 
Güverte lostromosu 
Hademe 

Komiserlikler 

30 
30 

75 
30 
20 

30 
20 

40 
30 
30 

11 30 
1 50 
1 35 

Odacı 

40 
40 
30 
30 
60 
35 
30 

20 



— D/28 — 
Ticaret vekâleti 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

MERKEZ 

Muhtelif müstahdemler 

Daktilo 

> 
Şoför 

Ih§ ticaret 

Ataşelik daktilosu 
» » 

4 
10 

Zat işleri levazım müdürlüğü 

Daire müdürü 
Telefon makinisti 
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Başodacı 
Bahçivan 

6 
14 
15 
1 

100 
80 
65 
100 

150 
100 

120 
120 
80 
60 
50 
60 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Odacı 

Gece bekçisi 
Kapıcı 
Evrak tevzi memuru 
Motosiklet şoförü 

20 
20 
3 
2 
2 
1 

VILÂYETLER 

Mmtaha ticaret müdürlükleri 

Daktilo 

•» 
Daktilo 

» 
Odacı 

» 

2 
5 
5 
4 
1 
7 
9 

20 
10 

35 
30 
40 
35 
60 
60 

100 
80 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

Ziraat vekâleti 
MERKEZ 

Daire müdürü 
Elektrikçi ve santralci 

» muavini 
Makinist 
Kaloriferci 
Evrak takib memuru [1] 
Muakkib [2] 
Müvezzi 

Bahçivan 

Odacıbaşı 
Odacı 

yamağı 

[1] Muhasebe evrakı için 
[2] Biri muhasebe evrakı için 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
20 

120 
110 
50 
80 
110 
70 
50 
50 
40 
80 
35 
60 
40 
35 

Odacı 

Şoför 

Merkez laboratuarları 

Makinist 
» 

Daktilo 
Başhademe 
Hademe 

» 
» 
» 

Bahçivan 
Arabacı 
Marangoz 

» yamağ 

16 
5 
1 

30 
25 
120 

2 
1 
1 
3 
2 
8 
13 
5 

ı-t 

1 
2 
1 

100 
80 
65 
50 
40 
35 
30 
25 
60 
40 
50 
40 



Memuriyetin nevi 

— D/29 — 
Aded Ücret 

VİLAYETLER 

Ziraat servisleri 

Mutahassıs ustabaşı 
» » 
» » 
» » 
» » 

Seyyar öğretici 
» » 
» » 

Odacı 
» 

Ziraî mücadele 

Makinist 
Odacı 

2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
6 

40 
43 

Mücadele enstitüsü ve istasyonları ve 
fümigatuvar 

Fümigatuvar makinisti 
Bahçıvan 

Odacı 

Islâh ve deneme istasyonları, deneme 
tarlaları, üretme ve örnek çiftlikleri, 

yonca tohumu temizleme evleri 

Makinist 

» muavini 

» > 
Çiftçibaşı 

» 
Demirci 

Korucu 
» 

175 
150 
100 
80 
60 

100 
60 
40 
30 
25 

100 
30 
25 

100 
40 
30 
35 
30 

75 
70 
60 
50 
40 
30 
75 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
30 
25 

Memuriyetin nevi Aded 

6 
2 
58 
5 
3 
7 

Ücret 

30 
25 
20 
30 
25 
20 

Daimi işçi 

» 
Hademe 

» 

Bağ ve bahçe enstitüsü, istasyon ve 
laboratuarları örnek tohum yetiştir

me bahçeleri ve fidanlıkları 

Bağcı veya bahçıvan 
» » » 

yamağı 

Daimi işçi 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
32 

75 
70 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 

Zeytin bakım teşkilâtı 

Mutahassıslık muakkibi 6 40 

tpekböcekçüik enstitüsü ve kışlakları, boğma ve 
fışkırtma evleri 

Makinist 
Hademe 

75 
30 

tpekböcekçüik istasyonları ve tohum yetiştirme 
evleri 

Hademe 6 

Makinist mektebleri 

Motor döküm ustası 
Demirci 
Marangoz 
Tesviyeci 
Hademe 

Tohum temizleme evleri 

Makinist 15 
185 

30 

60 
50 
50 
50 
25 

84 
30 



Memuriyetin nevi 
— a/30 — 

Aded Ücret Memuriyetin nevi 

Orta ziraat mektebleri 

Bahçıvan 
Bağcı 
Bf car bahçivanı 
Çfftçibası 
Aşçı 
Demirci 
Marangoz 
Makinist ve şoför 
Hademe 

Tavukçuluk enstitüsü 

Tavukçu başı 
Bahçivan 
Korucu 
Tavukçu 
Hademe 

» 
Şoför 

Odacı 
» 
» 

Veteriner servisleri 

5 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 

11 
4 
5 

42 
13 

61 
14 
74 

50 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
70 
40 
35 
30 
20 
15 

40 
35 
35 
35 
30 
25 
75 

30 
26 

Bakteriyoloji, seroloji ve hıfzıssılıha müesseseleri 

Makinist 
Makinist ve elektrikçi 
Bahçivan 
Arabacı 
Başhademe 
Hademe ve gece bekçisi 
Başhademe 
Hademe 

» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
6 
4 

1 
22 

1 

Distofajin müessesesi 

Sevkiyatçı 

80 
60 
60 
40 
35 
30 
50 
40 
35 
30 
20 
15 

40 

Aded Ücret 

Hademe 

Hademe 
» 
» 
» 
» 

Zootekni müesseseleri 

Aygır depoları 

Seyis 
» 
» 
» 
» 
» 

Nalbaftd 
Başahırcı 
Mürebbi yamağı 

3 
2 

52 
32 
44 
15 
4 
2 
2 

înekhane ve numune ağılları 

Kâhya 
Çoban 

5 
10 
10 
20 
20 

Hayvan sağhk memurları ve, nalhtmd 
mektebleri 

Nalbandbaşı 
» 

Nalband 
Başhademe 
Eademe 

» 

» 

Hayvan hastalıklarile mücadele 

Süvari gardiyanı 
» » 

Piyade gardiyanı 

Umumî müfettişlik müşavirlikleri 

Odacı 8 

25 

40 
35 
30 
25 
20 
15 

40 
35 
30 
25 
20 
16 
50 
50 
60 

50 
30 
25 
20 
15 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 

le 

7 
44 
10 

100 
80 
80 
40 
35 
30 
25 
20 

40 
35 
25 

30 



Memuriyetin nevi 

— Ü/31 -
kded Ücret 

Pamuk işleri 

Makinist 
Makinist muavini 
Şoför 
Çırçır ustası 
Çiftçi başı 

» » 
İşçi başı 
Daim! işçi 
İşçi yamağı 
Korucu 

» 
Gece bekçisi 
Hademe 
Arabacı 
Seyis 
Demirci 
Bahçıvan 
Ambar hademesi 
Odacı 

Merinos işleri 

6 
19 
6 
6 
2 
5 

20 
15 

3 
2 
2 
4 
9 
2 

Şoför 

Yüksek ziraat enstitüsü 

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 
îkinci » » 
Ustabaşı 
Usta 

5 
45 

3 
2 

100 
66 
66 
66 
50 
40 
30 
25 
20 
30 
25 
30 
25 
25 
25 
50 
35 
40 
35 

75 

70 
70 
60 
90 
70 
70 
60 
70 
70 
70 
80 
100 
100 
130 
60 
75 
60 
50 
30 

Memuriyetin nevi 

Orman fakültesi daktilosu 
Orman fidanlık ustabaşısı 
Çamaşır depo memuru 
Çamaşırcıbaşı 

» 
» 
» 

Şoför 
» 

(rece beklisi 
Nalband 
Orman fakültesi aşçısı 
Hasta bakıcı 
Hademe 

> 
» 
» 
» 
» 

Aşçı başı (3 yamağı ile beraber) 
» muavini 
» çırağı 

Bulaşıkçı 
Başgarson 
Garson 
iaşe muamelât memuru 
iaşe ambar memuru 
Camcılık atölyesi şefi 

» » usta muavini 
Birinci sınıf tekniker 
ikinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
Inekçi 
Ahırcı 
Santralci 
Eczacı kalfası 
Foto filim memuru 
Başmürettip 
Mürettip 

» 
Matbaa makinisti 
Cilt atölyesi şefi 

» » usta muavini 
Enstelâtör 

» ' 

Aded 

1 
1 
1 
] 
3 
1 
5 
3 
1 
3 
1 
1 
2 

10 
13 
23 
27 
55 
12 

1 
1 
7 
4 
1 

12 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

11 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

Ücret 

70 
150 
50 
70 
40 
25 
20 
75 
60 
40 
50 
60 
65 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

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, 



Memuriyetin nevi 

Suculuk makinisti 
» > 

Bahçivan başı 
> 

> 
» 
» 

Ütücü 
örücü 

» 
Berber 

> 
Terzi 
Kapıcı 

Aded 

1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 

10 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 

- î)/3â 
Ücret 

90 
60 
125 
80 
50 
40 
35 
30 
25 
30 
25 
50 
40 
30 
30 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Arabacı 
» 

Aded 

130 
130 
130 
130 

60 

60 
100 
90 

750 

Mektebler talebe kadrosu 

40 
35 

İstanbul orta ziraat mektebi 
Bursa » » » 
izmir » » » 
Seyhan » » » 
Ankara ziraat âlet ve makineleri ihtisas 
mektebi 
Seyhan makinist mektebi 
örnek çiftlik mektepleri 
Hayvan sağlık memurları mektebi 
Yüksek ziraat enstitüleri 



Nakil vasıtaları kadroları 



3 No. Nevi Markası 

1 
1 
1 

1 
1 

111 
1 

2381 

2409 
1980 

Komyonet 
Motosiklet 
Kamyon 

> 
» 

Şevrole 1937 
N. S. U. 
Studebaker K-15 

Fort 

1 112 Hizmet kamyoneti Opel Blitz 

76 Motosiklet Harley Davitson 

1 2 » 

1 370 Motosiklet 

1 1919 Kamyonet 

B. N. W. 

Fort 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Büyük Millet Meclisi 

335978 İnşaat komisyonu emrinde 
217030 Evrak tevzi işlerinde 
27366 Meclis sığmak binası inşaat malzemesinin nak 

işlerinde 
27365 » » > 

998829 Riyaseti Cumhur Dairesinden naklen almm 

Başvekâlet 

4189 Başvekâlet Devlet matbaası Eesmî gazete te 
ziatı ve evrakı matbua ve icabmda işçiler 
nakliyatında kullanılır 

3704853 Başvekâlet Devlet matbaası Resmî gazete te 
ziatı ve evrakı matbua ve icabında işçiler 
nakliyatında kullanılır. Evrak tevzii 

3803094 Mühim ve müstacel evrakm sevk işlerinde 

Matbuat umum müdürlüğü 

701225 Evrak ve bülten tevziatı ve sair müstac 
işlerde 

5555757 Eşya, alât, malzeme ve müstahdemin na 
liyatında. 



1 255 Bisiklet 
1 280 > 
2 

Baver İkisi her türlü tevziat işlerinde, birisi Etimes 
gut istasyonu pasif korunma işinde. 
(Bir tanesi henüz alınmamıştır.) 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 

131 Otobüs Fort 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

3 

132 

133 

Kamyonet 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

Fort 18/48 YO 13ti 

C/3 57899 
B. B. 

18/6480493 
B. B. 

18/6468741 
B. B. 

18/6480389 
B. B. 

18/6480539 

Merkez ve civarı meteoroloji istasyonlarında 
ki işlerin takip ve kontrolü ile ilmî tetkik v 
müşahedelerde kullanılır. 
«15-V-1940 tarih ve 3827 numaralı kanu 
nun muvakkat maddesinin son fıkrasına gör 
halen elde mevcut bir adet 93 numaralı v 
77 — 6050 A. motor numaralı ve 2 270 lir 
bedel mukabilinde 29 - IX -1937 tarihinde mu 
bayaa edilmiş olan otomobil yeni otobüs al 
nıncaya kadar otobüs plâkası taşımak şartil 
kullanılmakta devam edilecektir». 
Eşya, alât, malzeme ve müstahdemin nakliya 
tı ile her türlü tevziat, tatbikat işlerinde ku 
lanılır. 

» » > 
Seyyar istasyonlar işlerinde kullanılır. (Ka 
roserisi yapılacaktır) 

» » » 

» » » 
(Mubayaa karşılığı tahsisat 1942 Maliye v 
kâleti bütçesindedir.) 



A
de

l 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

28 

2 

8 

No. 

134 

135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
— 

2 
4 

1969 
432 

48 
— 
— 
— 
— 
.— 
31 
30 
— 

— 

_ 

Nevi 

Kamyon 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kamyon 

Motosiklet 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

> 
> 
» 

Bisiklet 

Sandal 

> 

» 

Markası 

Ford 

Harley 
N. S. U. 

•» 

Zündap 
» 

» 

» 

» 
N. S. U. 

Motor No. 

18/4414144 

18/4298422 
99.T.80500 
99.T.8049S 
18/520014 L 
18/5200124 

81.T.5157738 
81.T.5157627 

38.WŞ.D.2626 
T.S.601 
T.S.601 
315899 
315830 
314849 
315838 
315248 
315146 
315833 
315829 
406050 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Seyyar meteoroloji istasyonları işlerinde ku 
lanılır. 

» 
» » » 
» » » 
» » » 

Seyyar meteoroloji işlerinde kullanılır. 
(Mubayaa karşılığı tahsisatı 1942 Maliye v 
kâleti bütçesindedir). 

Seyyar ve sabit meteoroloji istasyonları 
rasat ve irtibat islerinde kullanılır. 

Meteoroloji istasyonlarının rasat ve irtiba 
işlerinde kullanılır. 
Deniz, göl, nehir meteoroloji rasat işlerind 
kullanılır. 

» » » 
(Mubayaa karşılığı tahsisatı 1942 meteorolo 
bütçesindedir). 



Maliye vekâleti 

. Sepetli motosiklet 
307 Kamyonet Şevrole 
308 » ' » 

Kamyon ' 

Motosiklet 

836573 
837591 

Evrak tevziinde (Yeniden satm alınacaktır) 
Damga matbaası işlerinde 

» » 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası. Ban 
kanın kıymet ve eşyasının naklinde. 
(Yeniden mubayaa edilecektir.) 
Vekâlet evrak tevziinde. 
(Yeniden mubayaa edilecektir.) 

Millî piyango müdürlüğü 

Kamyonet 

Motosiklet 

piyango kürreleri ile sair nakliyetta 
(Yeniden mubayaa edilecektir.) 
Mevcut bisiklet motosiklete tahvil edilecektir. 
(Yeniden mubayaa edilecektir.) 

120 Motosiklet (Sepetli) Tryumf 

1 
1 
1 
1 
4 

172 
428 
425 
11 

Bisiklet 
Motosiklet 

» 
Bisiklet 
Bisiklet 

> 
> 

Elfa 
Tryumf 

> 
Elfa 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

83867/62785 Merkezde evrak gönderilmesi ve sair acel 
hizmetlerin yapılması. 

416991 > » > 
100630 İstanbul gümrükler evrak ve sair acele işler 
100880 » » » 
453749 Memurların Reyhaniyeye gidip gelmeleri 

Memurların hava meydanı ile umumî mağa 
zalar ve liman antreposuna gidip gelmel 
rinde ve evrak tevzi işlerinde kullanılma 
üzere Mersin, Adana, İskenderun gümrükle 
rine alınacaktır. 

İ 193 Motosiklet 
1 458 » 

Tryumf 
Şitay 

Dahiliye vekâleti 

1000637 Evrak tevziinde 
20421 > » 



Ad
e1

 

1 

1 
1 
1 

No. 

4 
5 
6 

Nevi 

Kamyonet 

Kamyonet 
Motosiklet 

Mnrfrftfln 

Şevrole 

Şevrole 
N. S. ü. 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Birinci umumî müfettişlik 

3528628 Emniyet islerinde ve müteferrik hizmetlerde 

Dördüncü umumî müfettişlik 

6795916 Emniyet işlerinde ve müteferrik hizmetlerde 
212892 » > » 
292893 » » > 

Emniyet umum müdürlüğü 

1 46 
1 82 
1 29 
1 103 

Otomobil 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

Motosiklet 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 

Buik 
» 

Linkolen 
Ford 
Buik 
Şevrole 
Pakar t 
Buik 
Vander 
Norton 
Alman 
N. S. U. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

911375 
911376 
16795 
505635 
31358 

1920546 
316787 
198334 
374736 
53823 

255015 
255017 
236182 
236177 
236181 

255023 
255022 

Emniyet ünrum müdürlüğü hizmet. 
Ankara emniyet müdürlüğü 
Riyaseti Cumhur takip 

.» » » 
İstanbul emniyet müdürlüğü hizmetinde 

İstanbul polis mektebi hizmetinde 
Riyaseti Cumhur takip 
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No. Nevi Markası 

Motosiklet 
> 

> 

Norton 

Norton 

» 

» 
» 

» 
» 

Ziindap 
B. M. W. 
Vander 
B. M. W. 

» 
N. S. U. 
Doyç 
B. M. W. 

» 
N. S. U. 

» 
» 

» 
» 
» 

Motor No. 

61503 
61797 
61501. 
61523 
61525 
61512 
61507 
61504 
61505 
61524 
61522 
01508 
61529 
500843 
505601 
66821 

66620 
660687 
255018 
255020 
255025 
255019 
255029 
255027 
255015 
14614 

217025 
217027 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

İstanbul 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Riyaseti 

Emniyet 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

müdürlüğü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Cumhur takip 
Edirne Emniyet müdürlüğü 

» » > 
Seyhan Emniyet müdürlüğü 

» » » 
İstanbul Polis okulu 

» » » 
izmir Emniyet mi 

» 
Çanakka 

» 
» 

Antakya 
> 
> 
» 
» 

Bursa E: 
» 

» 
Le Emniy( 

» 
» 

Emniyet 
» 
» 
» 
» 

üdürlüğü 
» 

ît müdürlüğü 
» 
» 

müdürlüğü 
» 
» 
» 
» 

mniyet müdürlüğü 
» » 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

40 
40 

o 
o 4 

2 
2 
8 
2 

,2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Motosiklet 
> 
» 
» 
» 
» 

Deniz motörü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bisiklet 
» 
» 
» 
2> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 

> 
> 
» 
> 
> 
» 
> 
> 

» 
» 
> 
> 
> 
* 

B. M. W. 
Vander 
N. S. U. 

» 
» 
> 

îstarlink 
Skritk 
Sev jöle 

Dizel 
Bulander 

N. S. U. 
» 
» 
» 
> 

Muhtelif 
N. S. U. 

» 
» 
3> 

» 
> 
» 
> 
» 

255011 
255013 
255026 
226179 

1033 

837231 
705020 

5118 
29991 

» 

Konya Emniyet müdürlüğü 
» » » 

Trabzon Emniyet müdürlüğü 
» » » 

Erzurum Eı 
Kars 

mniyet müdürlüğü 
» 

istanbul Emniyet 
» 
» 

Kocaeli 
İskenderun 
içel 
Trabzon 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
müdürlüğü 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ankara Polis enstitüsü 
istanbul Emniyet müdürlüğü 
Ankara 
Edirne 
Seyhan 
Diyarbakır 
Tunceli 
Sivas 
izmir 
Çanakkale 
Van 
Urfa 
Afyon 
Samsun 
Kırşehir 
Malatya 
Gaziantep 
Denizli 
Aydın 
Kütahya 
Eskişehir 
Niğde 
Elâzığ 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
j> 

» 
> 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
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OtomobO 
> 

Stdebaker 
Linkolen-Zephir 

I Emniyet U. Md. Emrinde. Emniyet işlerinde 

Jandarma genel komutanlığı 

i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

290 
291 

60267 
60251 
60252 
60264 
60254 
60256 

9 
10 
11 
12 

60051 
60052 
60053 
60266 
60261 

1 

2 
3 

60260 
60258 
60257 
60259 
60255 

Erat otomobili 
Kamyonet 
Motosiklet 

» 
» 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kadilak 
Hopel 
N. S. İL 

> 
» 
» 
» 
» 

Şevrole 
> 
» 
• » 

» 
» 
•» 

N. S. U. 
» 

N. S. U. 

> 
> 
> 
* 
» 
> 
» 

411795 Reisicumhur muhafazası 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 İş. 

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 » » > 

14738 Antakya V. J. A. Koruma işlerinde 

15277 » » » 
15378 » > . > 

217026 Bursa V. J . A. Koruma işlerinde 
217028 Urfa » » » 
25525 Mardin » > » 

8282 Siirt » > > 
255244 Diyarbakır > » » 



T5> 

21 
1 

1 
1 

No. 

60253 

60265 

Nevi 

Motosiklet 

> 
Otomobil 

N. 

Markası 

S. U. 

> 
Südütbaker 

Motor No. 

25525: 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

J. Mh. Tb. Koruma işlerinde 

Reisicumhuru koruma hizmeti için 

1942 yılı tahsisatından hizmete mahsus olmak üzere alınacak kamyonetler. 

469 Motosiklet sepetli Horex 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6689 
220 

38130 

35393 
38153 

29 

Motosiklet 
Bisiklet 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

Rionchi 
Adler 
N. V. S. 
Kato 
Temunuet 
Van Havvert 
Exelent 
Kato 
Eoyal Imperial 

Hariciye vekâleti 

2318 Vekâlet evrak posta servisi için 
(Yeniden mubayaa edilecektir.) 
Vekâlet evrak tevziatı için 
Sefaret evrak tevziatı için 

» » 
Sefaret evrak tevziatı 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 



Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ri 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

88 

, 
3 

— 
— 

B. 14 
— 
— 
— 

212 
40 

A. 104 
9310 

87 

Otomobil 

»> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2> 

» 
j ) 

» 
3> 

» -• 

,w 

» » 

— Otomobil [1] 

— 

2201 
9 

2112 
294 

Hasta nakliye oto
mobili 

» » 

» » 
Hasta nakil oto
mobili 

Cenaze otomobili 
» » 

Ford 

» 
» 
» 
> 

Opel 
Ford 

» 
» 
» 
» 

Opel 
3> 

Ford 

» 

Şevrc 

Ford 

y> 

» 
» 

» 
Şevr< 

A.406050 

18.505442 
18.4424481 

2017801 
4126820 
1818520 
5265401 
2354049 

18.4127001 
18.2797078 
18.4126694 

3818578 
16808 

117264591 
3259591 
5078063 

Okunamamış-
tır. 

5289529 

Y. 4807633 
3408926 

18.4451305 
838710 

Ankara sıtma mücadele mmtakasma bağlı şub 
ve köylerin teftişinde 
Aydın 
Konya 
Bursa 
Balıkesir 
S a msun 
Kocaeli 
Eskişehir 
Antalya 
İstanbul 
^ I an isa 
Kayseri 
M araş 
îcel ' 

Uj-iiui'i sıtma mücadele müfettişliği mmtak 
larmdaki merkez ve şubeleri teftişinde 
Trakya Sıtma mücadelesi şubelerine bağ 
köylerin teftişinde 
Etimesut Sıhhat merkezi mmtakasma dah 
köylerdeki hastaların nakillerinde. 
Gazianteb Trahom mücadelesi emrinde köyl 
rin göz tedavi işlerinde. 
Ankara Numune hastanesinde hasta naklind 
Dördüncü umumî müfettişlik emrinde sarı 
salgın hastalık işlerinde ve diğer sıhhî h 
metlerde 
Ankara Numune hastanesinde cenaze naklind 
Haydarpaşa Emrazı sariye ve istilâiye hast 
nesinde cenaze nakillerinde. 

[1] Bu otomobiller 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesinin B bendinin 2 v.ci fıkrası mucibince miatları hit 



A
de

t 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

No. 

, 2220 
176 

303 

1230 
279 

280 
177 

— 

Nevi 

Kamyon 

Kamyonet 

» 

* 

Markası 

Ford B. B. 
> 

» 

» 
Fortson B. B. T. 

Deseto T. 4. T. 
Ford 

{ 

Motor No. 

18.3201310 
5268078 

18.4807647 

5119831 
88645 

30988 
2210131 

A. 406049j 
A. 406050) 

1 
1 
1 

JL. 

1 

1 
i 
l 

48 

— 

6 

— 

— 

Motosiklet 
> 

» 

Motorbot 

Bisiklet 
> 

Indian 

B. M. W. 

T. "W. N. 

Boznig 

N. S. TL 
Pejo 
N. S. TL 

40720 

70761 

200486 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Ankara Numune hastanesi nakliye işlerinde. 
istanbul Leylî tıp talebe yurdu şubeleri ara 
sında nakil işlerinde. 
İstanbul Sıhhat müdürlüğünde emrazı sariy 
işlerinde. 
Ankara Sıtma mücadelesi nakliye işlerinde. 
İstanbul emrazı akliye ve asabiye hastane 
nakliye işlerinde. 

» » » 
İstanbul Leylî tıp talebe yurdu nakliye işle 
rinde. 

Zonguldak hastanesi nakliye işlerinde. 

istanbul Emrazı akliye ve asabiye hastane 
için. Malzeme naklinde. 
(Yemden mubayaa edilecek.) 

Merkezde evrak tevzi işlerinde. 
Merkezde emrazı sariye işlerinde 
Bursa Sıtma mücadele mmtakasının şubele 
kontrollarmda. 
istanbul Sıtma mücadele mıntakasmm şub 
ler kontrollarmda. 
istanbul Sıhhat müdürlüğünde emrazı sariy 
işlerinde. 
Merkez müvezzileri için 
iskân umum müdürlüğü emrinde 
iskenderun Meslek hastanesi için 



1 
1 
1 
2 

2 

2 

Ll 

Bisiklet [*] 
> •[•] 
» [•] 

— Fayton 

— Çift atlı cenaze 
arabası 

— Çift atlı hasta bi
nek arabası 

— Çift atlı yük ara
bası 

1 

1 

16 

12 

Çift atlı yük ara
bası [*] 
Çift atlı yük ara
bası [*] 

— öküz 

— Merkep 

Adana Doğum ve çocuk bakımevi ıçm. 
Balıkesir Doğum ve çocuk bakımevi için. 
Adana Sıtma enstitüsü 
İstanbul Emrazı akliye ve asabiye hastan 
ile Heybeliada Verem sanatoryumu emrind 
Haydarpaşa Numune ve İstanbul Çocuk h 
tanelerinde cenaze naklinde. 
Etimesgut Sıhhat merkezinde ve Manisa E 
razı akliye ve asabiye hastanesi emrinde 
Etimesgut Hıfzıssıhha merkezinde ve Er 
rum, Diyarbakır, Sivas Numune hastane 
rinde, istanbul Çocuk, İstanbul Akliye, İzm 
Emrazı sariye, Antakya ve İskenderun h 
tanelerile Heybeliada Verem sanatoryumu 
da eşya nakil işlerinde. (İstanbul Akl 
hastanesinde iki araba vardır.) 
İstanbul Emrazı akliye ve asabiye hastan 
için 
Merkez hıfzıssıhha müessesesi için 

İstanbul Emrazı akliye ve asabiye hasta 
sinde. 
İstanbul Emrazı akliye ve asabiye hasta 
lerile Heybeliada Verem sanatoryumunda. 

Otomobil 

27 
42 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine bağlı Yalova kaplıcaları müessesesi nakil vasıtala 

Ford 

Otobüs 
Kamyon 

18.1160259 

18.4942734 
B.B. 18.4315141 

Yalovada banyo servislerinde. (3827 say 
kanunnu muvakkat maddesinin B bendin 
2 nci fıkrası mucibince miadı hitamına kad 
kullanılacaktır.) 
Yalovada banyo servislerinde ve gezi işlerin 
Yalova kaplıcalarına lâzım olan erzak ve m 
zemenin nakillerinde. 

.[•] Yeniden mubayaa olunacaktır. 



«3< No. Nevi 

Otobüs 

Markası Motor No. Tahsis edilen isin mahiyeti 

darla iskele arasında yolcu naklinde 

Adliye vekâleti 

367 Kamvonet 

302 

Opelbelitz 

Şevrole 
Ford 

1 

1 
1 
2 

7Ü4 » 
» 

314 Motosiklet 
938 Bisiklet 

Araba 

Şevrole 

îndian 
N. S. U. 

39 BR 4/125 Istanbulda Adlî tıp işleri umum müdürlüğü 
de ölü ve deli nakline mahsus. 

9S Ankara Cezaevi mahpus ve mevkuf naklind 
B. B. 5.275542 Istanbulda Cezaevi mahpus ve mevkuf na 

linde. 
E.44957G9 îzmirde ceza evi mahpus ve mevkuf naklinde 

Bursa ceza evine ait mahpus ve mevkuf nak 
ne mahsus (Yeniden mubayaa edilecek.) 

B.G.G-.715 Vekâlet daireleri evrak tevziatında 
» s> » > 

istanbul ceza ve tevkif evlerinde erzak ta 
mağa mahsus. 

1 98 Motosiklet 
(Sepetli) 

1 2523 Kamyon 

1 Kamyonet 

Adliye vekâletine bağlı mütedavil sermaye ile idare edilen müesseselere ait 
1942 senesi nabil vasıtaları cetveli 

Arda 

Fargo 

Opel 

2607 

19404.76 

2539576.14 
C.39 

Ankara yeni ceza evi matbaa işlerinde kırtasi 
ve saire taşımak. 
Ankara ceza evi inşaat işlerinde malzeme 
saire taşımak. 

» » » 



1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

s 
5 

48 
2 

15 
11 
10 
129 

Kamyonet 

Ât ve araba (İki 
tekerlekli) 
Ât ve araba 

Kamyonet 

Motosiklet 
Motorlu kayık 

» » 

Balıkçı kayığı 
(Beş çifte) 
Balıkçı kayığı 
(îki çfte) 
Yük arabası 
Saka arabası 
Beygir 
Kısrak 
Merkep 
öküz 

Triyumf 
Skandiye 
Avan 

Ankara inşaat ceza evi nakliyatına mahsu 
(Yeniden mubayaa edilecek) 
Ankara matbaa ceza evi işlerinde erzak v 
saire taşımak. 

Ankara çocuk ıslah evi işlerinde erzak ve sair 
taşımak (Yeniden mubayaa edilecek) 
Zonguldak maden ceza evi nakliyatına mahsu 
(Yeniden mubayaa edilecek) 
Imralıda posta işlerinde. 
Imralıda nakil ve balıkçılık işlerinde 
îmralı muvasalasını temin ve mahkûm nakl 
işlerinde. 
Imralıda balıkçılık işlerinde 

Imralıda ziraat işlerinde. 
tmralıda. 
Imralıda nakil ve ziraat işlerinde. 

» » 

1 2005 Bisiklet 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

Adler Tapu ve kadastro umum müdürlüğü daireler 
evrak tevziatında. 



% 
? No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Maarif vekâleti 

1 2162 Otobüs 

1 196 Kamyon 

Ford 

1 2202 » 

l 2355 » 

1 199 » 

199 

Mack 

G. M. O. 

B.B.18 Gazi terbiye eııstitüsündeki muallimleri me 
tebe getirmek, hasta talebeleri hastaney 

2899402 tatbikat için talebeleri tatbikat mahallin 
götürüp getirmek için. 

18 Prevantoryom ve sanatoryom şehire uza 
olduğu için doktorların müesseseye gidip ge 

4366951 meleri ve lüzumu halinde hastaların diğ 
hastanelere nakilleri ve müesseseye müstac 
alınması icap eden ihtiyaçların temini için. 

4833S54 İnşaat usta okulu civarındaki malzemeyi inşa 
yerine taşımak için. 
Şehir haricinde bulunan inşaat usta okulun 
talebe ve öğretmen taşımak için. 

2135 Maarif matbaasın;) kâğıt ve malzeme ile De 
let kitaplarının 'ağıt, malzeme ve kitapların 
ve Maliye ve (.'Hnırük vekâletleri adına bas 
lan işlerin kâğıt ve malzemesini getirme v 
basılmışlarını yellerine götürme işinde (Müt 
davil sermayeden» 

272657 Posta paketlerin n nakli ve matbaanın şeh 
dahili perakende tevzi işlerinde (Mütedav 
sermaveden). 

1 72 Otobüs 
1 153 Kamyonet 
1 577 Temrin otomobili 

Sevrole 

Köy enstitüleri nakil vasıtaUn-ı 

888101 Köy enstitüsü ;. Üye işlerinde 
152860 » » » 

3508479 Köy enstitüsü <! • -s tatbikatında 



11 
1 

Motosiklet 
> 

144 

2141 
2142 

Kamyon 
Motosiklet 

N. S. U. 

Diyamant 
Boyer (B. 98) 
Triymj 
Zündap 
Adler 
N. S. U. 
Dürkor 

44526 
8.556 
9080 

86552 
465199 

314958 
24803 

320818 
1726162 

1 
1 
1 

1 

1 

> 
» 

5 Kamyon 

1 > 

1 » 

D. K. W. 
Bauer 
Şevrolet 

» 

Opelbilitz 

1726419 
266968 
465958 

5949502 

1457857 

39BR. 

9842 

Orijinal phönnix 

Binek ve yük ara
bası 

2 » » 

Köy enstitüleri ders tatbikatında 
» 
» 

». 
» 

» 
» 

Köy enstitüleri ders vasıtası 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Köy enstitüleri ders tatbikatında 

Köy enstitüleri nakliyatında (Mütedavil s 
mayeden). 
Köy enstitüleri inşaat ve nakliyat işlerin 
(Mütedavil sermayeden). 
Köy enstitüiileri inşaat ve nakliyatında (M 
tedavil sermayeden). 

Köy enstitüleri nakliyat işlerinde (Yeni 
İstasyonla vekâlet, vekâletle kırtasiye de 
su ve Devlet matbaası, diğer vekâletler a 
sında kitap, mecmua ve kâğıt işleri. 
Adana Erkek öğretmen okulu: 
Okul şehire uzak olduğundan binek arab 
öğretmenleri okula götürüp getirmek ve y 
arabası da taahhüt haricindeki ve günlük 
tiyarların nakli için. 
Erenköy Kız lisesi: 
Okul şehire uzak olduğundan binek arab 
öğıvt inenleri okula götürüp getirmek ve y 
anı i uı sı da taahhüt haricindeki ve günlük 
tiyarların nakli için. 



< No. Nevi Markası Motor No. 

2 Binek ve yük ara
bası 

1 Yük arabası 

1 » » 

1 » » 

1 > > 

1 » > 

1 » » 

1 > 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

istanbul Erkek öğretmen okulu: 
Okul şehire uzak olduğundan binek arab 
öğretmenleri okula götürüp getirmek ve y 
arabası da taahhüt haricindeki ve günlük 
tiyaçların nakli için. 
Sivas Erkek öğretmen okulu: 
Okul şehire uzak olduğundan binek arab 
öğretmenleri okula götürüp getirmek ve y 
arabası da taahhüt haricindeki ve günlük 
tiyaçların nakli için. 
Çamlıca Kız lisesi: 
Okul şehire uzak olduğundan binek arab 
öğretmenleri okula götürüp getirmek ve y 
arabası da taahhüt haricindeki ve günlük 
tiyaçların nakli için. 
Kandilli Kız lisesi: 
Okul Kandilli tepesindedir. Mektebin erz 
nakliyatını temin için. 
Haydarpaşa lisesi: 
Mektebin erzak ve diğer ihtiyaçlarının is 
leden okula nakli için. . 
Edirne lisesi: 
Mektebin erzak ve içme suyunun nakli için 
Edirne Kız öğretmen okulu: 
Mektebin erzak ve içme su ihtiyacının na 
için. 
Kastamonu Lisesi: 
Mektebin erzak ve içme suyunun nakli için 
Bolu Orta okulu: 
Mektebin erzak ve içme suyunun nakli için 
Buca Orta okulu: 
Mektebin ersak ve içme suyunun nakli için 



Yük arabası 

» » 

Binek ve yük a tu 
bası 

46 

1 

Yük arabası 

» » 

» > 

Binek ve yük ara
bası 
Merkep 

Bisiklet 

Kamyonet Şevrole 

Te 

777789 

Ford 184465812 

Trabzon Lisesi: 
Mektebin erzak ve içme suyunun nakli için 
Aydın Otta okulu: 
Mektebin erzak ve içme suyunun nakli için 
îzmir Erkek lisesi: 
Mektebin erzak nakli için. 
Prevantoryom ve sanatoryom: 
Müessese şehire uzaktır. Binek araba mües 
senin günlük ve müstacel ihtiyaçlarının 
yük arabası da müessesenin içme suyun 
nakli için. 
Köy enstitüleri arabaları 
Ziraat işlerinde kullanılmaktadır. 
Aydın Bölge sanat okulu: 
Mektebin ihtiyacı için mubayaa olunan eşy 
yı nakil için. 
İstanbul Yapı usta okulu: 
Mektebin içme suyu ile erzakını nakil için. 
Siyasal bilgiler okulu: 
Mektebin muhtelif nakil işlerinde. 
Kandilli rasathanesi: 
Eşyanın Rasathaneye nakli işlerinde. 
Vekâlet; 
Evrakın tevzii işlerinde. 

knik okulu 

Mubayaatta, levazım naklinde, muallimler 
derse yetişmeleri için Beşiktaş - Yıldız ser 
sinde ve tatbikatta 
Alacahöyük hafriyatında mütehassısların 
melenin hafriyat mahalline naklinde ve h 
riyat vasıtalarının şevkinde 



Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Nafia vekâleti 

•] 
#] 
#] 
*] 

Hüdson 
Benz - Mersedez 
Ford 

Şevrole 
Ford 
» 
» 
> 

Şevrole 
Ford 
Şevrole 

» 
» 
> 
> 

Mubayaa edilecektir. 
Şevrole 
Ford 
» 
» 
> 
> 
» 
> 

132501 
128570 

1103215 

4459253 
614475 
791727 
603104 
406046 
321309 
919070 
1487404 
838710 
723331 
811398 

2117829 

838101 
18.830586 
1674721 

18.482228 
18.142801 
40.6049 

16.647121 
18.919067 

Demiryoîlar ve limanlar inşaat reisliği 

Merkez etüt ve aplikasyon işlerinde. 
» » > 

Sivas - Erzurum hattında Erzurum - Sar 
kamış arasında kullanılmak üzere. 

» » » 
Elâzığ - Van hattında kontrol teşkilâtında. 

» > » 

Diyarbakır - Cizre hattında kontrol teşkilâtın 
» » » 
» » > 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 

[**] 
» 
» 
> 
> 
* 
» 

Kamyonet 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Binek atı 

[#] Şevrole 
> 
» 

Ford 
Sevrole 

» 
» 

1 70 Komyonet [••] Ford 

1 » [••] Şevrole 

1 » Ford 

[•*] 

[••] Şevrole 

Ford 

317533 Diyarbakır - Cizre hattında kontrol teşkilât 
1454572 » » » 
4476771 » » » 

18.918952 » » > 
730169 » » » 

2139245 » » » 
8.838101 Zonguldak - Kozlu hattı inşaat kontrol teş 

lâtında. 
Yol inşaatının kontrolünde kullanılmak üzer 

Su işleri reisliği 

99,4.68754 Ankara havalimi su etütleri ve Çubuk bar 
işletmesi hizmetlerinde. 

2861 Bursa ovası ıslahat ve isletmesi hzmetlerind 

Kemalpaşa ve Karacabey etüt ve inşaat k 
trollerle Manyas ve Susurluk etüt ve inşa 
kontrollerinde. 
Bergama ovasında Bakırçay ıslahat etüt 
inşaatı kontrolünde. 
Marmara gölü civarındaki kanallar ve topr 
barajın ve Ada la Ahmetli regülâtörlerin 
inşaat kontrolünde. 
Salihli, Turgutlu ve Manisa ovalarının su 
ma kanallarının ve sınaî imalâtın inşaatı k 
trolü ile Gediz havzasındaki derelerde ve ku 
çayı ıslahatı etütlerinde. 
Küçük Menderes ıslahatı ve işletmesi hizm 
lerinde. 
Işıklı gölü Sarayköy ovası sulaması inşa 
kontrolünde. 

445725 
3845954 

13.3832960 

18 

4,88,5,517 
18 

3811067 

838101 

18.3832954 



o 
«eğ No. Nevi Markası Motor No. 

1 Kamyonet Ford B. B. 18,1392362 

1 » » 18.338092 

1 » » 3832946 

1 » [*•] Şerrole 7.454772 

1 » For« 133810864 

l » » 18.4979182 

1 » [*•] » A. 6049 
B. 6050 

1 » * 3831761 

1 » » 18.4979227 

1 » » 18.4979104 

J » » 3841065 

1 » [ * * ] » 18.5-056301 
1 » » 16-3231952 

I » » 18.4725190 

J » [**] Şevrole 325987 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Burhaniye Horsunlu kanallarile barajların 
Aydına kadar olan etütlerle Aydından deni 
kadar olan yandereler ve Söke ovası etü 
lerinde. 
Antalyada sahil bataklıklarının kurutulma 
ve sulama yapılması etütlerinde. 
Mersinde Tarsus inşaat ve işletmesi hizmetl 
rinde. 
Adanada Seyhan $.ğ taraf sulama şebeke 
inşaaıt kontrolünde. 
Adanada Seyhan sol taraf sulama şebekesi i 
şaatı kontrolunda. 
Malatya Derme, Sürgü ve Sultansuyu inşa 
ve etütlerinde. 
Tokatta Kaz ovası sulama inşaatının kontro 
ve Amasya havalisindeki etütlerinde. 
Çarşamba, Bafra bataklıklarile Kızılırmak 
Yeşilırmak membalarının etütlerinde. 
İğdır ovası ıslahı etüt ve Serderabat baraj m 
daki inşaatın kontrolunda. 
Eskişehirde Porsuk suyu ile Eskişehir ovas 
nın sulanması etütlerile Sakarya membalan 
daki etütlerde. 
Sakarya mansabında Akhisar ve Adapaza 
ovalarının ıslah ve sulama etütlerinde. 
Çorumda Kızılırmak havzasının etütlerinde. 
Diyarbakır - Elâzığ ovalarının sulanması etü 
lerinde 
Meriç etütlerinde (Yunanlılarla münakit it 
lâf name mucibince). 
Antakyada Amik ovası kurutma ve sulam 
etütlerinde. 



I '•• Kamyonet Pord 3810716 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
JL 

1 

1 
1 

1 

» 

» 
•» 

2518 Kamyon 
Motörbot 
dan) 

(Mavıın-

Motorlu kayık 

Kamyonet 

» 

Kamyon 

» 
Kamyonet 

» 
» 
» 

Kamyon 

» 
Kamvonet 

I"4 

Wı 
• •£?- . 

' ^ ; » 

f ] 

[#*3 
•[•] 

[••] 
[•*] 

» 

> 
» 

Opel - Belizt 
Pentha (motörle 
müteharrik) 
927 modeli şevrole 
marka (motörle 
müteharrik) 

Şevrole 

Ford 
Şevrole 

» 
» 

Ford 
» 

Şevrole 
» 

Ford 

» 
Merküri 
Ford 

18.381086-4 

18/381089 
B.B. 185171018 

39 BK 4-132 
49165 

4659827 

1534226 

2037126 
838101 
837591 
837591 

2104461 
18.3647147 

1534259 
838101 

18.1566352 

18.1499037 
84908 

18.4305416 

Niğdede baraj inşaatı kontrolünde ve Kayse 
ri civarı ıslahatı etütlerinde. 
Konya, Ereğli, Ilgın, Akşehir gibi bataklık 
ların kurutulması ve sulama etütlerinde. 
Konya, Çumra sulama işletmesi hizmetlerinde. 
Konya - Çumra sulama işletmesi hizmetlerinde 
Çubuk barajı fidanlık ve parkında. 
Çubuk barajı iddihar havuzu kontrolünde. 

Seyhan ve Ceyhan nehirleri su etütlerinde. 

Menemen ovası ve Emiralem regülâtör inşaat 
kontrolünde. (Yeniden mubayaa olunacaktır. 
Mersinde Silifke ve Anamur sulamaları etüt 
lerinde. (Yeniden mubayaa olunacaktır.) 
Trabzon - İran transit yolu Erzurum mm 
takası dahilinde ve yol inşaatında kullanıl 
maktadır 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Trabzon - İran transit yolu Trabzon mıntakas 
dahilinde ve yol inşaatında kullanılmaktadır 

» » » 
» » » 

İstanbul - Edirne asfalt yolu inşaatında ve 
mütemadi tamirat işlerinde kullanılmaktadır 

» » » 
» » » 

' » » » 



13 No. Nevi Markası Motor No. 

Kamyonet [*#J Tempo (arazi oto) 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

16 

71 

[••] 
[••] 

Kamyonet 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
.» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kamyon 

Kamyon ve 
kamyonet 

Bantara 
Bantam 

Opel 

Ford 

Opel 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fort 
» 

138117 
"138113 

65255 
65271 

4128 

6049.6050 

11884 
6813 
12809 
6820 
13821 
7737 
2615 
6907 

11877 
11042 
9158 
7213 

18/5157604 

Tahsis edilen isin mahivcti 

İstanbul - Saray yolu ve Hadıınköy - Çer-
kesköy yollan inşaatında kullanılmaktadır 

» » » 
Tekirdağ - Gelibolu - Poyralı yolları inşaa
tında kullanılmaktadır 
Çanakkale - Balya yolu inşaatında kullanıl
maktadır 
Hopa - Borçka yolu inşaat ve tamiratında 
kullanılmaktadır 
Trakya volları inşaat müfettişliği 

Teni satın alınmıştır, tesellümünde motor 
numaraları yazılacaktır 
Yeniden satın alıncaktır. 

Kamyonet Fort 

Hafriyat işleri 

184465812 Alaeahcyük hafriyatında mütehassısların ve 
amelenin hafriyat mahalline naklinde ve 
hafriyat vasıtalarının şevkinde 



184477226 Karaoğlan hafriyatında mütehassısların 
amelenin hafriyat mahalline naklinde 
hafriyat vasılatarının şevkinde 

[*] Bu otomobiller kullanılmayacak derecede hurdalaşmış bulunduğundan yerlerine yenisinin mubayaası ca 
[**] Bunlar halen mevcut olmaytp yeniden satın alınacağından bunlu rm yerine hizalarındaki sütunlarda e 

nılmakta olan otomobiller 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesi mucibince miatlarının hitamına kadar kulla 

îktısat vekâleti 

İktisat vekâletine bağlı müesseselerin nakil vasıtaları kadrosu 

1 101 Motosiklet hususî Golyat Karoserlidir. 

1 102 » > » » 

87187 Evrak, posta levazım ve diğer nakil işlerin 
kullanılmaktadır. 

87157 » » » 

1 M. T. A. Traktör 

1 M. T. A. Traktör 

1 » Kemörk ağaç 
1 » » demir 
1 M. T. A. Kamyon vinçli 

2434 

2435 

M. T. A. Enstitüsünün merkez ve kamplarında mevcut bulunan motorlu ve 
motorsuz nakil vasıtaları kadrosu 

Karatpiller 

Karatpiller 

Martin Spesial 
Martin 
AVhite mod. 618 

Ford 
> 

Ford 1937 

4722 Kamplarla kasaba arasındaki çetin yollar 
kamp ihtiyaçlarının naklinde. 

4752 Kamplarla kasaba arasındaki çetin yollar 
kanıp ihtiyaçlarının naklinde. 

» » » 
» » » 

182848 Kampla kasaba arasında kamp ihtiyaçların 
naklinde. 

18/1781216 » » » 
84940640 » » » 

-. ._ Alet ve malzeme nakliyatında 
4U"2o97 

18 
3608065 * * 



<| No. Nevi Markası Motor No. 

1 M. T. A. Motosiklet sepetli N. S. U. 601 T. S. 236576 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

» 
» 
> 
» 
» 
» 

» 
2013 
2015 

2331 
2221 

2298 
1 M. T. A. 

> 
Küçük 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
> 

» 

» 
otobüs 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
Motosiklet sepetli 

Zündap 
Ford 
Ford 8. V. 
Buik 
Ford 
Doyç 

Ford 
Ford 1939 

•» 

Ford 1937 
Şevrole 1936 

Ford 1936 
N. S. U. 1601 

172306 
Silinmiş 
2493680 
3243772 
4665725 
665029 
18 

2493680 
494221 
2941233 

18 
4005862 
886010 
18 

1256698 
327691 

1 1441 Bisiklet N. S. U. 367391 
1 1504 » Adler 1105366 
1 2029 » Salon 1335998 
1 Kamyon [1] 
1 Küçük otobüs [1] 

[1] Mubayaa edüecektir. 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Kampla kasaba arasında kamp ihtiyaçların 
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 ar 
sında irtibat temini için. 
Mubayaa işlerinde 
Evrakı ıınmmiyede. 
Nakil ve sevk işlerinde. 
Kamplar arasında malzeme nakli için. 
Kamplar ile şehirler arasında irtibat temi 
iein. 



1 Binek hayvanı 

1 » » 
1 » > 
1 » » 
1 » » 

16 » » [1] 
2 koşum hayvanı 

2 

15 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Yük hayvanı 

» [1] 

1 

1 

» » 
» arabası 
» » 
» » 

Binek » 
Motosiklet 

LiJ 

[1] 
[i] 
[i] 

Küçük otobüs [1] 

Küçük otobüs fi] 

[1] Mubayaa edilecektir. 

Kamplar ile şehirler arasında muhaber 
temini ve topoğraflar için 

» » » 

» » > 
Kamplar ile şehirler arasında malzeme nak 
için 
Maden teknisyen mektebi su ve erzak nak 
içir> 
Kamplar ile şehirler arası malzeme naklin 

» » » 
Maden teknisyen mektebi erzak nakli için 
Kamplarla şehirler arası malzeme naklinde 
Kamplarla şehirler arasında irtibat için 
Zonguldak ocaklarında kursların idaresi için 
(Kampla kasaba arasmda kamp ihtiyaçlar 
nın naklinde) halen enstitünün elinde bul 
nan 214649 motor No. lı 2 sene miatlı 19 
tarihinde 400 liraya mubayaa edilmiş bul 
nan Fort markalı binek otomobili 3827 No. 
kanunun n. * .akkat maddesinin (B) ben 
mucibince miav....£ıa hitamına kadar kullanıl 
caktır. 
(Kampla kasaba arasımda kamp ihtiyaçlar 
nın naklinde) Fort Rus modeli 125130 mot 
No. lı 5 sene miatlı binek otomobili 38 
No. lı kanun mucibince miadının hitamın 
kadar kullanılacaktır. 
(Kampla kasaba arasında kamp ihtiyaçlar 
nın naklinde) Fort Rus markalı A. 2510 No. 
125131 motor No. lı ve 5 sene miatlı 19 



No. Nevi Markası Motor No. 

Küçük otobüs [1] 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

tarihinde 1 350 liraya mubayaa edilmiş ol 
binek otomobili 3827 No. lı kanun mucibin 
miadın hitamına kadar kullanılacaktır. 
(Kamplar arasında irtibatı temin için) M 
nerva markalı M. T. A. Plâkalı A. 2394 No. 
55925 motor No. lı 4 sene miatlı 1938 tarihi 
de 550 liraya mubayaa edilmiş bulunan 
nek otomobili 3827 No. lı kanun mucibin 
miadın hitamına kadar kullanılacaktır. 

Sümerbanka bağlı müessese ve fabrikalarda mevcut nakil vasıtaları listesi 
Sümerbank 

Motosiklet 

Merkez 

Servis islerinde kullanılmak üzere 

14 Kamyon Fort 

İplik ve dokuma fabrikaları müessesesi 

Bünyan fabrikası 

36178 Fabrika ihtiyacı için muhtelif nakil islerin 

[1] Mubayaa edilecektir. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

At 
» 
Kısrak 
Araba 

» 
> 

54 Otomobil 
K. Otobüs 
Araba 
At 
Bisiklet 
Otobüs 

Her eke fabrikası 

Nakliye ve temizlik işlerinde 

27 

Merinos fabrikası 

393348 Binek otomobili 
Muhtelif nakil işlerinde 

Şehirl eirtibat ve posta işlerinde 
İşçi naklinde ve sair personel nakliyatında 

Gemlik fabrikası 

18/3630468 Memur, işçi ve eşya naklinde 

Kamyon 

1 
1 

1 
1 

8971 

3 
2" 

» 
Otobüs 

K. Otobüs 
Kamyonet 

Spe 

Fort 

Şevrole 
Fort 

Bakırköy fabrikası 

291930 

18/4916740 

Kullanılmıyor (muhtacı tamirdir) 
Fabrika emtiasını ve satılan mamulâtı Bakır 
köy ile şehir arasında nakil için kullanılmak 
tadır 
Personel ve sair nakliyat işlerinde 

Ereğli fabrikası 

837309 Devair işlerinde Ivrize işçi taşımakta 
İstasyon ile fabrika arasında eşya naklind 
ve îvrize malzeme naklinde (mubayaa za 
manlarında Adana pamuk mubayaa büros 
emrinde 



o 

No. Nevi Markası 

Motosiklet 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

13 

17 

10 

Kamyon 

K. Otobüs 
Otobüs 
Bisiklet 
Küçük otobüs 
Binek otosu 

» 

> 
> 

Tarelli 
Fort 

Araba (çift atlı) 
Araba binek 
Kamyon veya oto. 

Motosiklet 

Bisiklet 

28 K. Otobüs 

29 Kamyon 
Bisiklet Wanderer 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Fabrika ile İvriz arasında irtibatı temin için 

Kayseri fabrikası 

1467478 

B. M. 18/4192651 
178485 

18/434246 

Şehirle fabrika ve istasyon arasında eşy 
naklinde (mubayaa zamanlarında Adana pa 
muk mubayaa bürosu emrinde 
Kullanılmıyacak bir haldedir 
Çocukları mektebe ve işçileri de şehire nak 
işlerinde 
Posta işlerinde 
3827 sayılı kanunun, muvakkat maddesini 
B bendinin 2 nci fıkrası mucibince miadını 
hitamına kadar kullanılacaktır (mubaya 
zamanlarında Adana pamuk mubayaa büro 
su emrinde) 
Muhtelif emtia nakliyatında 
Personel nakliyatında 
İşçi ve memur nakliyatında ve sair nakliy 
işlerinde 
Fabrika ve Karpuzatan santralı arasında ir 
tibat işlerinde ve sair fabrika hizmetlerinde 
Fabrika şehir irtibatı ve forta işlerinde 

Nazilli fabrikası 

B.B. 18/4304134 

P.A.T. 158395?» 

Gerenez maden ocaklarının memur ve işçile 
riyle fabrika memur çocuklarının mekteb 
nakil işlerinde 
Muhtelif nakliyat işlerinde 
îdare emrinde müteferrik işlerde 



K. Otobüs 
43 » Fort 

Personel ve sair nakliyat işlerinde 
116997 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesin 

B. bendinin 2 nci fıkrası mucibince miadın 
hitamına kadar kullanılacaktır. 

15 

2 

22 Otobüs 
Küçük otobüs 

21 Binek otomobili 

Küçük otobüs 
Binek otomobili 

Kamyon 

Bisiklet 

Fort 
- a « j 

Selîüloz sanayii müessesesi 

18/4340215 Memur, işçi ve çocuklariyle eşya naklinde 

18/49318836 3827 sayılı kanun bendinin 2 nci fıkrası m 
cibince miadının hitamına kadar kullanıl 
caktır. 

18/177002 Tamiri müteakip ihtiyacı olan bir müesses 
ye gönderilecektir. 
3827 sayılı kanunun muvakkat maddesin 
B bendinin 2 nci fıkrası mucibince eskiyine 
ye kadar kullanılacaktır. 
Mevaddı iptidaiye nakliyatında, şehir iç 
dışında 
Şehirle irtibat ve posta işlerinde 

Atlı araba 
Yük arabası 
Atlı araba 

Deri ve kundura sanayii müessesesi 

îşkele ile fabrika arasında memur naklind 
Eşya naklinde 
Personel nakliyâtında 

20 Kamyon 

28 Otobüs 

Sev role 
e * 

Sivas çimento fabrikaları 

1383588 Fabrika ile şehir, mülhakatı ve taşocakl 
arasında bilûmum malzeme ve işçinin na 
ve lüzumunda personelin nakli ve bilûmu 
sıîıhi işler 

1-158028 Fabrika ile şehir arasında memur ve işç 
rin nakli 



05 

< 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

No. 

5 

--

12 
2 
3 
6 

Nevi 

Kaptı kaçtı 

Motosiklet 
Yük arabası 
Çöp arabası 
Çift atlı araba 

Kamyon 
Küçük otobüs 

» » 
Büyük » 

Markası 

Fort 

Fort 
Sevrole 

» 
» 

Motor No. 

Türkiye demir ve 

B.B. 18/4323530 
342539 

34282 
1462137 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
11 
7 
9 
8 

27 

Küçük » 
» » 

Büyük » 
» » 

Küçük > 
» > 

Fort 
» 
» 
» 
» 

Opel Blisrt 

18/4465818 
18/4465823 

B.B. 18/497881 
B.B.18/4477978 

3336157 
39B.R. 3793 

26 Büyük » 
24 Küçük » 

39B.R. 10986 
39R.B. 3424 

[1] Takında hurdaya çıkacak ve yerine kamyon alınacaktır. 
[2] Hurdaya çıkarılacak ve yerine küçük otobüs alınacaktır. 
[3] Hurdaya çıkarılacak ve yerine büyük otobüs alınacaktır 

Tahsis edilen isin mahiyeti 

Fabrikada ikamet eden ailelerin şehirle irt 
batının temini ve talebelerin şehir mektepl 
rine nakli, bilûmum sıhhi işler 
Posta ve müteferrik işler için 
Fabrika içme suyunu temin için 
Tanzifat işlerinde 
Muhtelif nakliyat işlerinde kullanılacak 

çelik fabrikaları müessesesi 

Fabrika nakil işlerinde 
Hurdaya çıkmıştır 
İnşaat kontrol şefliği emrinde 
Fabrika memur ve müstahdemlerinin v 
mukaveleli İngiliz mütehassıslarının Fabr 
ka - Yenişehir, Karabük - Safranbolu arasın 
da nakil işlerinde 

İçtimai teşkilât işlerinde 
Fabrika memur ve müstahdemlerinin y 
mukaveleli İngiliz mütehassıslarının Fabr 
ka - Yenişehir, Karabük - Safranbolu arasın 
da nakil işlerinde 



1 1 Hizmet otomobili Fort 

1 
4 
9 
1 

4 Hasta otomobili 
At 
Araba 

41 Büyük otobüs Zis 

1 42 » » » 
1 43 Kam. Şevrole 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

44 
45 
46 

14 

25 

4 

» > 
» > 
» > 

Otomobil 

Hasta. Otomobili 

Hizmet » 

Kamyon 

Küçük otobüs 

İtfaiye klavuz 
» arazöz 

Küçük otobobil 

Deseto 
Mersedes 
Benz 
Fordson 

Moris 

G. M. C. 

Fort 

> 
Opel 
Bantam 

18/4334030 Müdiriyet hizmetinde miadmm hitam 
küçük otobüs alınacaktır. 

Türkiye demir ve çelik fabrikaları müessesesi 

3859821 İmdadı sıhhiye emrinde 
Su ve tanzifat işlerinde 

97047 

104642 
691 

961 
339192 

T. 98/T. 6960 

136037 

Va. 1259 

15218 

F.878632 

13F. 23569526 

33392000 
38B.R. 2536 

65251 

Fabrika memur ve müstahdemlerinin 
mukaveleli ingiliz mütehassıslarının Fa 
ka. - Yenişehir, Karabük - Safranbolu ara 
da nakil işlerinde 

» » > 
Fabrika memur ve müstahdemlerinin 
mukaveleli İngiliz mütehassıslarının Fa 
ka - Yenişehir, Karabük - Safranbolu ara 
da nakil işlerinde (otobüse tahvil edilmiş 

» » » 
» > » 

Fabrika nakil işlerinde 
Teknik müşavirlik hizmetlerinde 

Hastanenin fabrika haricinde olması dol 
siyle hastane emrinde 
Fabrika kısımlarını teftiş işlerinde (mi 
nın hitamında küçük otobüs alınacak) 
Fabrika dahili, istasyon ve Yenişehir ara 
da malzeme ve eşya nakliyatmda 
Mukaveleli ecnebi mütehassısların nakli 
rinde 
Fabrika itfaiye teşkilâtında 

Fabrika dahili, Yenişehir, Karabük ve c 
kazalar irtibatını temin ve günlük işleri t 
için (otobüse tahvil edilecektir) 

«Î 



<3 IS o. Nevi Markası 

Küçük otomobil Bantam 

1 
4 

1 

•o 
•o 

» » 
At 

Bisiklet 

Motosiklet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

179 
171 
177 
183 
208 
209 
210 
211 

Sünger 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

I Doç 
II Peters 

III Jüngers 
IV » 

V İnegero 
VI » 

VII » 
VIII » 

1 418 Depo sünger A. 
1 202 » » B. 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

65252 Fabrika dahili, Yenişehir, Karabük ve ci 
kazalar irtibatını teinin ve günlük işleri ta 
için 

65252 » » » 
Su ve tanzifat işlerinde (fabrika şehri 
tevsii dolayısiyle) 
Üniteler arasında 

Demir ve çelik Fab. Mües. Fabrika dah 
Yenişehir, Karabük ve civar kazalar irti 
tını temin ve günlük işleri takip için 

Süngercilik Türk anonim şirketi 

Motorlu tekneler 

Sünger avlamağa mahsustur 
:08856 
15722 
15727 
19143 
19152 
19146 
19151 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
> 
» 
» 
» 
> 

Bu motörlere mülhaktır 

Motorsuz tekneler 

Avlanan süngerleri depo etmeğe mahsustu 
» » > 



206 Sünger boş 
207 » » 
150 Kontrol m otörrlü 

118 Kamyon 

119 » 
12p > ' ' 
1212 Küçük otobüs 

Kamyon 
Çift atlı araba 

» » 
118 Binejş otompbjli 

124 Kamyon 

I Bacco Sendling 
I I » » 
Trensehcl 

47663 » > » 
46710 » » » 
14659 Sünger avlama faaliyetini kontrola mahsust 

Malatya bez ve iplik fabrikası Türk anonim şirketi 

Opel 

Doys 

2571029 Ciy^r(daki jbciylenje mukim amelenin Mala 
fabrikasına nakli ve sair fabrika emtiası n 
linda 

» » » 198/9830 
198711898 

Eletrik 1002 İstasyon ve fabrika arasında nakliyat 
Şehirle irtibat işlerinde 

Fort 

39/13973 

BB/18/3900100 

3827 sayılı kanunun muvakkat maddesi 
B bendinin 2 nci fıkrası mucibince eskiy 
ceye kadar istimal olunacaktır 
Adana Çırçır fabrikası emrinde nakliye 
lerinde 

Etibank 

l 
% 
1 
\ 
% 
\ 
% 
i 
\ 
1 
i 
İ 

& 
32 
M 
â m w 

29 
İ8 

Kt!»y°n 

* 
* 
* 
t 
* 
* 
* 

• ' • • * • • : : • • ' 

» 
> 
» 

Enternasyonal 41 Md. 2 4 1 ^ 5 9 

DÖŞ 
t 

""" * 

» 
? 
f 
t 
* 

Ford 39 Md. 
» 
» 

? 
» 

m-mn 
24;^9|79 
241-39177 
241-8080 
24i- mı 
118-27105 
118-27095 
İ18-İTİİ2 

BB.18-5168468 
BB.18-4253887 
BB.18-494Ö557 

Kömür najfli] 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
* 
» 
» 
V 
» 

n(Je (Tavşanlı'ca) 

{*] 1955 sonun* &Nİdr 3 9S0,88 sarf olmuştur. Derdesti ikmal ve tescüdir. 



A
det 

3 

No. 

4 
25 
19 
60 
26 
28 
03 
01 
20 
27 

Nevi 

Kaptıkaçtı 
Kamyon 

> 
» 
» 
» 
» 

Kaptıkaçtı 
Kamyon 

» 
Çift atlı araba 

Markası 

Ford 37 
» 39 
> 37 

Dizel Bens 
» » 

Şevrole 
Ford 39 Md. 

» •» 

» » 
> » 

Motor No. 

54 -97895 
BB.18-4181031 
BB.I8-4İ28725 

65- 11807 
59- 21309 

802010 
BB.18-5199635 
BB.54- 457452 
BB.18-5157565 
BB.18-5173379 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Servis (Tavşanlıda) 
Kömür naklinde (Tavşanlı'da) çok müstam 

» » T> 

> » » 

Direk ve malzeme naklinde (Soma'da) 
Servis (Soma'da) 
Kömür naklinde (Değirmisaz'da) 

Malzeme naklinde » 

Halen müessesemiz işletmelerinin bunlardan başka dört kamyona ihtiyacı vardır. 

Ereğli kömürleri işletmesi 

45 
39 
36 
46 
58 
43 
34 
11 
28 
57 
40 
37 
51 
54 
27 
42 

Küçük otobüs 
•» 

•» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 

Kaptıkaçtı 
Küçük otobüs 
Kaptıkaçtı 

» 
» 
» 
» 
» 

Otobüs 
» 

Ford 
Chevrolet 
Chrysler 
Ford 

» 
Plymua 
Chevrolet 
Ford 

» 
» 
» 

White 
» 

Ford 
Mercedes 

Diesel 

929620 
1556453 

19160 
3240130 

507986 
P.8x394599 

628435 
18x2878605 

1026663 
628435 

183343631 
100A.197 
100A.199 

B.524.484 
305922348 
305930735 

Emniyet mühendisliği emrinde 
» •» 

Genel direktörlük emrinde (Türkiş D) 
Ticari - malî ve idari iş U. Md. Mv. emrin 
Mükellefiyet ve direkçilik Serv. emrinde 
İstihsal heyeti fenniye emrinde 
İstihsal işleri umum Md. Muavinliğinde 
Etüt başmüşavirliği emrinde (plâkasız) 
Kozlu ımntakası emrinde 
Üzülmez başmühendisliği emrinde 
İnşaat başmühendisliği emrinde (Kömüriş 
Gelik başmühendisliği emrinde 
Merkez emrinde (Kara nakliyat servisi) 
Gelik başmühendisliği emrinde 
Üzülmez başmühendisliği emrinde (hurda 



364 
390 
353 
318 
321 
323 
365 
369 
370 
371 
372 
373 
374 

19 
20 
21 
22 
23 
32 
— 
24 
28 

348' 
29 
26 
26* £1 
af 
%' 
22; 
27 
lfif 

348 
387 
385 

» 
Kamyonet 
Kamyon 

» 
> 
> 
» 

• » - . . • 

» 
» 

Kamyon 
• * . ' ' • ' ' ' ' ' 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

"» 
•» 
•» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

"*". » " 
» 

1 -

* 
» 
> "" * *"Tr-

Max 
Ford 

» 
Diesel 

» 
Diesel 
Max 
Austin 
Fargo 

» 
Fargo 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

Ford 
» 
» 
>. ,-
» ,: 

'> 
» 
» 

:' » 

Fo.D3014 
18-4054072 

5631145 
305925945 
305922513 
305922500 

Fo. D.3025 
1. K. 9085 
T.118.6713 
T.118.6951 
T.118.6953 
T.ll 8.6955 
T.118.6956 
T.l 18.4932 
T.l 18.6712 
T.118.4425 
T.l 186.886 
T.118.6887 
T.118.6885 
T.l 18'7139 
T.118.7137 
T.118.6943 
T.118.694^!5 

T.ııö;'7i4^' 
T.l 18.6952 

• y ' î * • • ' • • ' • : " • 

5.584.006 
.-5.55Ş,92?; 
^.5!56|i77r 

5:5'8a.88a 
• • iT»'r "si • 5.5Q410| 

5.56İ7KÎ 
Ş.669.747 
5.636.477 
5.632.302 

Üzülmez başmühendisliği emrinde 
İmar müdürlüğü emrinde 
Amele bakım işleri servisinde 
Üzülmez başmühendisliği emrinde 
Kilimli başmühendisliği emrinde 
Üzülmez başmühendisliği emrinde (hurda) 
Amele bakım işleri emrinde 
İnşaat başmühendisliği emrinde 
İmar müdürlüğü emrinde 
Çelik başmühendisliği emrinde 
Ekonomalar emrinde 
Ambarlar emrinde 
Kara nakliyat servisi emrinde 
Direkçilik servisi emrinde 

» » 
» » 

Direk nakliyat servisi emrinde 
» » 
» » 
» » (hurda) 

• ^ ' • > , " . • : ^ . . ' . . ' • . i : : 

^ » 
> » ,; 
» ' » 

• : > • i; i • • } 

> - ^ . . . . ; „ . . , . , . 

> > 
> » . 
> . » 
» » 

" * • ] • : , -

> » 

> . » 
• • ; » ' • > • • • • • 



3 

• # * - . . • : 

T^n-

. . . . 

' ' ' 

1 

N«." 

Si 
3İİ 
$6 
&ı 
46* 
«6 
3 ^ 

~ 
3İ3 
§14 
44 
- ^ 
— 
•— 
— 
.—. 
İ2 
_ -
41 

1 
4 
5 

20 

13 
20 
22 
23 
24 

Nevi 

Kamyon 
> " f: 

» "*" ' r 

» 
» 
> 

- - - . • - « , -

» 
» ~ 

Otobüs 
Kamyon 

» •• • " 

» 
» 
» ~~ 

Motosiklet 
» 

Otobüs 
Fayton 
Tek atlı araba 
Tek atlı araba 
Araba (lâstik te
kerlekli) 
Motosiklet 

Kayık 
» 
3 

» 
» 

Markası 

Ford 
» *: 

» ?'- * 
T * ' 

> fV ^ " """ 
DücÜge 
Diesel 

• -rv**<' ' • l i^ |W' | i î»* ' : ' * 

01X'l 
Opel 
Dâimand 
Fârgo 

i» 
» 
a 
» 

Herek 
Hfirley-Davidson 
Düdpe 

.. - . 

•'" *• *' ' 

Moiör No. 

'0.601*77 

i>Mm 90.§^.7İİ3 
90.#İİ&.Ş»8 
99.T.2Ö3.9& 

62Ö0^§-3 
305920516 

"'"'i 

2571029 
1Ö9Ş8 
78233 

1118/6715 
1113/6942 
1İ18/67İ1 
1118/6958 
11İ8/6715 
10254.118 
38/V3543 
60202992 

r 

T 

, ..._ _ .. 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Direk nakliyat servisi emrinde 
» > 
> > 
> » 

Kilimli başmühendisliği emrinde (hurda) 
Merkez atelyesi başmühendisliği emrinde 
(hurda) 
Kozlu başmühendisliği emrinde 

» > 
> » (hurda) 

Direk nakliyat servisi emrinde 

> > 

Saltraller l)aşmühendisliği emrinde 

Üzülme:, başmühendisliği emrinde (itfaiye 
Merkez idare amirliği emrinde 
üzülmez mthtakası emrinde 

lşei yemekhanesine erzak nekliyatında 

(relik mıntakası ile Zonguldak arasrnda â 
işlerde kullanılmak üzere 

Ereğli mevkiinde kömür nakli 

» » 
» > 
> > 
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No. Nevi Markası 

Piyade 
Sandal 

» 
Muş 

3 Römorkör 

2 » 
1 » 
4 » 
5 » 
6 Tarak makinesi 

28 » » 

30 Çamur dubası 

31 » » 
Macuna 

66 Dalgıç sandalı 

67 Kılavuz sandalı 
68 > > 
69 > » 

Binek sandalı 
19 Saka sandalı 

7,8,9 Duba 
34 Mavna 
12 » 

» 
14 » 
15 » 
16 » 

Motör No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Ereğli mevkiinde işçi naklinde 
» » 

Ereğli mevkiinde serviste 
Zonguldak limanında binek için 
Zonguldak limanında yedeğinde mavna 
çekmek 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Zonguldak limanında hortumlu 
için 
Zonguldak limanında kovalı 
için 

» 
» 
» 
» 
» 
kum 

kum 

tara 

tara 

Zonguldak 
Zonguldak 
için 
Zonguldak 
için 
Zonguldak 

Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

limanında çamur taşımak için 
limanında ağır eşya kaldırm 

limanında dalgıç makinesi na 

limanında kılavuz taşımak için 
» » 
» » 

limanında binek için 
limanında su taşımak için 
limanında kömür nakli için 

» » 
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6 
8-9 

10-11 
12-13 

14-15-16 
17-18 

1-2-3 

1-2 

2-3-4 
5 

Diesel motor 
» » 
» » 
» » 
» > 
•» » 
» » 
» » 

Lokomotif 
Lokomotif 

» 
» 
» 

Vagon 
Triko 
Lokomotif 
Vagon 
Triko 
Lokomotif 
Vagon 
Triko 
Lokomotif 

Vagon 
Triko 
Triko 
Yolcu vagonu 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 

v 

Yeni ihtiyaç: Ereğli kömürleri işletme umum 
60 aded Diesel maden ocağı 
65 » Kamyon 

lokomotifi 

10 » Motorlu deniz nakil vasıtası 

21474 
10799 

357179 
21475 
35718 

173993 
357176 
307988 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez deposunda kömür nakliyatı için 

Merkez deposunda kömür nakliyatı için 

Kozlu deposunda kömür nakliyatı için 

Kilimli deposunda kömür nakliyatı için 
» » > 
» » » 

Çatalağzı deposunda kömür nakliyatı için 

müdürlüğüne bağlı işletmelerin 1942/1943 malî yılı ihtiyacı 

Not: Divrik'ten muvakkaten almmış olan altı kamyon cetvelde gösterilmemiş ve muvakkat olduğu için hesab 



s 
3 No. 

6 
8 
9 

11 
10 

Nevi 

1 Küçük otobüs 

2 » » 

3 Kaptıkaçtı 

4 imdadı sıhhi 

5 Kaptıkaçtı 

Yük 

Traktör 

Markası 

Chevrolet 

Benz 
Ford 

» 

> 

Hanomak 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Ergani bakır işletmeleri 

888397 Müdüriyet emrinde 

30298 Hurda bir haldedir 
38/5041949 Memur naklinde 

18/5029001 Hasta naklinde 

Diesel'li Sokotraktör, Orenstein und Koppel 33 beygir 
Diesel'li Sokotraktör » » » 14 

» » » » » 33 
» » > » > 14 
» » > » » 33 

Benzinli Sokotraktör, (Balya'dan gelmiştir). 
» » » » 

Mazotlu Sokotraktör, » » 
» » > » 

4367037 

H.B.18/4252380 
426113 

H.B.18/4253842 
H.B.18/4252348 
H.B.18/4252378 
Hurda 
beygir 

> 
» 
» 
> 

Memur naklinde 

Malzeme naklinde 
» » 
» » 
» » 

Hurda halde 
Hurda ve çok eskidir 
Nakliyat 

> 
» 
» 
» 

M 
do 
lar 

1942/1943 malî yılı ihtiyacı : 5 date kamyon. 
Not : Halen Resker müteahhidine ait 20 kamyon işletmede çalışmaktadır. 



Murgul bakır madeni isletmesi 

1 
1 
X 
1 
1 
I 

1 

1 Küçük otobüs 
2 Kaptıkaçtı 
3 Kamyon 
6 Kamyon 

— Traktör 
— Deniz motoru 

1 Kamyon 

Ford 1938 
» 1939 

Torningrof 
Ford 1939 
Fordson 1926 

Ford 

Ford 1937 model 

4320867 Servis hizmetleri 
18.5072603 » » 

6 LW 42503 inşaat malzemesi nakli 
BB. 185157427 » » 

Ağır malzeme çekmekte 
11.18 Deniz tahmil ve tahliye işlerinde 

Keçiburlu kükürtleri 

V. 8 silindir I 

1938 

1937 

Küçük otobüs 

1942/1943 malî yılı ihtiyacı: 5 aded kamyon 

85 beygir 
4181021 
V. 8 silindir 

85 beygir 
4139217 

V. 8 silindir 
85 beygir 
4288740 
V. 8 silindir 
85 beygir 

B.B. 18-3774826 
V. 8 silindir 
85 beygir 

40546625 

Kükürtdere ve Değirmendere maden
lerimizden fabrikaya cevher, Keçibur
lu istasyonundan fabrikaya kömür ve 
istasyondan maden ocaklarının sütun
luk direk naklinde 

Şirket kömür madeninden Burdur is
tasyonuna kömür naklinde 

Servis 

1 
1 
1 

Oltu I 
> n 

Hasta otomobili 
Kamyon 
Tek atlı araba 

Fort 
Fargo 

Balkaya kampı 

Hasta nakliyatında servis hizmetinde 
İşletme hizmetinde 
Servis işlerinde 

1942/1943 malî yılı ihtiyacı 2 aded kamyon 



No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Motosiklet 

Kaptıkaçtı 

Merkez teşkilâtı 

Mubayaa edilmek üzeredir. 
4 . IV . 1942 gün ve 5075 sayılı Resmî gazet 
de intişar eden 4194 sayılı 1941 malî y 

• mııvazenei umumiye kanununa bağlı (D) ce 
velinde mubayaasına salâhiyet verilmiştir. 
Merkez teşkilâtı için 1942/1943 senesin 
mubayaasına lüzum- vardır. 

Kaptıkaçtı 
2 Kamyon 

Opel 39 
International 

Bolkardağ - Keban tesis grupu 

38-83 însan ve malzeme nakli (Bolkardağ) 
241/39100 (Keban) 

1942/1943 malî yılı ihtiyacı: 5 aded kamyon 

8 
21 
23 

5 
1 
8 

15 
10 

Lokomotif 
> 
> 
> 
> 

Küçük otobüs 
» » 

Kamyon 
» 

Hasta otomobili 
Traktör 

Orentein koppel 
» 

Renault 
» 
> 

Fort 
» 

> 
Fargo F . K. 
Fort 
Rubezahl 

> 

6 

Şark kromları 

20871 
20872 

Yok 
» 
» 

3190968 
4834518 

18/42522320 
80050453 

18/4381100 
4578 

Cevher nakli 
» » 
» » 
» » 
» » 

Binek 
» 

Nakliye 
> 

Sıhhiye 
Nakliye 



1942/1943 malî yıh kamyon ihtiyacı: 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

LO 

Ceylân 
îdiş 
Lutsika 
Uslu 

Kamyon 
tirat 
Doru kırat 
Kısrak 
Kısrak: 

Yenikır At 
Yavuz 

14 
48 
22 
36 
16 

26 
69 
44 
47 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

At 

Küçük otobüs 
•» •» 

Kamyon 
•» 

» 

Kamyon 
•» 
» 
> 

Kamyon 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
> 
> 

Kır 
Doru 

, Demirkır 
' [ J Doru 

Kır 
Yağız 

Chevrolet 
Ford 1939 
Chevrolet 1938 
Ford 1940 

> > 
1942/1943 s 

Chevrolet 1937 
» » 

Chevrolet 1938 
» . > 

Fargo 
> 
» 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 

2,5 - 3 tonluk Nakliye 
10 Ya. yukarı Posta ve H. Hat revizyon işleri ve saire 

> » > > > 
» » » » > 

10 yaşında » » > 
10 yaşında » » > 
10 Ya. yukarı » » » 

Kuvarshan bakır işletmesi 

935690 Sökülmüş olup kullanılmamaktadır. 
5054621 işletme servis işlerinde 
1467399 Malzeme, bakır ve kok nakliyatında 
555624 » » » 

5577262 » » » 
1942/1943 senesinde yeni almacak kamyonlar: 

11384259 Malzeme, bakır ve kok nakliyatında 
838101 » > » 

11529427 » » » 
838161 » » > 

Divrîki demir madenleri işletmesi 

6715 Cevher nakliyatı 
7135 » » 
6884 » » 
6949 » » 
6941 » » 
7141 » » 
6947 » » 
7134 » » 
6888 » » 
6977 > » 

[*] J5u fosım mevcuttur. 
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Türkiye şeker fabrikaları A. Ş: Ankara merkezinde mevcut motorlu ve motor
suz nakil vasıtaları 

1 

TH
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2949 

1629 

Bisiklet 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Wanderer 
» 

Adler 
» 

Brennabor 
N. S. U. 

» 
> 
» 
» 
» 

1287315 

1106487 

1638278 
1638063 
1639879 
1638085 
1630965 
1638552 

1287315 Posta işleri ve diğer muhtelif hizmetlerde 
» » » 

20 
l 

Binek oto 

Traktör 
» 
» 
» 
> 

» 
> arabası 

Chevrolet 

1939 Lan^z 
193& » 
» » 
» » 

1931 » 

> » 

tzmir Kayas çiftliğinde mevcut motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları 

5736092 Ziraat işlerinde (Küçük otobüs yeniden m 
bayaa edilecektir) 

144451 Ziraat işlerinde 
136780i » » 
136779 » » 
135869 » > 
78597 » » [*] 

öküz arabası 
» * 2 te

kerlekli 

79381 » H 

[*] Geçen seneki listede 5 .1.1938 olarak gösterilen tarih, traktörlerin Kayas çiftliğine nakÜleritarihidir. B 
numaralı traktör hurdaya tefrik edilmiştir. Yerine bir aded sipariş edilmiştir. 



No. Nevi 

Beygir arabası 
Kapalı araba 
Brik 4 tekerlekli 
Brik 2 tekerlekli 
Kapalı araba 4 te
kerlekli 

Markası Plâka No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Ziraat işlerinde 

Not: Bir aded küçük otobüsün mubayaası intaç edilmek üzeredir. 
79703 ve 81593 sayılı iki traktör geçen sene bildirildiği veçhile hurdaya çıkarılmıştır. 

Adana, Bandırma ve Balıkesir sahaları etüt ve Karacabey sahası tohum üret
me islerinde mevcut motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları 

Binek oto Ford 

» » 
Traktör 

> 
» 
» 

öküz arabası 
» 
» 

» 
» 

Chevrolet 
1931 Lanz 

1938 » 
» » 

1937 » 

184331038 Ziraat etüt işlerinde (Adana H. 8 plâka 
maralı) 

1429566 Ziraat etüt işlerinde (Ban. 6 plâka numar 
78595 Ziraat işlerinde [*] 

135870 
136781 
127170 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
>> 
» 
» 

[*] 
[*] 

Çift beydir arabası 
» » » 

Ziraat işlerinde (Müstamel olarak yeni m 
bayaa edilmiştir) 

» » » 
» » » 

Ziraat işlerinde 

[*] 31. XII. 1938 tarihi, traktörlerin Karacabey'e nakil tarihleridir. 



Ziraat işlerinde (Müstamel olarak yeni m 
bayaa edilmiştir) 

Not: 2 aded küçük otobüsün mubayaası intaç edilmek üzeredir. 

Âlpullu şeker fabrikasında mevcut motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 

7 
14 

28 

48 
10 
9 

Kapalı 

» 
» 

» 

Kanıyor 
» 
» 

binek 

» 
» 

•» 

L 3 ton 
2 » 
3 > 

Bisiklet 
Traktör 

» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 

oto 

» 
» 

» 

Plymooth 39 

Fort 38 
Benz-Mercedes 39 

Chevrolet 

Fort 39 
Chevrolet 38 
Benz-Mercedes 
N. S. U. 
Hoffer Schrantz 

•» > 
» » 
» » 
» » 

Lanz 1936 

» » 
> » 
» 1931 
» » 
» 1930 
» 1931 
» » 
» 1934 

f ] 
[•] 

[#] 
[•] 
[*] 

P8-31079 

4300342 
431556 

713/545 
'M> 

18-5168447 
1434977 

305922/974 

6666 
11921 
11922 
11913 
11910 

135871 

135872 
135844 

78766 
79207 
78340 
79949 
78367 
.83008 

Ziraat 
bayaa 

işlerinde (Küçük otobüs yeniden m 
edilecektir) 

» 
Fabrika işlerinde 
mıibay 
Ziraat 

•» » 
(Küçük otobüs 

aa edilecektir) 
yenid 

işlerinde (Küçük otobüs yeniden m 
bayaa edilecektir) 
Fabrika ihtiyaçlarının naklinde 

» 
» 

» 
> 

Muhtelif hizmetlerde (Beheri TL. 80 
Sarımsaklı çiftliği 

» 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ziraat işlerinde 
» 
> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

den) 

[*] Hurdaya çıkarılmıştır. Terelerine iki aded sipariş edilmiştir. 



i 

ı 
ı 

12 

20 
30 
19 

3 
5 
2 
2 

2 

3 

2 

4 

12 

No. Nevi 

Traktör 

4 tekerlekli öküz 
arabası 
öküz arabası 

Argıçlı öküz ara
bası 
öküz saka arabası 
Çift atlı araba 

» » fayton 
» » binek a-

rabası 
Tek atlı araba 
(brik) 
Çift atlı araba ka
palı (binek) 
Tek atlı araba ka

palı (binek) 
Tek atlı su ara
bası 
Traktör arabası 

Markası Plâka No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Hanomag 292766 Sarımsaklı çiftliği ziraat işlerinde (Yenid 
mubayaa edilmiştir) 

292748 » » » 
292706 » » » 

(11 adedi hurdaya çıkarılmıştır) 

(Biri esaslı tamire muhtaç) 

(Hurdadan terkip edilmiştir) 

Not: 3 aded küçük otobüs ve 3 aded kamyonun mubayaası intaç edilmek üzeredir. 
Alpullu fabrikasında ayrıca bir buhar ve bir diesel lokomotifi vardır. Buhar lokomotifi Eskişehir'e gitmişt 

1 7 Binek kapalı oto 
1 9 » » » 

Eskişehir şeker fabrikasında mevcut motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları 

Dodge B.11-179694 Fabrika işlerinde (Alpulludan naklen) 
Chevrolet 3053898 Fabrika işlerinde 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
X 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
% 
1 
1 

12 

* 

12 
6 

11 
10 
5 
8 

21 
23 

» » > 
» » » 
» açık oto 

Otobüs 
Kaptıkaçtı 
Kamyon 

» 
Binek kapalı oto 
Bisiklet 

» 
» 
» 
» 
s> 
» 

Traktör 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Traktör tank tipi 
» » » 
» 
» 
» 

Lokomotif buharh 
» Diesel 

Tank vagonu 10 
tonluk 
Tank vagonu 15 
tonluk 

> 
Fort 

> 
Chevrolet 

> 
Fort 
Fargo 
Chevrolet 
Miele 
N. S. U. 

» 
» 
» 

Bavir 
N. S. U. 
Lanz 

» 
» 
> 
> 
> 
> 
> 
» 

Hanomag 
» 

Hoffer 
» 
> 

Orenstein 
» 

4220-3J 

4412- 7 

1432400 
5079454 

786050 
1433398 
1434990 

5157605BB18 
98-10031 
5529941 

79544 

79198 
79388 
79203 

136781 
83009 
78764 
78595 
78596 
19615 
19576 
11476 
11975 
11479 

Ziraat işlerinde 
» » 

Fabrika işlerinde 
Memur seferlerinde 

» » 
Kireçtaşı naklinde 

> » 
Ziraat işlerinde 
Posta işlerinde 

9 Jv 

Sevkıyat bürosunda 
Posta işlerinde 
Rasat işlerinde 
Eskişehir çiftliğinde 
Muhtelif hizmetlerde (Beheri TL. 80 den) 
Çiftlik işlerinde 

Çiftlik işlerinde (Hurdaya çıkmıştır) 
» » » » 
» » 
» » 
» » » > 
» » » » 
» » 
» » 
» » 
» » (Turhaldan nakledilmiştir) 
» » 
» > 
» » 

13056 Manevra işlerinde 
20920 » » 

501501-12 İspirto nakliyatında 

601551- 6 » » 



1 
<j No. Nevi Markam Motor No. 

1 Tek atlı araba 4 te
kerlekli 

I Tek atlı araba 2 te
kerlekli 

İ Çift atlı brik 4 te
kerlekli (lastikli) 

1 Tek atlı yük ara
bası 4 tekerlekli 
(demirli) 

1' Tek atlı saka ara
bası 2 tekerlekli 
(demirli) 

ÎO Çift atlı yük ara
bası 4 tekerlekli 
(demirli) 

13 öküz arabası 4 te
kerlekli (demirli) 

1 öküz saka arabası 
4 tekerlekli (de
mirli) 

20 öküz arabası 4 te-
lekli (demirli) 

15 Çift atlı araba 4 
tekerlekli (demirli) 

2 Tek öküzlü saka 
arabası 2 teker
lekli (demirli) 

2 Traktör arabası 4 
tekerlekli (demir-
li) 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Fabrika Muh. Hizmetlerinde 

Fabrika su işlerinde 

Esk. Çift. işlerinde 

Çatma Çift. İşlerinde 

» » 

> » 



Traktör arabası 
4 tekerlekli ( lâs
tik ) 
Tek atlı yaylı ara
ba 4 tekerlekli (de
mir) # 

Çift atlı yaylı 4 
tekerlekli (demir) 
Fayton çift atlı 
4 tekerlekli (las
tikli) 
Fayton çift atlı 4 
tekerlekli (lastikli) 
Brik çift atı 4 te
kerlekli (lastikli) 
Brik çift atlı 4 te
kerlekli (lastikli) 
Brik çift atlı 4 te
kerlekli (demir) 
Brik çift atlı 4 te
kerlekli (demir) 

Adapazarı Mm. Z. İş. 

Bozöyük » » 

Beyükahır » » 

Geyve » » 

Sivrihisar » » 

Not: 3 aded küçük otobüs ve 2 aded kamyonun mubayaası intaç edilmek üzeredir. 

1 Binek oto 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
3 
6 
5 
7 
8 

» » 
» » 

Kamyon 
» 
» 

.1 

Ford 
» 
» 

BenzMercedes 
International 
Oppel 39 

Turhal şeker fabrikasında mevcut motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları 

Chevrolet 6549773 Fabrika işlerinde (Küçük otobüs yeniden mu 
bayaa edilecektir) 

» 1028345 Ziraat işlerinde (Küçük otobüs yeniden mu 
bayaa edilecektir) 

5082062 • » » » 
18-5078188 > » » 

5265309 Hasta nakil arabası 
305920313 Şeker naklinde 

187431 İtfaiye işlerinde 
r ' BR 6838 Kireç taşı nakliyatında 



1 ^ N 

1 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
] 
1 
1 
4 
1 

1 

22 

3 

4 
1 

1 

* 

o. Nevi 

Lokomotif 

Lokomotif 
Traktör 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
"» 
» 

Bisiklet 
Traktör 

» 

Çift atlı. yük 
bası 
Tek atlı yük 
^ası 
Fayton 

ara-

ara-

öküz arabası 4 te
kerlekli 
öküz arabası 4 te
kerlekli 
öküz arabası 4 te
kerlekli 

M^rkasr 

Orenstein Koppel 
buharlı 

Motor No. 

20429/20397 

Orenstein Koppel Diesel 
Lanz 

» 
» 
» 
> 

Hanomag 

Lanz 
Hoffer Schrantz 

* > 
» » 

N. S. U. 
Lanz Buldog 

» » 

RL. 7 
136778 

78594 
78598 
82731 

144540 
19576 

126435 
11917 
11919 
11920 

144542 

126435 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Manevra işlerinde 

» » 
Ziraat işlerinde (Amasya vilâyetinde) 

» » » 
Ziraat işlerinde (Tokad vilâyetinde) 

Ziraat işlerinde (Amasya vilâyetinden Esk 
şehire nakledilecek) 

Muhtelif işlerde (Beheri TL. 80) 
Ziraat işlerinde (Bu traktörler Eskişehirde 
nakledilmişlerdir) 

Ziraat işlerinde 



öküz arabası 4 te
kerlekli » » 

Not: 3 aded küçük otobüs ve 3 aded kamyonun mubayaası intaç edilmek üzeredir. 

1 

1 

1 

i 
i 

1 

1 

I 

1 

1 
1 

1 

1 

2 

1 

1 

4 
3 

5 

6 

9 

7 

8 

; • ; « : 

Uşak tenezzüh 

> » 

Dinar tenezzüh 

Uşak » 

» otobüs ( 30 
kişilik) 

Uşak otobüs ( 14 
kişilik ) 
Uşak otobüs •( 14 
kişilik ) 

Uîşâk Otobüs"'(( 14 
kişilik ) 

Uşak kamyon 
Kamyon 

Fayton 

» 

Ford 

» : 

» 

Chevrolet 
Ford 

Mercedes 

Diesel 

Chevrolet 

Diesel 

Ford 
Chevrolet 

5057351 

42999905 

4302334 

945637 
137789 

'i- ü' 305922137 

103807/118 

3686676 

V' 103807/172 

5119135 
14492148 

•• r . • 

Uşak şeker fabrikasında mevcut motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları 

Zir. Afyon mıntakası (Miadı bitince yeri 
küçük otobüs mubayaa edilecektir) 
Fabrika (Miadı bitince yerine küçük otob 
mubayaa edilecektir) 
Zir. Dinar mıntakası (Miadı bitince yeri 
küçük otobüs mubayaa edilecektir) 
Zir. Banaz mıntakası (Miadı bitmiştir) 
Zir.' Uşak mıntakası (Tamamen harap ol 
miadı tamam olduğundan yerine küçük o 
büs mubayaa edilecektir) 
Fabrika ile Uşak arasında memur nakli iç 
(Eskidir, miadı bitmiştir. Yeniden mubay 
edilecektir) 

Fabrika ile Uşak arasında memur nakli ' i 
(Miadı bitmiş olup hurdadır, yenisi mubay 
edilecektir) 
Fabrika ile Uşak arasmda memur nakli i 
(Eskidir, miadı bitmiştir. Yeniden mubay 
•edilecektir) 
Malzeme ve kireçtaşı nakliyatında (Yenidi 
Malzeme ve kireçtaşı nakliyatında (Miadı "b 
miştir; Yeniden mubayaa edilecektir) 
Banaz Zir. Mıntakası (Yeni mubayaa ed 
miştir) 
Akşehir Zir. Mıntakası (Yeni mubayaa 
edilmiştir) 



a> 
«4 

1 

1 

No. Nevi 

Fayton 

Brik 

Markası Motor No. 

Elektrikli araba 

Buhar lokomotifi 
Traktör 

Silindir 

Lokomotif 
Bisiklet 

> 
Bisiklet Naumann 
Bisiklet 

A. E. C4GF. No 
D. tip 
1502 
Koppel 
Hanomag 925 
Fordson 926 
Erste Brünner (Diesel 
tip T. J. D.) 
Orenstein Koppel 934 
Atlantik 

» 
Naumann 

5078 ek: 1502 
F . No. 5078 ek 

12528 
1009 

480125 
motorlu 

150 

Apollo 
N. S. IT. 

At arabası 
öküz arabası 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Çivril Zir. Mıntakası (Yeni mubayaa ed 
miştir) 
Ilgın Zir. Mıntakası (Yeni mubayaa edilm 
tir) 
Sinanpaşa Zir. Mıntakası (Yeni mubayaa ed 
miştir) 
Fabrika 

» 

» 

işlerinde 
» (Hurda) 

» (Eskişehirden gelmiştir) 
Ziraat işlerinde 

» 
Fabrika 

» 
Muhtelif 

» 
> 
> 
» 
» 
» 

Muhtelif 
mistir) 

» 
işlerinde 

» 
hizmetlerde (Hurda) 

> » . : ' ; . ; 
» » 
* » 
» » 
» 
» 

hizmetlerde (Yeni mubayaa ed 

» » » 
Çiftlik işlerinde (Hurda) 

» 
> 
» 

> » 
> » 
» 



At arabası tek 
* » çift 

öküz arabası (1941 de yeni alınmıştır) 

Not: 3 aded küçük otobüs re 2 aded kamyon mubayaası intaç edilmek üzeredir. 

Gemi 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Motor 
Kotra 
Muş 
Motor 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Münakalât vekâleti 
Yüksek Deniz ticaret mektebinde mekt 
gemisi 

> » » 

Yüksek Deniz ticaret mektebinde talim için 
» » » 
» > > 

İstanbul mıntaka liman reisliği emrinde 
man inzibatını temin ve kontrol hizmetl 
için 

» > » 
Çanakkale liman reisliği emrinde liman 
zibatını temin ve kontrol iein 



1 
1 

I 

1 

1 

1 
1 
1 

No. Nevi 

Motor 

» (Bu sene ik
mal edilecektir) 
Sandal 

Motor 

Sandal 

Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

îzmir mıiıtaka liman reisliği emrinde lim 
inzibatını temin ve kontrol hizmetleri için 

Trabzon mmtaka liman reisliği emrinde i 
zibat ve kontrol için 

Samsun mıiıtaka liman reisliği emrinde 
zibat ve kontrol için 

» » » 
» » » 

Zonguldak mmtaka liman reisliği emrinde i 
zibat ve kontrol için 

Antalya mmtaka liman reisliği emrinde 
zibat ve kontrol için 

Giresun mmtaka liman reisliği emrinde 
zibat ve kontrol için 

Tirebolu mmtaka liman reisliği emrinde 
zibat ve kontrol için 
Vakfıkebir mmtaka liman reisliği emrin 
inzibat ve kontrol için 
Akçaabat mmtaka liman reisliği emrin 
inzibat 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 



X » 

X 
1 
1 
1 

% 

Sandal 
* ' • • ; . • . : . - , v 

» 
Römorkör (muba- __L_ 
yaa edilecektir) 

130 Küçük otobüa Roayal Ehyesler 

1 A. 015 Motor Zündap 

l1 83 Motosiklet 

104 Motosiklet sepetli Triump 

U0 HaTİey Davitson 

Hopa liman inzibat ve kontrolü için 

K. Ereğlisi liman inzibat ve kontrojü için 
Bandırma liman inzibat ye kontrolü, için 
İskenderun liman inzibat ve kontrolü için 
istanbul mıntaka liman reisliği emrinde, m* 
yin imhası ve tarama işleri için 
Dağınık bulunan vekâlete ait hizmetleri 
murakabesi (yeniden mubayaa olunacaktır) 
(3827 sayılı kanunun muvakkat maddesini 
B fıkrası mucibince halen vekâlet emrind 
bulunan otomobilin kullanılmasına devam 
olunacaktır.) 

Ticaret vekâleti 
172312 Vekâlet ve şehir arası evrak servisi, 

îaşe müsteşarlığı, 

500403 Servis motosikleti olarak kullanılmaktadır 

Ziraat vekâleti 

Vekâlet merkezinde 

81913 Evrak servisinde, vekâletin mubayaa ve k 
çük nakil işlerinde. (Vekâlet levazım müdü 
lüğü). 

38U. 4122 » » > 



(O 
net 
<j No. Neri Markan 

2179 Kamyon Ford 

321 » 

27 » Doç S. 

28 > » 

322 Kamyonet (kulla- Ford 
mlmış olarak mu
bayaa edilmiştir). 

12 Kamyonet Doç 

724 Kamyonet Ford 

2007 » Şevrole 1938 M. 

Ford 1939 M. 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

ı müdürlüğü teşkilâtı 

Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy te 
kik işlerinde ve vazife ieabı memur naklind 
(Ankara Tohum ıslah istasyonu). 
Mektebin bilûmum hizmetlerinde ve vazif 
icabı memur ve talebe naklinde, (istanbul Z 
raat mektebi). 
Bilûmum mücadele hizmetlerinde. (Seyha 
Ziraat mektebi başteknisyenliği). 
Bilûmum mücadele hizmetlerinde. (Seyha 
Ziraat mektebi başteknisyenliği). 
Mektebin bilûmum hizmetlerinde ve vazif 
icabı mulalim, memur ve talebenin naklind 
(İstanbul Ziraat mektebi). 
Mektebin bilûmum hizmetlerinde ve vazif 
icab.T mulalim, memur ve talebenin naklind 
(Bursa Ziraat mektebi). 
Mektebin bilûmum hizmetlerinde ve vazif 
icabı mulalim, memur ve talebenin naklind 
(izmir Ziraat mektebi). 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazif 
icabı memur ve talebe naklinde. (Adana Z 
raat mektebi). 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazif 
icabı memur ve talebe naklinde. (Tavukçu 
luk enstitüsü). 
Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve vazif 
icabı memur ve talebe naklinde. (Bursa îpek 
böcekçilik enstitüsü). 



Plâkada Kamyonet 
Fıstık is
tasyonu 
diye ya
zılıdır. 

38 » 

2 

1 

30 

741 

26 

39 

Ford 

1 Kamyonet 

Şevrole 

Ford 

4506077 Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve v 
icabı memur naklinde. (Giresun Fındı 
tasyonu) . 

18.4142-928 Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve v 
icabı memur naklinde. (Antalya Nare 
istasyonu). 

77-6050 Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve v 
icabı memur naklinde. (Rize Çay fidanlı 

409200G Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve v 
icabı memur naklinde. (Kastamonu M 
ağaçları fidanlığı). 

18430965 Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve v 
icabı memur naklinde. (Aydın încir 
yonu) . 

4456224 Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve v 
icabı memur naklinde, (izmir Bağcılık 
yonu). 

18.5048-12 Müessesenin bilûmum hizmetlerinde ve v 
icabı memur naklinde. (Yeşilköy Tohu 
tasyonu). 

18.412-974 Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy 
kik işlerinde ve vazife icabı memur nak 
(Antalya). 

18.4336-339 Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy 
kik işlerinde ve vazife icabı memur nak 
(Eskişehir Drayfarming istasyonu). 

15.10331 Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy 
kik işlerinde ve vazife icabı memur nak 
(Eskişehir Tohum ıslah istasyonu). 

18-541854 Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy 
kik işlerinde ve vazife icabı memur nak 
(Adapazarı Tohum ıslah istasyonu). 



No. Nevi 

2411 Kamyonet 

19 

8 Kamyon 

Markası 

Ford 

» A. 

Mersedes 

Motor No. 

18-4665725 

152019 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

20 
40 

Yok 
» 

29 

17 

26 

58 

264 

477 
24 

» 
» 

» 

» 

> 

» 

Otomobil 

Motosiklet 

» 
Kamyonet 

» 
» 

» 
> 
» 

» 

* 

A. B. 
A. A. 

A. A. 
A. A. 

A. A. 

Laymant 

Desato 

N. 

G. 

S. U. 

» 
M. C. 

1594286 
1994300 

1594155 
1550884 

1594534 

32536S0 

8621755 

S. N. 17758 

255560. 

255565 
22826-166 

Müessesenin bilûmum hizmetlerinde, köy te 
kik işlerinde ve vazife icabı memur naklind 
(Ankara Tohum ıslah istasyonu). 
Bilûmum mücadele işlerinde. (Seyhan Zira 
mektebi başteknisyenliği). 

» » » 
Bilûmum mücadele işlerinde. (Urfa Zira 
müdürlüğü). 

Bilûmum mücadele işlerinde. (Mardin Zira 
müdürlüğü). 
Bilûmum mücadele işlerinde. (Manisa Zira 
müdürlüğü). 
Bilûmum mücadele işlerinde .(Samsun Zira 
müdürlüğü teknisyenliği). 
Bilûmum mücadele işlerinde, (izmir Zira 
mücadele istasyonu). 
Müessesenin kamyonet ile ifası lâzımgelen 
lerinde. (Ankara Tohum ıslah istasyonu). 
Bilûmum mücadele işlerinde. (Ankara Zira 
mücadele müdürlüğü). 

-» » » 
Seyhan Ziraat mücadele istasyonu müdü 
lüğü. 

Veteriner umum müdürlüğü teşkilâtında 

720087 Koçların aşım duraklarına şevki, sepermal 
rm nakli, hastalıkların takibi ve damızlıkl 
rın iaşelerinin temini için. (Balıkesir Merin 
müfettişliği). 



38 kamyon 

5 Kamyonet 

8 > 

32 Kamyon 

1 > 

55 » 

16 » 
31 » 

7 > 

29 » 

7 > 

30 » 

Şevrole 

Ford 

Şevrole 

Ford 

6078643 Koçlarm aşım duraklarına şevki, sepermala-
rm nakli, hastalıkların takibi ve damızlıkla
rın iaşelerinin temini için. (Bandırma Meri
nos müfettişliği). 

17382 Koçların aşım duraklarına şevki, sepermala 
nn nakli, hastalıkların takibi ve damızlıkla 
rın iaşelerinin temini için. (Bursa Merinos 
müfettişliği). 

6075020 ' » » » 

Pamuk teşkilâtında 

Şevrole 

Enternasyonal 

Ford 

4917011 

8-80488 

BBB. 8.4324493 

18.5079679 
476709 

6202609 

49412 

18.4093 

B. 5288613 

Müessesenin muhtelif levazım naklinde. 
(Adana P. Deneme îs. ve üretme çiftliği). 
Müessesenin muhtelif levazım naklinde.. 
(Malatya P. Deneme îs. ve üretme çiftliği). 
Müessesenin muhtelif levazım naklinde. 
(Nazilli P. Deneme îs. ve üretme çiftliği). 

» > > 
Müessesenin muhtelif levazım ve memurla 
rın naklinde. (Adana P. Deneme îs. ve üret 
me çiftliği). 
Müessesenin muhtelif levazım ve memurla 
rın naklinde. (Eskişehir P. Deneme îs. ve 
üretme çiftliği). 
Müessesenin muhtelif levazım ve memurla 
rın naklinde. (Adana P. Deneme îs. ve üret 
me çiftliği). 
Müessesenin muhtelif levazım ve memurla 
rın naklinde. (Nazilli P. Deneme îs. ve üret 
me çiftliği). 

» > » 



4*-» 

<*$ No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Yüzsek ziraat enstitülerinde 

2324 Kamyonet 

2118 » 

3400 » 

2770 » 

170 Otomobil [1] 

171 > [1] 
1893 Kamyonet 

Ford 

> 

Doç 

Ford 

B. B. 18-3854201 

18.4253881 
18.5342564 

405101 

17825104 

Enstitü ihtiyaçlramm temini ve talebe tetki-
katmda kullanılır. (Ankara merkez Yüksek 
ziraat enstitüsü). 

Enstitü ihtiyaçlramm temini ve talebe tetki-
kında kullanılır. (İstanbul Büyükdere Bahçe-
köy Orman fakültesi). 

Ziraî kombinalar 

4056709 

Desoto 
Ford 78-790 B. 5840 

Ziraî kombinalar teşkilâtında istihdam edilen 
makinistlerin kontrolü için köylere gitme isle
rinde. (Ankara Ziraî kombinalar müdürlüğü 

» » » 
Köylerde bulunan makineler için yedek par
ça, mevaddı müştaile ve saire nakil işlerin
de. (Ankara Ziraî kombinalar müdürlüğü). 

Ziraat umum müdürlüğü teşkilâtında 

1 
1 
1 
5 
5 

Bisiklet Mersin fümigatuvarmda. 
Merkez mücadele esntitüsünde. 
izmir mücadele istasyonunda. 
Tohum ıslah istasyonlarında. 
Bağ ve bahçe ziraati müesseselerinde. 

|[1] Otomobil kamyonet olarak kullanılmaktadır. 



7 
15 
5 

25 
25 
13 
1 

33 

Binek arabas. 
» 
» 

Yük arabası 
» 
> 
> 
» 

2 
23 

1 
11 
42 
14 
8 

n 
3 
2 

12 

6 

4 

4 

1 

» 
> 

Binek arabass. 
» 

Yük arabası 
> 

> 
Binek arabası 

» 
» 

Yük arabası 

> 

» 

» 

Yaylı araba 

Tohum ıslah istasyonlarında. 
Bağ ve bahçe ziraati müesseselerinde. 
Orta ziraat mekteplerinde. 
Tohum ıslah istasyonlarında. 
Bağ ve bahçe ziraati müesseselerinde 
Ziraat mekteplerinde. 
Tavukçuluk enstitüsünde. 
Tohum ıslah istasyonlariyle fidanlık ve zira
at mekteplerinde. 

"Veteriner umum müdürlüğü teşkilâtında 

Balıkesir Merinos müfettişliği. 
Bursa Merinos müfettişliği. 
Balıkesir Merinos müfettişliği. 
Bursa Merinos müfettişliği. 
Aygır depolarında. 
înekhanelerde. 
Bakteriyolojihanelerde. 
Aygır depolarında. 
înekhanelerde. 
Bakteriyolojihanelerde. 

Pamuk teşkilâtı 

Adana pamuk deneme ve ıslah ve üretme 
çiftliğinde. 
Nazilli pamuk deneme ve ıslah ve üretme 
çiftliğinde. 
Eskişehir pamuk deneme ve ıslah ve üretme 
çiftliğinde. 
Malatya pamuk deneme ve ıslah ve üretme 
çiftliğinde. 
Eskişehir pamuk deneme ve ıslah ve üretme 
çiftliğinde. 



i No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Yüksek ziraat enstitüsü 

1 
3 

1 
1 
1 
2 
1 

Bisiklet 
> 

Süt arabası 
Yaylı araba 
Sap arabası 
Yük arabası 
Çöp arabası 

Muhtelif enstitülerin servislerinde. 
îdare müdürlüğü, muhasebe, idare müşavir
lik işlerinde. 
Sütçülük enstitüsü servisinde. 
Nebatları ıslah, yetiştirme enstitüsünde. 

» > 
îdare müdürlüğü servislerinde. 

3 
8 
3 
3 

18 
40 
22 
20 
10 
120 

Binek arabası 
» 
» 
» 
> 

Yük arabası 
» 
> 
» 
> 

Haralarddki motorsuz nakil vasıtaları 

Sultansuyu harası 
Çifteler » 
Konya » 
Çukurova » 
Karacabey » 
Sultansuyu » 
Çifteler » 
Çukurova » 
Konya » 
Karacabey » 

Ziraat vekâletine bağlı bütçesi Büyük Millet Meclisinden geçmeyen müessese
lerde kullanılmakta olan nakil vasıtaları cetveli 

9 Kamyon Opel 11/303 Müessesenin zahire, eşya ve malzemenin na
kil işleri için. (Sultansuyu harası). 



Otomobil Doç 

1 Otomobil [1] Şevrole 

Motosiklet 

6 Kamyon 

4 Otomobil[ l l 

Opel 

Ford 

Motosiklet 

85628 Müessesenin birbirinden çok ıızak mevk 
ni teftiş ile gerek kaza ve gerekse vilâ 
olan resmî işlerini takip ve bankalardan 
ra alma, verme için şehirlere gidip geli 
si ile müessese memur ve müstahdemler 
hastalık, kaza ve saire gibi ahvallerde k 
nılmak üzere. (Karacabey harası). 

646013 Müessesenin birbirinden çok uzak mevk 
ni teftiş ile gerek kaza ve gerekse vilâ 
olan resmî işlerini takip ve bankalardan 
ra alma, verme için şehirlere gidip geli 
si ile müessese memur ve müstahdemler 
hastalık, kaza ve saire gibi ahvallerde k 
nılmak üzere. (Sultansuyu harası). 
Yetiştirme ve ziraat mevkileri 25 kilom 
gibi son derece uzak olduğundan vakit 
ma meydan verilmemek üzere hasta hay 
ların süratle tedavisine yetişebilmek için 
tosiklet alınacaktır. (Sultansuyu harası). 

11806 Müessesenin zahire, eşya ve malzemenin 
kil işleri için. (Çifteler harası). 

19-5054479 Müessesenin birbirinden çok uzak mevk 
ni teftiş ile gerek kaza ve gerekse vilâ 
olan resmî işlerini takip ve bankalardan 
ra alma, verme için şehirlere gidip geli 
si ile müessese memur ve müstahdemler 
hastalık, kaza ve saire gibi ahvallerde k 
nılmak üzree. (Çiftelre harası). 
Yetiştirme ve ziraat mevkileri 25 kilom 
gibi son derece uzak olduğundan vakit 
ma meydan verilmemek üzere hasta hay 
ların süratle tedavisine yetişebilmek için 
tosiklet alınacaktır. (Çifteler harası). 

[1] Otomobil kamyonet olarak kullanılmaktadır. 



»o No. Nevi 

2 Otomobil [1] 

[1] 

Motosiklet 

1 Kamyon 

Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Şevrole 

Ford 

Şevrole 

» 
Fergo 

4495198 Müessesenin birbirinden çok uzak mevki 
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 müstahdemler 
hastalık, kaza ve saire gibi ahvallerde k 
nılmak üzere. (Konya harası). 

54-201704 Müessesenin birbirinden çok uzak mevki 
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 müstahdemler 
hastalık, kaza ve saire gibi ahvallerde k 
nılmak üzere. (Çukurova harası). 
Yetiştirme ve ziraat mevkileri 25 kilom 
gibi son derece uzak olduğundan vakit z 
ma meydan verilmemek üzere hasta hay 
ların süratle tedavisine yetişebilmek için 
tosiklet alınacaktır. 

4898176 Müessesenin zahire, eşya ve malzemesinin 
kil işleri için. (Karacabey harası). 

7403896 » » » 
12087 » » » 

1909 Otomobil 

Otobüs 

Motosiklet 

Plymoth 

Opel 939 

îndiyan 938 

Devlet ziraat işletmeleri kurumu II. M. 
128452 Umum müdürlük emrinde - Ankara - Um 

müdürlüğün bulunduğu 
872/5766 Orman çiftliği ile şehir arasında memur 

naklinde ve lüzum görülecek diğer işle 
945 Ormar çiftliği ile şehir arasında posta, 

naklinde ve diğer acele işlerde 
[1] Otomobü kamyonet olarak kuUamlmakiadtr. 



1918 Kamyonet 
2235 » 

2020 Kamyon 

Motosiklet 
12 Kamyon 

Otomobil 

Kamyon 

30 

39 Kamyonet 

15 Kamyon 

34 Kamyonet 
Kamyon 

Kamyonet 
Kamyon 

Kamyonet 

Buik 
Opel 

Ford 

Miller 
Ford 937 

Fort 

Enternasyonal 

Ford 937 

Fergo 938 

Ford 934 

Opel 938 
Ford 934 

Ford 938 
Yeni alınacak 

2932234 Çiftlik işlerinin nezareti (Orman çiftliği) 
39/2606 Süt, peynir ve saire gibi mağazalar ihtiyacı

nın naklinde (Orman çiftliği) 
18/2819592 Zirai mahsulâtın naklinde ve diğer çiftlik iş

lerinde (Orman çiftliği) 
555481 Çiftlik işlerinin kontrolünde (Orman çiftliği 

3809407 Zirai mahsulât ile çiftliğin diğer nakliye iş
lerinde (Yerköy, Midillicoğlu çiftliği) 
Çiftlik işlerinin nezaretinde (Lüleburgaz, 
Türkgeldi çiftliği) 
Biçer dökerden çıkan mahsulâtın nakli (Lü
leburgaz, Türkgeldi çiftliği) 

78/6050 istanbul'a kuzu naklinde ve çiftliğin diğer 
nakliye işlerinde (Lüleburgaz, Türkgeldi 
çiftliği) 

38/36003 Tekir ve Tarsus çiftlikleri işlerine nezaret 
(Tekir çiftliği) 

18/930300 Tekir çiftliği pirinç ve hububat ve çiftliğin 
diğer nakliye işlerinde 

2539561 Çiftlik işlerine nezaret (Hatay çiftliği) 
1958679 Hububat ve çiftliğin diğer nakliye işlerinde 

(Hatay çiftliği) 
4457022 Çiftlik işlerine nezaret (Dalaman çiftliği) 

Hububat ve çiftliğin diğer nakliye işlerinde 
(Dalaman çiftliği) 
Hububat ve çiftliğin diğer nakliye işlerinde 
(Karabasamak çiftliği) 
Hububat ve çiftliğin diğer nakliye işlerinde 
(Tarsus çiftliği) 
Hububat ve çiftliğin diğer nakliye işlerinde 
(Sarayönü çiftliği) 

» » » 
Hububat ve çiftliğin diğer nakliye işlerinde 
(Hatay çiftliği) 





E - Cetveli 
Muvaapnei umumiye kanunu : Madde — 4 

[Kadroları masraf tertibinden yapılacak hizmetlerin fasıl ve madde numaraları] 



- E/2 -

Muhassasatm nev 'i 

Büyük Millet Meclisi 

3090 sayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Meclis binasının inşaat masrafları ve is
timlâk bedeli 

Başvekâlet 

Ücret, yevmiye ve işletme masrafı 
Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tevhidi, yevmiye ve umumî masrafları 

Matbuat umum müdürlüğü 

Neşriyat, turizm ve propaganda bilûmum masrafları 
Ankara Radyodifüzyon istasyon ve stüdoyolan. 
Mukaveleli yerli ve yabancı radyo mütehassısları 

istatistik umum müdürlüğü 

Ücret 

Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü 

Tesis ve tamir 
Neşriyat, tabı, risale ve abone masrafları 
Kurs ve staj masrafları 
Telsiz ve her türlü muhabere ve dinleme alât ve cihazlariyle rasat levazımı âletleri muba
yaa, tesis, tecrübe ve işletme masrafları. 
Merkez ve taşra için alınacak telsiz ve her türlü muhabere ve dinleme ve işaretleşme «Hel-
yosta, prejektör ve emsali âletler» âlet ve cihazlarının mubayaa, tesis, nakliye, montaj 
enstallâsyon, tecrübe, işletme, tamir, tamirhane alât ve levazımı ve masraflariyle telsiz ci
hazları, rasat parkları ve istasyonları için lâzım olan barakaların ve siperlerin yaptırıl
ması veya satın alınmasına ait masraflarla diğer her türlü rasat malzeme ve aletle
riyle fennî malzeme ve âletlerin mubayaa, tesis, tercübe, kontrol, tamir ve nakliye 
masraflariyle bu işlerde kullanılan bilûmum edevat, malzeme ve ecza bedelleri. 
Telsiz cihazlariyle rasat istasyonlarının ve rasat ve fen âletlerinin tesis, montaj ve-
enstallâsyon, işletme, kontrol ve tecrübeleriyle tamirleri işleri için izam olunacakların 
ve seyyar meteoroloji istasyonlarına memur edileceklerin harcırahları. 
Seyyar istasyonlarm nakil vasıtalarının işletme, nakil, sevk, muhafaza ve temizlik mas
rafları. 
Seyyar istasyonların nakil vasıtalarının tamiri ve karoseri imali masrafları. 



— E/3 — 
Muhassasatm nev'i 

Maliye vekâleti 

Muvakkat müstahdemler 
Vergi işlerinde çalıştırılacak eksper ücretleri 
1567 sayılı kanunun tatbiki masrafı 
Türk borçları idare masrafları karşılığı 
Ecnebi mütehassıs ve tercümanlar 
Tedris ve idare ücretleri 
istanbul memurları kursunun tedris ücretleri 
Tesbit ve tevzi ve mubadil işlerinde çalıştırılacak müstahdem ve memurlarla vukuf 
ehlinin yevmiye, ücret ve huzur hakları ve harcırahları. 
Tamirat 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

357 1 Merkez kursu muallim ücreti. 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı 

385 1 Kurs muallim ücreti. 

Dahiliye vekâleti 

418 1 Muallim ve konferansçı ve idare memurları ve müteferrik müstahdemler ücretleri. 

Emniyet umum müdürlüğü 

458 1 Ecnebi mütehassısların ücretleri 
6 Vilâyetlerde açılacak polis kursları öğretmenlerine ders saati başına verilecek ücret ve 

idare masrafı. 

Hariciye vekâleti 

Muvakkat müstahdemler . 
Hükümetlerle muahede ve mukavele akdine memur edileceklerin hareırahlariyle kongre, 
konferans ve komisyonların masrafları 
Vekâlet kütüphanesinin tanzim ve ıslahı için istihdam edilecek mütehassıslar ücreti 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 

560 4 Trahom mücadelesi, diğer bilûmum masraflar 
561 2 Zührevî hastalıklarla mücadele, diğer bilûmum masraflar 
562 4 Sıtma mücadelesi, diğer bilûmum masraflar 
563 Verem mücadele masrafı 
564 2 Yüksek sıhhat şûrası ve hususi kanunla riyle teşekkül eden komisyonların azaları hakkı 

huzuru 
568 İnşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk 
576 Merkez hıfzıssıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi 
584 Muhacirlerin iskân işleri 

P . M. 

220 3 
4 

242 3 
5 

244 1 
249 1 

4 
252 1 

253 

508 3 
528 1 

530 
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Tapu ve kadastro umum müdür1" ü̂ 

627 3 Muvakkat müstahdemler 
628 2 Muvakkat müstahdemler 
645 Tapu işlerine yardım etmek için istihdam edilecek akkat memurlar ve daktilolar üc

reti 
646 iskândan müdevver muamelâtın tescili için istihdam olunacak muvakkat memur ve dak

tilolar ücret ve harcırahlariyle sair masraflar 
647 1 tdare heyeti ve muallim ücreti 

Maarif vekâleti 

Tetkik masrafları 
Satın alınacak veya abone olunacak kitap, dergi, gazete ve diğer basmalar bedeli, cilt ve sa
ir kütüphane ve tesisat masrafları 
Tercüme ve çocuk neşriyatı büroları umumî masrafları ile kitap tetkik ücretleri 
Derleme masrafları 
Neşir işleri 
Propaganda işleri 
Sergi işleri 
Yazma eserleri çoğaltma ve mübadele işleri için çalıştırılacak işçi ücretleriyle her nevi fo
toğraf, atelye tesis ve daimî masrafları 
Ulusal dil ve tarihimize ait eserlerin neşri masrafları 
Harita, ders ve telkin levhaları 
İnönü ansiklopedisi bürosunun her türlü tesisat, kira, telefon, malzeme ve neşir hazırlıkla-
rı ile telif ve tercüme ve tetkik, ilmi kontrol masrafları ve müstahdemler elbisesi ve diğer 
her türlü masraflar ve kütüphane için alınacak kitaplar, tenvir ve teshin masrafları uz
man ve müstahdem ücretleri 
Ücret 
Orta öğretim öğretmenleri kursları masraf, harcırah ve ücretleri 
3238 sayılı kanuna göre açılan köy eğitmenleri kurslarının bilûmum ücret ve masrafları 
Köy enstitülerinin bilûmum ücret ve masrafları ve 789 sayılı kanuna göre verilecek teçhi
zat bedeli 
Konferans ücreti 
Türk halk şarkılarının derleme ve armonizasyonu ile mahallî kıyafet ve rakısiarın filme 
alınması ve bu hususta lüzumlu her türlü vesait ve malzemenin teminiyle yol masrafları 
ve batı koro, şarkı, opera ve sahne müzik ve metinleri ve müzik ile tiyatroya ait 
ders kitaplarından lüzumlu görülenlerin dilimize adaptasyon, telif, tercüme, tetkik 
ve her türlü neşir masrafları 

10 Ankara Devlet konservatuvarı ve tatbikat sahnesinin bilûmum ücret ve masraflariyle kon-
servatuvar talebesinin yaz temrinleri kampı masrafları ve kampta çalışacak memur ve öğ
retmenlerin ücreti, yol paraları 

701 1 Ücret 
709 1 Ücret 
711 2 Kütüphanelerin tasnif, tesbit ve nakil masrafları, seyyar tesbit komisyonları azasının za

ruri yol masrafları, yend yaptırılacak kütüphane projeleri için müsabaka masrafı ve mü
kâfatı 

679 

681 
682 

683 
684 
685 

1 
3 

5 

2 
3 
4 
7 

1 

686 
688 
692 

696 
699 

1 

2 
4 

12 
9 
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718 

720 

728 

5 
7 
5 
6 
1 

764 

768 
771 

2 
4 
1 
4 

Tedris heyetine dahil profesörlerle yardımcılarına ait ücretler 
Konferans vereceklerin ücretleriyle konferans işlerinde çalıştırılacak memurlar ücreti 
Ecnebi profesörlerle lektörler ücreti 
Konferans ücreti 
Ücret 

Nafia vekâleti 

744 3 Muvakkat müstahdemler 
763 1 Yol ve köprülerin etüt ve aplikasyon bedel ve masrafları, istimlâk bedel ve masrafları, 

tabı ve ilân ücretleri, inşaatta çalışan sürveyyan ve şoförlerin ücret ve yevmiyeleri, 
resmî kuşat masrafları, inşaat mahallerine konacak telefon tesis ve işletme mas
rafları ve mükâleme bedelleri . 

8 Yol ve köprüler inşaatı ve bilûmum masraflar karşılığı 
3132 sayılı büyük Su işleri kanunu haricinde evvelce yapılmış ve yapılmakta bulunan.... 
Meriç su işleri masrafları 
Ücret 
İnşaat ve tesisat, ameliyat, tamirat ve ferşiyat, teçhizat, montaj masrafları, alelûmum 
lokomotif, vagon vesair her nevi makina alet ve edevatile levazım ve malzeme, mefru
şat ve eşya mubayaa tahmil ve teslim, tamir, muayene, tesellüm ve ekspertiz ve sigorta, 
istarya ve ardiye, Şomaj ücreti, bedel masrafları, faiz ve komisyonlar, vergi ve resim
ler, tazminat motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarının ve inşaat mahallerine konula
cak telefonların mubayaa ve işletme masrafları, ecnebi mühendis ve mütehassıslarla mü
teferrik müstahdemler ücreti, amele vesair müstahdemler yevmiyeleri.... 

774 İnşaat, istimlâk ve esaslı tamirat masrafları. 
775 Hafriyat masrafları 
781 Ankara şehri lağımlarının inşaat ve tesisat masrafla.riyle bu işlerde istihdam edilecek mü

tehassıs, mühendis, fen memuru, ressam ve sürveyyanlarm ücret, yevmiye ve harcırahla-
riyle usta ve amele yevmiyeleri, alınacak alât ve edevat ve malzeme bedelleriyle nakliyeleri, 
kırtasiye, matbu evrak ve tabiye ve bilûmum masrafları 

782 Ankara'da yaptırılmakta olan gençlik parkı bilûmum ücret ve masrafları 

iktisat vekâleti 
793 3 Muvakkat müstahdemler 
816 1 Ücret 
820 1 El ve ev sanatlarında kullanılan bilûmum alât ve edevatın mubayaa, tevzi ve şevki, tesisa

tın inşası ve bunların işletme ve murakabesi için kullanılacak lüzumlu memur ve ustala
rın ücret ve harcırahları ve bütün işletme, teşhir, propaganda masrafları ve bu hususta 
yapılacak her nevi yardımlar 

2 El ve ev sanatları kooperatif kurslarının bilcümle tesis ve idare ve tedris masrafları ve 
öğretmen ücretleri 

821 İşçi sigorta idaresi masrafı ve 3008 sa yılı kanunun 89 ncu maddesinin tatbiki masrafı 

Münakalât vekâleti 

833 3 Muvakkat müstahdemler 
854 Ecnebi mütehassıs, tercüman ve kâtiple ri 
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856 1 Umumî masraflar 
857 2 Limanları temizleme, tarama işleri ve şamandıra imal ve tesis, tamir, idame, idare ve bilû

mum masrafları 
858 1 Liman idarelerinin nakil vasıtalarının işletme, tamir, idame, mubayaa ve sair masrafları 
859 Devlet Reisine ait deniz vasıtalarının bilûmum işletme, mubayaa, inşaat ve müteferrik mas

rafları ve sigorta ücretleri için Denizyolları idaresine verilecek mebaliğ 

868 
869 

903 
929 
931 

932 

933 

934 

939 
941 

944 

3 
3 

3 
1 
2 
3 

1 
2 
1 

2 
3 
4 
1 
2 
4 
1 

3 Muvakkat müstahdemler 

Ticaret vekâleti 

Ziraat vekâleti 

Muvakkat müstahdemler 
Ücret 
Ziraat alât ve makinaları ihtisas mektebi ve makinist mektepleri umumî masrafları 
Zirai kurslar ve köy eğitmenleri ve su işleri ve seyyar arteziyen teşkilâtı malzeme ve umu
mî masrafları 
Muzur hayvan ve hastalıklarla mücadele umumî masrafı 
Merkez mücadele enstitüsü ve mücadele istasyonları umumî masrafı 
Islah istasyonları, deneme tarlaları, tohum üretme çiftlikleri ve örnek çiftlik mektepleri ve 
yonca tohumu temizleme evi umumî masrafları.... 
M'eyva işleri müesseseleri umumî masrafı 
Çay işleri müesseseleri umumî masrafları 
Zeytin bakım teşkilâtı ve zeytin işleri ve müesseseleri umumî masrafları 
Hayvan hastalıklariyle mücadele ve tahaffuzhaneler tesis ve idaresi umumî masrafları 
Aygır depoları 
Karasığır damızlıkhaneleri 
Merinos koyunlarının mubayaa ıslah ve yetiştirilmesiyle tevzi işleri umumî masrafı ve 
bu kabîl işlere yardım 

945 1 Pamuk ıslah ve ıslah edilmiş pamuk tohumu mubayaa, üretim ve tevzi işleri umumî mas
rafı ve bu kabîl işlere yardım 

947 1 Köy kalkınma ve zirai kombinalar umumî masrafları 
2 Tohum temizleme evleri umumî masrafları 

951 Enstitü ve laboratuvarlar ve levazım ve işletmeleri umumî masrafları 
954 1 Ücret 
956 Umumî masraflar karşılığı 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

997 Memleket iç ve dışındaki Türk şehitlerinin tezkir ve ipkayı namı için yapılmış ve yapı
lacak şehitliklerin bilûmum levazımı ve inşa masrafları ve bekçi ücretleri. 

998 inşaat, tamirat, tesisat ve istimlâk 
1000 1 Ücret 
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Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 

1036 Hava meydanlariyle yollar ve depoları inşaat ve istimlâki 
1037 1 Ücret 
1038 1 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanların ücreti 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 

1070 1 Ücret 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
1082 3 Muvakkat müstahdemler 
1100 1 Ücret 

Harita umum müdürlüğü 

1112 3 Muvakkat müstahdemler 





C - Cetveli 
Muvazene! umumiye kanunu: Madde - 8 

[Varidat nevilerinden her birinin müstenid oldukları lükümler] 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 
Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Birinci kısrm 

îrad ve servet vergileri 

22/3 /1934 
5/7/1934 

23/5/1935 
30/5/1935 

24/4/l936 
28/5/1027 

4/6/l937 

12/6/1937 

11/6/1937 

10/6/1938 
17/6/1938 

K 

B. 

iv 

anun 
> 

s> 
> 

> 
t> 

3> 

» 

M, 1 

anun 
» 

20/6/1938 

16/ 6/1939 

30/6/1939 

3 /7 /1939 

Kazanç vergisi 

2395 Kazanç vergisi 
2574 Kazanç vergisi kanununun 41 nci maddesinin son 

fıkrasının değiştirilmesi hakkmda 
2729 Kazanç vergisine dair olan 2395 sayılı kanuna ek 
2751 2395 saydı kazanç vergisi kanununun bazı hüküm

lerini değiştiren kanun 
2957 2395 sayılı kazanç vergisi kanununa ek kanun 
1065 Türkiye Cumhuriyeti dahilinde i fay i vazife eden 

bazı ecnebi rüesa ve memurları muiıassasatınm tev
kif ata tâbi tutulmaması hakkında 

3202 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 
50 nci maddesi 

3258 Kazanç vergisi hakkındaki 2395 numaralı kanunla 
1890, 1980, 2882 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 suretile kurulan iktisadî teşekküllerin tes 
kilâüle idare ve murakabeleri hakkındaki kanu
nun 46, 47, 48 nci maddeleri 

3470 Kazanç vergisi kanununda bazı değişiklikler ya
pılmasına dair 

3645 istanbul Elektrik, tramvay ve tünel idaresi teşki
lât ve tesisatının İstanbul belediyesine devrine 
dair kanunun 12 nci maddesi 

3656 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanunun 10 neu maddesi 

3659 Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylık
larının tevhid ve teadülü hakkındaki kanunun 
18 nci maddesi 



— C/3 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın mûstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

5/7/1939 

5/7/1939 

24/5/1940 
17/ 5/1940 

29/5/1941 

28/1/1942 

Kanun 

» 

» 
» 

» 

» 

3661 

3683 

3840 
3828 

4040 

4178 

Subaylar ve askerî memurlar maaşalrna dair; 1453 
numaralı kanuna ek kanunun 3 neü maddesi ! 
İskân kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair 
2395 ve 2729 sayılı kanunların tadili hakkında 
Fevkalâde vaziyet "dolayısiyle bazı vergi ve. resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanun 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanun. 
Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam 
hakkındaki kanunun 12 nci maddesi 

Hayvanlar vergisi 

20/ 1 /1936 
23/3/1938 

29/5 /1941 

Kanun 2897 
3343 

4040 

Hayvanlar vergisi kanunu , 
Hayvanlar vergisi kanununun barı hükümlerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler ek
lenmesine dair 
Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resim
lere .gam icrasına dair olan .3828 numaralı kanuna 
ek kanun 

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 

5/1941 

B. M. M. Kararı 

Kanun 

842 

3683 

4040 

Veraset ve intikal vergisi kanunu 
Veraset ve intikal vergisi kanununun bazı madde
lerini muaddil kanun 
Vefat eden mebuslara verilen ikramiyelerin tereke
ye dahil edilmiyeceğine dair 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere meçeanen 
temlik edilen gayrimenkullerin veraset ve intikal 
vergisi hakkmda 
Türkiyede ikametgâhı olan bir yabanerya vasiyet 
ve miras suretile geçen mallardan yurd dışmdı. 
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 
3828 numaralı kanuna ek kanun 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Madenler rüsumu 

26 mart 1222 Nizamname 
1 K. Sani 1320 > 

9 T. Sani 1325 trade 

6 nisan 1334 Kanun 

5 nisan 1341 

4/1 /1939 

12/4/1341 

26/3/1931 

44/ 6 /1935 

16 mayıs 1317 
24/3/1926 
27/6/1938 
10/6/1926 

14/6 /1935 
23/5/1938 

26/5/1941 

» 

Karar 

Kanun 

» 

» 

Nizamname 
Kanun 

» 
» 

» 
J. V. H. Kararı 

» 

601 

1070 

608 

1794 

2818 

792 
3504 
927 

2809 
2/8830 

2/15858 

18/ 5 /1334 Mukavelename 
7 mayıs 1310 Tezkere 

Maadin nizamnamesi 
Maadin nizamnamesinin 49 ucu maddesini muad-
dil nizamname 
Maden mültezimlerinden alınacak hare,; ve rüsum 
hakkındaki kısmı evvel harç ve rüsum defterinin 
bir numarası 
Maadin rüsumu nisbiye ve nıukarreresinden yüzde 
altı nisbetinde teçhizat hissesi alınacağına dair 
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mu
afiyet hakkındaki kanunun 5 nci maddesi 
Maadin nizamnamesinin muaddel 49 ucu maddesi
nin tefsirine mahal olmadığına dair 
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin tadili
ne dair 
Maadin nizamnamesinin 50 nci maddesinin tadili 
hakkında 
Maadin nizamnamesile 608 numaralı kanunun bazı 
maddelerini değiştiren kanun 
Taşocaklan 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 havzasındaki ruhsatnameli ocaklar
dan istihsal edilen kömürlerden yüzde üç nisbi re
sim alınmasına dair 
Ereğli kömür havzasındaki kömürlerden % 1 resim 
alınması hakkında 
Ergani bakır madeni hakkında 
Mihalıççık kil madeni hakkında 
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Tarihi Nevi No. Hulasa 

İkinci kıum 

İstihlâk ve muamele vergileri 

Gümrük vergileri 

A) Gümrük kanunu ve tadilleri 

11 nisan 1334 
14/2/1340 

4/ 1 /1926 

Kanun 
414 

705 

7/6/1926 
7/6/1926 
4/1/1930 

15/2/1930 

15/6/1930 

7/ 1 /1932 

7/4/1932 

28/12/1933 

23/6/1934 

22/12/1934 

20/1/1939 

17/1 /1940 

30/6/1941 

» 
> 

»" 

» 

. » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

B. M. M. Kararı 

905 
906 
1549 

1560 

1723 

1M8 

1940 

2372 

2533 

2646 

3567 

3777 

1253 

Gümrük kanunu 
Gümrük kanununun on dördüncü maddesini muad-
dil kanun 
Gümrük kanununun 62 nci maddesine müzeyyel 
kanun 
Gümrük kanununa müzeyyel mevad hakkmda J 
Gümrük kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 
Gümrük kanununun 35 nci maddesini ve müzeyyel 
kanunun 43 ncü maddesini tadil eden kanun 
Gümrük kanununa müzeyyel mevad hakkındaki ka
nunun beşinci maddesinin tadiline dair 
Gümrük kanununun 12 ve 110 ncu maddelerinin ta 
diline dair 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunum 72 
nci maddesi 
Gümrük kanununun 107 nci maddesini nnutddil 
kanun 
Gümrük kanununun 36 nci maddesinin tadiR 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 
1918 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 
kanun 
Gümrük kanununun. 906 numaralı kanunla tadil 
edilen 39 ncu maddesinin tefsirine mahal olmadığı 
hakkında 

B) Gümrük tarife kanunu ve tadilleri ve bunlarla alâkadar kanun 

11/6/1330 Kanun Vasatı Asyadan celbolunan pamuk tohumlarının 
resimden muafiyeti hakkmda 



— C/6 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

31/10/1331 

22/2/1926 

7 / 1 /1926 
8/6/1926 

9 /5 /1927 

23/6/1927 

1/6/1929 
5/12/1929 

29/3/1930 
24/5/1930 
31/5/1930 

11/6/1930 
12/6/1930 

15/6/1930 

12/2/1931 

26/2 /1931 

26/3 /1931 

Kanun 

B. M. M. Karan 

Kanun 

752 

904 
917 

1020 

1140 

1499 
1535 

1577 
1641 
1669 

1715 
1717 

1722 

616 

1756 

1791 

26/3/1931 

3/12/1931 

7 / 1 /1932 

20/4/1933 

31/5/1933 

» 

Tefsir 

Kanun 

» 

» 

1795 

172 

1926 

2154 

2255 

Ecnebi memleketlerden gelecek damızlık hayvana
tın gümrük resmi muafiyeti hakkında 
Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük re
simleri hakkında 
Islahı hayvanat kanunu 
Beynelmilel yataklı vagonlar şirketine aid yataklı 
ve yemekli vagonların gümrük resminden muafi
yetine dair 
917 sayılı ve 8/6/1926 tarihli kanuna müzeyyel 
kanun 
Belediyelerce getirilecek itfaiye alât ve edevatile 
araba ve teferruatının muafiyeti hakkında 
Gümrük tarifesi kanunu 
Gümrük tarifesi kanununun 31 nci maddesinin ta
diline dair 
Gümrük tarifesi kanununun tadiline dair kanun 
Tohumlukların gümrük resminden istisnasına dair 
Gümrük tarifesi kanunu ile tarifede yapılacak tas
hihler hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası kanunu 
Gümrük tarifesi kanununun beşinci maddesinin 10 
neu fıkrasının tadili hakkında 
Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine ve 
on milyon dolarlık istikraz aktiııc dair mukavele
namenin tasdiki hakkında 
Gümrük tarifesi kanununun beşinci maddesinin 7 
nci fıkrası hakkında 
Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim
leri hakkında 
Hali harpte bulunan ordular yaralılarının tevfini 
ıstırap ve ıslahı halleri ve üseraya yapılacak mu
amele hakkında 1 temmuz 1929 tarihinde Cenev
re'de inikat eden siyasi konferans tarafından iz
har ve 27 temmuz 1929 da imza olunan 2 adet mu
kavele ile bir senedi nihainin tasdikma dair kanun 
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 
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 



-HA-
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

3 /6 /1933 

8/ 6/1933 

9/4/1937 

5/5 /1937 
25/6/1937 

15/12/1937 

21/3/1938 

11/4/1938 

20/4/1938 

Kanun 

11/ 6/1933 

28/5/1934 

14/6/1934 

23/12/1934 

12/6 /1935 
11/10/1935 

Tefsir 

» 

-» 

» 

Kanun 
Tefsir 

2268 

2285 

190 

2456 

2510 

2672 

2785 
216 

8/11/1935 

10/6/1936 

11/12/1936 
11/1/1937 

10/2/1937 
10/2/1937 

B. M. M. Karan 

Kanun 

» 
» 

» 
» 

903 

3023 

3078 
3091 

3122 
3123 

3152 

3167 
3264 

3283 

3339 

3359 

3369 

Hulasa 

Umumî ihtiyacat için hariçten getirilecek madenî 
su borularile aksam ve teferruatından gümrük res
mi alınmamasına dair 
Cenub demiryollarının işletilmesine aid itilâfnanıe-
nin imzasına salâhiyet verildiğine dair olan kanu
na müstenid itilâfnamenin 6 ncı maddesi 
2255 sayılı kanuna bağlı cetvelin 401 numarası 
hakkında 
Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka pul ilsakı 
hakkmdı 
tskân kanununun 32, 33, 34 ve 35 nci madde
leri 
2456 sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında 
Şeker istihlâk ve gümrük resmi hakkında 
Halkevleri için getirilen seyyar sinema ve radiyo 
makinelerine mahsus ve bunlarla cihazlanaeak oto
mobil ve kamyon gibi vasıtaların bu sinema ve 
radiyoların 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 

Tuz kanunu 
Yabancı memleketlere gönderilecek domuz ve 
müstahzaratından muayene resmi alınmasına dair 
kanun 
öğretici ve teknik filimler hakkmda kanun 
İskân kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair olan 2848 sayılı kanuna müzeyyel kanun 
Gümrük tarifesi hakkındaki 1499 sayılı kanuna ek 
kanun 
Kara avcılığı kanununun 19 ncu maddesi 
2255 sayılı kanuna bağlı cetvelin 695/B, G 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 nci maddesinin 1 
numaralı bendinin değiştirilmesine dair kanun 



Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 
ıi Nevi No, Hulâsa 

25/4/1938 S i * u n 

3 /6 /1938 » 

10/6/1938 » 
17/6/1938 » 

22/6 /1938 

24/6 /1938 

27/6 /1938 

29/6/1938 

29/6/1938 

12/12/1938 

12/ 6/1939 

16/6/1939 

30/6/1939 

5 /7 /1939 

3373 

3424 

3437 
3465 

3481 

3496 

3506 

3528 

3537 

3544 

3641 

3645 

3657 

3689 

9/10/1939 3729 

Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikına dair 
Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşkilât ka
nununun 16 neı maddesi 
Tütün ve tütün inhisarr kanunu 
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) 
Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 216 nu
marasında değişiklik yapılmasına dair kanun 
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikına dair 
kanun (2/8179 sayılı ve 26/2/1938 tarihli karar
name için) 
Teşviki sanayi kanunu ile bu kanuna müzeyyel 
2261 sayılı kanunun bazı hükümlerinin değiştiril
mesine dair kanun 
Gümrük tarife kanununu değiştiren 2255 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinde değişiklik yapan ka
mın 
Gümrük tarife kanununa bağlı umumî idhalât ta
rifesinin 607/D. 1 pozisyonuna bir fıkra ilâvesine 
dair 
İstanbul Elektrik, tramvay ve tünel idareleri teş
kilât ve tesisatının İstanbul belediyesine devrine 
dair kanunun muvakkat birinci maddesi 
İskân kanununun bazı maddelerini değiştiren 2448 
numaralı kanunun 3 ncü ve 2510 numaralı kanu
nun 31 nci maddelerinin tadili hakkındaki kanu
nun 2 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları 
Bursa ve müttehit Elektrik Türk Anonim şirketi 
imtiyazlariyle tesisatının ve Mersin Elektrik Türk 
Anonim şirketi hisse senetlerinin bir kısmının sa
tın alınmasına dair mukavelenamenin tasdiki ve 
bu müesseselerin işletmeleri hakkında kanun 
Ecnebi Devletlerden temin edilen ve edilecek olan 
kredilere mahsuben celbolunan harb teçhizat ve mal
zemesinin gümrük resmile sair vergi ve resimlerden 
istisnası hakkında ^ 



— C/9 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

17/1/1940 

18/1/1940 

27 /3 /1940 
16/4 /1941 

22/ 9 / l941 

22/12/1941 

19/ 1 /l942 

15/12/1939 Kanun 

17/ 1 /1940 

3746 

3775 

3776 

3781 

3788 
4000 

28/4 /1941 » 

2 / 7 /1941 » 

4011 

4084 

4119 

4158 

4172 

Sanayide kullanılan ibtidaî maddelerle makine 
alât ve edevatı ve bunların yedek ve tecdid parça
ları hakkındaki kararların tasvibi hakkında 
Hariçten idhal edilecek bazı maddelerin gümrük 
resimlerinin tadili hakkındaki 2294 sayılı kanuna 
tevfikan icra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen ka
rarların tasdikma dair 
Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müdafaa 
pulu ilsakı hakkındaki kanunda bazı değişiklik ya
pılmasına dair 
Gümrük tarifesinin 695 numarasırm D pozisyonu
nun tadiline dair 
Çay kanununun 12 nci maddesi 
Erzincan ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir 
olan mıntakada zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkındaki 3773 numaralı kanunun 5 nci madde
sine bir fıkra ilâvesine ve bu kanuna yeniden bazı 
hükümler eklenmesine dair kanun 
Antakya ve İskenderun elektrik müesseselerinin ma
hallî belediyelere devrine mezuniyet verilmesi hak
kındaki kanunun 3 ncü maddesi 
Hariçten satın alınan buharlı ve motorlu gemiler
le memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek 
eşyanın gümrük resminden istisnasına dair olan 
3339 numaralı kanun hükümlerinin uzatılması hak
kında kanun 
Kızılay cemiyeti ve harp ve âfet vukuunda onun
la birlikte çalışmak üzere Hükümetin müsaade
siyle gelecek bu türlü sıhhî ve insanî yardım he
yetleri namına vürut edecek olan eşyanın gümrük 
vergisinden muafiyetine dair kanun 
Ecnebi Devletlerden temin edilen ve edilecek olan 
kredilere mahsuben celbolunan harp teçhizat ve 
levazımının gümrük resmi ile sair vergi ve resim
lerden istisnası hakkındaki 3729 numaralı kanuna 
ek kanun 
Bazı maddelerin gümrük resimlerinde İcra Vekil
leri Heyetince yapılan tadillerin tasdikma dair ka
nun 

C) Gümrük resmine haizi tesir olan ticaret mukavelelerinin tasdikma dair kanunlar 

31/5/1930 Kanun 1671 

7 /6 /1930 1639 

Türkiye ve İsveç arasında yapılan ticaret ve seyri-
sefain mukavelesi hakkında 
Türkiye - Almanya ticaret mukavelenamesinin tas
dikma dair 



— C/10 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

7/6/1930 

7/ 6/1930 

26/3/1931 

28/5/1933 

4/6/1934. 

3/6/1935 

29/1 /1936 

7/6/1937 

Kanun 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1690 

1691 

1799 

2237 

2499 

2756 

2909 

3210 

7 / 6 / l 9 3 7 

7 /6 /1937 

28/ 6/1938 

21 / 1 /1939 

16/6/1939 

1/4/1940 

3215 

3216 

3520 

3569 

3646 

3792 

Hulâsa 

Türkiye ile Macaristan arasında münakid ticaret 
mukavelesi hakkmda 
Türkiye ile Bulgaristan arasında aktedilen ticaret 
ve seyrisefain muahedesi hakkında 
Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki ticaret ve 
seyrisefain mukavelesi hakkmda 
Türkiye ile Polonya arasmda münakid ticaret ve 
seyrisefain mukavelesi hakkmda 
Türkiye ile Bulgaristan arasmda akid ve imza 
edilen ticarî itilâf hakkmda 
2499 sayılı kanunla kabul edilen Bulgar ticaret mu
kavelesinin bir numaralı cetvelinde yapılan deği
şiklik hakkında 
1758 sayılı kanunla kabul edilen Yunan ticaret 
mukavelesine zeyil hakkmda 
Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti Şehinşahisi 
arasında Tahranda 20/4/1937 tarihinde akid ve 
imza edilen havai seyrüsefer mukavelesinin tas-
dikına dair kanun (Madde 10 - 14) 
Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti Şehinşahisi 
arasında 14/3/1937 tarihinde Tahranda akid ve 
imza edilen hudud mıntakasının emniyetine ve 
mezkûr mıntakada çıkan hâdise ve ihtilâfların 
tesviyesine aid mukavelenamenin tasdikma dair 
kanun (Madde : 11) 
Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti Şehinşahisi 
arasında imza edilmiş olan hududda tesis edile
cek Türk - tran gümrüklerinin faaliyetini tanzim 
eden anlaşmanın tasdiki hakkında kanun (Mad
de : 9) 
Terbiyeyi mahiyeti haiz filimlerin milletler ara
sında intişarını kolaylaştırmak için 11/10/1933 ta
rihinde Cenevrede akdolunan beynelmilel muka
veleye iltihaka dair kanun 
Türkiye - Almanya ticaret mukavelesine müzey-
yel olarak Ankarada 19/5/1936 tarihinde tanzim 
ve imza edilen üçüncü itilâfnamenin tasdiki hak
kında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında 1 - .IV - 1939 tarihinde Ankarada im
zalanan ticaret anlaşmasının tasdikma dair 
Havaî münakalâtta kullanılan mahrukat ve yağ. 
larm resimlerden muaf tutulması hakkında Lon-
drada imza edilen mukavelenamenin tasdiki hak
kında 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

9/ 1 /1934 

30/4 /1938 

15/12/1938 

19/8/1938 
13/ 1 /1939 

25/5/1939 

23/12/1939 

D) Gümrük 
Kararname 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

resmine mütet 
2/20 

2/8672 

2/10030 

2/9456 
2/10258 

2/11092 

2/12543 

12/2 /1940 2/12837 

Tarifenin 694/A numarasına giren kömürlerin 
gümrük resminin tenzili hakkmda { 
Laboratuarlarda kullanılan camdan alâtı fenniye 
ve cihazların gümrük resmi hakkında 
Hariçten idhal olunacak makine alâtı ve bunların 
yedek ve tecdid parçalarının gümrük resmi hak
kında 
Sinema filimlerinin gümrük resmi hakkında 
Çiçeklerin gümrük resminde yapılan tadilât hak
kmda 
Hariçten idhal olunan çimentoların beher tonunun 
iki lira gümrük resmine tâbi olduğu hakkında 
Askerî fabrikaların gümrük ve buna munzam re
simlerden muafen geçirecekleri ibtidaî maddelerle 
bunun sureti tatbiki hakkındaki talimatnamenin 
tasdiki hakkında 
Askerî fabrikaların ithal edeceği iptidaî maddeler 
hakkında 

20/4 /1933 

10/2 /1937 

4 /6 /1937 

24/6 /1938 

28/6 /1938 

1 7 / 1 /1940 

17/5 /1940 

28/5/1940 
1 /1941 

Kanun 

Muamele vergisi 

2154 Halkevleri için ithal olunan radiyo \re sinema ma
kinelerinin gümrük ve muamele ve okturva ver
gi ve resimlerinden muafiyetine dair 

3122 öğretici ve teknik filimler hakkmdaki kanunun 
birinci maddesi 

3202 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 
50 nei maddesi 

3491 Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nei 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 

3773 Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müte
essir olan mmtakada zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki kanunun 5 nei maddesi ! 

3828 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 4 ncü maddesi 

3843 Muamele vergisi kanunu 
3973 Muamele vergisi kanununa ek kanun j 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

.16/4/1941 Kanun 

29/ 5 /1.941 » 

17/ 7 /1940 Kararname 

17/7 /1940 > 

10/ 7 / l 941 » 

4000 Erzincan ve Erzincan yor sarsıntısından müteessir 
olan ırııntakada zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkındaki kanunun 5 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesine! ve bu kanuna yeniden bazı hükümler eklen
mesine dair kanun 

4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanun 

2/13965 Muamele vergisinden istisna edilen yarı mamul 
maddeler hakkında 

2/13993 Muamele vergisinden istisna edilen makine alât ve 
edevatı hakkında 

2/16176 17/7/1940 tarihli ve 2/13993 numaralı kararname 
ile meriyete konulan karara bağlı listede yazılı 424, 
f)60 ve 666/1 tarife numaralarına dahil eşyanın 
muamele vergisinden muafivetine dair 

Dahilî istihlâk vergisi 

A) Şeker, glikoz ve mayi madenî mahrukat 

12/6/1930 
22/7/1931 

19/4/1934 

26/5/1934 

12/6/1935 
14/6/1935 

25/ 1 /l937 

14/6 /1937 

17/5/1940 

Kanun 
» 

» 

> 

» 
» 

» 

» 

» 

29/5/1941 

1718 
1871 

2414 

2448 

2785 
2796 

3101 

3263 

3828 

4041 

Dahilî istihlâk vergisi hakkında 
Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 numaralı 
kanunu muaddil kanun 
Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 numaralı 
kanunu muaddil kanun 
Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 sayılı ka
nuna müzeyyel kanun 
Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkında 
Dahilî istihlâk vergisi kanununun 10 nen madde
sinin tadili ve muvakkat bir madde ilâvesi hak
kında 
Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkındaki ka
nuna müzeyyel kanun 
Dahilî istihlâk vergisi kanununa müzeyyel 2448 nu
maralı kanunun tadiline dair kanun 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 5 nci ve 6 ncı 
maddeleri 
Şeker ve glikozdan alman istihlâk vergisinin arttı
rılmasına dair kanun 



C/13 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihî Nevi No. Hulâsı 

24/5/1934 
14/6 /1937 

11/6/1937 

2 7 / 6 / l 9 3 8 

29/5 /1941 

Kanun 

Tefsir 

Kanun 

B) Elektrik ve havagazı 

2442 Elektrik ve havagazı istihlâk resmi hakkında 
3260 Dahilî istihlâk vergisi kanununun 2 nci maddesine 

bir fıkra ile müstakil maddeler ilâvesine dair olan 
1871 sayılı kanunun ikinci maddesini değiştiren 
2442 numaralı kanuna ek kanun 

224 2442 sayılı kanunun birinci maddesinin (G) fıkra
sının tefsiri 

3508 Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve sergi
lerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair olan 
kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun 

4040 Bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 8828 
numaralı kanuna ek kanunun 34 ncü maddesi 

O) Bazı maddelerden aıman istihlâk vergisi 

27/5/1935 
11/6/1937 

29/6/1939 

17/5/1940 

24/5/1940 

29/5/1941 

Kanun 
B. M. M. Kararı 

Kanun 

» 

» 

» 

2731 
1009 

3536 

3828 

3841 

4040 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınmasına dair 
Bazı maddelerden istihlâk vergisi almması 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 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanun 
Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkın
daki 2731 sayılı kanunun bazı hükümlerini 4eİiŞ-
tiren kanun 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kainuna 
ek kanun 

19 nisan 1298 
22 haziran 1305 

18 sefer 1299 
22 haziran 1305 

Kara, deniz av vergileri 

Nizamname Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesi 
Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin 13 
ncü maddesini muaddil 
Zabıtai saydiye nizamnamesi 
Zabıtai saydiye nizamnamesinin 30 ncu maddesi 
makamına kaim maddei nizamiye 



— C/14 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

2 eemaziyülevvel 1324 Nizamname 

16/4 /1338 
6/4/1340 

18/ 1 /1926 

22/4/1926 

6/12/1928 

24/4/1936 

5/5/1937 

Kanun 
» 

> 

» 

B. M. M. kararı 

Kanun 

» 

218 
465 

721 

820 

17 

2956 

3167 

Hulâsa 

Zabıtai saydiye nizamnamesinin 27 nci maddesi 
makamına kaim maddei nizamiye 
Zabıtai saydiye nizamnamesini muaddil kanun 
istanbul ve tevabii balıkhanesine müteallik nizam
namenin 1, 3 ncü maddelerinde muharrer rüsu
mun tezyidine dair 
Zabıtai saydiye nizamnamesine bazı mevad tezyi-
line dair 
Zabıtai saydiye ve İstanbul tevabii balıkhanesine 
müteallik nizamnamelerin bazı maddelerini mu
addil 
Sünger saydedenlerden 820 numaralı kanun mu
cibince saydiye resmi alınmayacağına dair 
Yunus balıklarının ve bunlardan çıkan balık yağ
larının av vergisinden istisnasına dair 
Kara avcılığı kanunu 

i n / 4 / l340 

31/5/1930 

Kanun 

25/6/1933 » 

17/5/1940 » 

24/ 5 /1940 
29/5 /1941 

Nakliyat resmi 

472 Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 

1667 Devlet demiryolları ve limanlan idarei umumiye 
sinin teşkilât ve vezaifine dair kanuna müzeyyel 
kanunun 1 nci maddesi 

2030 Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 

3828 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 9 ve 10 ncu 
maddeleri 

3842 472 sayılı kanunu tadil eden kanun 
4040 3828 numaralı kanuna ek kanunun 25 nci maddesi 

Sefineler rüsumu 

15/4/1338 
6/4 /1340 

6/4 /1340 

Kanon 216 
466 

467 

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 ncü mad
desinin «C» fıkrasmm ilgasma dair 



0/15 — 
Vergilerin ve lesimlerin ve sair hasılatın mûstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

13/12/1935 Kanun 

5/7/1939 

2864 

3687 

Hulâsa 

Hususî yatlarla münhasıran turist taşıyan veya 
ilmî hususatta kullanılan gemilerden bazı deım 
resimlerinin affine ve bazılarından tenzilât icra
sına dair 
Karadeniz havzasından kömür alacak gemilerin rü
sumdan muafiyeti hakkmda 

23/5/1928 
14/12/1929 

10/6/1930 

11/6/1930 

14/1/1933 

10/6/1933 

28/5/1934 
3/7/1934 

23/12/1934 

16/10/1935 

21/10/1935 

21/10/1935 

20/1/1936 
8/6/1936 
4/6/1937 

9/6/1937 
7/1/1938 

25/4/1938 
10/6/1938 

15/6/1938 

Kanun 

» 

» 

> 

» 

> 
» 

» 

» 

» 

> 

> 
» 
» 

» 
> 

» 
» 

» 

Damga resmi 

1324 Damga resmi kanunu 
1541 Damga resmi kanununun 13 ncü maddesinin 8 nei 

fıkrasının tadili hakkında 
1711 Tasarruf sandıklan hakkındaki kanunun 8 inci 

maddesi 
1715 Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası kanununun 

92 nei maddesi 
2099 1704 numaralı kanunun bazı maddelerinde tadil ve 

tashih icrasına ve bir madde ilâvesine dair kanu
nun 3 ncü maddesi 

2292 Osmanlı bankasının imtiyaz müddetinin temdidi 
hakkındaki kanunun 1 nei maddesiyle tasdik olu
nan imtiyaz mukavelenamesinin 11 nei 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 nei maddesi 
2828 Damga resmi hakkındaki 1324 sayılı kanunun 32 

nei maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
2834 Tarım satış kooperatifleri kanununun 21 nei niad-

desi 
2836 Tarım kredi kooperatifleri kanununun 22 nei mad

desi 
2897 Hayvanlar vergisi kanununun 34 ncü maddesi 
3008 îş kanununun 9 ncu maddesi 
3202 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 

50 ve 56 ncı madeleri 
3222 Telsiz kanununun 14 ncü maddesi 
3308 Devlet ziraat işletmeleri kurumu kanununun; 15 

nei maddesi 
3371 tskân kanununa ek kanun 
3437 Tütün ve tütün inhisarı kanununun 112 nei mad

desi 
3456 Noter kanununun 22 nei maddesi 



— C/16 
Vergilerin ftr resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 
Tarihi Nevi No. Hulâsa 

22/6/1938 

24/6/1938 
28/6/1938 

29/6/1938 

27/ 1 /1939 
16/6 /1939 

5/7/1939 

5/7 /1939 

5/7/1939 

6/7/1939 

3/ 1 /1940 

27/3/1940 
17/5/1940 

7/8/1940 

25/12/1940 

29/5/1941. 

2/6/1941 

2/6/1941 

2/7/1941 

2/7/1941 

Kanun 3478 

3491 
3522 

3529 

3590 
3645 

3670 

3683 

3686 

3702 

3765 

3788 
3828 

3908 

3954 

4040 

4056 

4058 

4081 

4085 

Damga resmi kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddelerin ek
lenmesine dair kanun 
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci maddesi 
Devlet tarafından kurulacak demiı ve çelik fab
rikalarının haiz olacakları muafiyet hakkında 
Ecnebilerin Türkiye'de ikameti ve seyahatleri hak
kındaki kanunun 2 nci maddesi 
Damga resmi kanununun tadiline dair kanun 
İstanbul Elektrik, tramvay ve tünel idareleri teş
kilât ve tesisatının İstanbul belediyesine devrine 
dair kanunun 12 nci maddesi 
Millî piyango keşidesine dair kanunun 9 ncu mad
desi 
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 
Çay kanununun 12 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 11 nci maddesi 
Yeniden kurulacak Erzincan şehrinin istimlâkine 
dair kanunun 2 nci maddesi 
Millî korunma kanununun değiştirilmiş olan 50 
nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair 3828 numaralı kanuna ek 
kanun 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununa bazı maddeler 
ilâvesine dair bulunan kanunun 7 nci maddesi 
Tasarruf bonoları ihracına dair bulunan kanunun 
3 ncü maddesi 
Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanunun 
35 nci maddesi 
Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Beledi
yeler bankası memurları tekaüt sandığı teşkiline 
dair kanunun 14 ncü maddesi 



— d/i? — 
Vergiletin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

4 / 7 /1941 Kanun 

15/12/1941 » 

19/12/1941 » 

4094 

4152 

4156 

Hulâsa 

Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipotekli ve 
müteselsil kefaletli zirai alacakların taksitlendiril-
mesine dair kanunun 7 nci maddesi 
Askerlik kanununun 39 ve 61 nci maddelerinip. ta
diline dair kanun 
Millî korunma kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanunun 1 nci maddesi 

30 T. sani 1330 Kanun 

1 mart 1332 Kanun 

10/6/1926 

21/5 /1928 

16/5/1929 
19 /3 /1931 

27 /6 /1931 
4 / 7 / 1 9 3 1 

4 / 7 / 1 9 3 1 
7 /4 /1932 

2 /6 /1934 

14/6/1934 
4/7/1934 

15/12/1934 
22/12/1934 
29/12/1937 B. M. M. Kararı 

Tapu harçları 

Vilâyetlere aid mekâtibi iptidaiye ve tâliye binaları 
senedatmın bilâ resim vilâyet namına tebdili hak
kında 
Muamelei mütekabile esası üzerine itilâfname teati 
eden düveli ecnebiyenin Türkiyede bulunan sefaret 
ve konsoloshane binalarının vergi ve rüsumdan is
tisnasına dair 

929 Devlet demiryolları istimlâk kanununun • $ nca 
maddesi 

1301 Bazı müessesat muafiyetleri hakkındaki ahkâmın 
ilgasına dair olan kanunun 5 nci maddesi 

1451 Tapu harçları kanunu 
1771 Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi ve intaç, 

hakkında 
1833 Arazi vergisi kanununun 8 nci maddesi 
1836 Veraset ve intikal vergisi hakkındaki kanunun 

bazı maddelerinin tadiline ve bazılarının ilgasına 
dair kanunun 50 nci muaddel maddesi 

1837 Bina vergisi kanununun 14 ncü maddesi 
1944 1331 numaralı kanuna tevfikan verilen tapu sened-

leri harçlarının bakiye taksitlerinin affine ve gayri-
mübadillere verilecek gayrimenkul emvalin tapu 
haremdan istisnasına dair 

2490 Arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 23 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası 

2510 İskân kanununun 39 ncu maddesi 
2567 Arazi vergisi kanununun muvakkat 3 ncü maddesi 

yerine kaim maddesi 
2613 Kadastro ve tapu tahrir kanunu 
2644 Tapu kanunu 
1023 Tapu kanununun muvakkat maddesi hakkında 



ö/id 
Verdilerin ve resimlerin ve sair ha*ılatm mûstenidatz 

Tarihi ^ Nevi No. Hulâsa 

3 /6 /1935 
23/12/1935 
25/12/1935 

Kanun 
» 

2762 
2870 
2879 

8/2/1937 
4/6/1937 

7/ 1 /1938 

28/6/1938 

5/12/1935 
17/7/1936 
27/12/1937 
22/6/1938 

5/7/1939 

11/7/1939 

27/3/1940 
7/8/1940 

> 
» 

» 

> 

Niza m nam e 
•» 

» 
Kanun 

» 

» 

» 
» 

3116 
3202 

3308 

3522 

2/3542 
2/5042 
2/1777 
3480 

3683 

3711 

3788 
3908 

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 dair nizamname 
îsk ân muafiyetleri nizamnamesi 
İstanbul Elektrik şirketi imtiyazile tesisatının sa
tın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkın
daki kanunun 2 nci maddesi 
tskân kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair 
Hatay vilâyeti kurulmasına dair kanunun muvak
kat 7 nci maddesinin B fıkrası 
Çay kanununun 7 ve 12 nci maddeleri 
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 harçtan 

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. İdaresi vasıtasilc 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 



- C/19 
Vergilerin ve resimlerin ve sair haatlatm müstenidata 

Tarihi Nevi No. Hulâsa i W ' ' 

23/6/1927 
12/5/1928 

23/5/1928 
21/10/1935 

28/6/1938 
14/11/1938 

29/6/1938 

5/7/1939 

15/12/1941 

Kanun 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

1143 
1260 

1318 
2833 

3519 
3541 

3529 

3683 

4151 

Pasaport ve kançılarya ve saire > Jf l 'i 

Şehbenderlik rüsumu 
Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlar hak
kında 
Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkmda 
Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkındaki ka
nuna bağlı cetvelin değiştirilmesine dair 
Pasaport kanunu 
Sıhhat patenteleri üzerine yapılan konsolosluk vi
zelerini kaldıran beynelmilel itilâfnameye iltiha
kımız hakkmda 
Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak
kında kanun j 
İskân kanununun bizi maddelerinin değiştirilme
sine dair 
Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
1260 sayılı kanunun 8 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun 

23/7/1934 

8/6/1936 
4/ 6/1937 

15/6/1938 
24/6/1938 

24/6/1938 

5/7/1939 
14/ 1 /1942 

15/12/1941 

Kanun 

NoU rler 

2661 Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk 
ve yemeklik dağıtılması hakkındaki kanunun 5 nci 
maddesi 

3008 İş kanununun 9 ncu 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 
4166 Noter kanununun bazı maddelerini değiştiren ka

nun 
4152 Askerlik kanununun 39 ve 61 nci maddelerinin ta

diline dair kanun 



— C/20 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılata» mflstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Diğer harçlar 

10 mart 1296 
28 nisan 1304 
12 ağustos 1317 
25 mart 1321 

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 

25/4 /1938 
17/6/1938 

Kanun 
Nizamname 

> 
İrade 

Kanun 

> 

» 

» 
» 

964 
984 

1262 

1401 
1527 

1939 
2837 
3323 

3371 
3458 

9/10/1939 

1 1 / 5/1939 Nizamname 

3728 

2/10941 

ihtira beratı 
Alâmeti farika nizamnamesi 
Alâmeti farika nizamnamesine müzeyyel madde 
İhtira beratı ile alâmeti farika rüsumunun tazifi 
hakkında 
Nüfus kanunu 
Eczacılar ve eczaneler hakkında 
Ecza depolarından alınan ruhsatiye harcı hak
kında 
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki ka
nunun harca müteallik hükümleri 
Alâmeti farika nizamnamesine müzeyyel kanun 
Müstahzaratı kimyeviye rüsumu kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkında 
İhtira beratı kanununa bir madde ilâvesi hakkında 
tskân kanununa ek kanun 
2887 sayılı kanunun tadiline dair kanunun birinci 
maddesi 
tskân kanununa ek kanun 
Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanunun 6 ncı 
maddesi 
Mutahassıs tabiblerle kimyagerler ve diğer sıhhiye 
memurlarile fennî gözlükçülere ve hususî hastane 
açacaklara verilecek ihtisas vesikası, şahadetname 
ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar hakkmda 
3458 sayılı kanunun 6 ncı maddesine tevfikan ha
zırlanan nizamnamenin 10 ncu maddesi 

2/2/1340 

3/5/1928 
8/6/1930 

23/3/1931 

11/ 1 /1937 

Kanun 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

405 Zabıtai sıhhiyei hayvaniye kanunu muvakkatini 
muaddil kanun 

1234 Hayvan sağlrk zabıtası hakkında 
1693 Hayvan sağlık zabıtası kanununun 39 ncu madde

sini muaddil kanun 
1775 Hayvan sağlık zabıtası kanununun 22, 46, 48 nci 

maddelerinin tadili hakkmda 
3091 Yabancı memleketlere gönderilecek domuz ve müs

tahzaratından muayene resmi alınmamasına dair 



C/21 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Üçüncü kmun 

İnhisarlar safi hasılatı 

17/ 6/1938 Kanun 

Tütün 

3437 Tütün ve tütün inhisarı kanunu 

11/12/1936 Kanun 3078 

Tuz 

Tuz kanunu 

22/3 /1926 
16 /5 /1926 

11/8/1933 

21 /2 /1934 

16/2/1938 

. 

Kanun 
Talimatname 

» 

» 

Kararname 

İspirto ve 

790 

14842 

2/172 

2/8183 

5/ 5 /1938 Kararname 

16/8 /1939 

2/8737 

2/11632 

4 /3 /1940 2/12954 

ispirtolu içkiler 

İspirto ve meşrubatı süuliye hakkında 
790 numaralı kanunun ıfiıveri icraiyesini mübeyyin 
talimatname 
790 sayılı kanunun suveri icrafyesini mübeyyin ta
limatnamenin muaddel ikinci maddesi 
790 numaralı kanunun suveri icraiyesini mübeyyin 
talimatnamenin muaddel 8 nci maddesi 
790 sayılı kanunun suveri icraiyesini mübeyyin 
talimatnamenin muaddel 2 nci maddesinin saf is
pirtolara aid inhisar resminin asgarî haddinin 10 
kuruşa indirilmesine dair 
790 numaralı kanunun suveri icraiyesini mübey
yin talimatnamenin 39 ncu maddesinin kaldırıl
masına ve 40 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
790 sayılı kanunun tatbik suretini gösteren talimat
namenin 8 - 8 - 1938 tarihli 2/9420 sayılı kararna
me ile değiştirilen ikinci maddesinde bira için tayin 
edilmiş olan resim haddinin litre başına, şişe ve 
fıçı birasında vasati 4 ilâ 10 kuruş olarak değişti
rilmesine dair 
2/172 sayılı ve 21 - II -1934 tarihli kararnameye 
ek kararname 



- C/22 -
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Revolver, fişek ve patlayıcı maddeler 

23/ 5 /1934 Kanun 2441 Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemeleri fişek 
ve revolver inhisarı kanunu 

14/1 /1933 Karar 13759 Madenlere yapılacak mevaddı infilâkiye satışları
nın maliyet fiati üzerinden icrası hakkında 

10/6/1933 t 14451 Madenlere satılacak taç barutlarının maliyet fi
ati üzerinden satılmasına dair 

Kibrit ve çakmak 

1/6/1929 Kanun 1503 Kibrit ve çakmak inhisarı hakkında 
15/6/1930 •» 1722 Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine mü

teallik mukavelenin tasdikına dair 
17/5/1940 » 3828 Fevkalâde vazyet dolayısiyle bazı vergi ve resim-, 

lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 13 ncü maddesi 

29 /5 /1941 » 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 28 nci maddesi 

Oyun kâğıdı 

21/6/1927 Kamın 1118 Oyun kâğıdlarr inhisarı hakkında 

Dördüncü kısmı 

Devlete aid emvalve emlâk hasılatı 

8/2/1937 Kanun 3116 Orman kanunu 
13/6/1938 » 344-1 Orman kanununa ek kanun 
1/6/1926 » 892 Orman nizamnamesi mucibince alınan yaylakıye 

resminin lâğvine dair 
9 /8 /1938 Nizamname 2/9634 Orman umum müdürlüğü memurlarının göreceği 

islere dair nizamname 



- cm -
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

1/11/1336 Kanun 

Gayrimenkul icar ve ecri misilleri 

46 Ilazinei hassaya aid emlâk ve arazi muamelâtı ta 
sarrufiyesine dair 

13 eylül 1331 

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 » 

2 / 6 /1929 Kanun 

2 /6 /1929 » 
19 /3 /1931 » 
21 /7 /1931 » 

21 /4 /1932 » 

7 /4 /1932 » 

27/6/1932 » 

Menkul ve gayrimenkul mallar satış hasılatı 

Kanunu muvakkat Ahar 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 edu-

cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
748 Emvali milliye ve metrûkeden veya mazbut vakıf

lardan bazı müesseselerle belediyelere satdacak 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 

1505 Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edi
lecek araziye dair 

1507 1331 numaralı kanuna tadil eden kanun 
1771 1331 numaralı kanunu tadil eden kanun 
1866 Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve in

tacı hakkındaki kanuna muzeyyel kanun 
1929 Posta, telgraf ve telefon merkezleri müdür ve baş 

memurlarmm idareye muhtas binalarda icarsıı 
ikametleri hakkmda 

1943 Mazbut emlâk, yurdluk ocaklık maaşı mukabili 
verilecek emlâk r e arazi hakkmda 

2033 1773 numaralı kanuna muzeyyel kanun 



- 0/24 
Vergileri!'Ve ilimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Halâsa 

11/6/1933 

2/6/1934 
14/6/1935 
28/6/1938 

28/ 6/1938 

2/ 1 /1939 

18/1/1939 

5/6/1939 

5/ 6/1939 

27/3/1940 
6/1 /1941 

9/6/1941 

24/11/1939 

17/8/1940 

13/9/1940 

Kanun 

> 
» 
» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 
> 

» 

Kararname 

» 

» 

2300 

2490 
2808 
3523 

3524 

3551 

3563 

3631 

3667 

3788 
3975 

4062 

2/12374 

2/14177 

2/14362 

Devlete aid bir kısım binalar satış, bedelile resmi 
dairelej yapılması hakkında 
Artırma, eksiltme ve ihale kanunu 
1943 sayılı kanuna ek kanun 
Gayrimübadil istihkaklarının tasfiyesine dair ka
nunun 4 ncü maddesi 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 
Mübadele ve tefviz işlerinin katı tasfiyesi ve in
tacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanla
rın çiftçiye satılması hakkındaki kanunun 2 nci 
maddesi 
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 nci maddesi 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 3524 
sayılı kanuna ek kanun 
İskân kanununun 39 ncu maddesinin tadili hakkın
da 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 

Beşinci kısmı 

Devletçe idare edilen müesseseler 

23/5/1927 Kanun 

Devlet demiryolları 

1042 Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaifine dair 



— C/26 — 
vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

31/12/1928 

28/12/1933 

Kanun 1375 

2376 

î lul tsa 

Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryollarile 
Haydarpaşa liman şirketleri ve Zurihte şark de
miryolları bankası arasında münakid itilâfnameler 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarile kaplıca
lar tesisatı hakkındaki 927 numaralı kanuna mü-
zeyyel kanunun 1 nci maddesi 

f'osia, telgraf ve telefon 

23 şubat 1328 

30T.Sanil330 

26/11/1339 
4/2 /1340 

10/5 /1926 

30/5/1926 
15/5/1928 

17/5/1928 
1/12/1928 

7/ 1 /1929 

10/3/1930 

1/5/1930 

21/12/1931 

21/12/1931 

21/12/1931 

16/6/1932 

Kanunu muvakkat 

Kanun 376 
406 
835 

876 
1253 

1265 
1366 

1379 

1569 

1601 

1899 

1900 

1901 

2009 

Teatii muhaberata hadim hususî elektrik hututu 
hakkında 
tnşiaatı elektrikiye vasıtasile telsiz telgraf ve telsiz 
telefon hakkındaki kanunun muaddel 11 ve 12 nci 
maddelerinin tadili hakkında 
Posta kanunu 
Telgraf ve telefon kanunu 
Telgraf ve telefon kanununun 33 ncü maddesinin 
tadiline dair 
Ankara şehri otomatik telefon kanunu 
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 
Ankara otomatik telefon kanununun 7 nci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında 
Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefpnlar 
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 



— C/26 — 
dergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

13/4/1933 

1/5/1933 

Kanun 2142 

2164 

11/6/1933 

11/6/193* 

5/7/1934 

13/12/1934 

22/12/1934 

18/5/1935 
18/5/1935 

10/6/1935 
10/6/1936 

12/6/1936 

1/2/1937 

4/ 6/1937 

9/6/1937 

25/4/1938 

24/6/1938 

24/6/l938 
16/ 1 /1939 

23/12/1940 

> 

N 

> 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

2298 

2304 

2579 

2609 

2640 

2721 
2722 

2772 
3026 

3054 

3108 

3202 

3222 

3375 

3488 

3491 
3560 

3947 

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 kan unun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Memleket dahilinde hava yolile nakledilecek mek-
tub posta paketi ve saireden alınacak ücretler hak
kında 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci 
maddesine ilâve edilecek fıkra hakkmda 
Posta kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun bazı 
maddeleri hakkında 
Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesile telli ve 
telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdikına 
dair 
376 numaralı posta kanununa müzeyyel kanun 
406 numaralı telgraf ve telefon kanuna müzeyyel 
kanun 
Posta, telgraf ve telefon memurları hakkında. 
İstanbul telefon tesisatının satın alınmasına dair 
Hükümet ile şirket arasında akdedilen mukavele
nin tasdiki hakkmda 
İstanbul telefon tesisatının tesellüm ve işletme mu
amelelerine dair 
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 
îzmıı 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 
Adli evrakın Posta, telgraf ve telefon idaresi va-
sıtasile tebliğine dair kanunun dördüncü maddesi 
Telgraf ve telefon kanununun 7 nci maddesini ta
dil eden 1899 numaralı kanunun 1 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair 



C/27 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

1/12/1942 

20/7 /1937 

1/9/1937 

7 /5 /1941 Kanun 

7 /5 /1941 » 

4023 

4024 

4133 

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 

23/3/1937 

30/4/1937 

14/6/1937 

Kararname 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

185 

6012 

2/1364 

2/2393 

2/3422 

2/3732 

2/4042 

2/4877 
2/5046 

2/6240 

2/6483 

2/6823 

2/7138 

2/7319 

Hulasa 

Buenos Aires posta kongresi kararlarını havi se
netlerin tasdikına dair 
Milletlerarası telekomünikasyon mukavelenamesi
ne bağlı telgraf ve telefon nizamnameleri ve ni
hai protokolları ile radyokomünikasyon umumî ni
zamnamesi, nihai protokolü (Kahire 1938) revizi-
yonlarının tasdiki hakkında kanun 
Posta kanununa ek 2721 numaralı kanunun 4 ncü 
maddesinin (A) fıkrasına bir hüküm ilâvesi hak
kında kanun 
Romanya ile Türkiye arasında Köstence kablosu
nun işletilmesine dair yapılan itilâi'namcnin tasdi
kına dair 

Amerika ile Türkiye arasında teati edilecek telsiz 
telgrafların ücretleri hakkında 

Haricî posta müraselâtından 1 - I - 1935 tarihin
den itibaren alınacak ücretler hakkında 
Türkiye ile Amerika Birleşik Hükümeti arasında 
posta paketleri teatisine dair uzlaşma 
Müraselâta yapıştırılacak reklam etiketleri hak
kında 
Anadolu ajansının tran, 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 hakkında 
2721 numaralı kanunun birinci maddesi mucibin
ce Vekiller Heyetince tasdik olunan ücret tarifesi 
hakkında 
İstanbul telefon rehberine konacak reklâm ilân
larından alınacak ücret hakkında 
Türkiye, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan ve 
Çekoslavakya arasmda aktedilen Bükreş posta ve 
telekomünikasyon uzlaşması hakkında 
Havayolları Devlet işletme idaresi talimatname
sine bağlı itilâf namenin 5 nci maddesi mucibin
ce uçaklarla taşınacak evrak, kıymetli mektub 
ve kutu postalan ücreti hakkında 
Umumî telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus 
tesisattan her malî sene için alınacak ücretler hak
kında 
Marmaris - Rodos kablosunun işletme mukavelesi 
hakkında 



— 0/28 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

2/11/1937 Kararname 

19/1/1938 

19/ 1 / l938 

14/7/1938 
15/8/1938 

12/11/1938 

15/11/1938 

15/12/1938 

9/ 2 / l 939 

24/12/1939 

27/4/1939 

3/6/1939 

19/9/1939 

13/10/1939 

2/7598 

2/8072 

2/8077 

2/9250 
2/9441 

2/9837 

2/9884 

2/10033 

2/10342 

2/10445 

2/10866 

2/11151 

2/11970 

2/12145 

2/6240 numaralı kararname ile tasdik olunan İs
tanbul telefon talimatnamesinin tarife bahsinin 
(müteferrik âletler, tesisat ve abonman dereleri) 
kısmına uzun kordonlar için tesbit edilen ücretlerin 
ilâvesi ve İstanbul telefon tarifesinde mevcud olub 
876 numaralı kanunla gösterilmemiş olan ücretlerin 
Ankara telefonu için de tatbiki hakkında 
Radyo sat [.şiarından alınmakta olan ücret mik-
darımn, İzmir enternasyonal fuarında teşhir 
edilmek maksadile getirilecek radyo makineleri 
için fuarın devamı müddetlice 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 
talbikına dair 
Ankara telefon kanununun tarife bahsinde mevcud 
olmayan ücretler için İstanbul tarifesinin tatbiki 
ve uzun kordon tarifesi hakkında 
İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbur olduk
ları hükümleri havi ve 3054 numaralı kanuna da
yanan talimatnamenin tasdiki hakkında 
izmir vilâyeti mülkî dairelerinin meccani 30 tele
fonu hakkında 
Avrupa rejiminde çekilecek telgraflardan alınacak 
ücretlere dair 
îzrair telefon rehberinde yapılacak neşriyat, rek
lâm ve ilânlar için istanbul rehberinden alınan üc
ret tarifesinin aynen tatbiki hakkında 
Türkiye - Bulgaristan P. T. T. mukavelesinin 15 nci 
maddesinin tadili hakkında 
Adlî evrakın, Posta, telgraf ve telefon idaresi vası-
tasilc 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 içtimaında kabul edilen 
esaslar dairesinde tesbit edilen ücretler hakkında 



— C/29 — 
vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

8 / 1 /1940 Kararname 2/12585 

3 /4 /1940 .» 2/13231 

10/8/1940 » 2/14141 

28/9 /1940 » 2/14460 

17/12/1940 » 2/14856 

24/12/1940 » 2/14920 

10/7/1941 » 2/16160 

7 /8 /1941 » 2/16380 

26 /8 /1941 » 2/16511 
17/ 1 /1942 » 2/17184 

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 

Yabancı memleketlerle yapılacak posta muamelatın
dan alınacak ücretler hakkında 
Yerlerini değiştiren radyo abonelerinden alınacak 
veya kendilerine iade olunacak ücret farkları 
hakkında 
Türkiye ile Fransa mandası altında bulunan Yakın 
şark Hükümetleri arasındaki telefon devrelerinin 
işletilmesine ait uzlaşma 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 
İstanbul telefon talimatnamesinde yazılı (taahhüt
name) kelimelerinin (mukavelename) ye tebdili 
hakkında 
Radyo ücretleri hakkında son nüfus sayımının esas 
tutulacağına- dair 
Dahilî posta tarifesinin değiştirildiği hakkında 
İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbut olduk
ları hükümlere ait talimatnamenin 17, 18 ve 19 ncu 
maddeleri hükümlerinin Ankara'da da tatbiki hak
kında 

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 hakkında 
Millî matbaa tahsisatının mütedavil sermaye ha
linde istimali hakkında 
Devlet kitabları mütedavil sermayesi hakkında 

Darphane ve damga matbaası hasılatı 

Resmi matbaalar hasılatı 



__ c/30 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatm 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 

30/5/194ü 

25/5/1936 

3 /6 /1937 

Kanun 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

Talimatname 

tc. V. H. Kararnamesi 

788 

1275 

1838 

2005 
2795 

2923 

3224 

3704 

3829 

3848 

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 
masma dair 
1935 malî yılı umumî muvazene kanununa bağlı 
bütçe ve cetvellerde değişiklik yapılmasına dair 
kanun 
Maarif vekâleti prevantoryom ve sanatoryumu 
hakkında 
Köy eğitmen kursları ile köy enstitüleri idaresine 
dair kanunun üçüncü maddesi 
Devlet konservatuvarı hakkındaki kanunun 6 ncı 
maddesi 
Ankara Hukuk fakültesinin Maarif vekâletine devri 
hakkında kanun 
2923 sayılı kanunun tatbik suretini gösteren tali' 
matname 
Leylî tıb talebe yurdu talimatnamesinin 10 nen 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

26/10/1341 
17/5/1928 

2/6 /1930 
21/7/1931 

10/ 6 /1933 
21/6/1934 

Kanun 

» 
» 

Diğer mütttıseler hatilaU 

459 Ziraat müesseselerine sermaye vazına dair 
1266 Islahı hayvanat kanununun 28 nci maddesini tadil 

eden kanun 
1678 867 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
1858 Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak 

kullanılması hakkında 
2291 Ankara Yüksek ziraat enstitüsü hakkında 
2526 Nebat ve hayvanlarla mahsulâtının muayene ve te

mizleme işleri için kurulacak fennî müesseseler 
hakkında 



— 0/31 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

7/10/1941 

5/7/1934 

23/12/1934 

30/12/1940 

20/7/1340 
1340 

28/11/1340 

19/ 6/1936 

12/10/1936 
14/5/1941 

Kanun 

» 

» 

Kararname 
Talimatname 
> 

» 

» 
Kararname 

2582 

2654 

3959 

696 

332 

2/4858 

2/5332 
2/15791 

2/16666 

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 nci 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 
Hayvan sağlık memurları mektebi nizamnamesinin 
tasdikma dair kararname 
Merkez Hıfzıssıhha enstitüsünce umumî sıhhate ta
allûk etmeyen ve bir ücret mukabilinde yapılan mu
ayene, tahlil ve tetkikler için hazırlanan tarife ile 
aşı, serom ve diğer maddelerin satış kıymetlerini 
gösterir cetvelin tasdiki hakkında 

29/6 /1938 Kanun 

Konya ovası sulama idaresi hasılatı 

3538 Konya ovası sulama idaresi teşkilât ve vazifeleri 
hakkında 

9/ 6/1937 
22/5 /1940 

Kanun 

Radyo hasılatı 

3222 Telsiz kanunu 
3837 Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdürlüğü te

kiline dair kanunun muvakkat 2 nci maddesi 

Altmcı knnn 

Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından Devlet hissesi 

İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümete 
verilmiş olan salâhiyete binaen akdolunan her nevi 
imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara mütealJik 
mukarreratın varidata müteallik hükümleri 



0/32 -
Vergilerin ve resimlerin ve sair haazl&tm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

İmtiyazlı demiryollarından alınan 

30 mayıs 1283 Nizamname 

11 mart 1330 » 

31/5/1930 Kanun 

8/6 /1933 » 

1667 

2285 

Demiryolları usulü zabıtasına dair nizamnamenin 
yirminci maddesi 
Tramvayların umuru zabıtası nizamnamesinin 27, 
34, 41, ve 44 ncü maddeleri, 
Devlet demiryolları ve limanlan idarci umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanuna müzeyel 
kanun 
Cenub domiryollarının işletilmesine aid itilâfname-
nin onuncu maddesi 

30 /6 /1941 Kanun 

Fenerler hasılatından alınan 

4076 Fenerler hasılatından Hazineye ödenecek miktar 
hakkında kanım 

25/6/1927 

27/ 6/1929 

Kanun 

Kararname 

Mükerrer sigorta sandığından alman 

1160 Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 1 nci rt 
4 ncü maddeleri 
Millî reassürans Türk anonim şirketi hakkında 

5/ 6 /1926 Mukavelename 

Musul petrollerinden alınan 

Mukavelenamenin 14 ncü maddesine müsteniden 
Irak petrol şirketinden % 10 Hazine hissesi 



— C/33 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Yedinci kısmı 

Müteferrik varidat 

Hazine muamelelerinden, mütevellid varidat 

Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açı
lan hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk eden 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği 
teşebbüslerden hâsıl olan gelirler 

28/5/1934 
23/12/1934 

25/12/1935 

23/3/1938 
25/5/1938 

Kanun 
» 

» 

» 
» 

6/7 /1939 

Tayyare resmi 

2459 Tayyare resmi kanunu 
2647 Tayyare resmi hakkındaki kanunun 6 ncı madde

sine bir fıkra ilâvesine dair 
2877 Tayyare resmi hakkındaki 2459 numaralı kanunun 

6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
3343 Hayvanlar vergisi kanununun 8 nci maddesi 
3401 Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılı kanunun 

bazı hükümlerini değiştiren kanun 
3702 Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve be

lediyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve bele
diye resimlerile darülaceze hissesinin mikdarma ve 
sureti istifasına dair 

12/5/1932 Kanun 

Askerlik mükellefiyeti 

1958 1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 
105 ve 106 ncı maddelerini muaddil kanun 

11/4/1938 

29/5/1929 

Kanun 

Kıymetli evrak 

3356 Kira kontratolarile ferağ ve intikal ilmühaberleri
nin ve nüfus hüviyet cüzdanlarının bedel mukabi
linde satılması hakkında 

1473 Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde itası 
hakkında 



— C/34 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı :r 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

5 /7 /1939 Kanun 3686 Evlenme kâğıdları ve 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 

Şirketlerden ve müteahhidhrden teftiş mukabili alman 

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 

Teberruat 

26/ 5 /1927 Kanun 1050 Muhasebei umumiye kanununun 55 nci maddesi 

Eski alacaklar 

Tavizattan istirdad 

Tavizen verilen mebaliğden istirdad, muhtelif 
senelerde muvazene ve takviyei ziraat kanunları 
ve diğer hususî kanunlar mucibince tavizen tevzi 
edilmiş olan mebaliğden istirdad 

Mülga vergiler bakayası 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş olan harb kazanç
ları vergisile misil zamları ve teahhür zamları ve 
ihale aşan ile teklif ve rüsuma \e iltizam bedel
lerine müteallik kanun ve nizamnamelerin mer'î 
bulundukları senelerde tahakkuk etmiş veya bu 
zamanlara aid matrahlar üzerinden tahakkuk ede
cek vergiler bakayası 



— 0/35 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Cezalar 

Para cezalan 

10 mart 1296 Kantin 

28 ağustos 1305 » 

26 nisan 1325 » 
27 Mayıs 1325 » 

27 temmuz 1325 > 
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 
30 teşrinisani 

11/4/1334 

11/4/1334 

10/9/1337 

17/4/1338 
9/4/1340 

22/12/1939 

9/4/1340 

1330 » 
1330 > 

Kanun 

» 

» 

» 
Tefsir 

Kanun 

» 

151 

222 
41 

393 

470 

İhtira beratı kanununun 39, 40 ve 47 nci mad
deleri 
Tedariki vesaiti nakliyei askeriye kanununun 52 nci 
maddesi 
Serseriler hakkındaki kanunun 16 nci maddesi 
Içtimaatı umumiye kanununun 3 ve 10 ncu mad
deleri 
Tatili işgal kanununun 8 ve 9 ncu maddeleri 
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 cezasına müteallik hükümleri 
Hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanunun 12 ve 
15 nci maddeleri 
Merakibi bahriyeden maada mahallerde kullanılan 
müvellidülbuharlarla buhar hazineleri ve raotörler 
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 vo 
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 
Muzır hayvanların itlafı hakkındaki kanunun 8 ve 
9 ncu maddeleri 
Müskirat resminin tadiline mütedair kanunun al
tıncı maddesi 



_ c/36 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

12/4/1341 

12/4/1341 
14/4/1341 
30/11/1341 

18/1/1926 

1/3/1926 

3/3 /1926 
22/3/1926 

19/4/İ926 

15/5/1926 

26/5/1926 
26/5/1926 

29/5/1926 

30/5/1926 

7/6/İ926 

7/6/1926 

7/6/1926 

24/ 1 /1927 

2/3/1927 

Kanun 

» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

> 

» 
» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

541 

608 
618 
677 

721 

765 

767 
790 

815 

839 

858 
859 

865 

872 

904 

905 

906 

964 

984 

19/ 3/1927 

2d/£,/t927 

992 

1050 

Pamuklara arız haşarat ve emrazın imha ve teda
visi ve tohumlarının ıslahı hakkındaki kanunun 7 
nci 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 ilgasına dair ka
nunun birinci maddesi 
Zabıtai 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 
Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye (kabotaj) ve 
limanlarla kara sulan dahilinde icrayi sanat ve ti
caret hakkındaki kanunun 5 nci maddesi 
Sıtma mücadelesi kanununun 17 ve 19 ncu mad
deleri 
Çekirge kanununun 8 nci maddesi 
tpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene 
ve satılması hakkındaki kanunun 20 nci maddesi 
Ticaret kanununun 38, 40, 52, 53, 64 ve 116 ıv.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 
Ecza ticarethanelerile sanat ve ticaret işlerinde 
kullanılan zehirli ve müessir kimyevî maddelerin 
satıldığı dükkânlara mahsus kanunun cezaya mü
teallik 21 nci maddesi 
Scrirî ve gıdaî tahaıriyat ve tahlilât yapılan ve 

misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteri
yoloji ve kimya lâboratuvarlan kanununun 9, 10 
ve 11 nci maddeleri 
Muhasebei umumiye kanununun 22 ve 122 nci 
maddeleri 



— C/37 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 
Hulâsa 

28/5/1927 

18/6/1927 

21/6/1927 

2 1 / 6 /1927 

25/6 /1927 

25/6/1927 

11/4/1928 

3 /5 /1928 

3 /5 /1928 

14/5/1928 

17/5/1928 

23/5/1928 

23/5/1928 

28/5/1928 

4/4 /1929 

35/4/1929 
18/4/1929 
13/ 5 /1929 

16/5/1929 

1/6/1929 
2/6 /1929 
3/6/1929 

1/2/1930 

20/2/1930 

Kanun 

Kanun 

1056 

1086 

1111 

1117 

1149 

1160 

1219 

1234 

1235 

1262 

1271 

1315 

1324 

1339 

1412 

1423 
1426 
1440 

1447 

1499 
1527 
1528 

1554 

1567 

Pamuklara arız olan haşarat ve emrazın imhja 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 
Küçükleri muzır neşriyattan koruma kanununun 7, 
8 ve 10 ncu maddeleri 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkında
ki kanunun 18, 19 ve 20 nci maddeleri 
Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 9 ncu mad
desi 
Tababet ve şuabatı sanatlaının tarzı icrasına dair 
kanunun para cezasına müteallik hükümleri 
Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki kanunun 
61, 62, 63 ve 65 nci maddeleri 
Çekirge kanununun 2 ve 3 ncü maddelerini muad-
dil kanun 
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 18, 
19 ve 20 nci maddeleri 
839 saydı kanuna müzeyyel kanunun cezaya müte
allik hükümleri 
Şifre makinelerinin ithal ve memnuiyetine dair ka
nunun para cezasma müteallik hükümleri 
Damga resmi kanununun 44 ncü maddesinin 6 nci 
fıkrası ile 55 nci maddesi 
Orduya müteahhitlik ve komisyonculuktan memnu 
olanlar hakkındaki kanunun 5 nci maddesi 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun para ceza
sına müteallik hükümleri 
Ağıllar hakkındaki "kanunun 7 nci maddesi 
Vilâyetler idaresi kanununun 68 nci maddesi 
Deniz ticareti kanununun para cezasına müteallik 
hükümleri 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanununun 
6 nci faslının 44, 49 ve 53 ncü maddeleri 
Gümrük tarifesi kanununun 7 ve 29 ncu maddeleri 
752 numaralı kanunun muaddel 9 ncu maddes* 
Yabani ağaçların aşılanmasına dair kanunun 23 
ve 25 nci maddeleri 
istatistik umum müdürlüğünün salâhiyet ve vazi
feleri hakkındaki kanunun 18 ve 19 ncu maddeleri 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki ka
nunun para cezasına müteallik hükümleri 



— 0/38 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

10/4/1930 

24/4 /1930 

22/5/1930 

4 /6 /1930 

10/6/1930 

10/6/1930 

15/6/1930 

Kanun 

15/6/1930 

8/ 1 /1931 

4/7/1931 

4/7/1931 
25/7/1931 

30/11/1931 
4/1 /1932 

7/ 1 /1932 

14/5/1932 

26/5/1932 
9/6/1932 

24/5/1933 

29/5 /1933 
11/6/1932 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1582 

1593 

1632 

1686 

1704 

1705 

1722 

1723 

1741 

1836 

1837 
1881 

1890 
1913 

1918 

1961 

1980 
2004 

2219 

2239 
2007 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 36 nci mad
desinin 4 neü fıkrasını muaddil kanun 
Umumî hıfzıssıhha kanununun 82 - 103 ncü mad
deleri 
Askerî ceza kanununun 140, 146 ve 165 nci mad
deleri 
Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 
olan kanuna bazı maddeler tezyili hakkındaki ka
nunun 3 ncü maddesi 
Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumî mües
seselerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası 
vermeleri mecburiyetine dair kanunun para cezası
na müteallik hükümleri 
Ticarette tağşişin meni ve ihracatın murakabesi 
ve korunması hakkındaki kanunun para cezasına 
müteallik hükümleri 
1722 numaralı kanunla musaddak kibrit ve çak
mak inhisarı işletmesinin devrine ve on milyon li
ralık istikraz aktine dair olan mukavelenin 7 nci 
maddesi 
Gümrük kanununun muaddel 110 ncu maddesini 
tadil eden kanun 
Askerî şahıslar tarafından işlenilen suçların af ve 
teciline dair 
797 numaralı veraset ve intikal vergisi kanununun 
muaddel 46 nci maddesi 
Bina vergisi kanununun 16 nci maddesi 
Matbuat kanununun para cezasına müteallik hü
kümleri 
iktisadî buhran vergisi kanununun 9 ncu maddesi 
22 temmuz 1931 tarih ve 1873 numaralı kanuna 
müzeyyel kanunun 1 ve 3 ncü maddeleri 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunun 
para cezasına müteallik hükümleri 
Umumî hıfzıssıhha kanununun 288 nci maddesini 
tadil eden kanunun birinci maddesi 
Muvazene vergisi kanununun 6 nci maddesi 
İcra ve iflâs kanununun 335, 336 ve 342 nci mad
deleri 
Hususî hastaneler kanununun para cezasına müte
allik hükümleri 
Denizyolları işletme kanununun 18 nci maddesi 
Türkiyede Türk vatandaşlarına tahsis edilen sa
nat ve hizmetler hakkındaki kanunun 6 nci mad
desi 



- c/ââ -
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın miistenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

3/7/1932 

30/5/1933 

3/6/1933 
5/6/1933 

8/6/1933 

8/6/1933 

12/6/1933 

23/5/1934 

28/5/1934 

21/6/1934 
30/ 6/1934 

5/7/1934 

22/12/1934 

3/6/1935 

7/6/1935 

14/6/1935 

20/U/1935 

25/12/1935 

24/1/1936 
27/1 /1936 
29/ 1 /1936 

29/5/1936 
1/6/1936 

8/6/1936 
9/6/1936 

Kanun 

» 

» 
> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

2060 

2243 

2257 
2271 

2278 

2279 

2313 

2441 

2459 

2525 
2550 

2576 

2637 

2754 

2767 

2796 

2850 

2882 

2901 
2903 
2906 

2994 
2999 

3008 
3018 

Talebe olmıyanlarm mekteplere mahsus kasket ta
şımalarının menine dair kanunun 3 ncü maddesi 
Mevduatı koruma kanununun 19, 20, 21 ve 22j nci 
maddeleri 
Madenî ufaklık para kanununun 9 ncu maddesi 
Kaçakçılığın men ve takibine dair kanunun b a a 
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 
Soyadı kanununun 12 nci maddesi 
1918 sayılı kanunun 57 nci maddesini değiştiren 
ve bu kanuna bir madde ekleyen kanunun 1 nci 
maddesi 
Gizli nüfusların yazımı hakkındaki kanunun 4 ncü 
maddesi 
Taşınması yasak olmıyan silâhların alım satımı 
hakkındaki kanunun 5 nci maddesi 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat memurları hakkındaki 
1076 numaralı kanunun muaddel 10 ncu maddesi 
Sıtma ve f irengi 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 
Nebatları hastalık ve zararlı böceklerden koruma 
kanununun 23 ncü maddesi 
Türk bayrağı kanununun 6 nci maddesi 
Bankalar kanununun para cezasına müteallik hü
kümleri 
îş kanununun para cezalarına müteallik hükümleri 
1705 sayılı kanuna müzeyyel kanunun 9 ve 11 nci 
maddeleri 



Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatr 

Tarihi Nevi No. 

11/12/1936 Kanun 3078 

8 /2 /1937 » 3116 

10/12/1937 » 3122 

T9/4/1937 » 3153* 

5/5/1937 > 3167 

9/6/1937 » 3222 

8/12/1937 » 3277 
17/12/1937 » 3284 

7/1/1938 » 3308 

20/5/1938 » 3392 

25/5/1938 » 3402 

10/6/1938 » 3437 
17/ 6 /1938 » 3457 

17/6/1938 » 3458 

17/6/1938 » 3460 

20/6/1938 » 3467 

22/ 6/1938 » 3473 

î/40 — 

Hulâsa 

3078 sayılı kanunun 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 nci 
maddeleri 
Orman kanununun 6 nci kısmının para cezasına 
müteallik beşinci faslı hükümleri 
öğretici ve teknik filimler hakkındaki kanunun 
4 ncü maddesi 
Radyoloji, radyom ve eletrik ve diğer fizyoterapi 
müesseseleri haklarındaki kanunun para cezalarına 
müteallik 11 ve 13 ncü maddelerile muvakkat mad
desi 
Kara avcılığı kanununun ceza hükümlerine dair 
olan beşinci faslı 
Telsiz kanununun cezaî hükümlere dair olan 10 ncu 
faslı 
Naiband mektebleri ve nalbandlık hakkında kanun 
Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının ya
sak edilmesi ve satın alınması hakkındaki kanunun 
7 nci faslı 
Devlet ziraat işletmeleri kurumu hakkındaki kanu
nun 12 nci maddesi 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki 1149 sayılı kanunun bazı maddelerinin ta
diline ve mezkûr kanuna bazı hükümler ilâvesine 
dair kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri 
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 18 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bazı hüküm
lerin kaldırılmasına dair kanunun 10 ncu mad
desi 
Tütün ve tütün inhisarı kanununun ceza hüküm
lerine dair olan 9 ncu faslının muhtelif maddeleri 
Sınaî müesseselerde ve maden ocaklarında mes
lekî kurslar açılmasına dair kanunun 7 nci mad
desi 
Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanunun 8 
nci maddesi 
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teş-
kilâtile idare ve murakabeleri hakkındaki kanu
nun 43 ncü maddesi 
Yüksek mühendis ve teknik okulları mezunları
nın mecburî hizmetlerine dair kanunun 6 nci mad
desi 
Mahrukat kanununun 6 nci maddesi 



— C/41 
Verdilerin ve recmüerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulasa 

24/6/1938 

27/6/1938 

28/ 6/1938 
28/ 6 /1938 

28/6/1938 

28/6/1938 

28/6 /1938 

29/ 6/1938 

26/ 1 /1939 

1/6/1939 

5/7/1939 

6/7 /1939 

Kanun 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

3491 

3502 

3512 
3517 

3518 

3519 

3529 

3531 

3573 

3634 

3670 

3696 

6/ 7 /1939 

6/ 7 /1939 

7 /7 /1939 
3 / 1 /1940 

3 / 1 /1940 

17/ 1 /1940 

18/ 1 /1940 

27/ 3/1940 
29/4 /1940 

3700 

3702 

3705 
3762 

3763 

3777 

3780 

3788 
3812 

Toprak mahsulleri ofisi kanununun 27 ve 28 nci 
maddeleri 
Hava taarruzlarına karşı korunma kanununun 13 
ncü maddesi 
Cemiyetler kanununun 33, 34 ve 35 nei maddeleri 
Yazılı ve basılı kâğıdlarm 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 nçi mad
deleri 
Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak
kındaki kanunun 27, 28, 29, 30, 31 ve 35 nei mad
deleri 
Türk ceza kanununun bazı maddelerini tadil eden 
kanun 
Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılatürıltna-
sı hakkındaki kanunun 17 nci maddesi 
Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun p^ra ce
zalarına müteallik hükümleri 
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 diair ka
nunun 2 nci maddesi 
Umumî nüfus sayımı hakkındaki kanunun 6 nci 
maddesi 
Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve bele
diyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve bele
diye resimlerile darülaceze hissesinin mikdarma ve 
sureti istifasına dair kanunun 6 nci maddesi. 
Nüfus sayımı kanununun 5 nci maddesi 
Hizmetten ayrılan bazı memurlar ve müstahdem
lerin yapamayacakları işleri hakkındaki kajnunun 
3 ncü maddesi 
Türkiyede harb silâh ve mühimmatı yapan hu
susî sanayi müesseselerinin kontrolü hakkındaki ka
nunun 5 nci maddesi 
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki 1918 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin deeğiştirilmesine dair 
Millî korunma kanununun cezaî hükümlerine dair 
olan 5 nei faslı 
Çay kanununun 13 ve 15 nci maddeleri 
1881 sayılı matbuat kanununun 30 ve 35 ncii mad
delerini değiştiren kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 



— C/42 — 
f ergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

28/5/1940 » 
8 sefer 1284 Nizamname 

28/5/1940 
24/7/1940 

25/12/1940 

30/12/1940 

2/6/1941 

26/11/1941 

19/12/1941 

14/ 1 /1942 

30/ 1 /1942 

Kanun 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3843 

3843 
3900 

3954 

3958 

4055 

4130 

4156 

4166 

4180 

11/11/1938 1c. V. Kararname 
talimatname 2/9884 

21 ağustos 1287 Nizamname 
23 K. sani 1291 » 
19 nisan 1298 » 

18 sefer 1299 » 

28 nisan 1304 » 

21 haziran 1305 » 

22 haziran 1305 » 

10 nisan 1322 » 

9 K. sani 1327 » 

26 T. sani 1329 » 

Muamele vergisi kanunu 
Demiryollarmm 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 
ncı maddeleri 
Türk ceza kanununun bazı maddelerini değiştiren 
kanun 
Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 68 nci 
maddesinin tadiline dair kanun 
Millî korunma kanununun, bu kanunla değiştiri
len 55 nci maddesi 
Noter kanununun bu kanunla değiştirilen 65 nci 
maddesi 
Millî korunma kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenme
sine dair kanunun para cezasına müteallik hü
kümleri 
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 saydiye 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 



— C/43 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

1 mart 1330 Nizamname 

30 mart 1331 
23/11/1937 

28 T. sani 1299 
29 mart 1296 

15/8 /1311 

îcra Vekilleri H. 
kararnamesi 
İradeli talimatname 
Tahriratı umumiye 

Talimatname 

12 

Hulâsa 

Tramvaylar umuru zabıtası nizamnamesinin 27, 
34, 41 ve 44 ncü maddeleri 
Evrakı nakdiye hakkındaki kanunun 2 nci maddesi 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki karar
namenin 49 ncu maddesi 
Talimatnamei şehbenderinin 62 nci maddesi 
Av tezkereleri hakkındaki talimatın cezaî hüküm
leri 
Tezkeresiz ve damgasız getirilecek postekiler hak
kında 
2772 numaralı kanuna istinaden tanzim edilen 
ceza talimatnamesi 

15/4/1338 

21/6/1927 

23/5/1928 

4/ 7/1931 

30/11/1931 

26/5/1932 

12/6/1933 

23/3/1934 

23/5/1935 

27/5/1935 

14/6/1935 
25/12/1935 

20/ 1 /1936 

28/6/1938 
29/6 /1938 

Kanun 

Zam cezalan 

216 Merakibi bahriyeden alınacak resim hakkındaki ka
nun ile rüsumu bahriye tarifesinin cezaya müteal
lik hükümleri 

1118 Oyun kâğıdlan inhisarı hakkındaki kanunun 3 ve 
5 nci maddeleri 

1324 Damga resmi kanununun 44 ncü maddesinin 1, 2 
ve 4 ncü fıkraları 

1836 797 numaralı kanunun muaddel 22, 23 ve 45 nci 
maddeleri 

1890 İktsadî buhran vergisi kanununun 6, 7, 8 ve 9 ncu 
maddeleri 

1980 Muvajzene 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, 7^,76, 
77, 85 ve 87 nci maddeleri 

2729 Kazanç vergisine dair olan 2395 sayılı 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 



— 0/44 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hamlatın mttstenidaü 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

6 /7 /1939 Kanun 

3 / 1 /1940 » 

28/5 /1940 » 

3702 Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve be
lediyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve bele
diye resimleerile darülaceze hisselerinin mikdanna 
ve sureti istifasına dair kanunun 4, 5 ve 6 ncı mad
deleri 

3765 Damga resmi kanununun bazı hükümlerinin değişti
rilmesine dair kanunun 7 nci maddesi 

3843 Muamele vergisi kanunu 

29/11/1336 

30/12/1341 

1 8 / 3 / l 9 2 6 
26/ 5/1927 

25/6/1927 

17/ 5/1928 

24/ 5 / l92? 

24/5 /1928 

16/5/1929 
10/6/3930 

12/6/1933 

2 / 6 / l 9 3 4 

21/3/1938 

23/9/1928 

27/6/1938 

2 / 6 / l941 

Kanun 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

Karar 

Kanun 

» 

Müteferrik hasılat 

66 

701 

788 
1050 

1149 

1271 

1338 

1349 

1447 
1710 

2308 

2490 

3340 

3499 

4060 

İstiklâl madalyası hakkındaki kanunun harca mü
teallik maddesi 
Mevcud evrakı nakdiyenin yenilerile istibdaline 
dair 
Memurin kanununun 30 ncu maddesi 
Muhasebei umumiye kanununun 41 ve 125 nci mad
deleri 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki kanunun 3 ve 6 ncı maddeleri 
Sıtma mücadelesi kanununa bazı maddeler tezyili 
hakkmda 
Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı kanunun 
S nci maddesinin tadiline dair kanun 
Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irad 
kaydine dair 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkında 
Su tulumbaları işleten motörlerden alınacak resme 
dair 
Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tahvil-
lât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye intikali 
hakkında kanun 
Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 5, 25, 49 
ve 73 neü madeleri 
Müzelerle tören yerlerini ziyaret edenlerden alına
cak ücret hakkmda 
Balya - Karaaydm hattının buharla işletilmesi hak
kında Heyeti Vekile kararı 
Avukatlık kanununun ruhsatnamelerden 25 er lira 
hare alınacağına dair olan 20 nci maddesi 
Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair 
kanun 



— 0/45 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

29/5/1934 Kanun 

İstanbul üniversitesi hasılaU 

2467 İstanbul Üniversitesinin muvazenci umumiyeye alın
masına dair 

SekMnci kısrm 

Fevkalâde varidat 

îktisadi buhran vergisi 

30/11/1931 
26/4/1934 
23/5/1935 

12/6/1937 

28/1 /1942 

Kanun 
» 
» 

» 

» 

1890 
2416 
2728 

3258 

4178 

İktisadi buhran vergisi kanunu 
İktisadi buhran vergisi kanununa müzeyyel kanun 
İktisadi buhran vergisi kanununa müzeyyel 2416 
sayılı kanunu değiştiren kanun 
Kazanç vergisi hakkındaki 2395 numaralı kanun
la 1890, 1980 ve 2882 numaralı kanunların bazı 
hükümlerini değiştiren kanun 
Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde 
zam hakkında kanun 

Muvazene vergisi 

26/ 5 /1932 Kanun 
8 /5 /1933 » 

26/4/1934 

11/4/1935 

28/5/1936 

29/5/1937 

1980 
2174 

2417 

2688 

2985 

3192 

Muvazene vergisi kanunu 
1980 numara ve 26 . V . 1932 tarihli Muvazene 
vergisi kanununun 10 ncu maddesinde mevcut bir 
sene müddetin bir sene daha uzatılması hakkında 
kanun 
Muvazene vergisi kanununun 10 ncu maddesinde 
yazılı müddetin bir sene daha uzatılmasına ve bi
rinci maddesinin tadiline dair kanun 
Muvazene vergisi kanununu değiştiren 2417 nu
maralı ve 2 . V . 1934 tarihli kanunun birinci mad
desinin tadiline dair kanun 
1936 malî yılı Muvazenei umumiye kanununun 22 
nci maddesi (1980 numaralı kanun hükmünün bir 
sene daha uzatılması hakkında) 
1937 malî yılı Muvazenei umumiye kanununun 24 
neü maddesi (1980 numaralı kanun hükmünün bir 
sene daha uzatılması hakkında) 



— 0/46 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi $ ş v i No. Hulâsa 

12/ 6 /1937 Kanun 

25/ 5 /1938 » 

26/ 1 /1939 » 

30/5/1939 » 

29/5/1940 » 

29/5 /1941 » 

29/ 1 /1942 » 

3258 Kazanç vergisi hakkındaki 2395 numaralı kanun
la 1890, 1980 ve 2882 numaralı kanunların bazı 
hükümlerini değiştiren kanun 

3404 Muvazene vergisi kanununda bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun 

3585 Arazi vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun 

3620 1939 yılı Muvazenei umumiye kanununun 27 nei 
maddesi (1980 numaralı kanun hükmünün bir se
ne daha uzatılması hakkında) 

3844 1940 yılı Muvazenei umumiye kanununun 23 ncü 
maddesi (1980 numaralı kanun hükmünün bir se
ne daha uzatılması hakkında) 

4042 1941 yılı Muvazenei umumiye kanununun 23 ncü 
maddesi (1980 numaralı kanun hükmünün bir se
ne daha uzatılması hakkında) 

4178 Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam 
hakkında kanun 

Hava kuvvetlerine yardım vergisi 

25/12/1935 Kanun 
17/5/1940 » 

28/ 1 /1942 

2882 
3828 

4178 

Hava kuvvetlerine yardım vergisi kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve re
simlere zam icrasına ve bazı maddelerin mükelle
fiyet mevzuuna alınmasına dair kanun 
Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam 
hakkında 

29 /5 /1941 Kanun 

Hava kuvvetlerine yardım vergisi 

4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanu
na ek kanunun 31 nci maddesi 

Posta, telgraf müraseleleriyle telefon abone bedellerinden alınan müdafaa vergisi 

29 /5 /1941 Kanun 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 35 nci maddesi 



— 0/47 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müatenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâst. 

2 /2 /1942 

29 /5 /1941 

Kanun 

İhracat vergisi 

1276 

4040 

ihraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 sayılı ka
nunun 36 neı maddesi hükmünün şümulüne girdi
ğine dair 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 36 ve 37 nci maddeleri 

Nâztm varidat 

22/3/1926 

12/ 2/1927 

21 / 6/1928 

2 /6 /1929 
29 /4 /1933 

23/12/1935 

27/12/1937 

25/5 /1938 

11 /8 /1941 

8/ 1 /1940 

Kanun 790 

» 1023 

» 1118 

» 1525 
» 2159 

» 2871 

» 3293 

» 3398 

» 4109 

îc. V. H. Kararnamesi 2/12627 

ispirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hakkındaki 
kanunun 29 ncu maddesi 
Mekteb pansiyonlarının idaresi hakkındaki kanun 
mucibince alınacak mebaliğ 
Oyun kâğıdı inhisarı hakkındaki kanunun ikinci 
maddesi mucibince Hilâliahmer cemiyetine aid 
hisse 
Şose ve köprüler kanunu 
1660 sayılı kanuna müzeyyel kanunun 11 nci mad
desi 
Arazi ve bina vergilerile binalardan alman iktisadi 
buhran vergisinin hususî idarelere devri hakkın
daki kanunun 8 nci maddesi 
Sınaî müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ye mütehas
sıs yetiştirilmesi hakkında kanun 
Devlet demiryolları bir kısım işletme işlerinin su
reti idaresine ve demiryolları inşaat mukavelele
rinden münbais gümrük resmile diğer vergileri u 
mahsubuna dair kanunun 3 ncü maddesi 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hak
kında kanun 
3293 sayılı kanunun birinci maddesi mucibince 
alınacak ücretlere dair kararname 

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harçlart Ve sair varidatı alâkadar eden hükümler 

5/4 /1341 Kanun 601 Şeker fabrikaları hakkındaki kanunun ikinci mad
desi 



- C/4B 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın mUstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

7/6/1926 

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 

15/6/1930 

7 / 1 /1932 
3/6 /1933 

11/6/1933 

25/12/1933 

30/6/1934 

17 /1 /1940 

3/6 /1935 

21/10/1935 

21/10/1935 
25/12/1935 

10/6/1936 

31/3/1937 

Kanun 

Kanun 

904 

1042 

1055 
1390 
1543 
22G1 
3537 
3696 

1301 
1375 

1715 

1722 

1918 
2262 
2300 

2548 

3777 

2761 

2834 

2836 
2879 

3026 

3146 

Islahı hayvanat hakkındaki kanunun damızlığa el
verişli aygır ve boğaların her türlü rüsumdan mu
af olduğuna dair 37 nci maddesi 
Devlet demiryolları ve limanları idarci umumiye»-
nin teşkilât ve vezaifine dair 

Teşviki sanayi kanunu ve zeyilleri 

Bazı muafiyetlerin ilgasına dair 
Anadolu - Mersin, - Tarsus - Adana demiryolları 
ve Haydarpaşa limanı hakkında münakid mukave
lenamenin tasdikına dair 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanunumu 
muafiyete dair 96 nci maddesi 
Kibrit ve çakmak inhisarının işletilmesinin dev
rine dair 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 
Sümerbank kanununun 14 ncü maddesi 
Devlete aid bir kısım binalar satış bedelile resmî 
daireler yapılması hakkında 
Hizmetleri görülmüş bazı zevata gayrimenkul mal 
verilmesi hakkmda 
Ceza evlerile mahkeme binaları inşası karşılığı ola
rak alınacak harçlar ve mahkûmlara ödettirilecek 
yiyecek bedelleri hakkında 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 1918 nu
maralı kanunun muaddel 60 nci maddesi 
Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve sergile
rin vergi ve resimlerden muafiyetine dair 
Tarım satış kooperatifleri kanununun 21 nci mad
desi 
Tarım kredi kooperatifleri kanunu 
Umumî muvazeneye giren vekâlet ve dairelerle va« 
kıflar umum müdürlüğü arasındaki bütün alacak 
ve vereceklerin karşılıklı olarak ibrasma dair 
İstanbul telefon tesisatının satm alınmasına dair 
Hükümetle şirket arasında akdedilen mukavelenin 
tasdiki hakkmda 
Hükümetle Ereğli şirketi arasında aktedilen 28 
teşrinisani 1936 tarihli satın alma mukavelesinin 
tasdikına dair kanunun 2 nci maddesi 



— 0/49 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

26/4/1937 Kanun 3156 

24/12/1937 » 3290 

25/ 4 /1938 > 3375 

24/6/1938 » 3491 

12/ 6 /1939 » 3642 

12/6/1939 » 3643 

5/7/1939 » 3670 
5/7/1939 » 3688 

5/7/1939 » 3689 

6/7/1939 » 3692 

17/4/1940 » 3803 
17/ 5 /1940 » 3828 

10/7/1940 » 3893 

21/8/1940 » 3911 

29/5/1941 » 4040 

2/7/1941 » 4081 

4/ 7 /1941 » • 4090 

Hulâsa 

Şark demiryolları imtiyazı ile şirkete aid mal
ların satın alınmasına dair mukavelenamenin 
tasdiki hakkında kanun I 
Devlet hesablannda liranın esas ittihaz edilmesi 
hakkında kanun 
İzmir telefon tesisatının satın alınmasına dair Hü
kümetle şirket arasında akdedilen mukavelenin 
tasdiki hakkında 
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci maddesi 
İstanbul Tramvay şirketinin imtiyaz hakkı ile bu 
şirket tesisatının satın alınmasına dair mukavelenin 
tasdiki hakkmda kanun 
İstanbul Tünel şirketinin imtiyaz hakkı ile bu şir
ket tesisatının satın alınmasına dair olan mukave
lenin tasdiki hakkmda 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-
•tm 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 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair 3828 numaralı kanuna ek 
kanun 
Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanunun 
35 nci maddesi 
Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 1042 numaralı 
kanuna ek kanun 



— C/50 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

4 / 7 /1941 Kanun 4094 

4 / 7 / 1 9 4 1 » 4095 

27/3 /1940 » 3788 

Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipotekli ve 
müteselsil kefaletli zirâi alacakların taksitlendiril-
mesine dair kanun 
Uzunköprü - Sivilen^rat arasında Türk toprağı ha
ricindeki demiryolu kısımlarının işletilmesi hak
kındaki kanunun 4 ncü maddesi 
Çay kanununun 12 nei maddesi 



Ç - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 6 

[Hidematı vatanîye maaşları] * 



Maaş sahibinin 

İSİMLERİ 

Usat tarafından şehid edilen Akdağ 
Madeni kaymakamı Tahir: 

Zevcesi Memnune 
Kerimesi Mihrünnisa 

> Nilüfer 
» Tahire 

Mahdumu Ertuğrul 

Derseadette şaiben idam olunan 
Urfa mutasarrıfı sabıkı Nusret zevcesi 
Hayriye 

Konya hâdisei isyaniyesinde vazi
fesi uğrunda şehid edilen Bozkır kay
makamı Demir Asaf 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 nazırı esbakı General mer
hum Ahmed Cemal: 

Zevcesi Seniha 

ç/â 

Maaş 
miktarı 

12,5 

10 

10 
5 
5 
5 

10 

10 

15 

Tahsis şartları 

BBH 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. i Tarihi 

25 (23/9/336 

80 
481 

25/12/336 
13/4/340 

107 [19/3/337 

271 

270 

275 

478 

14/10/338 

19/10/338 

14/10/338 

13/4/340 

[#] 515 numaralı kanunla «vv$lct muhassas 5 Ura maaşı 5 lira zamla 10 liraya çıkarılmıştır. 



- Ç / 3 -

Maaş sahibinin 

ÎSÎMLERÎ 

Sadrı esbak merhum Talât zevcesi 
Hayriye 

Şehid Tevfik Sükûtî hemşiresi Se-
niye 

, Damad Ferid tarafından idam edil
miş olan şehid Çarkçı Yüzbaşısı Halil 
İbrahim 

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 

Esbak Diyarbakır valisi Reşid 
merhumun: 

Haremi Mazlume 

Kerimesi Fikret 

Maaş 
miktarı 

25 

10 

10 
5 
5 
5 

15 

18 

10 
10 

20 

6 

Tahsis şartlan 

Teehhülüne kadar 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No, 

478 

Tarihi 

13/4/340 

479 ı 13/4/340 

480İ13/4/340 

48 li 13/4/340 



—:9/f-
Maaş sahibinin 

fSÎMLERl Maaş 
miktarı 

Şeyhülislâm Hayri merhumun: 

Zevcesi Munise 

Şehid Yüzbaşı Yörük Selim : 

•Zevcesi Hikmet 
Kerimesi Zafer 

» Nimet 

Akdağ Madeni kaymakamı Tahir: 

Zevcesi Memnune 
Kerimesi Nilüfer 

» Tahire 

Ömer Naci merhumun: 

Zevcesi Emine Adviye 

Irak Şeyhülmeşayihi U«eymi 

Merhum Memed Ali ze\ ^esi Belkis 

Gümüşane mebusu Şehid Ziya: 

Zevcesi Ayşe 

Maraş ulûmu riyaziye muallimi sa-
brkı Hayrullah. 

Zevcesi Ayşe 

Denizli mebusu sabıkı Hakkı Behiç 

20 

10 
5 
5 

10 

50 

Tahsis şartlan 

Teehhüllerine kadar 

Teehhüllerine kadar 

25 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. j Tarihi 

481 i 13 /4 /340 
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Maaş sahibinin 

İSİMLERİ 

Denizli komiseri Hamdi: 

Zevcesi Fevziye 
Kerimesi Perihan 
Validesi Firdevs 

Oğlu Cengiz 

Mustafa Necib hemşiresi Kevser 

Muş mutasarrıfı merhum Servet: 

Zevcesi Samiye 

Karamağara nahiyesi müdürü Tev-
fik: 

Zevcesi Hafize 

Kızılca nahiyesi müdürü Şehid 
Adil: 

Zevcesi Havva ismet 
Kerimesi iffet 

Şehid Erzincanlı Hafız Abdullah 
haremi Hatice 

Konya hâdisei isyaniyesinde şehiıl 
edilen Ali Kemal kerimesi Nefise 

Ziya Gök Alp merhumun: 

Kerimesi Hürriyet 
» Türkân 

Maaş 
miktarı 

10 

10 

30 
30 

Tahsis şartları 

Teehhülüne kadar 

] Tahsilini ikmal edin-
| ceye kadar 

Teehhülüne kadar 

Teehhüllerine kadar 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. \ Tarihi 

481 ! 13/ 4/340 

482 ı 13 /4 /340 

515 | 24 /4 /340 

518 i 11/11/340 



- Ç / 6 

Maaş sahibinin 
ÎSÎMLERÎ 

24 ncü fırka kumandanı kaymakam 
Mahmud: 

Refikası Şaziye 

24 ncü fırka erkânıharbi yüzbaşı 
Yakub Sami: 

Zevcesi Şahende 

Maraşlı doktor Mustafa: 

Zevcesi Nairae 

Maraşlı şehid Evliya: 

Zevcesi Şerife 

Kozanlı şt^hid Saimin hemşiresi Na
ciye 

Şehid jandarma mülâzimi evveli 
Süreyyanm validesi Hüsniye 

Şehid doktor Nafiz Tahir: 

Hemşiresi Sabiha 

Topçu binbaşılığından müstafi mer
hum Rıza: 

Zevcesi Şükriye 

miktarı 

40 

20 

10 

10 

15 

10 

10 

Tahsis şartları 

Tekaüd, eytam ve era-
mil maaşları varsa kat-
olunacaktır. Kız ve 
erkek çocuklara yir
mi yaşma kadar ve
rilir . 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. Tarihi 

649 122/4/341 

3291 24/12/937 



— G/i -
Maaş sahibinin 

İSİMLERİ 

Nafıa vekili merhum Süleyman 
Sırrı: 

Zevcesi Ehliman 

Mahdumu Saruhan 

Kerimesi Gülbeğim 

Saruhan mebusu merhum Reşad: 

Zevcesi Atiye 

Oğlu Mustafa Reşid 

istanbul mebusu merhum Abdur-
rahinan Şeref: 

Kerimesi Hikmet 

Çorum mebusu merhum Ferid Re-
cai: 

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 

Maaş 
miktarı 

40 
30 
30 

50 
50 

30 

20 
10 

20 

20 
10 

30 

Tahsis şartları 

Eytam ve eramil maaşı 
verilmemek şartile 
mahdumlarına ikmali 
tahsillerine ve diğerle
rine izdivaçlarına ka
dar maktuan. 

Eytam ve eramil maaşı 
verilmemek şartile zev
cesine kaydıhayat sure-
tile, oğluna ikmali tah
siline kadar. 

Eytam ve eramil maaşı 
katolunmak üzere teeh-
hülüne kadar 

Zevcesine teehhül et
tiği zaman katedilmek 
üzere kaydi hayat ile, 
mahdumuna yirmi ya
şına veya ikmali tah
siline kadar 

Refikasına teehhül etti
ği takdirde katedilmek 
üzere kaydihayat ile 

Eytam ve eramil maaş
ları verilmemek sure-
tile zevcesine teehhül 
ettiği takdirde katedil 
mek üzere kaydihayat 
ile, kerimesine de te-
ehhüllerine kadar 

Eramil maaşı verilme
mek ve teehhül ettiği 
takdirde katolunmak 
üzere 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. Tarihi 

732 8 /2 /926 

753 ! 24 /2 /926 

1098 119/ 6/927 

1099 119/6/927 

1100 119/6/927 

1102İ19/6/927 

1103 19 /6 /927 



0 / 8 -
j Maaş sahibinin 

İSIMLERI 

1 Sabık istanbul mebusu Ahmed Sa-
1 lâhattin: 

1 Refikası Seza 
Mahdumu Haldun 

Kırşehir mebusu Ali Rıza merhu
mun refikası Necmiye 

General Celâl: 

Kerimesi Redife 

Rize mebusu merhum Rauf: 

Zevcesi Binnaz 

Kerimesi Melâhat 

Mardin mebusu sabıkı merhum 
Derviş zevcesi Meryem 

Şehid binbaşı Ali Kabulinin keri
mesi Fatma Bahire 

Menemen hâdisesinde şehid edilen 
Kubilây annesi Zeyneb 

Menemen hâdisesinde şehid edilen 
Bekçi Memedoğlu Hasan zevcesi Fatma 

Maaş 
miktarı 

40 
10 

20 

2,5 

30 

10 

30 

15 

30 

15 

Tahsis şartlan 

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 
zevcesine teehhül ettiği 
takdirde kesilmek üzere 
kaydihayat ile, kerime
sine teehhül edinceye 
kadar 

Eramil maaşı verilme- ] 
mek üzere t-'shhül etti
ği takdirde katolunmak 
şartile 

Kaydihayat şartile 

Yaşadıkça ve maktaan 

\ Evlendiği zaman kesil-
[ mek üzere maktnan 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. i Tarihi 

1104 19/ 6 /927 

1105 ! 19/ 6 /927 

1141 23 /6 /927 

1171 | 25/ 6 /927 

1174(26/6/927 

2038 

2364 

2432 

27/6 /932 

27/12/933 

17 /5 /934 



G - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde - 8 

[ Gelecek yıllara sari mukavelât akdine mezuniyet verilen hizmetler] 

Kanun 
No. 

944 1 ınoı f Devlet demiryolları inşaatı 

1050 Muhasebei umumiye kanununun 50 ve 52 nci maddelreinde gösterilen 
hizmetler 

1375 Anadolu, Mersin - Adana demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım 
mukaveleleri 

3142 Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı şirketlerile akdedilen muka
velenamelerin bazı maddelerinin tadiline dair iki mukavelenin tasdiki 
hakkında 

1391 Ford mukavelesi 
1688 Yollar ve köprüler inşaatı 
1722 Kibrit istikrazı 
2173 Gölcükte tamir limanı ve tersane yaptırılmasına dair 
2182 Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 2 nisan 1928 tarih ve 

1219 numaralı kanuna ek kanun 
2876 Ankara Numune hastanesi için getirilecek üc ecnebi mutahassısla beş 

sene için mukavele akdine dair kanun 
2300 t Devlete ait bir kısım binalar satış bedeliyle resmî daireler yapılması hak-
3276 i kında kanun ve bu kanunun 2 nci maddesini değiştiren kanun 
2397 istanbul Üniversitesinde istihdam olunacak ecnebi mutahassıslarla akdo-

lunacak mukavelelere dair 
2405 Fevzipaşa - Diyarbakır hattı inşaatının ikmali hakkında 
2425 Millî Müdafaa vekâletince gelecek senelere sari taahhüd icrasına dair 
2510 iskân kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
2519 istanbul adliye binası için 500 000 liraya kadar istikraz yapılması hak

kında 
2557 Maarif vekâletine bağlı mekteb ve müesseselerde kullanılacak yabancı 

Devlet tebaasmdan muallim, mutahassıs ve ustalar hakkında 
2594 Anadolu ajansile 10 seneye kadar taahhüdat icrası için Hariciye vekil

liğine salâhiyet verilmesi hakkında 
2664 Ziraat vekâletine bağlı Ankara Yüksek ziraat enstitüsü ile mektebler ve 

müesseselerde kullanılacak yabancı Devlet tebaası hakkında 
2832 Millî Müdafaa vekâletile bu vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılacak ya

bancı Devlet tebaasından mutahassıs ve ustalarla yapılacak mukaveleler 
hakkında 



— G/2 
Kanun 

No. 

2917 Aydın demiryollarında yapılacak tesisat ve tadilât için gelecek senelere 
sari taahhüde girişilmesi hakkkmda 

2980 I Millî Müdafaa vekâletince 67 milyon liralık gelecek senelere sari taah-
3060 J hüde girişilmesi hakkında 
2670 { Amerika Birleşik Devletlerine 13 senede ödenecek paraların sureti tes-
3022 j viyesi hakkında 
3090 | Büyük Millet Meclisi ile Başvekâlet ve Hariciye vekâleti binalarının ya-
3403 J puması için taahhüd icrasına mezuniyet verilmesi hakkında 
3132 ) 
'UR'} ! Meniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüd icrasına 
. 1 ' T mezuniyet verilmesi hakkında 
3228 Ankarada bir Tıb fakültesi tesisi hakkında 
oo-. o } Diyarbakır - Cizre, İrak ve İran demiryolları 
3395 ] Millî müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişil-
3587 ) mesi 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 

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 
4099 Ankara şehri lâğımlarının inşa ve tesisi için gelecek yıllara geçici taahhü

de girişilmesi hakkında 



F - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde - 8 

[Maliye vekâleti bütçesinin 266 ncı faslına mevzu ihtiyat tahsisatının nakledileceği tertibler ] 

1 — Mahkeme masrafı 
2 — Mahkeme ilâmına müstenid deyin tahakkuk etmiş olan tertiblerden tah

sisatı kalmıyanlar 
3 — Geçen yıl borçları tertibleri 
4 — Eski yıllar borçları tertibleri. 



Muvazenei umumiye kanunu: Madde - 8 

[Gümrük tarife kanununun 14 neü maddesi mucibince kabulü muvakkat usulünden istifade 
edecek eşya] 

Eşyanın nevi 

1) Kaskam iplikleri 

2) Safi veya karışık kam-
gran, pamuk ve ısun'i ipek 
iplikleri 
3) Safi veya karışık kam
gam, pamuk ve sun'i ipek 
4) Türk ve Şark halı ve ki

limleri 

5) Barsaklar 

6) Kaşarlı ve kasarsız Ame
rikan bezi, tülbent, salaşpur 
ve patiska 

T) Safi keten mensucat 

8) Her nevi bakır tel, çin
ko, pamuk iplikleri 

9) Plâstik maddeler (Sellü-
loit, galalit ve bakelit gibi) 
oryantal halitaları, fildişi ve 
kemik, boynuz, koroza cevizi 

10) Demir saç, çinko, hamı
zı kibrit, nışadır. 

11) Saf kurşun 

Eşyanın ne halde getirileceği 

Çile ve paket halinde 

Mülâhazat 

Halı imalinde kullanılmak ve se
nede 100 000 kiloyu tecavüz etme
mek şartile 
Çorab, jarse ve fanila gibi örme 

Masura, bobin uzermde sanlı ve-, _. . x w . 
.. , A ı ı- ı { eşyanın ucuzca imalını tegmm ve ya çile veya paket halinde .. , , .. , ,M ( ihracını teshil maksadıle 

| Masura, bobin üzerinde sarılı ve-J Yün mensucatın ucuzca imalini 
| ya çile veya paket halinde I teğmin ve ihracını teshil maksadile 

Yıkanmak, temizlenmek ve tamir 
edilmek gibi ameliyeler için 

( Temizlenme ve ihzar ameliyeleri 
Tuzlanmış halde 

Top halinde 

Top halinde 

Yuvarlak, levha halinde masura, 
bobin üzerinde sanlı veya çile ve
ya paket halinde 

l için 

Yazma ve kalemkârî basmaların 
imal ve ihracı için 

j Anteb işi çamaşır, örtü ve müma-
j sili eşyanın imal ve ihracı için 

Sırma, kılaptan, ziynet pulu, kay
tan ve gelin teli imal ve ihracı için 

Külçe, levha, yaprak, çubuk, bo
ru, tane halinde 

Teşbih, ağızlık, kaşık gibi eşyanın 
imal ve ihracı için 

1 Levha, külçe, mayi, toz veya par-[ Galvanizli düz veya oluklu saçla-
j ça halinde \ rın imal ve ihracı için 
1 r.„ \ Sülyen (miniyum) imal ve ihracı 

Külçe 
| Sü 
{ içi 

12) Teneke \ Levha halinde 

için 
Konserve ve emsali yerli mamul ve 
mahsullerin ambalaj kutularının 
imal ve ihracı için 



İâsyanm nevi 

13) Şeker 

- t/i -
Eşyanın ne halde getirileceği 

Tasfiye edilmiş toz, kristal ve küp 
halinde 

14) Ham kauçuk > Levha halinde 

15) Demir saç levhalar ve 
profil demirleri 

16) Bakır 

17) Ağaç kütükleri 

18) Lâstik şeridler 

19) Keten, jüt, manilâ ve top 
halinde emsalinden mamul 
çuvallık mensusat 

20) Kereste 

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 mannalatlar 60 
5 - Meyve konserveleri 35 
6 - Tahan helvası 40 
Lâstik ayakkabı, oyuncak ve emsa
li eşya imal ve ihracı için 
ihracat mamullerine lüzumlu am
balaj lık 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 İhracı 
için 

İhracat eşyasma muktazi çuval ve 
harar imali için 

Yerli mahsul ve mamuller ihraca
tında kullanılmak üzere 



- Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde - 10 

[ Pansiyoner talebeden alınacak ücretler ] 

Okulun adı 

Adana Erkek 
» Kız 

lisesi 
» 

Afyon Karahisar » 
Antalya 
Balıkesir 
Bursa 
Çamlıca Kız 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Erenköy Kız 
Erzurum 
Galatasaray 
Gazianteb 
Haydarpaşa 
izmir Erkek 

» Kız 
Kabataş 
Kandilli Kız 
Kars 
Kastamonu 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

Lira 
__• 

245 
245 
200 
240 
265 
245 
375 
200 
245 
230 
375 
250 
400 
215 
375 
300 
300 
375 
375 
230 
215 

1 

Kayseri 
Konya 
Kütahya 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 
Bursa Kız 

Okulun adı 

lisesi 
» 
» 
» 
» 
» 

öğretmen okulu 
İstanbul Kız öğretmen okulu 
Aydın 
Bilecik 
Bolu 
Buca 
Çanakkale 
Manisa 
Maraş 
Niğde 
Yalvaç 
Ismetpaşa 

Orta okulu 
» » 
» » 
» » 
•» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Kız enstitüsü 
Üsküdar Kız sanat okulu 
Sanat okulları 



N - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde - 12 

[2005 sayılı kanunun üçüncü maddesine göre pansiyonlarda 1941 malî yılı içinde kullanılacak üc
retli memur ve müstahdemler kadrosu] 

Memuriyetin nevi 

Müzakereci 
» 
» 

îdare memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Doktor 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

120 
30 
40 

1 
1 
6 

10 
20 
40 
40 
30 
10 
10 
25 
25 

Ücret 

40 
35 
30 

130 
120 
100 
85 
75 
60 
50 
40 

100 
85 
75 
60 

Memuriyetin nevi 

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 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 18 

[1942 malî yılı zarfında mevkuf tutulacak memuriyetlerj 
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Devlet şûrası 
D. Memuriyetin nevi 

11 Mümeyyiz 

Aded Maaş 

1 30 

1). Memuriyetin nevi 

12 Birinci sınıf kâtip 

Aded Maaş 

1 25 

6 Üçüncü umumî müfettişlik is-

îstatistik U. M. 

tatistik bürosu müdürü 70 

Devlet meteoroloji işleri U. M. 

5 Meteoroloji müdürü 
6 » » 

1 80 
1 70 

13 Asistan 9 20 

Maliye vekâleti 

Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
] 2 Memur 
13 » 

Tahsilat müdürlüğü 

12 Memur 

1 35 
2 30 
4 25 
3 20 

Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğü 

13 Memur 1 20 

Muntazam borçlar umum müdürlüğü 

13 Memur 1 20 

1 25 

Vergi temyiz ve itiraz komisyonları 

6 Temyiz komisyonu raportörü 2 70 

Temyiz komisyonu raportörü 
Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 
İtiraz komisyonu reisi 

> » azası 
> » raportörü 
» > » 

Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 
İkinci » 

3 
1 
1 
4 
8 
2 

10 
4 
5 

10 

50 
40 
35 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

9 
10 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Vilâyetler varidat memurları 

11 Tahakkuk şubesi şefi 
11 Tahakkuk şubesi memuru 
14 » '» kâtibi 
9 Varidat kontrol memuru 

12 Seyyar yoklama ve tahakkuk 
memuru 

30 
30 
15 
40 

25 



D. Memuriyetin nevi 

Vilâyetler muhasebe memurları 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
14 

Muhasebe 
» 
» 
» 
» 
» 

Veznedar 

memuru 
» 
•» 

kâtibi 
» 
» 

Aded 

arı 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
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Maaş 

35 
30 
25 
20 
15 
10 
15 

ü . 

15 
14 
10 

14 
13 
15 

Memuriyetin nevi 

» 
» muavini 

Birinci mümeyyiz 

Vilâyetler tahsil m 

Tahsilat kâtibi 
» > 
» » 

Aded 

1 
1 
1 

emurlan 

3 
1 
3 

Maaş 

1.0 
15 
35 

15 
20 
10 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

MERKEZ 

Teftiş heyeti 

5 Birinci sınıf müfettiş 
8 Dördüncü sınıf müfettiş 

Teftiş heyeti kalemi 

8 Müdür 

3 80 
4 50 

1 50 

Tarife şubesi müdürlüğü 

6 Başkimyager 1 70 

Tedkik şubesi müdürlüğü 

13 Memur 5 20 

TAŞRA 

Muayene memurları 

13 S. 3. Muayene memuru 42 20 

Memurlar 

13 Memur 97 20 

14 

13 Veznedar 

Veznedarlar 

Kolcular 

15 S. 3. Kolcu 

14 15 

20 

Muhasebe memurları 

13 Memur (Veznedarlık vazifesi de 
üzerindedir) 10 20 

İhtiyat memurları 

13 Memur 4 20 

24 10 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı 

11 Kısım âmiri 
12 » » 
13 Muhafaza memuru 
14 » » 
15 Muhafaza memuru 

7 
15 
15 
25 

100 

30 
25 
20 
15 
10 

6 Şube müdürü 

Dahiliye vekâleti 
3 70 I 13 Kâtip 2 20 



I). Memuriyetin nevi 

13 Polis memuru 
13 Dördüncü sınıf muamelât me-

- L / 4 -
Emniyet U. M. 

Aded Mfinş 

472 20 

D. Memuriyetin nevi 

muru 

Aded Maaş 

154 20 
14 Beşinci sınıf muamelât memuru 143 15 

Hariciye vekâleti 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
14 

2 
5 
3 
1 
3 
3 

23 
27 
9 

125 
100 

90 
80 
70 
50 
40 
35 
15 

Filî kadro dışında kalan me
murlara ait temsil tahsisatı 1 

1 
6 
6 
4 
5 
6 

23 

100 
100 

50 
40 
35 
30 
25 

5 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

9 Hıfzıs.sıhha işleri dairesi bula
şıcı ve salgın hastalıklar şu
besi muavin tabibi 1 

11 Hıfzısıhha işleri dairesi sıhhî 
mühendislik fen memuru I 

9 İçtimaî muavenet işleri dairesi 
umumî içtimaî hizmetler şubesi 
muavin tabibi 1 

13 içtimaî muavenet işleri dairesi 
zehirli ve boğucu gazler ve ha
va hücumundan korunma işleri 
şubesi kâtibi 1 

9 Sicil ve memurlar ve muamelât 
müdürlüğü muavin tabibi 1 

7 Sağlık propagandası ve tıbbî is
tatistik umum müdürlüğü pro
paganda ve neşriyat şubesi mu-
tahasısı 1 

9 Sağlık propagandası ve tıbbî 
istatistik umum müdürlüğü 
propaganda ve neşriyat şubesi 
muavin tabibi 1 

7 Üçüncü sınıf müfettiş 1 
9 Ankara Numune hastanesi ope

ratör mrçavini 1 

40 

30 

40 

20 

40 

60 

40 
60 

40 

9 Ankara Numune hastanesi da
hiliye muavini 

9 Ankara Numune hastanesi rönt
gen muavini 

8 Ankara Numune hastanesi ida
re ve muamelât müdürü 

6 Dördüncü umumî müfettişlik 
sıhhî müşavir muavini 

8 Sıhhat ve içtimaî muavenet 
müdür muavini 

10 Üçüncü sınıf Hükümet tabibi 
14 îkinci sınıf küçük sıhhat me

murları 
7 Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 

muavenet müesseseleri üçüncü 
sınıf mutahassısları 

8 Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri dör
düncü sınıf mutahassısları 

11 Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri üçüncü 
sınıf diş tabibleri 

10 Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri dördün
cü sınıf eczacıları 

2 

2 

1 

1 

2 
20 

40 

40 

50 

70 

50 
35 

30 15 

60 

6 50 

1 30 

2 35 
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D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

13 Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri birinci 
sınıf hemşireleri 

14 Hastaneler, sıhlıî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri üçüncü 
sınıf hemşireleri 

9 Numune hastaneleri operatör 
muavini 

20 

15 

40 

D. Memuriyetin nevi Aded Maa$ 

D 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 

40 

20 

15 

10 
14 Ebe talebe yurdu nezaretçi ebesi 1 15 

Adliye vekâleti 

MERKEZ 

Ceza işleri umum müdürlüğü 

6 Umum müdür muavini 1 70 

Teftiş heyeti 

4 Başmüfettiş 
7 Üçüncü sınıf müfettiş 

Adlı tıp işleri umum müdürlüğü 

7 Müşahedehane müdürü 1 

Adlı sicil 

6 Müdür 
10 Mümeyyiz 
11 » 
12 Kâtip 
13 » 

VİLÂYETLER 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

Reis, hâkim, âza, sulh hâkimi, 
M. Umumî ve muavinleri, icra 
hâkim ve muavinleri, sorgu hâ
kimleri, hâkim muavinleri ve 
Temyiz raportörleri 
Hâkim namzedi ve stajiyer hâ
kim namzedi 

22 
12 
8 
20 
39 

129 

90 
60 

60 

1 70 
1 35 
1 30 
1 25 
3 20 

70 
60 
50 
40 
35 

30 

Hukuk mezunu kâtipler 

26 
41 
25 
99 

40 
35 
15 
10 

7 Başkâtip ve muavinleri 1 60 
8 » » 2 50 

Kâtipler 

Başkâtip, başkâtip muavinleri, 
10 < zabıt kâtibi 
14 Zabıt kâtibi muavinleri, kâtip 
15 v 

Adlî sicil 

Taşra teşkilâtı 

13 Kâtip 120 20 
14 » 120 15 
15 » 120 10 
11 İcra memur ve muavinleri 15 30 
12 » » 3 25 
13 » » 14 20 

5 İkinci umumî müfettişlik mü
şaviri 1 80 

5 Üçüncü umumî müfettişlik mü
şaviri 1 80 

6 Üçüncü umumî müfettişlik mü
şaviri muavini 1 70 

6 Vilâyet ve komutanlık mehakim 
şubesi muavini 1 70 
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Tapu ve kadastro U. M. 

D. Memuriyetin nevi 

VİLÂYETLER 

12 Tapu fen memuru 

Kadastro ve tapu tahrir komisyonları 

10 Müdür 

Aded 

2 

fonları 
5 

Maaş 

25 

35 

D. 

6 
7 

11 
12 

10 

Memuriyetin nevi 

Hâkim 
» 

Tapu âzası 
Kadastro ve tapu tahrir posta 
memuru 
Fen âmiri 

Aded 

3 
3 
4 

2 
4 

Maaş 

70 
60 
30 

25 
35 

Maarif vekâleti 

Maarif müdürleri ve öğretmenlerle memurlar 

•3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
8 
9 

10 
11 
12 

8 
9 

10 
12 
13 
14 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dahiliye şefi 
» » 
» » 
» » 
» » 

İdare memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

10 
34 

163 
110 
66 

155 
174 
415 

1275 
382 
134 

4 
5 
4 
6 

15 
5 
5 
9 

122 
185 
57 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
50 
40 
35 
30 
25 
50 
40 
35 
25 
20 
15 

Bölge sanat okulları ile kız enstitüleri ve kız 
sanat ve diğer meslek ve akşam okulları 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 

Ord. Profesör 
» » 
» » 

Profesör 
» 

Doçent 
» 
» 

2 
2 
4 
6 

15 
2 
2 
1 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 

9 
8 
9 

10 
3 
4 
5 
6 
7 

» 
Asistan 

» 
» 

öğretm 
» 
» 
» 
» 

9 
10 
11 
12 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
10 
11 
12 
13 
12 
13 

Kâtip ve hesap meuru 

Ambar ve deppoy memuru 

Dahiliye şefi 

Riyaseti Cumhur filârmonik orkestrası 

1 
2 
2 
3 
4 

16 
30 
74 

144 
236 
376 
528 
723 
871 

4 
24 
41 

106 
130 

17 
23 
39 
44 
62 

1 
1 

40 
50 
40 
35 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
35 
30 
25 
20 
25 
20 

3-9 Şef 
5 Aza 
6 » 

11 » 
12 » 

1 40-100 
2 80 
1 70 
2 30 
3 25 
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D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Güzel sanatlar akademisi 

4 Öğretmen 2 90 

Yüksek muallim mektebi 

8 
11 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Müdür 
> muavini 

Kütüphaneler 

Müdür 
» 
» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 

İlk tedrisat müfettişleri 

6 
7 
8 
9 
10 
11 

Müfettiş 
> 
» 
» 
> 
» 

3 
1 
3 
2 
2 
5 

48 
7 

24 

İstanbul Üniversitesi tedris heyeti 

7 Bakasistan 
10 Üçüncü sınıf asistan 
11 Dördüncü sınıf asistan 

10 
10 
5 

Ankara dil, tarih ve coğrafya fakültesi 

1). Memuriyetin nevi Aded Maaf 

1 50 
1 30 

60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

9 
16 
22 
66 
41 
6 

70 
60 
50 
40 
35 
30 

3 Profesör 
4 » 
5 » 
6 » 
6 Doçent 
7 » 

11 Asistan 

60 
35 
30 

100 
90 
80 
70 
70 
60 
30 

Konservatuvar 

3 Muallim 
4 » 
5 » 
6 Muallim 
7 » 
8 » 

Köy enstitüleri 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

14 

Muallim 
> 

» 

Ankara Hukuk fakültesi 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
5 » 
6 > 
6 Doçent 
8 » 
9 » 
8 Asistan 
9 > 

10 > 

Siyasal gilgiler okulu 
6 Doçent 
7 » 
9 Asistan 

Yüksek mühendis mektebi 

4 Müderris 
6 Muallim veya muallim muavini 
8 Muallim muavini 
9 » » 

1 
2 
2 
1 
5 
4 

100 
90 
80 
70 
60 
50 

16 
18 
17 
10 
25 
27 
10 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
15 

1 
3 
4 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
2 

1 
2 
3 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
50 
40 
50 
40 
35 

7ö 
60 
40 

2 
2 
8 

16 

90 
70 
50 
40 
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Nafia vekaleti 

I). Memuriyetin nevi Aded Maa§ 

Yüksek fen heyeti 

2 Reis (Müşavir mühendis) 
3 Aza 

125 
100 

Teftiş heyeti 

6 Müfettiş 
7 > 
8 » 

2 
1 
2 

70 
60 
50 

Hususî kalem müdürlüğü 

9 Şef 40 

Demiryollar ve limanlar inşaat dairesi reisliği 

Demiryollar inşaat fen heyeti 

6 Yüksek mühendis 2 70 
7 Yüksek mühendis veya yüksek 

mimar 1 60 
8 Yüksek mühendis veya yüksek 

mimar 2 50 

Etüt ve istikşaf fen heyeti 

5 Yüksek mühendis 1 80 
9 Baş fen memuru 1 40 

Malzeme fen heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 70 

Limanlar inşaat fen heyeti 

5 Yüksek mühendis (Müdür mu
avini) 1 80 

6 » » » 1 70 

Şose ve köprüler dairesi reisliği 

Köprüler fen heyeti 

8 Yüksek mühendis 2 50 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Şoseler fen heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 70 

Yapı ve imar işleri dairesi reisliği 
Yapı işleri fen heyeti 

6 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 1 70 

Şehircilik fen heyeti 

6 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 1 70 

9 » » » 1 40 
11 Mühendis veya fen memuru 1 30 

Su işleri dairesi Reisliği 

Fen heyeti 

5 Yüksek mühendis (Mmtaka şefi) 3 80 
6 > » 1 70 
8 » » 4 50 
9 » » 1 40 
7 Mühendis 1 60 
7 Baş fen memuru 1 60 

Nafia şirket ve müesseseleri dairesi reisliği 

Fen heyeti 

4 Başmühendis (Müdür) 
8 Yüksek mühendis 

Tarife ve hesap tetkik heyeti 

6 Murakıp 
10 Şef 

10 Şef 

13 Kâtib 

Hukuk müşavirliği 

Evrak müdürlüğü 

90 
50 

70 
35 

35 

1 20 



D. Memuriyetin nevi 
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Aded Maaş I ü . 

TAŞRA 

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 istimlâk baş fen memuru 1 50 

Şose ve köprüler yüksek mühendisleri 

6 Yüksek mühendis (Mıntaka 
veya Nafia müdürü olarak 
kullanılabilir) 5 70 

8 Yüksek mühendis 4 50 
9 » » 10 40 

Şose ve köprüler mühendis ve fen memurları 

11 Mühendis veya fen memuru 10 30 
12 » » » 26 25 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

6 
9 

10 

1 
2 
12 
4 

80 
70 
40 
35 

40 

Yapı ve imar yüksek mühendis ve yüksek 
mimarları 

Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 

> » » 
» » » 
> » » 

Yapı ve imar mühendis, mimar, fen me
muru veya ressamları 

9 Mühendis, mimar, başfen me
muru veya ressam 3 

11 Mühendis, mimar veya fen me
muru veya ressam 1 30 

12 Fen memuru veya desinatör 1 25 

Sular şube müdürlükleri 

5 Müdür (Yüksek mühendis) 
9 Yüksek mühendis 
9 Mühendis 

10 Fen memuru 
12 » » 
12 Desinatör 

Nafia şirket ve müesseseleri komiserlikleri 

6 Komiser 3 70 
12 Kâtib 6 25 

1 
11 
3 
3 
4 
4 

80 
40 
40 
35 
25 
25 

îktisad vekâleti 

MERKEZ 

Maadin umum müdürlüğü 
6 Şube müdürü 1 70 

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 



D. Memuriyetin nevi 

10 Ressam 

Aded Maaş 

1 35 

L/10 -
D. 

Deniz nakliyat dairesi reisliği fen şubesi 

10 Şef 1 35 

Kabotaj isleri şubesi 

11 Memur 1 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 

Tarife ve ticaret dairesi 

5 Mutahassıs (kara) 
5 » (deniz) 

25 

80 
80 

Zat işleri ve sicil müdürlüğü muamelât kalemi 

13 Kâtib 1 20 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

11 

13 

Tahakkuk kalemi 

Tahakkuk memuru 1 30 

Sicü kalemi 

Kâtib 1 20 

Seferberlik müdürlüğü 

12 Memur 1 25 

Neşriyat müdürlüğü 

10 Şef 1 85 

TAŞRA 

Trabzon mıntaka liman reisliği 

9 Liman mıntaka kontrolörü 1 40 

Samsun mıntaka liman reisliği 

9 Liman mmtaka kontrolörü 1 40 

Komiserlikler 

6 Demiryolu komiseri 1 70 

Ziraat vekaleti 

Hususî kalem 

10 Şef 
13 Memur 

Teftiş heyeti 

9 Birinci sınıf müfettiş muavini 

12 Memur 

10 Şef 

Teftiş* bürosu 

Seferberlik müdürlüğü 

35 
20 

40 

25 

35 

Hukuk müşavirliği 

11 Birinci sınıf memur 30 

Pamuk işleri müdürlüğü merkez teşkilâtı 

9 Merkez yazı işleri şefi 1 40 
9 Merkez propaganda, istihbarat 

ye istatistik işleri şefi 1 40 
11 Merkez hesab işleri memuru 1 30 
13 Kâtib 1 20 

Ziraat işleri Vumum müdürlüğü 

6 Şube müdürü 3 70 
8 Şube müdür muavini 1 50 
9 * > » 5 40 



D. 

9 
12 
13 
14 

Memuriyetin nevi 
— L/11 — 

Aded Maaş D. 

10 Şef 
11 Memur 
12 > 

7 35 
2 30 
2 25 

Ziraat işleri umum müdürlüğü vüayetler 
teşkilâtı 

İkinci sınıf ziraat müdürü 7 
Birinci sınıf mıntaka ziraat 
mutahassısı 3 
İkinci sınıf ziraat mutahassısı 1 
Üçüncü sınıf ziraat muallimi 27 
Birinci sınıf kâtib 26 
İkinci » » 12 

Ziraî mücadele 

12 Mücadele teknisyeni 2 

Islah v deneme istasyonları, deneme tar
laları üretme ve örnek çiftlikleri ve yon

ca tohumu temizleme evleri 

13 Mutcmed ve kâtib 
14 Ayniyat memuru 

Bağ ve bahçe ziraat enstitüsü ve istas-
yonlan 

8 Şef 4 
12 Birinci sınıf mutemed ve kâtib 4 
13 İkinci sınıf mutemed ve kâtib 3 

İpek böcekçiliîc istasyonları ve tohum ye
tiştirme evleri 

8 Müdür 

Makinist mektebleri 

9 Şef 
12 Muallim muavini 
13 Dahiliye memuru 

8 Şef 

Tavukçuluk enstitüsü 

Tavuk yetiştirme istasyonları 

9 Şef 
12 Asistan 

70 

50 
40 
25 
20 
15 

25 

20 
15 

50 
25 
20 

50 

1 
1 
1 

40 
25 
20 

12 

13 
14 
11 

50 

40 
25 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Tohum temizleme evleri 

9 Şef 40 

Pamuk işleri müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı 

5 Müdür 
6 > 
7 » muavini 
7 Pamuk yetiştirme eksperi 
8 Birinci sınıf şef 
9 İkinci » » 

11 Birinci sınıf kontrol memuru 
12 İkinci » » » 

9 Birinci sınıf mesul muhasib 
10 İkinci > > » 
11 Birinci sınıf ayniyat memuru 

Veteriner işleri umum müdürlüğü merkez 
teşkilâtı 

Umum müdür muavini 
Mutahassıs müşavir 
Şube müdürü 

» » 
Şube müdür muavini 
Şef 

4 
6 
9 

11 

1 
1 
2 
2 
6 
4 
16 
5 
2 
2 
3 

80 
70 
60 
60 
50 
40 
30 
25 
40 
35 
30 

5 
5 
6 
7 
9 

10 
12 Memur 

1 
2 
3 
5 
6 
1 
1 

80 
80 
70 
60 
40 
35 
25 

Veteriner işleri umum müdürlüğü 
vilâyetler teşkilâtı 

1 
1 

21 

65 

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 

Bakteriyoloji ve seroloji ve hıfzıssihha 
müesseseleri 

90 
70 

40 

30 

85 
38 
13 
10 

25 
20 
15 
30 

4 Mutahassıs müdür 
5 > > 

90 
80 



D. 

14 

5 
6 
9 

10 
11 

13 

Memuriyetin nevi 

6 Müdür muavini 
8 ikinci sınıf şef 
9 Üçüncü sınıf şef ve birinci sı

nıf asistan 
11 Muhasip ve mutemet 
12 Ayniyat memuru muhasip ve 

mutemet 
13 Muhasebe, kültür, ayniyat, am

bar memuru ve kâtip 
Müvezzi 

Zootekni müesseseleri 

Hara müdürü 
Hara ve inekhane müdürü 
Şef 
Hara şef muavini 
Hara veteriner ve laboratu
ar memuru 
Muhasip ve ayniyat memuru 
ve kâtip 

— L/12 
Aded Maaş I D. 

70 
50 

40 
30 

25 

20 
15 

80 
70 
40 
35 

30 

30 

8 
13 

13 

9 

Aygır depolan 

Depo müdürü 
Mürebbi, muhasip, ayniyat yar
dımcısı ve kâtip 
Muhasip 

Merinos teşkilâtı 
Merinos yetiştirme ve hasta
lıklar mutahassısı 

2 

12 
1 

1 

50 

20 
20 

40 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Ordinaryüs (sınıf 1) 
» ( » 2) 

Profesör ( » 1) 
» ( » 2) 

Doçent ( » 1) 
» ( » 2) 

Şef 
Başasistan 
Asistan (sınıf 1) 

» ( » 2) 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

9 Merinos yetiştirme kontrol ve 
muhasebe memuru 

12 Kâtip 

Orta ziraat mektepleri 

4 
6 
7 
8 
9 

13 

14 

Yüksek ziraat enstitüsü 

40 
25 

Orta ziraat mektebi muallimleri 
Orta ziraat mektebi muallimleri 

» » » 
» » » 
» » » 

Orta ziraat mektebi muhasebe 
memuru ve mutemet 
Orta ziraat mektebi ayniyat 
memuru 

1 
5 
3 
9 
5 

2 

2 

90 
70 
60 
50 
40 

20 

15 

13 
19 
12 
27 
2 
9 

13 
17 
1 
2 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 



O - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde 28 

t Ordu ihtiyacı için Millî müdafaa mükellefiyeti yolu ile alınacak hayvanların asgari beden 
ölçüleri ve vasati fiyat cetveli] 

Hayvanm 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 

trtifaı 
Mt. 

1,43 
1,40 
1,38 
1,55 
1,50 
1,43-1,50 
1,35 

1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 

Göğüs çevresi 
Mt. 

1,60 
1,57 
1,53 
1,75 
1,70 
1,63 
1,50 
1,47 
1,47 
1,45 
1,45 
1,42 
1,42 

Vasatı f iat 
Lira 

225 
185 
175 
500 
400 
350 
160 
150 
180 
150 
180 
100 
130 



P - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 28 

[Motorlu vasıta takribi fiat listesi] 

Lira 
3 500 
4 000 

6 000 : 8 000 
6 000 
4 000 
15 000 
6 000 
6 000 
700 

Cinsi Lira Cinsi 

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 



1941 
Malî yılı Muvazenei umumiye kanununun dördnücü maddesi ile verilen salâ
hiyete istinaden E cetveline dahil masraf tertiplerinden idare edilen hizmetler 
için 1. VI . 1941 den 1. IV . 1942 tarihine kadar îcra Vekilleri Heyeti karariyle 

tatbik edilmiş olan kadrolann müfredatını gösteren cetvel 





BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ 

Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F, M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

3090 sayılı kanuna müste7tiden yeni yapılacak Meclis binasının in
şaat masrafları ve istimlâk bedeli 

Fen müşaviri 
Betonarme mütehassısı 
Mimar 
Fen memuru 
Plân ve arşiv memuru 
Kâtip 
Sürveyyan 
Şoför 
Odacı 
Bekçi 
» 
» 
> 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

500 
500 
350 
175 
60 
80 
80 
90 
40 
40 
40 
40 
40 

12 
12 
12 
12 
12 
1 11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 000 
6 000 
4 200 
2 100 
720 

> 120 
960 

1 080 
480 
480 
480 
480 
480 

23 580 

BAŞVEKALET 
Başvekâlet Arşiv dairesi müdürlüğü emrinde müteşekkil tasnif heye

tinin 1941 malî yılı kadrosu 

82 Muhtelif evrak hazine- Arşiv tasnif şefi 
terinin tasnif ve tevhi- » tasniflisi 
di, yevmiye ve umumî » » 
masrafları > » 

> » 
> » 
» » 
» bekçisi 

3 
9 
3 
3 
5 
6 
7 
2 

90 
85 
80 
75 
65 
60 
50 
40 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 240 
9 180 
2 880 
2 700 
3 900 
4 320 
4 200 
960 

88 3X 380 



— 4 — 
Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
V. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Ücretti muvakkat müstahdemler kadrosu 

123 1 Neşriyat, 
makale, \ 

telif, 
:fığıt, 

bı ücretleriyle 
neşriyatı 
lan 

takir 

tercüme, 
klişe, 
iç ve 

ta-
dış 

) masraf-

Tetkik ve telhis me
murları 
Mütercim 

» 
Revizyoncu 
Grafikçi 
Bülten mücellidi 
Ambalâjcı 
Asansörcü 

Operatör 
» 

Montaj mütehassısı 
Laborant 
Filmotekçi 
Operotör yamağı 
Filim bürosu memuru 

3 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 

1 
2 
2 
2 
2 
'2 
1 

175 
170 
150 
80 
80 
35 
35 
35 

300 
260 
210 
120 
100 
75 

210 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

6 300 
2 040 
1 800 
2 880 

960 
840 
840 
420 

16 080 

1 500 
2 600 
2 100 
1 200 
1 000 

750 
1 050 

10 200 

Ücretli muvakkat müstahdemler kadrosu 

125 1 Radyodifüzyon istasyon-
lariyle stüdyoların her 
nevi işletme masrafla-
nyle tamir, elektrik 
eeryan bedelleri 

Jeneratör mütehassıs 
» » 

Doktor 
istatistikçi 
Plâk muayenecisi 
Radyo gazetesi muakkibi 
Nota tevzi ve derlemecisi 
Grafikçi 
Cilâcı 

Mecmua sekreteri 
Sekreter muavini 
Mizenpajcı 

» 
Abone memuru 

1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

300 
250 
210 
125 
125 
90 
80 
80 
30 

300 
210 
170 
100 

80 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

5 
5 
5 
5 
5 

3 600 
12 000 
2 520 
1 500 
1 500 
1 080 

960 
960 

1 080 

25 200 

1 500 
1 050 

850 
500 
400 
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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 

Beyaza 2 75 5 750 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1940 umumî nüfus sayımı neticelerinin tasnifi için muvakkaten ça
lıştırılacak aylık ücretli memurlarla müteferrik müstahdemlere 

ait kadro 

156 1 Ücret 

5 050 

A. Ücretli memurlar: 
Şef 
» 

Memur 
» 

1 
6 
4 

12 

B. Müteferrik müstahdemler 

Daktilo 
Piş memuru 
» » 

Ambarcı 
Temizleyici 
Hammal (dahilde) 

5 
11 
28 
2 
1 
2 

85 
75 
60 
50 

: 

60 
60 
50 
50 
40 
35 

6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

510 
2 700 
1 440 
3 600 

1 800 
3 960 
8 400 

600 
240 
420 

Yekûn 72 23 670 

1940 umumî nüfus sayımı neticelerinin tasnifi için muvakkaten ça
lıştırılacak müteferrik müstahdemlere ait kadro 

Fiş memuru 
» » 

Ambar memuru 
Temizleyici 
Hammal 

23 
38 

2 
1 
2 

60 
50 
50 
40 
35 

6 
6 
6 
6 
6 

8 280 
11 400 

600 
240 
420 

66 20 940 

[*] 1. VI. 1941 - 30. XI. 1941. 



6 
Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

DEVLET METEOROLOJİ ÎŞLERÎ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 1941 malî yılı müstah
demlerin 1 ağustos 1941 tarihinden 31 mayıs 1942 gayesine kadar 

' kadro cetveli 

179 Tesis ve tamir Elektrik, su ve telefon 
tesisatı muayenecisi 1 100 10 

Yekûn 

1 000 

1 000 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 1941 malî yılı müstah
demleri senelik kadro cetveli 

182 Kurs ve staj Muallim 
tdare memuru 
Hademe 

2 
1 
1 

40 
50 
25 

12 
12 
12 

960 
600 
300 

Yekûn 1 860 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 1941 malî yılı müstah
demlerin 1 ağustos 1941 tarihinden 31 mayıs 1942 gayesine kadar 

kadro cetveli 

184 1 Merkez ve taşra için 
alınacak telsiz ve her 
türlü 

Seyyar meteoroloji is
tasyonları ambarcısı 
ve daktilo 
Seyyar meteoroloji is
tasyonları makinisti 
Seyyar meteoroloji is
tasyonları makinist ya
mağı 
Doğramacı 

» yamağı 
Atelye tamircisi 

» » yamağı 
Seyyar meteoroloji is
tasyonları ham malı 

2 

1 

1 
2 
2 
1 
1 

5 

65 

100 

50 
60 
40 
60 
40 

30 

10 

10 

10 
10 
10 
10 
10 

10 

1 300 

1 000 

500 
1 200 

800 
600 
400 

1 500 

Yekûn 7 300 

[*] i .VI. 1941 tarihinden itibaren. 



— ? — 
tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Beheri 
Memuriyetin unvanı Adet Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 1941 malî yılı müstah
demlerin 1 ağustos 1941 tarihinden 31 mayıs 1942 gayesine kadar 

s' kadro cetveli 

184 2 Telsiz cihazlariyle ra- Montör 
sat istasyonlarının ve 
alâtı rasadiye ve 

60 10 

Tutarı 

600 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 1941 malî yılı müstah
demlerin 1 ağustos 1941 tarihinden 31 mayıs 1942 gayesine kadar 

kadro cetveli 

184 3 Seyyar istasyonları na
kil vasıtalarının işletme 

Sayyar meteoroloji is
tasyonları nakil vası
taları şoförü 
Sayyar meteoroloji is
tasyonları nakil vası
taları şoför yamağı 
Sayyar meteoroloji is
tasyonları bekçisi 

3 

3 

5 

80 

40 

30 

10 

10 

10 

2 400 

1 200 

1 500 

Yekûn 5 100 

MALÎYE VEKÂLETİ 

Eski istikrazlara ait kupon ve tahvillerin tadat işlerinde çalıştırı
lacaklara ait 

215 3 Muvakkat müstahdemler Muaddit 15 75 1 125 

Su ve kara av vergileri için istihdam olunacak memurların 1941 
malî yılı kadrosu 

Av vergisi memuru 
» » 
» » 

Av vergisi süvari mu
hafaza memuru 
Av vergisi, muhafaza 
memuru 

» » 
» » 
> » 

1 
2 
2 

1 

2 
7 
8 

10 

60 
50 
40 

60 

40 
35 
30 
25 

12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 

720 
1 200 
960 

720 

960 
2 940 
2 880 
3 000 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün 

Av vergisi sandalcısı 35 

35 

12 

Tutarı 

840 

14 120 

Millî emlâk işlerinde çalıştırılacak muvakkat müstahdemler kadrosu 

Kaloriferci 
» 
» muavini 

Hazinei hassa evrakı
nın tasfiyesi için mu
vakkat memur 

» » 
» » 

İŞÇİ 
» 

Kaloriferci 
» muavini 

Elektrikçi 
» muavini 

Muamele muakkibi 
» » 
» » 

Tebliğ memuru 
» » 

1 
2 
1 

1 
1 
5 
3 
1 

3 
1 
1 
1 
2 
3 
2 

10 
2 

70 
50 
20 

100 
75 
60 
50 
30 

75 
50 

100 
75 

100 
85 
75 
60 
50 

5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 

4 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

350 
500 
100 

500 
375 

1 500 
750 
150 

4 225 

900 
200 
600 
450 

1 200 
1 530 

900 
3 600 

600 

[• 

> v 

9 980 

Kambiyo teşkilâtı 1941 malî yılı kadrosu 

tatbiki masrafı 
Kambij 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

roMd. 
» muavini 
» » 

murakıbı 
» 

kontrolörü 
» 
» 

Masa şefi 
» 
> 

3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

400 
260 
210 
260 
210 
260 
210 
170 
260 
170 
140 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

[*] 1. VI. 1941 den itibaren. 
[**] 1. XII. 1941 tarihinden itibaren. 
[###] İhtisas mevkii. 

14 400 
9 360 
2 520 
120 
520 
240 
520 
040 
120 
040 

YV 

3 360 



tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

236 5 Türk borçları idare mas
rafları karşılığı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Memur 
» 
» 
» 
» 

Steno 

1 170 
4 120 

10 100 
3 85 

12 75 
1 85 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

2 040 
5 760 

12 000 
3 060 

10 800 
1 020 

85 920 

Türk borçlan bürosu 
başkanı 
Türk borçları bürosu 
şefi 

1 500 

1 400 

12 

12 

6 000 

4 800 

10 800 

Ecnebi hesap mütehassısı 

1 500 238 1 Ecnebi hesap mütehassiB Ecnebi mütehassıs 
v© tercümanları 

12 000 

Maliye meslek mektebinde çalıştırılacak memurlar 

243 1 Muallim, tedris ve idare Muallim 
ücretleri Bekçi 

Hademe 
Daktilo 

12 
2 
1 
1 

100 
50 
30 
50 

9 
9 
9 
9 

10 800 
900 
270 
450 

12 420 

1941 malî yılı bütçesinin 243 ncü faslının 1 nci maddesine Maliye 
meslek mektebi için mevzu tahsisat mukabilinde tesis olunacak kadro 

Müdür 
Muallim 
Kâtip 
Hademe 

1 100 
12 100 
1 60 
2 30 

12 
10 
12 
12 

1 200 
12 000 

720 
720 

14 640 

[*] îhtisas mevkii, 



— i£ — 
Tatbik edilen kadroya #k mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Beheri 
Memuriyetin unvanı Adet Lira K. 

müddeti 
Ay (Mn Tutarı 

îstanbul Maliye memurları kurs muallimlerinin 1 haziran 1941 tari
hinden itibaren 52 haftalık kadrosudur 

243 4 İstanbul memurları kur- Ders 
sunun «tedris ücreti saati 

i£hı 
Lira Hafta 

Muallim 5 42 3 120 

246 1 Tesbit ve tevzi işlerin
de çalıştırılacak müs
tahdem ve memurlarla 
vukuf ehlinin yevmiye, 
üeret ve huzur hakları 
ve harcırahları 

tevzi me-T«sMt ve 
murları 

» 

Tmbit ve tevzi me
muru 

Jaloncu 

247 Millî emlâk t&miıeUvi Sttrv^yyan 

6 
6 
2 
35 
90 
30 

170 
140 
120 
85 
60 
50 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 240 
10 080 
2 880 
35 700 
64 800 
6 000 

131 700 

3 
5 
22 
2 
50 

1 
2 

120 
100 
85 
75 
50 

100 
75 

3 
3 
3 
3 
3 

12 
12 

2 076 
ı m 
6 702 
538 

9 063 

20 170 

1 200 
1 800 

60 
25 
96 
14 
00 

95 

3 000 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKALETİ 

Tarife cetvelini (Nomenclature) ve bu cetvelin izahnamesini hazırla
makta cahştırüacdklara ait kadro 

343 Tarif e nomankilâtürü ve 
izahnamesinin tertip ve 
ihzarı masrafları 

Reis 1 260 12 3 120 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Ad«t l i ra K. Ay Gün Tutarı 

347 Merkez kursu muallim Muallim 
ücreti 

0%ftwuk ku¥su mmilMmlerim ai£ katâro 

9 75 11 

Gümrük muhafaza kurs muallimlerine ait kadro 

376 1 Kurs muallim ücreti Muallim 

7 425 

3 
3 
3 

85 
75 
50 

a 
8 
8 

£040 
1 800 
1 200 

5 040 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

8 120 421 1 3888 sayılı kanuna tev- Kurs muallimi 
fikan verilecek konfe- Teksir için kullanıla 
rans ücretiyle tahrir, cak daktilo 
teksir ve tabı masraf » » 
ve ücretleri Teksir için kullanıla 

cak memur 
Tabî işlerinde* çalışa
cak memur 

1 920 

î 1*20 
1 80 

1 1TJÖ 

1 85 

5 
5 

5 

5 

000 
m 
500 

425 

Konferans Beher konfe^ Hizmet 
adedi rans için Lira müddeti 

Konferans verecekle» 200 10 

Maktuan Lira 

5 ay 

Bir ecnebi konferansçı 200 



— la — 
Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

452 1 Ecnebi mütehassıslar Kriminalistik müte-
masrafları ve konfe- hassısı 1 775 12 9 300 
ransları, konferans için 
eelbedileeek mütehassıs
lar ücret vş masrafları 

SIHHAT VE ÎÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

Trahom mücadele teşkilâtında kurs görecek olan stajiyer sıhhat 
memurları kadrosu 

556 4 Diğer bilûmum masraf- Trahom mücadele sta-
lar jiyer sıhhat memuru 10 50 4 2 000 

Trahom mücadele teşkilâtında kurs görecek olan stajiyer tabipleri 
ek kadrosu 

556 4 Trahom mücadele ve di- Trahom mücadele sta-
ğer bilûmum masrafları jiyer tabibi 4 120 4 1 920 

İstanbul'da Ouraba hastanesinde frengi kursu görmek üzere istih
dam olunacak stajiyer tabip kursu 

557 2 Zührevi hastalıklarla Frengi mücadele sta-
mücadele ve diğer bilû- jiyer tabibi 6 100 6 3 600 
mum masraflar 

Ankara Tıp fakültesi ve müştemilâtı inşatımn takip ve kontrolü için 
1941 malî yılı bidayetinden itibaren lüzum hâsıl oldukça 12 ay 
müddetle istihdam edilecek kontrol mimarı veya mühendis ve 

saireye ait kadro 

563 İnşaat, tesisat, tamirat Kontrol mimarı, veya 
ve istimlâk mühendis 1 600 12 7 200 

3 120 
2 520 
3 360 

2 040 
1 440 

mühendis 
Kontrol muavini 

» » 
Sürveyyan 
înşaat mutemedi ve 
büro şefi 
Mubayaa memuru 

1 
1 
1 
2 

1 
1 

600 
260 
210 
140 

170 
120 

12 
12 
12 
12 

12 
12 

;[*] İhtisas. 



13 
tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Adet Lira K. Ay Gün Tutan 

Ambar » 
Ambar yardımcısı 
Puvantör 
Makinist 
Daktilo 
Bekçi 
Bekçi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

85 
60 
75 

120 
75 
50 
45 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 020 
720 
900 

1 440 
900 
600 

1 080 

Trabzon Numune hastanesi inşaatında istihdam edilecek 
sürveyyan kadrosu 

Sürveyyan 85 
75 

12 
12 

26 340 

1 020 
900 

1 920 

Merkez Hıfzıssıhha müessesesinde istihdam olunacak bir ecnebi mü
tehassısa ait kadro cetveli 

571 Merkez Hıfzıssıhha ens
titüsü ve Hıfzıssıhha 
mektebi 

Merkez Hıfzıssıhha 
müessesesi biyoloji 
imalât ve tetkikat şu
besi mütehassısı 1 575 3 450 



Tatbik edilen kadroya, ait mas
raf tertibinim 

F. M. Unvanı 

~- 14 — 
Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün 

579 

tskân umum müdürlüğü merkez teşkilâtı ücretli memurlarının 1911 
malî yılı kadro cetveli 

Tutarı 

Muhacirlerin iskân iş- Hukuk müşaviri 
leri » » 

Fen şubesi şefi 
Fen memuru 
Fen şubesi muamelât 
memuru 
Fen şubesi kâtibi 
Tahakkuk bürosu şefi 

» » kâtibi 
îhsaiyat bürosu şefi 

» » kâtibi 
» » » 

idarî müfettiş 
Fen müfettişi 
Ambar memuru 
Buğday ve iaşe me
muru 
Aşair memuru 
Ayniyat memuru 
Sevk memuru 
Toprak memuru 
Levazım memuru 
Tasfiye heyeti memuru 
îskân memuru 

» kâtibi 
» » 
» » 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
3 

300 
210 
300 
140 

85 
60 

210 
75 

170 
75 
60 

260 
210 
120 

100 
75 

100 
75 
75 
75 

140 
120 
75 
60 
50 

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 

3 600 
2 520 

[*] 3 600 
1 680 

1 020 
720 

2 520 
900 

2 040 
900 
720 

6 240 
[*] 5 040 

1 440 

1 200 
900 

1 200 
1 800 
1 800 

900 
1 680 
1 440 
5 400 
1 440 
1 800 

[*] İhtisas mevkii. 

Müktesep hak olarak 
verilecek olan ücret 

farkı 
Aylığı Yıllığı 

[1] 50 600 
[2] 40 480 
[3] 50 600 
[4] 80 960 
[5] 5 60 

225 2 700 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Oün Tutarı 

Hukuk müşavirliği kâ
tibi 
Daktilo 

» 
Müvezzi 
Başodacı 
Odacı ve 
Odacı 

kaloriferci 

1 
1 
3 
3 
1 
1 
7 

60 
75 
€0 
50 
45 
40 
30 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

720 
900 

2 160 
1 800 

540 
480 

2 520 

54 61 620 
Almakta oldukları ücretler; bu ücretlerin barem derecelerine intibakı dolayısiyle tenzil edil

miş bulunanlara, sütunu mahsusunda gösteriler farklar, bir üst dereceye terf ilerine kadar mükte
sep hak olarak verilmesine devam olunacaktır. 

İskân teşkilâtı : Vilâyetler ücretli memurlarının 1941 malî yür 
kadro cetveli 

İskân müdürü 
» » 
» » 
» » 
» » 

İskân memuru 
» » 
» » 
» » 

iskân kâtibi 
» » 

Mıntaka mühendisi 
Ambar müdürü 

» memuru 
» » 

Fen » 
» » 

1 
2 
3 
3 
1 
3 
7 
2 

45 
29 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 

260 
100 
100 
75 

170 
140 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

[*] 

[##] 
[##] 

3 600 
6 240 
7 560 
6 120 
1 680 
4 320 
8 400 
2 040 

40 500 
20 880 
7 800 
3 120 
1 200 
1 200 

900 
2 040 
8 040 

W 

m, 

[3] 

[ * ] İhtisas mevkii. 
[**] Memuriyet mıntakaları, vilâyet hududu dahilidir. 

Müktesep hak olarak 
verilecek olan ücret 

farkı 
Aylığı Yıllığı 

[1] 5 
[2] 30 
[3] 30 

60 
360 
360 

65 780 



16 
tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutan 

Göçmen misafirhane 
müdürü 
Misafirhane memuru 
Etüv memuru 
Bekçi 

> 
Odacı 

» 

1 
1 
1 
2 
2 
4 

52 

120 
100 
75 
30 
25 
30 
20 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 440 
1 200 

900 
720 
600 

1 440 
12 480 

Yekûn 182 144 420 

Almakta oldukları ücretler; bu ücretlerin barem derecelerine intibakı dolayısiyle tenzil edilmiş 
bulunanlara, sütunu mahsusunda gösterilen farklar; bir üst dereceye terf ilerine kadar müktesep 
hak olarak verilmesine devam olunacaktır. 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

641 Tapu işlerine yardım et
mek için istihdam edi
lecek muvakkat me
murlar ve daktilolar 
ücreti 

Kuyudu kadime 
kik memuru 

tet-
100 
85 

10 
10 

1 000 
850 

1 850 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü tatbikat kursunda ça-

643 1 îdare heyeti ve mual- Müdür 
lim ücreti Kâtip 

Muallim 
» 
» 

Hademe 

lıştınlacaklar 
1 
1 
3 

10 
3 
5 

170 
85 

100 
85 
60 
30 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

2 040 
1 020 
3 600 

10 200 
2 160 
1 800 

20 820 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
P. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutan 

MAARİF VEKÂLETİ 

Maarif vekilliği neşriyat işlerinde çalıştırılacak memur ve müstah
demlere ait kadro 

674 2 Satın alınacak veya a- Yabancı dilde yazıl-
bone olunacak kitap, mış kitaplar fiş me-
dergi, gazete ve diğer muru 1 90 12 1 080 
basmalar bedeli, cilt ve 
sair kütüphane ve te
sisat masrafları 

Maarif vekilliği neşriyat işlerinde çalıştırılacak memur ve müstah
demlere ait kadro 

674 4 Tercüme ve çocuk neş- Tercüme bürosu kâtibi 1 100 12 1 200 
riyatı büroları umumî Tercüme bürosu kâtip 
masrafları ile kitap tet- yardımcısı 1 75 1.2 900 
kik ücretleri Çocuk neşriyatı müte

hassısı 1 210 5 1 050 

3 150 

Maarif vekilliği neşriyat işlerinde çalıştırılacak memur ve müstah
demlere ait kadro 

677 3 Propaganda işleri Türkiye maarifi pro
paganda albümü ha
zırlayıcısı 1 100 4 400 

îzmir Enternasyonal fuarında açılacak neşriyat sergisi işleri 

677 4 Sergi işleri Sergi komiseri 
Salon memuru 
Hademe 
Bekçi 

1 100 
3 50 
2 25 
1 40 

1 
1 
2 
2 

22 
22 
3 
3 

173 03 
260 
105 
84 

622 03 

[*] 1 haziran 1941 tarihinden muteberdir. 
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Tatbik edilen kadroya aît mas

raf t e r t i b i n i n ' 
F. M. Unvto' 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Qün 

678 

İslâm ansiklopedisi 

Mam'if vekilliği neşriyat işlerinde çalıştırılacak memur ve müstah
demlere iat kadro 

(İnönü ansiklopedisi) 
Fiş memuru 2 150 9 

(İslâm ansiklopedisi) 
Müvezzi 1 35 9 

Tutarı 

Ulusal dil ve 
ait eserlerin 
rafları 

tarihimize 
neşri mas-

İnönü Ansiklopedisi işleri 

Baş fiş memuru 
Tasnif memuru (Dak
tilograf) 
Fiş memuru yardım
cısı 
Tasnif memuru yar
dımcısı 
Odacı 

1 

1 

1 

1 
1 

250 

100 

100 

40 
30 

12 

12 

12 

12 
12 

3 000 

1 200 

1 200 

480 
360 

6 240 

Biyografi müşaviri 
(Mütehassıs) 
îlmî redaksiyon, şefi 
(Mütehassıs) , 
Hazırlık ve neşir bü
rosu kâtibi 
Fiş. memuru 
Hazırlık memuru 
Odacı 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

210 

260 

120 
75 
60-
20 

12 

12 

12 
12 
12 
12 

2 520 

3 120 

1 440 
900 
720 
360 

9 060 

2 700 

315 

3 015 

1941 malî yılı içindç .Siyasal bilgiler okuntunda çalıştırılacak 
cilara ait isimsiz kadrodur 

680 Ecnebi mütehassıs ve Profesör 
öğretmenler ücret ve » 
harcırahları 

400 
350 

12 
12 

4 800 
4 200 

9 000 

[*] 1 haziran 1941 tarihinden muteberdir. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet M 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Orta tedrisat okullarında müstahdem ecnebi öğretmenlerin 1 . VI. 1941 
tarihinden itibaren 12 aylık ücret kadrosu 

Öğretmen (Ecnebi) 1 
1 
6 
6 
3 
4 
1 
4 
4 
1 
1 

650 
500 
350 
300 
275 
250 
225 
200 
150 
100 
90 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

7 800 
6 000 
25 200 
21 600 
9 900 
12 000 
2 700 
9 600 
7 200 
1 200 
1 080 

104 280 

Güzelsanatlar akademisinde çalıştırılacak yabancı uzman ve öğret
menlere ait isimsiz kadro 

Profesör 
» 

Mimar 
öğretmen 

» 

1 1565 
3 1146 
3 567 
1 200 
2 100 

9 
9 
9 
9 
9 

14 085 
30 942 
15 309 
1 800 
1 800 

[•I 

63 936 

10 ikinci teşrin 1941 tarih ve 2/16821 sayılı kararname suretidir. 

23 . VI . 1941 tarih ve 2/16052 sayılı kararname ile tasdik edilmiş olan Gazi terbiye enstitüsü 250 
lira aylık ücretli yabancı öğretmen kadrosunun 280 liraya çıkarılması; Maarif vekilliğinin 18. X , 1941 
tarih ve 2515 sayılı tezkeresiyle yapılan teklif ve Maliye vekilliğinin 4.XL1941 tarih ve 11117/4612 
sayılı mütalâanamesi üzerine, İcra Vekilleri Heyetince 10 ikinci teşrin 1941 tarihinde kabul olun
muştur. 

Reisicumhur 
îsmet İnönü 

[*] 1 haziran 1941 tarihinden 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 

1941 malî yılı içinde Gazi Terbiye enstitüsünde çalıştırılacak ya
bancılara ait isimsiz kadrodur 

öğretmen 1 387 387 
» 1 250 250 

637 
X 12 

7 644 

}'941 malî yılı içinde Gazi Terbiye enstitüsünde çalıştırılacak ya
bancılara ait isimsiz Uadrodur 

öğretmen 1 387 
1 280 

387 
280 

667 
X 12 

8 004 

Yabancı öğretmenlere ait 

öğretmen (Ecnebi) 1 500 8 4 000 

86 1 Köy okulları ve öğret
menleri için vilâyetlere 
yardım 

Köy eğitmeni 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
22 
160 
1574 
3581 
1650 

25 
22 
20 
15 
12 
10 

12 
12 
12 
12 
12 
6 

600 
5 808 
38 400 
283 320 
515 664 
99 000 

942 792 

[•] 1.VI. 1941 den. 
[•*] 31. V. 1942 ye kadar. 
[*•*] 1. XU . 1941 - 31. V . 1942. 
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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 

3238 sayılı kanuna tevfikan muhtelif vilâyetlerde 1940 malî yılı 
içinde açılmış olup 1941 malî yılı içinde faaliyetine devam edecek 

olan köy eğitmeni yetiştirme kursları müstahdemleri 

686 2 Köy okulları ile ensti
tüleri eğitmenleri ve ge
zici başöğretmen ve öğ
retmenleri masrafı 

İnşaat, sanat veya zi
raat öğretmeni 
Ambar memuru 
Hesap memuru 
Daktilo [1] 
Hademe [1] 
Hastabakıcı 
Aşçı 

» yamağı 

Hastabakıcı 
Aşçı 

» yamağı 

2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
6 

2 
3 
6 

100 
60 
75 
60 
25 
50 
75 
15 

50 
75 
15 

12 
12 
12 
12 
12 
5 
5 
5 

2 
2 
2 

2 400 
720 
900 

1 440 
300 
500 

1 125 
450 

7 835 

200 
450 
180 

[*] 
[*] 
[•] 
H 
[•] 
[•3 
[#] 
[•] 

[••] 
[••] 
[••] 

830 

686 

3238 sayılı kanuna tevfikan muhtelif vilâyetlerde 1940 malî yılı 
içinde açılmış olup 1941 malî yılında faaliyetine devam edecek olan 
köy eğitmenleri yetiştirme kurslarına tâyin edilen ilk tedrisat mü

fettişleri ve öğretmenlere ait munzam ücret kadrosu 

göre açılan köy eğit
menleri kurslarının bilû
mum ücret masrafları 

İlk tedrisat müfettişi 

öğretmen 
İnşaat ve sanat öğret
meni 

35 225 [2] 5 
Kr. yevmiye 

165 50 5 

58 25 5 

12 049 

41 250 

7 250 

[*#*3 

60 549 

[1] Merkezde kullanılacaktır. 
[#] l.VI. 1941 den 31. V. 1942 ye kadar. 
[**] 1 nisan 1942 den 31 mayıs 1942 ye kadar. 
[2] Kurslara tâyin edilen müfettişlere harcırah kararnamesine tevfikan verilecek yevmiyenin âza

mi miktarıdır. 
[***] 1. VI .1941 den 31. X .1941 e kadar. 
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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 

3238 sayılı kanuna tevfikan muhtelif vilâyetlerde 1941 malî yılı
nın son iki ayında ağılacak köy eğitmeni yetiştirme kurslarına tâ

yin edilen ilk tedrisat müfettişi ve öğretmenlerine ait munzam 
ücret kadrosu 

İlk tedrisat müfettişi 
öğretmen 
İnşaat ve sanat öğret
meni 

35 
150 

58 

Kr. 
225 [1] 

50 

25 

2 
2 

2 

4 804 
15 000 

2 900 

22 704 

3238 sayılı kanuna tevfikan muhtelif vilâyetlerde 1941 malî yth 
içinde faaliyetine devam etmekte bulunan köy eğitmenleri yetiştir

me kursları müstahdemleH ile İlgili ek kadro 

î§çi ve bekçi 
Arabacı 

25 
30 

12 
12 

600 
720 

1 320 

r##ı 

3803 sayılı kanun mucibince muhtelif yerlerde açılacak Köy ensti
tülerinde çalıştırılacak müstahdemlerin 1 .VI. 1941 den 31 may^s 

1942 tarihine kadar bir yıllık kadro cetveli 

•86 4 Köy enstitülerinin bilû
mum 
lan 

ücret v,e masraf-
Müdür 

» 
» muavini 

Daktilo [2] 
Doktor 

» 
Aşçı 

» yamağı 
Hastabakıcı ve sıhhat 
memuru 
inşaat öğretmeni 
(kontrolör) 

Sanat ve ziraat öğ
retmeni 

4 
13 
38 
36 
6 

11 
17 
34 

17 

3 
6 

17 

100 
85 
60 
75 

140 
100 
100 
15 

60 

210 
100 

40 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 

12 

4 800 
13 260 
27 360 
32 400 
10 080 
13 200 
20 400 

6 120 

12 240 

7 560 
7 200 

8 160 

[••] 

[1] Kurslara tâyin edilen müfettişlere harcırah kararnamesine tevfikan verilecek yevmiyelerin âza
mi miktarıdır. 

[*] 1 nisan 1942 den 31 mayıs 1942 ye kadar. 
[##] 1. VI. 1941 den 31. V. 1942 ye kadar. 
[2] İkisi merkezde kullanılacaktır. 



— 23 — 
Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay GKra Tutan 

Bahçıvan 
» 

Elektrikçi makinist 
» » 

Bekçi 
Kapıcı, çamaşırcı ve 
hademe 
Arabacı 

1 
16 
9 
8 

34 

120 
17 

100 
60 

100 
75 
25 

20 
25 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

1 200 
11 520 
10 800 
7 200 

10 200 

28 800 
5 100 

f ] 
[#J 
[•] 
[#] 
[#3 

[#] 
f ] 

237 600 

T.G. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Karar sayısı: 2/16113 

Kararname sureti 

Siyasal bilgiler okulunda 1 . VI . 1941 tarihinden 1. VI . 1942 tarihine kadar haftada en çok altı 
saati geçmemek üzere konferans şeklinde ders verecek olan mebus Profesör Şevket Raşit Hatipoğlu'na 
1941 malî yılı Maarif vekâleti bütçesinin 690 ncı fâsimin B cetveline dahil 12 nci'maddesine konu
lan tahsisattan beher ders saati için 10 lira ve yine mezkûr okulda ayıiı şekilde ders verecek olan 
mebus profesör Hazım Atıf Kuyucak'a da beher ders için 15 lira ücret verilmesi; Maarif vekilliği
nin 13 . VI . 1941 tarih ve 4127/1459 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi ve Maliye vekilliğinin 
23. VI . 1941 tarih ve 11117/14/2663 sayılı mütalâanamesi üzerine, Muvazenei umumiye kânununun 
4 ncü maddesine tevfikan, îcra Vekilleri Heyetince 30 haziran 1941 tarihinde kabul olunmuştur. 
t • * Reisicumhur 

İsmet tnönü 

F. M. 

690 12 
27 II. teşrin 1941 tarihli ve 2/16982 sayılı kararname suretidir. 

30 .VI . 1941 tarih ve 2/16113 sayılı kararnameye ektir: 
Siyasal bilgiler okulunda konferans şeklinde ders veren mebus profesörlerin tedris vazifelerinden 

istifa etmiş olmalarından dolayı bunlara ait kadroların 1 . X . 1941 tarihinden malî yıl sonuna kadar 
olan kısmının iptal edilmesi ve bu suretle serbest kalacak tahsisat karşılık tutularak adı geçen okul
da 1 . XI . 1941 tarihinden itibaren haftada altı saat iktisat ve zirai iktisat ve üç saat de siyasi tarih 
mevzuları üzerinde konferans vereceklere saat başına 8 lira ücret verilmesi; Maarif vekilliğinin 
21. X . 1941 tarih ve 4127/9/2534 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi ve Maliye vekilliğinin 22.XI.1941 
tarih ve 11117/14/4818 sayılı mütalâanamesi üzerine, Muvazenei umumiye kanununun 4 ncü madde
sine tevfikan îcra Vekilleri Heyetince 27 II. teşrin 1941 tarihinde kabul olunmuştur. 

Reisicumhur 
İsmet tnönü 

[•] 1. VI. 1941 den 31. V. 1942 tarihine. 

http://22.XI.1941
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
V. M. Unvanı 

Hizûıet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Ankara Devlet Konservatuvarında ders saati üzerine ücret verilmek 
suretiyle istihdam edilmekte olan öğretmenlerin 1. IX . 1941 den 

30 . IX . 1941 tarihine kadar bir aylık ücret isimsiz kadrosu 

693 10 Ankara Devlet konser- öğretmen 
vatuvarı ve tatbikat 
sahnesinin bilûmum üc
ret ve masrafları 

19 1 608 

695 

Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestrası ile Ankara Devlet Konser
vatuvarında çalıştırılacak yabancı uzman ve öğretmenlere ait ücret 

isimsiz kadrosu 

Riyaseti Cumhur Filâr- Öğretmen (ecnebi) 
monik orkestrası ile » 
Devlet Konservatuvarı » 
yabancı mütehassıs ve » 
öğretmenleri » 

1 1190 
1 722 
1 490 
1 412 
2 400 
2 378 
1 375 
10 308 
1 287 
1 187 
1 335 
1 378 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
8 
8 

14 280 
8 664 
5 880 
4 944 
9 600 
9 072 
4 500 
36 960 
3 444 
3 244 
2 010 
3 024 

[•} 

Öğretmen [1] 
» [2] 

aylık 
tutan 

22 1796 
36 2674 

1 
5 

1 796 
13 370 

fi 
[**3 

Vt #*# 

| # # * # 1 

104 622 

[*] (Asıl vazifeleri öğretmenlik olanlara bir saati 2 Ura üzerinden ücret verilecek ve asli vazife
leri memurluk olanların ders saati ücreti 3888 sayılı kanuna göre tesbit olunacaktır). 

[1] Asli vazifesi öğretmenlik olanlara beher ders saati için 3829 sayılı kanunun 14 ncü maddesi 
mucibince üç liraya kadar ücret verilecektir. 

[2] Asli vazifesi memurluk olanların ders saati ücreti 3888 sayılı kanuna göre tesbit edilecektir. 
[*] 1 . VI. 1941 den 31 . Yi. 1941 e kadar. 
[•*] l.X . 1941 den 28 II. 1941 e kadar. 
[*•*] 1. VI. 1941 den itibaren. 
[****] l.X . 1941 den itibaren. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
b\ M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutan 

Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestrası ile Ankara Devlet Konser-
vatuvarında çalıştırılacak olan yabancı uzman ve öğretmenler için 
23 .VI. 1941 tarih ve 2/16052 sayılı kararname ile kabul olunan 
isimsiz kadro yerine 1. X . 1941 tarihinden itibaren kullanılacak 

isimsiz kadro 
1 1190 
2 722 
1 490 
1 412 
2 460 
2 378 
1 375 
11 308 
1 287 
1 187 
1 130 
1 335 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
2 

9 520 
11 552 
3 920 
3 296 
7 360 
6 048 
3 000 
27 104 
2 296 
1 496 
1 040 
670 

77 302 

Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestrası ile Devlet Konservatuva-
rında çalıştırılan yabancı uzman ve öğretmenler için 3 eylül 1941 
tarih ve 2/16553 sayılı kararname ile kabul olunan isimsiz kadro 
yerine 1. III. 1942 tarihinden itibaren kullanılacak isimsiz kadro 

1 1190 
1 722 
1 490 
1 475 
1 476 
2 460 
1 378 
1 375 
2 416 
1 380 
1 452 
5 308 
2 205 
1 287 
1 130 
1 350 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 570 . 
2 166 
1 470 
1 425 
1 428 
2 760 
1 134 
1 125 
2 496 y 

1 140 
1 356 
4 620 
1 230 
861 
390 , 

1 050 J 

28 221 

[•] l.X. 1941 tarihinden itibaren. 
[••] 1 .III«1942 tarihinden itibaren 3 ay. 



Tatbik edilen kadroya ait mas 
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

703 

s â -

Memuriyetin unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Meslek okullarında istihdam edilecek tercümana ait kadro 

Meslek okulları ecnebi Mütercim 
mütehassıs ve muavin- Mütehassıs (Miller) 
leri » (Hillinger) 

» (Pilzer) 
Mütehassıs (Fridolin 
Bauer) 
Mütehassıs (Villy 
Runge) J 
Mütehassıs (Fernand 
Reymond) 
Mütehassıs (Markoş 
Gola) 
Mütehassıs (Villi Kar
man, Paul Hoffman, 
Laslo Birman) 
Mütehassıs (Haag, Kas-
sa, Hollenbah, Kömiveş, 
Werl, Pret Waldinger 
Bela, Frence Spevak) 
Mütehassıs (Mambaury, 
Zoltan) 

1 
1 
1 
1 

1 

140 
2237 
565 
418 

415 

333 

1 

1 

3 

8 

2 

250 

225 

200 

170 

150 

11 
12 
12 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1 540 
26 844 
6 780 
5 016 

4 980 

3 996 

3 000 

2 700 

7 200 

16 320 

3 600 

80 436 

1 .VI. 1941 tarihinden 31. V . 1942 tarihine kadar tasnif heyetinde 
çalıştırılacak aylık ücretli müstahdemlere ait kadrodur 

705 2 Kütüphanelerin tasnif, 
tesbit ve nakil masraf
ları, seyyar tesbit ko
misyonları 

12 600 

Bu kadroya dahil bir mücellitle bir hademe istanbul kütüphaneleri tasnif komisyonu emrinde bu
lunduğundan Maarif vekilliği bütçesinin umumî kütüphaneler mücellit ve hademelerinin dahil bu
lunduğu (D) cetveliyle bir alâkası yoktur. 

Reis 
Âza 
Yazıcı ve daktilo 
Mücellit 
Hademe 

1 
5 
3 
1 
1 

170 
120 
60 
70 
30 

12 
12 
12 
12 
12 

2 040 
7 200 
2 160 

840 
360 

1. VI. 1941 tarihinden 31 .V. 1942 tarihine kadar tasnif heyetinde 
çalıştırılacak aylık ücretli müteferrik müstahdemlere ait kadrodur 

Tasnif şefi 
Tasnif memuru 
Yacızı ve daktilo 

1 170 
5 120 
3 60 

12 
12 
12 

2 040 
7 200 
2 160 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

— 27 — 

Memuriyetin unvanı 

Mücellit 
Hademe 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

70 
30 

12 
12 

840 
3G0 

12 600 

Bu kadroya dahil bir mücellitle bir hademe İstanbul kütüphaneleri tasnif komisyonu emrinde bu
lunduğundan Maarif vekilliği bütçesinin umumî kütüphaneler mücellit ve hademelerinin dahil bu
lunduğu (D) cetveliyle bir alâkası yoktur, 

Üniversite tedris heyetine dahil profesörlerle yardımcılarına ait 
isimsiz kadro 

12 5 Tedris heyetine dahil Profesör (Ecnebi) 
profesörlerle yardımcı
larına ait ücretler 

p (Ecnebi) 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

6 
2 
6 
8 
1 
1 
6 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

940 
900 
859 
779 
779 
700 
699 
699 
699 
621 
621 
551 
465 
465 
440 
404 
342 
333 

12 
12 
12 
12 
9 
9 
12 
9 
6 1/2 
12 
5 1/2 
12 
12 
9 
9 
12 
12 
12 

67 680 
21 600 
61 848 
74 784 
7 011 
6 300 
50 328 
18 873 

ay 4 544 
22 356 

ay 3 416 
6 612 
5 580 
4 185 
3 960 
4 848 
4 104 
3 996 

372 025 

Yabancı yardımcılar 

Yardımcı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
1 
3 
5 
2 
3 
1 
8 
1 
1 
1 

365 
350 
333 
265 
250 
203 
170 
150 
130 
100 
200 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

4 380 
4 200 
11 988 
15 900 
6 000 
7 308 
2 040 
14 400 
1 560 
1 200 
2 400 
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edilen kadroya ait maa- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Yardımcı 1 150 12 1 800 

73 176 

Türk yardımcıları 

Yardımcı 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 

: - .. *..-

Profesörler 
Ecnebi yardımcılar 
Türk yardımcılar 

2 
2 
7 
3 
4 
4 
2 

150 
120 
100 

85 
75 
60 
50 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

• - ' • • * ' 

3 600 
2 880 
8 400 
3 060 
3 600 
2 880 
1 200 

25 620 

372 025 
73 176 
25 620 

470 821 

istanbul Üniversitesi Tıp fakültesinin yeni açılan kliniklerinde ça
lıştırılacak yardımcılar 

Yardımcı 6 40 8 1 600 

Ücretleri 1941 malî yılı bütçesinin 712 nci faslının 5 nci maddesin
den ödenmek üzere Tıp fakültesinde çalıştırılacak yabancı 

profesörler kadrosu 

Yardımcı 40 240 
X 6 

1 440 

Üniversite Edebiyat fakültesinde çalıştırılacaklara ait kadro 

tlmî yardımcı 
» 

Lektör 

1 274 
1 131 
1 100 

6 
6 
6 

1 644 
786 
600 

3 030 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmtt 

raf tertibinin Beheri müddeti 
E1. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Tasarruf cetveli 

Profesör (Ecnebi) 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Yardımcı 
» 
» 
» 

859 
779 
779 
700 
699 
699 
699 
250 
265 
150 
100 

3 
3 
2 
4 
3 
4 
2 
3 
6 
2 
7 

2 677 
2 337 
1 558 
2 800 
2 097 
2 796 
1 398 

750 
1 590 

300 
. 700 

Türk yardımcıları 

Yardımcı 
» 
» 

Yardımcı 
Türk 

19 003 

100 
85 
85 

7 
7 
7 

700 
595 
595 

1 890 
19 003 
1 890 

20 893 

Ücretleri 1941 malî yılı bütçesinin 712 nci faslının 5 nci maddesine 
konulan tahsisattan ödenmek üzere Edebiyat fakültesinde çalışacak 

olan iki lektöre ait altı aylık kadro 

Lektor 2 100 6 1 200 

Ücretleri 712 nci faslın 5 nci maddesine konulan tahsisattan öden
mek üzere Üniversite Fen fakültesinde çalıştırılacak iki profesöre 

ait beşer aylık kadro 

Profesör 2 727 5 7 270 

712 7 Konferans vereceklerin 
ücretleri ile konferans 
işlerinde çalıştırılacak 
memurlar ücreti 

Profesör 
Doçent 
Klâsik arkeoloji öğ
retmeni 
Tazı dersi öğretmeni 

4 
4 

1 
1 

203 
10 

120 
30 

12 
12 

10 
10 

9 744 i 
480 

1 200 
300 



— 30 — 
Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
b\ M. Unvanı Memuriyetin unvanı x\det Lira K. Ay Gün Tutarı 

Ecnebi talebe türkçe 
öğretmeni 60 10 600 

12 324 

1941 malî yılı içinde Dil ve tarih - coğrafya fakültesinde, çalıştırıla
cak olan bir yabancı uzmana ait kadro 

714 5 Ecnebi profesörlerle lek- Yardımcı 
törler ücreti 

1 135 810 

1941 malî yılı içinde Ankara Dil, tarih ve coğrafya fakültesinde ça
lıştırılacak yabancı uzmanlara ait kadrodur 

Profesör 

P . M. 

715 

Lektör 

Profesör 
» 

Lektör 

1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

866 
720 
562 
551 
500 
350 
342 
200 
150 
200 
100 

210 
160 
200 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

7 
7, 
7 

15 
15 
15 

10 392 
8 640 
26 976 
6 612 
12 000 
4 200 
4 104 
2 400 
1 800 
2 400 
1 200 

80 724 

1 575 
1 200 
1 500 

[•] 
[#1 
[#] 

4 275 

13 ağustos 1941 tarihli ve 2/16406 sayılı kararname suretidir. 

Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya fakültesinin burslu talebesi için 1941 malî yılı Maarif bütçesi
nin 715 nci faslının (E) cetveline dahil 3 ncü maddesine mevzu tahsisattan, 1 haziran 1941 tari
hinden itibaren ayda 40 ar lira Jburs verilmesi ;Maarif vekilliğinin 9 . V I I . 1941 tarih ve 4117/5/ 
1680 sayılı tezkeresi ve Maliye vekilliğinin 1 1 . V I I I . 1941 tarih ve 11110/2/3461 sayılı mütalâanaıue-
si üzerine, icra Vekilleri Heyetince 13 ağustos 1941 tarihinde kabul olunmuştur. 

Reisicumhur 
tsmet înönü 

[#] 10. . 1941 tarihinden itibaren. 
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tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Adet Lira K. Ay Gün Tutar 

NAFÎA VEKÂLETİ 

Nafia vekâleti tarafından verilen tahsisat ile yaptırılan yol ve köp
rü inşaları için ihtiyaç olan muvakkat müstahdemin kadrosu 

743 1 Yol ve köprülerin etüt 
ve aplikasyon bedel ve 
masrafları 

Sürveyyanlar 

» 

» 
Şoförler 

» 

2 
1 

10 
22 
6 
5 

1 
5 
5 

100 
80 
75 
60 
50 
40 

100 
90 
80 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

2 400 
960 

9 000 
15 840 
3 600 
2 400 

1 200 
5 400 
4 800 

45 600 

Çoruh vilâyeti Hopa - Borçka yolunda çalışan kamyon şoförüne 
ait kadro cetveli 

Kamyon şoförü 70 12 

Trakya - İstanbul - Kocaeli mıntakalarında yapılan yeni yol inşaat
ları için lüzumu olan muvakkat müstahdemin 

743 

840 

7 Yol ve köprüler inşaatı 
ve bilûmum masraflar 
karşılığı 

Daktilo, kayit ve 
ya memuru 

» » 
» » 

Tercüman 
Doktor 
Sıhhat memuru 

» » 
Hastabakıcı 
Bekçi, odacı 

» 
» 

dos-
2 
4 

12 
4 
1 
1 
4 
2 
2 

14 
26 

120 
100 
75 

210 
120 
120 
100 
75 
60 
50 
40 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

1 440 
2 400 
3 400 
5 040 

720 
720 

2 400 
900 
720 

4 200 
6 240 

Mütehassıs makinist 
(Başmakinist) 
Makinist ve usta işçi 
Makinist muavini 

2 170 
9 100 
9 60 

6 
6 
6 

2 040 
5 400 
3 240 

I*] 1. VI. 1941 den itibaren 31. V. 1942 tarihine kadar. 



'tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

P. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün 'i.'atarı 

Sürveyyan puvantör 
» » 
» » 

Şoför 
» 
» 

Ressam 
Yüksek mühendis 
Doktor 
Mesul muhasip 
Veznedar 
Başmakinist 

» 
Makinist 
Ambar memuru, mu
temet 
Bekçi, odacı 

15 
30 
50 
3 
8 
8 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 

1 
10 

100 
85 
75 

120 
100 
85 

140 
400 
400 
210 
100 
140 
120 
60 

75 
30 

fi 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

12 
12 
12 

12 
12 

9 000 
15 300 
22 500 

2 160 
4 800 
4 080 
l 680 
2 400 
2 400 
2 520 
1 200 
1 640 
2 880 
1 440 

900 
3 600 

10 500 

Yol işlerinde mevkufların ve Nafia /(/dalarının çalıştırılmasından kü
mde gelen munzam muamelâttan dolayı Şose ve köprüler reisliğin

de ihtiyaç hâsıl olan muvakkat müstahdemin kadro cetveli 

Daktilo 90 
75 

12 
12 

2 160 
8 600 

5 760 

Şose ve köprüler reisliğine ait 

Ressam 1 170 8 1 360 

Trakya İstanbul ve diğer mmtakalarda yapılan yeni yol inşaatları 
için lüzumu olan muvakkat müstahdemin kadro cetveli 

Atelye ve ambar Md. 
(Yüksek mühendis) 
Ambar ve muamelât 
şefi 
Ambar memuru, mu
temet; sevk ve tesel-

1 210 

1 170 

6 

6 

1 260 

1 020 

[*] İhtisas mevkii, 1 .X .1941 den Sİ . V . İMİ 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 Tutan 

lüm memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 

Daktilo ve dosya Me. 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Tercüman 
» 

Doktor 
» 

Sıhhat memuru 
Hastabakıcı 
Ressam 

» 
Bekçi ve odacı 

» » 
» » 

Puvantör 
Mütehassıs makinist 
(Başmakinist) 
Makinist ve usta işçi 
Makinist muavini 
Yüksek mühendis (ih
tisas mevkii) 
Doktor (ihtisas mevkii) 
Mesul muhasip 
Veznedar 
Şoför 

» 
» 

Sürveyyan 
» 

1 
2 
2 

15 
3 
1 
2 
3 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

13 
12 
5 

2 
7 
6 

1 
1 
2 
2 
2 
9 
4 
9 

15 

170 
140 
120 
100 

85 
140 
120 
100 
85 
75 
60 

210 
170 
210 
120 
120 
75 

140 
90 
60 
50 
40 

100 

170 
100 

60 

400 
400 
210 
100 
120 
100 
85 
85 
75 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

1 020 
1 680 
1 440 
9 000 
1 530 

840 
1 440 
1 800 

510 
3 600 

360 
1 260 
1 020 
1 260 

720 
720 
900 
840 
540 
720 

3 900 
2 880 
3 000 

2 040 
4 200 
2 160 

2 400 
2 400 
2 520 
1 200 
1 440 
5 400 
2 000 
4 590 
6 750 

80 400 
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Tatbik edilen kadroya ait maa- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutan 

3132 sayılı kanun haricindeki işlerde istihdam edilecek memur ve 
müstahdemlerin 1941 malî yılı kadrosu 

744 2 3132 sayılı Büyük su İşletme müdürü (yük-
işleri kanunu haricinde 
evvelce yapılmış ve ya
pılmakta bulunan ba
rajlar, kanallar 

sek mühendis) 
Mühendis veya fen Me. 

» » 
Hesap memuru ve mu
temet 

3 
1 
2 

3 

Müteferrik müstahdemler 

Ambar memuru 
Başbahçıvan 

» muavini 
Kaloriferci ve elekt
rikçi 
Makinist 
Elektrikçi 

» muavini 
Makinist 
Ekskavatör makinisti 
Demir ve boru işleri 
ustası 
Şoför 

» 
» 

Bahçıvan 
» 
» muavini 

Telörgü bekçisi 
Ambar bekçisi 
Baraj bekçisi 
Kanal ve şedde bekçisi 

» » 
» » 

Kanalcı 
Savakçı 

» 
» 

Ekskavatör bekçisi 
» yağcısı 

îdare memuru 
Santralci 
Evrak müvezzii 

3 
1 
1 

1 
1 

— 
— 
— 

1 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 

— 
2 
2 

15 
6 
2 
5 
4 
4 

— 
— 
__ 

1 
1 

300 
210 
120 

85 

75 
260 

80 

150 
210 
— 
— 
— 
90 

60 
80 
70 
60 
60 
50 
40 
50 
— 
40 
45 
30 
20 
60 
50 
45 
30 
— 
— 
— 

100 
50 

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 

10 800 
2 520 
2 880 

3 060 

2 700 
3 120 

960 

1 800 
2 520 

— 
— 
— 

1 080 

720 
960 
840 
720 

1 440 
1 200 

480 
1 200 

— 
960 

1 080 
5 400 
1 440 
1 440 
3 000 
2 160 
1 440 

— 
— 
— 

1 200 
600 

[*] İhtisas mevkii. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı 

Fotoğrafçı 
Maket memuru 
Marangoz 
Başodacı 
Odacı 

» 
Kapıcı 
Gece bekçisi 

» » 

Beheri 
Adet Lira K. 

1 140 
— 

1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 

— 
75 
50 
40 
35 
40 
40 
30 

Hizmet 
müddeti 
Ay 

12 
— 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Gün Tutarı 

1 680 
— 

900 
600 

1 920 
420 
480 
960 
360 

Meriç su isleri 1941 malî yılı (E) cetveli kadrosu 

744 

65 040 

4 Meriç su işleri masraf
ları 

Şube müdürü (yük
sek mühendis) 
Kısım mühendisi (yük
sek mühendis) 

» » 
Mühendis veya fen Me. 

» » 
Fen memuru 
Ressam 
Kâtip ve muhasip 
Kâtip (merkezde) 

1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

— 

300 

210 
170 
170 
120 
100 
170 
85 
— 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
— 

3 600 

2 520 
2 040 
2 040 
1 440 
2 400 
2 040 
1 020 

— 

[•3 

f ] 
[•] 
[#] 
[#J 

[•] 

17 100 

Müteferrik müstahdemler 

Şoför 
Odacı 

75 
30 

12 
12 

900 
360 

18 360 

Şose ve köprüler reisliği dairesine ait ecnebi mühendisler kadrosu 

748 Ecnebi mütehassıs, mü- Merkez: 
hendis ve tercümanları Köprüler Y. Mühendisi 1 400 12 4 800 
ücret ve harcırahları Taşra: 

Şoseler Y. Mühendisi 2 400 12 9 600 

14 400 

[*] İhtisas mevkii. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Beheri 
Memuriyetin unvanı Adet Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

751 4 İnşaat ve tesisat, ame- Demiryol ve liman 
liyat, tamirat ve ferşi- mütehassısı 
yat, teçhizat, montaj Mühendis 

Kısım mühendisi 

Sürveyyan 

Santralci 
» 

Mavici 
Şoför 

1 500 
4 400 
1 400 
1 300 
1 140 

24 120 
26 100 
16 85 
10 
2 
2 
5 
6 
2 
2 
2 
3 
3 

75 
60 
50 
75 
60 
85 
75 
60 

140 
120 

10 100 
2 85 

10 
10 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 

Şehircilik bürosu 

Ecnebi mütehassıs 1 1395 
» » 1 900 

12 
12 

16 740 
10 800 

27 540 

5 000 
16 000 
4 000 
3 000 
1 680 
34 560 
31 200 
16 320 
9 000 
440 
200 
500 
320 
040 
800 
440 
040 
320 

12 000 
2 040 

Sürveyyan 
» 
» 
» 

Puvantör 
» 

Santral memuru 
Şoför 
» 

Pansumancı 

5 
10 
20 
20 
4 
12 
2 
o 
5 
1 

120 
100 
85 
75 
75 
60 
75 
120 
100 
60 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

160 900 

7 200 
12 000 
20 400 
18 000 
3 600 
8 640 
1 800 
2 880 
6 000 
720 

81 240 

[•] Ecnebi. 
[**] Puvantörliik yapacaktır. 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

— 37 — 
Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün 

Yapı ve imar işleri reisliği kadrosu 

755 inşaat, istimlâk ve esas- Kontrol kısmı: 
lı tamirat masrafları Mütehassıs yüksek mü

hendis veya yüksek 
mimar 
Kontrol şefi yüksek 
mühendis veya yüksek 
mimar 
Yüksek mühendis veya 

1 300 12 

Tutarı 

3 600 

yüksek mimar 
Yüksek mühendis 

» » 
» » 
» » 

Mühendis, mimar, fen 
memuru veya ressam 

» » 
» » 

Ressam 
Sürveyyan 

» 
» 

Muamelât kısmı: 
Tetkik şefi 
Muamelât memuru 

» » 
» » 

Daktilo 
» 

Kopyacı 

1 
1 
5 
3 
1 

1 
1 
1 
1 

10 
15 
20 

— 
2 
3 
2 
1 
1 
1 

300 
260 
210 
170 
170 

210 
170 
120 

85 
100 

75 
50 

— 
100 

85 
75 

100 
75 

100 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

— 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 600 
3 120 

12 600 
6 120 
2 040 

2 520 
2 040 
1 440 
1 020 

12 000 
13 500 
12 000 

— 
2 400 
3 060 
1 800 
1 200 

900 
1 200 

10 560 

756 Hafriyat masrafları 

Tarih kursu 

Yüksek mimar 
Ressam 
Fotoğrafçı 
Şoför 

1 
1 
1 
1 

210 
170 
150 
75 

12 
12 
12 
12 

2 520 
2 040 
1 800 

900 

[•] İhtisas mevkii. 

7 260 
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Tatbik edilen kadroya ait mae- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Tarih kurumunda çalıştırılacaklara ait 

Topoğraf (ihtisas mev
kii) 1 210 
Fotoğrafçı 1 200 

10 
9 

2 100 
1 800 

3 900 

[#] 

Yüksek mühendis mektebi kadrosu 

760 Ecnebi muallimler ve 
su laboratuarları şef dö 
travo ücret ve harcı
rahları 

Mütehassıs 
» 
» 
» 
» 

profesör 
» 
» 
» 
» 

Lisan muallimi 

2 1200 
5 850 
1 300 
2 210 
1 200 
5 120 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

28 800 
51 000 
3 600 
5 040 
2 400 
7 200 

16 98 040 

ÎKTlSAT VEKÂLETİ 

Muvakkat fiş memurları kadrosu 

778 3 Muvakkat müstahdem- Fiş memuru 
ler » 

801 

60 
50 

12 
12 

İktisat vekâleti bütçesinin 801 nci ecnebi mütehassıslar ve tercü
manlar faslından 1 .VI. 1941 den 31 .V. 1942 tarihine kadar istih

dam edilecek bir mütehassıs ile bir tercümana ait kadrolar 

Ecnebi mütehassıslar, Mütehassıs 
tercümanlar ve kâtip- Tercüman 
leri 

1 1229 66 
1 210 

12 
12 

1 440 
3 000 

4 440 

14 755 92 
2 520 

17 275 92 

[*] 1. IX .1941 tarihinden itibaren (9) aylık olan işbu kadro; 30 .VI. 1941 tarihli ve 2/16115 
numaralı kararname İle kabul buyurulan yapı işleri (E) cetveli kadrosunun (Tarih kurumu) kısmın
daki 150 lira ücretli (fotoğrafçı) kadrosunun 1. IX. 1941 tarihinden itibaren (9) aylığının yerine 
ikame edilmiştir. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
b\ M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

806 

iktisat vekâleti Sanayi umum müdürlüğü ev ve el sanatları usta ve 
müstahdemleri kadrosu 

Sanat modelleri muba- Başusta 
yaa, tevzi, teşhir, neşir » 
ve propaganda masraf
ları Şef usta 

Usta 

Modelci 

1 
1 
1 
4 
16 
14 
8 
32 
1 
9 
1 

140 
140 
120 
120 
100 
100 
75 
75 
50 
50 
210 

12 
10 
12 
10 
12 
10 
12 
10 
12 
10 
12 

15 

15 

15 

15 

15 

1 680 
1 470 
1 440 
5 040 
19 200 
14 700 
7 200 
25 200 

600 
4 725 
2 520 

: [#1 

[**! 
H 

[**] 
[•] 

r##ı 
[*] 

["#*! 
[*] 
[##] 
[#] 

88 83 775 

İktisat vekâleti İş dairesine bağlı «İşçi sigortaları hazırlık teşkilâtı» 
nın 1941 yılına mahsus kadrosudur 

807 îşçi sigorta idaresi mas
rafı ve 3008 sayılı ka
nunun 89 ncu maddesi
nin tatbiki masrafı 

Daktilo - Müsevvit 

Daktilo 

3 120 
1 100 
4 60 

12 
12 
12 

4 320 
1 200 
2 880 

400 

1. — Bu kadroya dahil müstahdemler merkezde çalıştırıldıkları gibi lüzum görülecek mıntakalar-
daki müdürlükleri teşkilâtında dahi istihdam edilebilirler. 

2. — Bu kadro 1 haziran 1941 tarihinden muteberdir. 

MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

1941 malî yılında merkezde çalıştırılacak muvakkat müstahdemle
rine ait kadro 

818 3 Muvakkat müstahdem- Teksirci 1 50 6 300 
ler Takipçi 1 50 6 300 

Silici ve temizleyici 6 30 5 900 

1 500 

[*] 1. VI. 1941 tarihinden itibaren bir sene. 
[**] 15. VII. 194i tarihinden itibaren 10,5 ay. 
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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 

1941 malî yılında merkezde çalıştırılacak muvakkat müstahdemle
re ait kadro 

Teksirci 
Takipçi 
Silici ve temizleyici 

1 
1 
6 

50 
50 
30 

5 
5 
6 

250 
250 

1 080 

Yüksek Deniz ticaret mektebi mektep gemisi mürettebatının 1941 
malî yılı kadrosu 

841 1 Umumî masraflar 

1 580 

Serdümen 
» 

Makine lostromosu 
Tayfa 

Ateşçi 

Hastabakıcı 
Kamarot 
Lokantacı 

Aşçı (yamağı 
raber) 

ile be-

1 
1 
1 
6 

4 

1 
1 
2 

1 

50 
45 
50 

( 35 ) 
(beheri) 
( 35 ) 
(beheri) 

35 
50 

( 50 ) 
(beheri) 

80 

12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 

12 

600 
540 
600 

2 520 

1 680 

600 
600 

1 200 

960 

9 300 

1.941 malî yılında nakil vasıtalarında çalıştırılacak muvakkat müs
tahdemlere ait kadro 

843 1 Liman idarelerinin na 
kil vasıtalarının işletme 
tamir, idame, mubayaa Gemici 
ve sair masrafları 

844 Devlet Reisine ait de
niz vasıtalarının bilû
mum işletme, mubayaa, 
inşaat ve müteferrik 
masrafları ve sigorta 
ücretleri 

Bekçi 
Deniz şoförü 
Gemici 

Savarona yatı : 
Başkaptan 
İkinci kaptan 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Mülâzim » 
Telsiz memuru 

2 
1 
2 

5 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

35 
70 
35 

260 
170 
120 
100 

85 
(100 ) 

6 
6 
6 

12 
12 
12 
12 
12 

ı 12 

420 
420 
420 

1 260 

3 120 
2 040 
1 440 
1 200 
1 020 
2 400 

[*] 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 Tutarı 

Başmakinist 
İkinci makinist 
Üçüncü » 

Dördüncü » 

Mülâzım » 

Tedrit makinisti 
Elektrik mütehassısı 
Doktor 
Güverte lostromosu 
Marangoz 
Serdümen 

Gemici 

Elektrik memuru 
» » 

Motorcu 
Kazan lostromosu 

Makine » 
Borucu ustası 
Tornacı 
Yağcı 

Ateşçi 

Silici 

Kamara memuru 
Kamarot 

» 

Başaşçı 

Aşçı 
Fırıncı 

1 
1 
2 

2 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
4 

13 

2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
6 

10 

3 

1 
2 
8 

1 

1 
1 

(beheri) 
260 
170 

(120 ) 
(beheri) 
( 85 ) 
(beheri) 
( 85 ) 
(beheri) 
100 
300 
170 
80 
60 

( 45 ) 
(beheri) 
( 4 0 ) 
(beheri) 
120 
100 
80 

( 60 ) 
(beheri) 

60 
75 
75 

( 45 ) 
(beheri) 
( 40 ) 
(beheri) 
( 35 ) 
(beheri) 
100 
60 

( 50 ) 
(beheri) 
( 70 ) 
(beheri) 

50 
50 

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 

3 120 
2 040 
2 880 

2 040 

2 040 

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 

[*] İhtisas mevkii. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Aj Gün Tutarı 

Ertuğrul yatı : 
Başkaptan 
Başmakinist 
Güverte lostromosu 
Serdümen 
Gemici 

Makine lostromosu 
Yağcı 

Ateşçi 

Kömürcü 

Kamarot 
» 

Acar motörü: 
Kaptan 
Makinist 

» 
Kamarot 
Usta gemici 
Gemici 

Sakarya motörü: 
Kaptan 
Makinist 

Kamarot 
Gemici 

Ertuğrul yatı : 
ikinci kaptan 
Üçüncü » 
İkinci makinist 
Üçüncü » 
Telsiz memuru 
Dümenci 
Gemici 

Yağcı 
Ateşçi 
Kömürcü 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
2 

2 

2 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

i 
2 

1 
2 

106 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 

260 
170 
60 
35 

( 35 ) 
(beheri) 

60 
( 35 ) 
(beheri) 
( 35 ) 
(beheri) 
( 30 ) 
(beheri) 

50 
40 

120 
100 
85 
60 
50 
40 

100 
(100 ) 
(beheri) 

50 
40 

170 
120 
140 
120 
100 

35 
( 35 ) 
(beheri) 

35 
35 
30 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

12 

12 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

12 
12 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 

3 120 
2 040 

720 
420 
840 

720 
840 

840 

720 

600 
480 

1 440 
1 200 
1 020 

720 
600 
480 

1 200 
2 400 

600 
960 

90 000 

1 190 
840 
980 
840 
700 
245 
735 

245 
245 
210 
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Tatbik ©dilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün 

19 

Tutarı 

Kamara memuru 
Kamarot 

Aşçı 
Aşçı yamağı 
Motorcu 
Elektrikçi 

1 70 
2 ( 30 ) 

(beheri) 
1 70 
1 20 
1 85 
1 60 

7 
7 

7 
7 
7 
7 

490 
420 

490 
140 
595 
420 

8 785 

TİCARET VEKÂLETİ 

Ücretleri 1941 malî yılı bütçesinin 854 ncü faslının 3 ncü maddesine 
mevzu tahsisatından verilmek üzere muvakkaten istihdam edilecek 

fiş memurlarına ait kadro cetvelidir 

854 3 Muvakkat müstahdem- Fiş memuru 
ler » 

1 
1 
1 

75 
50 
40 

6 
6 
6 

450 
300 
240 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

990 

888 

914 

3 Muvakkat müstahdem
ler 

Yerli, ecnebi tekniker, 
ustabaşı ve mütehassıs
lar ve tercüme büroları 
müstahdemleri 

Sevk memuru 
Fiş memuru 

» 

Mütehassıs (ecnebi) 
» > 
» 

Daktilo [1] 
» 

1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

60 
50 
40 

350 
250 
260 
150 
90 

11 
3 

r-l 

12 
11 
12 
12 
12 

660 
300 
40 

1000 

4 200 
2 750 
3 120 
1 800 
2 160 

14 030 

[1] îki yabancı dil bilmesi şart, 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

9.1.6 2 Makinist mektepleri u-
mumî masrafları 

^MOT *£*£ ^^mm 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün 

Muallim 

Mutemet 
Ambar memuru 
Daimî işçi 
Odacı 
Aşçı 
Doğramacı 

Yüksek ziraat enstitüsü 1941 yılı kadrosu 

Tutan 

1 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 

75 
120 
40 
75 
75 
25 
30 
60 
70 

12 
7 
7 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

900 
4 200 

280 
900 
900 
900 
720 
720 
840 

10 360 

Elektrik kaynakçı us
tası 
Torna ustası 
Montajcı 

1 
1 
2 

80 
80 
80 

11 
11 
11 

880 
880 

1 760 

3 520 

916 3 Zirai kurslar ve köy Köy eğitmenleri yetiş-
eğitmenleri ve su işleri 
ve seyyar arteziyen teş
kilâtı malzeme ve umu
mî masrafları 

tirme kursları müfet
tişi 
Köy eğitmenleri yetiş
tirme kursları şefi 

» » 

1 210 

2 85 
1 75 

[1] 12 

12 
12 

2 520 

2 040 
900 

Köy eğitmenleri yetiş
tirme kursları daimî 
işçisi 15 20 12 3 600 

7 1 Muzır hayvan ve hasta
lıklarla mücadele umu
mî masrafı 

Zirai mücadele memuru 
» » 

Mücadele başmakinisti 
» makinisti 
» başmuakkibi 
» muakkibi 
» » 

Müktesep hak 

1 
12 
1 
6 
8 

31 
25 

120 
75 
90 
76 
70 
60 
45 

12 
12 
12 

6 
12 
12 
12 

9 060 
180 

9 240 

1 440 
10 800 

1 080 
2 700 
6 720 

22 320 
12 500 

[1] Eski ücreti 225 lira olup hakkı (15) lira masraf tahsisatından verilir. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

917 2 Merkez mücadele ensti
tüsü ve mücadele istas-
yanları umumî masrafı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Ambar ve malzeme 
memuru 
Hademe 

Mücadele muakkibi 
» » 

Ecnebi mütehassıs 
Şoför 
Hademe 
Gece bekçisi 

[i] 

3 
2 

1 
3 

1 
2 
3 
1 

60 
30 

45 
45 

978 08 
75 
30 
45 

12 
12 

12 
4 

12 
12 
12 
12 

2 160 
720 

61 440 

540 
675 

1 215 

11 736 96 
1 800 
1 080 
540 

15 156 96 

Yüksek ziraat enstitüsü 1941 yılı kadrosu 

Kimyager 1 100 10 1 000 

Yüksek ziraat enstitüsü 1941 yılı kadrosu 

918 1 Islah istasyonları, dene- Mesul muhasip 
me tarlaları, tohum ü- Teknisyen 
retme çiftlikleri » 

919 2 Zeytin hakim teşkilâtı Mutemet ve kâtip 
ve zeytin istasyon ve fi- Bahçıvan 
danlıkları umumî mas- Makinist 
rafları Bahçıvan yamağı 

Daimî işçi 

5 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 

120 
100 
75 

75 
70 
50 
50 

. 40 
35 
30 
25 
20 

10 
10 
10 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 000 
2 000 
1 500 

9 500 

900 
840 
600 
600 
480 
420 

2 520 
300 
240 

6 900 

[1] Bu kısım 1 .VI. 1941 tarihinden muteberdir. 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

921 

— 46 — 
Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Meyve ve çay ziraati 
işleri ve müesseseleri u-
mumî masrafları 

Mütehassıs 
Müdür 

» 
Fen memuru 

» 
» 
» 

Memur 
Tekniker 

» 
» 

Seyyar öğretici 
Mutemet ve kâtip 

» » 
Bahçıvan 

» yamağı 
» » 

Daimî işçi 
> 
» 
» 
» 

Muakkip 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
34 

3 
1 

16 
15 
15 
10 
16 
23 
25 
25 
24 
15 

260 
210 
170 
120 
120 
100 
100 
85 

120 
85 
75 

100 
85 
75 
70 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
30 

12 
12 
11 
12 
11 
12 
3 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

.12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 120 
5 040 
1 870 
1 440 
1 320 
1 200 

300 
1 020 
1 440 

10 200 
30 600 

3 600 
1 020 

14 400 
12 600 
9 000 
5 400 
7 680 
9 660 
9 000 
7 500 
5 760 
5 400 

925 1 Hayvan hastalıklariyle Mücadele veterineri 
mücadele ve tahaffuz- Daktilo 
haneler tesis ve idaresi Bekçi 
umumî masrafları 

148 570 

1 
2 
2 

140 
50 
20 

12 
12 
12 

1 680 
1 200 

480 

3 360 

927 4 Karasığır 
neleri 

damızlıkha- Fiş memuru 
Daktilo 

1 120 
2 100 

12 
12 

1 440 
2 400 

3 840 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

930 1 2582 sayılı kanun mu
cibince merinos koyun
larının mubayaa, ıslah 
ve yetiştirilmesiyle tev
zi işleri umumî masrafı 
ve bu kabil işlere yar
dım 

— 47 — 
Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutan 

Merinos çiftliği 

Çiftlik veterineri 
Mütehassıs 
Asistan 

» 
Mesul muhasip 
Ayniyat muhasibi 
Kâtip 
Veznedar 
Ayniyat memuru 
Ambar » 
Daktilo 
Çayır, mera mütehassısı 
Kantarcı 
Ziraat başmakinisti 

» makinisti 
» makinist muavini 

Çayır, mera ziraat îş. 
Hademe 
Daimî ziraat amelesi 
Kâhya 

» muavini 
Kalfa 

» 
Bekçi ve korucu 
Araba ustası 
Arabacı yamağı 
Arabacıbaşı 
Laborant 

> 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
4 

12 
3 
1 
5 

15 
4 
1 
1 
1 
1 
2 

100 
170 
170 
120 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
50 

170 
35 
75 
45 
30 
45 
25 
20 
65 
45 
35 
30 
25 
35 
15 
30 
35 
30 

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 

1 200 
2 040 
2 040 
2 880 

900 
900 

1 800 
900 
900 
900 

1 200 
2 040 

420 
900 

2 160 
1 440 

540 
1 200 
2 880 
2 340 

540 
2 100 
5 400 
1 200 

420 
180 
360 
420 
720 

40 920 

Suni tohumlama laboratuarı 

Laborant 1 70 12 
Lâboratuvar hademesi 1 40 12 

840 
480 

1 320 

[•] İhtisas. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
P. M. Unvanı 

Beheri 
Memuriyetin unvanı Adet Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutarı 

Bölgeler 

Bölge şefi 
Asistan 

» 
» 

Mutemet ve idare Me. 
Mutemet ve kâtip 
Mesul muhasip 
Ayniyat memuru 
Kâtip 
Atlı gardiyan 
Hademe 
Kâhya 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

11 
3 
1 

210 
170 
120 

75 
75 
85 

100 
75 
60 
50 
30 
60 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

2 520 
2 040 
1 440 

900 
900 

2 040 
1 200 

900 
720 

6 600 
1 080 

720 

21 060 

931 1 2582 sayılı kanun muci
bince pamuk ıslahı ve 
ıslah edilmiş pamuk to
humu mubayaa, üretim 
ve tevzi işleri umumî 
masrafı ve bu kabîl iş
lere yardım 

Merkez 

Merinos mütehassıs 
müşaviri 1 400 12 
Mütehassıs veteriner 1 300 12 
Muhasebe şefi 1 140 12 
Asistan 1 85 12 
Kâtip 1 85 12 

> 1 75 12 
Daktilo 1 60 12 
Muakkip 1 60 12 
Hademe 2 40 12 

800 
600 
680 
020 
020 
900 
720 
720 
960 

Ecnebi mütehassıs 
» » 

Doktor 
Mutemet 
Veznedar 

1 
1 
2 
3 
2 

887 49 
[1] 
100 
75 
75 

12 
3 

12 
12 
12 

15 420 

78 720 

10 649 88 
2 181 30 
2 400 
2 700 
1 800 

19 731 18 

[#] İhtisas. 
[1] Mukavelesi mucibince net (550) beş yüz elli dolar üzerinedir. îşbu kadro behet 

kuruş 20 santim üzerinden hesap edilmiştir. Her ay dolar koru esas ittihaz edilecektir. 
dolar 132 



Tatbik edilen kaöröya^ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı; 

—'49 — 

Metöurryetin unvanı 

Ecnebi * "mütehassıs 

Beheri mü4c(eti 
Âdet Lira K. Ay {Mn 

1 568 

Tutan 

2 840 

933 1 Köy kalkınma ve zirai 
kombinalar umumî mas-, 
rafları 

1 

Müdür 
» muavini 

Makine enspektörü 
Fen memuru 

» . 
Muhasebeci 
Tahakkuk memuru 
Ayniyat muhasibi 
Daire müdürü 
îdare memuru 
Mutemet 
Kâtip 
Dosya memuru 
Daktilo 
Kâtip 
Ayniyat kâtibi 
Muhasebe kâtibi 
Sevk memuru 
Daktilo 

» 
Santral memuru 
Şoför 

» 
Hademe 

» 
» 

Tahsildar 
Ambar memuru 
Parça deposu memuru 
Depo memuru 

1 400 
1 300 
1 170 
1.. 170 
3 140 
1 170 
3 100 
1 100 
1 100 
1 , 85 
1 85 
2 85 
1 85 
1 85 
2 75 
1 75 
1 7,5 
1 75 
1 70 
7 60 
1 60 

" 1 " İOO 
2 85 
4 45 
1 40 
3 35 

10 85 
10 85 
1 120 
2 85 

[1] 

[2] 

Müktesep 

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 

hak 

4-800 
,.:.: mmo 

2rOJ0 
2 040 
5 040 
2 040 
1 200 
1 200 
1 200 
1 020 
1 020 
2 040 
1 020 
1 020 
1 800 

900 
900 
900 
840 

5 040 
720 

1 200 
2 040 
2 160 

480 
1 260 

10 200 
10 200 
1 440 
2 040 

71 400 
660 

72 060 

[1] Ayrıca 50 lira hakkı müktesep verilir. 
[2] Ayrıca 5 lira hakkı müktesep verilir, 
[*] İhtisas. 



Tatbik edilen kadroya ait mas* 
raf tertibinin 

P. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin anvanı Adet Lira K. Ay Gün 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1941 malî yıh kadrom 

937 Enstitü ve laboratuar
lar ve levazım ve işlet
meleri umumî masraf
ları 

Soğuk hava tahriki ei-

Tutan 

hazı makinisti 
» » 

Ziraat alâtları 
tüsü hangarcısı 
Çiftçibaşı 
Tahnit ustası 
Şarap ustası 
Kır bekçisi 
Enstitü ressamı 
Kantarcı 

enati-

< 

Hasep sanayi müte
hassısı 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

40 
30 

30 
60 
70 
45 
45 
60 
00 

400 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

480 
360 

360 
720 
840 
540 
540 
720 
720 

4 800 

10 080 

Fi&yoloii veterineri 

Mütehassm 1 500 3 000 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1941 malî yılı kadrosu 

940 Ecnebi mütehassıslar ve 
tercümanları 

Profesör 
» 
» 

Tercüman 
» 
» 
» 

[1] Ayrıca (on 
[2] Ayrıca 

1 
1. 
1 
9 

t 
1 
1 

978 08 
643 25 
567 88 
260 
170 [İJ 
170 [2| 
120 

lira) hakkı mükteseı 
(beş lira) hafch 

12 
12 

7 
12 
12 
12 
12 

j verilir 
:ı müktftuep verilir 

11 736 96 
7 719 
3 975 16 
6 240 
2 040 
2 040 
1 440 

35 191 12 
120 

60 

$5 371 12 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1941 malî yık kadrosu 

942 Umumî masraflar karşı- Tornacı ustası 
lığı Demirci ustası 

Marangoz ustası 
•» » 

60 
50 

110 
90 

12 
12 
12 
12 

720 
600 

1 320 
l 080 

[*] İhtisas. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Âdet Lira K. Ay Gün Tutan 

Tamirci 
Kaloriferci 
Kunduracı 

» 

2 
1 
1 
1 

70 
60 
50 
40 

12 
8 

12 
12 

1 680 
480 
600 
480 

6 960 

Yüksek ziraat ensttitüsü 1941 yılı kadrosu 

Demirci ustası 1 110 11 1 210 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KABA KISMI) 

983 1 inşaat ve tamirat ve Yüksek mühendis 
bunlara ait tesisat mas- » » 
raflariyle istimlâk işleri » mimar 

Sürveyyan 
Teksir ve daktilo 

3 300 
2 300 

12 260 
4 160 
4 100 

12 
12 
12 
12 
12 

10 800 
7 200 

37 440 
7 680 
4 800 

[1 

[*.] 

67 920 

985 Ecnebi mütehassıslar 

Nakliye okulu atelyesi 

Mütehassıs 1 551 23 12 6 614 76 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 

1026 inşaat, tamirat, istimlâk Tercüman Tercüman 
Ambar müdürü 

» » 
Muhasebe memuru ve 
mutemet 
Makinist 
Şoför (silindir, trak
tör ve kamyon) 

5 
4 

10 

11 
160 

210 

210 
140 
100 

100 
160 

100 

6 
6 
6 

6 
6 

6 

6 300 
3 360 
6 000 

6 600 
153 600 

126 000 

301 860 

[*] İhtisas, 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hhmet 
Beheri müddeti 

Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün 

1026 ve H. 2 inşaat, tamirat, is- Başmakinist 
timlâk 

4 210 

Tutarı 

5 880 

[*] Fasıl Madde Lira 

H 
1026 

4 000 
1 880 

5 880 

Hava yyıeydan inşaatında istihdam edileceklere ait kadro 

1026 ve H. F. 2 İnşaat, tamirat, Tercüman 
istimlâk. 

Tercüman 
Ambar müdürü 

» memuru 
Muhasebe memuru ve 
mutemet 
Makinist 
Şoför (silindir, trak
tör ve kamyon) 

5 
4 

10 

11 
160 

210 

210 
140 
100 

100 
160 

100 

6 
6 
6 

6 
6 

6 

6 300 
3 360 
6 000 

6 600 
153 600 

126 000 

Lira 

273 000 
28 860 

H. F. Madde 2 den 
1026 dan 

301 860 

301 860 

Milli Müdafaa vekâleti Hava müsteşarlığı birlik ve müesseselerinde 
çalışan yabancı mütehassısların 1941 malî yılı kadro cetveli 

1027 Yabancı mütehassıs ve 
tercümanları ücret ve 
harcırahları 

Teknik müşavir 
öğretmen 

» 
» 
» 
» 
> 

Motor : mütehassısı 

1 1145 79 
1 1326 27 
3 1307 14 
1 540 72 
8 358 08 
2 643 24 
1 1056 93 
3 628 19 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

13 749 84 
15 915 24 
47 057 04 

6 488 64 
34 375 68 
15 437 76 
12 683 16 
22 614 84 

168 321 84 

L*] 1 . XII. 1941 - SI . V . 1942. 
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Tatbik edilen kadroya ait »a»- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyetin unvanı Adet Lira K. Ay Gün Tutarı 

Hava bildiklerinde çalıştırılacak müstahdeme ait 

Mütehassıs 1 1056 93 6 

Hava birlik ve müesseselerinde çalıştırılacak bir İngiliz 
binbaşısına ait 

Mütehassıs 1 1056 93 

6 341 58 

7 398 51 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü muvakkat müstahdemler 
kadrosu 

1082 3 Muvakkat müstahdemler Sıhhi mücadele şefliği 1 210 6 
Şapoğraf 1 85 5 
Resim teksir memuru 3 75 6 
Yazı teksir ve fişe me
muru 4 60 3 

» » 4 60 5 

1 260 
425 

1 350 

720 
1 200 

4 955 

Bu kadrolar hazirandan itibaren tasdik edilecektir. 




