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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Kütahya mebusu Reccb Pekcr 'in Dahiliye ve
kâletinden istifa ettiğine ve yerine Seyhan meb
usu Hilmi Uran'ıntâyin edildiğine dair Kiyaseti 
Cumhur tezkeresi; okunduktan sonra; 

Kazanç vergisi kanunu ile fevkalâde vaziyet 
dolâyısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına 
ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alın
masına dair olan kanunlara bazı hükümler ilâ
vesine; • . •' 

Toprak mahsûlleri vergisine; ••<• 
Kibrit ve çakmak inhisarı işletme imtiyazının 

kaldırılmasına ve bu inhisarın işletmesi için mu
vakkat bir idare kurulmasına dair kanun lâyiha
larının muvakkat bir encümende tetkiki kabul 
edildi; 

üç kişinin ölüm cezasma çarptırılmasına dair 
iki kıta mazbata da kabul olundu; 

Sosa ve köprüler kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin birinci müzakeresi 
yapıldı; 

Devlet Denizyolları' işletme umum müdürlü
ğünün 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına ; 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme; 
. Ve Posta, telgraf ve telefon umum müdürlük

leri 1943 malî yılı bütçelerine; 
Askerlik kanununun 34 ncü maddesinin tadi

line ve 5 rici maddesine bir fıkra dilenmesine dair 
kanun lâyihaları kabul olundu; 

Pazartesi günü saat 14 de toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Samsun Malatya 

B, Gunıtez N. Fırat JV.' Baydar 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — 1943 malî yılı muvazenei umumiye ka

nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası (1/87) (Bütçe 
encümenine); 

Tezkereler 
2. — Askerî ve mülki Tekaüt kanununun 42 

nci maddesinin (B ve C) fıkralarının tefsiri hali
kında Divanı1 muhasebat riyaseti tezkeresi (3/63) 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine); 

Mazbatalar 
3. — 1943 malî yılı muvazenei umumiye ka

nununa bağlı (A) işaretli cetvelin' Millî Müda
faa vekâleti kısmına 120 000 000 lira fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyihasr ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/82) (Ruznameyc); 

4. — Kibrit ve çakmak inhisarı işletme imti
yazının kaldırılmasına ve bu inhisarın işletilmesi 
için muvakkat bir idare kurulmasına dair kanun 
lâyihasr ve Muvakkat encümen mazbatası (1/85) 
(Ruznaınoye); • 

5. — Münakalât vekâleti 1942 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında 1/78, 1942 
malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(A) işaretli eetvelde değişiklik yapılması hali
kında 1/81 ve 1942 malî yılı muvazenei umumiyo 
kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında 1/87 sayrlı kanun lâyiha-
lariylc İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
lf)42 malî ydı bütçesinde değişiklik yapılması hali
kında 2/10 sayılı kanun teklifi ve Bütçe encü
meni mazbatası (Ituznameye). 

B İ B İ N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15 

REİS — OT. A. Renda 
KÂTİPLER —K. Turan (İsparta), V. UzgÖren (Kütahya) 

BEİS — Celse açılmıştır. Ruznamemize baş- | lıyoruz. 

S. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
i. — 1943 malt yilt Muvazenei umumiye 

kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(W [i] 

[1] 47 sayılı basmayazt eaptvn sonundudtr. 

— IH 

REİS — Söz Maliye vekilinindir, 
MALÎYE VEKİLt P. AĞRALI (Elâzığ) — 
Aziz arkadaşlarım, 
1943 malî yılı bütçesi Bütçe encümeninizin 

derin ve değerli tetkikleri neticesinde aldığı son 
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şeklî ile yüksek tasvibinize arzedilmiş bulun
maktadır. Yekûnu 486 717 349 lira olarak tesbit 
edilmiş olan bu bütçe, cihanşümul harp yılında 
hazırlanan bütçelerin, dördüncüsüdür. Dışında 
kalmakla beraber her taratfan hudutlarımızr 
saran bn ateşten yurdumuzun emniyet ve selâ
meti için ihtiyarı icabeden büyük külfetlere, har
bin cihan iktisadi hayatında ve tabiatiyle memle
ketimizde yarattığı zorluklar katılınca malî du
rumumuzun ve düzenimizin intizamım muhafa
zada mâruz bulunduğumuz müşkülât ve feda
kârlığı uzun uzadıya izaha lüzum ve mahal gör
memekteyim. Bütçemizin esaslı hatlarını tahli
le başlarken ilk önce şu noktayı tebarüz ettir
meliyim ki harp yılları içinde hazırlanmış büt
çelerimizde olduğu gibi bu bütçemizin tertip ve 
tanziminde de birinci sırada gözettiğimiz hedef, 
hudutlarımıza kadar gelen büyük harbin her 
türlü inkişaflarının ve bu arada en fena ihti
mallerin icabı olarak yurt müdafaa tedbirlerini 
almak ye bu tedbirlerin iktiza ettirdiği bütün 
masrafları karşılamaktır. 

Diğer taraftan şimdiye kadar harpten uzak 
kalabilmiş olan memleketimizin bu suretle maz-
har olduğu müstesna sulh nimetinden umumî 
vaziyetin imkân verdiği derecede fazla fayda
lanabilmesi İçin aziz Türk milletinin ilim ve 
irfanı ve bu meyaııda teknik bilgi ile teçhizle
ri uğrunda çizilen programlarımızın aksamadan 
yürütülmesini ve nafia, su, sanayi faaliyet ve 
hareketleri için harbe tekaddüm eden uzun yıl
lardan beri tesbit edilen projelerimizin tahak
kukunu da aynı safta mütalâa ederek bunlar 
için ihtiyarı icah'eden büyük masrafların karşı
lanması da ehemmiyetle gözönünde tutulmuştur. 

Yine şu noktayı işaret etmeliyim ki harp 
içinde bulunan Devletlerin yüklendikleri büyük 
masraflar ve her sene için değil, her gün ihti
yarına mecbur bulundukları büyük rakamlar 
ve bunların karşılanması için milletlerine tah
mil ettikleri büyük külfetler üzerinde durmak
sızın lıarp dışmda kalan Devletlerin hemen hep
sinin gerek memleketlerinin müdafaa tedbirle
ri, gerek iktisadi bünyelerinin korunması için 
İhtiyarına mecbur kaldıkları büyük fedakârlık
ların neticesi olarak her sene, bir evvelkine 
nazaran mühim -nispette kabaran bütçe mas
raflarını karşılamak maksadiyle aldıktan çeşit
li tertipler arasında en salim ve emin olarak 
takip edilen yolun mevcut vergilere .zam veya 
yeni vergiler ihdası veyahut istikraza müracaat 
şeklinde olduğu görülmektedir. 

Aziz Türk milletinin ve vatanının istiklâli
ni ve büyük neslimizin feyizli istikbalini muha
faza ve idame uğrunda bizim tarafımızdan da 
takip edilen ve Yüksek Meclis tarafından öte-
denberi hesap edilmiş bulunan bu yolun, en 
hayırlı olduğunu ve Türk milletinin İra büyük 
maksat ve gaye için alman tedbirlerin kendine 
tahmil ettiği külfetlere, sıkıntılara en yüksek 

kabiliyette bir anlayış ve kavrayışla katlanmak
ta ye Hükümet tedbirlerinin muvaffak olması 
için bütün kudretiyle çalışmakta olduğunu te
barüz ettirmeği çok zevkli bir vazife sayarım. 

Gerek bu bütçenin, tanziminde, gerek fevka
lâde tedbirlerin ve masrafların karşılanmasın
da hâkim olan bu ana düşünceye işaret ettik
ten sonra müsaadenizle âdi bütçe ve fevkalâde 
masraflarımızın tahlil ve mücmelen izahına ça
lışacağım. 

Bugün Yüksek Meclisin müzakere mevzuu 
o)an âdi bütçemizin yekûnu biraz evvel arzet-
tiğim veçhile 486 717 349 liradır. Hükümetçe 
teklif olunan 480 383 349 liraya nazaran 
(i 334 000 lira fazladır. 

Teşkilâtı Esasiye kanunumuzun emri veçhi
le mart İptidasında Hükümetçe hazrrlanan ve 
Cumhuriyetimizin tesis ettiği değişmez kaideye 
göre denk olarak takdim edilmiş bulunan büt
çemizi hazırlarken elimizde sekiz aylık varidat 
rakamları üzerinden yapılmış tahminlerimize 
uygun olarak masraflarımızı da çerçevelemiş bu
lunmakta idik. Bütçe eneümeni tetkikleri sıra
sında on aylık varidat rakamlarımız elde edil
miş ve Hükümetle encümen arasında tam mu
tabakat halinde varidatımız 486 720 500 lira 
olarak tahmin edildiği gibi tesbit olunan bu 
fazla ile de Bütçe encümeni tarafından masraf 
kısmında zaruri görülen bazı hizmetlere yi
ne Hükümetle mutabık olarak zamlar yapılmak 
suretiyle ve yine denk olarak hu7,urunuza gel
miş bulunuyor. 

1942 senesine nazaran bu bütçede görülen 
92 küsur milyonluk farkın belli başlı hizmetler 
itibariyle tevzi şekli şöyledir; 

10 880 000 lirası Maliyeye, 21 198 000 li
rası Devlet borçlarına, 14 595 000 lirası Maa
rife, 14,5 milyon lirası Millî Müdafaaya, 
11 558 000 lirası Jandarmaya, 4 560 000 lira
sı Zİı-aatc, 2,5 milyon lirası Emniyete, 2 455 000 
lirası Nafıaya, 2 264 000 lirası Adliyeye, 
1 986 000 lirası fîümrük ve inhisarlara, 
5 900 000 lirası da diğer vekâletlerin muhtelif 
hizmetlerine, evvelce çıkarılmış kanunların 
ieabettirdiği teşkilât tevsüerine ve bugünkü İk
tisadi durum icabı olarak idarî masrafların 
karşılanması için ayrılmıştır. 

Şunu da hemen söylemeliyim ki Maliye büt
çesindeki 10 800 000 küsur liralık farkın aneak 
800 küsur* bin liralık kısmı geçen sene Büyük 
Meclisin kabul ettiği hukuk müşavirliği ve va
ridat teşkilâtının karşılığı olarak verilmiş zam
mın ve 1" 650 000 lirasrkanunla muayyen aid-at 
ve mahkeme harçları ile tediyat gibi mukannen 
masraflar tertibine ilâve edilmiş, 1,5 milyon 
lirası hususi idarelere ve belediyelere yardım, 
3,5 milyon lirası da bütün Devlet teşkilâtına 
dahil memurlara parasız verilecek giyim eşya
sı ve 1,5 milyon lirası da mülhak bütçelere ve, 
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hayır müesseselerine Devletçe yapılması lâzım-
gelen yardımlar ile Erzurum, Erzincan şehir
lerinin imarı için hususi kanunu mucibince ya
pılacak ikrazlara ve 500 bin lira da Devlet ziraat 
işletmeleri kurumu sermayesine tahsis edilmiştir, 

Devlet borçları bütçesinde' görülen 21 kü
sur milyonluk fazlanın başlıcaları beş milyonu 

.muhtelif kanunların verdiği salâhiyetlere isti
naden çıkarılan Hazine bonolarının itfası kar
şılığı tertibine ilâve edilmesinden ve 15 milyon 
liranın da imparatorluğun Cumhuriyete bırak
tığı ve çok acı hatıralarım sinesinde yaşattığı 
büyük borç mirasının tamamen Ödenerek büt
çemizden silinmesi gibi hayırlı ve faydalı bir 
maltsadm istihsali için tahsisinden ibarettir. 
. Farkın mütebaki belli başlı büyük rakamla
rı da demin arzettiğim gibi başta âdi bütçeye 
14,5 milyon olarak ilâve edilen Millî Müdafaa 
bütçesi olduğu halde 11 milyon zammedilen 
Jandarma ve 14,5 milyon arttınlan Maarif büt
çelerine ait bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım; bu mücmel maruzatım 
açıkça göstermektedir ki, bu bütçemizde 1942 
bütçesine nazaran fark görünen ve sene ga
yesine kadar hâsıl olacağını tahmin ettiğimiz 
varidat fazlasiyle küçük bir nispette muhtelif ver
gilere yapılmasını tasvip buyurduğunuz zam
mın hasılası olan 92 milyon lira başta aziz Türk 
vatanının müdafaası olmak üzere Türk milleti
nin emniyeti ve teknik bilgilerle yükselmesi gi
bi büyük gayelere hasredilmiştir. Bütçenin 
tetkik ve müzakeresi sırasında görülecektir ki, 
diğer muhtelif hizmetlere yapılan ilâvelerde 
münhasıran memleket ve millete faydalı işlere • 
ve Devlet makanizmasının iyi işlemesi gibi mak
satlara tahsis edilmiş, ve halktan aldığımız pa
raların yine halkımızın ve vatanımızın en yük
sek menfaat ve maksatları için sarfedilmcsinde 
en büyük dikkat ve ihtimam gösterilmiştir, 

Masraf bütçesine dair mâruzâtıma nihayet 
verirken eski tekaüt kanununa göre tekaüt 
edilmiş olan vatandaşlara bugünkü şartlarda 

. mâkul bir yardımı huzurunuza pek yakında tek
lif etmek kararında olduğumuzu arzedeceğim. 
(Alkışlar, teşekkür ederiz sesleri). 

Şimdi Hükümetçe derpiş edilen fevkalâde 
tahsisat hakkında da mücmelen düşüncelerimi
zi arzetmek suretiyle bu faslı kapatacağım. 

M!emleket müdafaası için alınması gerekli 
•fevkalâde tedbirlerde ilk harp senesinden itiba
ren yürüdüğümüz yol, Yüksek Heyetin malûmu 
olduğu üzere cihanşümul harbin yürüyüş ve in
kişaf tnr dikkatle-takip etmek ve durumun icabına 

•göre tertiplerimizin bir seneliğini birden topye-
'kûn Önceden tesbit vo tâyin etmeğe imkân gö
rülemediğinden bu masrafların istilzam ettiği 

• tahsisata ait kanun lâyihalarını her sene üç dört 
aylık fasılalarla huturunuza getirerek tedbirle
rimizi ve icaplarını yükselt tetkik ve tasvibiniz
den geçirmek suretiyle ihtiyaçlarımızı tatmin 

eylemekten ibaret bulunmaktadır. 
Filhakika bugünkü fevkalâde şartlar içinde 

en uygun olan bu yolda yürümenin büyük.'fay
dalan görülmüştür, 

Başlangıeındanberi her sene sahasını biraz 
daha genişleten ve bugün cihanşümul bir mahi
yet alan harbin icabı olarak almağa mecbur ol
duğumuz müdafaa tedbirlerinin istilzam ettiği 
masraf her yıl gittikçe artarak geçen sene 
günde bir milyonu bulmuş ve içinde bulundu
ğumuz 1942 yılında bir buçuk milyona yaklaş
mıştır. önümüzdeki, sene de bu miktarı aşmıya-
cağmı ifade ve temin etmekte hiç kimse için 
imkân dahilinde görülmemektedir. Bu se
bepledir ki, bugünkü şartlara göre bir senelik 
tertipleri vo bunların karşılıklarını gözönündc 
bulundurmakla beraber birinci kalemde ancak 
dört beş aylık Tür tahsisat istenmektedir. Üst 
tarafı da önümüzdeki içtima devresinde muhte
lif zamanlarda yeni şartlara ve icaplara göre 
Yüksek Meclise arzedileeektir. 

Ancak şunu da ilâveten arzetmeğe mecbu
rum: ki dört senelik hayatını hemen hemen dol
durmakta olan misli görlmemiş ve İşitilmemiş, 
beşer ıstırap ve sefaletlerini doğuran bu haile
nin daha ne kadar devam edeceğimi şimdiden 
hiç kimsenin takdir ve tâyine kadir olmadığına 
göre bu fevkalâde masraflarımızın daha nere
lere kadar yükseleceğini kestirmek do imkânsız 
olduğundan bu gibi masrafların muvakkat ted
birlerle karşılanması yolu her Devletçe tama- , 
men kapatılmış,- daha cezri ve daha esaslı dü
şüncelere ve tertiplere yer verilmiştir. Biz de 
bu yoldan yürüyecek ve bu fevkalâde masraf
larımızı emisyon dayanmakla değil, yeni ver
giler ihdası, mevcut vergilere en son had ye ka
biliyetlere kadar zamlar icrası ve uzun vadeli 
istikrazlar akdi suretiyle karşılayacağız. 

Şeker istihlâk vergisinden âdi bütçode yer 
alan 39 milyon lirasından üst tarafr ki - 5 0 - 0 0 
milyon lira olacağını tahmin ederim - müskirat 
ve tütün gibi inhisar maddelerinden abnaıı Millî 
müdafaa vergi zamları - ki bunların da 57 750 000 
lira olacağmı tahmin ederim. Fevkalâde mas
raflara karşılık tutulacağı gibi bu sene hususi 
bir kanunla verilen saiâlıiyete istinaden önü
müzdeki sene çıkarılacak Millî müdafaa istikra
zından elde edilecek paralar, varlık vergisinden 
1942 senesinde devredilecek ve Önümüzdeki se
ne de bu vergi bakayasından tahsil edilecek 
miktarlar, tamamen bu fevkalâde tahsisata kar
şılık olarak muhafaza edilecek ve bunların kar-
ştlıyanıayacğı masraf kısmını da buküukü şart
ların toprak mahsullerinde tem^ıı etliği fazla 
menfaatlerden bar vergi almak ve kazançlardan 
mütehammil görülen sınıf ve sanatlar üzerinde 
zamlar yapmak suretiyle kapatılacak, ve. bu ha
reket tarjaiyle külfetlerin millet arasında tevzii 
noktasından en uygun ve adalete en yakın bir 
karşılık temin edilmiş olacaktır. 
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Gerek bugünkü hayat ve şerefimizin korun

ması gerek Türk milletine mov'ud parlak bir 
istikbalin sağlanması için bundan başka düşü
nülecek ve yürünecek iyi bir yol olmadığını 
yüksek huzurunuzda aziz Türk milletline ifade 
etmek mecburiyetindeyim. 

lstiyeccğimiz malî fedakârlıklar, istikbalin 
feyizli ve semereli hayat ve inkişafını Bağlıya
cağından vatansever Türk milletinin seve- seve 
bu yüksek vatan ödevlerini yapacaklarına inan
cım vardır. Bundan mutmain bulunuyorum. 

Müsaadenizle .şimdi varidat bütçesi hakkın
daki maruzatıma geçecğim. 

Varidat bütçesi: 
Biraz evvel arzettiğim veçhile Hükümetçe 

takdim olunan bütçe lâyihasının varidat muham-
menatı bu lâyihanın takdimi sırasında 1942 se
nesinin malûm olan sekiz aylık tahsilat mikta
rına ve teklif edilmiş bulunan vergi zamları-
mıı getireceği varidata göre hesaplanmış ve 
480 386 000 lira olarak tesbit edilmişti. Lâyiha
nın Bütçe encümeninde müzakeresi devam eder
ken 1942 yılının on aylık tahsilat rakamları 
belli olduğundan tetkikatım bu rakamlara göre 
yapan Bütçe encümeni 1943 varidat muhamme-
, im t im Hükümetle mutabık olarak lâyihadaki 
miktara nazaran 6 334 000 lira fazlasiyle tes
bit etmigtir. 

Bütçe encümeninde varidat muhammenatı 
üzerinde yapılan bu tetkik sonunda .hayvanlar 
vergisi tahmini de tebeddül ettiğinden bu husus
ta kısaca malûmat arzını faydalı görmekteyim. 

Varidat bütçesinin encümende müzakeresi 
sırasında tebeyyün eden bu seneki kayıt netice
sine göre hayvanların umumî yekûnu 37 840 000 
dnvBu miktar geçen sene 40 milyon olduğuna 
göre hayvan adedinde yüzde'6.2 nispetinde bir 
tenakus olduğu anlaşılmaktadır. Bu cihet na
zara alınarak hayvanlar vergisi tahmini lâyi
hadaki miktara nazaran 1 736 000 lira noksa-
niyle • tesbit edilmiştir. 

Huzurunuza arzolunan şekliyle 1943 bütçe 
lâyihasının varidat muhammenatı yeni vergi 
zamlarından beklenen miktariylc birlikte 
486 720 000 . liraya baliğ olmaktadır. Bir kaç 
gün evvel kabul buyurmuş olduğunuz kanun 
mucibince vergilerimize yapılan zamlar muame
le vergisine, tapu ve kadastro harçlarına ve kib
ritten alman millî müdafaa vergisine inhisar et
mektedir. 

Arzettiğim bu zamlardan 15 475 000 lira va
ridat beklenmektedir. 

1943 varidat bütçesi yekûnu 1942 senesi mu-
hammenatmdan 92 milyon lira fazla olduğuna 
görc bu fazlalıktan şimdiki arzettiğim zamlar 
tenzil edildiği takdirde aradaki farkı teşkil 
eden (77 milyon) liranın mevcut vergilerimizde 
husul bulan inkişafa ait olduğu tezahür eder. 
Bu hal vergilerimizi fevkalâde zamlarda dahi 

iktisadi bünyemize en uygun şekilde ayarla
mak hususunda Büyük Meclisin gösterdiği ba
siret, ve itinanın güzel hayırlı neticelerini ifade 
etmek itibariyle sureti mahsusada tebarüz-ettir
meği vazife sayarım. 

Harbe tekaddüm eden senelerde vergileri
mizi imkânların müsaadesi nispetinde tahfif et
mek suretiyle millî kalkınmayı desteklemek yo
lundaki malî prensiplerimiz, cihan harbinin 
harp dışında kalan milletlere de yüklediği büyük 
külfetler muvacehesinde sekteye uğramakla 
beraber, İlk fırsatta yme bn yola gireceğimizi 
ve müstahsillerimizin, kazanç erbabının bugünkü 
fedakârlıklarının lâyık olduğu kargılıkları gö
receklerini şimdiden müjdelemek isterim. 

Yüksek Heyetinizce malûmdur ki 1929 sene
sinde başlyan dünya iktisadi buhranının memle
ketimizde ilk ve büyük tesirleri toprak mahsul
lerinin fiyat düşüklüğünde tezahür etmiş ve 
köylümüzün bu buhran muvacehesinde mâruz 
bulunduğu büyük' tehlikeyi önlemek için köylü 
kalknımasmn ön plânda yer veren Cumhuriyet 
köylü elindeki buğday mahsulünü dünya ve iç 
piyasa fiyatlarının çok üstünde bir fiyatla Dev
let hesabına satın almak kararım vermekte 
tereddüt etmemiştir, O sıralarda Devlet büt
çesinin varidatında üçte bire yakın bir tena
kus olmasına rağmen köylümüzün başlıca mah
sulü olan buğday fiyatım korumak yolundaki 
bu kararımızla birlikte diğer mahsullerimizin de 
fiyatlarını korumak için bir sürü tedbirler alın
mış, ihracat primleri tesis edilmiştir. O zaman 
aldığımız bu yoldaki kararlardan doğan külfet
lerin bir taraftan buğday müstehlikleri olan şe
hirlilere,; bir taraftan da Devlet bütçesine tah
milinde en isabetli yol olduğunda şüphe yoktur, 
Değişen şartlar neticesinde zirai mahsullerin fi-

'yatlarının artmış olması, istihsalin çoğalması 
ve köylümüzün kalkınması bakımından çok fai-
dcli olmuştur. Bugünkü fevkalâde şartlar kar
şısında alınması icabeden millî müdafaa tedbirle
rimizin istilzam ettiği büyük külfetlerin vatan
daşlarımız arasında âdilâne 'bir tevzii yapılırken 
büyük ekseriyetimizi teşkil eden köylümüzün 
kendi uhdesine terettüp edecek hisseyi memnun
lukla üzerine alabilecek. bir durumda bulun
ması nazara alınmış ve şehirlerdeki kazanç erba
bının evvelce arttırılmış olan vergilerinin bu-
defa tekrar tezyidi düşünüldüğü sırada toprak 
mahsullerinden de bir vergi alınması . zaruri 
görülmüştür, 

Bu verginin mevzuu, alolûmum hububat ve 
bakliyat.ile diğer zirai müstahsilâttan iç ve dış 
piyasalara mühim miktarlarda arzolunan mad
delere inhisar etmektedir. Şu noktayı derhal 
tasrih etmeliyim ki, bu vergi fevkalâde hallerin 
devamına münhasır olduğu gibi aynen alınacak 
kısım da yüzde sekiz nispetinde olacaktır. Bu 
esaslar dahilinde hazırlanan kanun lâyihası 



'Yüksek Meclise takdim edilmiş bulunmaktadır. 
Külfetlerin tevdiinde adalet tesisi bakımın

dan toprak mahsullerinin vergi mevzuuna alın
mam düşünüldüğü gibi ticari kazanç erbabının 
vergileri üzerinde de durulmuş ve vergileri 
kazançlarına nispetle az olduğuna kanaat getiri
len ticaret erbabının • kazanç vergilerine bazı 
ilâveler yapılması derpiş, olunarak bu bapta ha
zırlanan kamın lâyihası de Yüksek Meclise tak
dim edilmiştir. 

.Şunu da ilâveten arzedeyim ki bu fevkalâde 
zamandaki külfetlere knzaııçlariyle mütenasip 
şekilde iştirkalerini temin etmek üzere kazanç 
vergisinin gerek, nispetlerinde gerek mükellef
lerinin tâyininde esaslı ıslahlar yapılmasına ma
tuf tetkikiermiz„ayrıca devam etmektedir, Bu 
tetkiklerin tekemmülünde hazırlanacak kanun 
lâyihası Yüksek Meclise takdim olunacaktır, 

Varidat bütçesi hakkındaki mâruzâtıma ni
hayet verirken Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankasından temin olunan ve mezkûr "banka 
kanununa tevfikan evrakı nakdîye ihracına mü
essir olan hnüi avans ve kredilere temas etmeği 
ve bu münasebetle tedavüldeki evrakı nakdiye 
miktarına dair bir kaç söz söylemeği faydnlr bul
maktayım. Tedavüldeki banknotların miktarı 
hakkında endişeli bazı mütalâaları izale etmek 
maksadiylc geçen sene bütçesinin müzakeresi 
sırasında etraflı izahat vermiş ve hu mevzuda 
mübalâğalı telâkkilere mahal olmadığını arzet-
mişl.im. Ayni izahatı tafsilâtiyle tekrar ederek 
kıymetli vaktinizi almak istemem. Esaslı bir 
kaç noktayı kısaca tebarüz ettirecek olursam 
munsif düşünenlerin ortada telâş ve endişeyi 
mucip olabilecek bir hal mevcut olmadığına ka
naat getirecekleri muhakkaktır. 

1939 ağustosu sonunda tedavüldeki evrakı 
nakdiye miktarı 288,5 milyon lira idi. Bugün 
(15 . V . 1943) tedavülde bulunan banknotların 
yekûnu 734,8 milyon liradır. Bu vaziyete göre 
piyasadaki evrakı nakdiye miktarında harbin 
başlangıcındanberi hâsıl olan tezayüt 445,7 mil
yon liradır. 

Bu mevzuda her şeyden evvel iyice anlatıl
ması lâzımgelen bir hakikat şudur: 

Tedavüldeki evrala nakdiye miktarında har
bin zuhurundan beri hâsıl olan tezayüdün bü
yük kısmı müsmir işlerle ticari ihtiyaçlara ta
allûk etmektedir. 

1. - Harbin zuhurundan evvel gerçekleştiril
mesine başlanmış olan sanayi programı için lıa-
lıarpten sonra tahsis olunan sermaye bütçeden : 
temin olunanlar hariç 65 200 000 liradır. 

2. - Harp başladıktan sonra Devletçe büyük : 
su işlerine tahsis edilen para 35 600 000 lira ; 
tutmaktadır. 

3. - Harp senelerinde fevkalâde hallere karşı 
Koyma ve ziraat ve sanayii takviye maksadiylc 
millî korunma sermayesinden ifraz ile İstimal 

olunan miktar 55 100 000 liraya varmıştı*. , 
4. - Harp yıllarında Devlet müesseselerin

den bazılarının iştigal mevzuları dahilinde ikti
sadi sahadaki müdahaleleri için tahsis olunan 
miktar 23 300 000 lirayı bulmuştur. 

5. -.Harbin başladığından beri ticaret ale
minde harici kredilerin kesilmesi yüzünden ti
cari ve zirai Kenetlerdeki tezayüd miktarı Tür
kiye Cumhuriyet Merkez bankasının en son 
haftaya ait kayıtlarına göre 54 900 000 liradır. 

Bu saydıklarımın hepsi smai ve zirai istih-
salâtm arttırılmasına münakalâtın tanzimine 
ve ticari ve zirai senetler mukabilinde, kredi te
min etmek hususunda Türkiye Cumhuriyet Mer
kez bankasına düşen en esaslı bir vazifenin ba
şarılmasına matuf olmak hasebiyle evrakı nak
diye hacmindeki tezayüdü makul gösterecek 
mahiyette âmiller olup yalnız bunların yekûnu 
234 100 000 lira tutmaktadır. 

Dünya harbinin dördüncü senesi tamamlan
mak üzere olduğu ve millî Müdafaa masrafları
mız harbe takaddüm eden müdafaa bütçeleri
nin boş- mislini ve Devlet bütçesinin iki mis
lini aştığı bir sırada tedavül hacmi bu mas
raflar yüzündeni de bir miktar artmış ise 
bu sebeple vâki olan tezayüt miktarının çaresiz 
olduğunu teslim etmek insafa muvafık olur. Bu
nunda beraber tedavül hacminin lüzumundan 
fazla artmasını önlemek Hükümetinizce do bir 
zaruret olarak telâkki edilmekte ve piyasada 
ihtiyaçtan fazla bulunan evrakı nakdiyeyi geri 
çekmek çarelerine tevessül olunmaktadır. 1942 
malî yıhr içinde tathikma başlanan yeni mükel
lefiyetler ve ezcümle varlık vergisi ve tahakkuk 
ettirilen 40 milyon liralık millî müdafaa istik
razı vaziyeti tahfif etmek hususunda mühim 
nispetler de âmil olmuştur. 

Devlet masrafları sekilinde ve bunun hari
cinde iktisadi sebeplerle piyasaya çrkarılan ev
rakı nakdiyenin vergi ve istikrazlarla geri çe
kilmesi yolundaki tatbikata bundan sonra.da de
vam olunacağı cihetle teessüs etmeğe başladığı 
memnuniyetle görülen eircuit'nin önüumüzdeki 
yıllarda daha iyi yerleşeceğini ümit etmemek 
için bir sebep yoktur, 

Hesabı katı : . . i 
Sayın, arkadaşlarım, 
1943 yılı bütçesinin müzakeresine başlarken 

hesabı katisi tanzim edilmiş olan on son seneye 
ait rakamları öğrenmek istemeniz tabiidir. Ev
velâ şunu arzedeyim ki 194.1 hesabr umumisi, 
kanuni müddetinden yedi ay evvel takdim edil
miş bulunmaktadır. 

Mezkûr senenin katî hesabına göre bütçeden 
ve fevkalâde membalardan 648 118 751 lira 
tahsil edilerek buna mukabil 545 905 486 lira 
tediye olunmuş ve sene sonunda 35 970 869 lira 
bütçe emanetine alınmıştır, l'u vaziyete göre 
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1941 senesi hesabı katisi 06 242 39G lira bir faz
lalıkla kapanmıştır. 

Halbuki 1940 senesinde bütçeden ve fevkal
âde mcmbalardan temin olunan 550 209 488 
lira varidata mukabil 516 235 833 lira nakden 
tediye edilerek 29 338 007 lira bütçe emanetine 
alınmış, ve o senenin hesabı ancak 4.635 597 lira 
fazlalıkla kapanmıştır. 

1941 malî yılı hesabı katisinin böyle mühim 
miktarda bir fazlalıkla kapanmış olması Yük
sek Meclisin büteeyi tanzim hususunda îte ka
dar ihtîyatkâr ve basiretli davrandığını göster
diği gibi bu buhranlı devrede ertesi senenin 
Devlet maliyesini takviyeye medar olmak ba
kımından da son derece faydalı olmuştur. 

Nakit vaziyeti : • 
1941 ve 1942 yıllarının nakit vaziyeti muka

yese edildiği zaman farkın lehte olduğu görül
mektedir. 

Filhakika 1941 malî yılma devrolunan mevcut 
81 300 000 liradan ibaret iken 1942 malî yılı ip-
tidasındaki mevcut 93 100 000 liraya varmıştır. 
Bu da istimali kabil nakit vaziyeti bakımından 
memnuniyeti mucip bîr netice olarak kaydedil
meğe değer, 

Hazîne vasiyeti : 
Hazine vaziyotimiz ancak Cumhuriyet dev

rine nasip olan ye fevkalâde şerait altında dahi 
şasmryan denk bütçe ve düzgün ödeme si.yasc.lii 
sayesinde sağlamlığım muhafaza etmekte berde
vamdır, (Bravo sesleri) Bu sebepledir ki Hazine 
kredisini ifade eden Devlet tahvil ve- bonoları 
en emin ve kârlı plasman mevzuu olmaktadır. 

Kapanmak üzere olan malî yıl içinde 40 mil
yon liralık millî müdafaa istikrazı akdine mu
vaffakiyet hâsıl olmuş, hasılatı Millî Müdafa
anın fevkalâde masraflarına karşılık tutulan ta
sarruf bonoları âzami had olan 75 milyon lira
ya varmakla beraber bu civardaki seviyesini mu
hafaza etmekte bulunmuş ve Bütçe kanunun
daki müsaadeye müsteniden çıkarılan % 5 fa
kl ı bonolar memleketimizdeki millî ve ecnebi 
bankaların rağbetine mazlıar olmakta devam et
miştir, 

Hazine kredisine karşı sarsılmaz itimadı 
gösteren İra ıncsut vakalardan cesaret alarak 
önümüzdeki yıl zarfında uzun vadeli iki istik
raz akdini kararlaştırmış bulunmaktayız. Bun
lardan biri Diyarbakır ve Elâzığ istasyonların
dan İran ve İrak hudutlarına uzatılacak demir
yolu inşaatına ait istikraz mezuniyetine istina
den üçüncü tertip tahvillerin ihracı suretiyle 
yapılacaktır. Diğeri de 150 milyon liralık millî 
müdafaa istikrazının ikinci tertibini teşkil ede
cektir, 

Aziz vatandaşlarımın Millî müdafaaya ve de
miryolu inşaatı gayretlerimize zahîr olmak ve 
biriktirdikleri parayı en emin ve kârlı bîr şe

kilde işletme arzularını birlikte tatmine yarr-
yacak olan bu istikrazlara büyük bir istekle 
iştirak edeceklerine eminim. 

Evvelce de müteaddit vesilelerle arzettiğim 
veçhile Hazine kredisinin sağlamlığı malî itiba
rımızı harice karşı da yükseltmekte ve haricî 
krediler temin etmekliğimize yardım etmektedir. 

Hazine vaziyeti etrafındaki bu maruzatım 
siyasi ve iktisadi buhranlar altında gecen son 
yıllar içinde iyi bir imtihan kazandığımrzı ve 
fevkalâde şartların gittikçe ağırlaşmasına rağ
men istikbale emniyetle bakmakta olduğumzu 
izaha kâfidir. 

Sayın arkadaşlar, 
Devlet maliyesini gittikçe daha fazla tazyik 

eden umumî vaziyet hepinizin malûmu olduğu 
için bu vadide uzun izahat arzum girişmiyece-
ğim. Yalnız şurası bir hakikattir kî dünyanın 
Imgünkü buhranlı vaziyetinde ülkemiz nispeten 
ferah dununda bulunuyor. Yüksek Heyetini
zin uzağı gören sevk ve idaresi ve Millî Şefin 
bîişbuğhığu altında büyük Türk milletinin gös
terdiği birlik maraz bulunduğumuz sıkıntıları 
ve müşkülleri yenmek için güvendiğimiz vo al
dan mlyacağnmz en büyük kuvvettir. İçtimai 
ve iktisadi sahada almakta olduğumz tedbirler 
bu sıkıntıları bertaraf • etmekle ayrıca müessir 
olmak tabiidir. 

Bugünkü fevkalâde vaziyete karşı koymak 
için zirai ve sınai istilısaü arttırmak ve külfet 
ve nimetlerden bütün vatandaşları müsavi de-
remle hissedar edebilmek çarelerini avaştır-
nıaklığunız lâzımgeldİği herkesin ittifak ettiği 
bir mevzudur. 

Bu sahalarda alınan tedbirlere malî cephe
den temas ederek mücmel bazı izahat arzetmek-
lo kıymetli vaktinizi ziyan etmiş ahmyacağmn 
z aunotmcktcyim. 

Geçen seneye kadar Millî korunma kanunu 
çerçevesi içinde kalmış olan tedbir ve müdaha
lelere bu sencdenberİ bütçeden yapılan yardım
lar inzimam etmiş' bulunmaktadır. Değişmez 
gelirlilere bütçeden yapılan aynî yardımların 
içtimai adalet bakımından günün şartlarına en 
uygun bir tedbir olduğu hususundaki kanaati
miz azalmamış, artmıştır. Bu yardımlar devam 
edecek ve bu sınıfa dahil vatandaşlarımız ile 
dar gelirlilere başkaca yapılan yardımlardan da 
müstefit edileceklerdir, 

Ziraat : 
Zirai istihsalin tezyidi iktisadi sahadaki müş

küllerin çoğu üzerinde hayırlr neticeler verece
ğinden Hükümetiniz bu vadide elinden geleni 
yapmaktan geri kalmamaktadır. Bu maksatla 
millî korunma sermayesinden Ziraat vekâleti 
emrine tahsis olunan mebaliğ 1942 malî yılı 
içinde 12 400 000 lira çoğaltılmıştır. 

Bu paradan 8,5 milyon lirası çiftçilere satıl-
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ııı alî üzere ecnebi memleketlerden ziraat alâtı 
mubayaası için Zirai donatım kurumuna serma-. 
ye olarak verilmiştir. 2 700 000 lirası zirai 
istihsallerim çoğaltması için zirai kombinalara 
tahsis edilmiştir. Bir milyon lirası da müstah
sillere satılmak üzere göztaşı mubayaası için tef
rik olunmuştur. 

Ziraat işletmeleri kurumu 1941 yılında 48 
bin dekar olan zcriyatmı 1942 yılında 61 bin de
kara yükselttiği gibi bu sonuneu yıl zarfında 
pulluk ve sair ziraat levazımı imalâtında ve iş̂  
tigal mevzuu olan diğer işlerde de terakkiler 
kaydetmiştir. Bu müesseseye istihsalini takvi
ye için sermayesine mahsuben daha bir- milyon 
lira verilmiştir. . ,. • 

Sanayi vo maadin işleri : 
Devlet iktisadi teşekküllerinin tesisatı ikmal 

vo istihsali tezyit hususundaki çalışmaları müş
küllere rağmen devam etmektedir. 

Sümerbank'm Sivas çimento fabrikası işlet-
meğo açılabilecek bir duruma gelmiştir, Kara
bük demir vo çelik fabrikası haddehanesinin 
memleket ihtiyacına daha yakından cevap ve
recek surette tevsii, asit sülfirik fabrikası inşası 
yeni bîr iplik fabrikası tesisi ve memleket sana
yiinin inkişafı nispetinde ihtiyacı artmakta 
olan ateş tuğlasının istihsali için bir şamut fab
rikası kurulması 1943 ydı programında yer al
mış bulunmakta ve halen inşasına başlanmış 
olan diğer tesisatın ikmaline çalışılmaktadır. 

Beykoz'da tutkal fabrikasiyle Karabük'te 
naftalin fabrikası 1942 de işletmeğe açılmış ve 
kundura, pamuklu dokuma imalâtı da bu yıl 
zarfında tezyit olunmuştur. Etibank'ın kömür 
istihsali önümüzdeki seno üç milyon tona iblâğ 
edilmek üzere tertibat alınmıştır. 

Her iki bankanın malî vaziyetini kuvvetlen
dirmek üzere 1943 bütçesine 6 milyon lira tah
sisat konmuş olduğu gibi birakaç gün evvel 
Yüksek Meclise takdim edilmiş olan bir lâyiha 
ile aynı maksat için bu iki bankaya (25 milyon) 
lira tediyesine mezuniyet verilmesi teklif edil
miş bulunmaktadır. 

Nafia işleri 
Demiryolu inşaatı: 
Diyarbakır .- Cizre, Elâzığ - Van hatlarının 

inşasına devam olunmaktadır. Zonguldak - Koz
lu hattının inşası 1942 yılında devam etmiş ve 
tünel inşaatı dahi ahiren ikmal edilmiş. oldu
ğundan pek yalanda bu hat üzerinde kömür 
nakliyatı başlıyabileeektir. 

Su işleri: 
Büyük su işleri faaliyeti 1942 malî yılı zar

fında da fevkalâde şartların müsaadesi nispetin
de devam etmiştir. Bu yıl zarfında ihale olunan 
20 milyon liralık kısım dahil olduğu halde şim
diye kadar 47 milyon liralık inşaat ve tesisat ta

ahhüde bağlanmıştır. Bunlardan 31 milyon li
ralığı ikmal olunmuştur. 6 milyon liralık kısmın 
da önümüzdeki sene bitirilmesine çalışılmakta
dır. Ayrıca keşif yekûnu 16 milyon lira tutan 
inşaat ve tesisat etüdleri ikmal olunarak müna
kaşaya konacak hale getirilmiştir. 

Etüd işlerine devam olunmaktadır. 
Elektrik işleri etüdleri: 
Elektrik işleri etüd dairesi en ziyade lıid-

roğrafik etüdlere ehemmiyet vermektedir. Yapı-' 
lan ilk ctüdler Sakarya nehrinden dört kademe
de istifade edileceğini göstermiştir. Bunlardan 
ilk üç kademe bilhassa Ankara mıntakasmın 
ve dördüncüsü istanbul'un enerji ihtiyacını 
karşılamak bakımından mühim ve faydalı görül
mektedir. idare su ve rasat etüdlerinin yanı-
başında topoğrafik ve jeolojik etüdlere ve pro
je işlerine de devam etmektedir. 

önümüzdeki sene Çağlayık - Eskişehir hava 
hattı projesiyle Ege mıntakası elektrik taşıma 
hatlarının projeleri ikmal olunmak üzere ter
tibat alınmış bulunmaktadır, 

Ticaret: 
Dış ticaret: 
Harp dolayısiyle dış ticaretin maruz bulun

duğa müşkülleri izaha hacet yoktur. Bu müş
küllere rağmen haricî ticaretimiz 1942 yılında 
ondan evvelki seneye nispetle iyi neticeler ver
miştir. İthalâtta 72,8 milyon lira, ihracatta da 
41,9 milyon lira miktarında fazlalık elde edil
miştir. Bu yıl bazı Devletlerle mevcut tiearet 
ve tediye anlaşmalarımızda - mübadelelerimizi 
tezyit maksadiyle bazı değişiklikler yapılmış
tır. Sterlin sahasına dahil memleketlerle olan 
ticari muamelelerimize ait tediyeleri tanzim 
etmek üzere İngiltere Hükümetiyle 1940 da 
akdedilmiş olan anlaşma iyi işlemekte devam 
etmektedir. 

Dış ticaretimiz kliring ve takas esaslarına 
istinat etmekle beraber serbest dövizli mübade
lelere de ehemmiyet Ve vüs'at verilmektedir. 
Lüzumlu mallara serbest döviz verilmekte de
vam olunmaktadır. Bu yılın dış ticaretimizi 
alâkadar eden mühim hâdiselerinden biri prim
lerin ilgasıdır. Vaktiyle mallarımızın hariç piya
salarda tutunmalarını teminen ihracata prim ve
rilmesi ve bu primin ithalâta aksettirihnesi yo
luna gidilmişti. O zamanın icaplarına uygun 
olan bu politika, ihracat mallarımızın fiyatları
nın kendiliğinden yükselmesi ve ithalâtın güç-
leşmesiylc tamamen makûs bir hal almıştır. İh
racat mallarımız hariç piyasalarda satılmak 
için hiır teşvika ihtiyaç messetmiyecek -fiyatla
ra yükselmiş iken bunlara prim verilmesi ve 
bu primin esasen güçleşen ithalâta aksettiril-
mesi suretiyle ithalâtın bir kat daha pahalılaş-
tınlması devam edemezdi. 

Bu sebeple ihracata prim verilmesi ye itha-
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lâttan prim alınması usulü prensip itibariyle 
kaldırılmıştır. 

Tatbikına geçilmiş olan bu karardan itha
lâtımızın faydalanması beklenir. 

İÇ ticaret: 
İç ticarette 1942 senesinin hususiyetlerin

den biri de Hükümetçe Millî korunma kanunu
na tevfikan ticari kredilerin murakabesine ilk 
defa bu sene başlanmış olmasıdır. Şimdiki 
tatbikatına göre bu kontrol esas itibariyle mem
leket mahsulât ve mamulâtınm ve hariçten ge
len malların piyasaya arzını tehire sebep ola
bilecek kredileri açmaktan bankaların menedil-
nıesini Millî korunma ve Türk parası kıymetini 
koruma kanunlarına riayetsizlik yüzünden mah
kûm olanların banka kredilerinden mahrum 
kalmalarını temine matuftur. 

Döviz vaziyeti 
İhracat mallarımızın hariç piyasalarda rağbet 

görmekte devam etmesi döviz vaziyetimizi git
tikçe sağlamaktadır. Bağlıca bn sayede döviz 
ve altm mevcudumuz 1942 de bir evvelki seneye 
nispetle hayli antniıştır. 

1941 takvim yılı sonunda «79 500 000» liraya 
baliğ olan döviz gelirimiz 1942 nihayetinde 
«145 100 000» liraya yükselmiştir. Altın mevcu
dumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasının 
en son haftalık bültenine (15 . V . 1943) e naza
ran 140,7 tona varmıştır. Geçen yılın aynı hafta
sındaki altm meveudu 95,7 ton miktarında idi. 
Bu müsait vaziyet memleketimiz için çok hayırlı 
bazı kararlar alınmasını mümkün kılmışır. 

Bunların on mühimini 1933 Türk boreu tah
villerinin itfası ameliyeyidir. Yüksek Heyeti
nizin malûmu olduğu üzere 1933 senesinde akto-
lunan düyunu umumiye itilafnamesi mucibince 
Osmanlı borçlarından Cumhuriyet Hükümetine 
isabet eden hisseyi temsilen (% 7,5 faizli 1933 
Türk borcu) uııvaniyle beheri 500 fransız frangı 
itibari kıymette «1 925 272» aded tahvil çıkarıl
mıştır. 

istikrazın itfa müddeti 50 sene olmakla bera
ber itilâf namede bu tahvillerin 1943 haziranın
dan sonra başka bir istikraza tahvili veya başabaş 
fiyat üzerinden erken ödemeğe tabi tutulabile
ceği derpiş edilmişti. Itilâfnamenin akdinden-
beri vukubulan normal ve fevkalâde itfalarla 
tedavüldeki tahvil miktarı hayli azaltıldığı gibi 
erken ödeme hakkımız gözönünde tutularak ya-

• pılaıı devamlı mubayaalar ve bazr aranjmanlarla 
tahvillerin ekseriyeti memlekete eelbcdilmis ve 
mühim bir kısım Devlet müesseselerinin eline geç
miş ve bu suretle 50 senelik itfa müddetinin 
hitamından evvel yapılacak malî operasyonun ta
hakkukunu mümkün kılacak şartlar temin olun
muştur, 

Bu vaziyet nazara alınarak mümkün olan en ya
kın bir tarihte erken tediye yapılması kararlaş

tırılmıştır. İti lâf nameye göre haziran 1943 den 
sonra üç ay evvel ilân edilmek şartiyle ilk ku
pon vadesinde erken tediye yapılması mümkün 
olduğundan 25 teşrinisani 1943 kupon vadesin
de l«ı ameliyeye tevessül olunacaktır. .Bu.su-
ıdle yaprlacak erken tediye sayesinde gelecek 
bütçelerin faiz yükü azaltılmış olduktan başka 
İmparatorluk devrinin çok acı hâtıralarını yaşa
tan büyük bir borç ortadan kalkmış olacaktır. 

Tahakkuk ettirilen diğer bîr sureti tesviye 
do oldukça mühim bir harici borcumuzu bertaraf 
etmeği müminin kıldıktan maada bir malî im
tiyazı ortadan kaldırmak bakımından hayırlı ol
muştur, 

1930 senesinde kabul olunan bir kanun ile 
kibrit ve çakmak inhisarı işletme imtiyazını al
mış olan şirketten 25 senede ve elli taksitte öden
mek ve senevi % 6,5 faize tabi olmak üzere 
10 milyon dolarlık bir istikraz yapılmış ve muka
bilinde beheri 407 302 doları natık 50 senet ve
rilmişti. Şimdiye kadar bu senetlerden 25 adedi
nin tutan olan 10 182 570 dolar tesviye edil
miştir. Geri kalan 25 senedin muhteviyatı 
10 182 570 dolara baliğ olmakta ve bu senetlerin 
1 nisan 1943 tarihinde faizinden tecrit edilmiş 

•kıymeti 7 010 942 dolar tutmaktadır. Henüz 
vadesi gelmemiş olan bu 25 kıta senedimizin 
şimdiki hâmili olan şirket ile yapılan mukavele
name mucibince maktuan .4 milyon dolar muka
bilinde itfası ve bu suretle bahis mevzuu istik
razın tamamen tasfiyesiyle işletme imtiyazının 
ilgasr ve kibrit fabrikasının bilâbodcl Devlete 
intikali temin edilmiştir. 

Bu baptaki mukavele tasdik için Yüksek Mec
lise arzedilmiş bulunmaktadır. 

Bundan başka döviz hususunda sıkıntı çekilen 
senelerde döviz avansı şeklinde yapılan borçlar
dan bir kısmının ödenmesine de bu sene zarfında 
muvaffakiyet hâsıl olmuştur. 

Kçzalik Devlet daire ve müesseselerinin döviz 
ihtiyaçları da dahil olmak üzere bilûmum döviz 
tediyeleri bu hususta muvazene kanununda 
mcyeut hükme göre tanzim ve İcra "Vekilleri He
yetince tasdik olunan cetvelleri mucibince' inti
zam içinde tamaimen karşılanmıştır. 

Bankalar: 
1942 yılında, bankalarımızın kamilen kârla 

kapattıkları bilançolar millî ekonominin yara
tıcı âmilleri meyanmda bulunan hususi kredi
nin bu buhranlı zamanda dahi metanetini mu
hafaza ettiğini gösterir. Bunun en bârız ve kıy
metli delili de halkın millî bankarımıza olan 
emniyet ve itimadının gittikçe artmakta olma
sıdır. O 

1940 sonunda (293 600 000), 1941 nihayetin
de {401 900 000) lira olan mevduat yekûnu 1942 
yılı kapandığı zaman (4G2 500 000) liraya yük-

] selmiş bulunuyordu. 
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Millî para: \ • . ' 
Millî paramızın fiili istikrarı mahfuz ve mü

emmen bulunduğunu yüksek huzurunuzda bir 
defa daha tekrar etmekle büyük bir haz duy^ 
maktayım. 

Ticaret ve tediye muvazenesinin devamı, al
tın ve döviz mevcudumuzun artması mîllî para
nın müstakar kıymetinin birer zımânıdır. 

Geçen sene bütçesi münasebetiyle vâki mâru
zâtım meyanırtda menfaatlerini vatandaşların 
sararında arayan madut bazı eşhasın birtakım 
asılsız haberler işaa etmek suretiyle altın fiya
tını suni olarak yükseltmeğe ve sonra da bun
dan faidelenmeğe çalıştıklarını sayın yurttaş
larına ikaz mahiyetinde olmak üzere bildirmiş
tim. 

Bir zamanlar altını kambiyo ve nukut borsa
sında almip satılır ve fiyatı resmen takarrür 
eder bir mal imiş gibi göstererek gayri meşru 
kazanç temini peşinde kaşan bu şahıslar o yol
daki faaliyetleri önlendikten sonra bu defa 
da mecburi bir istikraz yapılacağına evrakı nak-
diyenin ortasından kesilmek suretiyle herkesin 
servetinin yarısının müsadere olunacağına dair 
gizlice birtakım haberler işaa ederek vatan
daşların rağbet nazarmı altına çevirmek istedik
leri duyulmaktadır. Bu tarzdaki hareketlerinin 
saikı ellerindeki altını yüksek fiyatla satmak
tan başka bir şey olmadığı meydandadır. 

Bu'şayialarm katiyen asıl ve esası olmadığı
nı gizlice yapılan bu haberlere kapılarak hakikî 
kıymetinin üstünde bir fiyatla altın satın alma
ğa heves edenlerin servetlerinden bir kısmını 
spekülâsyonlara kaptırmış olacaklarını bîr kere 
daha bildirmeği faydalı görmekteyim. 

Aziz arkadaşlarım, 
.1943 yılı bütçesinin arz ve izahına çalıştığım 

umumî hatları üzerindeki sözlerime nihayet ve
rirken gerek eski seneler bütçelerinin sami
mî ve vukuflu tahminlerinde ve tanzimlerinde 
gerek bu bütçenin aynı vasıf ve kuvvetini muha
faza hususunda çok ciddi ve kıymetli çakşmala-
riyle Hükümetinizi takviye ve teşvikte büyük 
yardımlarını gördüğüm Bütçe encümenine hu
zurunuzda şükranlarımı arzetmeği bir vazife 
bildiğim gibi bütün cihanın geçirmekte olduğu 
bu büyük siyasi, iktisadi ve malî buhran İçin
de, mukaddes vatan müdafaasının istilzam etti
ği bütün tedbirleri almak, Maarif, Nafia ve sa
nayi programlarının tahakkuku, yolundadaki 
hızını muhafaza etmek, bütün bunları karşıla
yan malî mcmbaları kendi bünyesinde bulmak 
gibi Türk Cumhuriyetinin elde ettiği büyük ne
ticelerin de tamamen büyük Türk milletinin de
ğerli vekillerinden mürekkep olan Yüksek Heye
tinizin çok feyizli direktif ve çok isabetli karar
larınızın muhassalası olduğunu tebarüz ettirmeği 
borç bilirim, 

Mâruzâtıma şon,; verirken huzurunuza tak
dim olunan bu bütçenin bugünkü şartların icap
ları olarak başta memleket müdafaası olmak 
üzere bütün Devlet hizmetlerinin: çerçevelediği
ni ve tasvibinize lâyık samimî rakamları ihtiva 
ettiğini ifade eder ve müzakere sırasında vâki 
olacak -kıymetli irşat ve kararlarınızla bir kat 
daha tekâmül ederek geçen seneler bütçeleri gi
bi muvaffakiyetle tatbik edilecek en faydalı ve 
isabetli şekli iktisap edeceğine katî inancım ol
duğunu arzeylerim (Alkışlar).,! 

AR. TAHHAN (İstanbul) i - Muhterem ar
kadaşlar, son üç yıl bütçelerinin "Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Umumî Heyetinde müzake
releri esnasında, gruptunuz tarafından ifade 
edilmiş olan temenniler şju cümlede hulasa edi
lebilir: « Harp ekonomisine uymak ». 

Bu sistemin dayandığı başlıca tedbirlerden 
bîri olan tasarrufu, Devlet bütçesinde tatbik et
mek yolunu, bu sene de tutamadığımız görülü
yor; 

Yüksek tasvibinize arzedilen masraflar ye
kûnu geçejı senekinden 92 milyon lira fazladır. 

Arttırılan masrafları karşılamağa, vergiler 
verimindeki inkişaf yetmemiştir. 

Fevkalâde durumun doğurduğu fevkalâde 
ihtiyaçları karşılamak, için bazı vergilere yapıl
mış olan zamlardan bir kısmı, âdi masraflara 
karşılık tutulmaktadır. 

Tabii hal avdet edip bu vergiler kaldırılınca 
bırakacakları boşlukları doldurmak için yeni 
çarelere başvurulacak. 

Muhterem arkadaşlar, yeni bütçeyi inceler
ken en çok düşündüren - harpdışı memleketle
ri do tazyik etmekte olan - pahabhktır. 

Pahalılık artarsa, teklif edilen tahsisatın 
bir çoğu ihtiyacı karşılryamıyacak ve -1942 bütçe
sinde olduğu gibi - sene içinde yeni gelir kay
naklan aramak mecburiyeti hâsıl olacaktır. 

Devlet bütçesini bu güç duruma sokan paha
lılık, dar ve değişmez gelirli vatandaşların geçi
mini do tazyik etmektedir. 

Yaptığımız bir ineelemiye göre, normal ve 
hafif çalışmalar günde 2400 kaloriye muhtaçtır
lar. Bu kaloriyi temin edecek en ucuz gıda mad
delerinin Ankara'da tutan günde bir kişi için 52,5 
kuruştur. Ekmek sabit gelirlilere mahsus fiyat 
üzerinden hesap edilmiştir. 

İstatistikler, Ankara'da memur ailesini beş 
kişilik tesbit ettiğine göre, günde 262,5 kuruş, 
ayda, yuvarlak rakam 79 liradır. 

Pişirme masrafı dahil değildir. Buna aile
nin ev kirası, temizUk, ısınma, aydmlık, giyim, 
tedavi gibi hayati ihtiyaçlarını da ilâve etmek lâ
zım. 

Muhterem arkadaşlar, Bu sene umduğumuz 
bereket işimizi kolaylaştırır, fakat meseleyi hal
letmez. Hesaplarımızı, tanzimini elimizde olmı-
yan unsurlara istinad ettiremeyiz, 
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Harp ekonomisinin dayandığı iktisadi ve ma

lî tedbirler manzumesini, ahenkli, ;:incisamh ve 
bir birini tamamlayıcı surette tatbik etmekten 
başka çare yoktur. 
•' Ne kadar güçlüklerle dolu olursa olsun, bu 

yoklan gitmeğe mecburuz. *', 
Mecburuz, çünkü iktisadi cihetten haı-bıin 

.içindeyiz, ve harbin daha ne kadar süreceğim, 
tabiî şartların sulhtan ne kadar sonra avdet 
edeceğini, bilemeyiz. Yurdumuzu müdafaa için 
harbe girmek mecburiyetinde kalmamak da, 
yalnız bizim elimizde değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Devletin daimî hiz
metinde çalışanlar arasından ücretli sınıfı kal
dırarak bütün memurları aynı muameleye tabi 
tutmak meselesini, Grupumuzun ehemmiyetle 
takibettiğini bilirsiniz, 

Bunu temin edecek olan lâyihanın, salahi
yetli makamdan bize ifade edildiği gibi, bu gün
lerde Büyük Meclise sunulmasını bekleriz. 

Grupumuzun üzerinde durduğu temenniler- ! 

den biri de, Devlet mubayaalarının mümkün ol
duğu kadar birleştirilmesi, mutavassıtların ka
bil olduğu kadar azaltılması, mubayaa, tesellüm 
ve sarf işlerinin müessir kontrole tabi tutulma
sıdır. Bu temenniyi tekrarlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bütçe münasebetiyle Yüksek huzurunuzda 

söylenmesi. G-rupumuzca kararlaştırılmış dan 
noktalart arzettim. 

Müzm'inleşmesindekii mahzura evvelce dik
katlerini eelbetmiş olduğumuz varlık vergisini 
teklif ve tatbik etmekle - tesiri mahdut ve mu
vakkat da olsa - harı) ekonomisinin en müessir 
tedbirlerinden binini ittihaz etmiş olan sayın : 
Hükümetimıiz, aynı hedefe varacak, fakat tesiri ; 
devamlı, yeni tekliflerini de Büyük Meclise sun
muş bulunuvor. 

Diğer taraftan, başlıca gıda maddeleri piya
sasından en büyük a'lıeıları çekmek teşebbüsün-
dedir. 

İtiyatları tesbit edilecek maddeler arasında 
bir ahenk tesisi, fiyatların kontrolünde pratik 
bir sistem tatbiki, bazı mühim maddelerin müs
tehliklere ulaştırmak imkânının temini kara
rında olduklarını da öğreniyoruz. . 

Bütün bunlar, harp ekonomisinin tatbikmda 
atılmış ehemmiyetli adımlardır, 

Zamanın ağn* şartlarına mukavemetimizi ve 
her ihtimale karşı h azınlığımızı sağlamak için, 
lâzım ve mümkün olan diğer isabetli tedbirleri 
de alacaklarına şüphe etmiyoruz. Vekâletler ara
sında işbirliğini her çim biraz daha ilerletecek 
Devlet makaııizmasınrn verimini ve tesirini art
tırınca muvaffak olmalarını diliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Başka memleketlerde olanı biteni günü gü- • 

nüne haber alan ve alâka ile takibeden, siyase
timizin muvaffak olmakta devanı edebilmesi, 

hepimizin birden zindeliğine bağlı olduğunu tak
dirden, uyanık, olgun milletimiz,' yurdun ve 
umumun selâmeti için alınacak heV isabetli ted
birin - her ne pahasına olursa olsun - daima ol
durucu müzahiridir, 

Sözlerimi bitirirken, sayın Hükümetimize 
Grupumuzun itimadını yenilerim, ve büyük Türk 
milletine daima iyi hizmet etmiye muvaffak ol
malarını temenni ederim. (Alkışlar), 

M, M. JSASSU (Çoruh) — Arkadaşlarım, 
bütçemizin heyeti ümumiyesi hakkındaki beya
natı bizi. tenvir ve tatmin eder mahiyette oldu
ğu için muhterem Maliye vekilimize teşekkür 
ederim. 

Çok mühim olan bu beyanat sırasında be
nim en ziyade nazarı dikkatimi celbeden, Dü
yunu umumiye denilen belânın imha ve tasfi
yesi için bütçeye 15 milyon lira konması mese
lesidir. Diyebilirim ki 1943 bütçesinin mümtaz-
bir vasfı varsa o da bu Düyunu umumiye be
lâsının imha edilmesi keyfiyetidir. Malûmu âli-
nizdir ki Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir 
takım vergilerimizin idare ve eibayetİ' ecnebi 
dâyinlere verildiği zaman teşekkül eden bu Dü
yunu nmumiyenin millî iktisadımıza yalnız 
darbe vurmakla, değil, .hattâ siyasi- sahalarda 
rol oynamak suretiyle de başımıza ne belâlar ge
tirdiği cümlenizin malûmudur. Cumhuriyet Hü
kümeti, ticari • mahiyette olan ve fakat bu Du
yunu umumîyenin himayesinde gelen ecnebi 
imtiyazlı şirketlerin birer birer tasfiye ve im
hasına muvaffak oldu ve Lozan muahedesinden 
sonra Paris'te Dâyinlerden mürekkep toplanan 
kongreye saym Başvekil Saraçoğlu'nu intihap 
etti. Paris'te aylarca devam eden müzakere ve 
münakaşalardan sonra Saraçoğlu bir mukave
le akdine muvaffak oldu. Bu mukavele Mec
liste müzakere olunurken, tamam 15 sene evvel, 
ben ve 30 kadar arkadaşun buna muhalif kal
mıştık. Sebebi de; Osmanb İmparatorluğunun 
bu israf ve eğlence ve sefahat borcunu Cum
huriyet evlâtlarına, yeni nesil üzerine yükle-
tilmesini doğru görmüyordum ve daha doğrusu 
bu Düyunu umumiye belâsının böyle 15 sene 
zarfında imha edileceğini ümit etmiyordum. 
Fakat çok şayanı şükrandır İti bizim bu zannr-
mızı zaman tekzip etti. Buna çok memnunum. 
Binaenaleyh Düyunu umumiye hakkında tarih 
bahsederken hiç şüphe yok M bunun bidaye
tinde bulunan ve nihayetini de getiren Saraçoğ
lu'ndan sitayişle bahsedecektir. Ben kendilerine 
teşekkürlerimi sunarım. Bu güzel vazifeyi ifa
dan sonra bütçenin sair aksamına gelelim. 

Arkadaşlar, malûmu âliniz bütçenin tanzi
minde bir takım ilmî kavait ve mühim esaslara 
riayet olunur. Bence bu esaslarm en mühimmi 
tasarruf meselesidir. Hiç şüphe yok ki Hükü
metimiz ve bilhassa Maliye vekilimiz bütçenin 
tanziminde bu tasarruf meselesi üzerinde çok 
titiz davranmışlardır. Fakat ben daha bütçe-
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den büyük tasarruf icra edilebileceğine kanuni. 
Meselâ, 20 - 30 milyon belki \ daha ziyade bir 
tasarrufu mucip, olacak bir Mesele varsa' o da, 
muhterem Müstakil İftrka Reisimizin (Grup Re-
isi sesleri) temas ettikleri gibi, mübayaatın bir 
elden icrası, yâni tevhidi mıibayaat meselesidir. 
Hepiniz bilirsiniz. Misallerle tavzih etmek iste
rim. Bir vekâletin aldığı bir malı diğer vekâ
let daha noksan veya daha fazla fiyatla almak-
tadzr, zaruretlere veya gayri tabii ahvale bi
naen. Gayri tabii ahval nazarı dikkate alınarak 
mubayaatm mevsiminde ve zamana göre ya
pılması, mutlaka bir elden yapılması sure
tiyle kabil olacaktır. Geçen sene bu husustaki 
maruzatım Üzerine muhterem Maliye vekilimizi 
de buna az çok mütemayil bulmuştum. Kendi
leri de buna taraftardırlar. §u halde asgarî 
20 - 30 milyon bir tasarruf teminini mümkün 
kılacak bu güzel usulü tatbik etmemenin esbabı 
nedir? Bu sebep için bizi muhterem vekilin ten
vir buyurmasını bilhassa rica ederim. 

Küçük dahi olsa, bütçede tasarrufu mucip 
olacak bir keyfiyet daha vardır. Bütçeye ba
karsanız her vekâletin bir matbaası ve her ve
kâletin icraatını gösterir bir kitabı vardır. Bu 
kitablarda yalnız icraat değil krymetli makalât 
da vardır. Binaenaleyh ben yalnız bu kitaplar 
çıkmasın demiyeceğiıu. Yalnız bu matbaaların 
bir Devlet matbaası şeklinde birleştirilmesini 
temenni ediyorum. (Kanun var sesleri.) Bir 
kanun da varmış, geliyormuş, teşekkür olunur. 
(Çıktı çıktı sesleri,) Bu kitaplar bir az ihtisar 
edilmek suretiyle neşrediîirse hem okuyan ve 
hem de Hazine için çok faydalı olacaktır, 

Arkdaşlar, bugün zararı faydasına hemen 
hemen galip olan bir kanun vardır ki, bu ka
nunun da behemehal bir şekle sokulması lâzım 
gelir. O da Barem kanunudur. 

Barem kanunundan maksat; muhterem Baş
vekilimiz daha evvel, Maliye vekili iken şu kür
süden demişlerdi ki; ınaaşattam bir çok tevkifat 
kesiliyor, memur eline ne geçeceğini bilmiyor, 
binaenaleyh bunu bir şekle sokmak lâzımdır. 
Nihayet bildiğimiz Barem kanunu yapıldı. Fa
kat bu, altı ay kadar devam etti. Ondam sonra 
bazı vergilerin ihdası dolayısiyle bir maaşı 
aslî, bir ele geçen para, bir ihtisas, bir yevmiye 
meseleleri, bir ücretler çıktı. Efendiler; bu usul 
memurlar için de, Hazine için de zararlıdır. 
Çünkü bazı vergiler memurun eline geçmiyen 
paralardan da kesiliyor. Kesiliyor amma onu 
memur esasen eline almıyor ki. • ' . 

Sonra bu kanun aynı zamanda memurları 
faal bir vaziyetten düşürüyor. Çünkü o biliyor 
ki muayyen sene zarfında terfi edecektir. Bina
enaleyh biı müddet zarfında kendisine yevmi
ye verilen işi fevkalâde bir enerji sarfiyle yap
maya lüzum görmüyor. Yerilen işi akşama ka-
daT yapar. Bu böyle olduğu gibi Hükümeti de 
çok müşkül mevkie sokuyor. Meselâ Hükümetin 

ehil ve muktedir bir adamı iş başına getirmesine 
Barem mânidir.- Getirmek mecburiyetinde olun
ca da kendisini Baremin yakasından kurtarmak 
için 40 kadar ek yaptı veya-ihtısas mevkii diye 
bir şey kabul etti. Buna mecburdur. Çünkü Ba-
remmâni oluyor, 

Bundan başka her ay maaş bordrolarını tan
zim etmek için her dairede kalemler tesis ettik. 
Çünkü her maaş §u kadardır, bundan şu kadar 
vergi kesilir, îtası şu kadardır. Bu ancak ge
niş teşkiltla görülebilir bir hale gelmiştir. Ne 
bakımdan bakılırsa bakılsın bu kanunun tutar: 
yeri kalmamıştır; .Bn hem memurun' faaliye-* 
tine, hem kıymetli memurların tâyinine engel
dir. Binaenaleyh bu Barem kanununun müfit 
bir şekle ifrağını rica ederim. 

Bugün tasarrufu mucip bir cihet; geçen se
ne de arzettim, bizde bir müfettişi umumilikler 
vardır. 1934 senesindenberi S .- 9 milyon lira 
verdik ve her sene de veriyoruz. Bu sene de 
bütçede gördüm, yalnız 80 bin lira müfettişle
re devir harcırahı veriyoruz. 

Efendiler, lütfen bir daha beni dinleyiniz: 
Bu şekille müfettişi umumilerden hiç bir fayda 
memul değildir. Geçen sene bu mâruzâtıma 
kar.şı merhum Başvekil Refik Saydam 'benim bu 
fikrime iştirak eder olduğunu ve fakat bu mü
fettişi umumiliklere başka bir şekil vermek mu
tasavver ise de ahvali malûme dolayısiyle âtiye 
terkedilmek mecburiyetinde kalındığını söyle
mişti, Arkadaşlar; ahvali malûme, gene o. ah
vali malûmedir. Atiyi ölçecek isek elimizde 
mikyas yoktur. Binaenaleyh faydası olmadığı 
anlaşılan bu müesseselere, ahvali malûme ve 
âtiye irca ederek boyuna masraf edilmesinde 
mâna yoktur. Ya bu şekli tadil edip memlekete 
daha nafi bir şekilde bunları yeniden kurmak 
veyahut da derhal lâğvetmek lâzımdır. Yani 
mümkünü, imkânı buluncaya kadar bunları 
lâğvetmek lâzımdır. 

Vergi meselesi hakkında söylenecek bir sö
züm yoktur. Vergilerin çokluğu bugün mev-
zuubahis olamaz ve bence memleketin sanayii, 
imarı, şoseleri, şimendiferleri; limanları, susu 
busu ve maarifi inkişaf edebilmek için daha 
ağır vergi almağa Hükümet mecburdur. Yalnız 
:şu şartla ki o vergiyi tediye edecek mükellefi ve 
köylüyü, o vergiyi tediye edebilecek bir duruma 
çıkarmalıyız. 

Muhterem Maliye vekilinin >bİr tepşiratı da
ha vardır. Eski tekaütler hakkında derdesti tak
dim bir kanun bulunduğunu söylediler. Buna 
çok teşekkür ederim ve bütün arkadaşlar da 
alkışlamak suretiyle teşekkürlerini ifade etti
ler. Yalnız bu kanunun biranevvel Meclise tev
diini muhterem vekilden rica ederim. Eski teka
ütlerin durumları hakikaten derhal nazarı dik
kate alınacak bir şekildedir. 
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Arkadaşlar; malûmunuzdur, Nizamnamei da

hilî bütçe müzakeresinde bize her şeyi,.söylemek 
hakkını vermiştir. Ticaret, Nafia, İktisat gibi 
vekâletler ve Sıhhiye vekâleti gibi vekâletlere 
ait mütalâalarımı onların bütçelerinin müzake
resine bırakıyorum. Yalnız siyasi durumumuzr 
dan bir nebze 'bahsetmek isterim. ; 

Malûmu ihsanınız bizim siyasi durumumuzun 
hedefi; ittifaklarımıza sadık olmak ve dostları
mızla iyi geçinmektir ve hemen dört senedir de
vam eden bu harp belâsına, Allaha bin şükür, 
girmiyerek bu badireden uzak kaldığımızdan 
dolayı yalnız biz değil, bütün cihan hayranlıkla 
bizi takdir etmektedir. 

Arkadaşlar, büyük dehasiyle bize bu yolu 
gösteren, Millî Şefimiz, Reisicumhurumuz İsmet 
İnönü'dür. Onun gösterdiği bu halaskar yolda 
metin adımlarla sarsılmaz bir şekilde yürüyen 
Hükümetimizi tebrik etmekle beraber Büyük 
Millî Şefimize de bu durumdan dolayı, gerek 
kendi namıma, gerek milletim namına ve müsaa
de buyurursanız Heyeti Umumiyeniz namına 
arzı şükranı da bir vecibe bilirim. Bizim kimsenin 
mülkünde gözümüz yoktur. Amma bizim mülkü
müzde de gözleri olmamak şartiyle. Eğer bizim 
mülkümüze göz dikenler olursa Türk evlâtları
nın, Türk kahramanlarının, Türk erlerinin o 
gözleri çıkarmak için hudutta hazır ve müheyya 
olduğunu âlem bilmelidir. 

Ne mutlu Türküm diyene (Alkışlar). 
E. TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sayın ar

kadaşlar, 
Muhterem Maliye vekilinin nutkunu dikkatle 

dinledik ve içinde bulunduğumuz fevkalâde şart
lara rağmen Maliye işlerimizin iyi yürüdüğüne 
muttali olduk. 

Memleketimizin ihtiyacı çok. Vekâletlerin mas
rafları biteviye artmakta olduğu halde bunlar 
karşılanmış ve bundan başka daha ehemmiyetli 
olarak hududlarcmızı bckliycn kahraman Ordu
muzun balcımı ve levazımr tamamen temin edil
miştir. 

Millî paramızın kiynıetini korumak, kanuni 
salâhiyetleri daima itina ile kullanarak,, emisyon
ları mehmacmken tahdit etmek, ve altın ve dö
viz stokumuzun artırılmasına devam etmek . için 
Sayın Vekilin gösterdiği gayret şayan! şükran
dır. Emisyonları hafifletici en sağlam tedbir, 
mümkün oİdığu kadar tasarruf bonoları ihracı
dır. Tasarruf bonosu bir emniyet supapıdır. 

Tasarruf bonoları ihraç etmek yahut dahilî 
istikrazlara vaktinde tevessül etmek, elbette ki, 
ihtiyatlı malî bir siyasetin icabmdandır. 

Sayın Bütçe encümeninin mazbatasında da, 
zikredildiği veçhile vatandaşlarrn ihtiyaçların
dan artan paralann emilmesi için şümullü ted
birler alınması gerekli görülüyor ise de, bu 
ınalî tedbirler alınmadan evvel vatandaşların 
ihtiyaçlarını ve piyasanın vaziyetini arızâmik 

tetkik edildikten vq artan paralann nerelerde 
bulunduğunu sarahaten anladıktan sonraı faali
yete yeçilmesi lâzımgelir, 

Vergilere gelince: Vergilerin yurdumuzun ik
tisadi takatine uygun olması hususunda Sayın 
Maliye vekilimizin daima ehemmiyet verdiği şüp
hesizdir. Ancak mükelleflerin Hazineye borçla
rını ferah ödemelerini (mümkün kılacak kolay
lık tedbirlerinin alınması çok faydalı olacağına 
kaniim. Bence bu noktaya gerek maliyemizin ve 
gerek alelûmum vergi tahsiliyle meşgul olan teş
kilâtın dikkat etmeleri yerinde olur. 

Samimi olarak söylemek isterim ki, bugünkü 
anormal ahvalde Maliyeye ait işlerimizi tereddüt
süz yürütmek ve her vekâletin ihtiyacını kolayca 
tatmin etmek bir muvaffakiyettir. Bu mahareti, 
Sayın Fuad Ağral'ı gibi tecrübe sahibi bir Ma
liye vekilinin şahsında görebiliyoruz, 

Bütçemizin heyeti umumiyesi müzakere edi
lirken bazı vekâletlerimizi alâkadar eden işler 
hakkındaki mütalâa ve riealarımı da arzetmek 
isterim: Bugünün en önemli bir meselesini teşkil 
eden fiyat yükselişleri ve temcvvüçleri ve dolayı-
siyle başgöstermiş olan geçim zorluğu vardır. 
Neçare ki, biz tam vaktinde İaşe ekonomisini tan
zim etmedik. 

Amerika ve ingiltere gibi liberal ve zengin 
memleketlerde bütün iaşe mcvaddı gıdaiye ve ha-

. vayici zaruriye işleri,, pek sıkı bir kontrol altına 
alınmış iken, bizde satışrn • serbest olması elinde 
malı bulunan herhangi bir satıcının dilediği gibi 
fahiş fiyatlar talebetmesine sebebiyet vermekte
dir. Bunun murakabesi mümkün değilimdir? Me
selâ'lahana gibi, patates gibi sebzevatlar üzerine 
bile vurgunculuk yapılıyor. Yine meselâ bir 
çeki odunun ve mangal kömürünün fiyatları on 
iki lira olmuş. Geçen seneye nispeten bu fiyatlar 
bir misli artmış. Sebebini bilmiyoruz. Bu parayı 
verenler olabilir. Zaten bu zümre refahlı, züm
redir, fakat dar ve sabit gelirliler bu fiyatlarla 
kömür, odun alamazlar. Baha bunun gibi de bir
çok fahiş fiyatlı hayayici zaruriye vardır. Âlice
nap Hükümetimiz dar gelirlilere yardım ediyor, 
Allah razı olsun. Fakat her madde için yardımda 
bulunamaz. Sayın Ticaret vekâleti satışta ser
bestlik prensibinin devam edip etmemesi mesele
sini esaslı surette ele almalıdır. Son günlerde 
bazı hububat fiyatlarında tenezzül görülüyor 
isede buna güvenilmemelidir. Eğer Sayın Hü
kümetimiz sıkı tedbir almazsa kışa - doğru yine 
vurguncular işe başlarlar. 

Korunma kanunu vurguncuları tamamen or
tadan kaldırmadı. Bence bunlara karşı ameli 
surette mücadele yapmak için Devlet tarafın
dan iaşe ve havayici zaruriye teşkilâtı yapılma
sı lâzrmgelir. .Yani balkın şiddetle muhtaç ol
duğu ve vurguncunun elinde bir monopol teşkil 
eden mallara karşı Devlet kendi teşkilâtı ile re
kabete kalkışırsa vurguncunun mumu ça
buk söner. İsrafa karşı mücadeleye gi -
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rismek ve istihsale göre istihlâki ayarla
mak nazariyesi kabul edildiği takdirde yine 
böyle bir teşkilâta Uüzum vardır. ,; 

: Hayat pahalılığı mevzuuna şu noktayı da 
ilâve etmek isterim ki, vurguncular ve kara
borsacılar kendi gayri meşru ve insafsız fiyat 
arttırışlarmı haklı göstermek için Milli para
mız: ve altın fiyatının temevvücünü âlet ederek 
menfi propaganda yapmaktadırlar. Bu muzır 
propagandalar her şey üzerine sui tesir icra 
ediyor. Bu hareketleri önlemesi için sayın Hü
kümetimizin tedbir almasını temenni ederim. 

Feyizli yağmurlar hamdolsun ekini kurtardı. 
Bu sayede vatandaşların bugünkü ekmek istih
kaklarının bir miktar arttırılmasına imkân 
hâsıl olacağını ümit ederim. En çok ekmek sar-
feden memleketlerden biri de bizim yurdumuz-
dur. 

Hafia vekâletini alâkadar eden işler iğinde 
ezcümle bataklıkların kurutulması, Karadenizde 
ve Akdenizde limanlar inşası meseleleri var
dır, Sayın Hükümetimizce buna dair alman 
tedbirler nelerdir?. 

Hem nakil zorlukları hem de nedreti dolayı-
siyle büyük bir ehemmiyet kesbeden maden ve 
linyit kömürleri ve çimento işleri vardır. Bun
dan maada Karabük fabrikası, iplik meselesi ve 
millî mensucat fabrikalarına dair mevzular var
dır. Bütün bunlara müteallik hususatı, sayın 
iktisat vekilimizin yakından takip derek ica-
beden tedbirlerin vaktinde alınmasını temin bu
yurmalarını temenni ederim. 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine ait 
işlere gelince: Sayın vekilden rica etmek iste
diğim malûmat ise şunlardan ibarettir. Büyük 
şehirlerde birçok fakir ve serseri çocuklar aç 
ve bnlâç dolaşıyor ve geceleri yatacak yerleri 
olmadığı görülüyor. Bu hususa dair Sayın ve* 
kâletin aldığı bir tedbir var mıdır? Bir de yur
dumuzun nüfus meselesiyle alâkadar bir çocuk 
doğum meselesi de vardır. Bilhassa uzak yer
lerde yenidoğan çocukların bakım işi nasıl gi
diyor? 

Sıtma mücadele heyetleri memleketin her ta
rafına gidemiyorlar. Bu mücadeleden hariç 
kalan mıntakalar sıtmadan çok muztariptirlcr. 
Bu mücadelenin tevsii düşünülüyor mu? Tra
hom, verem, frengi gibi müzmin âfetlere karşı 
mücadele edilirken, Sıhhat vekâletinin şefkat
li yardımı yurdun her tarafma yayılıyor mu? 
Tifüsü, çiçek hastalığına karşı vaktinde alınan 
sıkı tedbirlerden dolayı Sayın vekâleti tebrik 
ederim. 

Adliyeye dair mâruzâtım şunlardır: istan
bul'da mahkemeler pek sıkışık halde iş görü
yorlar, Sekiz senedenberi sürüncemede kalan 
adliye sarayının inşasına ne vakit başlanabile
cektir? Her yıl bir seneden Öbür seneye devro-
lunan neticelenmemiş binlerce dâva dosyaları 
vardır. Bunun neden ileri geldiğini bilmemekle 
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beraber, eğer bu devirler hâkimler adedinin 
az olduğundan ileri geliyorsa bunun için bir 
tedbir alınacak mıdır? Hapisanelerin islam için 
ne gibi tedbirler düşünülüyor! Muhterem Baş
vekilimizin kıymetli bir eseri olan Imrali adası 
hapisanesinin bugünkü durumu hakkında muh-

i terem Adliye vekili lütfen bizi tenvir buyurur 
lar mı? 

Bugün münakalât zorlukları bazı 'aksamalar 
tevlit ediyor ve hayat pahalılığına da müessir 
oluyor. Devlet Demiryollariyle denizde seyrü
sefer işleri, muhterem vekilin enerjik gayretiy
le salâha doğru gitmesini,jtemenni .ederim. î 

Sayın arkadaşlar, Maruzatımı bitirirken" şu 
önemli noktayı tebarüz ettirmeği bir borç bi
lirim. 

Bütün dünya tarihinde emsali namesbuk bir 
harp felâketi hükümferma iken, aziz yurdumuz 
bu ateşin dışında kalmıştır. Dünyada pek az 
millete nasip olabilen bu büyük mazhariyeti, 
başta yüce M5UÎ Şefimiz olduğu halde onun yük
sek şahsiyetinde tecelli eden millî birliğe, Büyük 
Millet Meclisine vo milletin bizzat kendisi demek 
olan Kahraman Türk ordusuna ve kıymetli Baş
vekilimiz çok saym Şükrü Saraçoğlu ile Hükü
metimi borçlu bulunuyoruz. Varolsunlar. (Al
kışlar). 

OL K. KAKABEKİE (İstanbul) — Memleke
timizin ve halkımızın kalkınması için gerek 
Maarif bütçesine ve gerek . Ziraat bütçesine ve 
Düyunu umumiye belâsının söndürülmesi için 
ve ordumuzun harp kudret ve kabiliyetini bir 
düziye arttırılması için konulan fazla tahsisa
tı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak dünyamı
zın yeni bünyesinde, harbin yaptığı, yeni bir 
tahavvülün getireceği sulhun daha mı mesut 
yoksa daha büyük facialarla mı dolu olduğunu 
şimdiden kimse kestiremez. Bunun için mahiye
ti meydanda olan harbe nasıl ordumuzu ve mil
letimizi topyekûn hazırlıyorsak, mahiyeti kesti-
rilemiycn sulh için de topyekûn hazırlıklı bu
lundurmağı lüzumlu görüyorum. Çünkü bu
günkü harbin istediği topyekûn faaliyet, feda
kârlık, fazilet ve feragati artık sulh devresi de 
aynen istiyecektir. Ancak bu suretledir ki, eğer 
harp mukadderse elbirliğiyle vatanımızı müda
faa edebiliriz, ve mahiyeti bilinmiyen sulha gi
rerken de millî enerjimizden tamamiyle istifa
de olunarak yani vatanımızın maddi ve mânevi 
kuvvetlerini asla israf etmeyip teşkilâtlandıra
rak hızını arttıran hayat mücadelesinde topye
kûn muvaffak oluruz. Bu esası su suretle mad-
delcştiriyorum: 

1. — Müstahsil vatandaşlarımızın işini bıra
kıp şehirlere dökülmek suretiyle müstehlik sı
nıfının sayısının arttırmalarının önüne geçilme
lidir. Yani köylerden şehirlere başlamış olan 
akını tersine çevirerek şehirlerden köylere doğ
ru olmasını temin etmelidir. Bu Suretle iş yap-
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mak kudretinde olan her vatandaş; âtıl;- tembel 
ve boş bırakılmamalıdır. 

2. •<— Az zamanda ve emeksizce servet sahibi 
olmalı hırsına son verilmelidir. 

3. — Bakımsız Türk çocuklarının mahv ve 
perişan olmalarının önüne geçmekte daha çok, 
gecikmemelidir. 

4. — Devlet ve millet hizmetinde çalışmış 
ve yıpranmış olan emeklilerimizi sefaletten kur
tarmanın, vatan ve millet uğrunda hayat yıp
ratmanın kıymetini takdir bakımından, vazi
femiz olduğunu gözöminden ayırmamalıdır. 

5. — ihtiyarlık ve hastalık yüzünden çalı
şamaz bir hale gelip de cemiyetin yardımına muh
taç vaziyette kalmış vatandaşlarımıza daha ge
niş mikyasta yardım müesseseleri kurulmalıdır. 

6. — Devlet mekanizmasının daha ahenkli, 
daha süratli ve daha da tasarruflu işlemesi te
min olnnnıahdır. 

Şimdi arkadaşlar, bu maddelere bir kaç mi
sal göstererek fikrimce yapılması mümkün olan 
şeyleri izah edeceğim. 

Harbe girmediğimiz halde pahaUUğın bizim 
takatimizin çok üstünde olduğunu ve pek az 
müstesnasiylc bütün vatandaşların bu pahalı
lık altında ezildiğini hepimiz biliyoruz. Ne 
kendileri ve ne de çocukları lâzımı kadar grda 
alamamaktadırlar. Hattâ alışmış oldukları ken
di hayat seviyelerinin yansım dahi temin ede
memektedirler. Hükümetimiz de bir takım tec
rübeler yaptı ve kemali samimiyetle onların bn-
2t yanlışlıklarını da burada izah etti. Ona gö
re yeni tedbirler alınacağı şüphesizdir. Bu 
yanlışlıkları bir kere gözönünden geçirmek fay
dalı olur. 

Ne için bu hayat pahalılaştı? 
. A) Müstahsilin veyahut tüccarın kendile

rine maliyet fiyatlarına ve meşru kazançlara 
bakmadan bazı şeylere keyfî fiyat biçildi. 

B) Bu tehlikeden kurtulmak için. Hükümet 
serbesti ilân etti ve kendi alacaklarım muayyen 
bir fiyata tabi tuttuktan sonra herkesi büsbü
tün istediği gibi satış yoluna şevketti. 

C) Belediyeler, ordular yer yer satın alma 
işiyle meşgul olarak aynı yerde bayağı müza
yede yaptrlar. 

D) Herkese ticaret serbestisi verildi. Arka
daşlar, bu nokta o kadar acıdır ki istanbul'da 
emniyet memurla,nndan dahi derhal vazifelerini 
brrakarak yağ ticareti ve saire işine atılanlar 
oldu. Bütün buzhanelere eline geçirdiği ufak 
kredilerle herkes yağ idharına başladı. Zaten 
harp tehlikesi gelince hemen milletin büyük 
kısmı geçen lıarp felaketindeki açlığı bildiği 
için ve bilhassa istanbul'da oturanlar bu açlık 
acısını ve gözü açıklığın kazanç neşesini tat
tıkları için onlar- da bir çok erzak yığdılar. Bu
nun iki uçlu mahzuru oldu. Bir kere piyasa
dan ne mümkünse alındı ve piyasayı1 yükseltti. 
Diğeri de vazifesinden ayrılmış emniyet me-
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mnrlanna kadar insanların Hükümet dairele
rinde bulunan arkadaşlarr vasıtasiyle:! ''yaptır
dıkları işlerde vaziyeti berbat etti. Binaenaleyh 
iki başlı olarak bir fenalık yapıldı. 

E) Şeker gibi bazı maddeler fiyatlarının 
Hükümetimiz tarafından mühim farklarla indi
rilip kaldırılması da bu ihtikârı epeyce kamçı
lamıştır. 

F) ithalâtçılara da - ki çoğu gayri türktür. 
fazla kâr verildi, ve bunlar kendıi aralarındaki 
hir cemiyetle kendilerini kontrol hakkını da 
aldıklarından ithalât maddeleri. •% 200, 300 fır
ladı. Tabii Anadolu köylüsü bir çok ihtiyacını 
ithalâttan temin ettiğinden o da kendi malını 
yükseltti. 

Daha bir takım sebepler de bu ihtikârın yol 
almasına âmil olmuştur. Demek ki hayatımızın 
pahalılığı bir tabım hatalardan doğdu. Mühim 
bir nokta daha var ki bendeniz - birinci madde 
olarak zikrettim - o da listihsalâtnmzm azalma
sına sebebiyet veriyor. Bugün biz silâh altına 
ne kadar çok efrat alırsak mecburuz o kadar 
çok kolu istihsalde kullanmağa. Halbuki bilhas
sa istanbul, ikinci derecede, Ankara, izmir gibi 
büyük yerler mütemadiyen dışarıdan bir takım 
kollan kendisine çekmektedir. Bunun bir çok 
tesirleri var. Bunlar şahsi olduğu gibi Hükü
met müesseseleri de ötedenberi buna biraz yar
dım ediyor. Tabii bazı müesseseler. 

Hor iki şikka da bazı misaller arzedeyim: 
istanbul'da kayıkçı, arabacı, kundura boyacısı, 
hamal, seyyar satıcı gibi bir takım esnaf gün
den güne o kadar fazlalaşmıştır ki bunlar üze
rinde bir tetkikat yapılırsa görülecektir ki, 
bunların yapacağı istihsal, büyük yekûn tutar. 
Bunların oradaki istiklâlini de düşünürsek, mil
let iki cihetten zarara sokmaktayız. 

Bir misal arzediyorum: Kadıköy 1e Haydar
paşa arasında iş gören kayıkçılara baktım, tam 
50 kişidir, bunlar üç saatte bir sıra geliyor, 15 
dakikada müşteriyi götürüyor, ondan sonra de
niz üstünde keyfine bakıyor. Fakat mesele bura
da kalmıyor, arkadaşlar, istanbul'da bulunan aşçı 

ve işçi kadınların bir çoğu bu kabîl kimselerin met
residir ve anormal dediğimiz bırakılmış çocukların, 
çoğu da bunların mahsulüdür. Bu hususta bir çok 
yerlerde bizzat tetkikatta bulundum, salahiyetli 
arkadaşlardan dinledim. Tevkifhane ve mahpus-
hanedekilerin çoğu da bunlardandır, istanbul'da 
kundura boyacılarının nereden geldiğine bakın
ca acaba Siird köylerinde insan kalmış mıdır, di
ye insana düşünme geliyor. Bunların hepsi müs
tehliktir ve tehlikelidir. Tehlikelerini 6. madde
de izah edeceğim. Beni tanımadıkları için bir 
çoklariyle görüştüm. Çoğu rençberdir. Buraya 
neden geldin? diyince tarlamda yapamıyorum di
yorlar. Ailen nerede diye sorunca köydedir di
yorlar. 

Ailesini köyde bırakmış, muhtelif yerlerden, 
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-Kastamonu'dan, Siird'den şuradan, buradan gel
mişlerdir. Bunların çoğunun istanbulu evvel
ce nasılsa, ya askerliğinde, yahut herhangi bir 
suretle görmüş veyahut da methini ısıtmış, mei-
tun oİarak geldiklerine şahit oldum. 

Yamz tahkikat ve tetkikat yapılırken bilhas
sa Tahtakale denilen, Mısır çarşısı arkasındaki 
sokaklardaki insanlara ve bu İnsanların nereli 
olduğunu gözden geçirmesini Hükümetten rıea 
ediyorum. 

Şimdi Hükümet müesseselerimizin bu akma 
nasıl yardım ettiğine geçiyorum, istanbul dala 
bırakılmış çocuklar müessesesi: Bu bırakılmış 
couklar İstanbul'da Darülacezeye götürülüyor. 
Nihayet büyüyünce Yeşilköy'de bir müessese 
açılmış oraya almıyor.. 

Anadolu'nun bir çok uzak yerlerinden şifa 
bulacağım diye İstanbul'a dökülüyorlar. Sonra 
da çoğu gitmiyor, istanbul halkına mahsus olan. 
şifa müesseseleri bütün memlekete şâmil oluyor. 
Aceze için de istanbul'da yer açılmıştır Yanı 
istanbul eski Osmanlı devrinde, payitaht iken, 
umumî siyaset akıntısına kendim bırakmış bir 
halde ve düşüncesizce bir çok müesseseler orada 
kurulmuş ve yapılmıştır. ? müesseseler şimdi 
cezasını İstanbul halkına çekürıyoıL Hükümete 
miz de bunlardan sıkıntı çekiyor. Çunku b r çok 
müesseseler İstanbul'a taşralardan halk çekiyor. 
Hemi de yiyicidir. Bundan başka mesela Anka
ra'da, Nazilli'de çocuk ıslahevleri var, curum 
yapmış çocuklar buralarda duruyor. Bu cocuk-
fara tatbik edilen program da katiyen doğru d* 
ftiiair Yani çocukların halme uygun değildir. 
Meselâ Ankara'da bugün 80 mevcudun hemen 
hepsi köylüdür. Orada gösterilen ış^ıse katiyen 
köye ait değildir. Zerİyat ile, meyve ile, ağaç ile, 
STile, sütten sunu veya bunu yapmakla ugraş-
Sılmıyorlar. Yani köy kallnnmasına yardım 
S & l e r l e iştigal, yoktur. 38 i terzidir^maki
ne ile dikiyor, 14 ü kunduraeıdır, yine makine 
ile dikiyor, hariçten siparişler alıyor. 18, ı ma
rangoz, 4Ü demircidir. 6 tane de dokuma tez
gâh? yeni kurulmuştur, Şimdi «n^cuMar Hu-
İdimetin himmeti ile, masrafı ile k o y k e n şe-
hirliye inkılâp ediyor. Buradan çıkan ne olu
yor^ diye sordum, müessesenin haberi yok. De
diler ki biz müddeiumumilere gönderiyoruz^ aile
sine teslim edin diyoruz. Hiç birinden daha ce-
vap almadık. 

Bu mühim bir mevzudur. Çunku orada çocukla
ra feyz veriyoruz sanıyoruz, Halbuki o çoçugu ha
yatım artık ailesinin yanında geçiremez bir 
hale koyuyoruz. • Demekki hu Dcylet müessesesi 
ffiüyü şehirliye kalbediyor. ^Nazilli 'dekıler 
Se Syle görünüşte güzel bir şeydir Fakat eo-
ruğu eski muhitine intibak ettirmek. 15ın kurul-
mm bir müessese değildir. Çocuk yüksek maki
neler arasında feyzalıyor amma bundan sonra 
çocuk artık köyüne gidemez. Köyüne gitti mı ne 
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sapan tutar ne yoğurt yapar. .Şu halde çocuğun 
hayatı Nazilli 'de veya buna benzer fabrikalarda 
geçecek demektir, işte bu Hükümet müessesesi 
de bu programla bu köylüleri şehirliye lcalhet-
miş oluyor. 

Sonra çocuk kurumu müesseseleri burada da 
var onu da gördüfm. Gerek burada gerek. Da
rülacezedeki Amerika'nın bir modeli olarak 
yapılmış. Güzel camlar içinde çocuklar yüksek 
bakımla • yaşıyorlar. Sağ kalan ayrılıyor, ölen 
de ölüyor. Fakat sağ kalan ne oluyor, istanbul'da 
Yeşilköy'de bir müessese açmışlar. Bu müesseseye 
gittim acıklı hâdiseler gördüm. lyiki dediler bir ay 
evvel gelipte görmediniz. Çünkü o zamanki va
ziyeti göreeek olsaydınız daha çok acıklı hâdise
lere şahit olurdunuz. Oradaki çocukların bir 
kısmı anormal yani eli tutmaz, kolu tutmaz. 
Diğerleri geniş bir kadro ile hem ilk tahsil gö
rüyor hem yine terzilik, kunduracılık vesaire. 
Orada çoeuk biraz yetiştimi, aklı başına geldi mi 
kaçıyor. Bu çocuklar eskiden Darülacezedeydi. 
Galata kulesinin yanmda bir yere kondu. Orada
ki halk çok feryadetti. YeşilkÖye naklolundular. 
Yeşilköy balkı da biz istanbul mebuslarına fer
yat ettiler. Bizim çocuklarımız adeta anormal ol-
mıya başladı dediler. 

Niçin biz bunlara Anadoluda toprak vererek 
müstahsil sınıfına sokmuyoruz. Bİz bunlara^ es
kiden kalmış, terzilik, kunduracılık vesaire öğre
tiyoruz. Yukarıya doğru gidersek, hatta Maarif 
mekteplerine kadar, müstahsil ruhu veremediği
mizi görürüz. Bir çok kere fikrimi arzettiğim gi- ' 
bi, bizim tahsilimiz klâsik bir yolda zincirleme 
olarak gidiyor. İlk mektepten yetişmiş bir genç 
hayatta çok zor muvaffak oluyor. Hele ortayı 
ve liseyi bitirdi mi beceriksizliği şaheserdir. Genç
lerimiz kendilerinde : istihsal kudretini bulamı
yorlar. Bizim şehir işlerimiz de çok mahduttur. 
Ve çıraklıktan yetişenler daha becerikli olarak 
o yerleri tutmuşlardır. Şehir çocuklarına her 
tahsil devresinde öyle bir terbiye vermelidir ki', ha
yatına sahip olsun.. Bugün istanbul mekteplerin
de aşı ile veya bir meyve ağacınm bir bağın ba
kımı ile uğraşan veya bundan anlıyan bir kim-
seve rastgelemezsiniz. Bazı mektepler bahçe içinde 
bulunduğu halde bu böyledir. Halbuki bugün 
bir çok yerlerde mektepler arazi ve bahçe için
dedirler. Gerçi eken biçen bazı mektepler gör
düm, fakat bunu yapanlar. çocuklardan baş
kadır. işte bunun için mekteplerimizde yeti
şenlerin çoğu masa başında i§ arıyor. Bu mü
nasebetle Üniversitemiz üzerinde de duracağım. 

[şchzadebaşı'nda Fen fakültesi yandı, onu ye
niden yapimak istiyorlar. Adlîye sarayı yandı, 
onun için de yer arıyorlar. Hatta, bir arkadaşı
mız bu hususta istical edilmek lâzımdır diyor. 

Topyekûn harp ve topyekûn sulh için topye-
kûn bir millet haline gelmek için büyük bir rolü 
olan üniversitelerin iki tipini huzurunuzda arzede-
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ceğîm. Yüksek mütehassıslarımız bunu ele ala
rak işi salim bir mecraya götüısünler. 

Arkadaşlar iki tip üniversite vardır. Birisi 
bizdeki müesses tip. Yani bir şehrin kendi sa
nayiine, kendi içtimaiyatına, kendi iktisadiya
tına uygun olarak yıllardanberi kurmuş oldu
ğu bir hayatın iğine; memleketin ta ücra köşe
lerinden saf, o muhitle hiç ünsiyet etmemiş, da
ha becerikli, daha istihsalciliğe yakm olan genç
lerini tutup götürüp oturtmak-. Meselâ bizim 
Bayazıt'taki Üniversite. Oraya giden bir Üni
versitelinin geçtiği yollar sinema ilânları, bar
lar, İçkili kahveler ve fuhuş avcılarının, kay
naştığı yerler, bir çok siyasi, mizahi, şehvani 
neşriyat meşherleri ve saire. Sonra, ahlâk bo
zucu cemiyetlerin Beyoğlu'nda kurdukları ba
takhaneleri Ta Erzurum'un, Diyarbakır'ın, Ga
zianteb'in ve sair bu gibi yerlerin müstahsil ço
cuklarını liseden çıktıktan sonra getirip hiç 
ünsiyet etmemiş oldukları bir muhite koyuyo
ruz. istanbul liselerinde yetişen çocuklar belki 
biraz o muhiti bilirler ve aileleri yanında belki 
biraz korunurlar. Fakat Anadolu çocuklarının 
bu yeni âlemde yani gerek İstanbul'un memle
ketin hiç bir tarafına benzemiyen tabii güzel
likleri içerisinde, gerekse bu suni, kendi haya
tına göre açmış olduğu bir içtimai bünye içe
risinde bu çocukların ne hale geleceği tasavvur 
buyurulsun. Ne hale geleceğini diyorum. Çün
kü daima gözümde istihsalciyi görüyorum. Ya
ni oradan 3, 4 sene okuduktan sonra çıkan bir 
gençte aeaba yaratıcı bir kudret kalır mı? Bu 
toprağın feyzinden ufak bir kudret almış mı
dır? Hepsi gayet tabii olaraktan bir masa ve 

. bir sandalyalı yer istiyorlar. Hükümet kadro
larına diğer memleketlerde Ziraat enstitüleri 
% 50 den fazlasını veriyor. Onların %• 50 den 
fazlası kendi hayatı hususiyelerinde (privat) 
çalışıyor. Biz. de ise % kaçı bulduk bilmiyo
rum. Gerçi Hükümetinizin de bir çok boşluk
ları vardır. Fakat yetişen bütün gençleri ken
di kadrosuna alırsa ordusu olmıyan bir subay 
kadrosu demektir. Bunun için millet de Hükü
met gibi mücehhez olmalıdır İd idare edenle 
edilen aynı kudi'Ct ve kabiliyette olur. 

Biz daima bir dâva güdüyoruz : Münevver
lerimiz köye doğru! Fakat İşte Üniversiteden 
misal arzediyorum, bu tipteki bir Üniversiteli
nin köylerle alâkası olamaz. Böyle bir Üniver
siteliyi köylerde yatıranı azsınız.. 

ikinci bir tip Üniversite de şöyledir : Bir 
çok müterakki memleketlerde kurulmuş, kendi 
kendini yaratmıştır. Tabii oralarda bir çok Üni
versiteler olduğu için, mmtakalannın ortaların
da istihsal kudreti çok, feyizli toprağı ve or-
mant bol yerlerde kurulmuş; etrafında kendi 
profesörlerinin' ve hattâ; bir çok emekli diğer 
meslek adamlarının, doktoru, baytarı, hukuk
çusu, subayı ve sairesi, bir.çok pansiyonlarla 
bezenmiş, çocuklar da onlarm içerisinde seki

zer, onar aile hayatı geçiriyor, Hattâ bir yurt 
dahi yapılsa, kendikendîni yaratan yurtlarla 
şehir içindeki yurt arasındaki farkı söylemeğe 
lüzum yoktur. İstanbul Talebe yurdu gençleri 
tereddi ediyordu. Şimdiye kadar olanr söylüyo
rum, son günlerde biraz himmet edildi. 

Şu halde yanan Üniversiteyi yenideni yapıp 
yine oraya nakledelim, Adliye binası yandı, 
yenisini yapalım demek doğru değildir. Biz 
yeni bir tip üniversite yaratabiliriz. Eski Har
biye nezareti yani bugünkü Üniversite de pek 
âlâ Adliye sarayı olabilir, yahut Babıâli pek 
âlâ Adliye sarayı olabilir, vilâyet de başka bir 
yere taşınabilir. 

Yeni bir Üniversite yaratacağımız zaman da 
düşünün türlü yeşil tarlaları, bağları, bahçeleri, 
bol bol süt ve et veren sürüleri, yoğurt, peynir, 
yağ imalâthaneleri, lâburatuarları, eyi gıdalan-
nıış ve geyinmiş işçileri ye bu arada becerikli 
üniversitelileri. Eğer pamuk mihtakasında ise 
dü şünüıı beyaz tarlaları... Dünyanın hiç bir ye
rinde hazır yiyen üniversiteli yoktur. Eğer fa
kir ise alnının teri ile çalışır, Devlet de onu 
besler. Yalnız süt mamulâtı bile mühimdir. Bun
ları yaratıcı bir muhite çıkarırsak içtimai ba
kımdan da iktisat bakımından da, çocukların 
istikbalini kurtarmak bakımından da ve millet
le el ele çalıştırmak bakımından da çok kâr
lıdır. 

Ben gerek cahil olan vatandaşlarla ve ge
rekse yüksek tahsil görmüş kimselerle hususi 
temaslarımda şu sözleri dinledim: «İstanbul cen
net gibi bir yerdir. Burada az şeyle geçinmeyi 
tercih ederim, uzaklara, daha büyük bir muhas-
sasatla, kârla gitmeye». 

Yüksek feyizli olan - içimizde bir çok arka
daşlar vardır gücenmesinler. - Doktorlar, avu
katlar ve saireyi de misal gösterebilirim. Yani 
herkes ufak bir büro kurarak İstanbul'da az 
kazanca razı oluyorlar. Bu hususta bir çok 
doktor arkadaşları teşvik ettim. Kendilerine 
Hakkâri'den, Van'dan bahsettiğim zaman âdeta 
ürperiyorlar. Bugün Van "gölünün etrafı âdeta 
bir isviçre gibidir. Gidip bizzat görmek lâzım
dır, Onun- için ikinci tip üniversiteyi kurmadık
ça bu dâva halledilemez. Bugün vatanımızın 
bir çok yerleri meselâ Diyarbakır, Bitlisi, Siirt, 
Van mmtakaları çok verimlidir. - Askerlik et
tik ve buralarda vazife yaptık, biliyoruz - bu
ralarda boş yerler ve hattâ bir takım boş ka
falı kimseler vardır. Münevverlerimizin bu mın-
takalara vakit ve zamaniyle gelmemiş oldukla
rını 20 sene evvel gördük ve acıdık. Nitekim 
çok zararını da gördük. Gfelecek sulhta müceh
hez olmak için bu noktanın da tetkik edilip 
geçen felâketin akılda bulunmasını rica ediyo
rum. Böyle olmazsa arkadaşlar vatanı mefhumu 
en yüksek münevverlerimiz arasında bile aricak 
coğrafik ve etnoğrafik bir mahiyette kalır, 
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Çünkü toprağını tanımıyor, köylüsünü tanımı
yor, Bunları tanımak için bizzat tatması lâzım
dır. Onun iğin üniversitelerimizin muhit değiş
tirme faslı çok mühim bir mesele teşkil ediyor. 

Sonra istanbul'daki hastahanelerden bugün 
doktorlar bile şikâyetçidir. Çünkü istanbul ni
hayet kendi bütçesiyle hastahaneler açıyor. Fa
kat memleketin her tarafından eline ufacık bir 
şey geçirince bilhassa istanbul'u da göreyim 
diye geliyor ve orada da kalıyor. Eğer ik
lim itibarı ile ise, Marmara'nın Anadolu kıyı
ları, Eğe kıyıları Anadolu sahilleri var. Bütün 
halk için buralarda müesseseler yapılır. Bura
lara yüksek üstatları göndermek için kanun mu 
lâzım, terfih mi lâzım, ne lazımsa bunu da yap
malı. Bu suretle yeniden medenî merkezler kur
mak ve bu suretle istanbul'u yiyici itte doldurma
mak lâzımdır. 

Hulâsa birinci madde için; bir taraftan 
münevverlerimizi memleket içlerine gitmeğe teç
hiz ederken, Hükümet müesseselerimizde köylü 
çocuklarına verecek terbiyeyi yine oradaki mu
hitlerine intibak edecek esaslar temin ederken 
bir taraftan çoluk gocuğunu bırakıp yahut sırt
layıp istanbul'a akanların önüne geçmeli bu 
hal diğer büyük şehirlerde de tatbik edilerek köy
den şehre olan akın durdurulmalı, daha doğrusu 
tersine çevrilmelidir. 

Maruzatınım ikincisi az zamanda ve emeksiz
ce servet sahibi olmak hırsına son verilmelidir. 

Halk asgari yiyecek, giyecek ve mütevazı 
mesken bulmak zorunda iken görüyoruz ki 
vurguncularda acıma hisleri diye bir şey yoktur, 
Eskiden bir parça var İdiyse o da tamamiyle 
kalkmıştır. Artık ortada yalnız nefrete lâyık bir 
hırs yansı vardır. O halde bu memlekette İm hırs 
yarışının önüne tamamiyle geeilmezse ve bir zevk 
ve ıstırap muvazenesi kurulmazsa gelecek 
meçhul hüviyetli sulha topyekûn mücehhez çıka
mayız. Zevk ve ıstırap muvazenesi diyorum, 
çünkü herkesin ya baba, analarından kalma bir 
serveti vardır veya kendi kazancı vardır, ona 
göre ayağını uzatsın, olmıyan da kazancı nispe
tinde geçinsin. Fakat fakir halkın elindekile-
ri de ihtikârla alarak kendi zevkini arttırmak 
istiyenler diğerlerinin ıstırabını arttırmakta
dır. Onun için zevk ve.ıstırap tâbirini kullanı
yorum, Her yerde yiyecekte, yakacakta oldu
ğu gibi maatteessüf Ankara'da yıllardanberi 
mesken işinde de ihtikâr vardır. Arkadaşlar 
istanbul'da bir çokları ağlıyarak müracaat et
mişlerdir, mebus musunuz, çare bulun diye; 
(«benim mütevazi bir tane evim var, onun kira-
siyle geçiniyorum, Hük ümet emretmiş kirayı 
arttıramıyorum. Güzel, fakat aynı apartıman 
aynı ev Ankara'da dört misli kira getiriyor ve 
bu senelerdenberi devam ediyor. Şimdi üstelik 
bir de hava parası alınıyor. Bu haksızlığa bir 
çare bulunsun. Bu yüksek kiralan Devlet, büt

çesinden ödüyor, işte bu bütçede de milyonu 
aşan bir para vardır.^ 
Arkadaşlar misal olarak arzettiğim az zaman

da emeksizce servet sahibi olmanın bu şekli 
dünyanın hiç bir yerinde yoktur. Meşru değildir. 
Her yapılan apartıman, han servet ve emek ister. 
Yoksa bankadan borç para alalım yüksek fiyat
la kiraya verelim, Devlet de borcunu ödesin, 
az zamanda servet sahibi olalım. Buna apaçık 
ihtikâr derler. Bunun için Hükümetin bu husus
ta dikkatini çekiyorum 

3 — Bakımsız Türk çocuklarının mahv ve 
perişan olmalarının Önüne geçmekte daha çok 
gecikmemelidir. Bunlara yardım olmak üzere 
kona kona 75 bin liralık bir para konmuştur, 

Arkadaşlar aynı kürsüden yine bu mevzu 
üzerine 25 şubat 1341 (yani 1925) tarihindeki acr 
sözlerimden bazılarını arzedeceğim ve çareleri
ni de söylemeğe çalışacağım. . Bugün alınan 
tedbirler katiyen kâfi değildir. Bazı neşriya
tımızın da hakikatle hiç alâkası yoktur. Bil
hassa Ankara'nın biricik gazetesi olan ve Hükü
metimizin ve Partimizin büyük yardımına maz-
har olan Ulus gazetesinin sîze çocuklar hakkın-, 
daki bir makalesini okursam göreceksiniz ki, 
birbirimizi biz anlamıyoruz. 20 nisan 1943 nüsha
sında diyor ki: « Teşkilâtlıyız, Çocuk esirgeme 
kurumumuz, ICızılayımız var. Bunlara nasıl yar
dım edeceğimiz hakkında her gün bize gösteriyor
lar, sokağa düşen, dilenen yahut sefalete, açlığa 
düşen bir çocuğu hattâ kaç kuruş para yardımı 
ile kurtarmamız imkânı olduğunu ilân ediyor
lar, 

Bu yardımları bir defa bir kaç defa yahut 
devamlı olarak yapmak elinde olanlar, sokak ço
cuğu facialarından dolayı şikâyet etmekte hak
lı değildirler. Ancak bir mesuliyet duygusu al
tında ezilmekte haklıdırlar. 

Hükümetin vo belediyenin yükleri ne nis
petlerde artmış olduğunu hep görüyor ve bili
yoruz. imkânsızı istemekte insaf yoktur. An
cak Türk cemiyetinin şuurlu, titiz ve gevşemez 
yardımı, sokaklarımızın hepimize hüzün veren 
manzarasını hafifletmeğe hattâ ortadan kaldır
mağa yeter ». 

Bu mütalâa asla doğru değildir. Çocuk me
selesi bugün çocuk davasıdır ve asla Çocuk esir
geme kurumunun veya Kızılay'ın vazifesi de
ğildir, Onlar bu teşkilâtla bu işi yapamazlar. 
Aincak onlar entari giydirmek, veyahut 30, 40 
çocuğa, yemek yedirmek gibi bir örnek veya 
bir fantazi şeklinde bir iş yapabilirler. Yalnız 
istanbul'da geçen de tesbit ettiler, 3 000 bini 
aslan, bakımsız çocuk vardır, hakikatte ise 
5 binden fazladır. Bunlara anaları, babaları 
tarafından bakılamıyor. Bunların bir kısmı dı
şardan gelmiştir. Bir kısmı da istanbul seke-
nesidir. Her ne olursa olsun vatanm öz Türk 
evlâtlarıdır, insan söylemekten haya ediyor. 
Her şeyini satıp öyle geçiniyor. Sonra maddi 
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mânevi hasta oluyor. Arkadaşlar, çocuk vefi
yatı bizde çok fazladır. % 60 dan fazladır. 
Bilhassa fakirler mütemadiyen doğuruyorlar, fa
kat bakamadıklarmdan çoğu ölüyor. Nüfus mese
lesi deyince bizde baş dâva, çocuk davası olma
lıdır ve bu bir Devlet işidir. Devlet bu işi 
teşkilâtlı, bütçeli, mücehhez olarak yapmalıdır. 

Şimdi kanunu medeninin iki maddesini oku
yorum. Bu neşriyata göre hiç şüphe yoktur ki 
Ulus gazetesindeki makale bir çok fikirlerin 
mahsulüdür. Kanunu medeninin 272 nci mad
desi aynen şöyledir : «Ana ve baba vazifeleri
ni ifa etmedikleri takdirde hâkim çocukların 
himayesi için muktazi tedbirleri almakla mükel
leftir.» 

273 ncü madde diyor ki : «Çocuğun, bedenî 
veya fikrî tekâmülü tehlikede bulunur veya ço
cuk manen metruk bir halde kalırsa, halcim, 
çocuğu ana ve babadan alarak bir aile nezdine 
veya müesseseye yerleştirebilir. Çocuk şirretliği 
hasebiyle ana ve babanın emrine karşı gelmek
te temerrüt ederse, müessir başka bir ıslah ça
resi, bulunmadığı takdirde, aynı tedbirler, ana 
babanın talebi üzerine hâkim tarafından ittihaz 
edilir. Bu tedbirlerin iltizam ettiği masraf ana 
baba ile çocuk, tediyeden âciz iseler Devletçe tes
viye olunur.» 

Arkadaşlar, müterakki memleketlerde aile 
pansiyonları, gece mektepleri, çalıştırma mües
seseleri bu gibi çocukları toplıyor. Masrafları 
ana ve babalarından ahnıyor. Eğer bunların 
vakitleri müsait değilse Hükümet veriyor. Son
ra çocuk büyüyünce bunu ödüyor. 

Ana baba, ben bakamıyorum çocuğuma de
di mî müracaat edeceği yer Hükümettir, hâkim
dir. «Alın bu çocuğu, yerleştirin bir yere» de
di mi çocuk Devletin malî oluyor. Biz de bu
nu behemehal temin etmeliyiz. Yani ailesi, ana
sı, babasr bakmadımıydı çocuk Devletin malı 
olmalıdır. Devlet ontı müessesesine almalıdır. 
Fakat arzettiğim gibi o çocuğu müstehlik vazi
yete koymamalıdır. 

Bu kanunu medeninin müessese dediği tâbiri 
biraz tarihimize bakarak üzerinde işliyelim. Ar
kadaşlar, Türk tarihi. hangi nam altında olur
sa olsun en ziyade çocuklara ehemmiyet vermiş 
bir milletin tarihidir. En kötü Osmanlı devri
nin, en kötü senelerini gördük. İstanbul'da Top
hane Sübyan alayı, Zeytinburnu Sübyan alayı, 
Bahriye Sübyan alayı vardı, Bakımsız çocuklar 
derhal oralara tevdi edilirdi. Ayrıca ordu men
suplarının yetimleri için sınıfı mahsuslar var
dı, Eyüp'de, Kuleli'de. Bunlar tahsili ilk sone
sinden itibaren Devletin himayesine alınırlardı. 

Tabii bunları bir müessese olmaları itiba
riyle sayıyorum. . Yoksa bugün bunları doğru te
lâkki etmiyorum. Bu gibi müesseseler başka 
yerlerde yeni tarzda kurulmamalıdır. Çünkü 
demircisi, kunduracısı, istanbul'da bir sürü aç
lar alayıdır. Biz Meşrutiyette ve istiklâl savaşı 

senelerinde binlerce çocuğu, bir takım müesse
seler kurarak yaşattık. Şimdi ilk tahsilini bitir
sin ver çocuğunu diyoruz. Halbuki bizim dâva
mız ilk tahsil kudretinde olan ve bakılan ço
cuklar değildir, ilk tahsil- kabiliyetinde olmı-
yan binlerce çocuk vardır, okuyamıyor. Bun
lara ana ve babaları da bakamıyor, sokaklara 
dökülüyorlar. Zaten hayat pahalılığı da bunla
ra inzimam edince anası ve babası git diyor, 
boğazınr kendin kurtar. İddia ettiğim iş şöylo 
böyle büyük şehirleri dolduran binlerce çocuk 
üzerindedir. Ankara'daki Çocuk esirgeme kuru
munda 240 çocuk var, İstanbul'da da aşağı yu
karı bunun. gibidir. 

Binlerce çocuk arasında bunlar ne ifade eder
ler? Çocuk meselesinde ötedenberi teklif ettiğim 
fikir şudur: İstihsali yani toprak feyzi, ehli 
hayvanat feyzi esasları olmak üzere memleke
tin üç yerinde - ihtimal ki, ilk tecrübe olmak üzere 
bir yerinde bu yapılır - Sıcak, mutedil ve soğuk 
iklimlerde gayet mütevazı, bilhassa ormanlara 
yakın yerlerde kasabaeıblar, yani büyük birer 
köy, tesis edilir. Orman yakın olunca Ordu
nun da yardımı ile hatta parasız Jnesken-
ler ve müesseseler yapürr. Sarıkamış'ta ve ci
varında numuneleri var. Sıvasız ve çivisiz çok 
güzel şeyler yapılır. Ağaçlar yanyana konur ara
sı molozla, toprakla doldurulur. 

Çocuklar oranın ihtiyacına göre teşkilâtlandı
rılır. Öğleye kadar ziraatla veya diğer işiyle uğ
raştırılır sonra biraz okutulur. Bunlar klasik 
tahsili yapamazlar fakat buna istidatlıları alınır 
başka yerlere gönderilir. Çocuğun -ancak elleri 
işliyebilir kafası pek'işlemez. 

Bunların bir kısmı süt sağar yağ, peynir ve 
yoğurt yapar. Kızlar daha ziyade süt işleri, ev 
isleri, ev sanayii (Dokumacılık, dikiş, çocuk ba
kımı, hasta bakımı gibi) yaparlar ve ileride bun
lar pekâla biribiriylc de evlendirilebilir. Bu su
retle bu müessese de orada kurulmuş olur. Ve 
bu köyler ihtiyaca göre de çoğaltılır. Bu çocuk
ları anası babası feda etmişti. Halbuki isterse 
onların anası babası da oraya nakledilehilir. Bu 
suretle de bilhassa Istaııbıil 'dakı fakir hazır yiyici 
bir çok zümre şehirden köylere doğru atılabilir. • 
Bu programı kısaca arzederken, bu fikirde ol-
mıyaıı arkadaşlarla anlatmak için bir kaç söz 
arzedeceğim: Bugün içtimai muavenet hizmeti ve 
çocuklara yardım vazifesi ne demektir? bazı mat
buatın iddia ettiği gibi artık lütuf ve atıfet gi
bi mefhumları değil, içtimai • mesuliyet fikrine 
ve bunun bağlı bulunduğu halkçılığa dayanır. 
Bunun için bir Devlet vazifesi haline gelmiştir. 
Şahsi ianeleri herkes muhitinde yapryor. Fakat 
kimse bunu ilâna mecbur, değildir. Herkesin 
muhiti içinde para verdiği yardım ettiği fakir 
çocukları vardır. Böyle kanunlarla beş ' on 
lira vererek . ismini yazdırmak istemiyen 
bir çok vatandaşlarımız bunu hoş görmi-
yebilirler. Tecrübelerin, ne netice verdiği 
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de meydandadır. Onun için bu içtimaî mua
venet iğini Hükümet deruhte edeeck ve bütçesine 
buna göre para koyacaktın', teşkilât yapacaktır 
ve bu çocukları teşkilâtı iğine alacaktır. 

Sıhhat ve İçtimai muavenet vekâleti bu işle 
alakadardır. Eğer bu vekâletin teşkilâtı noksansa 
ikmal edelim. Yok işleri çokaa başka yere vere
lim hatta mümkünse bir müdiriyeti umumiye 
ihdas edelim ve daha çok vakit ltaybctmedcıı ba
kımsız çocukları kurtaralım ve müstahsil bir hale 
getirelim. 

Bugün bunların büyükleri de feci bir vaziyet
tedir. Bugün istanbul hapishanelerini dolduran 
kimselerin kaçı bu kabil çocuklaı-daııdır ? Tetkik 
edince iman hayretlere düşüyor. 

Sonra İstanbul'da yine Anadolu'dan kaçıp 
gelmekte olan bakımsız kimseler de vardır. Bura
da da görüyoruz, hırpani kıyafetleri ve kirlilikleri 
fecidir. Hatta Sıhhiye vekili bir kaç ay evvelki 
bir tamimde bunların tifüs ve sair hastalıkla
rın tam potörleri olduğunu ve bunlardan kaçı
nılması lâzımgcldiğini bildirdi. Bunların etüvü 
nasıl olur bilmiyorum, o vekâlet birtakım ted
birler söyledi. Arkadaşlar ben 1939 bütçesinde 
bunlara karşı şu tedbirlerin alınmasını arzetmiş-
tinı: «Bıı hırpani elbiseler kâğıt fabrikalarımız 
için güzel mcvaddı iptidaiye teşkil eder. Onları 
hırpani vaziyetten kurtarmak, benliklerine sahip 
etmek lâzımdır.» 

Onun için bu zavallıları kurtarmalı, sırtla-
rmdaki elibseleri kâğıt fabrikalarına gönderip 
kendilerini giydirmeli, kollarından tutup istih
sal müesseselerine atmalıdır. Ziraat vekâleti bir 
takım müesseseler yapıyor. Geçenlerde bilvesile 
arzetmiştim, Bunlar mîllî enerjidir. Bunları 
başlı başına bırakmaktansa biraz giydirmeli, bi
raz okutmalıyız; o vakit bunlar adam olurlar. 
Bugün meselâ Nafia vekâleti mütehassıs işçi bu
lamıyor. Çünkü köylerde halkımız lâzımı kadar 
gıda alamadıkları için bunları hiç bir zaman 
biz kudretli işçi haline koyamayız. Bunları da 
çocuklardan yetiştirelim, onlar bünyelerine gö
re yavaş yavaş evvelâ hafif işler görür. Fakat iyi 
yer, iyi içer. istihsal mıntakalarmda arkadaş
larının yaptığı istihsalden istifade ederler, Geliş
tiği zaman Nafia vekâleti istediği randımanı 
alacak kollara bu suretle mazhar olur. Onun 
için başta Ziraat vekâleti olmak üzere muhtelif 
vekâletlerin bu dâvayı ahenkli bir surette yürüt
meleri çok lüzumlu bir şeydir. 

4 — Emekliler meselesi: 
Buna çok teşekkür ederim. Maliye vekilimi

ze, Başvekilimize ve hattâ İnönü'müze bu hu
susta mükevreren ricalarda bulunmuştum. Müm
kün olanı yaparız vadinde bulundular. Ben 
ancak biraz malûmat arzedersem yapacakları 
işin daha salim bir mccıuda olmasını zannederim. 
temin ederiz. 

Arkadaşlar; Meşrutiyetin ilânını mütaakıp 

bir Tekaüt kanunu yapıldı. 11 ağustos 1325 ta
rihli. Bu 28 nisan 1330 da. değiştirildi. Amma 
nasıl değiştirildi? O zamanın bir modası vardı; 
Kanunu muvakkat, iki imzalı.. Altında Sad
razam Mehmet Sait, Maliye Nazırı Cavit. 45 
55 e çıkacak, 40 da 50 ye, iblâğ edilecek. Bu su
retle % 20, yetim, dullardan % 10 gitti. Haddi 
Azami maaş 75 idi. Bu kanunu muvakkat 50 li
raya indirdi. Şöyle böyle % 50 bir çırpıda git
ti. Bu kanunun son yedinci maddesi şöyledir: 
«Bu kanunu icraya Maliye Nazırı memurdur. 
Meclisi umuminin küşadmda kanuniyeti teklif 
olunmak üzere işbu lâyihayı kanuniyeniıı mu
vakkaten icraya vazı ve kavanini Devlete ilâve
sini irade eyledim.^» 

Fakat arkadaşlar; bu kanunu ne Meşrutiyet 
Hükümeti, ne de Cumhuriyet Hükümeti tasdik 
etmedi. Meşrutiyet tasdik etmedi, çünkü son . 
meclisinde bir çok gürültüler ve harp mesulleri 
falan dendi. Cumhuriyet Hükümeti de buna 
ehemmiyet vermedi. Fakat ehemmiyet vermediği 
halde çok feci bir şeyle karşılaştık. Karşılaştık 
diyorum, çünkü istiklâl harbinde vazife^gören 
bir çok generallerimiz de bu muvakkat Tekaüt 
kanuniyle tekaüt olmuşlardır. Bunlardan içi
mizde bir tane değil bir çok arkadaşlar vardır. 
Ne zaman ki 10 haziran 1930 kanunu çıktı, bu 
mütekaitleri terfih etti. Fakat makabline şü
mulü yoktur diye Maliye vekâletinin bir eski 
formülü vardır. Şimdi ne oldu arkadaşlar 10 
hazirandan önec tekaüt olan bir generalimiz, 
hattâ eski devrin 75 lirasını alamıyor, 50 lira ma
aşı asli ile tekaüt edilmiş ve,ayrıca % 20 de ten-
kihat, 11 hazirandan sonra tekaüt olan onun su-
bayr hattâ daha aşağısı, ufak memurları bu ka
nundan istifade etti. Şimdi üzerine büyük me
suliyet almış,' tabii büyük mesuliyet almış 
demek, dimağı ona göre yıpranmış demek
tir, Bunlar daha aşağıdaki, kendi em
rindeki subayının yarı maaşını alamıyor 
ve ölülerinin aileleri de öyle. Bunlar bir zaman
lar muhterem general ailesi idi. Onlar 29-'30 lira 
maaşla sürünecektir amma, onun en ufak bir su
bayı ailesi iki mislinden fazla bir parayı ala
caktır. Bu adalet değildir. Denebilir ki biz bu 
yeni karnımı bütün mütekaitlere nasıl teşmil 
edelim? Arzettiğim gibi muvakkat kanunla 
Cumhuriyet Hükümeti subaylarından tekaüt 
olanlar vardır, İstiklâl savaşında Hükümet iki
ye ayrılmıştı, istanbul'da bir müesses Hükümet 
vardı. Anadolu'da da bir millet Hükümeti var
dı. istanbul'daki Hükümete isyan edip millî 
Hükümete iştirak edenlerin hepsinin bu mem
lekette bu milletin tarihinde elbette az çok bir 
yeri olmalıdır. Ne olurdu iştirak etmcsclerdi î 
Fceaat olurdu. İşte arkadaşlar bunlar kendi 
İçlerinden çıkan bir baş etrafında toplanmış
lar, mesuliyeti üzerlerine almışlar, vuruşmuş
lar, çatışmışlar. Bunun karşılığı eski devrin 
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bir iki imza ile asla kanuniycti kabul edilme
miş bir şeyi ile azad ediyoruz mu? Yeni ka
nunda da neden dolayı fevkalâdelik yapıyoruz? 
Eğer mütekaitlerin bu suretle ezilmesi bu mem
leketi yaşatmak için lazımsa herkese aynı şeyi 
tahmil etmek lâzımdır. Onun için ben çok rica 
ediyorum; eski mütekait arkadaşlardan haki
katen çok elîm vaziyette olanlar vardır. Hat
tâ daha acı so'yliyeyhn, bunlar içinde acezeye 
verilen sıcak- yemekten yemek alanlar vardır. 
Bunlara yardımda gecikilmcmesi ve hiç olmaz
sa % 25 bir zam yapılması çok lâzımdır. Millî 
Hükümetin ordusu için ise iki Tekaüt kanunu, 
ayrı ayrı Tekaüt kanunu tatbik etmesi asla ada
let ifade etmez. Bunların zaten sayısı çok bir 
parayı da istilzam edecek kadar değildir. Onun 
için bu mesele çok mühimdir. Bu tesirini bu
gün de, yarın da, obirgün de yapar. Bugün 
hizmet ve fedakârlık lazımsa, istiklâlimiz tehli
kede ise buna herkes koşmalıdır. Amma herke
si de teşvik edecek kanunlarımızdaki adalet 
olmalıdır. Bugün bir generalin ailesinin aylığı 
30 liradır, etrafında 4, 5 çocuğunun hayatîni 
yaşatanııyacak bir halde iken, bir vakitler ken
disinin emrindeki bir çok arkadaşların aileleri 
çok güzel yiyip, güzel içmesi sanıyorum ki in
tibah bakımından da çok tehlikeli bir şeydir, 
Bunun için muhterem Maliye vekilimiz bu işi 
kanunlarken, çerçevelerken bu iki noktayı da 
dikkat bakışına almalıdır. 

Sonra yine, malî kanunlarımızın son madde
sindeki aynı sakatlığı olacak. 20 nisan 1936 da 
bir kanun çıkıyor, mebuslardan tekaüt müdde
tini dolduranlar. 125 liradan tekaüt olsunlar de
niyor. Evvelki maaşı ne olursa olsun 20, 30, 40 
vesaire. Sonra altta o madde var, bu kanun ma
kabline şâmil olmuyor. Demek ki iki sınıf oluyor. 
Bir arkadaş takrir veriyor ki birinci ve ikinci Mil
let Meclisi âzası bundan istifade etsinler. Ha
kikaten bilhassa birinci meclis âzası, ihtilâl mec
lisi idi, Hükümet muvaffak olmasa idi, padişah 
hem mebusları, hem kumandanlarını köprüde 
ipe dizerdi,- hayat pahasına girişilmiş bir işti. 
Bu kabul ediliyor fakat deniyor ki eskiden te
kaüt olanlar öyle kalsın. Şimdi ne oluyor? . 

Meclisin içerisinde valileriniz, müsteşarları
nız, kumandanlarınız vardr onlar yino kanunu 
muvakkata göre âzami elli lira ile tekaüt edildi, 
Bir şey yapıp nasılsa tekaüt olmamış olan hatta 
bir polis arkadaşımız dahî 125 lira ile tekaüt 
olmuştur. Binaenaleyh Tekaüt kanununun işlen
mesi ve adaletsizliğin giderilmesi lâzımdır. Bu
nun mümkün olduğuna bir misal soyliyorum. 
Geçen gün bir kanun çıktı. Devlet demiryolları 
ve limanları İşletme umum müdürlüğünün 1943 
bütçesi. II nci maddesini okuyorum: Mütareke 
esnasında itilâf Devletleri tarafından mülga 
tahlisiye idaresine el konulduğu tarihlerde 
mezkûr İdarede ilişiklerinin kesilmediği ve hiz
mete hazır bir halde bulundukları sabit olacak 

memur ve müstahdemlerden mezkûr tarihlere 
ait aylıkları ödenmemiş olanları istihkaklarını 
bütçenin- 10 ucu (Geçen ve eski seneler borç-
larr faslından Ödenir. Bu faşta mevzu tahsisat 
kifayet etmediği takdirde...) diyor. Demek ki, 
mümkünmüş. Herhalde ihtilâl savaşı mütekait
leri ve birinci ve ikinci Millet meclisi âzasından 
bu kanunlardan evvel tekaüt edilmiş olan ar
kadaşları da bu suretle pekâlâ terfih ettirilebi
lir*. Bu takdirde gerek tarihe karşı gerek 
haldeki Türk camiasına karşf ve gelecek nesle 
karşı adalet şiarını tamamiylc göstermiş oluruz, 

. 5 . — Şimdi arkadaşlar, mühim olan madde
lerden; ihtiyarlık hakkındaki maddeye geliyo
rum, Hastalık ve ihtiyarlık yüzünden çalışamaz 
bir hale gelen vatandaşlarımıza daha geniş mik
yasta yardım müesseseleri kurulmalıdır. 

Arkadaşlar, bu, bütün cihanın üzerinde dur
duğu mühim bir mevzudur. Bizde maalesef* 
istanbul'da yalnız bir Darülaceze vardır. Bu 
Darülacezedeki insanların halini tasvir edeyim. 
Bunların bir kısmı az da olsa çalışacak vazi
yettedirler. Bunlar âtıl bir vaziyette bir koğu
şun içinde oturmaktadır. Bunları mutedil ve 
havası iyi bir yerde güzel manzaralı, kuş sesi 
işitilir subaşlarında tabiatla karşı karşıya ya-
şatmalıyız.. Bunların iğinde bugün çıkrık çevi
rebilecek, dokuma yapabilecek insanlar vardır. 
İhtiyarlara gelince; herkesin . hürmete mecbur 
olduğu bu insanların sayısı bir kaç yüzü geçmez. 

İstanbul'daki bir kaç yüz kişiden de ibaret 
değildir. Pekâlâ köyünde veya şehrinde aile
si efradı tarafından bakılamıyorsa, tıpkı ço
cuklar gibi metruk yanı maddî, mânevi bitkin 
bir halde İse bunları toplamak, fakat dediğim 
gibi İstanbul'dan uzaklaştırmak çok lüzumludur. 

6. — Şimdi en mühim olan altıncı maddeye 
geçiyorum : Devlet mekanizmasının daha ahenk
li, daha süratli, daha tasaruflu çalışması. 

Arkadaşlar, ahenkliden maksadım şudur : 
Herhangi bir vekâlet bir iş yaptığı zaman onun
la ilgili olan vekâletler de ona muvazi olaraktan 
o işi itmam etmelidir. Meselâ Nafia vekâleti 
İstanbul şimendiferini yapmış amma onu et
rafında, hicab duyduğumuz yıkık, ağaçsız köy
ler var. Yıkık bir köprü, .veya çamur içinde bir 

yol, sonra yalın ayaık ve fena bir halde giyinmiş in
sanlar. Bunlar tanzim edilmek lâznndır, O halde 

nereye bir demiryolu ve şose yapıyorsak, oraya üm
ran götürmelidir. Bugün dünyanın dört buca
ğında Amerika'da, Avrupa'da her yerde b u ' 
yollar, bu şimendiferler oraları ümrana kavuş
turuyor. Onun için bu misali arzettim. Ziraat 
vekâleti de yardım etmelidir. Bizim Porsuk, 
Sakarya boyları bile ağaçsızdır. Ağaçsız köyler 
vardır. Oralara birer söğüt dalı daldırıverin 
iki sene sonra ağaçlık ohır. Korular ve meyve 
fidanı ile de köylere yardım yapılabilir. Sonra 
arzettiğim gibi ikinci tip Üniversiteyi yapabi-
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lirsek genç Üniversiteliler bu işi daha iyi ya
parlar. 

En mühim olarak meselâ Müdafaai Milliye-
mia İstanbul civarında bir ordu besliyor. Bu 
ordu muntazaman hazırlığını ve tahkimatını 
yapıyor, istanbul iki boğaz arasında, yanı ba
şında Çatalca mevkii müstahkemi... 0 halde İs
tanbul ne demektir? İstanbul bu müstahkem 
mevziin bir mihrak noktasıdır. Biz istanbul 
halkını günlük beslemek demek alâkadar ve
kil onunla muvazi yürümüyor demektir. Yarın 
bir harp zuhur ederse şimendiferi de asker ala
cak o da hat sağ kalırsa, O halde halk aç kala
caktır. Halk için peksimet, erzak, yeraltı fı
rınları (Çünkü mevcudu yandı mı iş tamamdır). 
Ankara için de aynıdır. Su mahzenleri, Sonra 
her yıl fıçılara yedek balık stoklan. Biz harbi 
umumide Ruslardan binlerce fiçı balık aldık. 
fakat hig kimse yemedi. Demek ki, denizlerden 
çıkan fakat fıçılara konan balığın yedirilmesi 
de bir meseledir. -Demincek ansettiğim gibi is
tanbul hasta dolu, aeeze dolu, anormal çocuklarla 
dolu, hepsi bu mevkii müstahkem içerisinde. 

Bir de ordu geee gündüz feragat ve fazilet
le istanbul'un yambaşmda çalışıyor. Fakat 
onun yambaşmda bir takım ahlâk düşkünleri 
ve casusların sabahlara kadar vur patlasını 
doğru değil. Bunlarla Müdafaai Milliye meş
gul olamıyorsa Dahiliye vekâleti meşgul olma
lıdır. Sonra, birçok hastalık saçan insanlar, 
Bakırköy'ünde bulunan yüzlerce zavallı deliler... • 
Arkadaşlar bir harp olursa ve bunlar istanbul'a 
dağılırlarsa ne olur (Gülmeler). Firarilerden 
bunların içerisine deli taklidi yaparak karışan
lar olursa ne olur.. Binaenaleyh, bunlar, diğer 
vekâletleri de alâkadar eden şeylerdir, bugün 
değilse yarm düşünülecek işlerdir. 

Şimdi daha süratli meselesine ve en büyük 
derdimize geliyorum: Kırtasiyecilik. Arkadaş
lar, bu işin başında tapu gelir. Bunun hak
kında çok söz söylemiyeceğim, başka yere bı
rakıyorum. Yalnız burada tapu dairesine ait 
bir misal arzedeyinı; burada maliye Yeğenbey 
şubesine sorulan bir şeylere cevaplar 6 ay ilo 
üç seneyo kadar zamanda gelir, Bana temyiz 
evrakı hakkmda şikâyet ettiler, misal olarak 
bir kâğıdın tarihini söylüyorum. 17 nisan 1943 
tarihinde karar veriliyor, bunun mahkemeye 
tebliği 18 mayıs 1943, yani bir ayda. Daha da 
çıkmamış eski evrak vardır, . 

Bakanlıklardan, hattâ en düzgün olan ve ol
ması lâzımgelen Nafıa vekâletinden Ankara va
liliğine evrak bir haftada geliyor. Bu acıdrr. 
Amma bİlmeklİğimiz lâzımdır ve şimdi arzede-
ceğim çareleri de vardır, Osmanlı devletinin en 
büyük yolsuzluğu halkı Hükümet kapısında bık
tırmak idi. Biz bunu o zaman ordunun heyeti 
ıslahiyesi isinde çok güzel halletmiştik. 

.1943 O : 1 
Müsaadenizle krrtasiyecildği doğuran sebep

leri arzedeeeğim : 
A) Bir kere dairelerimize bakın. Akşam 

mesai saati bitti mi mektep paydosu gibidir, işi 
bitmiş, bitmemiş-, herkes çıkar. 

B) Bazı dairelerimizde çok dş vardır, me
mur azdır, bazılarında az ıiş vardır, memur çok
tur. Esasen iktisadi bir kaidedir. Herhangi bir 
işin başına lâzımı kadar memur konmadı mı, 
ister az o<Isun, ister çok olsun, hâsılası az olur, 
Bunlar asJdha muhtaçtır. 

C) • Bîr çok lüzumsuz sorgular, formaliteler 
işi uzattığı gibi mesulleri de kaybediyor. 

Halbuki bazı işleri kısaca bir mesulden ge
çirmek mümkündür. 

D) Daire müdürlerinin bazılarında kanun 
hükümlerine iyice vâkıf olmak işleri, gereği 
gibi kavramak, memurların mesaisini takip et
mek yani masalarına, evrak odalarma dikkat, 
etmek hassaları vardır. Fakat bunların bir kıs
mında yoktur. Sonra yine kanuna riayetsizlik, 
meselâ bir vali kanunla sarih olduğu halde rap 
diye bir emir veriyor ve her şeyi alt üst ediyor. 
Elbette o kanun bir çok tecrübelerden geçirile
rek yapılmıştır. Ankara'da bunun daha iyi mi
salini görürsünüz. Tapu görüşmelerinde bu ©i-
heti ariz âmile arzedeeeğim. 

A) Sırasiyle bu mahzurların çareleri şunlar
dır : 

Bugünün işlerini bugün yapmak, modem 
hayatın cihan şümul en büyük bir telâkkisidîr, 
Meselâ bir işçi tuttuğunuz zaman kaç metre 
mikâbi iş yapacaksa bunu tecrübe ettiniz bili
yorsunuz. Buna göre bir buçuk metre mikâbım 
bir günde yapması lâzımdır, onu bitirmeğe mec
burdur, Bunun gibi bir memura da şu kadar 
kâğıt gelmiştir, onu o gün tam olarak bitirmesi 
lâzımdır. Onu bitirmeden paydos vaktinde bıra
kıp gidiyorsa ertesi günü gelen iş de buna inzi
mam ederek üst üste biner. Bu, tıpkı borcu bini 
aşan adamın haline bcnze,ı\ Ondan sonra ayağını 
uzatıp oturur. 

O halde demek ki bu doğru bir kaide değil
dir. O arkadaş o işi bitirmekle mükelleftir. Biz 
gece yarılarına kadar çalışırdık, yatsı ezanları 
okunurken dahi gitmeği düşünmezdik. 

Evet bazı iş vardır ki onun sahası bir kaç 
yeri alâkadar ettiği için bir günde çıkmaz. Fa
kat böyle değilse, meselâ evrak kalemi ne diye 
tutar. Temyizden çıkarmış orada kalıyor. Bu 
nasıl olur, alâkadar daire reisi neye kontrol 
etmiyor 1 iş sahipleri bu gıcırtının nereden gel
diğini bilmediğinden bütün Hükümetten şikâ
yet ediyorlar. Prensip şu olmalı: Bu günün işi bu 
gün bitmeli. Paydos ile işin alâkası yoktur. Çok 
çalışsan. Hele müdürler. Müdür meselesi çok 
mühimdir. O herkesten evvel allaha ısmarladık 
derse iş tamamdır. Arzettiğim tarzda kontrolün 
bir faydası daha var. Bakılır ki birisi hergün 
geee yarılarına kadar kalıyor. Tetkik edilir, ya 
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o işi yapamıyor yahut işe yetişemiyor, vaziyete 
göre kendisi ya değiştirilir veya bir yardımcı 
verilir. ,• 

B) Dimağı ve eli iyi işleyen az memur bir 
çok becereksiz ve vukufsuz memurlardan çok 
iyi iş çıkarır. Yani kemiyetten ziyade keyfiyet 
nazariyesine ehemmiyet vermeliyiz. Eyi memu
ru eyİ doyurmalı ki iyi çalışsm akşama ne pi
şireceğim dedi mi o vakit gıcırtr başlar. 

C) Eskiden kalma usullerimiz varsa onları 
sadeleştirmeliyiz. Bazı dairelerde bu vardır, §u 
bu vekâlet diye tasrih etmiyeyim bazr müs
teşarlarla da temas ettim, onlar da yaka süki-
yorlar. işi çıkaramıyoruz diyorlar. Dosya yığıl
mış. Kafası sersemleşmiş. Bunu başkası da imza 
eder diyorlar. Vekâletler bu hususta faaliyete 
geçmelidirler. 

D) Değerli müdürlere ihtiyaç vardır. Bir da
ireden bir evrak çıksm da Evrak kalemimde 

' haftalarca kalam bu çok acı bir şeydir. Kont-
rola oradan başlanabilir. Mürur olmak İademden 
ziyade ehliyet meselesi olmalıdır. Bir orkestra 
şefi o orkestrayı nasıl bir ahenkle idare edi
yorsa bir müdür de öyle olmalıdır beriki ça
lışmışsa çalışmış, öteki çabşmamışsa çalışmamış 
şu kâgıd burada kalmış, Bu olmamalıdır. Biz 
vaktiyle masa takvimleriyle işleri gayet güzel 
kontrol edebiliyorduk. Meselâ Ahmed Efendi 
bir kâğrt getirdi, bu kâğıd iki günde çıkacak
sa bunu takvime işaret edersin, bu iki günde 
çıkmadı mı o zaman gel Ahmed Efendi buraya 
dersin. Niçin bu iş çıkmamıştır diye sual sora
bilirsin. Onun için daire müdürleri gerek kav
rayış, gerek enerji İtibariyle becerikli insanlar
dan olmalıdır. Bu dördüncü maddeyi bu suretle 
düzeltebilirsek gayemiz tahakkuk etmiş olur ve 
işlerimiz de bankalarda, fabrikalarda olduğu 
gibi muntazam surette yürür. Bankalar akşam-
lan kapılarını kapar, esbabı mesalih almaz. Fa
kat memurları o günün hesablarüıı yaparlar, 
işlerini bitirirler. 

Daha tasarruflu bahsine gelince: 
Biz fakir bir milletiz; bunun ayıbı yoktur. 

Ölçümüzü zengin [memleketlerle değil halkımızla 
ayarlamalıyım. Mefruşatta, olsun harcırahta olsun, 
nakil vasıtalarında olsun her şeyde, bu elzemdir. 
Binaenaleyh, bunu bütün alâkadar memurla
rın hatırdan çıkarmaması lâzımgelidği gibi büt
çelerin tanziminde lüzumsuz memur arttığını 
veya israfı gösteren her sene bir fazlalık değil, 
bilâkis bir tasarruf olmalıdır. 

Şimdi burada hepimizi ıstıraba sevkeden bir 
meseleyi arzedeceğim: Zengin ve nüfusu çok 
olan Devletler kadar bizim de dairelerimiz var
dır, fakat burada mükerrer ricalarımıza rağmen 
bu daireler hususi binaları ve apartımanları 
boşaltmıyorlar. Boşaltmayınca tasarruf zihni
yeti sarsıhyor. Bir kere Hazinei Devletten onun 
kirası veriliyor. Sonra da mesken buhranı de-
yam ediyor. Mesken buhranı kiraları arttırmış, 

bunu da Hükümet ödeyip duruyor. Para mese
lesinden başka hukuki türlü türlü dâvaları 
ieabediyor. Sonra vatandaşlar için de büyük 
bir müsavatsızlık oluyor. Neden Ankara'nın 
emlâk sahipleri, Yozgad'ın, İzmir'in istanbul'un 
emlâk sahiplerinden daha kârlı çıksın. Hükümet 
eşhasa verdiği milyonları halk içi'j sarfetse daha 
hayırlı olur. Teşkil edilen komisyon vesilesiyle 
bu iş çıkacak amma ben Hükümetimizden rica 
ediyorum, bir odaya daha fazla memur sok
sunlar ve şu mesken buhranına bir parçacık ol
sun deva bulsunlar. 

Hulâsa: ahenk, sürat ve tasarruf ferdin işin
de, cemiyetin işinde ve Hükümetin işinde bütün 
muvaffakiyetlerin anasıdrr. Hükümetimize ta
bii bir çok güzel işlerinde bundan sonra da ba
şarılar dilerken bizim mütalâalarımız üzerinde 
do biraz durmalarını rica ederim. 

OL K. SEVÜKTEKÖT (Diyarbakır) — Efen
dim, üg saattenberi söz. dinlemekten çok yorul
dunuz, Bendeniz seçim dairemin nüfusu sıhhat 
kültür, ziraat ve adli vaziyetleri üzerinde bazı 
mâruzâtta bulnnacaktım. Viedani borç bildiğim 
bir sözü şimdi söylemek üzere huzurunuza çdctım. 
Diğerlerinin bütçelerinin müzakeresinde arzetme-
ği münasip gördüm. 

En müşkül zamanda Devletin malî.siyasetini 
derin bir vukufla, milletin şeref ve haysiyetine 
uygun bîr şekilde idare eden Maliye vekilimizin 
bu maişet darlığı dolayısiyle çok ıstırap İçinde 
bulunan eski emektarlar hakkındaki beyanatına 
ve Başvekilimiz Saraçoğlu 'na teşekkür edip bu
gün bu kadarla iktifa ediyorum. 

BEİS —. Başka söz istiyen arkadaş yoktur, 
Müsaade buyurursanız tenkidata, her vekâlet büt
çesinde alâkadar vekil arkadaşımız cevap verenn. 
(Muvafık sesleri), 

O haîde heyeti umumiyesi hakkında müzake
reyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Kâfi gönniyenler... Heyeti umumiyesi hakkın
daki müzakere kâfi görülmüştür. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştik 

1943 malî yılı muvazenei umumiye kanunu 
MADDE 1. — Devlet bütçesine dahil dairele

rin 1043 malî yıh masraflar için bağlı (A) İşa
retli^ cetvelde gösterildiği üzere (486 717 349) lira 
tahsisat verilmiştir. 

A.~ Büyük Millet Meclisi bütçesi. 
REÎS — Büyük Millet Meclisi bütçesine ge

çiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var niıî Fasıllara geçilmesini kabul edeuler... 
Etmiyenler... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F- Lira 
' 1 Tahsisat ve tazminat 2 226 102 

REİS — Kabul edümiştir. 
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2 Muvakkat tazminat ve huzur 
ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 Harcırahlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Maaşlar 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

5 Ücretler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

G Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul, edilmiştin 

7 1683 saydı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek te-
Itaiit ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 4178 sayılı kanun gereğince 
verilecek çocuk zammı 
REİS — Kabul edilmiıştir. 

9 4367 sayılı kanun gereğince ve
rilecek er tayın bedeli 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

10 Merkez büro masrafları 
REÎS — Kabul edilmiıştir. 

11 Mütenevvi masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

12 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edilmiıştir. 

13 Nakil vasıtaları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

14 Mİ11İ saraylar masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

15 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

16 Mclbus&t , 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

17 3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol vesaire mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

18 Posta, telgraf memurlarına ve-
'. rileeck fada mesai yevmiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

19 Matbaa işletme masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir, 

20 Kütüphane masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

21 Beynelmilel Parlâmentolar gro-
pu masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

22 Bahçeler daimî masrafları ve 
muvakkat amele ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

23 Ziyafet ve merasim masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

24 inşaat ve tamirat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

25 3090 sayılı kanun gereğince ya
pılacak Meclis binaaııun inşaat 

Lira 

546 801 

455 001 

201 783 

259 588 

. 26 196 

2 400 

8 400 

84 200 

4 200 

4 754 

15 500 

153 800 

2 500 

12 000 

2 500 

756 

21 000 

6 000 

3 400 

55 000 

2 500 

"140 000 

Lira 
2 000 000 

4 000 

1 000 

1 000 

1 000 

14 756 

1 394 

99 27G 

p. 
masrafları ve istimlâk.bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

26 Tesisat ve demirbaş 
REÎS — Kabul edilmiştir.' 

27 Geçen yıl borçları 
REİS — Kabııl edilmiştir. 

28 Eski yrilar borçlan 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

29 Geçmiş yıllara ait tahsisatsız 
borçlar 

- REİS — Kabul edilmiştir. 
30 Maaş 

REÎS ~ Kabul edilmiştir. 
31 Muvakkat tazminat 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
32 Umumî masraflar 

REİS — Kabul edilmiştir. 

1} - Riyaseti Cumhur bütvesi 
REİS — Riyaseti Cumhur bütçesine geçiyo

ruz. Hfeycti umumiyesi hakkında mütalâa var mı î 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
33 Riyaseti Cumhur tahsisat ve taz

minatı 186 568 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

34 Maaşlar 56 005 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

35 Yaverler ve baştabip tahsisatı 10 761 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

36 Müstahdemler ücreti 90 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

37 Muvakkat tazminat 4 548 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

38 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt 
İkramiyesi 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

30 4178 saydı kanun gereğince veri
lecek çocuk zammı 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

40 Umumî masraflar; memur ve müs
tahdemler iaşeleri 400 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

. (i - Divanı muhasebat bütçesi 
REİS -— Divanı muhasebat bütçesinin müza

keresine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalâa var mı? Pasılların müzakeresine geçilme
sini kabul edenler... Etmiyenler.., Pasılların mü
zakeresine geçilmesi kabul edilmiştir. 

P. Lira 
41 Maaşlar 603 123 

REİS •— Kabul edilmiştir. 
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42 

43 

41 

'45 

40 

47 

48 

49 

50 

51 

53 

50 

Lİra 
Ücretler 29 719 
REÎS —. Kabul edilmiştir. 
J\Iuvakkat tazminat Sİ 648 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1.083 sayılı kamımın 58 nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt 
İkramiyesi 15 000 
REİS — Kaimi edilmiştir. 
4178.«ayılı kamın gereğince ve
rilecek çocuk zammı 2 400 
REİS — Kamil edilmiştir. 
Büro masrafları 35 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak ve deflerler 14 ÜOO 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Posta,- telgraf ve telefon ücret ve 
masrafları 5 032 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ryaset otomobil masrafları ' 4 250 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar , 4 000 
IİEtS — Kabul edilmiştir. 
Melbusat 4 000. 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335 «ayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol vesaire mas
rafları 2 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Kitap ve mecmua, masrafları 0 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Meslekî muvakkat kurs iî 300 
REtS — Kabul edilmiştir. 
(îeçen yıl borçlan 150 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1938 - 1941 yılları borçları 211 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

D - BaşvcMlet bütçesi 

REtS — Başvekâlet bütçesine geçiyoruz, 
Heyeti umum iyesi hakkında mütalâa var mı? 
NECMEDDÎN SAHİR SILAN (Tunceli) — 

Sayın arkadaşlar, içinde bulunduğumuz mühim 
Kaııiii.ııla.rın hususiyeti icabiylo, Başvekâlete te
veccüh eden vazifeler yününden, Başvekilimizin 
çok yorucu mesai altında bulunduğu muhakkak
tır. 

li.ii' yandan Teşkilâtı Esasiye kanunumuz 
Başvekile bir cok vazifeler vermiş bulunmakta
dır. 

Sonra Meclis müzakereleri esnasında Baş
vekilimiz Hükümet adına burada bulunmak za
ruretindedir, Bu, Dahilî Nizamnamemizin 87 nci 
maddesiyle derpiş ve kabul edilmiş bir vecibe
dir, Bundan başka Başvekâlete bağlı bir ta
kını. müesseseler de vardır. 

Diğer yandan, bugünün zaruretlcriyle ted
vin edilmiş kanunlar mucibince, Hükümete ve
rilmiş yeni yeni işler ve salâhiyetler de vardır. 

Bunlar içinde vekâletler arasındaki iş birliğini 
tanzim etmek için vazifeler de verilmiş bulun
maktadır. 

Bu itibarla Başvekâlet' bütçesinin konuşul
masına geçildiği bu sırada, bir noktada durmak 
istiyorum : Teşkilâtı Esasiye kanunumuzun ve
killiklerin sayısına, teşkili tarzına ait olan 48 
nci maddesindeki ahkâma ve o ahkâma istina
den ayrı bir kanunla verilmiş salâhiyete tevfi
kan hareket edilmek üzere Başvekâlette bir mu
avinlik ihdasım temenniye şayan buluyorum. 

Ben, ijimden doğan iyi duygularla, bu di
leğimi muhterem Meclise arz ve teklif etmek 
istedim. Tabii bunun gereği, icabı Yüksek ma
kamların takdirine bağlıdır. Bu esas Yüksek 
makamlarca ve Başvekâletçe tasvip edildiği tak
dirde bir konuda hâkim olacak ve kararı vere
cek Yüksek Meclistir. Temennim bundan iba
rettir. 

REtS — Başka mütalâa var mı? Fasılların 
müzakeresine geçilmesini reye nrzediyorum. Ka
bul edenler.,. Etnıiycnler... Kabul edilmiştir.. 

F . 
57 Başvekil tahsisatı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
58 Maaşlar 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
59 Ücretler 

REtS — Kabul edilmiştir. 
G0 Muvakkat tazminat 

REİS —• Kabul edilmiştir. 
öl 1683 sayılı kanunun 58 nci mad

desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

62 4178 sayılı kanım gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
REÎS — Kabul, edilmiştir. 

63 Merkez büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir.-

64 Vilâyetler büro masrafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 

05 Matbu evrak vo defterler 
REtS — Kabul edıilmîştir. 

(İG Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
masrafları 
REİS — Kabul edİlıniştir. 

07 Nakil vasıtaları 
REtS — Kabul edilmiştir. 

08 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(İÜ Melbusat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

70 3335 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 

71 Matbaa masrafı 
. REİS — Kabul edilmiştir, 

Lira 
9 272 

115 919 

37 615 

13 404 

6 000 

800 
9 141 

1 150 
'600 

21 329 

17 000 

1 300 

3 500 

400 
40 600 
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72 

74 

75 

76 

Tahsisatr mesture 
RElS — Kabul edilmiştir. 
Muhtelif evrak hazinelerinin tas
nif ve tevhidi umumî masrafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 
3558 sayılı kamın gereğince jTa-
prfacak Devlet matbaası binasının 
proje masrafları 
REİS.— Kabul edilmiştir. 
(•reçen yıl borçları 
BEİS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar boraları 
REtS — Kabul edilmiştir, 

Lira 
890 400 

45 Iİ8Ü 

15 000 

E - Devlet şûrası reisliği bütçesi 

REİS — Devlet jjûrasr reisliği bütçesine ge
çiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var ini T 
Fasıllara geçilmesini reyinize arzediyortmı. 

Kabul edenler ... Etmiyenler .„ Fasıllara geçil-
mesi kabul edilmiştir. 

P . 
77 

7 8 , 

79 

80 

81 

82 

33 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

Maaşlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrik müstahdemler ücreti 
RElS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REtS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
BEİS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kamın gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
REtS ~r~ Kabul edilmiştir. 
Merkez büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak ve defterler 
BEİS —> Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS, — Kabul edilmiştir. 
Reislik otomobili masrafları 
BEİS — Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Melbusat 
REtS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kamın gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafa 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kitap ve mecmua masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BEİS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

312 013 

16 888 

39 900 

12 000 

400 

11 280 

1 510 

2 117 

3 000 

1 050 

3 200 

200 

1 724 

1 

2 

F - Matbuat umum müdürlüğü bütçesi 
REtS — Matbuat umum müdürlüğü bütçe

sine geçiyoruz. 
• Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Fasıllara geçilmesini reyinize arzediyorum. 

.Kabul edenler ... Etmiyenler ... Fasıllara geçil
mesi kabul edilmiştir. 

F. Lira 
92 Maaşlar k 84 415 

REİS — Kabul edilmiştir, 
93 Ücretler 4J« 273 

REİS —• Kabul edilmiştir. 
94 Muvakkat tazminat • 11 772 

REİS — Kabul edilmiştir. 
95 1683 sayılı kanunun 58 ricİ mad

desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi • 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

96 4178 sayıh kamın gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
REİS —: Kabul edilmiştir. 

97 Büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

98 Matbu evrak ve defterler 
REİS — Kabul edilmiştir, 

99 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

100 Kira bedeli 
BEİS — Kabul edilmişti]-. 

101 Nakil vasıtaları masrafları 
REİS —•' Kabul edilmişi i r. 

102 Harcırahlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

103 Melbusat 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

104 3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
raflar* 600 
REİS — Kabul edilmiştir. 

105 Neşriyat, turizm ve propaganda 
masrafları # 350 000 
REİS -— Kabul edilmiştir. 

1.06 Ajans taksisatı 300 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

106 A, Ajans etrş muhabirleri her liirlü 
ücret ve masrafları 49 800 

B. En. M. M. H. KÎTABCI (Muğla) — Bu 
bir ilâvedir. Buıunı sebebi mazbatamızda mu-
vazzalıaıı yazılmıştır. Kabulünü rica edıiyonım. 

REİS — Faslı reyinize arzediyoninı. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

F . Jjiro 
107 Radyo istasyonlarâyle stüdyo

ların İdare ve işletme masrafları 819 111 
REİS —. Kabul edilmiştir. 

800 
19 000 

1 000 

19 265 

30 000 

22 300 

7 700 

9 000 
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108 

10!) 

.1 10 

in 

112 

113 

.114 

115 

Teşküât kanunu tatbiki mas
rafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Mukaveleli yerli ve yabancı müs
tahdemle)' 
REÎS — Kabul edilmiştir. .. 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderi l renklerin harcırahları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası radyodifüzyon ve 
turiüin birliklerine verilecek u&-
tirak hissesi 
REİS —; Kabul edilmiştir, 
Kongre ve konferanslar ve mil
letler a rast temaslar. 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REtS — Kabul edilmiştir. 
liski yıllar borçları 
BEİS— 'Kabul edilmiştir. 
Çeşitli yardımlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

150 000 

20 001 

2 249 

10 000 

61 - İstatistik umum müdürlüğü bİİİçevi 

REİS — İstatistik umum müdürlüğü bütçe
line geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında mü
talâa var milî Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler ... Etmİyeuler ... Fasıllara geçünıişltflr. 

V. 
1.16 Maaşlar 

REİS — Kabul edilmiştir. 
117 Ücretler 

REİS — Kabul edilmiştir, 
118 Muvakkat tazminat 

BEİS — Kabul edilmiştir. 
119 1683 sayıcı kanunun 58 nei mad

desi. gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

120 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zamun 
REİS — Kabul ediilni.isl.ir. 

121 4178 sayılı kanını gereğine» ve
rilecek yakacak üauunı' 
REİS — Kabul edilmiştir. 

122 Merkez büro masrafları 
REtS — Kabul edilmiştir, 

128 Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul, edilmişti»'. 

124 Matbu evrak ve defterler 
REİS ~ Kabul edilmiştir. 

125 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 

126 Kira bedeli 
REtS — Kabul edilmiştir. 

Lİra 
116 526 

30 597 

21 420 

4 000 

700 

500 

6 900 

2 270 

240 

3 938 

1 

127 

128 

129 

130 

131 

"132 

1:13 

134 

135 

136 

.137 

Harcırahlar 
REİS — Kaimi edilmiştir. 
Meilbıısat 
REİS ~ Kabul edilmiştir. 
3335 sayrlı kanun, gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nüfus sayımı masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Neşriyat masrafları 
BEİS — Kabul edilmiştir. 
Makine ve makine fişi satın al
ma bedelleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kitap ve mecmua satın alına ve 
abone bedelleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası istatistik enstitü
süne iştirak hissesi 
BEİS — Kabııl edilmiştir. 
Milletlerarası kongrelere iştirak 
masraflar* 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Geyen yıl borçları 
BEİS — Kabul edilmiştir, 
Eski yıllar borçları 
REtS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
900 

1 500 

600 

52 000 

41 466 

200 

800 

II - Devlet meteoroloji işleri umum müdür
lüğü bütçesi 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Fasıllara geçilmesini reyinize arzedi-

. Ka-yoi'um. Kabul edenler 
bul edilmiştir. 

Etmiy enler 

F. 

138 

139 

140 

141 

(42 

143 

144 

145 

Maaşlar 
REİS — Kabul edilmiştir, 
Dertler 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REtS — Kabul edilmiştir, 
.1683 sayılı kanunim 58 nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt 
İkramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4.17.8 sayrlr kanını gereğince ve
rilecek çocuk zammı • 
R E İ S — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro masrafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
502 639 

136 497 

19 000 

3 360 

3 500 

2 430 

13 400 

18 000 
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146 Matbu evrak ve defterler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

147 Posta, telgraf ve telefon üeret. 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

148 Kira bedelleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

149 Nakil vasıtaları masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir, 

1(50 Harcırahlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1151 Meltaıısat . 
REİS — Kabul edilmiştir. 

152 3335 sayılı kamın gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REÎS — Kabul, edilmiştir. 

153 Meteoroloji istasyonları tesis ve 
tamirleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

154 ..Tler türlü rasat, telli ve telsiz 
muhabere ve dinleme alet ve ci-
bazları ve malzemesi satın alma, 
tesis, kontrol, tamir ve işletme 
masrafları, seyyar istasyonların 
işletme, tamir ve karoseri imali 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

155 Kurs ve staj masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

156 Neşir, baskı, kitap, mecmua ve 
abone bedel ve masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir, 

157' Mi II eti er ar ast meteoroloji . hiz
metleri 
REÎS —• Kabul edilmiştir, 

158: Staj ve meslekî tetkikler için 
ecnebi memleketlere gondeerile-, 
çeklerin harcırah, tuhsisatlariyle 
staj, tetkik ve sair masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

159 Cıeçen yıl borçları 
REtS — Kabul edilmiştir. 

160 Kski yıllar borçları 
REİS ~ Kabul edilmiştir. 

24,5 
Lira 
3 600 

00 674 

24 600 

3.251 

12 321 

3 G00 

500' 

7.377 , 

1&43 C : İ 

71 712. 

fi 388 

4 180 

1 001 

P. 
162 
103 

- 164 

1G5 

• 134 

800 

1 Ş42 

/ - Diyanet işleri reisliyi bütçesi 

REÎS — Riyanet İçleri riyaseti bütçesine ge
çiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa var 
mı? Fasıllara geçilmesini reyinize aızediyorıım. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Fasıllara geçil
mesi kabul edilmiştir,. 

161 Maaşlar 
Lira 

787 214 

B, K. ÇAĞLAR (Erzincan) — Efendim, 
161 nci fasılda 3 ncü maddede (Müstchikkiııi 
ilmiye maaş ve talısisatr fevkalâdesi) var. Bu 
müstelnkkmi ilmiyenin ne demek olduğunn an-
hyamadım, İlme mensup, ilim seçkinlerini ko
ruyacak makam Diyanet işleri raidir'/ Bıımıtı 
izahım rica edeceğim. Eğer.bu müessese din 
bilginlerine bu kadirşinaslığı gösterdiği gibi. 
acaba diğer müesseselerde müstchikkiııi İlmiye 
yok mudur? ve acaba o müstahikkinı ilmiyeye 
neden böyle bir fasıl tahsis edilmemiştir! 

BÜTÇE En. M. M. H. KÎTABOI (Muğla) — 
Efendim, bunlar eski mevzuata göre maaş al
makta bulunan ve eski tâbirle (ulema) dediği
miz zevattır ki, bunlar dersiam namiyle vazife 
görürlerdi. Bunlar peyderpey azalmaktadır.-
Fakat eskidenberi almakta oldukları bu istih
kaklar kendilerine verilegel inektedir. Bunlar 
büyük bir yekûn tutmaz. MSistehikkini ilmiye
den başka münasip bir tâbir bulunamadığı için 
bunu ayucn koyduk. Bunlar eskideu almakta 
oldukları istihkaklarını almakta bulunmuşlar
dır. (Kâfi, kâfi sesleri). 

REİS — Başka mütalâa var mı? Fasıl kabul 
edilmiştir. 

100 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

Ücretler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayıh kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt 
İkramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4178 saydı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı ' 
REÎS — Kabul edilmiştir, 
Merkez büro masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları' 
REİS — Kabul edilmiştir, 
Matbu evrak ve defterler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
fvo masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
[Kira bedeli 
JREÎS — Kabul edilmiştir, 
Ifare ıraklar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Melbusat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335 saydı kanım gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
38 44.7 

8 532 

9 

15 

.5 

2 
8 

000 

000 

000 

641 
640 

1 060 

1 170 

12 500 

ut
 

r-t 

800 
200 

700 
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Dinî eserleri- satumlma,' yazdır
ma, tercüme ve bastırma ücret 
vo masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

24.5 
Lira 

10 000 

500 

2 000 

Etnıİ-

liira 
5 320 

8 461 502 

3 05a 400 

27.1 068 

70 000 

ve-

ve-

J - Maliye vekâleti bütçesi 

Reis —• Maliye vekâleti bütçesine geçiyoruz. 
Heyeti ıımıımiyesi haklaııda mütalâa var riu'l 

fasıllara geçilmesini kabul edcnlet 
yenler ... Kabul edilmiştir. 

1?. 
178 Vekil tahsisatı 

REİS — -Kabul edilmiştir. 
179 Maaşlar 

REİS — Kabul edilmiştir. 
180 Ücretler 

REİS — Kabul edilmiştir. 
.181 Muvakkat tazminat 

REİS — Kabul edilmiştir. 
182 1683 sayılı kanunun 58 net mad

desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REİS :— Kabul edilmiştir. 

1Ş3 4178 sayılı kanun gereğince 
rileeek çocuk zammı 
REİS —• Kabul edilmiştir. 

184 4178 sayılı kanun gereğince 
rileeek yakacak zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

185 Merkez büro masrafları 
REÎS ~ Kabul edilmiş;tir. 

180 Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

187 Matbu evrak ve defterler 
REÎS — Kabul edilmiş tir. 

188 Posta, telgraf ve telefon ücret 
vo masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

189 Kira bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

190 Nakil vasıtaları masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

191 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

192 Melbusat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

193 3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
raf lan 
REÎS - - Kabul edilmiştir. 

194 Vergi komisyonlarında muvazzaf 
olmryan uzânm huzur ücretleriy
le vukufehli Ücretleri 
RElS —* Kabul edilmiştir. 

70 000 

40 000 

94 600 

3 İS 000 

497 000 

040 000 

Ifö 770 

6 000 

304 751 

14 000 

35 Û00 

120 000 

1943 
J?.' 

195 

196 

m 
198 

190 

200 

•201 

202 

203' 

O : 1 

204 

205 

200 

A 
206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

214 

Malî müşavere encümeni ü( 
leri 
REÎS —• Kabul edilmiştir, 
Vergi tahsil masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Hazine işleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Millî emlâk işleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tamir masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Devir ve teftiş harcırahları 
REİS — Kabııl edilmiştir. 
Mukannen masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. -
3827 sayılı kanun gereğince 
tın alınacak nakil vasrtalan 
del ve masraftan 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Damga matbaası masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mektep ve kurs masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kanunları gereğince hususi 
relere yapılacak tediyeler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

t'Ct-

1 

2 

sa-
be-

Tjira 

18 000 

42C 000 

794 600 

907 000 

600 000 

290 000 

689 682 

250 000 

474 491 

165 000 

213 170 

ida-
1 251 960 

2814 sayılı kanun gereğince Zi
raat bankasına verilecek fevka
lâde ihtiyat karşılığı 1 000 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Atatürk anıtının proje masraf
ları 250 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3867 savdı kanun gereğince ya-
pılacak'tediyeler ' 300 000 
REİS — Kaimi edilmiştir. 
4071 sayılı kanunun beşinci 
maddesi gereğince yapılacak 
masraflar • 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4126 saydı kanun gereğince Er
zurum ve Erzincan belediyeleri
ne yapılacak ikraz 750 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Sermayesine .mahsuben Devlet 
ziraat işletmeleri kurumuna 1 000 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Sermayesine mahsuben Snmev-
bank'a 4 025 000 
REÎS — Kabul cdjlmiştir. 
Sermayesine mahsuben Et i-
bank'â 2 150 000 
REÎS —-Kabul edilmiştir, 
4306 sayılı kanun gereğince Dev
letçe parasız verilecek giyim eş- • 

181 — 



t : 26 24.5.1943 O : İ 

yası bedel ve her türlü masraf
ları 3 
REİS — Kabiü edilmişür. 

215 "Vavlrk vergisi tatblkına ait her 
türlü ücret ve masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

216 Yaşayan diller kursu bilûmum 
ücret ve masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

217 Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin harcırah ve 
tahsisatları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

218 Malî kanun, nizamname ve tali
matnamelerin tertip ve teltik 
masrafları 
REÎS —-Kabul edilmiştir. 

219 Yazı ve tercüme ücretleri kitap 
ve mecmua bedeli ve malîye 
mecmuası masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

220 Atlı tahsildarlara verilecek hay-
• van yem bedeli 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
221 Siyasal bilgiler okulu masrafları 

REÎS — Kabul edilmiştir, 
222 1351 sayılı kanun gereğince İmar 

müdürlüğüne 
REİS — Kabul edilmiştir. 

223 Gayri melhuz masraflar 
REÎS —' Kabul edilmiştir. 

224 İhtiyat tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

225 Fort mukavelesi gereğince öde
necek prim karşılığı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

220 3827 sayılı kanun gereğince te
sellüm olunan nakil vasıtaları 
bakını masrafları 
REÎS —- Kabul edilmiştir. 

227 Geçen yıl borçları 
REÎS — .Kabul edilmiştir. 

228 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

229 Havayolları Devlet işletme ida
resine ' ] 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

230 Orman nmnm müdürlüğüne 1 
' REÎS — Kabul edilmiştir. 

231 Hudut ve sahiller sıhhat.ununu 
müdürlüğüne 
REİS — Kabul edilmiştir. 

232 Devlet Umanları İşletme umum 
müdürlüğüne 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

A 
232 Doklar inşaatı bilûmum masraf

ları için Devlet denizyolları iş-

Lira 

500 000 

500 000 

40 000 

P. 

233 
.234 

235 

236 

8 50ü 

18 750 

237 420 

245 000 

135 000 

100 000 

40 000 

* 30 000 

85 000 

57 000 

080 000 

750 000 

413 000 

100 000 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

Lira 
letme umum müdürlüğüne 750 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vakıflar umum müdürlüğüne 200 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Beden terbiyesi umum müdür
lüğüne - 7 2 2 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4J78 sayılı kanun gereğince ö-
denecek fevkalâde zam karşılığı 5 500 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Hastaneler İaşe masrafları kar
şılığı 600 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4306 sayılı kanını gereğince 
Devletçe parasız verilecek gi
yim eşyası bedel ve masrafları 
İtarşıhğr 900 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4357 sayılı kanun gereğince 
ilk Öğretim öğretmenlerinin bi
rikmiş İstihkakları karşılığı 300 00ü 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mezarlık için Ankara belediye
sine 250 00Ü 
REÎS — Kabul edilmiştir. , 
Şehir yollan için Ankara beledi
yesine* 350 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kızılay kurumuna 515 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Çocuk esirgeme kurumuna 30 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Davüşsafakaya • 120 000 
REÎS.— Kabul edilmiştir. 
Türk maarif cemiyetine 85 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Yeşilay cemiyetine 1 

Dr, S. IRMAK ( Konya ) — B i r takririmiz 
var. 

REİS — Takririnizi İzah eder inisiniz? 
Dr, S. IRMAK (Konya) — Efendim; takriri

miz Yeşilay kurumuna burada bh* lira konmuş
tur, bunun üç bin liraya iblâğı hakkındadır ve 
elli imzalıdır. 

MALİYE VEKİLİ P, AĞRALI (Elâzığ) — 
Arkadaşlar, Bütçe tevy.in edilip Yüksele Heyete 
tevdi edildikten sonra burada arkadaşların 
herhangi bir snretle zam teklifinde bulunma
ları bu usulü; bir kaç seneler Yüksek Mecliste 
cereyan etti. Bunda büyük mahzurları görüldü, 
bütçe muvazenesin deki samimiyeti ihlal edece
ği anlaşıldığından dolayı Yüksek Menlisin ka
rtın ile bu usul kaldırıldı. Binaenaleyh mahi
yeti ne olursa olsun, kemiyet itibariyle 3 biti 
lira bir şey değildir, bu usulün tekrar edilmeme
sini bilhassa rica ederim {Doğru sesleri), • 

Arkadaşın mevzııubahs ettiği mesele enen
mende müzakere edildi, netice itibariyle âra 
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bu yolda tecelli etti. Şimdi "burada arkadaşlar 
zam teklifinde bulunurlarsa yeniden mahzur
lu yola gidilmiş olur, Bugün üç bin, yarın 33 bin 
obir gün 3 milyon 300 bin teklif edilebilir ve te
vazuu bozulur. Bendenim bu usule gidilmeme
sini sureti maîısıısada rica ediyorum. 

B. K, ÇAĞLAR (Erzincan) — Bu fasıl; Ki-
zılay, fîocıık esirgeme kurumu gibi kurumlara 
yardım faslıdır. Yeşilay'da eti az bu cemiyetler 
kadar sayanı hürmet ve muhtaeı muavenettir. 
istirham ettiğimiz yekûn da pek azdır. Takririn 
v<iyc konulmasını teklif ediyorum, reddedilirse 
mesele yoktur. 

MALÎYE VEKİLİ P, AĞRALI (Elâzığ) — 
Araşitim, meselenin mevzuubahis olan mahi
yeti her ne olursa olsun bu kapı açıldığı takdir
de diğer bir arkadaşın dahi başka bir iş için 
aynı kıymet, ve eheınmmiyclte bir takrir ver
mesine örnek (eskil eder. Arkadaşımız bunu 
aran ediyorlarsa doğrudan doğruya bir teklifi 
kanunide bulunur, herhangi bir karşılık tedarik 
edilir ve Verilir. Bendenizin istirhamım, bütçe 
müzakeresi esnasında mahzuru görülen elli im
zalı takrirle tahsisatı munzamına isteme usulü
nün ihya edilmemesidir. 

S, PEK (Kocaeli) —- Bütçe encümeninin nok
ta i. nazarını Öğrenelim. Niçin? 

BÜTÇE En. M. M. H. KİTABCI (Muğla) — 
Efendim, huzuru âlinize çıkmamın sebebi şudur: 
Aeaba Bütçe encümeni bu parayı, üç bin lira
yı, altı bin I İrayı esirgediği için mi vermedi di
ye bir zatıııü zehap hâsıl olabilir. Halbuki bun
dan evvel Yüksek Heyetten bir münakale kanu
nu geçmiştir. Burada bu kuruma 18 bîu lira 
teklif edilmişti. Yüksek Heyet de bunu kaimi 
etti. Buna sebep şu idi: Kurum bir miktar 
toplu bir paranın kendisine verilmesini ve âti 
senelerde verilmemek suretiyle bunun karşılan. 
masun teklif etmişti. Enenmen imiz, müzakere
lerden sonra bu suretle kurumun faaliyetinin 
bir kat daha takviye edilmesi için bu 18 000 li
ranın verilmesini kararlaştırdı ve tabiatiyle bu 
semski tahsisattan bu 18 000 lirayı kesti. 

Binaenaleyh kuruma lâzımgelen yardım- ya
pılmasın gibi bir zannm hâsıl olmaması için 
maruzatta bulunmağı münasip gördüm. • 

REİS — Efendim ; takririn okunmasında 
musir misiniz? 

B, K. ÇAĞLAR (Erzincan) — Mademki yar
dım vâki olmuştur, vaz geçi yon vz. 

REİS — O halde faslı reyinize arzediyorıım. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler , . . Kabul edilmiş
tir. 

F . 
246 

247 

BalıklrRıım hastanesine 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Halkevlerine 
REİS — Kabul edilmiştir, 

Lira 
m ooo 

1 600 000 

248 

349 

250 

25 T 

252 

253 

254 

255 

250 

257 

Lira 
İS 000 

15 000 

13 00"0 

•5 000 

25 000 

20 000 

33 000 

0 000 

14 000 

6 000 

Türk tarih kurumuna 
REİS — Kabııl edilmiştir. 
Türk dil Icurıınıuna 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Türk hukuk kurumuna 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Türk coğrafya kurumuna 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tiftik cemiyetine 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ağaç. koruma cemiyetine 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Yarış ve ıslah encümenine 
REİS — Kiibul edilmiştir. 
Millî iktisat ve tasarruf «emi-
yetine 
R E İ S — Kabul edilmiştir. 
Kambiyo borsasına 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Balkan birliği cemiyetine 
REİS — Kabul edilmiştir. 

K - Devlet borçları bütçesi 

REİS — Devlet borçlan bütçesine geçiyo
ruz. Heyeti uuıumiycsi hakkında mütalâa var 
mı1? Kasıllara geçilmesini reye arzediyornnı. Ka
bul edenler ... Etnmyetıîci' ... Fasıllara geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

F. Lira 
258 200-4 sayılr kanun gereğince ya

pılan istikrazın faiz ve itfa be
delleriyle komüsyon sigorta ve 

• sair masrafları 1 139 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

259 2463 sayılı kanım gereğince ya
pılan istikrazın faiz ve itfa be
delleriyle komüsyon, sigorta ve 
sair masrafları 2 840 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

260 3322 sayılı kanun gereğince çı
karılan tahvillerin faiz ve itfa 
bedelleriyle komüsyon, sigorta ve 
sair masrafları 790 000 
REİS — Kabul edilmiştir. . 

261 4057 sayılı kanun gereğince ya
pılan istikrazın faiz ve itfa be
delleriyle komüsyon, sîgorla ve 
sair masrafları 1 897 000 
REİS — .Kabul edilmiştir. 

262 4275 snyrlı kanun gereğince ya
pılan isi ikrazın faiz ve itfa be
delleriyle komüsyon, sigorta ve 
sair masrafları 3 794 000 
R E İ S — Kabul edilmiştir. 

2G3 Mahsubu umumî kanunu gere
ğince verilecek tahvillerin 
.1932 - 1943 seneleri faiz ve itfa 
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F. 

364 

265 

•200 

2G7 

268 

269 

270 

bedelleriyle nakden verilecek 
tahvil kesirleri ve kondisyon, 
sigorta ve benzeri masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1513, 2248, 2854, 2701, 2808- ve 
3523 sayılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla mül
ga I-Iatây Devletlinden devredi-
.len borc/lar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
2425 sayılı kanım gcreğı'muo çı
karılan bonolar ve bu mahiyet
teki borçlar 
REİS — Kabul edinmiştir. 
Fevkalâde tahsisat karadıkların
dan ve 4715 sayılı kanun ve ek
leriyle diğer kanunların tesbit 
ettiği hadler dahilinde çıkanla» 
Hanine bonolarından doğan bore-
ların İni'/, ve itfa bedelleri 40 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tiirkiyo Cumhuriyet Merkez ban
kasına yapılan tediyeler t) 
REİS — Kabul cdiUmlştir. 
Türküye Cumhuriyeti Ziraat ban
kasına yapılan tediyeler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edilmiştir.' 
% 7,5 faizli 1933 Türk borcu 
tahvillerimin faiz ve itfa bedel
leriyle sair masrafları 17 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

80 000 

50 000 

700 000 

000 000 

439 744 

397 622 

.150 000 

323 342 

271 2670 vo 3022 sayılı kanunlar ge
reğince Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetline verilecek 
taksit 
REİS — Kabul edilmişti]-. 

272 1722 sayılı kamın gereğince ya
pılan kibrit; istikrazı faiz ve itfa 
bedelleri 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

273 2434 sayılı kanun gereğince te
min oluna» kredi taksiti 
REİS —- Kabul edilmiştir. 

274 3525, 3738 ve 4171 sayılı kanun
ini' gereğince temin olnımıı kredi 
ve istikrazlar ' • 47 
REtS — Kabın edilmiştir. 

275 'Vatani hizmet mukabili bağla
nan maaş ve tahsisatlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

270 Müteknıil, dul, yetim maaş ve 
tahsisat!! arı 23 
REİS — Kabul edilmiştir. 

277 4178 saydı kanun gereğince ve* 
rilceck çocuk zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

278 551 sayılı kanun gereğince harp 
malûllerine verilecek arazi bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Yarı» saat 14 Le' toplanmak üzere 
son veriyorum. 

Kapanma saati ; 17,54 

Lira 

135 500 

083 500 

800 000 

610 131 

30 550 

500 000 

250 000 

80 000 

inikada 

DÜZELTME 

Bu saptın sonuna hagh 47 sııyıh basmayanda aşağıdaki düzclhnclvr yapılmıştır. 

43 ncü sayfam» sonunda Üçüncü kısım yekûnu 
44 ncü sayfada Üçüncü kısım kokunu \ 

Umumî yekûn 
131 nci faslın 2 ncî maddesinin rakamı 

Üçüncü liısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Umumî yekûn 
429 neu faslın birinci maddesi rakamı 
430 neu faslı» 2 uci. maddesi rakamı 
550 nci faslın 4 ncü maddesi rakamı 
550 ııei faslın 5 nci maddesi rakamı 
599 ucu faslın 2 »ci maddesi rakamı 
Birinci kısım yekûnu 
622 uci faslın 1 ııei maddesi rakamı 

44 •» 

52 nci 
52 >• 
53 ncü 
53 » 
118 ııei 
118 . » 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

179 uncu » 
179 » 
192 nci 
192 » 
197 » 

» 
» 
» 
>' 

691 163 
691 163 
328 101 
40 366 
94 469 
94 469 

334 562 
2 389 695 

100 420 
3 600 
4 080 

194 071 
2 605 655 

51 820 
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197 » » Üçüncü kısım yekûnu 19 434 344 ' "*^"": "T" 
199 ncu » Birinci kısım yekûnu ; - • . 2 C05 G55' 
199 » ». Üçüncü kısım yekûnu ]'j 434 344 
255 » sayfada II müteferrik olanlar, olarak düzcltîmişth*. 
255 » » 738 nei faslın birinci maddcai unvanı şöyle olmuştur: Umumî masraflar 

D. Cetvelindeki tashihler 

'Ücret1 

7 nci sayfanın bmnci sütununda dairo müdürü 150 
9 ucu „ •» birinci sütununda daire müdürü İ50*' ' ' : ' . . ' , , . ' 
9 s> » birinci sütunda kaloriferci (makinist) 125 ' 

12 » » « Hariciye vekâleti » serlevhası altındaki cetvel yerine çu cetvel konmuştur: 

İT 

Memuriyetin nev'i 

Hariciye vekaleti 
v Merkez 

Daktilograf -
» ' 
» 

. > " ' • • • " ' " " ' 

• * • ' • • ' • • 

» ' • ' • ' • . • • ' 

» . . . 
» . . . 
» 

* • • • 

» • . 

» 
. • • • • 1 % » ' ' - . * ' 

Daire müdürü 
Şoför 

î> 

, * ' • . ' . ' 

Elektrikçi 
Telefoncu 
Başodacı 
Odacı 
. - » • 

» 
Başmüvezzi 
Müvezzi (Bisikletli) 

» ' .. 
Muhasebe takip memura 
Motosikletli müvezzi 
Hazinei evrak muhafızı 
Cİece bekçisi 
Bahçıvan 
Kaloriferci 

Adcd 

3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-1 
'V-' 1' 
3 

•• 2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 
10 
İG 
1 
2 
3 
1 

. 2 
2 
2 
1 
1 

Ücret 
Lira 
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19 ncu sayfanın ikinci sütununda «Biı-inci sınıf gardiyan» dan sonra «ikinci sınıf gardiyan» 

konmuştur. 
20 nci ». ikinci sütununda «Defteri» den sonra «Tapu ve kadastro heyetleri» serlev

hası girmiştir. -
: i Aded Ücret 

21 nci sayfanın ikinci sütununda hesapçı . ' ! 

» ' • . . . ; 

Kalor i f e rc i 
i ' '' • ' H a d e m e • • [ • - . ' • , ' 

olmuştur. 

30 nen sayfanın ikinci sütununda «marangoz» adedi bire indirilmiştir. 
31 ııei »• birinci sütununda 05 lira ücretli çiftçİbaşı adedi 

60 lira ücretli çiftçi başı adedi 
düzeltilmiştir. . 

32 nci > Hademe ve gece bekçisi adedi 4 olmuş 
ve onun altındaki «50 lira ücretli 4 aded baş hademe» satırı kaldırılmıştır. 

31 nci » • ikinci sütunda «75 lira ücretli 4 aded şoför» satır* kaldırılmış ve. altındaki 
«Mei'iuos İşleri» serlevhasının altına konmuştur/ 

D Cetvelinin «Nakil vasıtaları kadroları» kısmındaki düzeltmeler: 

Numara Aded _ . 
39 ncu sayfanm Motosiklet 425 1 satırı karşısındaki mubayaa tarihi 24 . IV . 1938 ol

muş vi> ayni sayıfanm sonuna şu satır ilâve edilmiştir: Yeniden alınacak 
Nevi Aded 

Bisiklet 3 

45 nci » «Süvari lıayvanları» serlevhasından evvel şü kısımlar ilâve edilmiştir. 

Mubayaa Tahsis edilen Motor 
•• tarihi işin mahiyeti /numarası Markası Nevi Aded 

1943 Ankara Emniyet işleri 4442 Pakart Otomobil 1 
1943 » » » 184 755 Stütbakcr » 1 

58 nci' sayfada«Nafia vekâleti» kısmında bir aded Şevrole kamyoneti numarası 811 308 
Ayni sayfa sonunda (Şevrole) yerine (Ford) yazılmıştır. 
59 ırcu sayfanın 2 nci satırındaki molör numarası 40/4049, 
Ayni sayfanın 5 nci satırındaki (Ford) caizesi (Şcvvole) olmuştur. 

60 iıeı sayfada 7 454 772 motor numarası karşısındaki «Şevrole» kelimesinin yanma şu işaret 
konmuştur [#J 

Bundan sonra gelen motür numarası 13. 3810864 olmuş, ve onun altında A. 6049 motor numa
rası karşısındaki «Ford»'kelimesinin yanına şu İşaret konmuş/tur [*] 

61 nci sayfanm 4 ııeü satırında «masabıuda» kelimesi «uıansabında» olmuştur, 
Aynı sayfada 18,5-056301 motor numarası karşısındaki «fort» caizesinin yanına şu işaret kon

muştur : (x), ' 
Ve onun altındaki satırda motor rakamı 16.3281952 olmuştur, 

• Aynı sayfada «Şose ve köprüler reisliği» serlevhasından evvel Aded Nev'i 

Kamyonet yazılmıştır, 
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Aynı sayfada 203712G motor raikanmım karşısındaki «fort» un yanma şu işaret konmuş

tur : (x), 
02 ııci sayfanın 4 ncü satırındaki «fort» kelimesi yanına şu ibaret konmuştur : (x), 
G3 ncü sayfanın 5 ııci satırındaki «Akove» kelimesi «Ağva» olmuştur, . ' \ 
Aynı sayfada 21 nei satırda « İstanbul - Edirnckapı» olarak düzeltilmiştir. 
99 neu sayfanın son satırında «İstanbul liman inzibat ve kontrolü için» cümlesi yerine «İstan

bul mintaka liman reisliği emrinde mayiu imlıası ve tarama işleri için» «ürnlesi konmuştur. 
109 ucu sayfanın 15 nei satırında (resmi) kelimesinden sonra «işlerin» kelimesi ilâve, edilmiş

tir. 
110 nen sayfanın sonundaki motor numarası 54/201704 olmuştur. 
111 nei sayfada (Fargo) markasının karşısındaki (kamyonet) kelimesi «kamyon» olmuştur. 
Bunun üç satır altında gelen,bir adcd kamyon, bir aded kamyonet olmuş ve aynı sayfada 

motor numarası 7403896 karşısındaki tarih 4 . I X . 1938 olarak düzeltilmiştir. 

E. cetvelindeki düzeltmeler 

4 ncü sayfada 65 ııci fasla 6 net madde olarak şu ilâve edilmiştir: 
Köy öğretmenleri ücretleriyle zaruri yol paraları, teçhizat ve istihsal vasıtaları bedelleri, 

tazminat. 
Aynı sayfada Nafıa vekâleti kısmında 614 ııeü faslın beşinci maddesi unvanının sonuna 

«masrafları» kelimesi ilâve edilmiştir. 
5 nei sayfada 738 ııci faslın unvanı «Umumî masraflar» olarak düzeltilmiştir. 

L. cetvelindeki düzeltmeler 

Aded Maaş D. 

3 ncü sayfada « 4 50 dördüncü sınıf müfettiş 5 » satırı kaldırılmıştır. 

7 nei sayfada «Yapı ve imar işleri fen heyeti» yerine «Şehircilik fen heyeti» başlığı konmuştur. 
8 nei sayfada «Ziraat vekâleti» başlığının üstüne şu kısmı konmuştur: 

Münakalât vekâleti 

I>. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Merkez 
Hususi kalem 

12 memur 1 25 
Kara nakliyat dairesi fen heyeti müdürlüğü 

5 Mütehassıs veya yüksek mü
hendis 2 80 

7 Mühendis veya fen memuru 1 60 
9 Mühendis vcyTa fen memuru 2 40 

10 Bcssam 1 35 
Doııiü nakliyat dairesi reisliği fen şubesi 

10 Şef 1 35 
Kabotaj işleri şubesi 

11 Memur 1 30 
Beynelmilel deniz işleri şubesi 

8 Müdür muavini- 1 50 
10 Şef 2 35 

1). Memuriyetin nev'i Adcd Maaş 

25 12 Memur 1 
Liman hizmetleri dairesi reisliği su mah

sulleri ve avcılığı şubesi 
12 Memur 1 25 

Tarife ve ticaret dairesi 
5 Mütehassıs (Kara) 1 80 
5 Mütehassıs (Deniz) 1 80 

Zat işleri ve sicil müdürlüğü muamelât 
kalemi 

13 Kâtip 
Tahakkuk kalemi 

11 Tahakkuk memuru 
Sicil kalemi 

13 Kâtip 
Seferberlik müdürlüğü 

12 Memur 

1 

1 

1 

1 

20 

30 

20 

25 

1R7 
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t), Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Neşriyat müdürlüğü 
10 Sol 1 35 

Taşra 
Trabzon ııııııtaka liman reisliği 

9 Liman mmtaka kontrolörü 1 40 
I 

R. Cetvelindeki düzeltmeler 

Memuriyetin nevi Adcd Maaş 

Samsun ını'ntaka liman reisliği 
9 Liman ııııııtaka kontrolörü 1 40 

Komiscrliklor 
ö Dcrîiiryolu komiseri . 1 70 

(i jı'eı sayfada 299 ncu faslın unvanı: «İnşa ve tamir işleri» olmuştur. 
Aynı sayfanın sonuna şu kısım eklenmiştir: Bu tertipten• cenup demiryolları İdaresine beher 

ev için üçer İJiıı lira peşin olarak verilebilir. -. ' 
7 ncî sayfanın sondan 15 nei satırındaki «imal harçları», «imal ücretleri» olmuştur. 
16 ııcı sayfada 512 nei fasıl şöyle düzeltilmişir:«Fasıl 511, Madde 1. Meşhut suçlar masrafı». 

. 27 ııci sayfanın sondan 27 nei satırındaki «tekfin» kelimesi «tekfin» olmuştur. 
28 net sayfanın 14 neü satırındaki «lüzumlu» kelimesi «lüzumu», 
18 ııci satırındaki «neşir ve teclıt masrafları» yerine «neşir, teclit bedeli ve masrafları» konmuş

tur. 

0. CetveKndelri düzeltmeler: 

6 ııci;sayfada «Muamele vergisi» başlığı altındaki kısım sonuna şu eklenmiş ve parantez içine 
alınmıştır: 

Kanun 17.V.1943 No. 4415 ". ' , . . ' " ' 
8 nei sayfanın sonuna şu kısım eklenmiştir: 
Kanun 17 . V . 1943 No. 4415 Fevkalâde zam kanunu 
11 nei sayfada «kibrit ve çakmak» başlığı altındaki kışına şu eklenmiş ve parantez içine alınmıştır; 
Kanun 17. V . 1943 No. 4415 * 

»«-;< 

T. S. M. M, Matlaast 
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S. Sayısı :47 
1943 malî yılı Muvazeneı umumiye kanunu lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası (1/1) 

T.C 
Başvekâlet 27:11.1943 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
, Sdyt: 6/619 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 
İcra Vekilleri Heyetince 27 . I I . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş

tırılan 1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu lâyihası esbabı -mucibesiyle bir
likte, sunulmuştur. 

Başvekil 
v."",'" y ,' , Ş- Saraçoğlu 

Hükümetin umumî mucip sebepler lâyihası 
.1943 Lmalî yılı Muvazene! umumiye: kanunu ile-buna bağlı cetveller Teşkilâtı Esasiye kanu-

mmuıı 95_ııcİ maddeni ,hmeîbineri Yüksek Meclîse takdim edilinektedir. 

1943 nıalî'ytb içinde Devlet . hizmetleri için 480 383 349 lira tahsisat 'verilmesi "'-teklif olun
maktadır. Bu miktar geçen sene bütçesiyle verilen tahsisata nazaran 86 05fi 411 lira fazlalık arzet-
ıııektedir. • • • . • • • 

. Soneden.seneye sirayet sabası genişleyen ve gittikçe ağırlaşan .1 esirlerini muharip veya. gayrî 
muharip her memlekette kuvvetle hissettirmeğe başlıyaıı ikinci dünya harbînin beşinci yılma 
yaklaşılmakta nleluğu bir sırada tatbik mevkiine konulacak olnıı 11)43 malî yılı bütçesi normal 
ihtiyatları hemen kamilen mevcut vergi membalariyle ve bunların vertmİndeki memnuniyet 
verici artışla karşılamakta ve bu suretle de ötedenberi İmiz olduğu mütevazin olmak vasfını bu 
sene dahi muhafaza eylemektedir. 

, Dntçede.görülen fazlalık fiyat yükselişlerinden ziyade memleket için çok hayırlı ve müsmir İşlere 
tahsisat ayrılmış olmasından ileri gelmektedir. Şöylcki: -. 

Halk maarifinin geniş ölçüde ve süratjle yayınımı temin için başlanılmış teşebbüslerden köy 
enstitülerinin ye meslekî ve teknik öğretim hizmetlerinin programları dairesinde hızla faaliyet
lerine devam edebilmeleri için Maarif vekaleti ve zirai sahada memleket Kıraatinin inkişafını temin 
maksadiyle alınacak yeni tedbîrler dolaytsiylc de Ziraat vekâleti bütçelerine mühim miktarda t<ah-
sisat. ayrılmış ve hu arada nafia ve münakale gibi müsmir hizmetlere de imkân nîsbetinde ilâveten 
tahsisat verilmiştir. 

Devlet borçları bütçesine konulan 13,fi milyon liraya yakın tahsisat İle haricî borçlarımızın mu
kavelesi gereğince vaktinden evvel itfası temin edilmek İstenilmiştir ki bu suretle bir asra yakın 
bir tarih devresinin mirası bulunan ve memleketin istiklâl ve şerefine dokunan elîm hâtıraları he
nüz zihinlerden silinmemiş olan (Düyunu umumîye) nin ortadan kalkması sağlanmış olacaktır. 



_ 4 -
Diğer, taraftan ordumuzun modern ve teknik vasıtalarla gittikle daha fazla teçhiz edilmekte 

olması hasebiyle de Millî Müdafaanın 'esasen diğer daireler ihtiyaçlarına mütenazır olarak art
makta olan normal ihtiyaçları ıçin-.1:4,5 -milyon liranın âdi bütçeye alınmasına imkân hâsıl 
olmuştur.,- , ; . - . ' , 

Bunlardan maada Yüksek Mecljsce kabu) büyurulan .kanunları gereğince, lüzumlu tahsisat 
bütçelerine konulmuştur ki bütün bunlara ait] mucip scbeplfcr kendi bütçelerinde etraflı olarak 
ay rı c a. i zah edi 1 m işti r / 

Mîllî müdafaamızın fevkalâde ihtiyaçları evvelki senelerde olduğu gibi fevkalâde mcmbalarla -
karşılanmak üzere âdi bütçe'dışında bırakılmıştır. Bu yıl dahî ilk parti olarak',1:20^000 000 liralık 
fevkalâde;,tahsisat kanunu lâyihası Yüksek Jleelise takdim edilmek üzere bulimnıaktadır. 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Yekûnu 6 35G 808 rakkamiyle bağlanan 1943 malî yıh Büyük Mîllet Meclisinin bütçe lâyihası 
müstahdemler kadrosunu ihtiva eden (D) cetveli ve nakil, vasıtaları kadrosiyle .birlikte yüksek 
makamlarına takdim kılınmıştır. 

Alınan tahsisatla beraber geçen setle bütçesi 6 309.081 liradır. Bu sene ise fasıl ve maddelere 
yapılalı zamlarla,Beraber.,takdim .edilen.bütçe .yekûnu (î:356i808 liradu'tkl geçen . seneye, .'nazaran-. • 
46 827 lira fazSası vardır, 

TCvvelce başlanan yeni Büyük Millet Meclisi binasının 1943-yıİi ' içinde"inşasına devam için 
sarfı tahmin olunan mebaliğe karşilik olmaküzere 1943 yılı bütçesine geçcır senekr miktara ıraza-
ran 1 800000. îira^azla tahsisat. konüâmuş.ölduğuj gibi,(D) iCctyelme dahil, bulunan, müstahdemlere 
bu günkü geçim şartları göz-önünde,.tutularak, beherin^ beK^r;|iraf.gibi'yapîh^H.cüz|'.:miktar zam* 
larla yekûnu 38 540 liraya baliğ olan fazla bir rak-kam da altıncı fasiıiv 2 nei maddesine-., ilây&, 
edilmiştir. kezaük önümüzdeki sene zarfında yapılacak bazı ınubayaat için fiyat farkları uassarr / 
dikkate alınarak mefruşat tertibine 5 000, teshine 2 000" masarifi müteferrika ve (G) melhuza" ter
tibine de 10 000 lira ilâve edilmiş otomobil işletmesiyİetamirine 1 500'lira ile yem mubayaat için , 
7 000 lira ve melbusata-4,000 ve inşaat ve tamirat tertibine de 75' 000 lira fazla"konulmuş ve Mu
hafız-kıtasının umum; masraflarına da erlerin yiyim ve giyim ve sair ihtiyaçları için hesap edilen 
fazlaliğa karşılık'olmak üzere de geçen seneye nazaran 38 276 lira fazla bir miktar zam olunmuş 
ve bazı fasıl ve maddelerden de geçen seneye nazaran ceman 15 304 lira tenzil'edilmiştir. 

Bu-lâyihanın tanziminde de evvelki senelerde olduğu gibi fuzuli masrafların:ihtiyarından da
ima uzak bulunarak fası! maddelere konan bütün rakkamların ifası düşünülen hizmetlere tekabül 
edecek hep •hakikî, ve zarurî ihtiyaçların kalşılığt olmasına büy^ik. bir di(çka;t.ıgöst«rj]n>iştîı;.j 

Bu itibarla 1943;malî yılı bütçe layihasının yekn'hu olan 0 356^808 liranın aynen kabulüne 
müsaade buyurulmasını saygılarımla yüksek tasviplerine arzeylerinı,. 
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1643 senesi bütçesinin umumî yekunu 872 833 liradır. 

Geçen sene yekûnu 851 721 lira idi. Aradaki 21 112 lira fazlalığın,,.sebepleri .şunlardır •; 

Bütçenin 41 nei faslının birinci maddesinde bir1 değişiklik yapılmamıştır."' İkinci 'maddesine 
açık maaşı olarak geçen seneye göre 409 lira fazlalık vardıı*. 

44 iıcü fasıldaki tekaüt ikramiyesi geçen-seno^ 13 ,729; lira* ikon"bil seıuvfiili • İfiümei İcrİ 30 sene
ye baliğ olacağından dolayı yedi memurun tekaütlüğünü talep edecekleri • anlatıldığı' cihetle 
1 271 lira fazlaşiyle 15 000 lira- tahmin edilmiştir. 

42 nei faslm birinci memurlar maddesinde bir edğişiklik yapılmamıştır. Ancak bu-faslın -ikin
ci müstahdemler faslmdaki odacı, şoför ve müvezzi ve kaloriferci gibi .müstahdemlere-(D) cet
velinde de tafsilen görüleceği veçhile pek cüzî zamlar yapılmıştır. Bu- suretle; ahvali hâzıra il-
easiylc noksan tahsisat yüzünden dairemiz için. temini- mümküiîolamıyan bıi' kabil müstahdeminin 
daireye, Jntisap rağbeti celbedilmok,'istenmiştir. ^Yapılan ;• zam 45 kişi: İçin ancak; 3 240 liradır. 

43 ncü muvakkat tazminat göçen sene gibidir. 46 nei faslın 2. nei mefruşat ve demirbaş, maddesi geçen 
sene 4 500 lira idi. Hâlihazır vaziyeti icabı fiyatların fazlaca tereffü etmesi yüzünden asgarî 1 500 li
ra fazlaşiyle tahsisat vazedilmiştir, aynı faslın üçüncü tenvir maddesine aynı-esbap dolayısiyle 
ve Hükümetin elektrik ücretlerine son zamanda yapttğı zam'iar nazarı-' dikkate alınarak 820 ve 
4 ncü teshin maddesine de keza hadisat göz Önünde tutularak 1 200 ve. kırtasiyev^ 3 500,lira fazla 
tahsisat konmağa lüzum hâsıl olmuştur. . . 

5 nei müteferrika maddesine de aynı sebepler yüzünden 1 000 -ve-. 47-' nei ̂ asliı l-r f>0(Wve 51 nei 
fası'lda da 270 lira fazlalık vardır, » 

49 ncıı fasılda l 250 lira bir fazlalık vardır. 50 nei faslın daimi meımıriyetharefrahı madde
sine 500 lira fazla konmuştur. ' . -.' 

Aynı. faslın muvakkat ı nem uri ye t- har er hıkı maddi>sirtdc<İ0OO lira- fazlalık' vardır. 

4tt ilci faslın ikinci, maddesine! 000 lira ilâve, «dildi ••• 

Birinci :.postatvevtelgi'af ütu'cti.-maddesi, Münakalât; vekâletinden frelert tOzkorcye. • göre gec.cn 
seneye nazaran 08 lira fazlas-iylf* 1332 lira tahmin edilmiştir. 52 nei fasıl;^eçeiı seiıe- • talimini gibi 
2 OMUiı-ftrlıi'-. v . . • • 

53 ucu kitap mubayaa ve labımasrafr geçen sene 1 000 lira iken bu sene 500 lîra fazlaşiyle 
tahsisat istenmiştir. , 

54 tıeü meslekî muvakkat kurs geçen sene gibi 3 300 liradır. . • 

53Lneü fablın üçüncü küçük' tamirler maddesi'malzeme ve inşaat' ücretinin malum fevkalâde 
tereffüü nazarr clikkate-alıuarak 2 500^ira fazla-'tiyle bütçeye- 7 500 lira konmuştur. 55;neİ geçen 
seneye düyunu faslına 100 ve 5fi nei eski seneler düyunu faslına Keçen seneden 636 liranoksaniylc 
211 lira'tahsisat konmuştur. 

Yukarıda arzcdilldiği veçhile ceman geçen seneye ..nazaran 21 112 lira hakîkî fazlalık vardır. 

But fazlalık bu günkü, fevkalâde vaziyetin, tesirine en fazla; mânız kalan, muhtelif hizmetlere ve 
tahakkuk eden geçmiş seneler masraflarma aittir, 

http://gec.cn


• BAŞVEKİLE* 

IV M. ,-

57 1 Başyekiİ tahsisatı! 
; ,: ( - Geçen senenin aynidir; . . . - . • • • ' . 
58 1 Memurlar maaşı: 

Geçcnseneye-nazaran görülen artış; :teşkilât kanunu. karşılığıdır, 
2 Açık maaşı: 

Geçen senenin aynıdır.. 

59, 1 Memurlar ücreti: 
Geçen seninin aynıdır, , ' ' . . • . : . 

2 Mütefemk^miist&hdemler ücreti: 
" . . Odacrj müvezzî ve saire gibi müteferrik müstahdemlerin aylık ücretlerine birer, miktar 

zam yapılmasından ve 'hâsıl olan lüzuma, binaen, kadroya bir şoförle bir müvezzi -kiid* 
. • •. r rosuınm ilâvesinden dolayı geçen seneye nazaran G 364 lira fazlasiylo 35 678 lira olarak 

teklif olunmuştur. 

60 Muvakkat tazminat: . -. • -
Geçen senenin aynıdır. ,-. • :; '. • 

01 Tekaüt ikraniyesi: • 
İhtiyaç olmamasına binaen bu tertibe mevzu tahsisat miktarı faslın muhafazası için 
bir liraya indirilmiştir.... 

62 Çacuk zammı: , 
Geçen senenin aynıdır. ' ." ,. , , : 

63 1 Merkez kırtasiyesi: 
' *. '• 1942 malî yılı bütçesine hıevzu bulunan 2 000 liralık tahsisat; kırtasiye fiyatlarındaki 

tereffü hasebiyle l)u sene 2 40Ö liraya çıkarılmış ve fakat bundan 200 lirası istanbul'
da vazife gören Arşiv dairesi ihtiyacı için bütçede yeniden-açılan'8'nci'-faslm 1 ncİ kır
tasiye tertibine naklolunarak,bu maddenin tahsisatı 2 200 1 İra olarak teklif olunmuştur. 

2 Merkez mefruşatı; . -
1942 malî yılı bütçesine mevzu bulunan 4 000 liralık.'.tahsisat; fiyatların yükselmesi 
dolayısiyle bu sene 4 800 liraya çıkarılmış ve fakat bundan 300 lirası İstanbul'da vazi
fe gören Arşiv dairesi ihtiyacı için bütçede yeniden açılan 8 nci faslm 2 ııei maddesine 
naklolunarak bu maddenin tahsisatı 4 500 lira olarak tetîbİt edilmiştir. 

3 Merkez tenviri:. 
Bu senefei teklif geçen seneye nazaran 100 lira noksan gibi görülmekte ise de bu miktar 
İstanbul'da vazife gören Arşiv dairesi ihtiyâcı için bütçede yeniden açılan 8 nci faslın 
3 nen maddesine naklolunmnştur. 

4 Merkez teshini: 
Geçen sene bütçesiyle bu tertibe mevzu 150 liralık tahsisat esasen İstanbul Ma vazife 
gören Arşiv dairesi ihtiyacı mtıikabili olup bu sene bütçesiyle de bu tahsisat 8 nci fas
lm A neü maddesine nakledilmiş ve tertibin muhafazası-için burada yalnız bir lîıfı bı
rakılmıştır. 

5 Merkez müteferrikası: 
1942 rajıîî yılı bütçesine bu tertip ihtiyacı için mevzu-bulunan 2 200 liralık tahsisat mü
teferrika formülüne dahil eşya fiyatlarının vo hizmet ücretlerinin yükselmesine İri-
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• ııaen bu sene kâfi golmiyeceği anlaşılmasına binaen bu tertibe 440 lira zam yapılmış 
bundan 300 lirası İstanbul'da vazife gören Arşiv dairesi ihtiyacı için bütçede yeniden 
açılan 8 nel faslın 5 nci müteferrika tertibine nakil olunarak bu maddenin tahsisatı 
2 340 lira olarak teklif olunmuştur. 

64 Vilâyetler büro masrafı: 
Btl faslın mucip sebepleri 7 nci fasıl meyamııda arz ve izah olunmuştur, 

65 Matbu evrak ve defterler; 
Kâğıt fiyatlarının yükselmesinden dolayı bu seneki tahsisat geçen seneye nazaran 100 
lira fazlasiyle 600 lira olarak teklif olunmaktadır, 

66 t Posta ve telgraf ücretleri: 
Münakalât vekâletinin işarına uyularak geçen soneye nazaran 5 378 Ura fazlasiyla 
15 429 lira tahsisat vazolunmuştur. . 

2 Telefon ve diğer muhabere ücretleri: 
Telefon masraflarının. çoğalmış olmasına mebni bu tertip için 1 000 Hm fazlasiyle 5 900 

' lira tahsisat teklif olunmuştur. 

67 1 Başvekâlet otobomilleri: 
Benzin, lâstik ve yağ fiyatlarının vo tamir ücretlerinin çoğalmış • olmasından nâşi bu 
tertibin tahsisatı geçen seneye nazaran 1 000 lira fazlasiyle 9 000 lira olarak tesbit 
edilmiştir. • -

2 Btemet vasıtaları: '". • ->'•'"' 
Geçen senenin aynıdır. 

68 1 Daimî memuriyet harcırahı: 
Geçen senenin aynıdır. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Geçen senenin aynıdır. 

69 Melbasat: 
Melbusat faslına mevzu tahsisat, fiyatların yüksolmiş olmasından dolayı kâfi gelmeme
sine binaen 1942 malî yılı zarfmda da bu fasla 2 000 liralık münakale yapılmıştı. Va
ziyetin aynî suretle devamı dolayısiyle bu şeneki bütçe ile 1 500 lira fazlasiyle 3 500 
lira tahsisat teklif olunmuştur. -

70 Tedavi ve yol masrafı: 
Geçen senenin aynıdır. 

71 1 Matbaa ücret ve yevmiyeleri: 
4 " Ğeçeıi senenin aynıdır. 

2 Matbaa mamul ve iptidai maddeler: 
Her türlü mamul ve iptidai maddeler fiyatları yükselmiş olmasından nâşi bu fasla 
geçen seneye nazaran 10 000 lira fazlasiyle 60 000 liralık tahsisat vazolunmuştur. 

3 Matbaa ve demirbaşları: 
5 000 liranm 1943 malî yılı ihtiyaçlarına kâfi geleceği tahinin olunmasına binaen bütçeye 
bu miktar tahsisat konmuştur. 

. ' .4 IJC^OT isletme ve idare masrafları: 
İşletme ve idare masraflarının, fiyatların yükselmesinden dolayı bu tertip için 4 000 
lira fazlasiyle 11 600 Ura tahsisat tesbit olunmuştur. 
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, 72 • Tahsisatı mesture: 
.Geçen senenin aynıdır. 

"73 Muhtelif evrak hazineleri: 
Geçen senenin aynıdır. 

74 Matbaa proje masrafları: 
3558 sayılı kanun mucibince yapılması icabeden Devlet matbaası bina projesinin ihzarım 
temin maksadiylc bu eeııcki bütçeye 15 000 lira tahsisat!-konulmuştur. 

'75 r^öeçen yıl borçları; 
Geçen senenin aynıdır, 

76 Eski yıllar borçlan: 
, •. \Geçen senenin aynidir. " ' - " . . • ' 

Bu artış ve tenziller neticesinde Başvekâlet-1943 malî yılı teklif bütçesi 1942 malî yılı 
bütçesine nazaran 45 262 lira fazlasiylo tesbit ve teklif oluumuştur, ' 

DBVL T ŞÛRASI EEİSLtĞÎ 

Memurlar maaşı : • '"' \ J " ' ' 
Geçen senenin aynıdır. 
Açık maaşı : . . . 
Geçen senenin ayındır. 

78 Müteferrik müstahdemler •: -^sr.--
Bu faslagcçen senekme.nazaran (1 51Ş).lira-Jazlasiyle (16 888) lira tıabeieat teklif olun
maktadır. 

•Aradaki' ıfark; müteferrik müstahdemler tertibinden ücret almakta olan müstah-
deıiderriu ücretlerine birer miktar 7-am yapılmış olmasından ileri, gelmiştir. 

79 Muvakkat tazminat: ir-'t.' ; "•"• 
G e ç e n s e n e k i n i n a y n ı d ı r . ^ ' ^ - " T ! * '-"••»»#-* i ;^ 

80 Tekaüt ikramiyesi : 
1943 malî yılı zarfında bu fasıldan bir ihtiyaç hâsıl almtyAcağ] -tahmin edildiğinden' 
bu tertipden yalnız bir lira miktarında tahsisat bırakılmıştır. 

Şi Çocı^^ammı.: 
1942tinaîî yılıâçinde'hâsrl.çlan lüzuma binaen bu" tertibe (100) liralık münakale yapıl
mış ve ihtiyacın devamı hasebiyle bu şeneki-teklif tc (lÛ0)-;Iİra -Jazlasiylc (200) lira 
olarak icra kılınmıştır. , ı.y; '. • • . - . _ 

82 1 Kırtasiye: . ' " \ * ' 
Kırtasiye fiyatlarındaki tereffü hascbiyle'ln^fa^a/'geçeh-sene'kine'snazûrîin (420) lira 
fazlasiyle (2>52Q) dira ıtahsisati konmuştur. 

2 Mefruşat ve demirbaş : 
: Fiyatlardaki tereffü ve mevcut ihtiyaç hasebiyle bu tertibe (400) lira iazlasiyle (2 4Ö0) 
lira'tahsisat vazolunmüştur. ' .__ -...=•, t 
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3 Tenvir : 
Tenvir masraflarının çoğalmasından naşi geçen seneye nazaran (200) lira fazlasiyle 
bu tertibin tahsisatı (1 200) lira olarak teklif olunmuştur. 

4 Teshin : 
Teslıin masraflarının yükselmiş olmasından, dolayı bu tşertibe; geçen seneye nazaran 
(900) Ijra fazlasiyle (3 000) lira olarak tahsisat konmuştur. 

5 Müteferrika : 
Müteferrika formülüne dahil eşya'fiyatlarının yükselmesinden naşi bu tertibe; geçen 
seneden (360) lira fazlasiyle (2 160) lira tahsisat konmuştur. 

83 Matbu evrak ve defterler: 
Kağıt ve baskı fiyat ve ücretlerinin artması hasebiyle bu tertibin tahsisatı (252) lira 
fazlasiyle {1 510) lira olarak tesbit olunmuştur. - • ' - . . . 

. 84 1 Posta ve telgraf ücreti : 
Münakalât vekâletinden vâki iş,'ara tevfikan, bu faslm tahsisatı (853) lira noksaniyle 
(1 717) lira olarak tesbit edilmiştir, ,. , , CJ^r^îT'" 

2 Telefon ücretleri: 
Telefon mükâleme tahsisatının ihtiyaca kâfi gelmemesine binaen bu tertibin tahsisatı 
(100). lira fazlasiyle (400) lira olarak teklif olunmuştur. 

85 Otomobil masrafları: t 
Benzin, yağ ve lâstik fiyatlarının ve tamirat ücretlerinin yükselmesinden dolayı bu fasla 
(1 000) lira fazlasiyle (3 000) lira tahsisat konmuştur. 

86 1 Daimî memuriyet harcırahı: 
Harcırah yevmiyelerinin kanunen tezyit edilmiş, olmasından ve (500) liralık tahsisatın 
kâfi gelmemesi ihtimalinden dolayı bu tertibe (250) lira fazlasiyle (750) lira olarak 
tahsisat konmuştur. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Zuhuru muhtemel olan ihtiyaçları karşdamak maksadiyle ve harcırah yevmiyelerinin de 
kanunen tezyit edilmiş olması, itibariyle bu faslın tahsisatı geçen seneye nazaran (200) 
lira fazlasiyle (300) lira olarak teklif olunmuştur. 

87 Melfcusat: 
Molbusat fiyatlarının yükselmiş ve 1943 malî yılı zarfındaki ihtiyaçlrm en aşağı (3 200) 
lira ile temin edilebileceği anlaşılmış olmasına binaen hu fasla geçen seneye nazaran 
(1 850) lira fazlasiyle tahsisat konmuştur. 

88 Tedavi ve yol masrafı: 
Geçen senekinin aynıdır. 

89 1 Kitap satın alma bedeli: 
Bu tertibin tahsisatı geçen seneye nazaran (45) lira noksaniyle (305) lira olarak 'tesbit 
edilmiştir. ı . ..' , \ 1 " ? • * . 

2 Mecmua masrafları: . . . 
Geçen senekinin aynıdır, 

90 Gecen, yıl borçlan: 
Geçen senekinin aynıdır. 

91 Eski yıllar borçlan: 
Geçen senekinin aynıdır. 

P. M. 
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M . ' • " " ' • : " : • • . - • . ; : 

1 Memurlar maaşı: •• ; 
Geçen senelnnin ayn ıda . """": ' ' v;' 

2 Açık maaşı ; 
• B u tert ip yçniden ağılmış v e bir l i r a tahsisat konmuştur. 

1 Memurlar ücreti: ( • • ' ' ' - _ ' 
Geçen seııekinin aynıdır. ~ . , , ' . 

2 Müteferrik müstahdemler ücreti: 
Bu seneki teklif; geçen sene bütçesine nazaran 190 791 lira fazlasiylcdir. 
Aradaki fa rk ; (E) cetveline .dahil olan işbu tert ipten malî sene içinde alınmış olan bir 

; kısım kadroların daimî mahiyet atfetmesi 'hasebiyle (D) cetveline nakil olunmasından 
ve Umum müdürlük hizmetlerinin lâyikıylc başarılabilmesi için bu tert ibe bazı kadro-

. ların ilâve edilmesinden ileri .gelmiştir. 

Muvakkat tazminat: 
Geçen seııekinin aynıdır, . 

Tekaüt ikramiyesi: " • " ı . 
Geçen sonekinin aynıdır. . . ' r \ 
Çocuk zammı: • ~ " "'" •v • - • • • • • -
Geçen sene bütçesine gocuk zammı için konulan tahsisat malî sene -içinde esasen ilıti-

' yağlara kâfi gelmemiş ve bu tertibe 300 liralık münakale yapılmıştı. Aynı maksatla bu 
seneki bütçe ile de 300 lira-fazlasiyle tahsisat talebinde bulunulmuştur. 

1 Kırtasiye: 
Kırtasiye formülüne dahil eşya fiyatlarındaki tereffü lıasebiyle bu maddenin tahsisatı 
geçen seneye nazaran 1 000 lira fazlasiyle tesbit olunmuştur. 

2 Mefruşat ve demirbaş: -
Bu tert ibe dahil eşya fiyatlarındaki tereffü dolayısiyle ve demirbaş noksanlarının ik
mali ma*ksadiyle bu maddeye geçen seneye nazaran 2 000 l i ra fazlasiyle -ö 000 liralık 
tahsisat konmuştur, 

3 Tenvir: 
Tenvir masraflarının çoğalması sebebiyle bu "tertibe geçen seneye nazaran 1 001 lira 
fazlasiyle 3 000 lira tahsisat konmuştur . 

4 Teshin: 
* 1942 malî yılı içinde yeniden tutulan bir binanın teshin masrafları idareye ait olduğu 

cihetle bu ikinci binanın teshin masraflarını karşılamak üzere bütçeye 2 000 lira tahsisat 
konmuştur. , 

5 Müteferrika : 
Müteferrika formülüne dâhil eşya fiyatlarının vo hizmet ücretlerinin yükselmiş obua
sından bu ter t ip için 1 500 lira fazlasiyle 4 000 lira tahsisat teklif edilmiştir, 

Matbua evrak ve defterler : 
Kâğıt fiyatlarının ve baskı ücretlerinin çoğalması hasebiyle bu maddeye 500 lira daha 
ilâvesiyle tahsisat miktarı 1 000 liraya iblâğ olunmuştur. ,. ; 

1 Posta ve telgraf ücretleri: _ 
[Münakalât vekâletinin işarı veçhile geçen seneye nazaran 177 lira noksariiyle tahsisat 
konmuştur, 
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2 Telefon ücretleri i 
Gegen sene bütçesine mevzu tahsisat esasen sene içindeki ihtiyaçlara kâfi gelmemiş ve bu 

(. tertibe münakale yapılmıştı. Aynı ihtiyacın 1943 malî yılı. içinde de devam edecek ol
masına ve telefon mükâieme ücretleri ayrıca Millî Müdafaa vergisine de tabi tutulmasına 
ve ahvali fevkalâde hasebiyle şehir dahilî ve haricî telefon mükâlemelerinin çoğalmış, bu
lunmasına binaen bu tertibe geçen seneye nazaran 6 000 lira fazlasiyle 17 500 lira tahsisat 
teklif olunmuştur. < ; ' ' . . • 

10Q Kira bedeli: 
Umum müdürlüğün ican altında bulunan binaların gelecek seneki kira bedellerini karşı
lamak ve yeniden tutulacak depo ve ambarların .kira bedellerini temin- etmek maksadiyle 
1943 ihtiyacı İçin bütçeye 5 000 lira fazlasiyle 30 000 liralık tahsisat konmuştur. 

101 1 Nakil vasıtaları masrafları : 
Benzin, lâstik ve yağ fiyatlarının ve tamir ücretlerinin çoğalmış olmasına ve umum 
.müdürlük nakil vasıtaları kadrosu da ihtiyaç dolayısiyle tezyit edilmiş bulunmasına bi
naen bu tertibin tahsisatı geçen seneye nazaran 14 000 lira fazlasiyle 21 500 lira olarak 
teklif olunmuştur. 

2 Motorsuz nakil vasıtaları: 
Mubayaa bedelleri; Umum müdürlük ihtiyaçları için yeniden bisiklet mubayaasını temİ-
nen bu tertibe 800 lira tahsisat konmuştur, 

^% . . . . . . 
102 1 Daimî memuriyet harcırahı : 

Harcırah,yevmiyelerinin kanunen arttırılmış olmasına binaen bu tertibe daha 200 lira 
.ilâvesiyle maddenin tahsisatı 700 lira olarak tesbit olunmuştur. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı: •_ 
Yukarıki maddede yazılı sebep ve ihtiyaç dolayısiyle bu tertibe konan . tahsisat miktarı 
3 500 liradan 6 000 liraya iblâğ edilmiştir. 

S Yabana memleketler harcırahı: 
Hâsıl olan lüzuma binaen hu tertibe 10.42 malî yılı içinde münakale yapılmış ve zuhuru 
muhtemel olan herhangi bir ihtiyacı karşılamak maksadiyle bu sene bütçesine de 1 000 
lira konmuştur. 

103 Melbusat: 
Bütçenin (D) cetveline dahil müteferrik müstahdemlerin melbusat ihtiyaçlarını temin 
maksadiyle ve fiyatların da tereffüü dolayısiyle 4 .000 lira fazlasiyle 9 000 liralık tahsk 
sat teklif olunmuştur. 

104 Tedavi ve yol masrafları: 
• Geçen senekinin aynıdır. : 

105 Neşriyat, turizm ve propaganda: 
Bu tertibe geçen seneye nazaran 65 460 lira fazlasiyle 350 000 lira tahsisat, teklif olun
muştur. 
Aradaki fark; kâğıt ve baskı ve her türlü malzeme fiyatlarının yükselmesinden ve yeniden 
filim malzemesiyle aletlerinin ve fotoğraf malzemesinin mubayaa edilmesi zaruretinden 
ileri gelmiştir. 

106. Ajans tahsisatı: 
Geçen senenin aymdtr, . • 



- i â -
P. M. 

107 1 Ankara radyosu: 
1942 bütçesine mevzu olan 518 725 liradan ibaret tahsisatına bu sene bütçesiyle 65 385 
lira daha ilâve edilerek tahsisat miktarı 584 110 liraya iblâğ olunmuştur. 
Türk müziği ve temsil gubesi kadrolarının görülen lüzuma binaen arttırılmış olması ve Devlet 
Konservatuvarı Tiyatro şubesinin muayyen zamanlarda radyoda temsiller vermeğe başla-

, mış bulunması ve bütçeye lâakal 40 000 lira miktarında bir tesir yapmış ve bu meyanda kö
mür, elektrik, müteferrika, mefruşat ve kırtasiye ve radyoya ait teknik malzeme fiyat ve 
ücretlerinde yükselmeler hâsil olmuştur. Umumî surette radyonun işletme masraflarının 
çoğalmasına binaen bütçeye konan fazlalık ancak asgarî bir ihtiyacın karşılığından iba-. 
ret bulunmaktadır. 

2 Sair istasyonlar ; , . . - .- . . . . . . .„ . . . -- , ._. 
Geçen senekinin aynıdır. 

3 Tevsi vo ıslah: 
Etimesgut istasyonunun bir kıymet ve yekûnlar tutan telsiz lâmbalarının yedeklerini 
elde daima hazır bulundurmak maksadiyle yabancı firmalardan kâfi miktarda lâmba mu
bayaasına zaruret hâsıl olmuş ve lâmba fiyatlarındaki tereffü kadar nakliye ve sigorta 
masraflarının da yükselmesi yüzünden bu tertibin tahsisatını çoğaltmak mecburiyetinde 
kalınmıştır. Bu maksatla ancak 50 000 lira ilâve olunabilmiştir. 

4 Seyyar istasyonlar: 
Geçen senekinin aynıdır. 

108 Teşkilât kanunu karşılığı : 
Bu tertibe konulan 150 000 liraya ait mucip sebepler; teşkilât kanunu lâyihasiyle et
raflıca arz ve izah olunmuştur. 

109 1 Mütehassıslar ücreti: 
Geçen senekinin aynıdır. 

2 Mütehassıs harcırahları: 
Bu sene yeniden açılan bu tertibe yalnız bir lira tahsisat konmuştur. 

110 Staj harcırahı: 
Tahsisatı yalnız bir liradan ibarettir, , , 

111 Milletlerarası radyodüfizyon ve turizm birliğine iştirak hissesi:. 
Milletlerarası radyodüfizyon: ve turizm birliklerinden vâki olan talepleri karşılamak üze
re bu fasla 1 250 liralık bir ilâve yapılmış ve faslın tahsisatı 2 250 liraya çıkarılmıştır. 

112 Kongre ve konferanslar : 
Geçen senekinin aynıdır. 

113 Geçen, yıl borçları: 
Geçen senekinin aynıdır. 

114 Eskiyıllarborçları: 
Geçen senekinin aynıdır. 

115 - Çeşitli yardnhlar: 
Şimdiye kadar tatbik edilen umum müdürlüğümüz bütçelerine dâhil formüller meya-
nında turizm iş ve teşekküllerine yardım, neşriyata yardım, stüdyolara ve plâk imaline 
yardım gibi formüllerde yer almış vo muhtelif seneler zarfında vo hattâ 1942 malî yılı 
içinde de bütçeye dâhil formüllere istinaden turizm iş ve teşekküllerine yardım yapılmış
tır, 



_İ3~-
İ \ M. 

Binaenaleyh, çeşitli yardımlar namiylc bu sene bütçesiyle bu defa açılan bu fasıl bu kere 
başlanacak yeni hizmetler karşılığı olmayıp esasen Ötedenberi yapılmakta olan yar
dımların bu sene bütçesiyle hususi bir fasıl dahiline alınmasından ileri gelmiş ve bu mak
satla yeniden açılan bu fasla 20 000 lira miktarında tahsisat vazolunrtraştur. 
Nakil vasıtaları satın alınması için Maliye bütçesine: 
Maliye bütçesine naklolunacak nakil vasıtaları mubayaası karşılığı; Matbuat umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı nakil vasıtaları kadrosuna nazaran umum müdürlüğün bir 
kaptı kaçtısı bir motosikleti ye dört bisikleti mevcut bulunmaktadır. 

• Bu vesait umum müdürlük hizmetlerine hiç bir euretle kâfi gelmediğinden nakil vasıta
ları kadrosunda istimal mahalleri kısaca gösterildiği üzere kadroya bir otobüs, bîr 
kamyonet ve bir servis arabası ile üç motosiklet ilâve edilmiş ve bunlardan tedariki 
mümkün olabilecek bazılarının yenidenmubayaasmı temin maksadiyle Maliye bütçesinin 
faslı mahsusuna mevzu tahsisata daha 16 000 liranın nakli teklif olunmuştur. 
Yukarida arz ve izah edilen sebeplere binaen Matbuat umum müdürlüğü 1943 malî yılı 
bütçesi geçen senekine nazaran 600 507 lira fazlasiyle 2 289" 192 lira olarak tesbit ve 
teklif olunmuştur. . 

İSTATİSTİK U. tt. ' ' ' 

1942 genesi bütçesi 328 025 liradan ibaret olup 1943 senesi ise 325 363 lira olarak geçen seneye 
nazaran 3 262 liralık bir eksiklik gösteren bu seneki bütçemizin muhtelif fasıl ve maddelerinde 
yapılan 2am ve tenziller aşağıda kendi fasıllarında gösterilmiştir: 

116 1 Memurlar maaşlı 
Geçen senenin ayindir. 

2 Açık maaşı; 
Geçen senenin aynıdır. 

117 1 Memurlar ücreti: 
Geçen senenin ayındır. . 

2 Müteferrik müstahdemler ücreti: 
Odaeı, müvezzi, ve saire gibi müteferrik müstahdemlerin aylık ücretlerine bir miktar 
zam yapılmasından dolayı geçen seneye nazaran 400 lira fazlasiyle 13 637 lira olarak tek
lif olunmuştur. 

113 Muvakkat tazminat: 
Geçen senenin aynıdır. 

119 Tekaüt ikramiyesi: 
Geçen senenin aynıdır. ' 

120 . . Çocuk zammı: ' ; 

Geçen senenin aynıdır. 

121 Yakacak zammı: 
Geçen senenin aynıdır. 
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122, 1 Kırtasiye:. 
Geçen sene 1 000 liradan ibaret olan merkez1 kırtasiye faslına fiyat yükselmesi dolayı
siyle 1 200' lira olarak teklif olunmuştur. 

2 Mefruşat ve demirbaş: 
Geçen sene 1 000 liradan ibaret olan- 'merkez demirbaş, ve mefruşat faslına fiyatların . 
tereffüü dolayısiyle 1 200 lira olarak tesbit olunmuştur. 

3. Tenvir: 
Geçen senenin aynıdır. 

t Teshin: 
' • '• . Münakaleden sonra 1 250̂  liraya çıkarılan, bu tertibe, fiyat yüksekliği, hasebiyle 500 lira 

fazlasiyle 1 750 lira tahsisat konmuştur:. . 
5 Müteferrika: 

1942 malî yılı bütçesine bu tertip ihtiyacı için mevzu bulunan 1 750 liralık .tahsisat mü
teferrika formülüne dahil eşya fiyatlarının ve hizmet ücretlerinin, yükselmesine binaen : 
bu sene kâfi gclmiyeceği anlaşılmasına binaen bu tertibe 350 lira. fazlasiyle 2 100 liralık 
tahsisat talep olunmuştur, 

123' 1 Vilâyetler kırtasiyesi: 
Geçen sene 400 liradan ibaret olan butertihc, kırtasiye fiyatlarının yükselmesi dolayı
siyle 80 lira fazlasiyle 480 lira vazoluntmıştur. 

2 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı: 
Geçen sene 200 liradan ibaret olan bu tertipteki eşya fiyatlarının tereffüü hasebiyle 

; , 240 lira teklif olunmuştur. 
3 Tenvir: ' ] ' • • ' 

Geçen senenin aynıdır. 1 , - -
4 Vilâyetler teshini: 

L. 1942 malî yılı senesinde 600 liradan ibaret bulunan bu maddedeki teshin fiyatının 
yükselmesi hasebiyle 250 lira fazlasiyle 850 lira teklif olunmuştur. 

5 Müteferrika: 
1942 malî yılı bütçesine bu tertip ihtiyacı için mevzu bulunan 400 liralık tahsisat mü
teferrika formülüne dahil, eşya fiyatlarının yükselmesine binaen bu tertibe 100 lira zam 
yapılmak suretiyle • 500 lira .konmuştur. 

124 • Matbu evrak ve defterler: . ' " 
200 liradan ibaret olan işbu fasla kâğit ve baskı fiyatlarının yükselmesi hasebiyle 240 
lira teklif olunmuştur. „ _ . 

Posta telgraf ücretleri: 
Geçen sene II 878 liradan ibaret bulunan posta ve telgraf ücreti bu sene noksan muha
bere dolayısiyle 8 662 lira eksik olarak 3 186 lira tesbit edilmiştir, 
Telefon ve diğer muhabere ücretleri: 
Geçen sene 500 liradan ibaret bulunan telefon ve mnhabere'.üeretlerLiıe fiyatların artması 
dolayısiyle 250 lira fazlasiyle 750 lira teklif olunmuştur, 

126 Kira bedeli: • 
Geçen senenin aynıdır. 

127 1 Daimî memuriyet harcırahı: 
Geçen senenin aynıdır. . .'.. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Geçen sene 1 000 liradan ibaret bulunan muvakkat memuriyet harcırahı faslından sırf 
başka fasıllara ayırmak zarureti karşısında 200 lira noksaniyle 800 lira tesbit edilmiştir. 

125 1 

2 
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128 Melbusat: ' . " " ' 
Mclbusat fiyatlarının tereffüü hasebiyle geçen sene ihtiyacı münakale suretiyle temin 
edilmiş olduğundan 1943 malî yılı için 390 lira fazlasiyle 1 500 lira teklif olunmuştur. 

129 Tedavi ve yol masrafı: 
1942 malî yılı bütçesine mevzu 200 liranın 1943 malî yılı için kâfi gelmiyeccği anla
şılmasından dolayı 400 lira fazlasiyle 600 lira teklif olunmuştur. 

130 1 Nüfus sayımı ücretleri: 
1942 malî yılmda 50 967 liradan ibaret bulunan nüfus sayımı memurlar ; ücretinden, bu 
sene 967 lira noksaniyle 50 000 lira tahsisat konmuştur. 

2 Nüfus sayımı masrafları: 
Geçen sene 1 000 liradan ibaret* bulunan nüfus sayımı masraf tertibine kifayetsizliği 
hasebiyle 1943 bütçesinde .1 000 lira fazlasiyle 2 000 lira tesbit edilmiştir. 

131 1 Yazı, resim v© tercüme ücretleri: -
Geçen senenin aynıdır. • 

2 Baskı ve neşir masrafları: 
Geçen sene 23 700 liradan ibaret bulunan tabı ve nesir masraflarının, kâğıt ve baskı 
ücretlerinin artmasından 1 667 lira fazlasiyle 35 367 lira teklif olunmuştur.' 

3 Makinelerin işletme masrafı: 
Geçen senenin aynıdır. 

132 Makine satın alma bedeli: 
Geçen senenin aynıdır. „ 

133 Kitap ve mecmua abone bedeli: 
Kitap ve mecmua mubayaası faslına da mevzii tahsisatm kifayetsizliği dolayısiyle 100 
lira fazlasiyle 200 lira tahsisat konmuştur. 

134 Milletlerarası istatistik enstitüsüne yardim: 
Geçen senenin aynıdır, 

135 Milletlerarası kongrelerine iştirak masrafları: 
Geçen senenin aynıdır. 

136 Geçen ytt borçları: 
Geçen senenin aynıdır. 

137 EsM Tinar borçları: 
Geçen senenin aynıdır. 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ U. M. _* ' 

138 1 Memurlar maaşı: 
^Geçen'̂ seııe ikabul edilen Teşkilât kanununa nazaran :maaş lertibindeki tahsisat, noksa
nının telâfisi maksadiyle bu sene 9 420 lira fazlasiyle 502 638 Ura olarak teklif olun
muştur. 
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,2 Açık maaşı: 
İhtiyaç olmadığından geçen sene olduğu gibi bu fasla bir lira konulmuştur. 

139 . 1 Memurlar ücreti: 
Gecen senenin aynıdır. , . • 

2 Müteferrik müstahdemler ücreti: 
Bir kaç müstahdemin ücretlerine birer miktar zam yapılmış olmasından dolayı bu ter
tibe geçen seneye nazaran 1 000 lira fazlasiyle 131 191 lira tahsisat konulmuştur. 

140' Muvakkat tazminat: 
Merkez kadrosuna nazaran muvakkat tazminat faslına 140 liranın ilâvesi suretiyle bu 
fasıl tahsisatı 17 864 lira olarak tesbit olunmuştur. 

141 Tekaüt ikramiyesi: 
Bu fasla geçen sene olduğu gibi bir lira konulmuştur. 

142 " Çocuk zammı: 
Vilâyetlerden toplanan malûmata göre çocuk zammı ihtiyacının geçen sene bütçesine 
konulan miktara nazaran 1 000 lira fazla olduğu anlaşılmış ve esasen 1942 nialî yılın-

; da da bu sebeple münakale yapılmış olduğundan bu fasla 2 500 lira konulmuştur, 

143 ' Yakacak zammı: 
1942 yılı bütçesine konulan tahsisattan 1 430 lira noksaniyîe 1 000 lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

144 1 Kırtasiye: 
Fiyat yükselmesinden dolayı bu fasıl tahsisatı geçen sene bütçesine nazaran 600 lira 
fazlasiyle 3 600 lira olarak tesbit olunmuştur. 

2 Mefruşat ve demirbaş: -
Fiyat yükselmesi hasebiyle bu fasla 300 lira ilâvesi sııretiyle 1,800 lira konulmuştur, 

3 Tenvir: 
Petrol ve sair tenvir vasıtaları fiyatlarının artmasından dolayı bu fasla 500 Hra fazla
siyle 1 500 lira konulmuştur. • . _ . • 

' 4 Teshin: 
Umum müdürlüğün geec mesaisi de yapmasi ve fiyatların da yükselmesi hasebiyle bu 
tertibe mevzu tahsisat kâfi gelmediğinden 1 000 lira fazlasiyle 3 500 lira olarak teklif 
olunmuştur. 

5 Müteferrika: 
Fiyatların yükselmesi hasebiyle 500 lira fazlasiyle 3 000 lira teklif olunmuştur. 

145 1 Vilâyetler kırtasiyesi : 
Fiyatların yükselmiş olması hasebiyle 500 lira fazlasiyle 3 000 lira olarak teklif olun
muştur. , 

2 Vilâyet mefruşat ve demirbaşı : 
Fiyatların yükselmiş olmasından dolayr bu tertibe geçen seneye nazaran 800 lira fazla
siyle 4 800 lira konulmuştur, ' , • : • • ' ; 

3 Vilâyetler teüviri : 
Petrol ve sair tenvir fiyatlarinm artmasından dolayı" 500 lira. fazlasiyle 2 200 lira teklif 
olunmuştur. '' . • _ . • ' . 

•-.•• 4 Vilâyetler teshini : ' . - . ' - . 
Kömür, odun fiyatlarının ve nakil masraflarının yükselmesi hesabiyle 1 000 lira fazla
siyle 5 000 lira konulmuştur. 
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5 Müteferrika : 
Fiyatların yükselmesi hesabiyle 500 lira fazlasiyle 3 000 Ura teklif olunmuştur. 

146 Matbu evrak ve defterler : 
1943 senesinde ilâveten defter bastırılması icabetdğj tiden ve fiyatlar da yükselmiş bu
lunduğundan. 600 lira fazlasıyle 3 600 lira konulmuştur. 

147 1 Posta ve telgraf ücreti : . 
Münakalât vekâletinin iş'arıııa tevfikan bu tertibiiı tahsisatı 55 415 lira olarak tesbit 
olunmuştur. 

2 Telefon ve muhabere ücreti : 
Meteoroloji malûmatı istihsal edilmek üzere şehirler arası telefon mükâlemesinin ço
ğalmasından bu fasla 1 059 lira fazlasiyle 5 259 lira konulmuştur. 

148 Kira bedeli : 
Geçen senenin aynıdır. ' ' 

149 1 Nakil vasıtaları masrafları : 
Geçen senenin aynıdır. 

2 Nakil vasıtaları mubayaası : 
Geçen senenin aynıdır, 

150 1 Daimî memuriyet harcırahı : 
Kanun mucibince harcırah yevmiyelerinin tezyit edilmesinden ve münhalâta tâyin edile
ceklerim harcırahlarının karşılanması zaruretinden dolayı geçen sene bütçesiyle kabul 
edilen tahsisattan 2 500 lira fazla olarak bu tertibe 7 821 lira konulmuştur. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı : 
Geçen senenin aynıdır. 

151 Melbusat : 
Fiyatların ve imâliye üeretlerinin artmış olmasından dolayı bu fasla COO lira fazlasiyle , 
3 600 lira konulmuştur. 

152 Tedavi ve yol masraflarr ; 
Geçen senenin aynıdır. 

153 Meteoroloji istasyonları tesis ve tamiri: 
Geçen senenin aynıdır. 

154 Rasat ve muhabere cihazları mubayaası; seyyar istasyonların işletme, tamir ve karoseri 
imali masrafları : 
G'cçen senenin aynıdır. 

155 Kurs ve staj : 
Geçen scııcıüıı aynıdır. 

156 Neşriyat : 
Miyat terei'fülerini kısmen karşılamak ma'ksadiyle bu tertibe 80 Ih'afazlasiyle 4180 lira 
tahsisat konulmuştur. 

157 1 Toplantılara gönderilecek memurların harcırahı : 
Geçen senenin.aynıdır. 

2 Milletlerarası Meteoroloji teşekküllerine ödenecek iştirak bedeli : 
Geçen- senenin aynıdır. -
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Ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah, tahsisat, staj ve tetkik masrafları : 
Geçen senenin aynıdır. 

G-eçen yıl borçları : 
Geçen sene tahsisatından 200 lira noksaniylc 800 lira konulmuştur. 

Eski yular borçları : 
Eski yıllardan tahakkuk eden borçların tesviyesi için seçen sene bütçesine konulan tah
sisattan 636 lira fazlasiylö 1 242 lira teklif olunmuştur, 

DİYANET ÎŞLEEÎ REÎSLÎGÎ 
ı 

Memurlar maaşı: 
Bu sene maaş tertibine geçen seneninkine nazaran 3 622 lira fazlasiylö 765 966 lira tahsi
sat teklif olunmuştur. Bu fark, Teadül kanununun haricinde kalan dersiamlardan 20 
liralıktan 2 tanesinin 30 ve 4 tanesinin 25 liraya ve 15 lirahk 6 tanesinin 20 liraya, 12 
liralık 7 tanesinin 15 liraya ve 7 tane 10 liralık vaizin 15 liraya çıkarılmasından ileri 
gelmiştir. 
Açık maaşı: 
Açıkta olan bir memurun maaşını karşılamak üzere bu tertibe 119 lira fazla konulmuştur. 
Müstehikkim ilmiye: 
Müstchi'kkini ilmiye tertibinden maaş almaktalar iken vefat edenlerin tasarruf olunan 
maaş tutarı olan 3266 lira, bu fasıldan tenzil olunmuştur. 

Memurlar ücreti: 
Geçen senenin aynıdır. 
Müteferrik müstahdemler: 
Bu tertibe geçen seneye nazaran 4 070 lira fazla tahsisat konulmuştur. Bu fark, merkez 
müteferrik müstahdemler kadrosunda bulunan on bir müstahdemin ücretlerine görülen 
lüzum üzerine seyyanen beşer lira zam yapılmasından ve odacısı'bulunmıyan vilâyet 
müftülüklerinde çalıştırılmak üzere 30 lira, ücretli bir, 20 lira ücretli iki hademenin 
kadroya ilâvesinden ve keza ayrıca 15 lira ücretli 10 aded kuran öğreticisinin kadroya 
alınmasından ileri gelmiştir. 

Muvakkat tazminat: 
Geçen senenin aynıdır. 

Tekaüt ikramiyesi: 
Cîeçen senenin aynıdır, • • -

Çocuk zammı: 
Geçen yıl tahminen konulan 1 500 lira tahsisatın hakikî ihtiyaca yetecek miktara çıka
rılması için bu tertibe 11 500 lira fazla konulmuştur. 

Yakacak zammı: 
Geçen yıl tahminen konulan 1 500 Ura tahsisatın hakikî ihtiyaca yetecek miktara çıka
rılması için bu tertibe 2 500 lira fazla tahsisat ilâve edilmiştir. 
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167 1 Merkez kırtasiyesi; 
2 Merkez mefruşat ve demirbaşı: 
3 Merkez tenviri: 

Fiyat yükselmelerini, karşılamak üzere bu tertibin birinci maddesine .100; ikinci madde
sine 200 ve üçüncü maddesine 60 lira zam yapılmıştır. 

4 Merkez teshini: 
Tertibin muhafazası için bir lira tahsisat konulmuştur. 

5 Merkez müteferrikası: 
Bu tertipte» 220 liranın tenzili mümkün olabilmiştir, 

168 1 Vilâyetler kırtasiyesi: 
'2 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı: 
3 Vilâyetler tenviri : 
4 Vilâyetler teshini: 

Fiyat yükselişlerini karşılamak üzere birinci maddesine 100 lira, İkinci maddesine 220 
lira, üçüncü maddesine 700 lira, dördüncü maddesine 100 lira fazla tahsisat konulmasına 
lüzum hasıl olmuştur, 

5 Vilâyetler müteferrikası: 
Bu tertipten 80 liranın tenzili mümkün olabilmiştir. 

169 Matbu evrak ve defterler: 
Kâğıt fiyatlariyle basım ücretinin artması üzerine bu tertibe 260 lira zam yapılmasına za
ruret hâsıl olmuştur. • • 

170 1 Posta ve telgraf ücreti. 
Münakalât vekâletinin işarına uyularak 237 lira noksaniyle 700 lira tahsisat konulmuştur. 

2 Telefon ve diğer muhabere ücretleri. 
Geçen sene bütçesine konulan 350 liranın kifayetsizliği görüldüğünden bu tertibe 120 
lira ilâve eedilmişttir, 

171 Kira bedeli. 
Eu fasıldan 500 liranm tenzili imkân dahilinde bulunmuştur. 

172 1 Daimî memuriyet harcırahı. 
Geçen senenin aynıdır. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Geçen senenin aynıdır. . 

İ73 Melbusat. 
Fiyatların yükselmesi hasebiyle bu tertip için 200 lira fazlasiyle 1 200 lirahk tahsisat 
teklifine zaruret görülmüştür. 

174 Tedavi ve yol masrafı: 
Geçen senenin aymdn . ' 

175 Neşriyat: . 
Geçen senenin aynıdır. . 

176 Geçen yıl borçlan: 
Geçen senenin, aynıdır, 

177 Eski yıl borçları: 
Geçen senenin ayman*. • l 
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179 1 Memurlar maaşı: 
4286 ve 4353 sayılı kanunlar gereğinee yapılan teşkilat ve (L) cetvelindeki mevkuf 
kadrolardan bir kısmının serbest bırakılarak, fiili kadrolar' meyanına alınmış olması 
dolayısiyle bu tertibe 750 000 lira fazlasiylc 8 436 561 lira tahsisat konulmuştur. 

180 2 Müteferrik müstahdemler ücreti: 
Bu tertibe konulan 2 419 770 lira tahsisat, geçen senekinc nazaran 337 578 lira fazla
dır. Bu fazlalık 4353 sayılı kanunla kabul olunan . muhakemat müdürlükleri teşkilâtı 
dolayısiyle yeniden tâyinine lüzum' görülen 30 aded muakkibin ücretleriyle müteferrik 
müstahdemlerden bazılarının hayat pahalılığı yüzünden ücretlerine yapılan ' zamlar 
karşılığıdır. 

4 Millî piyango murakıp ve âzaaı ücreti: 
Bu tertipte görülen 1 690 lira fazlalık piyango murakıbının ücretinin 200 liradan 300 
liraya çıkarümış ve bu sebeple fevkalâde zam miktarının da artmış olmasından müte
vellittir. 

181 Muvakkat tazminat: 
4286 ve 4353 sayılı kanunlar ile kabul olunan teşkilât dolayısiyle bu tertibe 22 548 
lira fazla tahsisat konulmuştur. 

184 Çocuk zammı: 
Geçen sene bütçesindeki 40 000 lira tahsisat kâfi gelmediğinden bu tertibe Muhasebei 
umumiye kanununun 56 ncı maddesi gereğince 30 000 lira tahsisat naklolunmuştur. 
Bu sebeple işbu çocuk zammı faslına 30 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

185 1 Kırtasiye 
2 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
3 » tenviri , 
4 » t e s h i n i ' . • • • • ' , 
5 » müteferrikası 

186 1 Vilâyet kırtasiyesi 
2 » mefruşat ve demirbaşı 
3 » tenviri 
4 » teshini 
5 » müteferrikası ., ' ." . . 

190 1 Vekâlet otomobili: 
Geçen sene bütçesinde bu tertiplere konulan tahsisatların, eşya ve malzeme fiyatların
daki yükseklik dolayısiyle sene nihayetine kadar kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından 1943 
bütçesinde bu tertipler için hizalarında gösterildiği veçhile asgari % 20 nispetinde zam 
yapılması zaruri görülmüştür. 

187 Matbu evrak ve defterler: 
Kâğıt ve sair malzeme fiyatlariylc baskı ücretlerindeki yükseklik dolayısiyle İ942 büt
çesindeki tahsisatın sene nihayetine kadar kâfi gelmiyeceği nazarı dikkate alınarak 1943 
bütçesinde bu tertip için 126 000 lira fazlasiyle 497 000 lira tahsisat konulmuştur, 

191 1 Daimî memuriyet harcırahı: 
2 Muvakkat memuriyet harcırahı; 

Geçen sene bütçesinde bu tertiplere konulan taasisatıtr götte nihayetine kadar kâfi gelmi
yeceği anlaşılmasına ve ahiren kaimi ohınnn bir kanun ile harcırah .yevmiyelerine % 
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50 nispetinde zam yapılmış olmasına binaen 1943 bütçesinde bu tertipler iğin hizala
rında gösterilen miktarlarda fazla tahsisat teklif olunmuştur. ; 

192 Melbusat: 
196 1 Kıymetli evrak ve malzeme bedeli ve hasisi masrafları: 

1942 senesi bütçesindeki melbusat ve kıymetli evrak fasıllarmdaki tahsisatların, ku
maş, imaliye, kâğıt ve amele ücretlerindeki yükseklik dolayısiyle sene nihayetine kadar 
kâfi gelnıiyeccği anlaşılmış okluğundan 1943 senesi bütçesinde melbusat faslı için 4 000 
ve kıymetli evrak faslı için de (]6 000) lira fazlasiyle tahsisat teklif olunmuştur, 

2' Vazifeleri haricinde tahsil işlerinde çalıştırılan gümrük memurları aidatı: 
3 Tatil günlerinde ve mesai saatleri dışmda sinemalarda çalıştırılacak memurlar yevmiyesi: 

1942 senesi bütçesinde bu fasıllara konulan tahsisat, bu işlerde çalıştırılan memurların 
aidat ve yevmiyelerine kâfi gelmediğinden vo sinema ve tiyatrosu mütaaddit olan (11) 
vilâyet ve kaza merkezine yeniden memurlar tâyinine lüzum hâsıl olduğundan 1943 büt
çesine bu fasıllar için ceman 20 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

4 Aynen alınacak nebati yağlar vergisinin her türlü tahsil masrafları: 
4307 numaralı kanun mucibince nebati yağlardan aynen alınacak verginin murakabe ve 
tahsili işlerinde kullanılacak memurların ücret ve sair masrafları için 300 000 liralık tah
sisata lüzum ve ihtiyaç görülmüştür. ' ; • , . , • 

197 3 Kambiyo işleri murakabe masrafları: 
1567 sayılı kanunun tatbiki masraflarına 12 660 lira ilâve edilmiş ve karşılığı Merkez 
bankasından alınmak üzere aynı miktar fazlalık varidat bütçesine konulmuştur. 

198 1 Tesbit, .tevsi ve mübadil işleri: 
Millî ve mübadillerden metruk emvalin tesbit ve tevzii işlerine 1943-senesinde daha geniş 
sahada devam olunacağından İm işler için 150 000 lira fazlasiyle 750 000 lira tahsisat 
teklif olunmuştur. • ' 

200 1 Merkez kontrolörleri: :".' 

i , f Defterdarlar, malmüdürlerİ, varidat müdürleri ve kontrol memurları: 

f Vergi kanunlarının tatbiki için köylere gönderilecekler: 
Bu fasıllarda yazılı memurların devir ve teftiş harcırahları için ceman 288 500 liralık 
tahsisata lüzum ve ihtiyaç görülmüş ve harcırah yevmiyeleri de % 50 nispetinde artmış 
olduğundan 1943 senesi bütçesine 1942 bütçesine nazaran 98 000 lira fazla tahsisat ko
nulmuştur. 

204 1 İşletme masrafları ve amele ücreti: , 
3 İptidai maddeler: 

Yevmiyelerin yükselmesi vo bazı munzam işlerin çokluğu yüzünden iş hacminin artması 
ve mevaddı iptidaiye fiyatlarındaki yükseklik dolayısiyle bu tertiplere, geçen senekine 
nazaran 30 000 lira fazlasiyle tahsisat konulmuştur. 

205 1 Muallim ve idare memurları ücreti: 
2 Mektebe getirilecek memur ve talebe yevmiyeleri: 

Bu fasıldaki 50 000 lira fazlalık: 
A) Muallim ve idare memurları kadrolarında yapılan değişikliklerden; 
B) Hayat pahalılığı dolayısiyle kamınla yevmiyelere yapılan zamları karşılamak maksa-
diyle talebe yevmiyesinin arttırılmasından mütevellittir, 
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231 Devlet limanları işletme umum müdürlüğüne yardım: 
Mülga izmir ve Trabzon liman idareleri memurlarının tazminatları kargılığı olarak Dev
let limanlan işletme umum müdürlüğü bütçesine konulmuş olan tahsisata karşılık olmak 
üzere 1942 malî yılı bütçesine mevzu 100 000 lira yardım tahsisatının yalnız 1943 yılına 
nranhasır olmak üzere aynen kabulü muvafık görülmüştür. . * 

232 , Vakıflar umum müdürlüğü bütçesine yardım: 
İdarenin 1942 malî yılı içinde 200 000 lirayı mütecaviz varlık vergisi ödemiş olduğu 
nazarı dikkate alınarak geçen sene bütçesine mevzu 200 000 lira yardım tahsisatının 1944 
yılı bütçesinde kaldırılmak üzere bu sene bütçesinde aynen bırakılması uygun görülmüş
tür. -

DEVLET BORÇLARI 

1943 malî yıb. Devlet borçlan bütçesinin tertip tarzıyle fasıl numaralarında geçen yıl bütçesine na
zaran basa değişiklikler yapılmış; ayrıca bir kısımtertiplerdeki tahsisat da aşağıda sırasiyle arzedi-
len mucip sebeplere binaen tezyit veya tenzil olunmuştur. 

Bu yılın bütçe teklifinde geçen yıla nazaran 1, 3, 4, 5, 9, 10/1, 11/1, 12, 13, 17/5 ve 20 nei fasıl
lara ceman 24 152 725 lira zam yapılmış; 2, 7, 8, 10/2 ve 18 nci fasıllardan da 3 003 646 lira tasar
ruf temin edilmiş ve netice itibariyle 1943 yılına ait. bütçe teldifi 1942 bütçesine nazaran 21 149 079 
lira fazla ile bağlanmıştır. 

F. M. 

258 2094 sayılı kanun gereğince yapılan istikraz: -' i 
Çekiliş masrafları arasında artış gösteren ilân ücretlerini karşılamak İçin bu fasla 1 000 
lira fazla tahsisat konulmuştur. 

259 2463 sayılı kanun' gereğince yapılan istikraz: 
Geçen yıl bütçesinde bu istikrazın müteferrik ve muhtemel masrafları için konulan tahsi
sattan kullanılmasına lüzum kalmıyan 4 000 lira tenzil edilmiştir. 

260 3322 sayılı kanun gereğince çıkardan tahviller: ı 
258 nei fasıl için arzedilen mucip sebeplere binaen bu fasla da 2 000 lira zam yapılmıştır. 

261 4057 sayılı kanun gereğince yapılan istikraz : 
Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak ve Iran hudutlarına yapılacak demiryolları
nın inşası için 4057 numaralı kanunla verilen salâhiyete müsteniden çıkarılmış olan 15 mil
yon liralık tahvilden maada 1942 malî yılında aktedileeek üçüncü tertip 5 milyon, hralık 
istikrazın 1943 de ödenecek faiz ve itfa bedelleriyle komüsyon, sigorta ve sair masrafla
rını karşılamak için geçen seneye nazaran 472 000 lira fazla tahsisat konulmasına lüzum 
hâsıl olmuştur. . 

262 . 4275 sayılı kanım gereğince yapılan istikraz: 
H;illî Müdafaa ihtiyaçları için 4275 sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden 1942 ma* 
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lî yılında aktedilon 40 milyon liralık istikrazın 1943 malî yılı zarfında ödenecek faiz ve 
itfa bedelleriyle komüsyon, sigorta ve sair masrafları için yeniden açılan bu fasla 
3 794 000 lira tahsisat konulmuştur. 

263 Mahsubu umumî tahvilleri: ' 
Mahsubu umumî kanunu mucibince verilmiş olan tahvillerin faiz ve resülmali havi 12 
numaralı kuponu için 1943 yılında ödenecek 60 000 lira ile âtiyen ihraç edilecek tahville
rin müterakim kuponlarından, 100 lira ve daha aşağı küsurat için nakden ödenecek mik
tara tekabül etmek üzere 20 000 lira ki ceman geçen sene olduğu gibi 80 000 lira tahsisat 
teklif edilmiştir. 

264 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlar gereğince ödenecek harçlar: 
Muvazenei umumiye kanununun 15 nçi maddesi mucibince nakden ödenecek borç mikta
rından 1942 yılındaki fiili sarfiyat nazarı itibara alınarak geçen seneye nazaran 50 000 
lira noksan tahsisat teklif edilmiştir. 

265 2425 sayılı kanun gereğince çıkardan bonolar: 
1943 yılında ödenecek bonolar nazarı itibara alınarak bu tertibe geçen seneye nazaran 
2 922 796 lira noksaniyle 700 000 lira konulmuştur. 

266 Fevkalâde tahsisat karşılıkları: * 
Bu fasla konan tahsisat fevkalâde tahsisat karşılıklarından ve 1715 numaralı kanun ve 
müzeyyelâtiyle diğer kanunların tesbit ettiği hadler dahilinde çıkarılan Hazine bonola
rından doğan borçların faiz ve itfa bedellerine taallûk etmektedir. Tasarruf bonoları 
için Amortisman sandığına verilecek üeret ve masraflara ait tahsisat da hu fasla dahil bu
lunmaktadır. Binaenaleyh yukarıda yazılı borçların faizleri ve icabında resülmalleri 
bu fasıldan ödenecektir. 
Fevkalâde tahsisat karşılıklarını teşkil eden borçların itfasın* tesri maksadiyle bu sene
nin tahsisatı geçen seneye nispetle 5 milyon lira çoğalmıştır. 

267 1 Evrakı nakdiye itfası: 
1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince evrakı nakdiye itfa. karşılığı olan Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek moblâğ, masraf bütçesinin % 1 i olarak hesap 
edilmiştir. 1943 yılı masraf bütçesi tah minhıdekî fazlalık dolayısiyle bu tertibe de geçen 
seneye nazaran 847 939 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

2 Evrakı nakdiye mukabili verilen bonolar: 
1715 sayılı kanunun 5 nci maddesi mucibince Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına 
verilmiş olan bonolar kısmen de geçen yıl ödenmek suretiyle azaldığından bunların % 
1 faizini teşkil eden bu tahsisat 26 500 lira noksaniyle 1 344 500 lira teklif edilmiştir. 

2302 sayılı kanun gereğince verilecek sermaye: 
2302 sayılı kanunun 5 nei maddesinin C fıkrası mucibince Ziraat bankasına verilecek 
sermaye, masraf bütçesinin % 1/2 sinden ibaret olacağı ve 1943 masraf bütçesi geçen se
neden fazla bulunduğu için bu sene 423 973 lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. 
3491 saydı kanun gereğince yapılan tediyeler: 
3491 sayılı kanun mucibince buğday ve silo iğlerinin Toprak mahsulleri ofisine devri do-
layısiyle Ziraat bankasına verilecek taksit karşılığıdır. 

269 Hükme bağlı borçlar: 
Bu tertibe geçen sene komıkan tahsisat kâfi gelmediğinden münakale teklifine zaruret 
hasıl olmuştu. Bu sebeple geçen yıla nnz^rnn 50 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. 
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% 7,5 faizli 1933,Türk borcu tahvilleri: 
28. V . 1933 .tarihli ve 2234 numaralı kamınla tasdik edilen Düyunu umumiye itilâfna-
mesî mucibince, Osmanlı borçlarından Cumhuriyet Hükümetine isabet eden hisseyi tem-
silen {% 7,5 faizli İ933 Türk borcu) unvaniyle beheri 500 Fransız frangı itibarî kıy
mette 1 925 272 aded tahvil çrkarıhnıştı. İstikrazın itfa müddeti 50 sene olmakla bera
ber, itilâfnamcde bu tahvillerin, 1943 haziranından sonra, başka bîr istikraz tahvili veya 
başa baş fiyat büzerinden erken ödemeye tabi tutulabileceği derpiş edilmişti. 
itilâfnamenin mebdeinden itibaren icra edilen normal ve fevkalâde itfalarla tedavülde 
bulunan tahvil miktarı hayli azalmış olduğu gibi, erken ödeme lıakluuıjz gözönüııde 
tutularak yapılan devamlı mubayaalar ve bazı aranjmanlarla, tedavülde bulunan tah
villerin mühim bir kısmı Devlet müesseselerinin eline geçmiş ve bu suretle 50 senelik 
itfa müddetinin hitamından evvel yapılacak malî operasyonun tahakkukunu mümkün 
kılacak şartlar temin olunmuştur. Bu vaziyet nazara alınarak mümkün olan en yakın 
bir tarihte erken tediye yapılması kararlaştırılmıştır. 
1933 itilâfnamesîne nazaran haziran 1943 den sonra 3 ay evvel ilân edilmek şartiyle ilk 
kupon vâdesinde erken tediye yapılması mümkün olduğundan 25 teşrinisani 1943 kupon 
vâdesinde bu ameliyeye tevessül olunacaktır. 1933 tahvillerinin, bir kısmı Türkiye Cum
huriyet Merkez bankasiylc Amortisman sandığı elinde bulunduğu cihetle erken tediyede 
bunlara mukabil beş senede müsavi taksitlerle itfa edilecek senevi % 4 faizli Hazîne bo
nosu verilmesi için Umumî muvazene kanununa hüküm konduğu gibi mütebaki tahvil
lerin itibarî kıymet üzerinden tediyesine kâfi gelecek tahsisat da bütçeye vazedilmiş
tir. Bu suretle yapılacak erken tediye sayesinde gelecek bütçelerin faiz yükü azaltıl
mış olduktan maada bilhassa rehin ve teminat hakkındaki hükümleriyle İmparatorluk 
devrinin elim btr hâtırasını yaşatan büyük bir bore ortadan kalkmış olacaktır. 
Arzedilen sebeplere binaen 13 404 442 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

2670 ve 3022 sayılı kanunlar gereğince Amerika Birledik Devletleri, Hükümetine verile
cek taksit: 
2670 ve 3022 sayılı kanunlar mucibince ve itfa plânı dairesinde Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetine verilecek olan taksit geçen senekinden farklı olmadığından aynı 
miktar teklif edilmiştir. 

1722 sayılı kanun gereğince yapılan istikraz: 
1722 sayılı kanuna istinaden yapılmış olan kibrit istikrazının itfa plânı mucibince 1943 
yılında ödenecek olan faiz ve itfa bedellerine taallûk eden bu tahsisatta da geçen seneye 
nazaran bir fark mevcut değildir. 

2434 sayılı kanun gereğince teinin olunan kredi: 
Bu fasla konan tahsisat 2434 numaralı kanun mucibince temin olunan krediden istimal 
edilen miktarın Hazineye isabet eden kısmına ait itfa ve faiz tahsisatına tekabül etmek
tedir. 
10 milyon sterlinlik kredi: 
27 mayıs 1938 tarihlî 10 milyon sterlinlik Garanti Anlaşmasının mubayaa müddeti bir 
sene uzatılmak suretiyle kredi bakiyesinin istimali imkânı elde edilmiştir, "Kredinin ta
mamı 1942 malî yılı sonuna kadar istimal edilmek mümkün olduğu cihetle böyle bir 
imkânın tahakkuku haline göre ödenecek faiz ve itfayı karşıhyacak. tahsisat bu fasla va
zedilmiştir. 
25 milyon sterlinlik kredi: 
25 milyon sterlinlik teslihat Kredi' Anlaşmasına tevfikan malzeme ve teçhizat mubayaa
sına devam olunduğundan kredinin 1942 malî yılı sonuna kadar tamamen istimali halin
de ödenecek taksit faizlerin istilzam ettiği tahsisat bu fasla konmuştur. 
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3 15 milyon sterlinlik istikraz: 
19.1.1942 tarihli ve 4171 numaralı kanunla tasdik edilen anlaşma mucibince aktedi-
len 15 milyon sterlinlik istikrazın itfa plânına göre 1943 de Ödenmesi lâzımgelen faiz 
ve itfa bedelleriyle sair masraflarının geçen seneye nazaran farklı olmaması itibariyle 
teklif edilen tahsisatta da fark mevcut değildir. 

4 2 milyon sterlinlik istikraz: 
19.1.1942 tarihli ve 4171 sayılı kanunla tasdik edilen mukavele mucibince İngiltere Hü
kümetiyle aktedilen 2 milyon sterlinlik istikrazın plân mucibince 1943 de Ödenecek faiz 
ve itfa bedelleriyle sair masraflarının geçen seneye nazaran farklı bulunmamasından 
aynı miktar teklif edilmiştir. 

5 264 milyon franklık istikraz: 
19.. 1.1942 tarihli ve 4171 sayılı kanunla tasdik edilen mukavele mucibince Fransız Hü
kümetiyle aktedilen 264 750 000 franklık istikrazın plân mucibince 1943 de ödenecek 
faiz ve itfa bedelleri geçen seneye nazaran farklı olmamakla beraber frank kurunun 
malûm olmamasından ufak bir marj nazarı itibara alınarak 7 371 lira fazla teklif olun
muştur. 

275 Vatani hizmet mukabili bağlanan maaş ve tahsisatlar: 
Geçen yıla nazaran 350 lira azalmıştır. 

276 Tekaüt, dul, yetim maaş ve tahsisatları: 
Değişiklik yoktur. 

277 4178 sayılı kanun gereğince verilen çocuk zammı: 
Geçen yıl bütçesiyle kabul olunan 100 OOO lira kifayet etmediğinden münakale yoluyla 
temin olunan 150 000 lira nazarı itibara alınarak bu yıl da 150 000 lira ilâve edilmiştir. 

278 551 sayılı kanun gereğince malûllere verilecek arasa bedeli: 
Geçen sene olduğu gibi bu sene de 80000 lira teklif edilmiştir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKALETİ 

Vekilliğimizin 1943 yılı bütçesi 1942 yılına nazaran 1 955 606 lira fazlasıyle 9 633 591 liraya 
baliğ olmuştur. Bundan 2 655 914 lirası Vekâlet ve gümrük hizmetlerine ve 6 977 677 lirası da 
Gümrük Muhafaza genel komutanlığı hizmetlerine ve fazlalığın 162 651 lirası Vekâlet kısmına 
<re 1 792 955 lirası da Muhafaza genel komutanlığı kısmına ait bulunmuştur. 

Vekâlet kısmına ait tertiplerin fazla ve noksanları aşağıda gösterilmiştir: 

F. M. ' . 

279 VeMİ tahsisatı: 
1942 yılının aynıdır. 

280 Maaş: 
17 477 lira fazladır. Bu fazlalık 1942 yılı bütçesine bağlı (L) cetvelinden 80 lira ma
aşlı (2) ve 50 lira maaşlı (4) müfetti-jin ve 70 lira maaşlı bir baş kimyagerin fiili kad-
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roya alınmasında» ötürü hasıl olan maaş ye zamları tutarıdır. Fiili kadroya alınması 
sebebine gelince: gerek yeniden vaz edilen ihracat vergisi gerekse hali-hazır vaziyetin 
Gümrük muamelâtında husule getirdiği anormal vaziyetlerin tanzimi ve inhisarlar teş
kilâtının Vekâlet müfettişleri tarafından 'da vekâlet namına teftiş ve murakabesi pren
sibinin vekâletçe esas olarak kabul, edilmesi yüzünden teftiş işleri artmıştır. Bundan 
dolayı (L) cetvelinde bulunan 7 müfettişten 6 tanesinin fiili kadroya alınmasına ve bu 
suretle müfettişler kadrosunun takviyesine ihtiyaç ve zaruret görülmüş olmasındandır, 

28i Ücretler: 
19 830 lira fazladır. Bu fazlalık müteferrik müstahdemler sınıfında bulunan odacı, ka
pıcı, bekçiler, almakta oldukları ücretleri bugünkü hayat pahalılığına nazaran az gör
düklerinden bir çokları vazifelerini terkederek ayrılmışlardır. Aynı ücretle yerlerine is
tekli bulunamadığından bu hizmetleri görebilmek için bunların, ücretlerine birer mik
tar zam yapıldığı gibi makinist, usta, elektrikçi gibi teknik işlerde çalıştırılanlar dahi 
hariçte daha fazla ücretli iş buldukları için durmamakta olduklarından bu sebep ve 
zaruretlerden ötürü müteferrik müstahdemlerin ücretleri birer miktar arttırılmış ve 1943 
kadrosuna bîr bekçi ilâve edilmiş olmasındandır, 

282 Muvakkat tazminat: 
G84 lira fazladır. Bu fazlalık memurlar maaşı kısmında izah olunduğu üzere (L) cet
velinden fiili kadroya alınan müfettişlerle baş kimyagerin ve Ankara Gümrüğü kadro
sunun arttırılmış olmasından ileri gelmiştir, 

283 Tekaüt ikramiyesi: 
1 560 lira fazladır. Bu fazlalık 1943 yılında yaş tahdidine uğrayacaklar ile tekaütlüğü
nü isteyen memurlara yerilecek ikramiye tutarı farkıdır. 

284 Çocuk zammı: 
1942 yılının aynidir. 

285. Yakacak zammı: 
2 000 lira noksandır. Bu zamma müstahak 1 500 ve daha yukarı rakımlı mahallerde bu
lunan Gümrük teşkilâtının kadrolarına nazaran tahsisat fazlası olmasındandır. 

286 Merkez büro masrafları: 
11 900 lira fazladır. Bu fasla yapılan fazlalık mubayaası zaruri görülen yol keçesi ile 
mevcut mtofruşatm tamirleri ve 4375 sayılı kanunla elektrik ücretlerine yapılan zam ve 
yeni binanın işgal olunan kısımlarının tenvir ve teshini için yapılacak elektrik ve mah
rukat sarfiyatının miktar ve fiyatlariyle kırtasiye ve müteferrika tertibinden alınacak 
eşya fiyatlarının yükseliş farklarıdır, 

287 Vilâyetler büro masrafları: 
18 450 lira fazladfrv Gümrük idarelerinin mefruşat ihtiyacı bütçe zarureti dolayisiyle kı
sım kısım temin edilmekte olduğundan gümrüklerin vâki isteklerinden nmbrem olan 
kısmının temini ve mevcutların tamiri ve gümrük idarelerinin mahrukat, kırtasiye ve 
müteferrika iMiyaçlarmuı karşılanması için eşya fiyatlarmm yükselmesinden, ötürü za
ruri olarak ilâve edilen tahsisat farktandır. 

288 Matbu evrak ve defterler: 
1942 yılının aynıdır, 

289 Posta ve telgraf ücret ve masrafları: 
,20 570 lira fazladır. Bu fazlalığın 15 970 lirası Posta ve telgraf umum müdürlüğünden 
6 aylık istatistiklere göre 1943 yılı bütçesine konulması istenilen tahsisat farkı ve 4 600 
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lirası da telefon ve üeretli muhabere, ye mukâleme üerctleriylç muamele vergisine ya
pılan zamlardan Ötürü ilâve olunan tahsisat farkıdır. 

290 Kira bedeli: 
1 692 lira eksiktir. Bu eksiklik icarla bina işgal eden bazı gümrüklerin kaldırılmasından 
ve vekâlet binasmda yapılan, garajdan dolayı isticarına lüzum kalnııyan garaj kirasından 
doğmuştur. • , 

291 Haldi vasıtaları: _ 
1 800 lira fazlalık fiyat farkıdır. 

292 Harcırahlar: 
33 000 lira fazladır. Bu fasıldaki fazlalığın 24 000 lirası harcırah yevmiyelerine ya
pılan % 50 zam ile artırılan nakil vasıtalarının ücret farkları ve 9 000 lirası 18 hazi
ran 1341 tarihli Türk - Alman Anlaşması mucibince Sivlingrat ve Pityon'da gümrük 
muamelelerini yapmakta olan memurların bu vazifeleri 1943 yılmda da devam edece
ğinden verilecek yevmiye ve harcırahlariyle ticaret anlaşmaları için yabancı memleket
lere gönderilecek heyete vekâletimiz teşkilâtından iştirak ettirilecek olan müfettiş ve 
memurların harcırah ve yevmiyelerine karşılfo olarak konulan tahsisattır. 

293 Melbusat: 
903 lira fazlalık kumaş ve dikiş ücret ve masraflarının yükselmesinden ötürü konulan 
tahsisat farkıdır. 

294 Tedavi ücreti: 
2 000 lira fazladır. 1942 senesi bütçesine konulan tahsisatın memurların tedavi ücretle
riyle yol masraflarını karşılamadığından ve tahsisatın yetişmemesi yüzünden hasta ma
murların tedavisi temin edilememesinden ötürü bu ihtiyaçları karşılayabilmek için ko
nulan tahsisat farkıdır. 

295 Nakliye ve bendiye masrafları: 
3 000 lira fazladır. Merkezden gümrüklere sevkedilen defatir ve evrakı matbua ile 
gümrüklerden İstanbul'a ve diğer gümrüklere satılmak üzere gönderilen sahipsiz eşya 
ve gümrükler ile merkez arasında yapılan nakliyatın nakil ücretlerinin artmış olmasın
dan ötürü yapılan zaruri zamdır; 

296 Gümrük idareleri masrafları: 
3 250 lira fazladır. Bu fasıldaki fazlalık nakliyat faslından sarfedilen kaçak eşya ve hay
vanların 'nakil, iaşe, bakrnı ve koruma masraflarının nakliyat tertibinden çıkarılarak 
bu fasla alınmasından ve esasen nakil faslındaki tahsisatın kâfi gelmemesinden dolayı 
bu tertibe ilâve edilen tahsisat farkı'dır. ', 

297 Gümrük ambarlarında kaybolan eşya tazminatı: 
1942 yılınm aynıdır. 

298 Mukannen masraflar; .'. . 
1942 yılının aynıdır. 

299 İnşaat ve tamirat: 
18 204 lira fazladır. Bu fazlalık Cenup demiryolları idaresince inşa edilerek Hazineye 
dcvrolunanlar ile yeniden inşa edilecek gümrük memurlarının ikametlerine mahsus 
binaların inşa masrafına yardım olmak üzere Cenup demiryollarına verilecek inşa mas
rafı farkıdır. 
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Gümrük kursları masrafı: 
9 065 lira fazladır. Bu fasıldaki -fazlalığın 6 200 lirası Ankara haricinden kursa ge
tirilecek olan yirmi ınjemurun yevmiyelerinin % 50 zamlarindan ve 1 000 lirası bülten 
ve kitapların baskı ve kâğıt vesair levaznn fiyatlarının yükseliş.farklarından ve 2 000 
lirası da kursa gelecek olan talebelerin muvakkat memuriyet faslından yerilmekte olan 
harcırahlarının bu fasla alınnüş olmasındandır. 

Pasif korunma, masrafları: • 
1942 yılının aynıdır. 

Tartı aletleri masrafı: 
1 000 lira fazladır. Varidatın tahakkukuna esas olan gümrüklerde mevcut paskül, kan
tar ve terazi gibi tartı aletlerinin tamir masraflariyle bazı gümrükler için yeniden alına
cak tartı aletlerinin fiyatları yükselmiş olduğundan bu tamir, mubayaa ve damga resim-
.leri için sarfına lüzum görülen tahsisat farkıdır. 

Kitap, mecmua, genel yazılar umumî masrafları ve yazma ve tercüme ücretleri: 
3 600 Ura fazladır. Fazlalık hazırlanan ve bastırılacak olan Gümrük ve tarife kanunları
nın kağıt ve baskı masraflariyle diğer matbuaların ve umumî muharreratın kâğft baskı 
vesair masraflarının bugünkü rayice göre artmış olmasından ötürü ihtiyaca göre konu
lan tahsisat farkıdır. 

Staj masrafları: 
1942 yılının aynıdır. 

Geçen ve eski yıllar borçları 
1942 yılının aynıdır. 

Muhafaza genel komutanlığı kısmına ait tertiplerin fazla ve noksanları aşağıda 
gfaterUmiştir, 

Maaş: 
85 553 lira fazladır. Bu fazlalık 1942 "malî yılında askerî kadroya eksik konulmasından 
ve 800 acemi erin kadroya ilâvesinden konulmuştur. 
Açık maaş: 
1 038 lira noksandır. 

Memurlar ücreti: 
Geçen senenin aynıdır. 
Müteferrik müstahdemler ücreti : "•"" 
(36 970) lira fazladır. Bu fazlalık müteferrik müstahdemler smıfmda bulunan deniz ve 
atelyelerdeki makinist, elektrikçi, motorcu, tornacı, tesviyeci, demirci ustaları gibi teknik 
işlerde çalıştırılanlara verilmekte olan ücret bugünkü hayat pahalılığına nazaran az gö
rüldüğünden ve daha fazla ücretle hariçte iş buldukları için ayrılmakta odacı, kapıcı, 
bekçi gibi müstahdemler de aynı sebepden dolayı işlerini terketnıekte bulunduklarından 
ve bunların yerine başka işçi bulunamadığından ücretleri birer miktar artırılmış ve 1942 
kadrosuna nazaran bir atelye başmakinisti ilâve edilmiş olmasından fazla konulmuştur. 

Muvakkat taznünat : 
Geçen-senenin aynıdnv 

Tekaüt ikramiyesi : 
90Q lira fazladır, tekaüt olacaklar için konulmuştur. 
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Çocuk zammı: 
18 000 lira fazladır. 1942 yılı bütçesine noksan konulmasından dolayı konulmuştur. 
Yakacak zammı: 
Geçen senenin aynıdır, 

313 Erbaşlara verilecek nakdi mükâfat: 
Geçen senenin aynıdır. 

314 1 Kırtasiye : 
350 lira fazladır. Bu fazlalık kırtasiye fiyatlarının yükselmiş olmasından konulmuştur, 

2 Mefruşat re demirbaş : 
2000 lira fazladır. Bu fazlalık bütçe zarureti dolayısıyle kısım kısım temin edilmekte 
olan ve 1943 malî yılında temini icabeden mübrem ihtiyacın karşılanması ve bilûmum eş
ya ve imalât fiyatlarının yükselmiş olmasından konulmuştur. 

3 Müteferrika : 
1 000 lira fazladır. Bu fazlalık eşya fiyatlarının artmış olmasından dolayı konulmuştur, 

315 , Matbu evrak ve defterler: 
1600 lira fazladır. Bu fazlalık baskı ve malzeme fiyatlarının artmasına karşılık fazlalaştı? 
nlmıştır. 

Telefon ve diğer muhabere ve ücret masraftan : 
580 lira fazladır. Bu fazlalık 4375 saydı kanunla ilâve edilen vergi için konulmuştur. 

Kira bedeli : 
2 000 lira eksikti.r Bazı karakolların kapatılmasmdandır. 

1 Daimî memuriyet harcırahı: 
13 000 lira fazladır. Bu fazlalık yevmiyelere yapılan, yüzde elli zam ve nakil vasıtaları 
ücretlerinin artmış olmasından dolayı .konulmuştur, 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı : 
5 000 lira fazladır. Bu fazlalık yukarıda arzedildiği veçhile yevmiyelere yapılan zamdan 
ve nakil vasıtalarının yükselmiş olmasından. 

S Müfettişler harcırahı: 
2 000 lira fazladır. Bu fazlalıkta yevmiyelere yapılan zamla nakil vasıtalarının yüksel
mesinden. 

319 Tedavi yol masrafı : 
2 000 lira fazladır, İhtiyaca karşılık konulmuştur. 

320 1 Tâyinat: • i •. 
1 040 587 lira fazladır. Bu fazlalık erzak fiyatlarının yükselmiş olmasından ve kadroya 
ilâve edilen 800 erin iaşelerine karşılık konulmuştur 

2 Yem: 
73 432 lira fazladır. Bu fazlalık yem' fiyatlarının yükselmiş olmasından konulmuştur. 

3 Mahrukat, tenvir ve teshin: 
50 000 lira fazladır. Bu fazlalık mahrukat fiyatlarının yükselmesinden ve kadroya ilâve 
edilen 800 erin tenvir ve teshini için konulmuştur. ' ' • . • • , - . ' . . 

321 1 Melbusat : 
275 000 lira fazladır. Bu fazlalık eşya fiyatlarının yükselmiş olmasından ve kadroya ilâve 

•edilen 800 erin melbusatı için konulmuştur. 

F. M. 

311 

312 
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2 Teghisat: 
30 000 lira fazladır. Bu fazlalık yukarıda arzedildiği veçhile eşya fiyatlarının yükselme
sinden ve kadroya ilâve edilen 800 erin teçhizatı için konulmuştur, 

322 Harp levazımı ve teçhizat masrafları:. ^—-•.•-• • 
23 000 lira fazladır, Bu fazlalık 1942 malî yılı bütçesinin 379 neu faslın 3 noü mutabiye 
maddesinin bu fasla ilâve edilmesinden ve muhabere şebekeleriyle, süvari eğer takımları 
ve muhabere şebekeleri için lüzumlu olan makina ve malzemelerinin ihtiyaçları için ve 
bu ihtiyaçların fiyatlarının yükselmiş olmasından konulmuştur, 

323 Ecza ve sıhhî malaeme masrafları : 
1 040 lira fazladır. Bu fazlalık M. M. Vekâleti emrine verilecek 960 liranın bu fasla 
ilâvesinden dolayı konulmuştur, 

324 Veteriner ecza ve malzeme masrafları: 
1 000 lira fazladır. Bu fazlalık ecza ve malzeme fiyatlarının artmış olmasından dolayı 
konulmuştur. 

325 Hayvan mubayaa ve tazmini ; 
16 000 lira fazladır. Bu fazlalık birliklerdeki yaşlı ve ölen hayvanların yerlerine yenile
rinin alınması iğin konulmuştur. 

326 . Nakil masrafları: 
27 000 Ura fazladır. Bu fazlalık nakil vasıtaları ücretlerinin artmasından ve 800 erin 
kadroya ilâvesinden konulmuştur, 

327 Kara ve deniz vaaıtalarmm satm alma bedeli : 
50 000 lira fazladır. Bu fazlalık miadından fazla kullanılan ve tamiri kabil olmryan bazı 
vasıtaların yenilenmesi için konulmuştur. 

2 Tamirat, işletme ve kaçak takibinde tutulacak vesait : 
19 000 lira fazladır. Bu fazlalık 3 maddenin birleşmesinden ve kara motorlu vasıtaları
nın yıpranan lâstiklerinin değişmesi için 120 iç, ve dış lâstikle Ştover arazi binek otomo
billeri için Almanya'dan getirilecek yedek parçaların ve bozuk motorlu vasıtaların tamir 
ihtiyacı için ve benzin fiyatlarının yükselmiş olmasından dolayı konulmuştur, f 

• İstihbarat masrafın: 
Geçen senenin aynıdır. 
inşaat ve tamirat: 
5 000 lira fazladır. Bu fazlalık malzeme vo işçi ücretlerinin yükselmesinden vo bazı yıkılan 
karakolların esaslı tamiratları için konulmuştur. 

1 Muallim ücretleri: 
Geçen senenin aynıdır. 

2 Talebe harcırah ve yevmiyeleri : 
Bu tertibe ilâve edilen tahsisat harcırah yevmiyelerine yapılan yüzde elli zamdan ileri 
gelmiştir. 

3 Umumî masraflar: 
Geçen senenin aynıdır. 
Teçhiz ve tekfin: 
Geçen senenin aynıdır. 

328 

329 

330 
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332 Yemeklik bedeli: 
2 500 lira fazladır. Geen sene eksik konulmasından dolayı konulmuştur. 

333 Hayvan yem bedeli : 
Geçen senenin aynıdır. 

384 Geçen yû borçlan: 
Tahminen konmuşıtur. 

335 Eski yü borçlan : 
Tahminen konmuştur, 

DAHİLÎYE VEKALETİ 

337 1 Memurlar maaşı: 
Vekâletin 1942 bütçesindeki tahsisat 5 215 443 liradır. Fiili kadrosuna göre tahsisat ih
tiyacı 4178 sayılı kanunun kabul ettiği fevkalâde zamlarla beraber 5 307 031 tutmak
tadır. 
1943 senesi bütçesi ile bu iki rakam arasındaki 91.588 lira; mevcut teşkilâtta bu
günkü durum ve iğlerin icabı olarak yapılması gerekli değişiklik ve ihdaslar için 401 510 
lira ilâve olunmuştur. 
Esbabı mueibesi vekâletçe hazırlanmakta bulunan kanun lâyihasiyle arzedİlmek üzere
dir, 

Lira 

1942 bütçesindeki tahsisat 
Fiili kadronun tutarını teminen ilâve edilen 
Teşkilâtta yapılması gerekli tadil ve ihdaslar için • 

Yekûn 

2 Açık maaşı: 
1942 bütçesindeki miktar 2 000 liradır. 5 000 lira zammı ile 1943 için 7 000 liraya çıka
rılmıştır. Hâdiselere tabi bir tahsisat olduğundan yetmediği halde ihtiyaç fasıl içi mü-
nakalesiyle temin olunacaktır. 

338 1 Memurlar ücreti: 
Bıı maddedeki tahsisat geçen seneye nazaran 505 liralık bir fazlalık arzetmektedir. 
3888 sayılı kanunla kabul edilen bir doktor ücretinin teklif edilmek üzere bulunan ka
nun lâyihası ile (100) liradan (140) liraya çıkarılması sebebine müstenittir. 
Bu miktar üzerinden diğer vekâlet doktorlarının kısmı âzami ücret almaktadırlar. 

2 Müteferrik müstahdemler ücreti: 
1942 kadrosuna nazaran senelik tahsisat 326 067 liradır. 1943 için 337 747 lira'teklif. 

• olunmaktadır. Fazlası 11 680 liradır. İhdas edilecek olan Vilâyetler idaresi umum mü
dürlüğü için dört aded 80 lira ücretli daktiloluk kadrosu konulmuştur. Bir aded 60 li
ra ücretli motosiklet müvezziliği ihdas olunmaktadır. 1 aâed 40 lira ücretli müvezzi 

5 215 443 
91 
401 

588 
510 

5 708 541 



32 — 

konulmuştur. Merkez için 50 lira ücretli 5 ve yeniden kurulacak 24 nahiye için 5 lira 
ücretli 24 odacılık kadrosu ilâve olunmuştur. Vekâlet şoförünün ücreti 20 lira zam-
miyle 120 liraya çıkarılmıştır. 

Muvakkat tazminat : 
1942 yıhnda tahsisat 63 540 liradır. 1943 de buna teşkilât değişikliğinden merkeze 
taallûk edenler için 1522 lira ilâvesi îâzımgelmİştir. 

Tekaüt ikramiyesi : 
1942 bütçesinde 2 000 liradır. 1943 için 12 000 lira fazlasiyle 16 000 lira teklif edilmiştir. 

Çocuk zammı : 
1942 bütçesinde 30 000 liradır. Münakale yolu İle 15 000 lira zammolunmuş 45 000 liraya 
çıkmıştır. 1941 hesabı katisine göre 1941 de dört aylık tahsisat 15 000 liradır. Üç misli 
45 000 lira tutar. Binaenaleyh' 1943 bütçesine konulan 45 000 lira yerinde bir rakam 
olarak mütalâa edilmektedir. 

Yakacak zammı : 
1942 bütçesinde 25 000 liradır. Münakale yolu İle 15 000 lira zammedilmiş 40 000 liraya 
çıkmıştır I 1941 hesabı katisine nazaran iki aylık şubat,, mart tahsisatı 14 800 liradır. 
üç misli 44 400 lira eder. 1943 bütçesi için 45 000 lira teklif edilmiştir. 

1437 sayılı kanun mucibince verilecek avans : 
Önümüzdeki yılda siyasal bilgiler okulundan mezun olacak ve dahiliye hizmetlerine 
girecek 25 kişi için beheri 200 liradan hesap edilmiştir. 

Kırtasiye,: 
1942 senesinde 7 000 liradır. 1943 senesi için % 20 fazlasiyle 8 400 lira teklif olunmak
tadır. Kırtasiye fiyatları yükselmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı : 
Lira 

18 296 Konferans salonunun tefrişi için 
25 000 Vekâlet binasının doğu ve batı taraflarındaki meydanlıkların tesviyei tjürabiyesi 

için 
6 704 Vekâlet mefruşatının ve yazı makinelerinin tamiri, tecdidi ve mefruşata mü-

taallik zaruri ve müteferrik mubayaalar için tahmin edilen. 

50 000 liraya ihtiyaç varsa da bütçeye ancak 24 448 lira konulmuştur. 

Tenvir : 
1942 senesi tahsisatı 8 750 liradır. 1943 için 10 500 lirateklif olunmuştur. Elektrik fiyat
ları artmıştır, 
Teshin : 
1942 bütçesinde 15 000 liradır. 1943 için 18 000 lira teklif olunmaktadır. Şöyle hesap 
edilmiştir: 
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Lira 

12 000 450 ton kömür bedeli 
2 500 Nakliyesi 
2 000 Tutuşturma için şatm alınacak çıralık odun 
1 000 Kazan tamiri masrafı * 

500 Yağ ve diğer malzeme bedeli. 

18 000 Yekûn 

5 Müteferrika : 
1380 lira temizlik suyuna, 675 lira içme suyuna, 1000 lira temizlik malzemesine, 1 325 
lira gübre, badana, meremct ve diğer masraflara,. 170 lira ilân ücretlerine, 250 lira boya 
malzemesine karşılık olmak üzere 4 800 lira konmuştur. 

345 1 Kırtasiye : 
1942 senesine nazaran 8 300 lira fazlasiylc 48 300 lira konulmuştur. Kırtasiye fiyatları 

* artmıştır, 
Lira 

7 560 63 vilâyet 120 liradan, aylığı 10 Ura olarak hesap edilmiştir. 
23 820 383 kaza 60 liradan, aylığı 5 lira olarak hesap edilmiştir. 
16 920 91ü nahiye 18 liradan, aylığı 1,5 lira olarak hesap edilmiştir. 

48 300. Yekûn 

2 Mefruşat ve demirbaş : 
1942 tahsisatına nazaran 15 200 lira fazlasiylc 45 200 lira olarak teklif edilmiştir. 
Lira 

11 000 Bazı vilâyetler ve kazalardaki yazı makineleri tamir kabul etmez hale gelmiştir. 
Beheri 220 liradan (kırtasiye müdürlüğü liste fiyatı) 50 yazı makinesi mu
bayaası için; 

3 500 Nüfus sicillerinin muhafazası için beheri takriben 70 liradan şimdilik 50 dolap 
mubayaası için; : i j ' ! ' 

10 000 63 vilâyeti 383 kaza 916 nahiye ve yeniden kurulacak 24 nahiyenin masa sandalye 
gibi mübrem ihtiyaçlarına ve mefruşatının tamirine karşılık olarak üst üste 
senevi yedişer lira olarak hesap edilmiştir. 

20 700 32 vilâyet ve 33 kaza için beheri 75 liradan 276 aded (boru ve teferruatı 
dahil) soba satın alınması için, mubayaası bedeli (3473 sayılı kanuna göre ma
den kömürü yakacak yerlere aittir.) 

45 200 Yekûn 

Gerek yazı makinesi gerek soba ihtiyacı bu miktarların çok üstündedir. Tahsi
satın tezyit nispeti yukarıda sayılanlardan fazlasına imkân vermemiştir. 

3 Tenvir : 
1943 senesi için 15 292 lira konulmuştur. 63 vilâyet 383 kaza 916 nahiye yeniden teşkil 
edilecek 24 nahiyenin ihtiyaçlarına karşılıktır. Üst üstje 11 lira hesap edilmiştir. (1942 
de teshin ile bir arada idi.) 
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Teshin : 
1942 senesinde tenvir dahil olduğu halde 50 000 lira olan İm tahsisat! 1943 için 20 000 
lira fazlasiyle 70 000 liraya çıkarılmıştır, 63, vilâyet 383 kaza, 916 mevcut, 24 kurula
cak nahiyenin teshin işi bu tahsisatın imkân nispeti dahilindedir, iler vilâyette senede 
200, kazaya 100, nahiyeye 20 lira hesap edilmiştir. ,, 
Müteferrika : 
1942 bütçesinde 18 000 liradır. 1943 senesi için 21 900 lira teklif olunmuştur. 
Lira 

1 890 63 vilâyete ayda 3 lira, senelik 3fi;lira konulmuştur", 
9 000 383 kazaya ayda 2 lira, senelik 24 lira konulmuştur, 

1.1 000 91G nahiyeye ayda 1 lira, senelik 12 lira konulmuştur. 

21 890 Yokta 
Her vilâyet, kaza ve nahiyeye isabet eden aylık miktarın azlığı açıkça görülmektedir. 

Matbu evrak ve defterler : 
1942 bütçesinde 30 000 liradır. 1943 için 36 000 lira teklif olunmaktadır. Bu (tahsisat 
merkez daireleri île vilâyetlerin ihtiyacına karşılıktır. Kâğıt, mukavva, bez fiyatları ile 
baskı, ciltleme bedelleri artmıştır. Vilâyetlerde 27, kazalarda 14, nahiyelerde 5 nevide 
defter tutulmaktadır. Umumî yekûnu 11 7.63 defterdir. Her defterin 3 liradan hesabı 
halinde yalnız bu kısım defterlerin bedeli 35 .000 liraya baliğ olmaktadır. Merkezin def-
terleriyle merkez ve vilâyetler için basılacak kayıtlra ve vilâyetlerin diğer evrakı 
için de 1 000 lira kalmaktadır. 

Posta ve telgraf ücreti: 
1942 senesinde 150 000 lira ise de senenin ortasında sarfolunmuş bitmiştir. Esasen 
150 000 lira ihtiyaca kâfi gelmemekte dhv Çünkü 1940 senesinde bütçedeki 150 000 li
ra tahsisat sorfolunduktan başka 151 186 lira 36 kuruş karşılıksız borç tahakkuk etmiş
tir. 1941 senesinin tahakkuku 301 186 lira 36 kuruş olmuştur. Münakalât vekâletinden 
gelen 26.1.1943 tarihli yazıda 1943 yılı bütçesine 342 081 lira 30 kuruşun konulması 
lüzumu bildirilmiştir. 
Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları: . 
Bu tahsisat 1942 senesine nazaran 2 786 lira fazlasiyle 6 716 lira olarak konulmuştur. 

Kira bedeli: 
1942 senesinin aynı olarak 50 000 lira teklif edilmiştir. Sarf yerleri tutulan bina adedi 
ve her vilâyete tahsis edilen miktarı aşağrda arzolunmuştur: 

Vilâyeti 

Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydm 
Balıkesir 
Bilecik. 
Bingöl 

îcarîı bi
na adedi 

r-l 

3 
1 

23 
4 
3 
6 
7 

11 

Senelik 
iear 

24 
420 
170 

4 356 
472 
372 
.364 
486 
972 

Vilâyeti 

Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankm 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 

İcarlı bi
na adedi 

10 
1. 
2 
5 

12 
2 
6 
4. 
1 

Senelik 
iear 

516 
174 
92 

2 742 
879 
240 
472 
232 
48 



— m — 
Vilâyeti 

Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Bize 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
SinoD 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Traibzon 
Tunceli 
Urfa 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

learlı bi
na adedi 

7 
4 
2 
6 
8 
7 
1 
8 
6 
3 
9 

13 
3 

15 
3 
6 
4 
4 
9 

' 1 1 . 
6 
7 

Senelik 
iear 

639 
•538 

96 
768 
538 
372 
120 
746 
550 
190 
972 

1 506 
348 
654 
444 
568 
179 
174 
868 
999 

1 356 
747 

Vilâyeti 

Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 

• Eskişehir 
tîazianteb 
G-iresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
içel 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 

Icarlı bi
na adedi 

11 
2 

11 
15 
14 

9 
7 
4 
2 . 
7 

14 
6 
4 

23 
4 
8 
2 
7 
2 
3 
5 

25 
4 

Senelik 
icar 

915 
96 

635 
1 446 
1 040 
1 533 . 
1 062 

355 
100 

1 320 
922 
674 
114 

• 7 319 
348 
368 

96 
1 196 

98 
138 
678 

2 379 
336 

F. M. 

349 Umumî müfettişlikler idare masrafları: 
1942 yılına nazaran 3 000 lira f azlasiyle 18 380 lira teklif olunmuştur. Üst üste her umumî 
müfettişliğe 4 500 lira isabet etmektedir. Mefruşat, demirbaş eşya, müteferrika, kırta
siye, tenvir, teshin, icar, ve saire masraflarının mukabili olduğuna eşya, malzeme ve 
yakacak maddeleri fiyatlarının yüksekliğine nazaran bu miktarlar asgaridir, 

350 1 Vekâlet otomobili : 
1942 bütçesinde 3 500 liradır, 3445 sayılı kanunla 2 000 lira zaınmohınmuştur, 1943 için 
5 000 lira teklif edilmektedir. 

S Diğer naîdl vasıtaları: 
Geçen seneye nazaran 4 000 lira fazlasiylc teklif olunmuştur. Yeniden alınacak iki moto
sikletle beraber dört motosiklet için senevi 1 000 er lira hesap edilmiştir. 

3 Umumî müfettişlikler nakil vasıtaları: 
1942 yılma nazaran 3 000 lira fazlnsiyle 15 000 lira olarak konulmuştur. Dört otomobil 
iki kamyonet ve iki motosiklet -içindir. 

351 1 Daimî memuriyet harcırahı: 
1942 senesine nazaran 40 000 lira faahsiyle 100 000 lira teklif olunmuştur. 4327 sayılı 
kanunla yevmiyeler % 50 arttırılmış, tren ücretlerine % 30 zam yapılmış olduğu gibi 
şimdiye kadar bütçelere konulan tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmemesi yüzünden her seno 
munzam tahsisat istemek mecburiyeti baş göstermiştir. Tahsisatın senenin hemen yan
sında bitmesi tâyin ve tahvilleri geri bırakmaktadır, . , , -...-._._.,,„J 
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2 MuvaMrat memuriyet harcırahı: 
1942 yılma nazaran 25 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. Bu fazlalık 4327 sayılı ka-

• * • nunla seyahat ve ikamet yevmiyelerine yüzde elli zam yapılmış ve tren ücretleri ve % 30 
nispetinde arttırılmış olmasından ileri gelmektedir. 

, 3 Müfettişler harcırahı: 
1942 bütçesinde 50 000 liradır. 1943 senesi için 80 000 lira teklif olunmaktadır. 36 müfet
tiş kadrosu mevcuttur. Yeniden 9 müfettişlik kadrosunun ihdası için. kanuni teklifte bulu
nulacaktır. 

4 Umumî müfetâşhkler harcırahı; 
. 1942 yılına nazaran 1 800 lira fazlasiyle 10 800 lira olarak teklif edilmiştir. Bu tahsisat 

dört umumî müfettişlik .için olduğuna ve 4327 sayılı kanun ile yevmiyelere % 50 zam 
yapıldığı ve tren ücretleri de % 30 nispetinde arttırıldığı gözönünde bulundurulmuştur. 

352 Melbusat: 
Geçen seneye nazaran 1 000 lira fazlası yi e 6 000 lira konulmuştur. Merkezde müstahdem 
S 6 kişinin bu para ile giyin d iri I meşine çalışılacaktır. Beherine 75 lira üzerinden hesap
lanmıştır, . , 

353 Tedavi ve yol masrafı: 
1942 yılında 6 700 liradır. 1943 yılı için 10 040 lira teklif edilmektedir. Hastane ücretle
ri artmıştır. Tren ücretlerinde % 30 zam vardır. Bu yüzden 3 000 lira bir fazlalık var
dır. Dahiliye memurlarının umumî adedi 1942 kadrosuna göre 4378 dir. 

354 Askerî yoklamada bulunacak nüfus memurları harcırahı: 
4327 sayılı kanun hükümleri nazarı itibara alınarak 9 612 lira konulmuştur. 

356 1 Nüfus işleri ve defterleri: 
1942 senesine nazaran 25 000 lira fazlasiyle 35 000 lira olarak teklif edilmektedir. 10 
bin lirası nüfus esas vukuat defterleriyle ilmühaber ve istatistik cetvelleri içindir. 
25 bin lirası tamir kabul etmiyeeek derecede yıpranmış olan defterlerin yeni defterlere 
nakli işinde istihdam olunacak kâtiplerin yevmiyeleri ve yıpranmış olan defterlerin ta
mir ve ıslahı içindir, 

2 Nüfus tahriri: 
1942 senesine nazaran 55 000 lira fazlasiyle 58 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
8 500 lirası yangın, seylâp, yersarsmtısı gibi fevkalâde hâdiselere mâruz kalan mahal
lerde yapılması lüzumlu nüfus tahriri için. 49 500 lirası 3705 sayılı kanun hükümleri 
dairesinde tâyin edilecek vilâyet ve bir kao, kazada yapılacak deneme tahriri için. 

S57 Hususi idare bütçelerini tetldk edecek mümessiller ücreti: 
1942 senesinde 1 223 liradır. Şubat ayı sonunda bıı tahsisat kamilen sarfedümiştir, 1943 
yılı için 1 800 lira teklif olunmuştur. Senede 160 mesai günü hesap olunmuştur. Her 
gün için verilen ücret 560 kuruştur. İtası 420 kuruştur. Bu tahsisattan iki mümessiL üc
ret almaktadır. Binaenaleyh 160 X 5,6 ~ 896 X 2 = 1792,160 mesai gününün 95 günü 
haziran, şubat aylarına 65 günü de mart, mayıs aylarına tesadüf eder, 2346 sayıh kanu
nun 2 nei maddesi bütçelerin vurudu tarihinden itibaren her gün çalışmayı âmirdir. 

358 1 Valiler devir harcırahı: 
1942 -yılında 10 000 liradır. 1943 için 90 000 lira teklif olunmaktadır. 

2 Kaymakamlar devir harcırahı: 
1942 yılında 34 000 uradır. 1943-fçm 110 000 lira teklif olunmaktadır. Vali ve kayma
kamların vilâyet ve kaza umumî idaresi işlerini köylere varıncaya kadar yakından ve da
imî surette murakabe ve tetkiklerine linkim vermek lüzumuna ve şimdiye kadar bütçe-
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lere konulan tahsisatların maksadı temin edemediği anlaşılmasına binaen bu tertipler 
arttırılmıştır. 
Nahiy* müdürlerine verilecek devir ve teftiş masrafı: 
1942 yılı tahsisatına nazaran 59 280 lira fazlasiyle teklif edilmektedir. 3635 sayılı kanun 
mucibince nahiye müdürlerine her ay maktuan onar lira verilmektedir. • 1943 bütçesin
deki talısisatm artışı bu miktarın 15 liraya çıkarılmasından ileri gelmiştir. Yeniden 
kurulacak 24 nahiyenin yine aylığı 15 liradan senelik ihtiyacının nazarı dikkate alın
masına müstenittir, 
Karnın lâyihası tanzim edilmektedir. Nahiye müdürleri köylerde daimî bir surette seyya-
hat halindedirler. Ayda maktuan aldıkları 10 lira kendi nakil vasıtalarına hayvan kira
larına ve nihayet.zaruri masraflarına tekabül etmekte olduğundan bu miktarın 15 liraya 
Çıkarılması lüzumlu görülmüştür. 

Kaymakamlık ve nahiye müdürlüğü kursları: -
Eu fasla geçen senenin aynı miktarda tahsisat konulmuştur. 

Mecmua masrafı: 
1942 yılma göre 580 lira fazlasiyle 6 366 lira teklif edildi. İmkân nispetinde neşriyat ya
pılması cihetine gidilecektir, 

Siyasal bilgiler okulunda okutturulacak talebe masrafı: 
1942 yılına nazaran 34 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 1943 yılında alınacak talebe
ler ile birlikte mektepte 75 talebe okuyacaktır. 

Geçen yıl borçları: 
1942 senesine nazaran 7 000 lira fazlasiyle 25 000 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu faz
lalık eski yıllar boreu faslından alınmak suretiyle karşılanmıştır'. Tecrübelere nazaran 
geçen yıl borçları tertibi tahakkukata kâfi gelmemekte tahsisat senenin 7 ve 8 nci ay
larında bitmektedir. 

Eski yıllar borçları: 
1942 senesine göre bu fasıldan 7 000 lira indirilerek geçen yıl borcuna nakledilmiştir. 
10 500 lira da bırakılmıştır. 

Nakil vasıtaları satın alınması iğin Maliye bütçesine nakledilecek olan: 
Lira 

4 000 Trakya Umumî müfettişliğine makam otomobili mubayaası için, 
Maliye Vekâletinin 12.1.1943 tarihli ve levazım 26 ,1113 - 286 sayılı tezkeresi 
gereğince konulmuştur. Bu müfettişlikte mevcut şevrole marka otomobil 22 . IX . 
1942 de miadını doldurmuştu. 

6 000 Mevcuda, şifre işlerinde kullanılmak üzere 2 motosiklet ilâvesi zaruri görülme
sinden dolayı bu tahsisat teklif olunmaktadır, 

inşaat karşılığı olarak Nafia bütçesine nakledilecek olan: - • 
Vekâlet namına mubayaa edilen benzinleri saklamak üzere bir depo inşası lüzumlu gö
rüldüğünden Nafia bütçesine konulmak üzere 3 000 lira tahsisat ayrılmasına lüzum hâsıl 
olmuştur. __ 
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364 1 Memurlar maaşı: 
1943 yılı bütçesi 1942 yılı bütçesine nazaran 2 402 494 lira fazladır. 

Lira 

7 669 324' 1942 yılı bütçesindeki tahsisat miktarı, ; 

23 434 Kadroya nazaran tahsisat noksanı olup ilâvesi lâzımgclen. 
300 000 (L) cetvelinden 1943 fiili kadrosuna geçirilmesi iktiza eden 350 aded polis 

ye muamelât memuru kadrosunun tahsisat tutarı. '. ' 
102 OfiO îera Vekilleri Heyeti karariyle umumî zabıta kadrosuna alınan Ankara 

belediye zabıtasından İ l i memurun tahsisat tutarı. 

8 094 818 Yekûn 
2 Açık maaşı: 

'•• , Geçen yıl tahsisatı gibi 2 000 liradır. 

365 1 Memurlar ücreti: 
Geçen yıl bütçesine nazaran fark yoktur. Tahsisat aynen konulmuştur. 

2 Müteferrik müstahdemler ücreti: 
Müstahdemler adedi geçen yılın aynıdır. 

366 Muvakkat tazminat: 
(h) cetvelindeki fiili kadroya alınan memurlardan 350 adedinin Ankara ve merkezde 
istihdam edileceğine ve Ankara belediye zabıtasından 111 memurun umumî zabıta kad
rosuna alınmasına binaen bu memurların mesken tazminatlarına karşılık 50 000 liralık 
tahsisatın ilâvesi icabetmiştir. 

367 Tekaüt ikramiyesi: 
1943 için geçen seneki gibi 10 000 lira teklif olunmuştur. 

368 Çocuk zammı: 
öeçen yıl tahsisatından 20 bin lira fazlasiyle 35 bin lira olarak teklif edilmiştir. 

369 '• Yakacak zammı: 
Geçen yıl tahsisatı on bin lira idi. 1943 için dahi 22 bin lira konulmuştur. 

370 Tazminat: 
1943 bütçesindeki miktar üzerinden teklif edilmiştir. 

371 1 Kırtasiye: 
1942 yılı bütçesine nazaran görülen 5 bin lira fazlalık kırtasiye fiyatlarının yüksekli
ğinden ve îhtiyaeııı artmasından ileri gelmiştir. 

2 Mefruşat ve demirbaş: 
Aynen teklif edilmiştir. Mefruşat ve yazı makineleri tamiri ve diğer müteferrik ihtiya
cın karşılığıdır. . 

3 Müteferrika: 
>': Bilhassa bendiye maddeleri fiatlannm ve fotoğraf parmak izi işlerinin artması yüzün

den geçen yıl tahsisatı kâfi gelmemiş 4bin lira fazlasiyle 8 bin lira tahsisat teklif edil
m i ş t i r . • ' •- " | - _ j_ . h ? ! . j . • _ . _ . . . 

372 1 Kırtasiyû 
% 500 lira fazlalık kırtasiye fiyatlarının yüksekliğinden ileri gelmiştir:. •.. j 
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2 Mefruşat ve demirbaş : 
(I/) cetvelinden fiili kadroya geçirilen memurlara verilecek masa, sandalye ve yazı makine
lerinin mubayaası için 5 bin liranın geçen yıl tahsisatına ilâvesi zaruri görülmüştür. 

3 Tenvir: 
Tenvir fiyatlarının geçen yıla nazaran yüksek olmasma ve yeniden açılacak karakollar 
ihtiyaeı da düşünülmüş bulunmasına binaen 1943 için 35 bin lira tahsisat teklif edilmiş
tir. Vilâyet merkez ve karakolları lıariç müstakil 466 karakol ve 63 vilâyetin emniyet mü
dürlükleri ihtiyacına karşılıktır. . 

4 Teshin": 
1943 senesi için 40 bin lira .teklif edilmiştir. Tenvir maddesinde sayılan teşkilâtın ihtiyacım 
temine çalışılacaktır. 1943 için tenvir ve teshin maddelerinden teklif edilen tahsisat 
mecmuu 75 bin liradır. Geogn sene her ikisi memzucen 52 bin lira idi. Yekûndaki artış 
miktarı 23 000 liradır. 

373 Matbu evrak ve defterler : 
Kırtasiye fiyatlarının ve tabı ücretlerinin yükselişi gözönüne alınarak 5 010 liralık faz
la tahsisat teklif edilmiştir. 

374 i Fosta telgraf ücretleri : 
Posta, telgraf umum müdürlüğünün 25 . I . 1943 gün ve 49 - 943 - 1 sayılı yazısında gös
terilen miktara göre 42 bin liralık fazla tahsisat teklif edilmiştir. 

'2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları: 
Ankara, İstanbul, İzmir emniyet müdürlüklerinin pek fazla olan ihtiyaçları ve diğer vi
lâyetlerin tesis ve mükâlemo ve sair malzeme ihtiyaçları ve fiyatlardaki yükseklik goz-
Önüne getirilerek 15 bin liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

Kira bedeli: 
Yeniden açılacak karakolların ve umumî zabıta kadrosuna alman Ankara belediye zabıta
sının işgallerinde bulunacak binaların icar bedellerinden dolayı 13 750 liralık fazla tah
sisat teklif edilmiştir. 

İşletme ve tamir: 
işletme maddeleri fiyatlarının yükselmesinden ve büyüklerimizin tetkik seyahatinde va
zife alan memurlarımızın sık sık dolaşmaları dolayısiyle benzin sarfiyat ve istihlâkinin 
çoğalmasından dolayı işbu tertibe 16 000 lira fazlasiyle tahsisat vaz ve teklif edilmiştir. 

Daimî memuriyet harcırahı : 
Harcırah yevmiyeleri % 50 arttırılmış vesaiti nakliye tarife ye ücretleri yükselmiş olmak
la beraber (L) cetvelinden fiili kadroyave Ankara belediyesinden umumî zabıta kadrosu
na geçirilen memurlarla birlikte kadro dahi yükseleceğinden nakil ve tahviller ve zaruri 
masrafları karşılıyabilmek üzere geçen yda nazaran 10 700 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı : 
Harcırah yevmiyeleri % 50 arttırılmış nakil vasıtalarının tarife fiyatları yükselmiş ol
makla beraber silâh altına alman memurların yerine hariçten getirilen vekillerin bü
yüklerimizin tetkik seyahatinde vazife alan polis memurlarının zaruri masraf vo yevmi
yelerini karşılıyan geçen yıl tahsisatına 20 bin lira ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 
Müfettişler harcırahı: 
Genişliyen teşkilâtı sık sık teftişe imkân vermek ve harcırahlara yapılan % 50 zamları 
ve zaruri masrafları karşılamak maksadiyle işbu fasla 14 300 lira fazlasiyle tahsisat 
teklif edilmiştir, 
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Melbusat: 
Elbise kumaşlarının ve malzemesinin fiyatlarında görülen yükseklik dolayısiyle 1 000 lira 
fazla tahsisat teklif edilmiştir. 

Tedavi ve yol masrafı : ' 
Aynen vaz ve teklif edilmiştir. 
Zabrta memurları melbıtsatı: 
1942 tahsisatına nazaran 300 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 
Teklif edilen tahsisatla yapılacak işler aşağıda gösterilmiştir. Bu tahsisata, her memura 
2,70 metre hesabiyle 1942 yılı fiili kadro mevcudu olan 7 847 memur için 21 186 metre 
90 santim kumaş bedeli Sumerbaıık'm teklifine göre metresi 887 kuruş iki santim üzerin
den hesap edilmiştir. 7 847 memur için alınacak ayakkabı bedeli Beykoz fabrikasının 
1942 ihale fiyatına göre 18 liradan hesap edilmiştir. Bu yıl için alınması icabcden 4 102 
Çİft getr bedeli Ticaret odasırun verdiği beher çifti on lira f iat üzerinden hesap edilmiştir. 
Bu yıl için satın alınması zaruri bulunan 2 500 aded kaputun 40 lira üzerinden geçen 
yıl kumaşfin metresi 444,53 kuruş iken bu yıl metresine Sümerbank 973,25 kurug teklif 
etmiştir. 7847 takım elbisenin dikiş bedeli malzemesiyle ticaret odasının verdiği fiyata 
göre 26 lira üzerinden hesap edilmiştir. Tahsisatsızlık yüzünden üç yıldanberi verilmeyen 
yalnız birer cakete inhisar ettirilen yazlık istihkaklarının kumaş ve dikiş bedeli (L) cet
velinden alınacak 350 memurun ayakkabı, elbise, kaput vo palaska kemeri ile getı- ve 
saire ihtiyaçları karşılığı için konulmuştur. 
Silâh cephane ve saire : 
Geçen sene miktarına göre 5 000 liva noksan görülmekte ise de hakikatte noksan de
ğildir. 5 000 lira bütçede 13 ncu fasim yeni açılan motorsuz nakil vasıtaları maddesine 
konmuştur. 1942 de motorsuz nakil vasıtaları tahsisatı teçhizat tertibi arasmda idi. 

Yaralanan ve hastalanan memurların ve kazazedelerin tedavi ve ilâç masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı yetmemiş ve bu yüzden bazı memurlarımız tedavilerini ve ilâçlarım 
kendileri temin etmiştir. Fiyatların artmış olması ve teşkilâtın genişliği gözönüııe 
alınarak 3 000 lira fazlasiyle tahsisat teklif edilmiştir. 

Sevk, ia§e, iskân: 
Bilhassa hudut vilâyetlerimize iltica eden şahısların günden güne artması ve iskân mın-
takalarındah kaçanların yerlerine sevkı dolayısiyle fazlalaşan masrafı 1942 yılı tahsisatı 
karşılıyamamıştır. Bu sebeple 8 940 liralık fazla tahsisat teklif edilmiştir. 

Tamir ve inşa isleri: 
1942 bütçesindeki miktar . üzerinden teklif edilmiştir. 1942 yılı kara -
kol tamir ve inşa tahsisatımı tevzi suretini ve 1943 ihtiyacı için 
Umumî miktarı aşağıda cetvel halinde gösterilmiştir. 



Vilâyeti 

Ağrı 
Hatay 
Rize 
Edirne 
Gümüşano 
Siird 
Muğla 
Ankara 
Trabzon 
Kars 

Bursa 
Kastamonu 
Kastamonu 
Erzurum 
Sivas 
Merkez Mh. 
Bitlis 
Kırklareli 
Amasya 
Çoruh 
İçel 
Kocaeli 
Giresun 
Diyarbakır 
izmir 
Sinol) 
Merkez Mh. 
İstanbul 
Mardin 

— * 
Karakolun adı • 

Merkez karakolu 
Andifli 
Merkez 
Gazimihal 
Köprübagı 
Emniyet dairesi 

* Akyol 
Maltepe 
Emniyet muhafaza binası 
İnönü ve çarşı. ' 

Setbaşı 
inebolu emniyet dairesi 
Olukbaşı ve imaret karakolu 
Numune ve merkez karakolu 
Çarşı ve bezirci karakolu 
'Ambar İçin • 

' Merkez karakolu 
Emniyet dairesi 

» » 
» » 

. . • ' * ' * 

» » 
» » 
» " » 

Aziziye karakolu 
Merkez » 
Polis enstitüsü 

. Polis mektebi' 
Cizre emniyet, karakolu 

1 

Lira 

4 800 ' 
5 000 
5 000 
4 000 

400 
2 950 

366 
6 005 
2 400 
8 000 

2 000 
İ 442 
1 200 

: 4 129 
1 500 

60 
300 

1 000 
1 500 
1 000 
1 850 

500 
500 
223 
30 

100 
599 
250 
250 

57 344 

İzahat 

Teni inşa 
» » 

» . * 
»' » 

İnşaatın İkmali-
Nezarethane ilâvesi 
Bir oda ilâvesi 
inşaatm ikmali - • • • 
Bu bina bu para ile satm alındı, 
İnönü karakolu sâtm alınmış 
çarşı karakolu tamir ettirildi. 
Tamir 

'» 
* . • . 
'» • 
» 
» ' • 

» • 

* - ' ' . • • ' ' 

» 
» 

. » ' • 

». " 
» 
» 
» . • 

» 
p 
» 

' * 

Yekûn 

1943 için 
ihtiyaç 
lira 

P. -M. 

385 

27 541 Edirne, Ankara, Antalya ve Gazianteb için dört karakol inşası 
35 096 Edirne, Çankırı, Ağrı, Hatay, Yozgad, Rize'de altı karakoluu 

= = = • ikmali için 
62 637-.Tekfin' 

inşaatının 

Hayvan mubayaası: -
Aynen konulmuştur. 
Yem bedeli: 
39 bin lira fazlalık yem fiyatlarının yükselmesinden ileri gelmiştir. Bir hayvanın gün
lük ihtiyacı. 5 kilo yemlik ot, 5,5 kilo yataklık ot ve 4,5 kilo yulaftır. Yemlik otun kilo
su 12, yataklık otun kilosu 4,5 yulafın- kilosu 32 kuruştur. Bugünkü rayiç geçen yıla 



nazaran' yüksektir. Bir hayvanın günlük masrafı 228 kuruşu bulmaktadır. Seneliği 
823 lira hesabiyle mevcut .96 hayvanın yem tahsisatınru 39 056 lira fazhısiyle teklif edil
mesine zaruret hâsıl olmuştur. 
Polis köpskleri mubayaa ve iaşesi: . 
1942 senesindeki miktar aynen komilin ustur. 

Er tayın bedeli: 
Bir memura her ay maktuan verilecek 25 lira-hesabiyle 8197 adcd maaşlı memurla 18 
daimî ücretli memura er tayını bedeli olarak yılda 300 lira verileceğine göre ceman 
8215 ijtıeımır'un yıllık 'tahsisatı 2 4(54 500 lira tutmaktadır. Geçen yıl bütçesine güre 
1 34.8 000 lira fazlnsiyle tahsisat teklifi 'bu sebepten ileri gelmektedir. 

Lira 

2 359 500 1942 fiili kadrosuna göre 1943 deki istihkak 
105 000 L cetvelinden çıkarılacakların 1943 deki istihkakı (350 memur) 

2 464 500 Yekûn 

istihbarat:-
1942 bütçesindeki miktar üzerinden teklif edilmiştir. 

Polis mecmuası: -'. •• 
Aynen teklif edilmiştir. 15 formadan ibaret olan bu mecmua yılda dört defa çıkar. 

Beyanı 
Lira . . 

1 200 Kiiğıt kaplık karton 
1 440 Tabı ücreti (1942 ihalesine göre) -
1 500 Klişe bedeli 

860 Telif ve tercüme ücretleri 

5 000 Yekûn-

Ecnebi mütehassisim' ücreti" 
100 lira eksik teklif edilmiştir. Halen bir mütehassıs, vardır ve 775 lira ücret verilmek
tedir. 
Harcırahlar ve diğer masraflar: 
100 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. • . . _ . ' • 

Milletlerarası müesseselere iştirak masrafı: 
Aynen vaz ve teklif edilmiştir. 

Kongre ve staj masrafları: 
,1943 tc de faslın ipkasiyle iktifa olunmuştur. 
Yüksek tahsil müesseselerinde okutturulacak talebe masrafı; . 
1942 bütçesindeki miktar üzerinden teklif edilmiştir. 

Polis memurve namzetleri iaşe ilbas vesaire masrafları: 
aynen vaz ve teklif edilmiştir. 136 sı enstitünün yüksek ve orta kısmında 102 si kollejde 
ve 197 si İstanbul Polis okulunda olmak üzere halen, talebe mevcudu 435 tir. Bir talebe 
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yevmiye 100 kuruşa iaşe edilmekte olduğuna göre bir senelik iaşe tutarı 156 600 lira
dır. Geri kalan 39 400 liradan kollejde İstanbul okulundaki talebenin harçları dahilî ve 
haricî elbise ve ayakkabıları ile yüksek ve orta ihtisas kısmında bulunan memurların gi
diş ve geliş zaruri masrafları karşılığıdır. 
îdare ve imtihan masrafları: 
1942 bütçesindeki miktar üzerinden teklif edilmiştir. Enstitü ve İstanbul Polis mektebinin 
tenvir, teshin ve mefruşat, kırtasiye su talîm tedris, idman alât ve edevatiyle hademe 
melbusatr müteferrika ve diğer mukaımen olnııyan. masrafları bu tertipten Ödenmekte
dir. 1941 hesabı katisine göre mezkûr yıl içindeki sarfiyat 44 469 liradır. Şu hale göre 
konulan tahsisat-hakikî- ihtiyaç karşılığıdır. . •• 
Vilâyetlerde açılacak polis kursları masrafı: 
Bu sene de tahsisat konulmamıştır. 

Pravantoryom ve sanatoryom masrafları: 
1942 senesi miktarı üzerinden teklif edilmiştir. 

Para mükâfatı: 
Aynen teklif edilmiştir. 3201 sayılı kanunun 86 ncı maddesindeki hükmü yerine getirmek 
maksadiyle tahsisatın ipkası münasip görülmüştür. 

Geçen yıl borçları: 
Geçen senenin aynıdır, • 

EsM yıllar borçları: 
Geçen senenin aynıdır. . 

JANDARMA GErîEL K.. 

Maaşlar: 
1942 yılma nazaran 585 049 lira fazlalık göstermektedir. Büyük Millet Meclisi Bütçe 
encümeninin tasdikimi al'zedilmck üzere hazırlanmış bulunan kadro projesine göre 1943 
senesinde 5 215 570 lira tahsisata ihtiyaç vardır. 
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Bu 5 215 570 liranm başlıca parçalar! şunlardır, 

.Lira 

2 İ31 277 Subaylar ile bahriye talebesi maaşları 
' 321 462 Muamele ve hesap memurları maaşları 
146 363 Maaştan ücret alan memurlar 

; 48 043 Terfi farkları 

2 647 145 Yekûn 
29 202 Taş tahdidi dolayısiyle tekaüt edileceklerin maaşlarından tasarruf 

2 617 943 • • • : . • - . -
2 597 627 Gedikli erbaş, temditlier ve sınıf erbaşları maaşları ve bunların terfi ve 

temdit farkları ile çavuş, onbaşı ve erlerin maaşları 

5 215 570 Yekûn 
4 630 521 1942 bütçesinde tahsisat miktarı 

585 049 1943 senesi için zammı lâzımgelen miktar 

1 Memurlar ücreti: . • . 
1942 bütçesindeki tahsisatın aynıdır. Kadrosunu göre tamdır. 

2 Müteferrik müstahdemler ücreti: 
(D) cetveline dahil müstahdemler kadrosunun tutarı ve geçen senenin aynıdır. 

389 Muvakkat tazminat^ 
1942 bütçesine nazaran 8 432 lira fazlalık, okula gelecek 45 subay ve merkezde istih
dam edilecek 6 müfettişin nazarî itibara alınmasından ileri gelmiştir. 

40Û Tekaüt ikramiyesi: 
1943 yılında tekaüt edileceklere göre hesaplanmış ve 1942 yılma nazaran 13 440 lira 
noksaniyle konulmuştur. 

401: Çocuk zammı: 
Geçen senenin aynı olmak üzere 24 000 liradır. .1941 hesabı katisine nazaran bu mik
tar ihtiyacı ifade etmektedir. 

402 Yakacak zammı: 
Geçen seneye nazaran 2 000 lira noksan konulmuştur, 1941 hesabı kafisine göre kifa
yeti anlaşılmaktadır, 

403 1 Kırtasiye: 
Geçen yılm aynı olarak 1 800 liradr. i •, -•-•'• 

,2 Merkez mefruşat ve demirbaşr; 
Geçen senenin aynı olarak 500 liradır. 

fi Merkez müteferrikası: 
Miktarı 2 000 lira olup geçen yılın aynıdır. Formülün kaydettiği pek mütenevvi mas
raflara karşılık olduğuna ve fiyatlar da yüksek bulunduğuna göre bu para asgari ihtiya
cın ifadesidir. 

4 0 4 1 K ı r t a s i y e : ' ' ' ' . ' • 
Geçen yüın aynıdır. Müteferrika maddesinde zikredilen teşkilâtın ihtiyacını' karşıla-
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yacaktır. Teşkilât umumî yekûnuna nazaran beherine senede 7)5 lira kadar kırtasiye 
isabet eder.. 

2 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı: 
1942 yılma nazaran 15 000 lira fazlasiyle 20 000 liradır. Yersarsmtısından harap olan 
kazalardaki karakolların . eşya ve yazı makineleriyle yeni açılan 3 konak, 25 ka
rakol ve 22 tabur komutan muavinliği mübrem ihtiyaçları ve bütün teşkilâtta mevcut 
feşyanm bilhassa yazı makinelerinin tamiri gözönüne alınarak arttırılmıştır. 

3 Tenvir: 
Lira 

134"Ml60 Er basma günde 30 gram gazyağı ve gazyağmın kilosu 35 kuruş hesabiyle; 
4 Teshin: • 

Iiira 

222 840 Er bağına günde 1 kilo ve senede İ20 gün hesabiyle odun (5 kuruştan) 
5 Vilâyetler müteferrikası: 

' 1942 ydı tahsisatının aynıdır 15 000 liradır. . . . • • . 
£ded 

6 Müfettişlik 
25 Mmtaka komutanlığı 

. 63 Vilâyet » 
439 Bölük ' » . 

4 K o n a k . ' » - " • • 
1 Seyyar tabur » ' '. 

2 383 Karakoldan ibaret teşkilâtın müteferrika formülüne. taallûk eden masrafları 
bu 15 000 lira ile karşılanacaktır. Her teşkil için ortalama düşen miktar senede 5 lira 
kadardır. Bugünkü fiyat yüksekliği karşısında bu miktarla idare ancak.mübremlere İtibar 
ile kabildir. 

405 Matbu evrak ve defterler: 
1942 yılının aynı'olarak 25 000 lira konulmuştur. Merkez ve taşradaki bütün teşkilâtın 
matbu evrak ve defter ihtiyacı buradan karşılanmaktadır. Kâğıt, teclit malzemesi fiyat
larının yüksekliği ve teşkilâtın umumîadedi gözönüne alınınca bu rakam asgari ihtiyacın 
'ifadesidir*-' 

406 1 Posta, telgraf ücretleri: 
Münakalât vekâletinin işarı mucibince bütçeye 72 500. lira konulması lâzımgeldiğîhden 
bu tahsisat dahi geçen seneye nazaran 10 000 liralık bir fazla göstermiştir. 

2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları: 
Mükâleme bedellerine yapılan zamlar, düşünülerek 1942 senesine nazaran 2 500 lira faz
lasiyle teklif olunmuş esasen 1942 senesinin tahsisatına da sonradan zam yapılmıştır. 

407 Kira bedeli: 
1942 yılına nazaran 8 000 lira fazlasiyle 15 000 lira konulmuştur. Kıra ile tutulan binaların 
yekûnu 663 dür. ^ 
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Aeded 

1-1 

e 
6 : 

88 
383 
105 

5 
37 
7 

25 

663 
= ==== 

Jandarn 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

yekûn 

ıa müfettişlik binası 
mmtaka binası 
alay » 
bölük » 
karakol » . 
tavla » 
dopboy » 
müteferrik (mutfak) 
konak 
okullar iğin 

Geçen seneye nazaran, fazlalık içerisinde .yeni 3 konak 3 ambarın, kirası dahildir. 

408 1 Komutanlık otomobili: 
Geçen senenin aynı olarak- tesbit edilmiştir. 

2 Diğer nakil vasıtaları: • 
Genel komutanlık merkezindeki motosikletlerin masrafı olarak konulmuştur. -

409 i Daimî memuriyet harcırahı : , . . . • ' " 
. 299 subay 200 gediklinin başka tarafa nakli, yevmiyelerin % 50 artması, nakil vasıtaları 

, fiyatlarının yükselmiş bulunması gözönüne alınarak 1942 bütçesine nazaran 60 000 lira 
fazlasiyle 150 000 lira olarak teklif edilmiştir. 1942 bütçesindeki tahsisata da 4345 
sayılı kanunla 50 000 lira zam yapılmıştır. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
1942 yılma göre 40 000 lira fazlasiyle 100 000 lira oiarak teklif edilmiştir. 
Vilâyet merkezleri do dahil olduğu haldo mıntaka, vilâyet ve bölük komutanlarının, vazife 
icabı olarak (537 teftiş) mıntakalarmda yapacakları muayyen tetkik seyahatleriylo tahki
kat tetkikata gidecek.diğer subay ve memurların masrafları, alolûmuıri yevmiyelere % 

'"'50 zam yapılması ve nakil vasıtaları masraflarının artmış bulunması gibi sebepler gözö
nüne alınmıştır. Esasen 1942 bütçesinde yazılı tahsisata da 30 000 lira zam yapılmıştır. 

3 Müfettişler harcırahı: 
Harcırah yevmiyelerine yapılan % 50 zamlar nazarı itibara almarak 1942 senesine naza
ran 10 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

410 Melbusat: 
1942 yılının aynıdır, 10 300 liradır. 

Taymat: 
Geçen seneye nazaıun 8 000 000 lira fazlasiyle 14 160 308 liradır. Erat île er tayın zam
mına müstalıak subay ve temditli erbaşların mürettep adedi ve 25 lira fiyat üzerinden 
tesbit edilen rakamdan bir miktar noksan konulmuştur. Bu rakamın tasarrufla kapatı-
lamaması ve. endeksin yükseltilmesi halinde munzam tahsisat ihtiyacı başgüstcrebilir. 
Yem: 
3 832 hayvan beslenmesi iğindir. Bir hayvan için ayda 25 liradır. 

412 1 Melbusat: 
Bir erin yıllık melbusatı 84 liradır. . ' - ' 

411 1 

2 
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Teghîzat : 
1942 senesine nazaran 135 000 lira fazlasiylo 442 030 lira konulmuştur. Bir erin yıllık 
teçhizatı 13 lira 30 kuruştur. ' • 

Harp levazım ve teçhizatı: 
1942 bütçesinde şöyle idi: 

Lira 

38 900 Mutabiye 
57 000 Harp ve.fen teçhizatı 

95 900 . . . 

1943 için konulan miktar : 
Lira 

(S3 900 Muüıbiye 
215 500 Harp ve fen teçhizatı 

' 279 400 Yekûn 
10 000 Hayvan mubayaa bedeli olarak 20 nci fasla konuları 

v_: .. 
269 400 Harp ve fen teçhizatı faslından kalan 

fazlalık teçhizata taallûk eden bazı eşya ile çok mühim bir ihtiyaç olan telefon tesisatı
nın eüzî bir kısmına karşılık ise de yekûnu 4 000 000 lirayı aşan telefon tesisi ihtiyacı 
baki kalmaktadır. 
Sıhhî malzeme ve tedavi masrafı : 
Geçen seneye nazaran 14 000 lira fazlasiyle konulmuştur. Ücretle tedavi ettirilen er 
adedi vasati 6 000 tedavi .günü kezalik vasati beş gündür Birliklerin ve 2383 karakolun 
ilâç ihtiyacı 9 revirde tedavi ve subay vo memurların ücretli tedavi masrafları karşılığı
dır. . 

Veteriner ecza ve malzemesi masrafları; 
1943 için 6 000 lira konulmuştur. Hayvan adedi 3 832 dir. 

Hayvan mubayaa ve tavizi : 
Taviz için kullanılan rakam geçen senenin aynı olup mubayaa için 10 000 lira konulmuş
tur, 

Nakliyat : 
1942 senesine nazaran 250 000 lira fazlasiyle 450 000 lira teklif edilmiş ise de 1942 se
nesi bütçesine mevzu 235 000 lira tahsisata sonradan 250 000 lira zammolunarak 485 000 
liraya çıkarılmış olduğundan hakikatte fazlalık mevcut değildir. Şimdiye kadar yapılan 
sarfiyat gözönüno alınarak 1943 tahsisatı bu miktar üzerinden tesbit olunmuştur. 

Nakil vasıtaları: 
1942 yılına nazaran 6 500 lira fazlasiyle 22 000 liradır. Teni alınacak nakil vasıtaları da 
nazarı itibare alınarak konulmuştur: 
înşaat ve tamirat: 
Gecen sene olduğu gibi 150 000 lira konulmuştur, İhtiyaç listesi aşağıdadır. 
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Vilâyeti 

Tunceli 
Kars 
Hakkâri 
Bitlis 
Mardin 
Manisa ' 
Erzincan 
Burdur 
Ankara 

' » 

Çoruh 
» 

Samsun 
tTrfa-". 
Kastamonu 
Ankara 
Afyon 
Kastamonu 
Ankara 
Kars 
Van 
Ordu 
Bursa 
Çankırı 
Kırşehir 
Manisa 
Balıkesir 

> 
Oaziantcb 

t Elâzığ 
Konya 
İsparta .' • 
Balıkesir 
Tekirdağ 
Afyon 
Konya 

Canlan 
Ankara 
Burdur 

» 
Antalya ' 
Konya 
Edirne 

Kazası 

Hozat 
Merkez 

» 
» 

Cizre 
Salihli 
Merkez 

Merkez 
Çankaya 

Merkez . 
» 
» 
» 
» 
» 

Bolvadin 
Merkez 
Kalecik 
Olölo 
Muradiye 
Fatsa. 
Merkez 

» 
• " . » 

Kırkağaç 
Gönen 
Bandırma 
Merkez 
Sivrice 
Ilgın 
Merkez 
Bayındır 
Merkez 

. ' • ' » 

* 

Iljraz 
Merkez 

, Tefenni 
Merkez 

* 
Ereğli 
Merkez 

' * - ' • 

Karakol ve binanın nev'i 

Nogay J. karakolu 
J. Dairesi 

• » • • • 

• ' ' » 

J. L. Dairesi .ve süvari tavlası 
Bl. Dairesi 
Cimin J. Karakolu 
Bl. Dairesi 
J. ve L'. Dairesi ve lıelâ 
Temizleme evi elektrik tesisatı 
için 
J. ve L. Dairesi 
Merkez J.. Karakolu 
J. Dairesi 

» 
Çaycuma karakolu 
Sok. K. okul arkasındaki baraka 
J. Dairesi 
J. ve L. Hamam mutfak 
Tüncy J. Karakolu 
Süvari tavlası ve hamam. 
»T. ve L. Dairesi 

. » . » . ' • 

Erat köğugn 
îsmetpaşa karakolu 
4 karakol için 
J. ve L. Dairesi 
Sarıköy karakolu 
J. ve L. Mutfak ve hamam 
J. Birliklerine 
J. ve L. Dairesi 
Merkez J. Karakolu 
Siniket » 
Merkez X Karakolu 
Seymen karakolu 

'•T, Dairesi 
•- Merkez J. Karakolu mutfak hela 

vesaire 
Merkez karakolu 
J. Gn. K. Dairesi badana*! 
•Bl.- Dairesi 

• J . » 

Küçük Karaçay K. 
Cedidîyye K. 
Süvari' tavlası 

Tahsisat 
Lira 

3 500 
3 000 
5 000 
5 000 

500 
4 000 
2 000- '.. 
4 000 
5 000 

5 000 
3 000 
1 500 , 
3 000 
5 000 
3 000 
5 000 
4 700 
5 000 
1 500 
2 500 
4 000 
1 500 
3 500 
2 000 
'5 000 
4 000 . 

• 5 Ö00 . . 
3 500 
3 000 
3 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
1 000 

5 000 
5 000 
5 000 
2 000 
5 000 
4 000 
5'000 
2 000 

İşin nev'i 

Tamir 
» 

İkmal ; 

Tamir 
» 
» 

- '» ' 
ı> • 

» 

inşa 
Tamir 

» 
» 
» 

' » 
Boya işi 
İkmal 
İlâve 

. Tamir 
» • 

» 
» 
» 

İkmal 
» 

Tamir 
İkmal 

. İnşa 
Tamir 
İkmal 
İnşa 

» . . ' • 

• » • . 

• . ' . * 

Tamir 

» 
inşa 
Tamir 
İkmal 
İlâve 
İkmal 
İnşa 
îltmal 
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Vilâyeti ' 

Van 
Hakkâri 
Tunceli 
Mardin 
Niğde 
Diyarbakır 
Gümügane 

» 
» 
» ' . • 

Bursa 
Mardin 
İsparta 
Corum ' 

Kazası 

• Erciş 
Merkez 
Hozat 
Merkez 
Ulukışla 
EğU 
Şiran 
Bayburt 

» 
» 

Orhangazi 
Kızıltepe 
Merkez 
Osmancık 

Karakol ve binanın nev'i 

Okul, belâ ve çamaşırhane 
Çukurca karakolu 
3. 3. Ok. Alayı binası 
J. Alay binası 
Çiftehan karakolu 
J. ye L. ve geçit karakola' 

» Kozağaç karakolu 
Süvari tavîasr 
Merkez karakolu^ 
Hart » 
Süvari tavlası 
Kayseri karakolu 
Direşken karakolu 
Haeıbamza » 

Tahsisat 
Lira 

2 000 
2 500 
4 000 
6 000 
5 000 

500 
4 000 

800 • 
1 500 
3 500 

500 
5 000 
5 000 
5 000 

îgin nev 'i 

» 
Tamir 

» 
» 

inşa 
Tamir 
ikmal 

» 
> 
» 

Tamir 
tnşa 

» 
» 

M. 

420 Jandarma mektepleri masrafı: 
1942 yılma göre 15 259 lira fazlasiyle 75 259 lira teklif olunmaktadır. Bir subay okulu 
iki er okulu vardır bu para ile mekteplerin müteferrikası demirbaşı tenvir ve tes
hin ve sair idare masrafları temin olunmaktadır. Subay okulu ile Antakya'daki okulun 
yalnız su masrafları seneliği 3 000 liraya baliğ olmaktadır. 1942 de Erciş okuluna ve 
rilen mahrukat parası 6 000 liradır. 

421 Müesseseler ve komisyonlar umumî masrafları:. 
• öeçcn seneye nazaran. 5 500 lira fazlasiyîedir. Th\ fazlalık yeni açılan Konya Sivas am

bar! ariyle yeni açılacak olan Ankara ambarının idare masrafları ve sigorta bedelleri
nin karşılığıdır. ^ 

422 . Matbaa masrafları: 
, Bu fasılda geçen seneye nazaran değişiklik yoktur. 1940 - 1941 hesabı'katilerinden bu 

tahsisatın kâfi olduğu anlaşılmaktadır. 

423 ikramiye ve tazminat: 
Bu faslın 2, 3, 4 ncü maddeleri geçen senenin aynıdır. Kanunlarının tesbit ettiği hal
lerde verileceği ve hâdisata tabi olduğu için . teferruatlı birınalûmat itası mümkün 
olamamıştır. 1 nci maddesine ait tahsisat geçen seneye nazaran 4 200 lira fazlasiyle 
8 200 lira teklif edilmiştir. Yazdırılacak kitapların yazı ücerti karşılığıdır. 

424' Spor masrafı: 
1942 yılına nazaran 14 000 lira fazlasiyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 10 000 lirası er 

. okullarına, toplu birliklere verilmesi lâzım gelen 4620 parça spor eşyası ve 5 000 lirası 
spor tesisatı içindir. 

425 ; Geçen yıl borçları: 
1942 yılındaki miktar üzerinden konulmuştur. 
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426 Eski yıllar borçları: 
•1942 yılındaki miktar üzerinden konulmuştur. 

427 HTakil vasıtaları mubayaası: 
1942 bütçesine nazaran 92 491 lira fazlasiyle 104 491 lira teklif edilmiştir.* 20 motosik
let 11 kamyonet 1 otomobil satm alınmasına ihtiyaç vardır. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ 

Vekâletin 1943 malî yılı bütçe teklifi 1942 malî yılı bütçesine nazaran 298 158 Ura miktarın
da bir fazlalık, arzetmektedir. Bu miktardan 140 024 lirası maaş ve ücret tahsisatına, 04 000 li
rası elçilik ve konsolosluklar masrafı tertiplerine, 51 bin lirası posta ve telgraf ücretlerine, 35-000 
lirası daimî ve muvakkat memuriyet ve kurye harcırahları tertiplerine ve mütebaki miktar da di
ğer muhtelif tertiplere ilâve olunmuş ve bütçenin tertipleri dahilinde 13 815 liralık zam ve 
tenziller yapılmıştır; Muhtelif tertiplere zam olunan miktarların sebepleri hakkında taalluk etti
ği tertiplerde izahat arzedilmiştir. 

Müvazenei umumiye kanununa bağlı (D) cetvelinde yazılı, daktilograf kadrosu •yenide'n ihdas 
olunan ticari ve malî anlaşmalar müzakere heyetinin ihtiyacı düşünülerek 13 den 15 e çıkarılmış 
ve aylık tahsisatları da 300 lira ilâvesiyle 1 800 liraya iblâğ olunmuştur. Kadroda tâyin olunan 
ücretlerle lisan bilen daktilograf bulmak imkânsızlığı dolayısıyle; aded ve tahsisat dahilinde kal
mak şartiylo beherine âzami 200 liraya kadar ücret verilebilmesi için cetvel zirindeki meşruhat 
tadil edilmiştir. 

1943 malî yılı içinde tanzim ve ıslahı düşüuülen vekâlet kütüphanesinde istihdam edilmek üze
re muhtelif lisan bilgisi olan bir kütüphane memurunun alınabilmesini teminen kadroya 300 
lira ücretli bir kütüphane memuru ve .muhasebenin Divanı muhasebat, Merkez bankası ve diğ«r 

: dairelerle olan muameleleri takip etmek üzere 75 lira ücretli bir takip memuru ye vekâlet evrak 
tevzi hizmetinde kullanılan ikinci motosiklet için 80 lira ücretli bir inüvezzi ilâve olunmuş ve 2 
müvezzilik kadrosu cetvelden tenzil edilmiştir. 

Sefaretlere evrak tevzii işinde kullanılmak üzere çok dürüst ve şayanı itimat kimseler bul
mak müşkülâtı karşısında müvezzi ücretlerine beşer lira zam yapılmak suretiyle daha ehil müs
tahdemler bulunması temin edilmiştir. Kadroda tâyin edilen ücretlerle ehliyetli matbaa mürettip 
ve müstahdemini bulmak imkânsızlığı dolayısiyle matbaa müstahdemlerinden 5 İnin ücretlerine 
cüzi zamlar yaplmıştır. 

Köşk kalorifercisi ücreti de aynı sebeple 10 ljraımiktarmda tezyit olunmuştur. 
Kadro dahilinde yeniden'ihdasına, zaruret hâsıl olan elçilik've konsolosluklara tâyin edilecek 

memurlara tahsis edilmek üzere .muvazene! umumiye kanununa merbut (Ii) cetveline 2 aded 
6 ııcı, bir aded 8. nci, 1 aded 9 ncu derece ki ceman 4 aded memuriyet fiili kadroya naklolunmuş, 
buna mukabil 10 ncu dereceden 4 aded (L) cetveline ilâve olunmak suretiyle mevkuf tutulmuştur. 

Gerek vekâletin, ve gerekse Hükümetin 1942 bütçe teklifinde (L) cetvelindeki 100 liralık 
temsil tahsisatı bir. adedten ibaret olduğu ve'vekâlet bütçesinin bütçe encümeninde müzakeresi 
sırasında ayrıca 100 liralık temsil tahsisatı kadrosunun mevkuf tutulması, mevzuubahis edilmediği 
halde Bütçe encümenince kabul olunan cetvele tebyiz sehvi neticesi ayrıca bir aded. 100 liralık 
temsil tahsisatı İlâve edilmek suretiyle 2 adedin mevkuf tutulduğu görüldüğünden bu hatanın 
ıslahına tevessül edilmiş ve 1943 bütçe teklifin? bağlı cetvelde yalnız bir aded 100 liralık temsil 
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tahsisatı irac olunmak suretiyle batanın 1943 malî senesine sirayet etmemesi teinin edilmiştir. 
1942 bütçesin* merbut nakil vasıtaları kadrosuna yeniden alınacağr bildirilen bir eded motosiklet 
mubayaa edilerek evsaf ve sair izahatı kadroya devredilmiştir. 

428 ' Vekil tahsisatı: 
Bu tertip için teklif olunan tahsisat 1943 bütçesine mevzu tahsisatın aynıdır. 

429 1 Memurlar maaşı : 
Kadro dahilinde yeniden ihdasına zaruret hâsıl olan elçilik ve konsolosluklara tayin edi
lecek memurların maaş ve tahsisatlarım ve (L) cetvelinin tadilinden mütevellit tahsisat 

, farkını karşılamak, üzere bu tertibin tahsisatı 1942 bütçesine mevzu tahsisata nazaran 
70 000 lira fazîasiyle teklif edilmiştir. 

2 Açık maaşı : 
Açık maaşı "alan memurların istihkak miktarlariyle ihtiyaç nazarı itibara alınarak bu 
tertibin tahsisatı 1942 tahsisatına nazaran 1 100 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

430 1 Memurlar maaşı : 
Hükümetlerle aktolunan ticari ve malî • anlaşmaların müzakeresi için teşkiline lüaum go
riline heyet reisliği, iki senedenberi koordinasyon tahsisatından icra Vekilleri Heyeti 
karariylc tatbik edilen kadro ile idare edilmekte ise de bu hizmetin daimî mahiyet ve 
ehemmiyet arzetmekte olması itibariyle 3888 numaralı kanuna bağlı '{!) numaralı cetvele, 
heyeti terkip eden azanın dereceleri nazarı itibara alınarak birinci derece ücretiyle bir 
reislik kadrosu ilâve edilmiştir. Resmî vesaikin teknik ve ilmî terimleriyle tercüme 
edebilecek ve tercüme heyetine şeflik yapacak kabiliyette bir baş mütercime ihtiyaç hâsıl 
olduğundan kadroya ikinci derece ücretiyle bir baş mütercim ilâve olunmuş ve 140 lira 
ücretli bir mütercimlik ilga edilerek kadroda derece sırası takip edilmek suretiyle 260 
liralık bir mütercimlik ihdası münasip görülmüş.ve bu hususta hazırlanan kanun lâyi
hası yüksek Meclise sunulmuş, olduğundan bu değişikliğin icabettirdiği miktarı karşıla
mak üzere bu tertibin tahsisatı, 1942 malî yılı tahsisatından 13 274 lira fazîasiyle 49 015 
lira teklif olunmuştur. 

2 Müteferrik müstahdemler ücreti : 
Umumî esbabı mucibede tafsilâtiyle ar^oluııan kadro ilâve ve tebeddüllerinden mütevel
lit farkı karşılamak üzere bu tertibin tahsisatı 1942 bütçe tahsisatına nazaran 12 974 
lira fazla teklif olunmuştur. 

3 Muvakkat müstahdemler ücreti : 
19+2 tahsisatından 160 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

4 Elçilik ye konsolosluklar müstahdemleri ücreti : 
Elçilik "ve konsolosluklarda çalışan mahallî müstahdemlerin ücretlerine zam yaparak 
hayat pahalılığı karşısında mâruz kaldıkları müşkül durumdan kurtarılmalarını temin 
için bu tertibin tahsisatı 1942 bütçesine nazaran 43 776 lira fazîasiyle teklif olunmuştur.-

431 Muvakkat tazminat : 
1943 malî yılında merkezde istihdam olunacak memurların muvakkat tazminat istih
kakları hesap olunarak bu tertibin tahsisatı 1942 bütçe. tahsisatına nazaran 1 365 lira 
noksaniyle teklif olunmuştur. 

432 1683 numaralı kanunun 58 noi maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi : 
65 yaşını iltmal eden iki memur ile 30 seneyi ikmal etmiş olanlardan tekaüdünü istiyc-
eeklerin ikramiyeflci'ûne karşılık olmak üzere bu tertibin tahsisatı 1942 bütçe tahsisatuıa 

. nazaran 1 000 lira fazlasilye 13 000 lira olarak teklif olunmuştur, 
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433 Çocuk zammı : 
Zamma istihkakı olan memurlar nazarı itibara alınarak bıı tertibe 1942 tahsisatından 
350 lira fazlasiyle 5,00 lira konulmuştur. -

434 1 Kırtasiye : " , 
Kırtasiye fiyatlarındaki tcreffü nazarı itibara alınarak bu tertibin tahsisatı 1942 tahsi
satından 800 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

2! Müteferrika : 
Bu günkü fiyat farkları gözönüne alınarak 600 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

3 Mefruşat ve demirbaş : 
Fiyatlardaki yükselme nazarı itibara alınarak bu tertibin tahsisatı da 800 lîra fazlasiyle 
teklif olunmuştur. , 

4 Tenvir : 
1942 tahsisatının aynıdır. 

5 Teshin : 
1942 tahsisatının aynıdır. 

435 1 Araa, bina satm alma ve yaptırma ve kira bedelleriyle, sigorta, belediye resim ve ver
gileri ye küçük tamirler ; 
1942 bütçesinin 518/2 faslında gayrimenkullerc taallûk eden hizmetler bu maddenin 
unvanına dahil edilmiş ve mubayaası takarrür edun Peşte elçilik binasının taksiti de 
nazarı itibara alınarak bu tertibin tahsisatı 1942 tahsisatmm aynı olarak bu miktar 
teklif olunmuştur. , 

2 Mefruşat ve demirbaş : / 
. Ecnebi memleketlerde de hayat pahalılığın'» artmış olması ve yeniden ihdas edilecek 
elçilik ve konsoloslukların ihtiyacı nazarı itibara alınarak bu tertibin tahsisatı 15 000 
lira fazlasiyle bu miktar teklif olunmuştur. 

3 Ziyafet : 
Faslın 2 ncİ maddesi münasebetiyle arzolunan sebep veçhile 5 000 lira fazlasiyle teklif 
olunmuştur. 

4 Otomobil mubayaa bedeli : . 
3827 numaralı kanunda elçilik otomobillerinin mubayaa bedeli 3 000 lira ve miatları da 
yedi sene olarak tâyin edilmiş ise de bugünkü şartlar içinde bu bedelle otomobil teda
rikine imkân olmaması ve beş senesini ikmal eden otomobillerin kullanılmaz bir hale 
gelmiş bulunması hasebiyle mezkûr kanuna merbut cetvelin bu esas dairesinde tadili 
zaruri görülerek 5 senelik miadı bitiren üç elçilik otomobilinin yeniden, ihdas olunacak 
bir elçilik otomobilinin mubayaası bedeli olarak beheri beş bin lira hesabiyle ceman 20 000 
lira olarak teklif olunmuştur. 

£ Diğer umumî masrafla* : 
• . Harp vaziyetinin vücude getirdiği fevkalâde haller ve ecnebi, memleketlerde hüküm 

- süreri hayat pahalılığı dolayısiyle elçiliklerin ihtiyaçları, bütçeye konulmuş olan tah-
sisitla karşdanamamakta olduğundan yeniden ihdas edilecek elçilik ve konsoloslukların 
ihtiyacı da gözönündc tutularak bu tertibin tahsisatı 20 000 lira fazlasiyle teklif olun-

.. muştur". 

436 Matbu evrak ve defterler : 
Fiyatlardaki yükseliş hazarı itibara alınarak bu tertibin tahsisatı 1 000 lira fazlasiyle 
teklif olunmuştur; • •'; 

437 NakE nükut : 
Ahvali hazıra dolayısiyle elçilik ve konsolosluklar maaş ve masraflarının telgraf havale-
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siyle gönderilmesi mecburiyeti karşısında 1942 bütçesine 25 000 lira tahsisat] konulmuş 
ise de 15 000 lira ile bu hizmetin ifası mümkün olduğu anlaşılarak bn tertibin tahsisatı 
10 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. . •,',"• 

438 i Posta ve telgraf ücreti : 
Maktuan P. T. T. ddaresine yerilecek ücretin bu miktardan ibaret olduğu Münakalât 
vekâletinden bildirilmiş olduğundan bu tertibe 319 lira konulmuştur.. 

2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları: 
1942 malî yılı bütçesinde, merkez ve elçilik ve konsolosluklar için muhtelif tertiplere ko
nulmuş olan posta ve telgraf ücretleriyle telefon tesis ve mükfileme masrafları 234 000 
liradan ibaret bulunmakta isede ahvali hazıra dolayısiyle bu tertiplere konulan tahsisa
tın kifayet etmemekte ve ihtiyacı karşılamak için bu tertiplere münakale suretiyle tahsisat 
ilâvesine zaruret hâsıV olmakta bulunulması gözönünde tutularak bu tertipte tevhit olunan 
bilûmum posta, telgraf ve telefon masrafları karşılığı olarak 1942 .bütçe tahsinatmdan 
51 000 lira fazlasiyle 285 000 lira teklif olunmuştur. 

439 1 Vekâlet otomobili: 
Benzin, yağ ve malzeme fiyatlarının artmış olması nazarı itibara alınarak tamir ve islet
me masrafları karşılığı İ 500 lira fazlasiyle bu miktar teklif olunmuştur. 

2 Diğer nakil vasıtaları: , • ' • _ , . 
Faslın birinci maddesinde arzolunan sebeplerden dolayı 1 500 lira fazlasiyle bu miktar 
teklif edilm.is.tir. 

440 1 Daimî memuriyet harcırahı: 
Dört senesini ikmal ederek merkeze eelbolunaeak memurlarla bunlarm yerlerine tâyin 
edileceklerin harcırahları ve bugünkü şartlar altında yolculuğun uzun ve masraflı oluşu 
nazarı itibara alınarak 1942 tahsisatına nazaran 20 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı: ; 

Bugünkü fevkalâde ahval dolayısiyle vekâletle elçilikler arasındaki daha sıkı ve seri mü
nasebet idamesi zarureti ve yol masraflarının artmış olmasa sebebiyle bu tertibin tahsisatı 
kifayet etmemekte ve münakale yoluyla tahsisat ilâvesine lüzum hâsıl olmakta bulunduğun-

. dan 1942. bütçesine mevzu tahsisata nazaran 25 000 lira fazlasiyle bu miktar teklif edilmiştir. 

441 Melbueat: 
Elbise ve ayakkabı fiyatlarındaki tereffü gözönünde tutularak 2 000 lira fazlasiyle teklif 
edilmiştir. 

442 3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol vesaire masrafları: 
1942 tahsisatının aynıdır. ; 

443-447 
1942 bütçesine konulmuş olan muhassasatın aynıdır. 

448 Vekâlet kütüphanesinin tanzim ve ıslahı için istihdam olunacak mütehassıslar ücreti: 
Vekâlet kütüphanesinin 1943 yılında tanzim ve İslahı için bir mütehassısın istihdamı düşü 
nülmekte olduğundan bu tertibe 3 600 lira tahsisat konulmuştur. 

449-452 
1942 tahsisatının aynıdır. 

453 Geçen yü borçları: 
Amerika ve ingiltere ye Busya'daki elçilik ve konsolosluklara verilen avanslardan yapılan 
sarfiyata ait evrakı müsbite vasıtasızlık sebebiyle mahsup devresi sonuna kadar vekâlete 
gönderilememekte olduğundan bu müddetiıî mürurundan sokra gelen evrakı müsbitenin büt-

http://edilm.is.tir
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çodcn mahsubunu temin -için tra. tertibe 1942 malî yjlı bütçe tahsisatından 5 000 lira faz-
lasiyle bu -miktar tahsisat konulmuştur. 

464 Eski yıllar borçlan: 
Eski yıllar bütçelerine taallûk eden evrakı müsbitenin bütçeden mahsubunu" teminen bu 
tertibe 3 800 Ura fazlasiyle 9 4)00 lira konulmuştur. 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKÂLETİ 

İ943 malî yılı iğin teklif edilen bütçemiz yekûn itibariyle mütalâa edildiği takdirde 1942 
yılına nazaran 517 756 lira bir fazlalık göstermekte ise de hakikatte bu miktar, hesabı aşağıda 
görüleceği üzere, 2 02Qf 000 liradır. 

Lira 

14 991 832 1942; ma^ yılı, bütçortpzhj umumî, yekûnu 
Lira 

1 500 000 Meslek imalâtı karadığı olmak üzere bütçemize konulmakta olan 
'tahsisat1 olup 1943 yılında bütçemizden çıkarılan ve bu sebeple 
umumî yekûndan tenzili lâzımgelen. 

2-"244* 1842 ydı bütçemiz-m 538 vnci-faslının birinci merkez memurları üc
reti maddesine mevzu tahsisat fazlası olup indirilmesi ıcaüeden 

1 502̂  24* 

1 502 244' Yukardaki hesaba göre 1942'bütçemizden tenzil olunan 
ı_ 

13 489 588 1942 bütçemizin; umumi- yekûnunun .aldığı şekil: 

15 509 588 1943 malî yılı için teklif olunan bütçemizin, umumî yekûnu 
13 489 588 1942 bütçemizin; tenzillerden sonra kalan -umumî yekûn 

\_ 
2 020 000 1943 malî yılı için teklif olunan fazlalık 

Teklif edilen bu zammı, yeniden yapılması gerekli olan teşkilât kadrolarının tutarlariyle has
taneler, sıhhi ve içtimai muavenet-ve-tedris^ müesseselerinin yükselen iaşe'maddeleri, umumî idare 
masrafları, ilâç ve. ecza bedellerinin -1942 yıli rayicine gör - karşılığı teşkil'eylemektedir. 

Gerek zam yapılan ye gerekse 1942 yılana nazaran artırılmasına lüzum- gÖrülmiyen- her ter
tibe ait izahat berveçhi âtidir. 

F. M. . • . ' . -

455̂  Vekil tahsisatı':••• 
Bu fosla mevzu tahsisatta, bir- değişiklik- yöktur,-5 320 liradan ibaret olan tahsisatın 
4 800 lirası bir «enelik; vekil* muhassesata ve-520 lirasr da fevkalâde zam karşılığıdır.. 
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456 1 Memurlar ma&jı: 
1942 malî yılı bütçemizin 536 neı- faslının birinci memurlar raaaşiyle 582 nci faslının 
birinci iskân memurları maaşı maddelerine-mevzu tahsisat-1943 yılında bir araya top
lanmış ve ikinci faslının birinci maddesinde yer almıştır. 
Binaenaleyh: 

Lira' 

3 678 786 1943 yılı için memurlar maaşı, olarak teklif edilen 
Lira 

3 038 105 1942 bütçemizin 536 nci faslının birinci maddesine mevzu 
tahsisat 

İ16 936 1942 bütçemizin 582 nci faslının birinci iskân memurları 
maaşı maddesine konulan' tahsisat 

• 3 155 041 Yekûn 
155 041 1942 yılı memurları maaşı tahsisatı yekûnu 
523 745 1943 malî yılı memurlar maaşı için bu miktar fazla teklif edilmiş bulun

maktadır. Bu zam şu suretle husule gelmiştir. 
Lira 

319 986 4258 sayılı, .vekâletimizin Teşkilât kanununa ek kanuna bağlı maaşlı me
muriyet kadrolarının tutarr fevkalâde zamlarla1 birlikte 3 358 091 liradan 
ibaret olduğu halde 1942 maltyıhiçİn bu miktarın 319 986 lira noksaniyle 
3 038 105 lira olarak konulmasından;- > 

2 706 Aynı kanuna bağlı iskân maaşlı memurlarının kadroları tutarı fevkalâ
de zamlnriylc birlikte 119 642 liraya baliğ olduğu halde 2 706 lira noksa
niyle 116 936 lira konulmasından, 
(4258 sayılı kanun; 15tcmımızl942-den itibaren'nler'İyete'girmiş bulunması 
sebebiyle 1942 yılı tahsisatı, aynı kanunla ilâve edilen memuriyetlerle 
artırılan maaşlar için 10 aylık- olarak' komılmüşr ve yukarıdaki noksanlar 
bu yüzden husule gelmiştir. 

Lira 

349 3656 sayılı kanun hükümlerine tevfikan Ödenmekte olan müktesep haklar 
karşılığı, 

11 949 Merkez hıfzıssıhha müescssesesİ teşkili hakkındaki 3959 sayılı kanunun 6 
nci maddesi mucibince tesisi-mutasavver olup son zamanlarda mevcudiyeti 
memleket sıhhati işinde zarurî bir hal alan serum çiftliği maaşh memur
ları için, tekli £ edilecek kanun lâyihasına bağlı memuriyet kadrolarının 
fevkalâde zamlariyle birlikte tutarı, 

26 624 Balıkçılık enstitüsü iken terkedilen ve Maliye- vekâletinin muvafakatiyle 
Vekâletimiz hizmetine tahsis olunan'İstanbul'da Balta limanındaki yalının 
kemik ve mafsal veremlileri hastanesi olarak açılmasına ait hazırlıklar 
ilerlemiş bulunduğu için bu hastane-maaşlı memurlarının, teklif edilecek 
kanun lâyihasına bağlı kadrolarının fevkalâde zamla birlikte tutarı, 
(Bu miktar tahsisat 1942 bütçemizin 563 ncü verem mücadele faslından 
buraya nakledildiği için hakikatte bir zam yapılmış demek değildir.) 

162-.131 Refik Saydam- Merkez hıfzıssıhha-müessesesininy ücret verilmekte olan 
daimî; memurlarının, maaşa nakli için-1 tekliff edilecek kanun lâyihasına 
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bağlı kadrolarının fevkalâde zamlariyle birlikte tutarı, 
f (Bu miktar aynen 1942 bütçemizin 538 nei faslının birinci merkez memur
ları ücreti maddesinden tenzil edildiği için hakikatte yapılmış bir zam 

. yoktur.) • _ . . 

523 745 Yekûn . 

2 Acıkmadı: , 
Bu tertip için ; teklif edilen tahsisat 1942 yılı bütçemizin 536 ncı fas
lının ikinci maddesiyle kabul. buyurulan miktarm aynıdır, 

'457 1 Memurlar ücreti: 
• 1942 malî yılı bütçemizin-538 nei faslının birinci merkez memurlar 

. . ücrtiyle 540 nei faslman keza birinci vilâyetler memurlar ücreti maddeleri
ne mevzii tahsisat 1943' yılında bir araya toplanmış ve 3 ncü faslın birin
ci maddesinde yer almıştir. . • ' ' 

Binaenaleyh: . ! . . " • '• 
• L i r a • . • , . . , . - , • 

2 272 682 1943 yılı için memurlar .ücreti olarak teklif edilen 
Lira 

305 750. 1942 bütçemizin 538 nei fashnm birinci maddesine mevzu 
tahsisat ,; 

1 823 237 1942 bütçemizin 540 rieı faslmın birinci maddesine mevzu 
tahsisat . . ' ' . 

2 128 977 Yekûn 
2 128 977 1942 ;yılı memurlar ücreti yekûnu 

0 143 705 1943 malî yılı memurlar ücreti' için bu miktar fazla teklif edilmiş gibi 
gözükmekte ise de hakikatte bu miktar, hesabi aşağıda görüleceği veç-

: hile 308 080 liradır, 
L i r a • • . . 

210 000 3017 numaralı, vekâletimiz Teşkilât kanununun 26 ncı maddesinin (D) fık-
,•• rasına göıre hususî İdare bütçelerinden veya köy sandıklarından tediyesi 

. lâzımgelenköy ebelerinin ücretlerinin bu bütçeler ve sandıkların bazıları 
taraf nidan tesviye edilemediği ye bunların iştitaatı olmadığı anlaşılmış
tır, Bu sebeple 150 adedi 50 ve. 250 adedi 40 lira ücretli köy ebesi için 
kadro alınmak ve bir'kısım ebelerin ücretlerinin Umumî muvazeneden te
diyesi cihetine gidilmek - üzere'kanun teklif edilmiş bulunduğundan bun-
larmı ücretlerinin tutarı, • 

10 380 Gaziaııteb'de, binası satın alınmak üzere olan bir doğum evi tesis edileceğin
den buranın, ücretli memurlarının kadroları tutarı, (kadroya dahil iki 60 

. lira ücretli iki. ebenin biri Aydın, doğum, evi içindir.) 
Lira - .' " • 

5 580 İstanbul'da .Balta limanında açılacak olan kemik ve mafsal veremliler haa-
. tanesi için alınacak ücretil,memurların kadroları tutariyle Erzincan bas-
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tanesi için baştabip ücreti ve Birecik Trahom hastanesi için bir kâtip 
ücreti. 

f> 400 Antakya, Adana, Oaziaııtel), Malatya, Kilis Trahom mücadeleleriyle koy 
göz tedavi evleri İyin küçük sıhhat memuru. 
(Altı- adet 75 lira ücretli) 

22 5fi0 Yeniden açılacak olan iki verem mücadele dispanseri memurları kadroları
nın tutan, 
(Bu miktar 1942 bütçesindeki 563 ncü verem mücadele tahsisatından nakle
dildiği için hakikatte bir zam değildir.) 

41) 855 Yukarıdaki ücretlerin fevkalâde zumları 
4 305 1942 bütçemizin 540 ııoı faslının birinci maddesine konulan tahsisat nok

sanı. 

308 080 
Bu maddeye yapılan zam 308 080 liradır. Bu miktarın, yukarıda 143 705 lira olarak 
gözükmesi sebebi aşağıda arzolunmuştur: 

Lira 

308 080 Yeni teşkilâtın istilzam ettiği tahsisatla 1942 yılındaki noksanın ikmali için 
ihtiyaç olan miktarı yekûnu: 

162 131 Memurlar ücreti maddesinden indirilerek memurlar maaşı mad
desine . naklounan (Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha müessesesi 
memurları için) 

2 244 1942 yılında merkez memurları ücreti maddesine mevzu tahsisat 
. ^ fazlası, 

164 375 Yekûn. 

164 375 Merkez ücretli memurlar maddesinden 1942 yılma nazaran indirilen miktar 
143 705 • - • ,. 

Müteferrik müstahdemler ücreti : 
1942 malî yılı bütçemizin 538 nci faslının ikinci merkez müteferrik müstahdemleri üc
reti ile 540 meı faslının keza ikinci vilâyetler müteferrik müstahdemleri maddelerine 
mevzu tahsisat 1943 yılında bîr araya toplanmış ve 3 ncü faslın ikinci maddesinde 
yer almıştır. 
Binaenaleyh: 

Lira 

1 029 186 1943 yılında müteferrik müstahdemler ücreti olarak teklif edilen; 
Lira 

101 711 1942 bütçemizin538 nci faslmın ikinci maddesine mevzu tahsisat, 
852 274 1942 bütçemizin 540 nci faslmın ikinci maddesine mevzu tahsisat, 

953 985 Yekûn 
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953 985 1942 malî yılı müteferrik müstahdemler ücreti tahsisatı yekûnu. 

075 201 1943 malî yılında müteferrik müstahdemler ücreti için bu miktar 
fazla teklif edilmiş olup bu zam aşağıdaki sebeplerle yapılmış bulun
maktadır. 

Lira 

600 Merkezdeki başımakinist ve aletler tamir mütehassısının ücretine ayda 50 lira 
ilâvesinden, 

1 200 Merkez için bîr aded kaloriferci ilâvesinden, 
(Şimdiye kadar odacılar vasıtasiyle idare olunan kaloriferler.için bir kalori
ferciye katı lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur). 

420 Elli lira ücretli bir müvezziin ücretinin 85 liraya ve unvanının motosikletliye 
çevrilmesinden, 

480 Şoförlerin ücretlerine 20 ser lira ilâvesinden, 
kira 

600 Ankara Numune hastanesinde 50 lira ücretli iki lâburantm ücretlerinin 75 li
raya iblâğından, 

1 200 Refik Saydam merkez Hıfzıssıhha müessesesine 100 lira ücretli bir şoför ilâ
vesinden, 

1 020 istanbul Sıhhat müdürlüğüne 50 lira ücretli bir evrak müvezii ile 35 lira üc
retli bir gece bekçisi ilâvesinden, 

600 Hademeler tarafından idare edilen-kuduz tedavi müessesesine 50 lira ücretli 
bir aşçı ilâvesinden, 

300 Erzurum Numune hastanesinin 75 lira ücretli • olan makinist ve etüvcüsünün 
ücretine 25 lira ilâvesiyle 100 liraya iblâğından, 

480 Numune hastanelerine 40 lira ücretli bir kapıcı ilâvesinden, 
1 200 Numune hastanelerinin kifayet etmiyen personelinin ikmali için 4.0 lira ücretli 

bir ve 20 lira ücretli üç aded hastabakıcı ve hizmetçi ilâvesinden, 
600 Zonguldak hastanesi için 50 lira ücretli bir lâburant ilâvesinden, 
180 Yamağı ile beraber 45 liraya aşçı bulmak imkânsızlığına binaen Zongmıldak 

hastanesinin yamağı ile beraber 45 lira olan aşçı ücretinin 60 liraya ablağından, 
1 200 Aşçısı olmıyan vo hademelerden biriyi tarafından aşçılığı yaptırılan Manisa ve 

Elâziğ akliye ve asabiye hastaneleri için 50 şer lira ücretli birer aşçı ilâvesin
den, 

8 100 tlâvei inşaatla 118 yatak arttırılacak olan Elâzığ akliye ve asabiye hastanesi için 
35 lira ücretli 5, 30 lira ücretli 10 ve 20 lira ücretli 10 hizmetçi ilâvesinden, 

480 Şehirden uzak olan Erzincan hastanesi için 40 lira ücretli bir arabacı ilâvesin
den, 

480 Heybeîiada verem sanatoryomu makinist ve etüvcüsünün ücretine 40 lira ilâ
vesinden, 

360 Heybeîiada verem sanatoryfmu aşçısının ücretine 30 lira zammcdilmesindcn, 
120 Heybeîiada verem sanatoryomu marangozunun ücretine 10 lira zammedilmesin-

den, . 
240 Heybeîiada verem sanatoryomu boyacısının ücretine 20 lira zammedilmedi nden, 
960 Leylî tıp talebe yurduna 80 lira ücretli bir elektrikçi ilâvesinden, 
600 Elâzığ cüzzam hastanesinin makinist ve tebhircisinin ücretine 50 lira zamme-

dilmesinden, 
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600 Antakya hastanesine 50 lira ücretli bir eczacı kalfası ilâvesinden, 
480 Antakya hastanesine 40 lira ücretli bir bahçıvan ilâvesinden, 
480 Antakya hastanesine 40 lira ücretli bir arabacı ilâvesinden, 

1 440 Antakya hastanesine 30 lira ücretli dört hastabakıcr ilâvesinden, 
000 Iskenredun hastanesine 50 lira ücretli bir eczacı kalfası ilâvesinden, 
480 İskenderun hastanesine 40 lira ücretli bir bahçıvan ilâvesinden, 
480 İskenderun hastanesine 40 lira ücretli bir arabacı ilâvesinden, 

1 440 İskenderun hastanesine 30 lira ücretli 4 hastabakıcı ilâvesinden, 
2 820 Gazianteb'de açılacak doğum ve çocuk bakımevi için 10 aded müteferrik müs

tahdem. ilâvesinden, 
11 100 Memur kadroları alındığı halde 1942 yılında müteferrik müstahdem kadroları 

istihsal edilmemiş olan Antakya, Birecik, Erzincan, Mersin, Kozan, Elbistan, 
islahiye, iskenderun, Midyat, Adana, Gazianteb, Malatya, Kilis trahom mü
cadele hastane ve dispanserleriyle köy göz tedavi evleri için 30 lira ücretli 
19, 20 lira ücretli 13 ve 10 lira ücretli 10 aded hastabakıcı ve hademe ilâve-" 
sinden, 

2 400 İki yerde yeniden açılacak verem mücadele dispanseri için 40 lira ücretli iki 
hastabakıcı ile 30 lira ücretli 4 hademe ilâvesinden, 

18 240 Istanbıü'da Baltalimam'nda açılacak olan kemik ve mafsal veremlileri hasta
nesi için muhtelif ücrette 49 müteferrik müstahdem ilâvesinden, 

13 161 Bu müstahdemlerin fevkalâde zamları, 

75 201 

Bu zamların aded artmasına mütaallik olanları, yeni teşkilât vüeude getirilmesinden ve
ya hastanelerin yatak adcdlerinin artmasından, yahut da esasen personel kifayetsizli
ğinden ileri gelmiş, ücret arttırılmalan ise mevcut müstahdemlerden bilhassa sanat erba
bının dışarıda daha fazla ücret bularak birer birer işlerini terketmelerinin önüne geçil
mesi lüzumundan hâsıl olmuştur, 

458 Muvakkat tazminat: 
1942 malî yılı bütçemizin 541 nci. faslına mevzu tahsisat ile 583 ncü faslma konulan is
kân memurları muvakkat tazminatı 1943 bütçemizin 4 ncü faslında toplanmış ve buna, 
iskân memurları için kâfi gelmiyen miktarı karşılamak üzere 624 liralık bir zam yapıl
mıştır. 
1943 malî yılı için teklif edilen miktar şu suretle husule gelmiştir: 

Lira 

79 350 1942 malî yılı bütçemizin 541 neİ faslına mevzu muvakkat tazminat tahsisatı, 
(i 342 1942 malî yılı bütçemizin 583 ncü faslına mevzu iskân memurları muvakkat 

tazminatı tahsisatı, 
624 İskân memurları masrafları için yeniden ilâvesine lüzum hâsıl olan, 

86 304 1943 malî yılı için teklif edilen muvakkat tazminat tahsisatı. 

459 Tekaüt ikramiyesi : 
1943 malî yılı içinde de 1942 bütçemizin 537 nci fasİma mevzu 3 000 liralık tahsisat ay
nen teklif olunmuştur. 
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Çocuk zammı: 
1942 malî yılı bütçemizin 536 neı faslının 3 ncü ve 582 nei faslının ikinei maddelerine 
mevzu tahsisat bir araya toplanarak 1943 malî yılı bütçemizin işbu 7 nei faslına alındı
ğı gibi iskân işleri umumî masrafından ödenmekte olan iskân ücretli memurlarının ço
cuk zamları da iskân işleri tahsisatından indirilerek işbu yedinci fasla nakledilmiştir. 
1943 malî yılı için teklif olunan 40 000 liralık tahsisat şu suretle husule gelmiştir; 

Lira 

37 500 .1942 malî yılı bütçemizin 536 ncı faslının 3 ncü maddesine mevzu tahsisat, 
500 1942 malî yılı bütçemizin 582 nei faslının ikinei maddesine mevzu tahsisat, 

2 000 İskân işleri tahsisatından naklolunan. 

40 000 Yekûn 

Yakacak zammı: 
1942 yılı bütçemizin 536 ncı faslının 4 ncü ve 582 nei faslının 3 neü maddelerine mev
zu tahsisat bir araya toplanarak 1943 malî yılı bütçesinin işbu altıncı faslına alındığı 
gibi iskân işleri umumî masrafından ödenmekte olan İskân ücretli memurlarının yaka
cak zamları da iskân işleri tahsisatından indirilerek yine bu fasla nakledilmiş ve buna 
1942 yılında kâfi gelmiyen miktarı karşılamak üzere de 1 460 liralık bir zam yapıl
mıştır. 
1943 malî yılı için teklif edilen 21 770 liralık tahsisat şu suretle husule gelmiştir: 

Lira 

18 540 İ942 bütçemizin 53ö ncı faslının 4 neü maddesine mevzu tahsisat, 
270 1942 bütçemizin 582 nei faslının 3 neü maddesine mevzu tahsisat, 

1 500 iskân işleri tahsisatından naklolunan, 
1 460 1942 yılında kifayet etmemesi sebebiyle 1943 yılı için İlâvesi ieabeden. 

21 770 Yekun 

Merkez kırtasiyesi: 
1943 yılında bu madde için teklif.edilen tahsisat, 1942 yılı bütçemizin 544 ncü faslı
nın 3 neü maddesiyle kabul buyurulan 4 000 liralık miktara nazaran 1 000 lira fazla 
olup bunun sebebi berveçhiatidir: 
Kâğıt ve diğer cins kırtasiye malzemesi fiyatlarında devam cdegelen yükselmeler neti
cesi 1942 malî yılında alınmış olan tedbirlerle vekâlet merkez şubelerindeki kırtasiye sar
fiyatında âzami derecede tasarrufa riayet edilmekte obuasına rağmen ihtiyaçları karşı
lamağa ycteeck kadar kırtasiye temin olunamamış ve bu husustaki müşkülâtın izalesi 
için işbu 1 000 liralık zam yapılmıştır. 

Merkez mefruşat ve demirbaşı: 
Vekâletin, senelerdenberi yenilenemiyen ve hemen kâffesi artık tamir edilecek halden de 
çıkmış olan yazı makinelerinin tecdidine ve diğer demirbaş eşya mubayaatma 1942 yılı 
bütçemizin 543 neü maddesine mevzu 1 000 liralık tahsisat ile imkân hâsıl olamıyacağm-
dan bu maddeye de 1 000 lira zammolunmuştur. 

Merkez tenviri: 
Son zamanlarda arttınlan elektrik ücretlerine karşılık olmak üzere 1942 malî yılı bütçe-
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mirin 544 ııcü faslının birinci maddesiyle kabul buynrulan 480 liraya, çok cüz'i miktar
da olan 120 liralık bir zam yapılarak 1943 malî yılı için 600 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

4 Merkez teshini : 
1M2 malî yılı bütçemizin 544 neü faslının ikinci maddesine konulan merkez teshin tah
sisatı 5 500'liva iken buna 500 lira zam yapılmıştır. Bu zam gerek kömür fiyatlarının ve 
bilhassa nakliye ücretlerinin artmış olınasiyle beraber ileride artması ihtimaline ve ge
rekse esasen yetişmiyen tahsisat noksanını ikmal eylemek zaruretine binaen zaruri gö
rülmüştür. 

5 Merkez müteferrikası : 
1942 malî yılı bütçemizin 545 nci faslına konulan tahsisat 1 750 lira iken bu miktara 
] 250 lira zammiylc 1943 yılı merkez müteferrikası tahsisatı 3 000 lira olarak teklif 
edilmektedir. 
1942 yılında bu tertibe 750 liralık bir münakale teklifine lüzum hâsıl olduğu gibi for
mülüne göre müteferrikadan tesviyesi icabeden su parası, temizlik malzemesi ve diğer 
müteferrik levazım bedellerinin fiyatlarının artması ve artmakta bulunması yüzünden 
ihtiyacı karşılamak zaruretiyle işbu 1 250 liralık zam yapılmıştır. 

1 Vilayetler kırtasiyesi : 
1942 malî yılı bütçemizin 548 nci faslının ikinci maddesine mevzu tahsisat miktarı 
'10. 000 lira olup buna 10 000 lira ilâvesiyle 1943 yılı vilâyetler kırtasij'es-i için 20 000 
lira tahsisat teklif olunmaktadır. 
Merkezde olduğu gibi vilâyet ve kazalar Sıhhat dairelerinde de kırtasiye tasajYrufu hu
susunda lâzım gelen tedbirler alınmış ise de 1942 malî yılında bu tertibe konulan tah
sisatla 63 vilâyet Sıhhat müdürlüğü ve 444 kaza Hükümet tabipliği ile Umumî müfettiş
likler Sıhhi müşavirliği dairelerinin ihtiyaçlarını temine imkân hâsıl olamamış ve bu 
yüzden mülhakatta çok sıkıntılar çekilmiş bulunduğu için işbu zam yapılmıştır. 

2 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı : 
1942 malî yılı bütçemizde vilâyetler mefruşat ve demirbaşı için kabul buyurulan tah
sisat 547 nci fasla mevzu ve 17 000 liradan ibaret idi. 
Ilalbuld yeniden tâyin edilen münlıal Hükümet tabiplikleri için yazı makinesi mubayaa 
edilmek ve tababet dairelerine nıuktazi hasta muayenesine mahsus demirbaş eşya ile 
mefruşat temin olunabilmek için işbu miktar kifayet edemiyeeeğinden buna, 2 500 lira 
ilâvesiyle 1943 malî yılı vilâyetler mafruşat ve demirbaş tahsisatı 19 500 lira olarak 
teklif olunmuştur. 

3,4 Vilâyetler tenvir ve teshini : 
1942 malî yılında vilâyetler tenvir ve teshin masrafları bir arada bulunmakta ve 548 uci 
faslın birinci maddesini teşkil eylemekte idi. 1943 yılında bunların - merkezde olduğu 
gibi - ayrılmasına lüzum gösterildiği için tahsisat; açılan iki maddeye tevzi olunmuştur, 
1942 yılının 22 500 liradan ibaret olan vilâyetler tenvir ve teshini tahsisatına 1943 yılı 
için 5 000 lira ilâvesiyle 27 500 lira teklif edilmiştir. 
5 000 liralık zam yapılması, gerek artan kömür fiyatlariyle tenvir levazımı bedelleri
nin bu artışını karşılayabilmek ve gerekse doldurulan münhal kazalar Hükümet ta
biplikleri için soba ve kömür tedarikini mümkün kılmak zaruretinden doğmuştur. 

5 Vilâyetler müteferrikası : 
1942 malî yılı bütçemizin 549 ncu faslına vilâyetler müteferrikası karşılığı olmak üzere 
5 000 liralık tahsisat konulmuştu. 
Merkez müteferrikası maddesinde izah edilen sebepler dolayısiyle 1943 malî yılı için bu 
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tertibe de 1 000 liralık bV zam yapılmıştır. 

464 Matbu evrak ve defterler : I* I •' ' • i > ' i'' * 
Bu fasla, 1942 malî yılı bütçesinin 550 nci faslının ikinci maddesine, mevzu 12 bin-lira
lık tahsisata nazaran 8 000 lira zam yapılmakta ve 1943 yılı için 20 000 Mra tahsisat tek
lif olunmaktadır. . 
1942 malî yılında merkez ve mülhakatın resmî muameİ el erinde kullandıkları bir çok 
defter ve matbu evrakın ebadı küçültülmüş bazı cetvellerin tanzim edileceği müddet
ler değiştirilmiş ve malzeme, kıtlığı yüzünden bir kısım matbu evrak da büsbütün 
ilga edilmiş olmasına rağmen kâğıt ve aîlt malezmesi fiyatlarının yükselmesi ve Üph 
ücretlerinin de artmosiyle beraber ayniyat muhasipliği evrak ve defterlerinin ve aşı 
vesikalariyle buna ait tefterlere olan ihtiyacın çoğalması yüzünden defter ve matbu 
evrak ihtiyacın: temine imkân hâsıl olmadığı için işbu zam yapılmıştır. 

465 1 Posta ve telgraf ücretleri : 
1942 malî yılı bütçemizin 557 nci faslını teşkil eden posta ve telgraf ücretine 1943 
malî yılı için 11 666 lira ilâvesiyle 55 237 lira teklif edilmektedir. 
Bu zam Münakalât vekâletinin gösterdiği lüzum üzerine yapılııtışjtır. 

2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları : 
1942 bütçesinin 555 ve 556 ncı fasıllarında ayrı ayrı gösterilen resmî telefon tesis ve 
mükâleme masraflariyle ücretli muhab'ere ve mükâleme bedelleri 1943 yılında bir araya 
toplanarak 11 nei faslın ikinci maddesini teşkil eylemiştir. 
Bu madde için teklif edilen tahsisat şu suretle husule gelmektedir : 

Lira 

* 2 500 1942 bütçesinin 555 ncû resmî telefon tesis ve mükâleme faslına mevzu 
tahsisat; 

700 1942 bütçesinin 556 ncı ücretli muhabere ve mükâleme bedeld faslına mevzu 
tahsisat; 

500 1943 yılı için zammedilen : 

3 700 Yekûn 

500 liralık zam, telefon makineleriyle tesis malzemesi fiyatlarının artmasından ileri 
gelmiştir. Bununla, yeniden tâyinleri yapılan münhal Hükümet tabipliklerimin ve eski
den mevcut olanların ihtiyaçlarının teminine çalışılacaktır. 

Kira bedeli : 
Bu fasıl için, 1942 bütçesinin 550 nci faslının birinci maddesine mevzu miktarın aynı 
olmak üzere 20 000 Ura teklif edilmiş ti.r. 
Mülhakat sıhhat dairelerinden kiraya tutulan binaların iear bedellerine işbu 20 000 lira 
ancak tekabül etmekte ve tahsisatın heyeti umumiyesi istimal olunmaktadır. 

Vekâlet otomobili : 
Bn fasıl için de, 1942 bütçesinin 546 ncı faslının birinci ve ikinci maddelerine mevzu mik
tarın aynı olmak üzer,e 2 380 lira teklif edilmiştir. 
1943 yılında da işbu tahsisat ile idare mümkün olabilecektir. 
Diğer nakil vasıtaları ; 
Merkezde evrak tevzii işinde kullanılacak olan motosikletin tamir ve işletme masrafı 
olmak üzere açılan bu maddeye 1943 malî yılı için 500 liralık tahsisat konulmuştur, 

460 

467 1 
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1 Daimî memuriyet harcırahı : • 
1942 bütçesinin 551 nei daimî memuriyet harcırahı faslına konulan 60 000 liralık tahsi
sata 15 000 lira ilâvesiyle 1943 ınalî yılı için 75 000 lira teklif olunmaktadır. 
Bu ilâve, seyahat ve ikamet yevmiyelerine yapılan % 50 nispetindeki fevkalâde zamla 
arttirılan tren ücretlerini karşılayabilmek için yapılmıştır. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Bu madde için, 1942 bütçesinin 552 nei faslına mevzu 15 000 liralık tahsisata 3 00(* 
lira ilâvesiyle 1943 malî yılı için 18 000 lira teklif edilmiştir. 
Frengi tedavi evlerinin açılması münasebetiyle Hükümet tabiplerinin arama için nahi
yelere vukubulaeak seyahatları masraflarını karşılamak ve yapılan fevkalâde zam da 
nazarı dikkate alınmak suretiyle işbu 3 000 liralık ilâve zaruri görülmüştür, 

3 Müfettişler harcırahı: 
1942 malî yılı bütçemizin 553 neü faslını teşkil eden müfettişler harcırahına 1943 yılı 
için 5 000 lira ilâvesiyle 20 000 lira teklif olunmaktadır. 
4258 sayılı kanun Vekâlet teftiş heyeti kadrosuna dahil Sıhhat ve içtimai muavenet 
müfettişlerinin adedini 16 dan on sekize çıkarmış ve yine bu kanunla üçüncü sınıf mü
fettişler kaldırılmış bulunduğundan ödenmekte olan harcırah miktarı tezayüt eylediği 
için 1942 yılında bu fasla 3 000 liralık bir münakale teklif edilmiştir. 
Bundan maada, 4327 sayılı kanun hükmüne göre harcırah yevmiyelerine % 50 nispetin
de fevkalâde zam da yapılmış bulunduğundan memleketin sıhhi durumunu devamlı ve 
müsmir bir surette teftişe tabi tutabilmek ve ihtiyacı karşılamak üzere 5 000 liranın 
ilâvesi zaruri görülmüştür. 

4 Yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahı: 
Ahvali hazıra dolayısiyle 1943 malî yılında ecnebi memleketlere memur izamı tasavvur 
edilmemekte olduğundan tertibin ibkası için 1942 yılında olduğu gibi yine bir lira konul
muştur. 

Melbusat: ' , 
Bu fasıl için teklif edilen tahsisat, 1942 bütçesinin 550 nei faslının 3 neü maddesine mev
zu miktarın aynı olmak üzere 4 500 lh'adan ibarettir. 
1942 bütçesiyle melbusat tahsisatı esasen arttırılmış bulunduğundan 4 500 liralık tahsi
satla elbise verilmesi mutat olan müstahdemlerin ihtiyaçları (emin edilmektedir. 

3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi yol vesaire masrafı: 
Bu fasıl için teklif edilen tahsisat, 1942 yılı bütçesinin 558 nei faslına mevzu 131S liranın 
aynıdır ve bununla idare edilmektedir. 

X Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele umumî masrafları: 
1943 yılı için 33 000 lira olarak teklf edilen bu madde tahsisatı 1942 malî yılı bütçe
mizin 559 neu fasimm 4 neü maddesine mevzu miktarın aynıdır. 

2 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele muvakkat memuriyet harcırahı: 
Bu madde için teklif edilen tahsisat, 1942 malî yılı bütçemizin 559 ncu faslının 3 neü 
maddesine mevzu miktara nazaran 37 800 lira fazlasiyle 62 800 liradır. 
1942 yılında Şark vilâyetlerimizde ve diğer yerlerde zuhura gelen sari hastalığın önüne 
geçilmesi için seyyar emrazı sariye teşkilâtından maada hemen bütün sıhhat teşkilâtına 
dahil memurlar tavzif edilmiş ve bu sebeple 1942 bütçesine mevzu 25 000 liralık tahsisat 
kâfi gelmediğinden 19 40Ö liralık bir münakale yapılmıştır. 
Memleketin her tarafında bu fevkalâde samanların doğurduğu âmiller tesiriyle her za-
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man sâri bir hastalık zuhuru melhuz bulunduğundan lüzumu halinde derhal faaliyete 
geçebilmek ve esasen başlanmış olan mücadeleleri idame cyloıriek üzere bu zam zaruri 
görülmüştür. , ^ 

3 Nakil vasıtaları: 
1942 bütçemizin 559 ncu faslının birinci ve ikinci maddelerini teşkil eden emrazı sâriye 
nakil vasıtaları tahsisatı 1943 yılı için 1 700 lira fazlasİylc 3 000 lira olarak teklif edil
mektedir, 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele işlerinde kullanılan bir motorbotîa kamyonetin 
esaslı surette tamirleri zarurî bir hal aldığından gerek tamiratın icrası ve gerekse fiyat
ları artan işletme levazımını teminiyle bunlardan her ihtiyaç vukuunda derhal istifade 
edilebilmesi için 1 700 liralık zamma lüzum hâsıl olmuştur, 

1 Trahom mücadelesi umumî masrafları: 
; 1942 malî yılı bütçemizin 560 neı faslının 4 neü maddesini teşkil eden trahom müca
delesi umumî masrafları tahsisatı 103 000 liradan ibaretti. 
4258 sayılı kanunla kadroları alman trahom mücadelesi hastane ve dispanserlerinin 
faaliyete getirilmek üzere bulunması ve esasen mevcut olanların iaşe ve diğer levazım 
bedellerinin fiyatlarının artması sebebiyle 1943 yılında 103 000 lira ile idare imkânı 
olamayacağından bu maddeye 1943 yılı için 27 500 lira ilâvesiyle 130 500 lira teklif 
olunmuştur. 

2 Trahom mücadelesi muvakkat memuriyet harcırahı: 
1942 malî yılı bütçemizin .560 neı faslı tun 3 MCÜ maddesini teşkil eden trahom mücadelesi 
muvakkat memuriyet harcırahı tahsisatı 10 000 liradır. 
Seyahat ve ikamet yevmiyelerinin % 50 nispetinde artırılması sebebiyle 1943 malî yılı 
için bu maddeye 2 500 lira ilâvesiyle 12 500 lira tahsisat teklif edilmiştir, 

3 Trahom mücadelesi nakil vasıtaları: 
1943 malî yılı için teklif edilen bu madde tahsisatı, 1942 bütçemizin 560 neı faslının 
birinci ve ikinci maddelerine mtevzu miktarın aynı olmak üzere 4 000 liradır, 

1 Zührevi hastalıklarla mücadele umumî masrafları: 
1942 malî yılı bütçemizin 561 nei faslının ikinci maddesini teşkil eden zührevî hastalık
larla mücadele umumî masrafları 113 000 tivadü*. 
Ankara emrazı zühreviye hastanesinin iaşe maddeleriyle gerek bu hastanenin ve gerekse 
mücadele teşkilâtının, fiyatları % 25 den fazla artan frengi ilâçları bedellerini karşıla
mak üzere 1943 malî yılı için bu maddeye 22. 000 lira zamıniyle 135 000 lira tahsisat 
teklif olunmuştur. 

2 Zührevi hastalıklarla mücadele, muvakkat memuriyet harcırahı: 
Harcırah yevmiyelerine yapılan % 50 nispetindeki fevkalâde zam sebebiyle 1942 bütçe
mizin 561 nei faslinm birinci maddesini teşkil eden zührevi hastalıklarla mücadele mu
vakkat memuriyet harcırahı maddesine mevzu 12 000 liralık tahsisat, 1943 malî yılı iğin 
3 000 lira ilâvesiyle 15 000 lira teklif olun muştur. 

1 Sıtma mücadelesi umumî masrafları: 
Sıtmft mücadelesi umumî masraflarını karşılamak üzere 1943 malî yılı bütçesinin bu 
maddesi için teklif olunan tahsisat, 1942 malî yılı bütçemizin 562 nei faslına mevzu mikta
rın aynı olmak üzere 670 000 liradır. 

2 Srtma mücadelesi muvakkat memuriyet harcırahı: 
1942 bütçemizin 562 nei faslının ikinci maddesini teşkil eden Srtma mücadelesi muvak-
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kat memuriyet harcırahı 45 000 liradır, 3656 sayılı kanunun 20 nei maddesi mucibince 
ücretlilere de ücretlerinin tekabül ettiği derece maaşı üzerinden harcırah verilmesi icap 
etmekte bulunmuş ve vekâletin, ötedenberi tatbik ettiği zaruri masraf itası esası Divanı 
muhasebatça, tahakkuk ettirilen zaruri masrafların yevmiyeleri tecavüz. etmemesi ieabe-
deeeği beyaniyle kabul edilmemekte bulunmuş olduğundan mücadele işlerinde çalışan 
reis, tabip ve sabit sıhhat memurlarına mücadele için vâki seyahatlerinde 1943 malî yı
lından itibaren Harcırah kanunu ve kararnamesi hükümlerine tevfikan yevmiye itast 
kararlaştırılmıştır. 
Gerek bu sebeple ve gerekse harcırah yevmiyelerine % 50 nispetinde fevkalâde zam 
yapılmış'olması doîayısiyle bu maddeye, 1.943 malî yılı için 55 000 lira ilâvesiyle 
100 000 lira tahsisat teklif edilmesine lüzum hâsıl olmuştur. 

Sıtma mücadelesi nakil vasıtaları : 
• Sıtma mücadelesi nakil vasıtaları için 19-12 yılı bütçemizin 562 nei faslının birinci ve 
ikinci maddelerine mevzu-25 000 liralık tahsisat kâfi gelmediği için her iki maddeye 
15 000 liralık münakale yapılmıştır. 
Sıtma mücadele mıntakaları reislerinin emrinde bulunan otomobillerin hemen hepsinin 
çok eski senelerde mubayaa edilmiş bulunması sebebiyle" bunların kâffesinin esaslı su
rette tamirlerine lüzum hâsıl olduğu gibi işletme levazımı fiyatları da artmış bulun
maktadır. Bundan maada 1942 yılında yeniden açılan Çanakkale ve Muğla mıntakaları 
reisleri için de birer hizmet kamyoneti alınacağından gerek bunların ve gerekse eski
den mevcut olanların tamir ve işletmeleri İçin bu maddeye 15 000 lira ilâvesiyle 1943 
malî yılı tahsisatı 40 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Verem mücadelesi: 
1942 yılı bütçemizin 563 neü faslına konulan 260 000 liralık verem mücadele tahsisatı, 
1943 yılında açılacak olan 100 yataklı Kemik ve mafsal veremlileri hastanesinin noksan 
kalan kısımlarının ikmali ile beraber gerek bu hastanenin ve gerekse iki yeni dispanse
rin tesis ve idame masraflarına ve bu yerlerde çalışacakların maaş ve ücretlerine kar
şılık olmak üzere alâkalı tertiplere naklolunmuş ve 30 000 lirası da istanbul ve îzmir 
Verem mücadele cemiyetlerine lüzum görüldükçe yardımda bulunulmak üzere 1943 
yılı bütçemizin 37 nei faslına alınmış, bulunduğundan artık bu faslın ipkasına lüzum 
görülmemiştir. 

Derlet hastaneleri: 
1942 malî yılı bütçemizin .578 nei faslının birinci maddesini teşkil eden Devlet hastane
lerine mevzu tahsisat 2 140 824 lira iken bunun ihtiyaca kâfi gelemiyeeoği anlaşılarak 
445 bin liralık munzam tahsisat talep olunmuştur. 
1943 malî yılı bütçemizde bu tertip için 747 018 lira fazlasiyle 2 887 842 lira tahsisat 
teklif edilmektedir. 
Bu tertip için istenilen fazla tahsisat île bir taraftan esasen 1942 yılında kâfi gelmiyen 
ve bu sebeple munzam tahsisat talebine lüzum hâsıl olan miktarın karşılanması ve di
ğer taraftan da istanbul'da açılacak olan 100 yataklı Kemik ve mafsal veremlileri has
tanesinin tesis ve idame masraflariylo - bu kısım verem mücadele tahsisatından nakle
dildiği için hakikatte bir zam değildir - Elâzığ Akliye ve asabiye hastanesine ilâvesi 
mukarrer bulunan 118 yatağm keza tesis ve İdame masraflarının teminine çalışılacaktır. 
Hastanelerimiz 1942 yrh iptidasında mühim İhtiyaçlarını o zamanki rayice göre taah
hüde raptettikleri halde yine tahsisat kifayet etmemiş ve halbuki o vakittenberi piyasa
da oldukça mühim yükselmeler görülmüştür." Binaenaleyh 1942 yılı rayici esas tutula
rak teklif edilen tahsisatın, 1943 yılında muhtemel fiyat yükselişleri karşısında kâfi ge-
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Iccoğinm tahmin edilmemekte olduğunun ayma arzına lüzum görülmüştür, 

Muayene ve tedavi erleri r 
Bu madde için teklif edilen tahsisat; 1942 malî yık bütçesinin 578 nei faslının ikinci 
maddesine mevzii 50 000 liraya nazaran 15 000 lira i'azlasiyle 65 000 liradır. 
1942 malî yılı bütçemizin formülüne, köy eğitmenlerine alınacak sıhhat çantası 'bcdelle-
l'inin de muayene ve tedavi evleri tahsisatından ödeneceği kaydi ilâve edildiği halde 
tahsisata bir zam yapılmamıştır. 
Maarif vekâletinden bildirilecek adcdlere güre lf)43 yılında sıhhat çantaları imali ve 
bunlara muktazi levazımın mubayaası bedeli karşılığı olmak üzere işbu 15 000 liralık 
zam yapılmıştır. 

Verem dispanserleri : 
Bu madde için teklif edilen tahsisat 1942 malî yılı bütçemizin 578 nei faslinın 3 zıcü 
maddesine mevzu 12 300 liraya nazaran 21 700 lira fazlasiylo 34 000 liradır. 
Bu fazlalık şu suretle husule gelmiştir: 

Lira 

7 .700 Mevcut üç dispanserin tahshatınn ilâve, (Fakir veremlilere verilmekte olan vo 
fiyatı çok yükselmiş olan gıda maddeleriyle ilâç bedelleri karşılığı olarak) 

14 000 Yeniden açtlaeak iki verem d ispatı serinin masrafları karşılığı, (Bu miktar ve
rem mücadele tahsisatından nakledildiği için hakikatte bir zam değildir) 

21 700 Yekûn 

Kudüs tedavi müesseseleri; 
Bu madde için teklif edilen tahsisat 1942 bütçemizin 575 nei faslının birinci madde
sine mevzu miktarın ayni olmak üzere 53 200 liradan ibarettir. 

Sıhhat merkezleri: 
Sıhhat merkezleri için 1942 bütçemizin 575 nei faslının ikinci maddesine mevzu tahsisat 
miktarı 18 200 lira olup bunun kifayet cdeıttiycceği anlaşıldığından 7 000 liralık munzam 
tahsisat istenilmiştir. 
1943 yılı için, 1942 sonesi tahsisatına nazaran teklif edilen 15 000 lira tahsisat .fazlası, 
4258 sayılı kanun gereğince açılması ieabeden sıhhat merkezlerinden beşinin tesis ve 
idame masrafları karşılığrdır. 

Doğum ve çocuk bakımevleri: 
Doğum ve çocuk bakımevlerinin 1942 malî yrlı bütçemizin 579 ncu faslmdaki tahsisat 
miktarı 212 000 lira olup 1943 malî yıh için 85 000 lira ilâvesiyle 297 000 lira tahsisat 
teklif olunmuştur. ' 
Bu fazlalık Gazianteb'de yeniden açılacak olan doğum ve çocuk bakımeviııin tesis ve ida
me masrafı karşılığıdır. 

Hastaneler, sıhhi vo içtimai muavenet müesseseleri nakil vasıtaları: 
Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet müesseselerinin nakil vasıtaları' masrafları için 
1943 bütçemizle, 1942 malî yılma nazaran 3 400 lira fazlasiyle 12 800 lira tahsisat teklf 
edilmektedir. 
Bu müesseselerin nakil vasıtaları masra':1 arı 1!)42 bütçemizde: 
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Lira Fasıl Madde 

1 200 575 3 
C00 575 4 

: 6 000 578 4 
1 000 578 5 

9 400 
maddelerde kayıtlıdır. 
Hastane ve müesseselerin nakil vasıtaları için teklif edilen 3 400 liralık zam, bir kısmı 
çok eski olan nakil vasıtalarının esaslı surette tamiri ile işletmelerinin karşılığıdır. 

476 1 Tıp talebe yurdu: 
Bu madde için, 1942 bütçemizin 577 nei fashnm üçüncü maddesine mevzu ,430 000 liraya 
mukabil 146 250 lira fazlasiyle 576 250 liralık tahsisat teklif edilmektedir. 
1942 bütçesiyle kabul buyurumu tahsisatın.kifayet edemiyeceği görülerek 100 000 liralık 
munzam tahsisat talep edilmiş ve bu suretle yurdun 1942' malî yılı tahsisatı 530 000 
liraya baliğ olmuştur. 
1943 malı yılı için teklif edilen fazlalık, fiyatları çok artan iaşe maddeleriyle talebenin 
elbise ve ayakkabı ve çamaşırları bedelleri karşılığıni teşkil edecek ve bundan maada 
fakir ve muhtaç talebeye yapılan yardım da tevsi olunacaktır. 

2,3 Sağır, dilsiz ve körler müessesesi ve küçük sıhhat memurları mektebi: 
Bu maddeler için teklif edilen 1943 malî yılı tahsisatı, 1942 bütçemizin 577 nci faslının 
birinci ve ikinci maddelerine mevzu miktarın aynı olmak üzere 43 000 ve 22 500 lira
dan ibarettir 1942 yılındaki - iaşe vesaire gibi - muhtelif maddeler ile malzeme fiyat
ları 1943 yılında herhangi bir yükselme kaydetmediği takdirde bıı tahsisatla idareye 
çalışılabilirse de artacak fiyat farklarını karşılamanın mümkün olamıyacağmın ayrıca 
arzına lüzum görülmüştür, 

4 Tekâmül tedrisatı: 
Ahvali hazıra yüzünden Hükümet tabipleriyle sıhhat memurlarını vazifeleri başından ayır
mak muvafık görülmediğinden 1943 malî yılında da tekâmül tedrisatı yaptırılmıyacak-
tır. Tertibin m,uhafazası için 1942 malı yıh bütçemizde olduğu gibi bir lira konulmuştur. 

5 Mektep, müessese ve yurtlar nakil vasıtaları: 
Bu madde için, 1942 yılı bütçemizin 577 nei faslnıın 4 ncü ve 5 nei maddelerine mevzu 
2 250 liraya mukabil, 3 750 lira fazlasiyle 6 000 lira teklif edilmektedir. 
Tıp talebe ynrdu kamyon ve kamyoneti uzun zamandanberi kullanılmakta olduğundan 
esaslı bir surette tamirine ihtiyaç hâsıl olduğu gibi işletme levazımı fiyatları da yüksel
miş bulunduğundan bu maddeye 3 750 lira zam; yapılması zaruri görülmüştür. 

477 1 Refik Saydam merkez hıfzıssıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi umumî masraftan: 

2 Nakil vasıtaları: 
Bu fasıl için 1942 malî yılı bütçemizin576 nei faslına mevzu 105 000 liralık tahsisatın 
kâfi gelemiyeeeği anlaşıldığından 50 000 liralrk miınzam tahsisat talebine lüzum hâsıl 
olmuştur. , 
Gerek fiyatları fevkalâde yükselmiş olan hayvan iaşe maddeleriyle ecza ve ilâç bedel
lerini karşılamak ve gerekse arazisi mevcut olup 3 959 sayılı kanunun 6 nei maddesi 
mucibince vücudc getirilecek serum çiftliğinin tesis masrafı mukabili olmak üzere bu 
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fasla, 83 500 lirası umumî masraflar ve 869 lirası da satın alınacak kamyonet isletme 
masrafı karşılığı olarak - ceman 84 369 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

478 îskân işleri: 
1943 malî yılı bütçemizle iskân işleri - için teklif edilen tahsisat, 1942 yılı bütçesinin 584 
neü faslına mevzu 1 400 000 liraya nazaran 3 500 lira noksanlık arzetmekte ise de bil 
miktar, ücretleri iskân işleri "umumî masrafı meyanmda ödenen iskân ücretli memurları
nın yakacak vo çocuk zamları karşılığı olmak üzere 6 neı ve 7 nei fasıllara nakledilmiş 
bulunduğu için hakikatte bir noksanlık vâki olmuş demek değildir. -

479 inşa, tesis ve tamir işleri: 
1942 malî yıli bütçemizin 568 ve 569 ncu fasıllarına mevzu tahsisat bir araya alınarak 
inşa, tesis ve tamir isleri karşılığı olmak üzere 1943 malî yılı için 546 000 lira tahsisat 
teklif olunmaktadır. 

Lira 

490 000 1942 bütçemizin 568 nei faslına mevzu tahsisat miktarı, 
6 000 1942 bütçemizin 569 ncu faslına mevzu tahsisat miktarı. 

496 000 Yekûn 
Binaenaleyh 496 000 liradan ibaret olan 1942 malî yılı tahsisatına nazaran 1943 yılı için 
50 000 lira fazla teklif yapılmaktadır. 
Bu fasla mevzu 546 000 liralık tahsisat aşağıdaki hizmetler karşılığıdır: 

Lira 

351 670 Trabzon Numune hastanesinin Nafia vekâletince keşfi hazırlanmış olan sıhhi 
• tesisat, elektrik, kalorifer tesisatiyle noksan kalan bazı kısım inşaatın ikmali 

için, 
30 000 istanbul Çocuk hastanesinin inşaatı devam eden poliklinik binasının ikinci 

katının ikmal inşaatı için, - ' 
50 000 Balta limanında kâin olup kemik ve mafsal veremlileri hastanesi olarak açı

lacak olan binanın noksan kısımlarının ikmali için, 

431 670 Yekûn 
431 670 lirası başlamış inşaat ve tamiratın ikmali karşılığı ve mütebaki kalan 14 320 
lira da zuhuru melhuz tamir bedelleri içindir, 

480 Millî Türk tıp kongresi: 
Ahvali hazıra sebebiyle dört senedenberi toplanmasına imkân hâsıl olamamış bulunan 
Millî.Türk tıp kongresinin 3943 yılmda açılması muvafık görülmekte bulunduğu cihetle 
kongre masraflarına mukabil 10 000 liralık tahsisata lüzum görülmüş ve 1942 bütçe
mizde tertibin muhafazası için 566 neı fasla konulmuş olan bir liraya ilâveten 9 999 lira 
daha tekiif edilmiştir. 

481 Zehirli ve boğucu gazlardan korunma malzemesi satın alma bedeli : 
Bu maksat için 1942 bütçemizin 574 neü faslına mevzu tahsisatın aynı olmak üzere 
500 lira teklif edilmektedir ki bununla bazı a'lât ve edevat satın alınacaktır. 

482 1 Propaganda ve neşir işleri ; -
Bu madde için teklif olunan tahsisat, 1942 bütçemizin 565 nei faslının'birinci maddesine 
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mevzu 15 000 liraya nazaran 5 000 lira faKİasiyle 20 000 liradır. . 
Dünya harbinin memleketimiz üzerindeki tesirleri dolayısiyle zuhur edebilecek veya 
hariçten sınırlarımız içine girebilecek sâri ve salgın hastalıklardan halkı vikaye ve ten
vir hususunda halen yapılmakta olan sıhhi propaganda halk neşriyatının 1943 yılında 
daha ziyade kuvvetlendirilmesi ieabetmektedir. Buna binaen İm hususlar için hazırlan
mış ve hazırlanmakta olan sıhhi propaganda broşürleri, afişler ve bazı mühim teknik 
neşriyatla sıhhiye mecmuasının tabı ve yabancı memleketlerden . ceîbolunacak tıbbi ve 
ilmî neşriyatın mubayaası için bu maddeye 5 000 lira zam icrasına lüzum görülmüştür. 

Sağlık müzeleri : 
Bu maddeye mevzu tahsisat, 1942 bütçemizin 565 nei faslının ikinci maddesi için kabul 
buyunılan miktarın aynı olmak üzere 5 000 liradan ibarettir. îşbu tahsisatla İstanbul 
müzesine lüzumlu olan bazı mühim süjeler ve materyeller tedarik ve imal olunacak ve 
diğer masraflar tıemin edilecektir, '. 

Küçük sıhhat memurları hayvan yem bedeli ve avansları : 
Hayvan yem bedeli için teklif olunan tahsisat. 1942 bütçemizin 567 nei faslma mevzu 
miktarın aynı olmak üzere 204 120 liradan ibarettir. 

1437 sayılı kanun gereğince verilecek avanslar : 
19+2 bütçemizin 542 nei faslında bu tertibin-muhafazası için bir liralık tahsisat bıra
kılmıştı. Halbuki 1941 yılında silâh altına alınan doktorlar terhis edilerek 1942 yı
lında terhisleri yapılmış ve bunlar teçhizat bedeli avansı talep eylemişler İse de tahsisat 
olmadığından kanuni olan bu istekleri yerine getirilememişti. 
1943 yılında mecburi hizmetli 160 doktorun tavzifi lâzımgeleceğinden bunların her biri
ne kanun hükmüne göre 200 zer lira hesabiyle 32 000 liralık tahsisat teklifine lüzum 
görülmüştür. 

Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahları, tahsil ve tedavi mas
rafları : 
1942 bütçemizdn 570 nei faslını teşkil eden bu tertibe, 1942 yılındaki 7 200 liralık tah
sisata mukabil 9 000 lira fazlasiyle 16 200 lira teklif edilmektedir. 
Bu fasla yapılan 9 000 lira fazla teklif Amerika'da bul iman iki tabip ve bir sıhhat mü
hendisinin 1943 malî yılı sonunda memlekete avdetleri için beherine 2 000 dolar üze
rinden üçer bin lira hesabiyle konulmuştur. -

Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları ücreti : 
1942 bütçemizin 539 neu faslının bininci maddesini teşkil eden bu tertibe mevzu tahsi
sat aynı seneye nazaran 9 000 lira fazlasiyle 95 616 liradan ibarettir. 
Bu fark şu suretle husule gelmiştir: 

Lira 

600 Ankara Numune hastanesi şef makinist ve aletler tamir mütehassısının ücre
tine 50 lira ilâvesinden* 

. 6 900 Refik Saydam merkez hıfzıssıhha müessesesi kimya şubesi müdürlüğü için 
bir ecnebi mütehassıs celbi için muhabereler yapılmakta bulunduğundan bu 
mütehassısın gelmesi halinde ücretine karşılık aylığı 1 150 liradan altı aylık; 

T 500 Refik Saydam merkez hıfzıssıhha müessesesi biyoloji tetkikat ve imalât şubesi 
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müdürünün ücretinin 57Ğ liradan 70D liraya-çıkarılmasından 125X12=1 500; 

9 000 Yekûn 

Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları harcırah vesair masrafları : 
Refik Saydam merkez hıfzissıhha hıüeesscssi kimya şubesi için celbi düşünülen mütehas
sısın harcırahına karşılık olmak üzere 1 000 lira ilâvesiyle, 1942 bütçemizin 539 ncu 
faslının ikinci maddesine mevzu tahsisat miktarı 1943 yılı için 1 200 liraya iblâğ 
edilmiştir. ; • 

Huzur haklan : 
Bu fasla konulan tahsisat 1942 malî yih bütçemizin 5641 ricü faslının ikinci maddesiyle 
kabul buyurulan miktarın aynı olmak üzere 0 500' uradır. 
1593 sayılı Umumî Hıfcıssıhha kanunu mucibince her sene üç defa içtima eden Yüksek 
Sıhhat Şûrası azalarına verilen hıiziır haklariyle hususi idare ve belediye bütçelerini 
tetkika memur heyete vekâletimiz hamına iştirak edeii memurun huzur haklan karşı
lığı olarak konulan bu tahsisatla İhtiyaç temin edilmektedir'. 

Hükümet tabiplikleri için alınacak tabbî alet Ve levazım bedeli : 
Bu fasıl için de İ942 bütçemizin 5S4 ncu faslının birinci maddesiyle kabul buyurulan 
miktarın aynı olmak üzere 1 0Ö0 lira tahsisat teklif olunmaktadır. 
Bu tahsisatla, muayene ve tedavi evi bülunniiyâıi kazalar Hükümet tabiplikleri için 
pansuman, alât, edevat ve levazımiyle ııstunç takımları mubayaa edilecektir, 

Geçen ve eski 

yıllar borçlan : 
Bu iki fasıl içtin de 1942" bütçemizin 580 ve 581 ıiei fasıllarına mevzu tahsisatın aynı 
olmak üzere 5 000 Ve 2 206 lira teklif olunmaktadır. 
Mülhakattan gelen düyun ilmühaberleri üzerine gerek bütçeye ritıevzü tahsisatla ve ge
rekse bunun kifayet etmemesi halinde bütçe kanunlarının verdiği salâhiyete istinaden 
yaptırılan münakalelerle borçların ödenmesine çalışılmaktadır. 

Hususi müessese ve cemiyetlerle şahıslara yardım : 
1942 malî yılr bütçemizin 571 nci faslını teşkil eden bu tertip için teklif olunan tah
sisat, ayın seneye nazaran 30 000 lira fazlasiyle 31 000 liradır.. 
İlâve olunan 30 000 lira verem mücadelesi için 1942 bütçesiyle açılan hususi fasla, mevzu 
260 000 liradan bu tertibe naklolunmuş ve binaenaleyh hakikatte bir zam yapılmamıştır. 

Çok çocuklu analara yardım : ' . ' - • 
Bu fasu için teklif olunan tahsisat geçen sene bütçesiyle kabul buyurulan miktarm ay
nıdır. 1942 bütçemizin 572 nci fasla mevzu 75 000 liralık tahsisatla aynı yü Muvazene! 
Umumiye kanununun 29 nen maddesi mucibince çok çocuklu analara tahsis edilen 
1 500 000 lira ki ceman 1 575 000 liralık tahsisat 1942 yılında tamamen, sarfedileeektir. 
Halen bu miktjarm mÜMm bir kısmı için mülhakata tediye emirleri verilmiştir. Halbuki 
eski senelerde müraeaat eden çok çocuklu analardan 8 298 zinin ikramiyesi verilemeyeceği 
gibi 1942 de müracaat eden 4 203 anadan aynı malî yıl içinde ikramiyesi verilemiyen 
1 703 ana kalmakta alup bu miktara 1943 yılında müracaat etmesi melhuz olan 4 497 
ananın da İlâvesi halinde: 
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Aded 

8 29.8 Eski yıllarda müracaat ederek ikramiyeleri verilmemiş olan, 
1 703 1942 yılında müracaat ederek ikramiyeleri verilmemiş olan, 
4 497 1943 de müracaatları melhuz olan. 

14 498 ,. 

14 498 anaya ikramiye vermek lüzumu hasıl olmaktadır. Bunların ikramiyelerinin tu
tarı 14 498 + 30 = 434 940 lira olup buna mukabil 1943 bütçemizle 75 000 lira teklif 
edilmekte ve bu vaziyete göre 359 940 lira noksan kalmaktadır. 

Yalova kaplıcalarına yardım: 
Kaplıcalara yardım için 1942 bütçemizin 585 nci faslına mevzu 60 000 liranın aynı ol
mak üzere tahsisat teklif edilmektedir. 
3653 sayılı kanun mucibince kaplıcaların, gelirinin karsılayamıyaeağı masraflarına mu
kabil her şene umumî muvazeneden ve Sıhhat vekaleti bütçesine konulacek tahsisatın
dan yardım yapılması jcabedeceği ve kaplıcaların geliri, masrafını henüz karşılayama
dığı için 60 000 liralık tahsisat talebine lüzum hâsıl olmuştur. 

Maske imalâtı: 
Bütçemizde yer almasına lüzum kalmadığı anlaşılan bu tahsisatın 1943 yılında gerek 
fasıl ve gerekse tahsisatı bütçemizden çıkarılmıştır. 

Nakil vasıtaları mubayaa bedeli: 
3827 sayılı kanun mucibince hizmet, için kamyonet tahsisi icabedeıı ve 1942 yılında ye
niden açılmış bulunan Çanakkale ve. Muğla Sıtma mücadele riyasetlerİyle Refik Say
dam Ilıfzıssıhha müessesesi, istanbul akliye ve asabiye, Balta limanı Kemik ve mafsal 
veremlileri hastanelerine kamyon satın almak için Maliye vekâleti bütçesine nakledil
mek üzere 35 000 liralık tahsisatın tefrikine lüzum hâsıl olmuştur. 
Bunlar nakil vasıtaları cetveline de ilâve edilmiştir. 

ADLİYE VBKALETt 

JMJemurlar maaşı: ..„._ " _ 
1942 senesine nazaran 80 574 lira zam yapılmıştır. Vekâlet 3656 sayılı kanuna ek olarak 
bir kanun teklif etmiştir. Bu kanunla 10 aded temyiz daire reislerinin derecelerini ikin
ciden birinci dereceye 50 aded temyiz âzası kadrosunda üçüncü dereceden ikinci derece
ye ve on üçüncü dereceden 14 kâtibin 12 nci dereceye ve adliye teşkilâtının idarî şube
leriyle sieil ticaret memurları meyanın da 15 nci dereceden İM, 14 ncü dereceden dört, 
11 nci dereceden iki ve 9, 8, 7 nci derecelerden birer kadronun birer üst dereceye nakil
leri yapılmakta ve üçüncü dereceden bir başmüddeiumumilik başmuavinliğiyle yine üçün
cü dereceden 12 aded hâkim kadrosu ve 13 ncü dereceden tıbbı adli için 2 kâtiplik ihdas 
ve ilâve edilmekte ve 15 nci dereceden62, 14 ncü dereceden 14,13 ncü dereceden 10 ve' 
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12 nci dereceden 7 ve 11 nci dereceden 1 ve 10 neu dereceden iki ve 6 nci dereceden bir 
memuriyetin kadrosu lâğvedilmektedir. 
Bunun izahatlı esbabı mııcibesi kanunun teklif evrakı meyanmdadrr. Bundan başka görü
len lüzum üzerine 10 ncu dereceden 38, 9 ncu dereceden 16, 8 nci dereceden 4, 7 nei de
receden 10, 6 nci dereceden 18 kadro 1942 senesi (L) cetvelinden fiili kadroya naklolun-
maktadır. 
Yapılan kadro değişiklikleri ihdas ve lâğvedilen memuriyetlerle (L) cetvelinden nakledilen
lerin tutan 247 213 lira 92 kuruşa baliğ olup buna 1942 senesi fiili kadrosu tutan olan 
8 796 582 lira 72 kuruş ilâve edildiği takdirde 1943 senesi için teklif edilen 9 043 797 li
raya baliğ olur. 

497 1 Memurlar ücreti : 
Vekâlet doktora ücreti olarak konulan 100 liranın diğer vekâletler tahsisatına nazaran 
noksanlığı hasebiyle 140 liraya iblâğ edilmiştir 
(3888) sayılı kanunda yazılı kadronun buna ait kısmının tebdili ayrıca teklif olunmuştur. 

2 Müteferrik müstahdemler: 
Yeni binaya nakil dolayısiyle diğer vekâletlerde olduğu gibi bir bahçıvana ihtiyaç hâsıl 
olmuş ve amele ücretlerinin fevkalâde yükselmesi dolayısiyle kaloriferci muavini ile oda-
cıbaşma cüzî bir zam yapılmış ve zat isleri daktilo işlerinin çoğalması üzerine müte
ferrik müstahdemler kadrosuna 100 ye 75 liralık iki daktilo İlâve edilmiş, ceza ve tev-
kii'evlerinin intizam ve inzibatını temin etmek ve cezanın kanunî şekillerine uygun şe
kilde infazını ve mahkûmların mânevi kalkınmasını sağlamak gibi uhdelerine çok mü
him ve çok ağır vazifeler tevdi edilmiş olan gardiyanların kendilerine verilen aylık üc
retlerini en basit bir geçim imkânı verilenıiyecek derecede az olması ve bu sebeple ha
riçte daha az yorucu ve daha az mesnüyctli olmasına rağmen daha iyi bir kazanç temin 
eden işleri tercihte bir çok gardiyanların vazifelerinden ayrılmakta oldukları ve muhte
lif teşebbüslerle münhalâta talip çıkmadığı ve bu sebeple bütün cezaevleri gardiyanları
nın yarısından fazlasının açık bulunduğu ve bu sebeple çok müşkül bir durum hâsıl ol
duğu görülerek müfredatı (D) cetvelinde görüldüğü üzere ücretlere bazı ilâveler yapil-

. mıştır. 

499 Tekaüt ikramiyesi: 
Her sene bütçeye konulan tahsisatın kâfi gelmediği sene içlerinde yaptınlan zamlar
dan anlaşılmış ve bu sene tekaüt olması veya edilmesi muhtemel olan memur adedi dü
şünülerek bu fasla (55 621) lira bir zam yapılmıştır. . 

500 Çocuk zammı: .. .: . 

501 Yakacak zammı: 
Bu fasıllara konulan tahsisatın kâfi gelmediği anlaşılmış ve bunlar için 1942 senesinden 
ayrıca zamlar yapılması teklif edilmiş olduğundan 1943 senesi için de beşer bin lira ilâ
ve edilmiştir. 

503 Vilâyetler büro masrafları: ~ 
Gerek Maliye vekâletinden ve gerekse hariçten mubayaa edilen kırtasiye fiyatlarında 
tenvir ve teshin için alman gaz, kömür, odun,, çıra ve buna mümasil tenvir ve teshin 
madde ve vasıtalanndaki fevkalâde artış dolayısiyle vilâyetler kırtasiyesine 10 000 ve 
tenvir ve teshine de (40 000) liranın ancak kâfi gelebileceği düşünülerek zam yapılmış
tır. 
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Posta telgraf ücreti: 
1943 malî senesinde Posta ve telgraf idaresine ödenmesi lâzımgelcn miktar vazedilmiş
tir. 

î'Taldl vasıtaları: 
Otomobiller için yapılan 2 500 lira zam benzin ve gaz' fiyatlarının ve tamir ücretlerinin 
malzeme ve parça bedellerinin, usta ve işei yevmiyelerinin yükselmesi dolayısiyledir. 

Harcırahlar: 
Seyahat, ve ikamet yçvmiyeleriylc demiryolları nakil vasıtalarına yapılan zamlar ve 
kara vasıtaları fiyatlarındaki, çok yükseliş dolayısıyla bu fasla bütçede görüldüğü üze
re (40 000) lira zam yapılmıştır. 

Melbusat: 
Kumaş, malzeme- ve terzi fiyatlarının ve ayakkabı hcdcllcrinin çok yükselmiş olması 
dolayısiylc ihtiyacı karş ılıyabilmek ve bir kaç s en e d enberi bir krsım müstahdemine pal
to yaptırrlmamasından ve değişiklik dolayısıylc elbisesiz kalan müstahdemine elbise yap
tırılabilmesi iein (2 000} lira ilâve edilmiştir. 

Pffoşhut Eüçlar masrafı: ' 
Bıı tahsisattan verilen adli memur ve tabiplerin harcırah, ehlivukuf ve ehlihibre ve şa
hitlerin, yol masva fi arının artması ve memur harcırahlarının yükselmesi ve cürmün za
hire ihracı için ihtiyar edilecek masrafların çoğalması hasebiyle bu fasla (25 000) lira 
zam yapılmıştır. 

Adlî tıp idleri müsjaîıedehane iaşe masrafı : 
Yiyecek maddi?!erindeki yükseldik, dolayısiylc (2 000) lira zam yapılmıştır. 

Cezaevleri: • 
19J2 malî senesi başında ecza ve tevkif evlerinin tayııınt ihtiyacı t esb it edilirken ekmek 
vasati olarak 14 kuruş üzerinden hesap edilmiş ise de bu seno. ekmek ve ekmeldik mad
desi fiyatlarının ^ccen seneye nazımın muhtelif mahallerde bir kaç misline yükselmiş 
olduğundan vasati 21 000 maliktim ve mevkuf adedine Rörc hesap edilerek bit sene büt
çesine (1 Ü75 000) lira fazlasıyla (2 675 000) lira olarak teklif edilmiştir. Mübrem ve 
zaruri ihtiyaç maddelerinin çok yükselmiş olmasından idare masrafına 20 000 lira zam-
mcdilmiştir. 
Nakil ve sair yol masraflarının fazlalaşması ve harcırahlara zam yapılmış olmasına 
mehili şevke memur edilenlerin lıarcırahlarîyİe mahkûm, mücrim ve mevkufların yol 
masraflarım, kıırşıhyab ilmek için de (10 000) lira zamme dil m iştir. 
Bütçe vaziyeti nazarı itibare alınarak diğer fasıllarda geçen seneki tahsisatın aynı. ko
nulmuştur. 
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521 MaaşlaT: 
(L) cetvelindeki 25 lira maaşlı iki tapu fen memuru, 25 lira maaşlı iki kadastro posta 
memuru maaşlarİyle ayrı lâyiha ile maaşının bir derece yükseltilmesi - teklif edilen 
umum müdür muavini maaşmm farkı için 4 847 ve mevcut tahsisat açıkta ve vekâlet 
emrinde bulunan memurlara yetişmediğinden 3 000 lira zammedil mistir. 

522 ücretler: 
Kazalarda tapu odacıları bulunmaması hasabiylc bütçenin darlığı: nazarı ^tibare alına
rak bu senelik (D) cetveline ehemmiyetli kazalardan 29 adedi için 20 liralık odacı 
kadrosu jlâve.edilmiştir. 

525 Çocuk zammı: 
1942 tahsisatı kâfi gelmediğinden 250 lira zam yapılmıştır. 

527 Merkez büro masrafları: 
Kırtasiye fiyatlarının artmasından bu kısma 500, lüzumlu olan dolapların bir kısmının 
mubayaası için 360f teshin karşılığı olarakta 1 000 ve müteferrika için de 600 lira zam 
yapılmıştır.. . ' 

528 Vilâyetler büro masrafları: 
Kırtasiye fiyatlarının artmasından bu maddeye 5 000, tapu idarelerinin dolap ve yazı 
makineleri ihtiyaçlarının bir kısmını olsun temin edebilmek için 2 845 tenvir için 1 000 
ve mahrukat fiyatları çok arttığından bu kısma da 9 451 ve müteferrika için de 2 000 
lira zam- yapımıştır. ' 

529 Matbu evrak ve defterler: 
Malzeme ve matbaa masraflarının yükselmesinden 7 000 ve kazalardaki defterlerle tapu 
kütüklerinin kısmen olsun tamirleri için 3 000 lira zam yapılmıştır. 

530 Posta, telgraf ve telefon ve masrafları: 
Mevcut telefon ücretlerine zam yapıldığından ve esasen bu ücretler de kâfi gelmediğin
den 499 lira zam yapılmıştır. 

531 Kira bedeli: 
Bazı tapu dairelerinin kârğir binalara nakline lüzum görüldüğünden 900 lira zam edil
miştir. 

532 Harcırahlar: 
Nakliye vasıtalarının pahalılanması ve yevmiyelerinin artmasından dolayı daimî ve mu
vakkat memuriyet harcırahları ile müfettişler harcırahına 8 000 lira ilâve edilmiştir. 

533 Melbusat: 
Kumaş, terzi ve malzeme fiyatlarının artmasından 1 000 lira zam yapılmıştır. 

534 Tedavi've yol masrafları: TT;- - — .-
Yol ücretlerinin ve hastane masraflarının artması dolayısiyle mevcut tahsisat kâfi gel-
miyeceğt düşünülerek: 500 lira zam edilmiştir, 

535 Kadastro, tapu tahrir heyetleri masrafları: 
Alât ve edevatı fenniye bedellerinin yükselmesi ve lüzum görülen bazı fennî aletlerin 
mubayaası için 500 ve mahrukat, kırtasiye ve sair müteferrik masraflarının artma-
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smdan idare masraflarına 4 500 ve amele yevmiyelerinin yükselmesinden 4 neü mad
deye de 4 000 lira zam yapılmıştır, 

636 Kurs masrafları; 
Daha fazla talebe gctirtilcbilmesini teinin için talebe yevmiyelerine 3 383 lira ilâve edil
miştir. 

538 Hukuki ve meslekî eserler; t ; 
Bazı hukuki ve meslekî eserlerin mubayaa edilebilmesi ve tapu kadastro işlerine müte* 
allik bir mecmuanın: çıkarılmasını temin için tahsisat konulmuştur. 

640 Eski yıllar harçları: j"-""" 
Elde mevcut düyun ilmühaberleri muhteviyatının ödenebilmesi için 1 673 lira zam ya
pılmıştır. 
Zam istenilmiyen diğer fasıllarda yazılı hazmetlerin ifası için geçen seneki tahsisatla 
idaresi düşünülmüştür. 

MAAKİF VEKÂLETİ 

1. — Vekilliğimizin 1943 teklif bütçesi, bu yıl bütçelerinin tertip ve şekli hakkında kabul edilmiş 
olan prensipler dairesinde hazırlanmıştır, 

2. —1943 malı yılı için teklif edilen miktar (43 033 434) Ura olup geçen yılmkinden (14 500 000) 
lira fazladır. Bunun mühim bir miktarı meslekî ve teknik okulları, köy okulları ve enstitüleri ve 
köy eğitmenleri maaş, ücret ve masraflarına, geri kalan miktarı da diğer bütün okulların yiyecek, 
yakacak gibi zaruri ihtiyaçlarına tahsis edilmiştir. 

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

P. • M« 

541 VeMİ taMsatı: _ • "_ 
Bu fasıldaki tahsisat 1942 yılı bütçesindeki tahsisatın aynıdır. 

542 1 Memurlar maaşı: 
1943 tahsisatı [1] 1942 vaziyeti Fazlası 

Lira Lira F. M Lira 

10 984 352 [1] 

: ı 

S 374 780 
878 172 
138 864 
89 088 
357 120 
146 328 

10 984 352 

656 1 
718 1 
720 1 
722 1 
725 1 
833 1 

Yekûn 

1 086 256 

H 

. . 

132 743 Açık: 4304 ve 4365 sayılı kanunlara bağlı kadrolar: 
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431 582' Orta : L, cetvelinden serbest bırakılacak kadrolar: 
4 297' 'Kütüphaneler : » • » ' . . ' > • • » ' . ' 

181593 ilk: Köy Ens: » »'• » s> ' • 
25 798 » müfettişler: » » » • • • »• " - • 

237 3SG • Meslekî ' » » "» » ' 
9 471 » yüksek mühendis okulu L cetvelinden serbest bıralalan kadrolar için 
1 937 Konservatuvar: L. cetvelinden serbest bırakılan kadro 

50 810 Yüksek: Siyasal B, O, ve Dil - Tarih - Coğrafya, Ankara Hukuk fakültesi 
L cetvelinden serbest bırakılacak kadro için.' 

10 639 Yüksek : Üniversite kadrolarında yapılacak' değişiklik (Kanuu dairesinde 
hazırlanmaktadır. 

12 070 608 Yekûn 

Orta: ' 
I — Halen okullarımızda 2919 sayılı kanuna göre çalışan öğretmenler vardır. 1943 büt
çesiyle (L) cetvelinden yeniden alınan (180) adedi 30 liralık kadrolara bunların bir 
kısmi geçirilebilecektir. 

.2 —- 1941 yıkndanberi terfi etmiyen öğretmenler vardır. Bunlar mağdur vaziyettedir. 
Bu kerre alınan tahsisatla bu öğretmenlerden bir kısmı da terfi ettirilecektir, 
Kütüphaneler: 
1937 senesindenberi terfi edemîyen dört müdürle Barem kanununun tatbikatından ola
rak maaşları 12 den 10 liraya, 17,5 dan 15 liraya indirilen .memurların müktesep hak
larının korunması maksadıyla kütüphaneler kadrosunun (L) cetvelinde bazı değişiklik
ler yapılması zaruri görülmüştür. Bu değişikli! dere ait cetvel iliştiril er ok sunulmuştur. 
Bu değişikliğin bir icabı olarak vekillik bütçesinin maaş üaslıiıa bunun için 4 297 liranın 
lâvesi zaruridir. . ' . • , , 

İlk öğretim: 
A — Köy enstitülerine 1943 yılı içinde yenidoıı 3 000 talebe daha alınacağından talebe
lerin adedleri gözönünde tutlmak suretiyle öğretmen sayısının da artırılması lüzumlu 
görülmüştür. ' *" 
B — 4274 sayıli kanunun tatbiki dolayısiylo ilk öğretim müfettişleri kadrosunu kuv
vetlendirmek zarureti vardır*. Kıdem müddetlerini de dolduranların terfiine imkân ver
mek, için fiili kadroya bundan başka yüksek dereceden maaşlar konulması uygun gö
rülmüştür. 

Mesleki ve teknik öğretim: 
Mevcutlara ilâveten yeniden beş erkek Kanat okulu, iki ticaret lisesi, altı orta ticaret 
okıüu ile 10 kız enstitüsü ve 10G köy kadınları gezici kursu ve 40 köy demirciliği ve 
marangozluğu gezici kursu açılacaktır. Mevcut okullarda da yeniden şubeler açılacağın
dan elde mevcut kadroların kifayet etmiyecoği anlaşılmıştır. Bu sebeple (L) cetvelinden 
bîr kaç kadro serbest bırakılmıştır. ' 

Konservatuar; 
Devlet konservatuarının maaş kadrosunda bulunan bazı öğretmenler terfi müddetlerini 
doldurdukları halde daha yüksek maaş kadrosunda boş yer olmadığı için terfi ettirilcmc-
mektedir. Bu itibarla 1942 malî yılı bütçe kanununun (L) cetvelinde mevkuf bulunan 
bazı kadroların serbest bırakılmasına zaruret hâstl olmuştur. . • 
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Yüksek öğretim: 
Siyasal bilgiler, Ankara Hukuk, Dil - Tarilı - Coğrafya fakülteleri ve üniversitenin bu 
günkü fiili kadroları ihtiyaca kâfi gelmemekte olduğundan 1942- yılı için (L) cetvelin
den serbest kadro bırakılmasına ve üniversite kadmlariiıda yapılacak değişiklik için: 
de 10 639 lira ayrıca konulmasına lüzum görülmüştür. ' % 

2 Açık maaşı: . , ' 
Teklif tamamen gecen senenin aynıdır. . • • . • 

1943 1942 vauİyeti 
Lira Lira [1] F. M. 

Ki 229 [I] 15 228 C5G 2 
1 000 725 2 

1 733 2 

16 229 Yekûn 

543 1 Memurlar ücreti: 
1943 1942 
Lira Lira [1] F. M. 

J. 320 041 [1] 98 700 C58 1 
677 307* • G59 1 
20 ÖSS 718- 2 
137 73G 7.18 4 
47 724 720 3 
20 952 722 2 
81 0C0 725 3 
35 484 733 3 

1 320 041 Yekûn 

161 743 Açık: 4304 saydı kanunla kabul edilen kadrolardan, 
219 81G Meslekî i Ücretli memurlar kadrosunda yapılacak değişiklik.-(Kanun daire

since hazırlanmaktadır). 

1 701 600 Yekûn 

Meslelri ve teknik öğretim: 
Mevcutlara ilâveten yenidon beş erkek sanat okulu, iki ticaret liscsi.fi orta ticaret okulu 
Üc 10 kız enstitüsü ve 100 köy kadınları gcKİei kursu ve 40 köy demirciliği ve marangoz-
eulugu gezici kursu açılacaktır. Mevcut okullarda da yeniden şubeler açılacağından elde 
mevcut kadroların kifayet etmîyeceği anlaşılmıştır. 

Fazlası 
Lira 

381 559 

http://liscsi.fi
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543 2 Müteferrik müstahdemler 
1943 1942 vaziyeti 
Lira, Lira [1] 

1 269 736 [1] 57 040 
826 488 
28 980 

203 232 
45 192 
20 028 
51 864 
36 910 

« 

F. 

658 
659 
718 
718 
720 
722 
725 
733 

M. 

2 
2 
3 
6 
4 
3 
4 • 

4 

Fazlası 
Lira 

523 846 

* • 

• -

1 269 736 Yekûn 

378 767 Açık: 4347, 4365, 4304 ve 4204 sayılı kanunlara bağlı kadroların. 
18 972 Orta: 15 liradan 20 liraya çıkarılan hademeler için 
1 432 Hukuk müşavirliği: 100 lira ücretli bir daktilo için, 
2 495 Müzeler: Mevcuda ilâve edilen 30 liralık 2 kadro ile bazı müstahdemlerin 

ücretlerine birer miktar zamdan. 

2802 kütüphaneler: 
Mevcut mücellit ve hademelere yapılan zamla ilâveler. 

113 034 Meslekî: Kadrolara zam ve ücretlerde değişiklik, 
480 .Güzel sanatlar: Konservatuar üyeleri ücretlerine onar lira zamdan, 

6 064 Merkez müstahdemini ücretlerine birer miktar zamdan. 

1 793 582 Yekûn 

544 1 Müdür ve muavin ücretleri : 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

415 794 485 794 70 000 
A) 3834 sayılı kanunla alınan müdür kadrosu 210 dur. Bugün 209 okul faaliyettedir. 
Bir müdür kadrosu kalmıştır, önümüzdeki sene açılması düşünülen yeni okullar vardır. 
Bundan başka teşltilâtı geniş olup müteaddit binalarda şube halinde bulunan olnılların 
tedrisatının daha iyi bir şekilde idaresi için müstakil bir hale getirilmesi de lâzımdır. 
Bu sebeple 210 müdürlük kadrosunun çoğaltılması; 
B) Talebesi 1 000 i tecavüz etmiş bir çok okullara talebe ve okulun idaresi için kâfi 
miktarda muavin verilmemektedir. Müesseselerin daha iyi bir şekilde işletilebilmesi için 
bugünkü 494 muavinlik kadrosunun çoğaltılması; 
C) Şenelerdenberi gayet az ücretle çalışan müdür vo muavinlerinin ücretlerine bir 
miktar zam yapılabilmesi için kadro derecelerinde de ufak bazı değişiklikler, yapılma
sına zaruret görülmüştür. Bû zamlar yapılmadıkça talebe sayısı pek çoğalan okullara 
idare unsuru bulmak mümkün olamıyacaktrr; 
Ç) Bu ihtiyaçların temini için maddeye 70 000 lira eklenmiştir. 
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2 öğretmen ders ücretleri : 
1943 1942 vaziyeti 
Lira Lira F. M. 

900 001 960 000 661 2 
8 000 695 10 

22 001 699 12 

990 001 TekÛn >£ 

Bu maddeye 1942 bütçesine kadar her yıl münakale suretiyle tahsisat, ilâvesi zaruretin
de kalınmakta idi. 1942 bütçesiyle' alınan tahsisat ihtiyaca kâfi geldiğinden 1943 yılı 
için de aynı teklif yapılmıştır, 

3 Meslekî ve teknik öğretim ders ücretleri : 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira - Lira 

236 250 336 250 100 000 
1942 malî yık bütçesindeki tahsisat bu okulların bugünkü' ihtiyacını karsılıyamadığın-
dan tesbit edilmekte olan ihtiyaca göre yeniden munzam tahsisat istenecektir, önü
müzdeki ders yılında açılacak okullarla mevcut okullardan yeniden açılacak şubelerin 
ihtiyacı gözönünde tutularak bu fasıl ve madde (100 000) lira fazlasiyle (336 250) lira 
olarak teklif edilmiştir. 

4 Askerlik ders ücretleri : 
1943 1942 vaziyeti 
Lira Lira P. M. 

202 880 200 680 
1 200 

500 
500 

202 880 Yekûn 

1942 bütesindeki tahsisatın ihtiyaca kâfi geleceği anlaşılmakla 1943 yılı için de aynen tek
lif edilmiştir. 

5 Konferans ve inkilâp tarihi dersleri ücretleri : 
1943 1942 vaziyeti , 
Lira Lira F. M. 

18 845 1 696 12 
12 344 718 7 
6 500 720 6 

18 845 Yekûn 

1942 bütesindeki tahsisatın ihtiyaca kâfi geleceği anlaşılmakla 1943 yılı için de aynen tek
lif edilmiştir. 

662 
722 5 
729 
734 
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545 Muvakkat tazminat : 
1943 1942 vaziyeti 
Lira Lira F. M. 

209 527 191 537 GO0 
5 210 720 2 

12 780 722 4 

209-527 Yekûn 

1943 yılı için bu fasıl .tahsisatı 1942 yılının ayni' olarak teklif edilmiştir. 

540 Tekaüt, ikramiyesi : . , 
. 1942 1943 Fazlası . • . 

Lira Lira Lira 

19 000 19 000 . . 
Emekliye çıkmak arzusunu izhar edeceklerin adedi vo maaş dereceleri şimdiden biline
mediğinden tediyesi tahakkukuna bağlı buluna» bu tahsisat geçen yılın aynıdır, 

M'l, 54B Çocuk ve yakacaksarnsm : ... • . 
1942 " 1943 
Lira • Lira 

40 000 40 000 Çocuk zammı 
40 000 40 000 Yakacak. Kamını 

•Henüz tatbikat yıh içinde buhmdnğ-umuzdan bu tahsisatın kifayet edip etmiycecği dai-
rclei'ineo şimdiden kestirilememekte olduğundan 1942 yılı tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

549 .1-5 îlSorkCü büro masrafları : 
1943 yılı bütçesiyle bu faslın maddelerine zaruri ihtiyaçlar .kin % 20 nispetinde zam 

• yapılmıştır. • . 

550 , 1 - 5 Vilâyetler büro masrafları : 
Bu faslın maddelerine de % 20 nispetinde bir zam yapılmış t ir. '• 

551 Malbu evrak ve defterler : 
1943 yılı iejn hu fasla da % 20 nispetinde bir :sam yapılmıştır. 

552 2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve ma'iratları : 
Bu tertiplere de % 20 nispetinde bir aam yapılmıştır, 

553 . ÎSira bedeli : -
1942 ' 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

120 200 125 200 5.000 

Merkez: 
• Lira 

5 015- Konfor apartrmam için 
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1 640 Konfor apartımanı depo kısmı için 
8 000 Vakıflar apartrman: gatı katı için 
4 574 Vakıflar apartımanı daireleri için 
3 850 Yüzbaşıoğullan apartımanı için 

23 079 

ilk öğretim: 
•Maarif müdürlüklerinden 19 zü kiralık binalarda oturmaktadır. Bunların kira bedel
leri aşağıda gösterilmiştir. 6284 lirayı bulan bu kira bedelleri tutarına, yıl içinde çıka
cak ihtiyaçları karşılamak üzere 1 000 lira ilâvesiyle 7 284 liralık İcar bedeli tahsisatı 
İstenmiştir. 

Lira 

300 
180 
210 
720 
360 
400 
204 
350 
180 
500 
180 
600 
300 
300 
360 
180 
360 
400 
200 

6 284 
1 000 ' 

7 284 

Amasya 
Bingöl 
Bİtlİs 
Bursa 
Çorulı 
Denizli 
Erzincan 
Gaziantep 
Giresun 
Hatay 
Haüdîâri 
içel 
Kırklareli 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Bize 
Tokad 
Urfa 

İhtiyat 

Orta, öğretim: 
Lira 

2 000 Adana kız lisesi 
900 Bakırköy birinci orta okulu 
750 Bakırköy ikinci orta okulu 
400 Bandırma orta okulu 

2 300 Beyoğlu orta okulu 
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1 500 Dursa ikinci orta okulu 
1 200 Cibali orta okulu 
1 050 Çorlu orta okulu 
1200 Fatih orta okulu -
1 200 . Göztepe orta okulu 

540 Heybeliada orta okulu 
600 İzmir Karataş orta okulu 

3 650 İzmir Tilkilik erkek orta okulu 
2 000 Bakırköy ikinci orta okulu 

950 İzmir Karşıyaka orta okulu 
360 Kasımpaşa birinci, orta okulu 

1 500 Kasımpaşa .ikinci orta okulu 
750 Mersin orta okulu 

1 500 Nazilli orta okulu 
2 200 Nişantaşı erkek orta okulu 

360 Osmaniye orta okulu 
900 • Saımaun orta okulu 
150 Silifke orta okulu 
360 Simav orta okulu 

1 500 Süleyman iye orta okulu 
450 Tarsus orta okulu 

1 300 Üsküdar ikinci orta okul:: 
1 200 Üsküdar üçüncü orta okulu 
2 400 . Yenikapı orta okulu 
1 440 Zeyrek orta okulu 

400 Bayburt orta okulu 
600 Balıkesir lisesi 
120 Edirne lisesi 
550 Bornova orta okulu 
80 Elbistan orta okulu 

200 . Urfa orta okulu 
160 Lüleburgaz orta okulu 
950 Ş. Karahisar orta okulu 
450 Edirnekapı orta okulu -
240 Ereğli orta okulu 

1:200 İzmir Tilkilik kız orta okulu 
360 Bartın orta okulu 
80 Nişantaşı Orta okulu 

2 400 Eskişehir orta okulu 
1 400 . Erzincan orta okulu 
5 981 Tutulacak binalar için 

51 781 

43 058 Konservatuar tiatro sahn«si için 
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Nakil vasıtaları satın alınması için Maliye bütçesine nakledilecek olan: 
1942 1943 Fazlası ' 
Lira Lira Lira 

0 5 000 5 000 
Hususi kanuna göre bu sene içinde miadım dolduracak olan makam otomobilinin yeri
ne yenisinin alınması için. 

Vekâlet otomobili masrafları: 
1042 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

2 500 
800 

3 000 500 İşletme 
800 — Tamir 

Merkez işletme: 
Lira 

4 000 

3 000 

Tamir: 
1 000 

800 

Benzin, muhtelif ya| 
yedek lâstik için zaı 

Teklif edilen 

Zaruri ihtiyaç 

Teklif edilen 

Daimî ve muvakkat memuriyet harcırahı: 
1942 • 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

30 000 43 500 13 500 Daimî Me. harcırahı. 
20 000 35 000 15 000' Mu, Me. harcırahı. 

Şimdiye kadar yapılan tediyelere göre daimi harcırah yekûnu 45 000 den, muvakkat 
memuriyet harcırahının da 36 000 liradan aşağı olmadığı anlaşılmaktadır. 1Ö42 yılına 
ait daimi harcırah faslından malî yılm bitmesine daha 4 ay kalmış iken bile 45 000 lira 
sarfedilmiş ve yeniden tâyin veyahut naklolunan öğretmenlerin kararnameleri (harcı
rahı martta yapılacak münakaleden tediye ettirilecektir) kaydi altında tebliğ edilebilmiş
tir. 
Muvakkat harcırah faslmdaki 36 000 liradan bakiye kalan miktarda Maarif şûrasına da
vet edilen matların harcırahına kâfi gelse bile bu fasıl için martta tahsisat alınmadıkça 
muvakkat memuriyetlerle ifası icabeden vazifelerin malî yılm sonuna bırakılması zarureti 
hâsıl olacaktır. Gerek muvakkat gere k daimî harcırahlar için bu sene ve bundan evvelki 
Seneler için gerek doğrudan doğruya gerek münakale suretiyle temin olunan tahsisatın 
kâfi gelmemiş olmasma mukabil, tren ücretleri artırılmış, 4327 sayılı kanunla harcırah 
yevmiyeleri 1,5 misline çıkarılmış ve bilhassa meslekî ve teknik öğretim müsteşarlığı teş
kilâtını tevsi etmiş ve etmekte bulunmuştur. Bu itibarla her iki fasıl tahsisatı iki misline 
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iblâğı takdirinde dahi bu fasıllarla alâkadar hizmetlerin tamam^yle ve gereği gibi ifası
na imkân olmıyacağr aşikârdır. 
Meslekî ve teknik öğretim müsteşarlığı, 1942 - 1943 ders yılında açtığı olnü ve kurslara 
ilâveten önümüzdeki 1943 - 1944 ders yılında yeniden 10 kız enstitüsü, 5 akşam kız sanat 
100 köy geziei kursu, 6 sanat okulu, 40 köy erkek kursu, 1 yapı. usta, 2 erkek akşam 
sanat, 6 orta ticaret okulu ve 2 ticaret lisesi açmağa karar vermiştir. Bu tesislere tâyin 
edilecek öğretmenlerin zatî ve aile lıarcrrahlariyle kursları teftiş edecek akşam kız ve 
erkek Sanat okulları, kız enstitüleri, maarif müdürleri ve maarif müşavirlerinin harcı
rahları da hesaba katılacak olursa bundan evvelki senelerde alınan ve hiç bir süratle 
ihtiyacı harcırah tahsisatının asgari bir had olmak üzere hiç olmazsa iki misline çıka
rılması lüzumu katiyetle hissedilmekte, olduğundan teklif bu suretle yapılmıştır. 

Müfettişler harcırahı: 
- 1942 1943 Fazlası . 

Lira Lira Lira 

73 000 95 500 22 500 
A) Trenlerde gidiş - geliş ve halk ticaret biletlerinin kaldırılmış olması ve tren ücretleri
ne de zam yapılmış bulunması tren masraflarını ziyadeleştirmiştir. 
B) Karayolları için tutulmakta olan nakil vasıtalarına âzami para verilmek ve bu para 
ile nakil vasrtalan temini bile kabil olamadığı için 2 veya S müfettişin harcırah kararna
mesine göre âzami alaeaklan miktarı birleştirilmek suretiyle seyahatlerine devamları 
mümkün olabilmektedir. / . ^ „ / 
C) Yevmiyelere % 50 zam yapılması ve müfettişler kadrosuna meslekî ve teknik öğretim 
müfettişlerinin de ilâvesi suretiyle teftiş kadrosunun büyümesi harcırah miktarının ço
ğaltılmasını zaruri kılmıştır. 
Ç) Bugün fülen teftiş işiyle meşgul müfettişlerimizin adedi (Avrupa'da bulunanlar, 
asker olanlar ve başka yerde çalışanlar hariç) 23 tür. 
D) Meslekî öğretim kadrosuna dahil bulunan 10 müfettiş ile beraber müfettiş adedi 37 
dir. 

Melbusat: 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

2 800 3 360 560 
1943 yılı bütçesinde görülen 560 lira fazlalık 1942 tahsisatına göre.% 20 ilâvesinden ileri
dir. 

3335 sayılı kantin mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları: 
1943 İ942 vaziyeti 
Lira Lira F. M\ 

7 520 7 320 677 
200 730 

7 520 

7 520 
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Hakikî ihtiyacın önceden tesbiti mümkün görülemediğinden geçen senenin aynı teklif 
edilmiştir. . \ - : 

1 Tetkik kütüphaneler ve nesir masrafları: 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

225 871 290 144 64 273 
1 Geçen yıl tahsis edilen 1 800 liradan 950 lirası lise ve orta okullar parasız yatılı imtihan

larına ait imtihan evrakım tetkik edenlere, 520 lirası bölge sanat okullarına abnacak pa
rasız yatılı talebenin imtihan evrakını tetkik edenlere, 100 lirası da, bölge sanat 
okulları özel elektrikçilik şubelerine alman talebenin imtihan evrakmı tetkik edenlere 
ödenmiştir. (Ceman 1 570 lira) Halbuki halen ödenmemiş bulunan Ankara Hukuk fa
kültesi parasın yatılı imtihan evrakım tetkik edenlere verilecek ücretlerle keza İstanbul 
maarif müdürlüğünde yabancı ve azınlık okullarında okutulan ders kitaplarını tetkik 
edeceklere verilmesi lâzımgelen tetkik ücretlerine 1 800 liradan arta kalan 230 lira kâfi 
gelmiyeceği için bu maddeye içinde bulunduğumuz malî yılı için de aynı faslın 4 ve 5 nei 
maddelerinden .500 er lira münakale yapılmıştır. Hakikî ihtiyacımız 2 000 lirayı müte
caviz olmakla beraber verilen umumî direktif dairesinde bu madde aynen 1 800 lira ola
rak bırakılmıştır.' 

2 Vekillik daire kütüphaneleri için satın alınacak eserler: 
Vekillik talim ve terbiye dairesi kütüphanesi ile diğer daire kütüphaneleri için lüzumlu 
bulunan kitaplarla, gazete ve dergilerin Batıni alınmasına tahsis edilen bu maddedengeçen 
yıl 2 270 lirası sarfedilmiş bulunmaktadır. Haziran 1943 başlangıcına kadar ödenmesi 
zaruri görülen masraflarla ihtiyaç miktarı daima 9 000 lirayı geçtiği halde bu 
defa da madde aynen bırakılmıştır. 

3 Derleme masrafları: 
2557 sayıh kanunun hükümleri dairesinde yapılacak her türlü derleme, dağıtma, neşir iş
leri ve yabancı memleketlerle neşriyat mübadelesi masrafları ve bu işleri yapmak için ku
rulan basmayazı ve resimleri derleme müdürlüğünün bütün masrafları bu maddeden öden
mektedir. Bu güne kadar sarfedİlen miktar şintdiden 861 lirayı bulmuştur, önümüzde
ki döt ay içinde ödenmesi lâzımgelen masraflar gözönünde tutulursa 1 200 liranın bile kâ
fi gelmiyeceği tezahür eder. Buna rağmen madde aynen bırakılmıştır. 

4 Hususi neşriyata yardım : 
Hususi neşriyata yardım faslına geçen malî yıl konulmuş olan 25 000 lira ihtiyacı kar-
ş'laınıya kâfi gelmiyeceği için 1Ö43 malî yılı bütçesine bu defa aynı masrafı temine mâ-

. tıtf olmak üzere 10 000 lira fazlasiyle 35 000 lira konmuştur. Hali hazırda yardıma 
İâyık görülmüş olan ve yardım sırası bekliyen 200 den fazla eserin satın alınması için 
geçen yıl tahsis edilmiş bulunan 25 000 lira tamamen sarfedilmiş olduğuna göre kabul 
muameleleri ikmal edilmiş bulunan 22 eserin satın alınması dçin daha 15 716 liraya 
ihtiyaç vardır ki istenilen 35 000 lira yine maksadı tam olarak karşılamıya kâfi gel-
miyecektir. 

5 Her türlü neşir İşleri, propaganda ve reklâm sergisi : 
Her türlü neşir işleri içirt geçen yıl muhtelif fasılların muhtelif maddelerinde toplanan 
87 571 lirabk tahsisat bu defa yalnız bu maddeye sığdı rılmıştır. Vekilliğin neşriyat 
programının tahakkuku için bu tahsisatın bu yıl 40 000 lira fazlasiyle 127 571 liraya çı
karılmasına katı zaruret vardır. Bu tahsisatla telif hakları sahn alınacak olan ve önü-
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müzdeki cumhuriyetin 20-nei yıl dönümüne yetiştirilmesi zaruri bulunan 50 muhtelif 
klasik eserin tahmini telif hakları yekûnu 30 OOO ve bunların tetkik ve tashih ettiril
mesi masrafları 10 000 lira olarak hesaplanmaktadır, yalnız klasik eserlerin neşri üsleri 
için.bu fasıldan ceman 40 000 liranın tahsisi zaruri görülmektedir. Geri kalan 87 571 
liranın 30 795 lirası islâm, Ansiklopedisi neşri işlerinde çalıştırılan ihtisas müşavirleri
nin, büro memur ve müstahdemlerinin masraflarına karşılık tutulmuştur. Bu da tenzil 
edildikten sonra geri kalan 56 776 liradan 4 000 lira, tarih vesikaları dergisinde yazıları 
neşredilecek ihtisas sahiplerinin telif hakları ve bu işte çalıştırılanların redaksiyon telif 
haklan karşılığı, 6 000 lira îslâm, Ansiklopedisinin telif tercüme ve redaksiyon tıelif hak
ları karşılığı, 2 000 lira tercüme dergisinin telif ve redaksiyon telif haklan karşılığı, 
2 000 Güzel Sanatlar dergisi telif haklarına karşılık olarak tesbit edilmiştir. 
Bu dört eserin telif hakları karşılığı olarak ortaya çıkan 14 000 liralık masriaf 56 776 
liradan düşülürse geriye 42 776 liralık bir fazlalık kalır. Bu miktar tahsisitjla Vekillikçe 
önümüzdeki yıl neşri programa konulmuş olan muhtelif ilmî ve edebî mahiyetteki neş
riyatın telif ve baskı ücretleri karşılığı olan 10 000 liralık masraf keza Vekillikçe halka 
Maarif müesseselerine parasız dağıtılmak üzere neşredilecek tebliğler dergisiyle broşür, 
talimatname ve programların, umumî masrafları yekûnu olan 12 776 lira ile karşılanmış 
olacaktır. ' . 
Geri kaİan 20 lirayı da bu yıl neşredilecek eserlerin sergi ve teşhir masrafları, yayın
ların reklâm masrafı, Türk kültürünün neşir ve tamimi için yabancı memleketlere gön
derilecek ve memleketimizde bulunan ecnebilere parasız olarak dağıtılacak pro
paganda eserlerinin satın alınma ve sevk masrafları, ulusal dil ve 
tarihimiz için neşri veya teksiri zaruri bulunan eserler için yapılacak her türlü masraf
lar ve keza bütün bu neşir işlerinde çalıştırılacak memur ve müstahdemlere verilecek 
ücretler ve bu işler için vücuda getirilecek tercüme ve çocuk neşriyatı bürosu kütüpha
nesinin umumî ,masrafları, neşriyatı teşvik hususunda tâbilere veya eser.sahiplerine ve
rilecek para mükâfatı masrafları ve keza güzel sanatları teşvik hususunda yapılacak 
her türlü masrafların karşılığı konulmuş bulunmaktadır, 

6 Okullar ve müesseseler için bastırılacak ders ve terbiye vasıtalarlyle her türlü idare ev-
raltram bütün masrafları : 
Bu maddedeki tahsisat okullarımizm muhtaç bulunduğu her tüllü idare evrakının ve 
defterlerinin, keza okullarımızın şiddetle muhtaç bulunduğu harita ve ders- vasıtalarının 
teminine sarfedilecektir. 
Geçen malî yıl bu işler için tahsis edilen 56 000 lira (fasıl 684 madde l.ye 2) ihtiyaca 
kâfi gelmemiştir, yalnız orta öğretim ve Meslekî Teknik Öğretim Okulları için bastırı
lan ve halen bir kısmının baskı işlerine devam edilmekte bulunan idare evrakı baskı 
masraflarının umumî yekûnu 68 559 lira'tutmuştur. Okullar için satın alınması acilen 
gerekli bulunan haritaların umumî masraf tutan olan 2; 000 lira da buna ilâve edilirse 
yekûn 70 559 lirayı bulur, önümüzdeki yıl bir çok yeni okulların da açılacağı gözönünde 
tutulursa hakikî ihtiyacın 80 000 lirayı da açacağı tabiidir. Bütün bunlara rağmen veri
len direktife uymak suretiyle bu yıl harita ve İdare evrakı masrafları 10 000 lira faz-
lasiyle 66 000 lira olarak tesbit edilmiştir. Mümkün olduğu takdirde bu miktarın 80 000 
liraya çıkarılması işlerimizi nispeten kolaylaştıracaktır. 

* • 

7 Müze eserleri yayın işleri mütedavil sermayesi ; 
Müze eserleri mütedavil sermayesine geçen yıla nazaran hiç bir ilâve yapılmamıştır. 
Mütedavil sermayenin her yıl 5 000 lira ilâvesiyle hiç olmazsa 30 000 liraya çıkarılması 
ve bu suretle müzelere ait neşriyat işlerinin, yeniden canlandırılabilmesi mümkün ola
caktır. . ' j 
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înönü Ansiklopedisi neşri isleri masrafları... : 
Geçen yıl bu büyük eserin neşri için kurulacak büronun her türlü masrafları için 
40 000 lira tahsis edilmiştir. Bu tahsisatla büronun kurulması Ansiklopedinin neşri ha
zırlıklarında gözönünde tutulması zaruri oları kitaplar için bir kütüphane tesis ve 
Ansiklopedinin neşri için çalıştırılacak memur ve müstahdemlerle ihti
sas müşavirlerinin ücretlerinin tesviyesi önümüzdeki yıl • mümkün olmuştur. An
siklopedi fasikül halinde neşredilmeye başlanacağı için telif, tercüme ve tetkik hakları
nın ödenmesi hususunda da zaruret vardır. Ayrıca islerin geniş Ölçüde çoğalması dolayı
sıyle yeniden bazı vazifelerin ve ihtisas müşavirliklerinin ihdası da zaruri bulunmak
tadır. Bu bakımdan geçen yıl tahsis edilmiş oîan 40 000 liranın 55 bin liraya çıkarılması 
icabetmiştir. 

BSi'.'£-'"••• 

Hususi idare bütçelerini tetkik edecek Maarif mümessiline verilecek ücret : 
1942 1943 
Lira Lira 

700 700 
Aynen geçen senekİ miktarda bırakılmıştır, 

istanbul Üniversitesi : 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira ' • ' • , - ' 

320 340 557 820 237 480 
1. Kömür bedeli ve nakil ücretlerinin yükselmesi elektrik ve havagazî ücretlerinin art
ması ve yeni Mimiklerin tesisi münasebetiyle masrafın artması dolayısiyie; 
2. Birinci Dahiliye Kliniğinin Cerrahpaşa Hastanesinden. birinei cerrahide boşalan 
kliniğin, alt katma nakli ile yapılacak yeni tesisat karşılığı; 
3 — Ürooloji kliniğinin çocuk hastanesinden Cerrahpaşa hastanesinde birinci cerrahi
den boşalan kliniğin üst katına nakli ve yeni yapılacak tesisat için, , 
4 — Çoeuk hastalıkları ve bakımı kliniğinin çocuk hastanesinden Guraba hastanesin
deki polikinlik binasına nakli, tadiller ve tesisler için, 
5 — Cildiye kliniğinin Guraba hastanesinde tevsii dolayısiyie, 
6 — Guraba hastanesinde .yapılan mutbağm iç tesisleri ve malzemesi için, 
7 -r- Bu kliniklerin tabiiye ve kâğıt masrafları, 
8 •— Zeynep Hanım yangınından zarar gören altı enstitünün alet ve edevat ve kitapları
nın tekrar abnması için, 
9 — Vekillik hesabına tercüme edilen ana kitapların ünversitece basılması için lâzım 
olan kâğıdm temini, tercüme edenlere verilecek olan 1/3 tercüme bedelim karşılamak 
üzere, 
10 — Kimya mühendisliği talebesinin lâboratuvar mesaîsinin temini için istimlâk olunan 
Hilâl matbaasında yapılacak tesisatın, 
11 — Üniversite kampının Ayazağa kasrı mmtakasıııda bulunması dolayısiyie buraya 50 
hela ile 250 kişilik yüz yıkama yeri yaptırılması, 
12 — Merkez tıbbiye, fen, hukuk, edebiyat, İktisat fakültelerinin bütün masrafları kar
şılığı olarak 1942 bütçesindeki tahsisat fiyatların artması yüzünden hiç bir suretle kifa
yet etmiyen masraflar karşılığı, 
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13 — Bu zamdan 37 480 lirası okullara yabancı dil öğretmeni yetiştirmek üzere alınacak 
talebeye yapılacak yardım karşılığı isin bu fasla ilâve edilmiştir. 

.561 1 .Ankara IHI, Tarih - Coğrafya fakülteBİ: 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

141 738 156 738 15 000 
1942 yıb bütçesiyle bu fasla 141 738 lira konulmuştur. 1943 yılı için bu fasıl 
15 000 lira fazlasryle 156 r38 lira teklif edilmiştir. 

Lira 

12 400 Fakültenin her türlü neşriyat, telif ve tercüme masraflariyle İnkılâp ta
rihi enstitüsü için vesika mubayaa masrafları karşılığı, 

13 600 Fakültede okuyan kurslu talebeye verilen 40 lira, günün umumî şartları 
dolayısîyle ihtiyaca yetişmediğinden talebe başına verilen kurs miktarı 10 
Ura fazlasiyle 50 liraya çıkarıldığından, 

15 000 ."""" " " 

2 Ankara Hukuk fakültesi bütün masraflan: 
1942 1943 Fazlası 
Lira . Lira Lira 

119 150 169 150 50 000 
Lira 

21 850 Fakültenin konferans salonu ile 4nöü sınıf dershanesi henüz yapılamamıştır. 
Önümüzdeki ders yılından itibaren 4 ncü sınıf teşekkül edeceğinden bu , 
dershanenin beton zemin döşemesiyle kürsü ve sıralarının yapılması seminer 
odalarının seminer çalışmaları-da uygun şekilde levazımla teçhizi İçin zaruri 
bulunan kütüphane, masa ve sandalyelerin alınması için. 

28 150 Fiyatların yükselmesi .dolayısiyle iaşe vesaire masraflarına % 20 zam yapıl
masından. 

50 000 

'562 1 Yüksek öğretmen okulu ftütün masrafları: 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

74 921 84 921 10 000 
yiyecek, yakacak vesair zaruri masraf için zam yapılmıştır. 
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Gazi öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü bütün masrafları: 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

142 153 172 153 30 000 
1 — Talebe kadrosu 600 ze çıkarılmıştır. Yiyecek fiyatları artmış olduğundan iaşe be
delleri 110 kuruş üzerinden hesaplanmıştır. 
2 — Talebenin çoğalması dolayısiyle laboratuar ve atelyelerde kullanılan malzemenin 
artması ve bunların satın alınması için. 
3 ~ Melbusat için verilen 40 liranın, fiyatların yükselmesi dolayısiyle yetişmediği anla
şıldığından bu miktar yükselmiştir. 
4 — Yoksul talebeye harçlık, beden terbiyesi şubesinin kış sporları ve kamp masrafları 
için. 
Müessesenin dershane, yatakhane, mutfak, hastane tesisleri için gereken malzemenin ye
nilenmesi, 
Müessesenin çok geniş olan elektrik ve su tesisatının düzgün bir halde işlemesini temin 
için ilâve edilmiştir. 

Ankara Devlet konservatuvarı: 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

149 079 199 079 50 000 
1942 yılında bu müessesenin bütün masrafları yekûnu 171 080 lira idi. 1943 teklif bütçe
sinde yapılan tevhit dolayısiyle bu fasıldaki ders ücreti olan-22 001 lira taallûk ettiği 
tertibe nakledilmiş olduğundan 1942 sütununda 149 079 lira gösterilmiştir. 
1943 yılı için bu tertibe 50 000 lira zam yapılmıştır. Bunun 30 000 lirası yiyecek, yaka
cak vesaire için ve 20 000 lirası da yeni teklif edilecek olan mütedavil sermaye karşı
lığıdır. 

Lise ve ortaokullar ile öğretmen okulları umumî masrafları: 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

551 666 758 666 207 000 
1942 bütçesindeki fasıl yekûnu 551 666 lira idi. 1943 yılı için 207 000 lira fazlasiyle 
758 666 liradır. 
Fazlasının: 

Lira -

30 000 Gündüzlü okulların yakacak ve sair zarurî masraflarına 
177 000 öğretmen okullarının yiyecek, yakacak, giyecek ve sair zaruri masrafları kar

şılığı içindir. 

Yüksek mühendis okulu : 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

285 543 388 583 103 040 
Yüksek mühendis okulunun 1942 bütçesindeki 726 ve 727 fasıl yekûnları birleştirilerek 
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1943 yılı teklif bütçesinin 1942 sütununda tek bir madde İmlinde 285 543 lira olarak 
gösterilmiştir. 1943 yrlı bütçesinden bu maddeye 103 040 lira ilâve edilmiştir. Fiyat
lardaki yükseliş dolayısiyle yiyecek, yakacak, tesisat ve sair zaruri masraflar karşılığı 
içindir. 

Teknik okulu: 
1942 
Lira 

1943 
Lira 

Fazlası 
Lira 

239 500 332 450 92 950 
1943 yılı için teklif edilen 92 950 lira fazla, yiyecek, yakacak, giyecek ve diğer lüzum
lu maddelere ait fiyatların gün geçtikçe yükselmesi yüzünden ileri gelmektedir. 

3 Tatili, yarım yatılı ve gündüzlü meslek okulları ile akşam okulları ve kuralan umumî 
masrafları: 

1942 
Lira 

1943 
Lira 

Fazlasr 
Lira 

1 822 310 2 196 613 : 374 '303 
1942 yılı bütçesindeki 70fi ve 707 fasıl yekûnları birleştirilerek 1943 yılı teklif bütçe
sinde bir madde halinde gösterilmiştir, 
1942 yılına göre 1943 bütçesiyle bu tertibe yapılan zam, yeniden açılacak (5) erkek sa
nat okulu, (10) kız enstitüsü, (2) ticaret lisesiyle (6) ticaret orta okulunun yiyecek, ya
kacak ve saire masrafları ile mevcut okulların bu gibi ihtiyaçları içindir. 

Köy enstitüleri: 
1942 1943 
Lira Lira 

Fazlası 
Lira 

2 627 000 5 837 575 3 210 575 

| 
Masrafın cinsi 

İaşe 
Mahrukat, tenvirat, akaryakıt 
Kitap, kırtasiye, matbu evrak 
Müteferrika 
Tesisat (yatak, yorgan çarşafı, revir 
eşyası gibi) 
Harçlık 
Melbusat (postal, iş, dış elbise, çama-
şrr, çorap, pelerin) 
Ücretler (usta öğretici, idareci, müs
tahdemin fevkalâde zamlar dahil) 
3 000 yeni talebenin seçim masrafı 
1943 - 1944 inşaatı 
Tâyin ve nakledilecek öğretmenlerin 
yol parası 

Talebe 
sayısı 

12 000 
12 000 

.12 000 
12 000 

12 000 
12 000 

12 000 

12 000 

Beherine 
düşen M. 

90 K. 
10. L. 
10 s> 
5 » 

15 » 
6 » 

40. » 

5 » 

Gün 

365 
» 
» 
» 

» 
» 

Tutan 
Lira 

3 942 000 
120 000 
120 000 

60 000 

180 000 
72 000 

480 000 

400 000 
15 000 

720 000 

25 000 
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Talebe Beherine Tutan 

Masrafın cinsi sayısı ' düşen M. Gün Lira 

800 
40 000 

24 000 
20 000 

90 K. 328 000 

53 200 
4 888 

6 604 888 

1943 ' Fazlası 
Lira Lira 

271 400 376 400 105 000 
3238 sayılı kanuna göre açılan kurslar için 1942 malî yılı masraflarına ait tahsisat 
271 400 liradır. Bu tahsisatta 1 500 eğitmenin yalnız iaşesi 40 kuruştan hesap edil
miştir. 
Mahrukat, müteferrika, kitap, melbusat, yol parası ve kurs öğretmen ve müstahdemini 
için ücret tahsisatı, fevkalade- zam karşılığı olarak bu madde 105 000 lira fazlasiyle tek
lif edilmiştir. 

Gezici başöğretmenlere yol paraları; 

1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

135 000 185 000 50 000 
1943 yılı bütçesiyle bu madde tahsisatı 50 000 lira fazlasiyle 185 000 lira olarak teklif 
edilmiştir, 3238 sayılı kanunun 4 ncü maddesine göre verilmekte olan âzami 100 kuruş 
yevmiye ile 621 gezici öğretmenin senelik yol parası tahsisatı 135 000 lira olup 1943 malî 
yılmda gezici olacak 150 öğretmenin Çaylık yol parası için 18 000 ve 4237 sayılı kanuna 
göre % 50 zam karşılığı için de 32 OOOlira ki bu madde tahsisatı 50 000 lira fazla olarak 
teklif edilmiştir. 

Şehir öğretmen okulları mezunların
dan köy enstitülerine tâyin edilen öğ
retmenlerin teçhizat bedelleri {789 
ve 4357 sayıl* kanunlara göre) (10 
öğretmen için) 
Arazi istimlâki (Enstitüler için) 
Tıbbi ecza ve fılât (ilâç ve srtma mü
cadelesiyle ilgili cibinlik, tel ve saire) 
Askerlik dersi öğretmenleri ücreti 
Enstitülerde 4274 sayılı kanunun 46 
neı maddesine göre (öğretmen, " me
mur, usta, öğretici ve müstahdemin) 1 000 
Elektrik tesisatı 
Ziraat ve atelye âletleri 
Tekaüt ve yardım sandığı hisseleri 

1942 
Lira 
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4 Öğretmen okuUan mezunları teçhizat bedeli: 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

50 000 50 000 
4357 sayılı kanunun 10 neu maddesiyle Öğretmen okulu mezunlarına 789 sayılı kanunun 
19 nen maddesi mucibince ödenecek teçhizat bedeli 1943 malî yılmdan itibaren Maarif ve
killiği bütçesinden tediye olunacağı kabul edilmiş, olduğundan 1943 yılı için bu madde 
yeniden açılmış ve 50 000 liralık tahsisat konulmuştur, 

ö Köy enstitüleri ve eğitmen kursları mütedavü sermayesi: 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

130 000 150 000 20 000 
3704 sayılı kanuna göre 1939 yılından beri 19 u bulan Köy enstitüsü ve Eğitmen kursuna 
20 000 liradan 380 000 Ura verilmesi lâzımdır. Eu müesseselere şimdiye kadar 207 800 
lira verilmigtir. Müessese sayısına göre bu sene 150 000 lira mütedavü sermaye istenil
mektedir. Eu itibarla 20 000 liralık fark bundan ileri gelmektedir. 

6 Köy öğretmenleri ücretleri, zaruri yol paraları teçhizat ve istihsal vasıtalan bedelleri, 
tazminat : 

1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

105 000 275 860 170 360 
Teklif edilen tahsisatın müfredatı : 
A) 108 aded yüksek kısım kursundtMleri 

85 » Kızüçullu'dakiler 
30 » Kepirtep e'dekiler 
40 » Gölköy'ündekiler 
66 > Çifteler'dekiler 

329 
B.) Ücret 20 X 329 

% 25 zam 480 K. X 329 
Köy öğretmenlerinin zaruri yol paraları karşılığı (3803) saydı ka
nunun 7 nci maddesine göre 329 X 100 
C) "Köy öğretmenlerinin zatî teçhizat bedeli (3803) sayılı ka
nunun 10 neu maddesine göre 329 X 60 
Ç) istihsal vasıtaları bedeli 329 X 1 500 

Yekûn 644 050 

569 Prevantriryom ve sanatöryom. masraflans 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

77 565 127 565 50 000 
1.943 yılr için teklif edilen 50 000 lira fazla.tahsisat, yiyecek, yakacak ve benzeri mad-

F. M. 

= 78 960 
= 18 950 

= 32 900 

= 150 500 
= 493 500 
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delerdeki fiyat yükselişi gözonünde tutulmak suretiyle ilâve edilmiştir. 

Kütüphaneler umumî masrafı: 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira . Lira 

21 290 31 391 10 101 
1. Vekilliğe bağlı 50 kütüphane vardır. Bu kütüphanelerin senelik idare masrafları, malı-
rukatr tenviratı, tesis masrafları, cilt atelyeleri levazımı bu tahsisattan öden
mektedir. 8 290 lira bütün bu masrafları karşılıyamıyor Kütüphanelerimizin yalnız yıl
lık mahrukatı 40 000 liraya ve iki cilt atölyesinin asgari masrafları da 2 000 liraya yak
laşmaktadır. Geri kalan para ile kütüphanelerimizin yıllık idare masrafları ile tasnif ve 
tesbit faaliyetlerini karşılamıya imkân yoktur. Kütüphanelerimizin matbu evrakı da 
yoktur. Bu itibarla ayniyat talimatnamesi hükümlerinin kütüphanelerimizde tatbiki 
mümkün olmamaktadır. Binaenaleyh, bu tahsisatın teklif veçhile asgari 14391 liraya çı
karılması zaruridir, 
2. Kütüphaneleri tasnif komisyonu şef ve memurlarının yıllık fevkalâde zamla
rı karşılığı olarak bu maddeye 4 000 lira ilâvesi zarureti görülmektedir. 

Müzeler ve âbideler umumî masrafları: 
1942 1943 Fazlası . 
Lira Lira Lira 

103 980 H3930 10 000 
1942 yılı bütçesindeki tahsisata göre görülen fazlalık, müzelerimizde istihdam edil
mekte olan 200 hademe, hafriyat ye harabe bekçisi vardır, Giyim eşyası 50 şer lira üze
rinden hesap edilerek 10 000 lira konulmuştur. 

Orta Öğretim öğretmenleri kursları bilûmum ücret ve masrafları: 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

1 30 000 29 999 
A) Önümüzdeki yaz tatilinde 45 lise müdürüne Ankara'da'bir kurs yapılacaktır. Kursa 
iştirak edecek müdürlerin iaşe ve yol paraları bu fasıldan karşılanacaktır. 
B) Müdürler kursundan başka 200 fizik, kimya, tabiiye öğretmenine Gazi terbiye ens
titüsünde bir meslekî aylık bir kurs yaptırılacaktır. Bu öğetmenlerin yol paralan ile iaşe 
masrafları da aynı fasıldan ödenecektir. , , . • • " 

Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı 
kanun gereğince yapılacak hizmetler: 
4304 sayılı kanun gereğince her yıl bütçesine taallûk ettiği hizmetlere karşılık olmak 
üzere verilmesi kabul edilen 8 000 000 liraya mukahil 7 -000 000 lira konulmuştur. 

Resim ve heykel sergilerinin : 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

2 000 3 500 1 500 
Esasen pek az olan bu tahsisat kâfi gelmemekte ve sene içinde bir miktar tahsisat 



— 94 — 

münakale suretiyle temiîı ediimekHedir. Bu cihet g&zönülhde tutulmak suretiyle 1 500 lira 
ilâve edilmiştir. 

580. Okul kütüphanelerime alınacak kitap : 
1942. 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

•850 7 850 7 ÖÖÖ 
Okullara gönderilen "kitaplar ciltlenmediği için harap ve ziyan 
bunlardan istifade edememektedir, Hcrsene bir milttar kitabın 
tahsilatın İlâvesine zaruret görülmüştür. 

584 1 Parasız yatılı talelieHin'pattaiyön ücretleriyle sair masrafları : 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

488 426 743 426 255'ÖÖÖ 
1. Paralı talebe için (M) cetvelindeki pansiyon ücretlerine pahalılık dolayısdyle 100 zer 
lira zam yapılması zaruridir. Bu hale gorc Devlet hesabına okuyan 1500 yatılı talebe 

. için de 150 000 lira fazlasiyle 569 070 lira talcsit'bedeli ödenecektir. 
2. Devlet talebesinin giyim durumu fenadır. Kendilerine ıfttlto, elbise, '-çamaşır, ayak
kabı verilmesi eok lüzumludur. Öğretmen okulu talebesi gibi 'bunlara da 100 lira üze
rinden melbusat parası verilmesi icabettiğinden bunun rçiıı tle 150lj000 liraya ihtiyaç 
vardır. 
3. Parasızyatıh-talebeye senede'en'ttî; 10 Hra "kitap/ defter ve kırtasiye parası verilme-
lidir. Bu da 15 000 Ura tutar. 
4.' 1500 talebeye -hamam, traşve harçlık masrafı <olaı*ak ayda en az 50 kaniş yerilmesi 
lâzımdır. Bu da 9 000 lira tutar. 
5. Bunların hepsi 743 426 lira tutar ki geçen sene bütçesine nazaran-255 000 lira ek
lenmiştir. 

2 Memur çocuklarınla pansiyon ücretlerinden yapılacak tenzilât ; 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

19 520 27 020 7 500 
Pansiyon ücretleri arttırıldığına göre ücretlerden yapüafeak tenzilât miktarı da artacak
tır. Esasen bu maddeye her sene'iriüaakale ;stıretiylc ilâve- tahsisat teminine zaruret hâ
sıl olmaktadır. 

590 2 Köy okulları ve eğitmenleri îçia : 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

F. M. 

olmaktadır. Talebede 
ciltlenebilmcsİ için bu 

1 304 742.1 454 742 150 000 
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Memuriyet Ücret Yıllık T, 
unvanı. Sayışı Lira Lira Tarihi 

Köy eğitmeni 

» » 
» ' » 
» » 
» ?> 

» » 

2 

22 
175 

4 866 
1 356 
l.POO 

25 

20 
20 
15 
12 
10 

600 

5 808 
42 000 
875 880 
195 264 
90 000 

1/6/1943 den 
31/5/1944 de kadar 

» » 
» » 
» :> 
» w 

1/12/1943 den 
31/5/1944 de kadar 

1 209 552 
308 320 

1 517 872 Fevkalade ve çocuk zammı 

3 öğretmen okulu mezunlanmn. harcırahları 
1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

' — 30 000 30 000 
4357 sayılı kanuna göre verilmesi kabul edilen harcırah karşılığı için teklif edilmiştir. 

594. Öğretimi ilgilendiren masraflarla iaşe bedeli karşılığı için üniversitece yapılacak 
yardım: 

1942 1943 Fazlası 
Lira Lira Lira 

487 470 562 470 75 000 
A) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin îstanbul hastanelerindeki yalaklardan .1281 
yatağın günde 30 kuruş tedris ücreti; 
E) 690 yatak için de günde 130.kuruştan iaşe bedeli verilmektedir. 
C) Yatak başına verilen 100 kuruşun günün rayiç tereffüü dolayısiyle ihtiyaca kifayet 
etmediği Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletinden bildirilmiş olmakla yatak başına ve
rilen 1.00 'kuruş--1301 kuruşa çıkarılmış ve yeni açılan klinikler dolayısiyle yatak adet
leri de arttırılacağından aradaki fark bunu karşılamak üzere konulmuştur. 

HAFİA VEKÂLETİ 

1943 malî yılı Nafia vekâleti bütçesi 22 428 642 lira olarak tanzim edilmiştir. Geçen yıl bütçesi 
20 166 322 lira olduğuna göre yeni yıl bütçesi 2 262 320 lira fazlasiyle teklif edilmiş bulunmak
tadır. Bu fazlabğm 680 502 lirası yol ve köprüler inşaatına 1 455 920 lirası demiryollar inşaatına 
ve 125 000 lirası, da< küçük su işleriyle taşlan sulardan: korunma masraflarına ve halkın yaptıracağı 
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su işlerine yardıma tahsis olunmuştur. DemiryoUar inşaat programının bir kısmı kanunu mahsus mu
cibince yapılacak istikrazla karşılanacağından bu bütçeye dahil değildir. Bundan başka 2214 sayılı 
kanunla yaptırılması kabul edilen Ereğli limanı inşaatı için 1943 yılında sarfı tahmin edilen 
1 000 000 lira ile ahvali hazıra dolayısiyle bazı müteferrik hizmetler için muhtelif tertiplere yapıl
ması zaruri görülen zamlar bütçenin muhtelif tertipleri arasında- tadiller yapılmak suretiyle karşı
lanmış bulunmaktadır. 

1943 yılı bütçesinin muhtelif tertiplerine yapılan zam vo tenzillerin mucip sebepleri aşağıda tertip 
sırasiyle izah edilmiştir. 
F. M. . V " 

595 Vekil tahsisatı: 
Geçen senenin aynı olmak üzere. 5 320 liradır. 

596 1 Memurlar maaşı: 
Geçen seneye nazaran 52 722 lira fazlasiyle 1 764 144 lira olarak tesbit edilmiştir. 1942 
bütçesine merbut (L) eetveliyle mevkuf tutulan Mühendis ve fen memurları kadroların
dan bir kısmı Nafia işlerinin ieabetfcirdiğ zaruretlere binaen (L) cetvelinden çıkarılmış 
ve mevcut kadrolardan mahiyet itibariyle istimaline lüzum görünmeyenlerden bir 
kısmjıda yeniden (L) cetveline alınmıştır. Tczayüt bu sebepten ileri gelmiştir, 

2 Açık maaşı: 
Geçen senenin aynı olarak 500 liradır. 

597 1 Memurlar ücreti: 
Geçen sene bütçesine nazaran görünen 21 697 lira fazlalık 1942 bütçesinde ayri bîr kısım 
teşkil eden Konya ovası sulama idaresi memurları ücretinin bu madde ile tevhit edilmiş 
olmasından mütevellittir. Esas itibariyle ücretli memurlar kadrosunda bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

2 Müteferrik müstahdemler ücreti: 
1942 bütçesine nazaran bu tertipte görünen 20 807 lira fazlalıktan 20 327 lirası Konya 
ovası sulama idaresi müstahdemleri ücretinin bu tertibe nakledimiş olmasından, müte
baki 480 liranın da merkezde istihdam edilen iki marangozla vekâlet otomobili şoförü 
ücretlerine yapılan cüzi birer miktar zamdan müteyellittir.. 

S Muvakkat müstahdemler ücreti: 
Geçen sene tahsisatının aynı olmak üzere 100 liradır, 

898 Muvakkat tazminat: 
(L) cetvelinden çıkarılanların mesken tazminatını karşılamak üzere 5 208 lira zamme-
dilmiştir. 

599 Tekaüt ikramiyesi: 
1943 yılında tekaüt olacakların miktarı malûm olmadığından geçen yılın tahsisatı aynen 
konmuştur. 

600 Çocuksammı: -••••-. ..̂  
1942 yık tahsisatı kâfi gelmediğinden bu tertibe 2 000 lira münakale yapılmış olduğundan 
1943 teklifi 2 000 lira fazlasiyle 5 O00 liraya çıkarılmıştı. 

601 Yakacak zammı: 
1942 yılı sarfiyatı nazarı itibare alınarak 1 000 lira tenzil edilmiştir. 

602 1 Kırtasiye: 
Geçen seneye nazaran 1 600 lira fazladır* Bu tertibe dahil bütüü maddelerin fiyatları-
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nm artmış olması hasebiyle mevcut tahsisat ile kırtasiye ihtiyacının karşılanması müm
kün olmıyacagına binaen tezyit edilmiştir. 

2 MJefruşat ve demirbaş: 
Geçen sene tahsisatına nazaran 1120 lira fazladır. Merkez dairelerinde mevcut yazı maki
nelerinin bir kısmınm işlemez vaziyettelmlrmmalarc hasebiyle 1943 senesinde satın alına
cak yazı makinelerinin mubayaa bedeliyle mevcut makinelenin tamirleri ve eskimiş olan 
mefruşatın yenilenmesiyle mevcut mefruşat ve demirbaşların tamir masrafla,*! kar
şılığıdır. 

3 Tenvir : 
Geçen sene tahsisatına nazaran 1 000 lira fazladır. Bu fark elektıiik ve havagazı fiyat
larının yükselmiş olmasından mütevellittir. 

4 Teshin : 
Geçen seneye nazaran 1 500 lira fazladır. Teshin hususunda istimal edilen maddelerin 
ve bilhassa nakliye ücretlerinin yükselmiş olması hasebiyle bu zam yapılmıştır. 

5 Müteferrika : 
2 100 lira fazla olarak bütçeye konmuştur. Bu fark müteferrika mevzuuna dahil bütün 
maddelerin fiyatlarının tezayüdünden mütevellittir, 

1 Kırtasiye : 
Kırtasiye fiyatlarının yükselmesi dolayısiyle geçen seneye nazaran 1 000 lira fazladır. 

2 Mefruşat ve demirbaş : 
Geçen seneye nazran 1 600 lira fazladır. Bunun 500 lirası Konya sulama idaresi mef
ruşat tahsisatının bu tertibe nakledilmesinden, mütebaki 1 100 lirası da mefruşat ve 
demirbaş mevzuuna dahil eşya ve bunlara ait tamir masraflarının artmış olmasından 
mütevellittir. . -

3,4 Tenvir ve teshin : 
Geçen sene tahsisatına nazaran 1 200 lira fazla olup bu fazlalığın 300 lirası Konya su
lama idaresi tenvir tahsisatının bu tertibe nakledilmesinden, 900 lirası da tenvir ve tes
hine müteallik madde fiyatlarının yükselmesini karşılamak üzere ilâve edilmiştir. 

5 Müteferrika : 
Geçen seneye nazaran görünen 1 550 liralık zamdan 150 lirası Konya sulama idaresi 
müteferrika tahsisatının bu tertibe nakledilmesinden, 1 400 lirası da müteferrika for
mülüne dahil eşya fiyatlarının artmasını karşılamak üzere konmuştur. 

Matbu evrak ve defterler : 
Geçen seneye nazaran 2 250 lira fazladır. Bunun 250 lirası Konya sulama idaresi mat
bu evrak tahsisatının buraya nakledilmesinden, 2 000 lirası da kâğıt fiyatlarının ve 
baskı ücretlerinin yükselmiş, olmasından mütevellittir. 

1 Posta ve telgraf ücretleri : ! 
Posta ve telgraf idaresinden alman malûmata göre konmuştur. 

2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları : 
Telefon ve mükâleme ve muhabere ücretlerinin artması dolayısiyle 1 200 lira zam ya
pılmıştır. 
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606 Kira bedeli : 

(rççen senenin aynıdır. Bazı vilâyetlerde kira ile tutulan Nafia dairelerinin kira bedel
lerinin karşılığıdır, 

607 •. Vekâlet otomobil masrafları : 
Tamir ve işletme masraflarının artması ve geçen sene İm tertibe münakale yapılmış ol
ması hasebiyle mevcut tahsisat ihtiyaca kifayet etmediğinden 1 000 lira fazlasİyle teklif 

' edilmiştir. 

608 1 Daimî memuriyet harcırahı : 
4327 sayılı kanunla harcırah yevmiyelerine. % 50 zam yapılmış ohnasma binaen bnnıı 
karşılamak üzere 5 000 lira ilâve edilmiştir. ' • • • ' ' [ ! • 

2. Muvakkat memuriyet harcırahı : 
4327 sayılı kanunla harcırah yevmiyelerine yapılan zammı karşılamak üzere 7 500 lira 
ilâve edilmiştir. 

3 Müfettişler harcırahı : 
4327 sayılı kanunla yapılan zamları karşılamak üzere 2 500 lira fazlasİyle teklif edil
miştir. 

4 Ecnebi memleketlere gönderilecek memurlar harcırahı : 
Fennî tetkikat icrası için ecnebi memleketlere gönderilecek mühendis ve fen memurla
rının harcırahlarım karşılamak üzere konmuştu?'. Geçen senenin aynıdır. 

609 Melbusat : 
Geçen seneye nazaran 7 700 lira ilâvesiyle 14 000 lira olarak teklif edilmiştir. 114 müs
tahdemin elbise, ayakkabı, palto ve iş gömleği ihtiyacını karşılamak üzere konmutşur. 

610 3335 sayılı kanuna göre yapılacak tedavi, yol vesair masraflar : 
Geçen seneye nazaran 1 100 lira fazla olup İminin 500 lirası Konya sulama idaresi tedavi 
tahsisatının'buraya, nakledilmesinden 600 lirası da yol masraflarıyle hastane yatak üc
retlerinin'artmış oîlması dolayısiyle mevcut tahsisat kifayet etmediğinden ihtiyacı karşı
lamak üzere konmuştur. 

611 1 İstikşaf, etüd, aplikasyon ve istimlâk: 
1942 bütçesine nazaran 6 300 lira noksandır. Tin tahsisat aşağıdaki işlere sarfedilecektir. 
A) Etüd ve aplikasyon 

Kilometre fflyatı Masraf 

Zara - Refahiye - Erzincan 150 
Tarsus - Adana - İskenderun 140 

1>) İstimlâk bedelleri diğer yıllara 
kıyasen 

Yekûn 80 000 

2 Mütemadi tamirler : 
Geçen seneye nazaran 500 000 lira fazladır. Bu tahsisatın sarf şekli aşağıda gösteril
miştir : 

250 37 500 
175 24 500 

18 000 
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Yollar Kilometre Masrafı 

Trabzon - İran transit yoln 
Balıkesir - Çanakkale 
Hopa - Borçka 
İstanbul - Edirne 
Muratlı - Büyük Karıştıran 
İstanbul - Nallıhan 
Hatay V.. Yollan 
İstanbul - Hadımköy bölgesi yolları 
G-elibolu bölgesi yolları 

Yekûn 8S1 500 
61 500 

.800 000 

İnşaat bedel ve masraflariyle her türlü makine ve aletler ve malzeme bedel ve masrafları: 
Bu tahsisatın sarf mahalleri aşağıda gösterilmiştir. 

rl 

2. 
3. 

4. 
.5-
6. 
7. 
8. 
9. 

Almanya'dan .alınacak yol malzemesi için 
Sivrihisar - Haymana yolu iltisakı için 
Ankara - Kırşehir - Kayseri - Sivas yolları esaslı tamiratı için (Keşif 
bedeli 10 300 000 liradır) 
istanbul - Göynük - Nallıhan - Ankara yolları 
Adapazarı - Agva yolları için 
Hadımköy bölgesindeki yollar için 
Gelibolu bölgesindeki yollar için 
Tarsus -Adana - iskenderun yolları için (Keşif bedeli 4 400 000 liradır) 
Siirt - Kurtalan - Ziyaret yolu (Keşif bedeli 750 000 liradır) 

Yekûn 

600 000 
400 000 

1 941 049 
600 000 
200 000 
300 000 
400 000 
250 000 
250 000 

4 941 049 

Keşif, kontrol, idare ve kabul muameleleri için memur edileceklerin harcırahı: 
Geçen seneye nazaran 15 000 lira 2am yapılmıştır. 4327 sayılı kanunla harcırah yevmiyele
rine yapılan zamdan mütevellittir. 

Nakil vasıtaları masrafları: 
Geçen sene tahsisatının aynıdır. 

Trabzon - İran transit yolu: 
Trabzon - Iran, Erzurum - Hasankale ve Aşkale kısımlarında yaptırılmakta olan yol ve 
köprüler inşaatının karşılığıdır ve geçen sene tahsisatının aynıdır. 

Dördüncü Umumî müfettişlik mıntakasında yaptırılacak yollar ve köprüler: 
Geçen senenin tahsisatına nazaran bir tezyit yapılmamıştır. Elâzığ - Pertek - Hameki -
Seyithan - Pülümür - Mutki arasındaki yol ve köprülerin inşaatı için sarfedilecektir. (Ke
şif bedelleri 1 500 000 liradır.) 

İstikşaf, etüt ve aplikasyon ve istimlâk: 
Geeen sene tahsisatının aynıdır. 

640 
200 
35 

240 
15 

325 
300 
216 
250 

320 000 
60 000 
14 000 
96 000 
6 000 

87 500 
60 000 

108 000 
100 000 



— 100 — 

însa ve tamir masrafları: 
Gecen seneye nazaran 49 000 lira fazladır. Bu tahsisat büyült su isleri programı dışmda . 
kalan Ve fevkalâde hallerde derhal müdalıaleyi icabottiren müteferrik ve küçük mikyasta 
yapılacak su işleri inşaat ve tamirlerine sarfedileeektir. 1942 yılı için konulan tahsisatla 
bütünyurda şâmil bir iş, yapılmamış ve bu müdahale bu yüzden münferit ve mevzii kal
mıştır. Bu işin vukubulacak anî ve fevkalâde ihtiyaçlar karşısında daha geniş bir ölçüde tat
bikini temin etmek üzere tahsisatın arttırılması zaruri görülmüştür. 

İşletme masrafları: 
Bu tertibe geçen senenin aynı olmak üzere 110 000 lira tahsisat konmuştur. Bu tahsisat 
Çubuk barajı işletmesinin icabettirdiği bütün işletme masraflariyle tamir ve ıslah ve temiz
leme ye fidanlık işlerine, evvelce muhtelif yerlerde açılan kanalların temizlenme ve 

^onarılmasınave fidanlıklarına ve bilûmum işletme personelleri aylık ücret ve yevmiyele
rine sarfedileeektir. 

Kesif, kontrol, idare ve kabul muameleleri için gönderileceklerin harcırahı: 
Bu madde geçen sene bütçesinde, etüt masrafları arasında idi. Yeni sene bütçesinde ayrı 
bir madde olarak tesbit" edilmiştir. 

Meriç su işleri: 
Geçen senenin aynıdır: 
Meriç sıı işleri teşkilâtının ücret ve diğer bilûmum masraflariyle Meriç itilâfnamesi 
mucibince halen bu nehir üzerinde esaslı inşaat yapılması mümkün olmadığı' cihetle 
Meriçin sahillerimizi tahrip eden ve arazi kaybını mueip olan tesirlerinin muvakka
ten izalesi içim yapılması ieabeden mevzii müdafaa tesislerinin vücude getirilmesine ve 
mevcut olanlarının tamir ve ıslahına sarfedileeektir. 

Taşlan sulara ve su baskınlarına karşı yapılacak korunma masrafları: 
Bu madde 1042 malî yrlı içinde kabul buyurulan 4373 sayılı kanun gereğince yapılacak 
masrafları karşılamak üzere konmuştur. 

Nakil vasıtaları masrafları: 
Geçen sene tahsisatına nazaran görünen 2 300 liralık fark Konya ovası sulama idaresi tah
sisatının bu tertibe naldinden mütevellittir. 

Konya ovası sulama idaresi işletme, bakım ve tamir masrafları: 
Geçen sene tahsisatının aynıdır. İdarenin yaptıracağı her türlü tamirat ve kanal tathiratı 
ile malzeme, alât ve edevat bedelleriyle telefon şebekesinin işletme ve bakım masraflarına 
ve bu hususta kullanılacak müstahdemin yevmiyclerino sarfedileeektir. 

Demiryollar ve limanlar: . 
Demiryollar ve limanlar ihtiyacı için 1943 yılında sarfı gereken tahsisattan bir kısmı 4057 
saydı kanun mucibince yapılacak istikrazla karşılanacağından'bütçeye bu miktar tahsisat 
konmuştur. Bu tahsisatın hizmetlere tevzi şekli aşağıda gösterilmiştir. 
İstikşaf, etüt, aplikasyon ve istimlâk: 

Lira 

2 400 Osmancık - Gümüşhacıköy etüdü için 
7 800 İsparta - Antalya hattı » ». 

19 000 Erzurum - Sarıkamış » » 
43 800 1943 senesinde yapılması gerekli görülen yeni etütler için 
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10 000 Sivas - Erzurum hattı üzerinde yapılmakta olan istimlâkler için 
20 000 Diyarbakır - Cizre hattı üzerinde » » » » 
30 000 Elâzığ - Van hattı üzerinde » » » » 
15 000 Zonguldak - Kozlu hattı üzerinde » » » » 
2 000 Ehlihibre ücretleri ve istimlâk işlerinde çalışacakların yevmiyeleri karşılığı için 

150 000 Yekûn 

2 înşaat ve işletme malzemesi bedelleriyle hu işlere ait her türlü masraflar: 
Demiryollar ve limanlar inşaatına muktazi her nevi malzeme mubayaa ve nakliyesiylc inşaat 
teşkilâtında istihdam olunacakların ücret ve yevmiyeleri vesair bilcümle masraflar karşı
lığı olarak konmuştur. 

3 Keşif, kontrol, idare ve kabul muameleleri için memtır edileceklerin harcırahları: 
Geçen sene tahsisatına nazaran 13 000 lira fazla olup 4327 sayılı kanun gereğince har 
crrah yevmiyelerine yapılan zamları karşılamak üzere konmuştur. 

4 2200 sayılı kanuna göre yapılacak Sivas - Erzurum ve Malatya iltisak hatları inşaat be
del ve masrafları: 
Geçen sene tahsisatma nazaran 2 000 lira noksandır. 

5 3262 ve 3813 sayılı kanunlara göre yapılacak Diyarbakır - Cizre ve Elâzığ - Van hu
dut hatlariyle Bitlis şube hattınm inşaat bedel ve masrafları: 
Mukaveleleri mucibince inşaat bedellerini ödemek üzere konmuştur. 

6 3879 sayılı kanuna göre yapılacak Zonguldak - Kozlu hattı inşaat bedel ve masrafları: 
Bu hattın inşaat bedelleriyle müteahhitle yapılan zeyil mukavele mucibince fıat farkla
rım karşılamak üzere konmuştur. 

7 Dinko mukavelesine göre ödenecek poliçeler: 
Evvelce verilmiş olup 1943 de vadesi gelecek poliçeler karşılığı olarak konmuştur,-

8 Alman sanayi konsersiyomu poliçeleri: 
Evvelce verilmiş olup 1943 de vadesi gelecek poliçeler karşılığı olarak konmuştur. 

9 Bakımı işletmeye devredilen hatlarm noksanlan karşılığı olarak Devlet demiryolları ve 
limanları işletme idaresine yapılacatediyeler: 
120 000 liradır. 

10 Kaza tazminatı, tedavi, ilâç, teçhiz ve tekfin masraflariyle kilometre ikramiyesi: 
30 000 liradır. 

11 Antalya limanı mendreğinin tamir ve temdidi ve rıhtım inşası masrafları: 
Mukavelesi mucibince inşaat bedeliyle bu hususta yapılacak masraflara karşılık olmak 
üzere konmuştur!. 

12 2214 sayılı kanuna göre yapılacak Ereğli limanı masrafları: 
1943 senesinde yapılacak inşaat masraflarını karşılamak üzere konmuştur, 

1 Devlet meteoroloji işleri: 
Geçen sene tahsisatının aynıdır. 3 000 lirası mevcut binaların tamamlanması için müte
bakisi de dairesi tarafından lüzum gösterilecek binaların inşası için sârfedilecektir. 
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2 Malîye vekâleti: 
Geçen senenin aynıdır. Bu tahsisatın sari mahalleri aşağıda gösterilmiştir. 
1942 malî yılında 1943 yılma sâri olmak üzero taahhüde bağlanmış olanla. 

Lira 

Beypazarı hükümet kın.ağı inşaata ı . 
Çabuk » » Rs ' : 
Eskişehir - Ismetpaga hükümet konağı inşaatı 
Etimesgut lojman binaları inşaatı 

Yekûn 

Halen eksiltmede olup gelecek senedo ödenmesi lâzım olan miktarlar: 
Kırıkkale hükümet konağı inşaatı 
Başvekâlet Devlet matbaası ambarı 

• Yozgad hükümet konağı inşaatı 

Yekûn 

1943 malî yılmda yaptırılması Maliye vekâletince teklif olunan işler: 
Muğla hükümet konağı ikmali inşaatı 
Kıklareli » ' » ' » & ' . • 
Kastamonu Adliye binası » $ 
Muhtelif Devlet binalarının esaslı tamiri 
İnşaat için mubayaa edilecek demir ve yeniden yaptırılacak hükümet binaları 
Bütçe formülünde yazılı masraflar karşılığı 

Yekûn 

385 000 

202 000 

787 498 

1 374 49E 

50 000 
55 000 
30 000 
250 000 

385 000 

50 000 
30 000 
122 000 

202 000 

75 000 
75 000 
75.000 
100 000 
402 498 
60 000 

787 498 

t 

F. M. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti: 
Geçen senenin aynıdır. . 
înga ve esaslı tamirleri devam etmekte olan binaların ikmallerine ve vekâletçe yeniden 
lüzum gösterilecek islere sarfolunacaktır. 
Emniyet işleri umum müdürlüğü: 
Geçen senenin aynıdır. Dairesince lüzum gösterilecek işlere sarfolunacaktır. 

Jajıdarma genel komutanlığı: 
Geçen senenin aynıdır. Yurdun muhtelif yerlerinde ve "bilhassa zelzele mıntakasında 1943 
malî yılında verilecek programa göre jandarma teşkilatı için yaptırılacak binalara sarfo
lunacaktır. 
Maarif vekâleti: 
Geçen senenin" aynıdır. 592 146 lirası mukaveleye bağlanmış olan İstanbul Fen ve Ede
biyat fakültesi inşası için 1943 malî yılında müteahhidine ödenecektir. Geri tarafı Maarif 
vekâletince lüzum gösterilecek işlere sarfolunacaktır. 
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7 Münakalât vekaleti: 
Geçen, senenin aynıdır, inşalarına devam edilmekte olan Gelibolu, Bartın ve Dikili li
man binalarmm ikmalleri için sarfölunacaktır. 

8 Ziraat vekâleti: 
Geçen senenin aynıdır. Ziraat vekâletince lüzum gösterilecek işlere sarfölunacaktır. 

9 Nafia vekâleti: -, ' -
Geçen senenin aynıdır. Bu sene taahhüde bağlanmış olan vekâlet lokanta binasının tamirinin 
ikmaline ve vekâlet binasında yaptırılacak esaslı tamirat, tesisat işleriyle vilâyetler Nafia 
binalarının esaslı tamirlerine sarfedilecektir. 

10 Dördüncü Umumî müfettişlik inşaatı: 
Geçen seneye nazaran 157 600 lira noksandır. Gelecek malî yıla seri olarak bu sene taah
hüde bağlanmış olan 80 yataklı Elâzığ memleket hastanesi müteahhidinin istihkak baki
yesine ve % 20 dahilinde yapılacak lâveye karşılıktır. 

615 Ankara lâğnnlarmm inşa masrafları: 
Geçen senenin aynıdır. Mukavelesi mucibince inşaat bedelleriyle bu hususta istihdam edi
leceklerin ücret, yevmiyeleri vesair masraflarına karşılık olarak konmuştur, 

616 Ankara öenglik parka masrafları: 
Geçen seneye nazaran 50 000 lira noksandır. Parkın ağaçlama işlerinin devam ve ikmaline 
toprak tesviyesi, sabit tesisata ve diğer lüzumlu işlere earfolunacaktrr. 

617 Fennî aletler ve levaaım bedelleri: 
Geçen senenin aynıdır, Kesim, hendese aletleriyle fotoğraf makineleri mubayaası ve bu 
işlere müteallik diğer levazım masrafları karşılığıdır. 

618 TeM, tercüme, baskı ve neşir masrafları, kitap, mecmua bedelleri: 
Geçen seneye nazaran 13 000 lira fazladır. Vekâletçe neşredilmekte olan dergilerin basım, 
klişe, kâğıt, karton, teelit ve fotoğraf malzemesi bedelleriyle tercüme ve telif ücretlerinin 
artmış olması hasebiyle bu miktar tezyit edilmiştir. 

619 Milletlerarası müessese ve cemiyetlere iştirak hissesi: 
Geçen senenin aynıdır. Yol kongreleri daimi ittihat bültenleri için merkezi Paris'te bulunan 
cemiyetin umumî kâtipliğine ödenecek iştirak hissesi karşılığıdır. 

620 Yabana mütehassıs, mühendis ve tercümanları: 
Vekâlet teşkilâtında müstahdem bulunan ecnebi mütehassıslarla yeniden getirilmesi düşü
nülen bir mütehassısın ücretleri karşılığı olarak konmuştur. 

622 Hafriyat masrafları: 
Geçen senenin aynıdır. Memurini fenniye ücret ve masraflariyle vesaiti nakliye işletme 
masraflarına ve Türk Tarih kurumunca lüzum gösterilecek diğer işlere karşılık olmak üzere 
konmuştur. 

62S Hususi idareler bütçelerini tetkik edecek Nafia mümessili: 
Geçen senenin aynıdır. 

625 Geçen yıl borçlan: 
Geçen senenin aynıdır. 
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626 Eski yıllar borçları: 
Geçen seneye nazaran 500 lira fazladır. Bu fazlalık Konya ovası sulama idaresi borç tah
sisatının buraya nakledilmesinden mütevellittir. 

627 2819 sayılı kanuna göre elektrik işleri etüt idaresine yardım: 
Geçen seneye nazaran 92 000 lira fazladır, İdarenin kanunu mahsusunda gösterilen hiz
metlerin ifası için konmuştur, 

628 Mühendisler birliği ile Teknik okulu mezunları birliğine yardım: 
'Bu yardım geçen sene neşriyat tertibinden yapılmaktaydı:. Bu sene ayrı bir madde olarak 
konmugtur. 

629 Halkın yapacağı su işlerine yardım: 
Bu tertip yeniden açılmıştır. Geçen sene küçük su işleri tahsisatından formülündeki sara
hate. göre sarfedilmekteydi. Bu sene nakdi yardım tahsisatının bütçelerde ayrı gösteril
mesi muktazi görülmüş olduğundan ayrı bir fasıl haline konmuştur. Halk tarafından yap
tırılmak istenen parasızlık yüzünden başarılamıyan işlerin ikmali için muhtelif teşekküllere 
nailden yardım edilmek üzere konmuştur. 

İKTİSAT VEKÂLETİ 

İktisat vekâletinin 1943 malî yılı bütçesi 1942 malî yılı bütçesine nazaran 63 399 lira fazlasiyle 
3 597 182 lira olarak tesbit ve teklif. edilmiştir, 

Mucip sebepler aşağıda arzedilmiştir : . . ' 

630 Vekil tahsisatı : 
Değişiklik yoktur. 

63İ 1 Memurlar maaşı : 
Kadrolara nazaran fazla görülen 1 352 lira tenail edilmiştir, 

2 Açık maaşı : . ' . - " ' 
Geçen sene bütçesine nazaran değişiklik yoktur. 

632 1 Memurlar ücreti : 
•Kadrolara nazaran-12 lira zam yapılmıştır. . . . - . . . ' 

2 Müteferrik müstahdemler ücreti : . * 
4 268 sayılı kanımla kil ocaklarının bütün teşkilâtiyle hususi idareye devredilmiş ol
duğundan 35 lira aylık ücretli bir kantarcı (D) cetvelinden çıkarılmış, ve buna mukabil 
diğer vekâletler ve müesseselerde müstahdem emsaline verilen ücretlerden az bulunması 
hasebiyle kıdemine liyakat ve ehliyetine binaen ve kadro dahilinde vazifede kalmasını 
temin gayesiyle vekâlet Daire müdürü ücretimin 120 liradan 30 lira fazlasiyle 150 liraya 
yükseltimiş ve bu suretle geçen seneki tahsisata nazaran arada hâsıl olan 99 lira bir 
iaı-k tenzil edilmiştir. 

3 Muvakkat müstahdemler ücreti : . •• ' • ' . ! ' ! ' ; ' 
Geçen seneki tahsisata nazaran değişiklik yoktur. 
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633 Muvakkat tazminat : 
Maaşlı ve ücretli memurların muvakkat tazminatı karşılığı olup geçen seneye nazaran 
değişiklik yoktur, 

634 Tekaüt ikramiyesi : 
1942 malî yılı bütçesine konulan tahsisat aynen kabul edilmiştir. 

635 Çocuk zammı : 
Memur ve müstahdemlerden 4 178 sayılı kanuna tevfikan çocuk zammına müstahak olan
larla âtiyen bu zamdan istifade edecekler nazarı dikkate alınarak geçen seneld tahsisatın 
ldfayseûıe binaen zam ve tenzil yapılmamıştır. 

636 Yakacak zammı : 
Geçen seneye nazaran değişiklik yoktur, 

637 1 Kırtasiye : 
Kırtasiye levazımının. fiyatları artmış bulunduğundan 1 000 lira ilâve edilmiştir. 

2 Mefruşat ve demirbaş: 
Geçen seneye nazaran değişiklik yoktur, 

3 Tenvir: 
Elektrik ve levazımı fiyatlarında yükseklik bulunduğundan 1 500 lira zam yapılmıştır. 

4 Teskin: 
Gömür fiyatlarının ve nakliye masraflarının yükselmiş bulunması gözönünde tutula
rak 2 000 liranın ilâvesi zarurî görülmüştür. -

5 Müteferrika: 
Malzeme fiyatlarının artmış bulunmasından dolayı bu tertibe zam yapılmasına lüzum 

hâsıl olmuştur. 

638 1 Kırtasiye: 
Kırtasiye levazımı fiyatlarının yükselmiş bulunmasından 1 000 lira zam olunmuştur. 

2 Mefruşat ve demirbaş; 
Geçen seneye nazaran değişildik yoktur. 

3 Tenvir: 
4 Teshin: 

Tenvir ve teshine ait levazım fîyatlariyle bunların nakliye ücretlerinin, artmış bulun
masından 1 500 lira zam yapılmıştır. 

5 Müteferrika: 

639 Malzeme ve baskı fiyatlarının yükselmiş bulunmasından bu fasla zam yapılmasına lü
zum hâsıl olmuştur : 
Malzeme ve baskı fiyatlarının yükselmiş bulunmasından bu fasla 2 550 iira zam ya
pılmıştır. 

640 1 Posta ve telgraf ücretleri: 
Yapılan zamlar neticesi bir senelik mürasalâtm 12 886 lira olarak tahmin olunduğu 

• Münakalât vekâleti-posta ve telgraf umum müdürlüğünün 26 . 1 , 1943 gün ve 189 
- D - 49^943 - 1 sayılı iç'arından anlaşılmış olduğundan 5 844 lira zam yapılmıştır. 

2 Telefon ve diğer muhabere, ücret ve masrafları: 
Ahvali hazıra dolayısiyle memleket dahilindeki sanayi ve maadin mıntakalariyle diğer 
müessese ve teşekküller arasında mütemadi surette muhabere icrasına zaruret görülmüş 
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ve bu sebeple 1942 bütçesin* konulan tahsisatın ademi kifayetine mebni senesi içinde 
4 000 liralık münakale yapılmıştı. Bu işlerin devamlı bir surette cereyanını teminen 
münakalede hâsıl olan miktarda 2 039 lira daha zam yapılmak suretiyle 6 093 liranın 
ilâvesi zaruri görülmüştür. : 

Kira bedeli: 
Geçen seneye nazaran değişiklik yoktur. 

Vekâlet otomobili; 
Benzin, yağ ve yedek parçaları fiyatlarının artması dolayısiyle 750 lira zam yapılmıştır. 
Diğer nakil vasıtaları: 
Benzin, yağ ve yedek parçaları fiyatları artmış olmasından 250 lira zam yapılmıştır. 

Daimî memuriyet harcırahı: 
Ahvali haziranın icabettirdiği mühim işlerin kadro dahilinde ifasını teminen lüzumlu 
olan mahallerde kabiliyetli memur çalıştırılması ve istenilen neticenin alınabilmesi Ve
kâletçe gaye edinilmiş ve 4327 sayılı kanunla harcırah yevmiyelerine •% 50 zam yapıl
mış olduğundan bu maddeye 1 000 liranın ilâvesi ieabetmiştir. 
Muvakkat memuriyet ve harcırahı: 
Fevkalâde ahvalin memleket dahilinddeki sanayi ve maadin bölgelerinde daimî surette 
murakabe ve kontrolü yapılmasını ve bu mcyaııda Millî Koruma kanunu hükümle
rine dayanan tedbirlerin alınmasını icabettirmiş bulunmasından gerek sanayi ve maadin 
bölgelerinde yapılacak tetkikatın ve gerek Teşkilât kanunu ile vekâlete verilmiş olan 
salâhiyetin bugünkü icaplarına göre temin edilebilmesi esaslarına istinat ederek ma
den mühendisleriyle sanayi müfettişlerinin ve ledelhace diğer memurların her an tet-
kikata gönderilmelerine lüzum hâsıl olmuş ve bu maksat için 1942 bütçesinde 7 000 liralık 
münakale yapılmış olduğundan aynı şekilde tetkikat icrasının zaruretleriyle karşılaşıl
makta bulunduğu ve 4327 sayılı kanunla da harcırah yevmiyelerine % 50 zam yapıl
masından dolayı hu maddeye 20 000 liranın ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 
Müfettişler harcırahı: 
Askere alman müfettişlerden bir kısmının terhis edilmesiyle teftiş mıntakaları teftiş 
programında yer almış bulunmaktadır. Bununla -beraber ahvali hazıra icaplarına göre 
bir takım müessese ve teşekküllerde sık sık teftiş ve murakabe vazifcleriyle karşıla. 
şılmakta olduğu gibi mmtaka iktisat müdürlükleri teşkilâtının da daimî surette kont-
rollan ve teftişe tabi tutulmaları zarureti hâsıl olmuş ve bu neticenin elde edilebilmesi 
için 1942 bütçesinde 7 000 liranın münakalesi yapılmış olduğundan günden güne ehem
miyet ve vüsat kesbeden bu teftişlerin yapılması gerekli görülmüş ve 4327 sayılı ka
nunla harcırah yevmiyelerine de •% 50 zam yapılmış olduğundan bu maddeye 25 000 
liranın İlâvesine zaruret görülmüştür, 
iş müfettişleri harcırahı: •'"- * 
3008 sayılı kanunun tahmil ettiği vazifelerin tatbikiyle birlikte zaman icapları göz-
önüne alınarak iş yerlerinde yaptırılacak teftişlerin zamanında icrası için İş müfettiş
lerinin sık sık teftişe çıkmalarına lüzum görülmüş ve harcırah yevmiyelerine de 4327 
sayılı kanunla •% 50 zam yapılmış olduğundan bu maddeye 2 000 liranın ilâvesine lü
zum hâsıl olmuştur. . _ .• 
Yabancı memleketler harcırahı: 
Geçen seneye nazaran değişiklik yoktur. 

Melbusat: 
Kumaş ve malzeme bedelleriyle dikiş ücretlerinde ehemmiyetli miktarda yükseliş mev-
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eut olduğundan bu fasla 2 500 lira zam yapılmıştır. 

645 Tedavi yol masrafı: 
Geçen seneye nazaran değişiklik yoktur. 

646 1 Ereğli kömür havzası tahlil evi masrafları: 
Etibank'a devredilmiş olduğundan işbu maddenin muhafazası için 1 lira bırakılmak 
suretiyle 1 990 lira tenzil edilmiştir, 

2 Harcırahlar: 
Geçen seneye nazaran değişiklik yoktur. Buna ait formül bağlıdır. 

3 Kömür havzasının diğer masrafları: 
Malzeme fiyatlarının artmış olmasından 500 lira zanı yapılmıştır. 

4 Diğer masraflar: 
4 268 sayılı kanunla Mihalıççık kil madeni ocaklarının hususi idarelere devri üzerine 
buradaki teşkilâtın da devri yapılmış olduğundan geçen sene bütçesindeki 817 nci fas
lın 4 neü diğer madenlerde müstahdem teskere memurunun hayvan yem bedeli karşıbğı 
maddesi diğer madenler masrafları şeklinde değiştirilerek işbu maddeye 500 lira fazla-
siyle 1 000 lira konulmuştur. Buna ait formül bağlıdır. 

5 Hademe ve kolcu melbusatı: 
Cfeçen seneye nazaran değişiklik yoktur. ' ' 

647 Prim karşılığı; 
Geçen seneye nazaran değişiklik yoktur. 

648 Sanat modelleri: 
İktisat vekâletinin memleketin umumî iktisadi ve sınai ilerlemesinde mühim bir unsur 
olan küçük sanatları ve bu arada bilcümle el ve ev sanatlarını esaslı bir mevzu olarak 
ele almış bulunması ve binaenaleyh çoğu ziraatçılıkta ve hayvan beslemekte bulunan va
tandaşların senenin ekseri kısmında da iştigal mevzularının tatbik edilememesi yüzünden 
boşta ve işsiz kalmaları gözönünde bulundurularak boş zamanlarını faydalı ve verimli 
olarak geçirmeleri ve hayat sahasında olduğu kadar iş ve ilerleme sahasında da katî adım
ların atılması neticeleriyle köylülerimizin umumî çalışmaları üzerinde esaslı gayeler itti-
haziyle imkân nispetinde bunların el dokumacılığından istifadeleri düşünülmüş ve bu 
maksatla plâna dahil vilâyetlere muktazi tezgâh ve çıkrık gönderilmekle beraber halkın 
daha iyi randıman alabilmelerini ve işledikleri sanatlarında ileri hamleler atabilmelerini 
teminen tezgâhlarda kullanılacak malzemeler meccanen tevzi edilmiş bulunmaktadır. 
Eu seneki dokumacılık 'faaliyetinin otomatik bir halde cereyan ve programın tatbiki 
cümlesinden olarak bu sanatı halka ağılayan elemanların ve ustaların meveut kadrolarına 
nazaran senelik istihkakları 130 200 lira ve 4178 sayılı kanunla verilecek fevkalâde zam
ları karşılığı da 22 573 liradan ibaret olup senelik' istihkaklarının 152 773 liraya ve 
bunların mmtakalan dahilindeki kurma ve sair teşkilâtı kontrol etmeleri için de harcırah
ları karşılığı 10 000 lira ve bu sanatın inkişaf etmiş bulunduğu Denizli ve Kastamonu 
vilâyet bölgelerinde yaptırılacak olan boya ve apre sanatlarına yardım olarak 60 000 
lira tezgâh ve çıkrıkların teşkilâtı ikmal edilmiş olan 39 vilâyete nakli için de 60 000 li
ra ve keza dericiliğimizin ıslahı yolundaki çalışmaları arasmda Gazianteb, Hatay, İspar
ta ve Çankırı vilâyetleri için yaptırılmış bulunanlara ilâveten Mlaraş vilâyeti için yap
tırılması tekarrür eden debagat ve deri yıkama dolapları masrafına karşılık olmak üze
re de 5 000 lira ve keza vilâyetlere tevzi edilen tezgâh ve çıkrıkların mülhakata şevkine 
kadar muhafazası için tutulan depoların icar bedeli olarak ta 2 000 lira ki ceman 
290 000 liralık tahsisatla hazırlanan programın tatbiki imkânları hâsıl olacağı düşünülmüş 
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ve bu sebeple 1942 yılı tahsisatından 97 Ö00 lirasının tenzili icap etmiştir. Buna ait f or 
mül bağlıdır. 

tç kongereler: 
Geçen seneye nazaran değişiklik yoktur. : * 

Dış kongreler: 
Geçen seneye nazaran değişiklik yoktur. 
Milletlerarası müesseselere iştirak hissesi 
Geçen seneye nazaran değişiklik yoktur. • 

Krom madenleri ve Ereğli Havzası : 
Geçen seneye nazaran değişiklik yoktur. 

3008 sayılı kanunun tatbik masrafı: 
îşgi sigortaları hazırlık teşkilâtının esaslı hazırlıklarını yapmak ve gerekli malûmatı top
lamak üzere istihdam edilecek memurların senelik tahsisatları karşılığı olarak 8 640 lira 
ve bunlara 4178 sayılı kanunla verilecek zamların jkarşılığı da 1 700 lira olup ceman 
10 340 lirasının kadro karşılığı olmak ve 3008 sayılı iş kanununun 89 ncu maddesi hü
kümlerinin tatbiki için de 1 600 lira ki, ceman 12 000 liranın sarfına lüzum hâsıl olmuş 
ve esasen bu tahsisat 1942 bütçesinde de kabul edilmiş olduğundan bu senede aynı suret

le 12 000 liranın vazına lüzum görülmüştür. 

El ve ev sanatları: 
Yakın zamanlarda memleketimizde büyük gelişmeler gösteren Kooperatifçiliğin memleket 
menfatine uygun ve ilmî bir şekilde hükümran olabilmesi için lüzumu zarurî görülen ele
manların yetiştirilmesi maksadiyle açılması ihtiyaç halini alan kooperatifçilik kursu mas

raflarına karşılık olan bu tahsisatın kifayesi nazarı dikkate. alındığından geçen seneye 
naran değişiklik yapılmamıştır, 

Yazı, neşir ve propaganda: 
Sınai mülkiyetin himayesine dair oıan mukavele hükümlerini tadil eden 6 . 2CI. 1925 ta
rihli Lâhi mukavelenamesinin 12 nci maddesi mucibince çıkarılması icabeden sınai mül
kiyet gazetesinin tabı ve neşir masraflarını da göz önünde bulundurmak ve vekâleti alâ
kadar eden ilmî ve meslekî eserlerin demubayaa ve tedarikini temin edebilmek gayesiyle 
bu fasla 5' 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. Buna ait formül bağlıdır. 

Ücretler; 
Geçen seiıeyo nazaran değişildik yoktur. 
Harcırahve sair masraflar: 
Geçen seneye nazaran değişiklik yoktur. 

Ziyafet: 
Geçen seneye nazaran değişiklik yoktur. 

Tâmİr : ' ı 
Malzeme masrafiariyle işçi ücretlerinin artmış bnlunmasmdan dolayı bu faşla 500 lira 
zam yapdmıstav 

Öeçen yü borçları: 
" Geçen seneye nazaran değişiklik yök'tuR 
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658 Eski yıllar borçlan: 
Geçen şene tediye edilen düyunu mütehakkıkaya nazaran bu fasıldan 150 lira tenzil 
edilmiştir. 

659 Maden tetkik ve arama enstitüsüne yardım : 
1943 malî yılı için işçi ve malzeme teminindeki bugünkü zorluklar gözönünde • tutularak 
aneak zaruri işlerin yapılması kargılığı olarak 82 000 lira zammedil ebilmiştir. 

MÜNAKALAT VEKÂLETİ 

Vekâletimizin 1943 malî yılı için tesbit ve teklif edilen bütçe yekûnu 3 094 362 liradır. Bu ra
kam 1942 malî yılı içinde Devlet Denizyolları umum müdürlüğü için yeniden yaptırılacak tersane 
ve gemilerin Iıer türlü bedel ve masrafları kargılığı olarak 4345 sayılı kanunla verilen 750 000 li
ranın ilâvesi suretiyle 2 703 827 liraya baliğ olan 1942 malî yılı bütçesine nazaran 390 535 lira 
fazladır. 

Teklifte tertip itibariyle gösterilen zam ve tenzillerin sebepleri aşağıda arz ve izah olunur: 

F. M. 

€61 1 Memurlar maaşı: 
1942 malî yılı bütçesine nazaran 1943 malî yılı bütçe lâyihasına 25 320 lira noksan tah
sisat konulmuştur. 1942 yılında teklif edilen teşkilât kanuniyle merkez ve vilâyetler üc-
retli memurları kadrolarında bazı değişiklikler yayılmış ise de teşkilât kanunu henüz 
çıkmamış olduğundan 1943 senesinde merkez ve vilâyetler ücretli memurları tertiplerine 
3888 sayılı kanuna bağlı kadroya göre tahsisat konulması icabottiğinden mezkûr 25 320 
liradan 7 369 lirası memurlar ücreti, 968 lirası muvakkat tazminat, 15 334 lirası merkez 
ve taşra müteferrik müstahdemler kadrolarında çalışanlardan bir kısmına yapılan zam
lar ve ihdas edilen bazı vazifeleri karşılamak üzere müteferrik müstahdemler tertibine 
ve 1 649 lirası da diğer tertiplere konulmuştur. 3656 sayılı kanuna bağlı kadroya nazaran 
vekâletim maaşlı memurlarının bir senelik maaş tahsisatı 530 827 liradan ibaret olup maaş 
tertibine bu ihtiyacı fazlasiyle karşılayacak miktarda tahsisat vazedilmiştir. 

2 Açık maaşı: 
1942 malî yılında bu tertibe 1 500 lira tahsisat konulmuş isede açıkta kalan memurlar 
adedi beşe çıktığından konulan tahsisat kâfi gelmiyerek 1942 malî yılında 2 000 lira mü
nakale yapılmıştır. Bu sebeple 1943 malî yılr için 1 500 lira fazlasiyle 3 000 Hra tahsisat 
konulmuştur. 

662 1 Memurlar ücreti: 
Maaş tertibinde izah edildiği üzere 1942 senesinde teklif edilen teşkilât kanuniyle merkez' 
ve taşra ücretli memurları kadrolarında bazı değişiklikler yapılmış ise de teşkilât kanunu 
henüz çıkmamış olduğundan 1943 malî yılında memurlar üereti tertibine 3888 sayılı ka
nuna bağlı kadroya göre tahsisat konulması ieabetmiş ve bu sebeple 7. 369 lira fazla tahsi
sat konulmuştur. 
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Müteferrik müstahdemler ücreti: 
Vekâletimin Devlet Demiryolları umuni müdürlüğü binasına nakletmesi dolayısiyle istih
damlarına ihtiyaç kaimıyan 1942 malî yılı (D) cetveli kadrosuna dabil vazfelerden 75 lira 
ücretli kaloriferci ve 40 lira ücretli bir ateşçi ve 30 lira ücretli bir asansörcü kadroları 
kaldırılmış, 100 liva ücretli üç, 75 lira ücretli İM daktilo, 50 lira ücretli iki .gece bekçisi 
30 lira ücretli bir odacı kadrosu ilâve edilmiştir. Yİne mezkur (D) cetveline dahil müs
tahdemlerin ücretlerinin azlığı nazara alınarak aşağıda gösterildiği veçhile zam kılın
mıştır. : ' 

Merkez 

Unvanı memuriyet Aded Eski ücret Yeni ücret 

Daktilo 
» 
» 
» 

Daire müdürü 
Elektrikçi 
Marangoz 
Şoför 

» 
Müvezzi 
Bashademe 
Hademe 

» 
» 
» 

Kapıcı 

1 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
8 

10 
10 
2 

75 
90 
75 
70 

120 
75 ' 
75 

100 
90 
50 
50 
50 
40 
35 
30 
40 

ÎOO 
100 
85 

' 7 5 
140 
100 
100 
120 
100 

60 
60 
60 
50 
40 
35 
50 

Vilâyetler 

Unvanı memuriyet Aded Eski ücret Yeni ücret 

Daktilo 
» 
» 

Serdümen 
Tayfa 

» 
Odacı 
Güverte lostromosu 
Makine » 
Ateşçi 
Deniz şoförü 
Güverte lostromosu 

1 
2 
2 
2 

10 
23 

3 
1 
2 
6 
1 
1 

40 
50 
45 
45 
35 

. 30 
20 
40 
40 
30 
60 
35 

50 
60 
50 
50 
40 
35 
30 
50 
50 
40 
75 
45 

Geceleri vaaife gören Uman memurları ücreti : 
Bu günkü durum itibariyle geceleri nöbetçi kalan memurların bilhassa mıntaka mer
kezlerinde artırılmalarına lüzum hâsıl olmuş ve bu sebeple kendilerine îcra Vekilleri 
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Heyetince tasdik duyurulmuş olan kararname mucibince verilmekte olan ücretlerin 
bütçedeki cüzi tahsisatla karşılanamadığı anlaşıldığından geçen yıl bütçesine nazaran 
1943 malî yılı için (2 000) lira fazla tiahsisat istenilmiştir. 

665 Muvakkat tazminat : ;:i 

Henüz çıkmamış olan teşkilât karnımı mnasebetiyle 1942 malî yılında noksan konulan 
tahsisat ile 1943 senesinde (L) cetveline dahil memuriyetlerin serbest bırakılması dola-
yısiyle hu memuriyetlere muhassas muvakkat tazminat tutarını karşılamak üzere (5 636) 
lira fazla tahsisat konulmuştur. 

668 Yakacak zammı : 
Yakacak zammma tabi mahallerde vekalet teşkilâtı halen mevcut olmadığından bu 
tertipten (1 499) Ura tenzil edilmiştir. 

Merkez tenviri : 
Evvelce ayrı ayrı binalarda bulunan vekâletim dairelerinin Devlet demiryolları binasına 
naklinden sonra toplu bir halde bulunmaları dolayısiyle tenvir masrafından geçen sene
ye nazaran bu sene (800) lira bir tasarruf temin edilmiş ise de 1943 senesi bütçesi için 
kabul edilen yeni bertip şekline göre 1942 senesinde ayrı bir tertibi bulunan telefon 
tesisatı motörlerinin cereyan, tamir ve işletme masraflarının da bu tertibe konması 
icabetmiş ve bu iş için (500) lira tahsisat vazı lâzım gelmiş olduğundan . tenvir terti
binden ancak (300) lira tenzil edilmiştir. 
Vilâyetler tenvir ve teshini : 
1942 malî yılı bütçesinde aynı tertipte bulunan tenvir ve teshin masarifi için 1943 sene
sinde ayrı ayrı tertipler açılmış ve 1942 senesine nazaran (1 000) lira fazla tahsisat teklif 
edilmiştir. Bu fazlalık, bugünkü durum itibariyle mahrukat ve tenvir bedelleri gün geç
tikçe artmakta olduğu gibi mühim limanlara rekzedilen hava rasadatını müş'ir işaret 
direklerinin elektrik masrafları da bu tertipten tediye edilmesinden mütevellittir. 

671 Matbu evrak, defterler : > j ' 
1942 malî yılma nazaran (2 000) lira fazla tahsisat istenilmesi Kırtasiye müdürlüğünün 
kâğıt vesaire bedellerine yaptığı zamdan ve tabiye ücretlerinin yükselmesinden mü
tevellittir. 

672 1 Posta ve telgraf ücreti : 
Posta, Telgraf ve Telefon Umum müdürlüğünün verdiği hesaba göre (12 854) lira t̂ ah-
sisat; konulmuştur. 

2 Resmî telefon tesis ve mükaleme masraflariyle diğer muhabere ücretleri : 
Devlet denizyolları ve limanları işletme umum müdürlüklerinin istanbul'da bulunmaları 
ve bugünkü duranı karşısında acele olarak halli lâzım gelen bir çok işler için gerek 
mezkûr idarelerle ve gerek istanbul mıntaka Uman reisliğiyle telefonla muhavere za
rureti hâsıl olmaktadır. Bu itibarla 1942 senesi için bütçeye konulmuş olan (15 000) 
liralık tahsisat kifayet ekmediğinden (9 250) liralık münakale yapılmıştır. Bu vaziyet 
gözönünde tutularak 1943 malî yılı için (10 000) lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. 

674 1,2 NaMl vasıtaları masrafları: 
Benzin ve yağ bedellerine Hükümetçe zam yapılmış olması ve dört senedenberi kullanı
lan makam otomobilinin tamirine ihtiyaç görülmesi ve yedek parça fiyatlarının ahvali ha
zıra dolayısiyle çok yükselmesi sebepleriyle (1 200) lira fazla tahsisat istenilmiştir. 



F. M. 
— 112 — 

675 1 Daimî memuriyet harcırahı : 
Harcırah yevmiyelerine % 50. ııisbetindo zam yapılmış olduğundan geçen seneye naza
ran bu tertibe (1 000)-lira fazla tahsisat konulmuştur. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı : 
1942 malî yılı sarfiyatı ve harcırah yevmiyelerine % 50 nispetinde yapılan zam nazara 
alınmak suretiyle geçen seneye nazaran t>u tertibe de (3 000) ura fazla tahsisat konul
muştur, : 

3 Müfettişler harcırahı : 
Müfettişlerin Devlet demiryolları hatlarında ücretsiz seyahat hakları kaldırılmış ve har
cırah- yevmiyelerine % 50 nispetinde zam yapılmış olmasından bu tertibe. (3 500) lira 
fazla tahsisat konulmuştur: . . . . . . . 

676 Melbusat: ; ' 
1942 malî yılına nazaran 5 000 lira fazla tahsisat istenmesi , elbiselik kumaş ve ayakkabı 
fiyatlariyle dikiş ücretlerinin en yüksek bir raddeye çıkmış olmasından ileri gelmiştir. 
İstenilen 20 000 liralık tahsisattan 4 000 lirası merkeze ve 16 000 liraşr taşra memur ve 
müstahdemlerine verilecek elbise ve. ayakkabı bedelleri kargılığıdır. Merkez ve taşrada sar-
folunacak tahsisatın, yerlerini gösterir cetvel .aşağıda gösterilmiştir.. 

Lira 

1 100 
1 700 
1200 

4 000 

52 çift kundura bedeli 
Elbiselik ve paltoluk kumaş bedeli 
Elbise ve paltoların' dilcim ücreti 

Yekûn 

8 000 ' 200 memur ve müstahdem için elbise 
3 000 » » » » s> ayakkabı 
1 500 50 » » » » mu§amba 
1 000 25 •» » » • : ' . * çizme 
2 500 100. » ' » .. ». .. ». kaput 

Merkez 

Taşra 

20 000 . Umumî yekûn 

678 1 Mavin yoketme masrafları: 
Bugünkü durum dolayısiyle sahillerimizde ve bilhassa Karadeniz'de gemilerimizin seyir 
hatları üzerine düşen mayınların gün geçtikçe ziyadeleşmesi ve nıevzuübahis mayınların 
zararsız bîr hale konulması için tutulan motorlu vesait sahiplerinin fazla ücret talep etme
leri hasebiyle 1942 malî yılı bütçesine konulan 35 000 liralık tahsisat kifayet etmiyerek 
-mezkûr tertibe daha 7 750 lira münakale yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Bu vaziyet 
göaönüııde tutularak 1943 malî yılı için 5 000 Ura fazla tahsisat istenilmiştir. 

2 Limanlaruı temizlenme taranma ye mendirek mosraflariyle şamandıra yaptırma, nakil 
ve yerine koyma, hakim ve onarma masrafları: 
Şiddetli deniz ve fırtınalara sahne olan Karadeniz kıyılarımızın bilhassa Garp sahillerinde 
gemilerimizin sığınmasına yarayacak esaslı bir liman mevcut olmaması hasebiyle her sene 
bir çok faciaların vukua geldiği gözönüne. alınarak 1942 yılı baharında bütçede mevcut 
tahsisatla Karadeniz Ereğlisi limanındaki batıkların çıkarılmasına başlanmış ise de tahsi
sat kâfi gelmediğinden kanunu mahsusla daha 100 000 lira tahsisat abnarak işe devam 
edilmiş ve bu suretle limanın bîr kısmı batıklardan temizlenmiştir. Binaenaleyh Karâde-
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ııiz'de sefer yapacak büyüklü ve küçüldü her nevi gemilerimize melce limanı haline ko
nulması ile can ve mal selâmeti ve askerî, .iktisadi bakımdan memleketimize büyük fay
dalar bahşedecek olan Ereğli limanında geri kalan gemilerin çıkarılması için 1943 malî 
yılı bütçesine 80 000 lira tahsisat konulmuştur, 

4 Gemilerin süratini tâyine mahsus olmak üsere kurulacak ölçülü mil istasyonu umumî 
masrafları ve bina ve arsa istimlâk bedelleri: 
1942 senesinde tesisine bağlanılmış olan pusla tashih istasyonu mezkûr malî sene nihaye
tine kadar ikmal edilecektir. Bu istasyonun mütemmimatmdan bulunan ve gemilerin sür
atini tâyine mahsus ayrıca ölçülü mi! istasyonunun da tesisi zaruri bulunduğundan bu işe kar
gılık olmak üzere tertibin formülü buna göre tashih edilmek suretiyle 20 000 lira tahsisat 
konulmuştur. 

1 Liman idarelerinin deniz nakil vasıtalannı satınalma, yaptırma, işletme, onarma, ba
kım, kızağa çektirme masraflariyle kızak bedelleri: 
Bu tertibe 2 000 lira fazlasiyle 32 000 liralık tahsisat istenilmesi akaryakıt ve malzeme 
fiyatlarının pek ziyade yükselmiş olmasmdan münbaistir. 

2 Liman reis ve memurlarının vazife ile gemilere gidip gelmeleri için deniz nakil vasıta
larının ücretleri: 
Vazife ile vapurlara giden liman reis ve memurları tarafından tutulan deniz nakil vası
taları sahiplerinin bugünkü durum kargısında fazla ücret istedikleri ve bu sebeple ma
hallerine gönderilen tahsisatın kifayet etmediği anlaşıldığından geçen seneye nazaran 
1943 malî yılı için 1 000 lira fazla tahsisat istenilmiştir. 

1-2 Yüksek Dennî ticaret mektebi umumî masrafları: 
Gerek iaşe gerekse melbusat bedellerinin geçen seneye nazaran hissedilir derecede yüksel
miş olmasına rağmen tasarruf gözönündc tutularak bu tertibe 20 000 lira zam yapılmıştır, 
210 000 liralık tahsisatın 10 000 lirasr laboratuar tesisi ve edevatı masraflariyle diğer te
sisat masrafları karşılığı olup geri kalan 200 000 lirası Yüksek Deniz ticareti mektebinin 
aşağıda gösterilen ihtiyaçları karşılığıdır. 

îaşe 
Elbise 
Mahrukat 
Yatak ve lokanta takımları 
Üâç 
Elektrik 
Su 
Telefon 
Çamaşır yıkama 
Kırtasiye 
Talebeye yardım 
llânat 
Fabrika malzemesi 
Müteferrik masraf 
Gem mürettebatı ücreti 
Gemiler umumî masrafı 
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8 000 
3 500 
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1 500 
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16 000 
26 500 

200 000 Yekûn 
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Devlet Reisine ait deniz nakil vasıtalarının her türlü yaptırma, satınalnıa ve işletme mas-
raflariyle sigorta ücretleri için Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğüne verilecek 
mebaliğ: 
Bu tertibe geçen seneye nazaran 300 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. Bu fazlalık mazot 
fiyatlarının yükselmesinden ve yatta yapılması zaruri bulunan büyük tamirden ve iaşe 
maddeleri fiyatlarının tereffüünden mütevellittir. 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü için yeniden yaptırılacak tersane ve gemi
lerin her türlü bedel ve masrafları: 
Denizyolları tarafından yaptırılacak gemi ve tersanenin bilcümle masrafları için 4 345 
sayılı kanunla 1942 malî yılında vekâletim bütçesinde yeniden açılan fasla konulan 
750 000 İkanın 1942 malî yılı sonuna kadar Pendik'te yapılacak istimlâk ve Haliç ile 
Pendik arasında tesis olunacak kızak yerlerine tamamen sarfolunacağı ve 1943 senesi 
içinde asgari 750 000 liraya ihtiyaç bulunduğu anlaşılmış olduğundan bu sene içinde 
750 000 lira tahsisat istenilmiştir. . 

Geçen yıl borçlan: 
1942 malî yılında yapılan tahminin vâki taleplere uygun bulunduğu görüldüğünden 1943 
malî yılı için 4 000 lira tahsisat istenilmiştir. 

Eski yıllar borçları: 
Eski yıllara ait borçların bir kısmı tesviye edilmiş olduğundan 1943 malî yılı için geçen 
seneye nazaran 400 Ura noksaniyle 3 200 lira tahsisat istenilmiştir. 

TİCARET VEKALETİ 

1943 malî yılı bütçesi 1942 malî yılı bütçesine göre umumî yekûn itibariyle 151 928 lira fazlasiylo 
1 905 948 lira olarak tesbit ve teklif edilmiştir. 

Bu-suretle tesbit olunan 1943 tahsisatmm muhtelif hizmet fasıllarına tevzii ve fasıllar arasında 
yapılan zam ve tenzillerin sebepleri aşağıda arz ve izah olunmuştur. . 

F. M. 

690 Vekil tahsisatı 
Göçen senekinin aynıdır. 

691 1 Memurlar maaşı: 
Memur ücretleri tertibinden 108 000 lira tenzil edilerek bu maddeye ilâve olunmuştur. 
3614 sayılı Ticaret vekâleti teşkilât kanununda ve.3888 sayılı kanuna ekli cetvellerde mev
cut 19 aded Ticaret ataşeliği, kadrosunun ücret tutarı 180 000 liradan ibaret bulunmak
tadır. Ticaret vekâletince hazırlanıp Yüksek Meclise takdimi derdest bulunan bir kanun 
lâyihasna nazaran ticaret ataşelikleri maaşlı kadrolar haline kalbedîleceğinden ataşelik
lerin ücretlerine tekabül eden 108 000 lira aynen memur maaşları maddesine nakledil
miştir. Her ne kadar mezkûr lâyihada ücretli ateşelikler ikişer derece . aşağısı hesabiyle 
maaşa kalbedilmekte ise de, diğer taraftan, hariciye memurları hakkında cari 1906 sayılı 

F. M. 
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kanun hükümleri dairesinde maaş verilmesi esası kabul edilmiş olduğundan, ikişer dere
ce tenzilden mütevellit tasarruf bu fazlayı karşılamak üzere tahsisat meyanmda bırakıl
mıştır. 

2 Açık maaşı: 
1942 yılının aynıdır. 

692 1 Memurlar ücreti: 
Bu tertipten 108 000 lira tenzil edilerekikinei faslın birinci maddesinde izah olunan esbap 
dolayısiyle mezkûr tertibe naklolunmuştur. 

2 Müteferrik müstahdemler ücreti: 
Geçen seneldnin aynıdır. 

3 Muvakkat müstahdemler ücreti: , 
Geçen seneldnin aynıdır. ^ 

693 Dış teşkilât temsil tahsisatı: 
İkinci faslın birinci maddesinde bahsi geçen kanun lâyihasına nazaran, ticaret ataşelik
leri ücretten maaşlı memuriyet haline konurken, aynr zamanda, bu memuriyetlere hari
ciye memurları hakkında cari 1843 sayılı kanun hükümlerinin de tatbiki kabul edildi
ğinden Hariciye vekâleti bütçesinde olduğu gibi Ticaret vekâleti bütçesinde de bu 
icapla temsil tahsisatı faslı açılmıştır. Ancak şimdilik temsil tahsisatı verilmesine lü
zum görülmemekte olduğundan fasla yalnız bir lira konmalda iktifa edilmiştir. 

694 Muvakkat tazminat: 
Geçen seneldnin aynıdır. 

695 Tekaüt ikramiyesi: 
Geçen senekinin aynıdır. 

696 Çocuk zammı: 
1942 senesi bütçesinde bu tertibe konulan tahsisatm kâfi gelmiyeceği anlaşılmış ve mü
nakale suretiyle 500 lira ilâve edilmiş olduğundan bu ilâve, aynı ihtiyacın devamına bina
en muhafaza edilmiştir. 

697 Yakacak zammı: 
Geçen senekinin aynıdır. 

698 1 Kırtasiye: 
Geçen seneye nazaran 1 100 lira fazlalık vardır, • Bu da kırtasiye maddelerinde yükselen 
fiyat farkıdır. 

2 Mefruşat, demirbaş: 
lüşya fiyatlarındaki mühim yükselme dolayısiyle 1 000 lira zam yapılması zaruri görül
müştür. 

3 Tenvir: 
Elektrik fiyatları arttırılmış olduğundan geçen_seneki thasisatın % 20 si nispetinde 600 
lira ilâve olunmuştur. 

4 Teshin: 
Kömür istihlâkinde tasarruf temini maksadiyle kalorifer ocaklarının her gün yakılıp 
söndürülmesi usulüne müracaat edilmiş olduğundan bu sebeple odun sarfiyatı artmış, ay
nı zamanda fiyatları İle nakil üevetlori de yükselmiş olduğundan 1 000 lira zanımc-
dilmiştir. 
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5 Müeferrika; ' 
Eşya fiyatlariyle nakliye ücretlerindeki tezayüt dolayısiyle ihtiyacın karşılanması için 
1 100 lira Kam yapılmıştır. 

699 1 Kırtasiye: 
Geçen • senekiılin aynıdır, 

2 Mefruşat, demirbaş: 
Geçen senekinin aynıdır. 

3 Tenvir: 
Geçen senekinin aynıdır." 

4 Teshin: 
Geçen, senekinin aynıdır. 

6 Müteferrika: 
Geçen senekinin aynıdır. 

700 Matbu evrak ve defterler: 
Kâğıt fiyatlarında ve işçilik ücretlerindeki yükselme farkı olarak 1 000 lira zam yapıl
ması zaruri görülmüştür. 

701 1 Posta, telgraf ücretleri: 
Bu fasılda görülen 69 403 lira fazlalık Münakalât vekâletinin 26 .1.1943 tarih ve 188 D. 
49.943/1 numaralı işariyle istediği tahsisat farkıdır. • 

2 Telefon tesis ve diğer muhabere ücretleri: 
. 1942 senesi bütçesinde bu tertibe konulmuş olan tahsisatın kâfi gelmiyeeeği anlaşılmış 
ve münakale suretiyle 5 400 lira zammedilmiş olduğundan aynı ilâvenin muhafazasına lü- • 
zum görülmüştür. 

702 Kira bedeli: 
Geçen senekinin aynıdır. 

703 1 Vekalet otomobili: 
Geçen senekinin .aynıdır. 

2 Diğer nakil vasıtaları: 
Geçen senekinin aynıdır. 

704 1 Daimî memuriyet harcırahı: 
4 800 . . . ' • ' . 

1 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
9 600 

3 Müfettişler harcırahı: ' 
12 800 
Muayyen tarifeli nakil vasıtaları ücretlerine.% 30 ve 4327 sayıh kanunla harcırah yev
miyelerine % 50 nispetinde bir zam yapılmış ohıp bu kanuni icapla tahsisatın arttırılma
sı da zaruret kesbetmiş olduğundan her ikisinin vasatisi bulunarak % 40 nispeti üzerin
den maddeler hizalarında yazılı miktarlar ilâve edilmiştir, 

4 Ecnebi memleketler harırahı: 
1942 senesi bütçesine konulan tahsisatın kâfi gelmemesi üzerine münakale suretiyle bu 
tertibe 15 000 lira zammedilmiş ise de 1943 senesinde ihtiyacın dalıa az tabsisat ile 
iktifaya imkân vereceği talimin olunduğundan geçen seneld zammın yalnız 5 300 lirası 
muhafaza edilmiştir. 
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705 Melbusat: 
Kumaş ve dikim malzemesi iiyatları geçen senelere nazaran mülıim nispette bir teza-
yüt göstermiş olduğundan ayakkabı fiyatları ise pek çok yükselmiş bulunduğundan 
ihtiyaçların karşılanabilmesini teminen 2 000 lira zammedilmiştir. 

706 Tedavi yol vesair masraflar: 
Geçen seneldnîn aynıdır. 

707 i Hükümetçe iştirakine karar verilecek dış sergiler: 
Geçen senekinin aynıdır. 

2 Dış kongreler: 
Geçen senekinin aynıdır. 

3 tç kongreler: 
Geçen senekinin aynıdır. 

708 Ziyafet masrafları: 
Bu fasılda mevcut 1 000 liralık tahsisat gec.cn sene tamamen sarfedihnemiş olmakla 
beraber bu sene yabancı müzakere veya mübadele heyetleriyle keza ticaret hayatını tem
sil eden müesseselerle daha sıkı temaslarda bulunulması tokamir ettiğinden im tahsisa
tın 3 000 liraya iblâğı lüzumlu görülmüştür. 

709 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları masrafları: 
Geçen senekinin aynıdır, 

Umumî masraflar: 
Dış memleketlerdeki bayat pahalılığı dolayısiylo zam yapılması zaruret kesbetmiş ve 
bu sebeple ihtiyaçları karşılamak üzere 9 324 lira ilâve edilmiştir, 
Daimî ve muvakkat memuriyet harcırahları: 
1942 senesi tahsisatının kâfi gelmiyeceği anlaşılması üzerine bu tertibe 25 000 Hra 
münakale suretiyle zammedilmişti. Bazı merkezlerde ataşe buhmduralamamakta olduğun
dan oradaki işleri tedvir etmek üzere en yakın merkezlerdeki ataşeler muvakkat me
muriyetle mahallerine gönderilmekte olduğundan münakale suretiyle zammedilmiş bu
lunan 25 000 lira aynen muhafaza edilmiştir. 

71i Yası neşir ve propaganda masrafları: 
Geçen senekinin aynıdır, 

712 Milletlerarası müessese ve teşekküllere iştirak hissesi: 
Geçen senekinin aynıdır. 

713 Geçen yıl borçları: 
Geçen senekinin aynıdır. 

714 Eski yıllar borçları: 
Geçen senekinin aynıdır. 

715 îdare ıtıaraflarına yardım: 
Geçen senekinin aynıdır. 

716 Ticari istihbarat: 
Geçen senekinin aynıdır, 

717 İzmir sergisine yardım: 
Geçeri senekinin aynıdır. 

http://gec.cn
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ZtttAAT VEKALETİ 

Ziraat vekâletinin 1943 senesi bütçesi 1942 bütçesine nazaran 4 865 000 lira fazlasiyîe 
13 815 847 lira olarak tesbit olunmuatur. Fazlalık ve azalma sebepleri fasıl ve madde itibariyle 
aşağıda arzolunmuştur. 

F. M. 

719 1 Memurlar maaşı: 
Bu tertipteki- tahsisatın 2 G20 019 lirası vekâlet memurlarına 300 800 lirası Yüksek Zi
raat enstitüsü tedris heyetine 32 450 lirası enstitü idare memurlarına aittir. 
Yüksek Ziraat enstitüsünün yetiştirdiği ziraat mühendisi ve veterinerlerimize kadro 
bulunmamakta ve 2919 sayılı kanun mucibince bunların stajiyer olarak İstihdam edil
mesi zarureti hâsıl olmaktadır. Bu gençlerin kadroya alınmalarını ve. üç vilâyetteki 
teşkilât kadrolarının takviyesini temin eylemek üzere (L) cetvelinden -fiili kadroya 151 
aded memuriyet ilâve edilmiştir. 
Yüksek Ziraat enstitüsü tedris heyeti kadrosunda bulunan ilim uzuvlarının bir çokları
nın terfi müddetleri geçmiş ve unvanları yükseldiği- halde kadro bulunmamasından do
layı terfileri yapılamamış olanların terfilerini temin için L cetvelinden 35 aded asistan 
baş asistan profösör kadrosu alınmış ve buna mukabil fiili kadrodan 25 aded asistan 
şef doçent kadrosu L cetveline verilmiştir. Bu sebeple memurlar maaşı tertibine 
263 778 İira İlâve edilmiştir. 

720 2 Müteferrik müstahdemler: 
Bu tertibe E etvelinden alınmış olan ve daimî mahiyet alan 60 lira ücretli motosiklet
li kadrosu muvakkat müstahdemler tertibinden tenzil edilerek' (D) kadrosuna ilâve olun
muş ve tohum temizleme evlerinin makinist kadrolarının takviyesine lüzum hâsıl oldu
ğundan bu tertibe'30 870 lira ilâve edilmiştir. 
Bundan başka tahsisat miktarını tecavüz etmemek ve aded azaltılmak suretiyle küçük 
ücretli bazı kadroların ücret miktarı artırılmıştır. 

3 Muvakkat müstahdemler: 
Motosiklete! kadrosunun (D) cetveline alınmasından dolayı bu tertipten 500 lira azal
tılmıştır. 

721 Askerî ders muallimlerine verilecek ücret: 
Bu tertipteki tahsisatın yetişmediği anlaşıldığından 900 lira ilâve edilmiştir. 

723 Tekaüt ikramiyesi: 
1943 senesi zarfında tekaüt olacakların ikramiyelerini derhal verebilmek İmkânını temin 
için bu tertibe 5 000 lira ilâve olunmuştur, 

725 Çocuk zamanı: 
Bu tertipteki tahsisat kâfi gelmediğinden dolayı 1942 senesinde münakale suretiyle 
3 800 lira tahsisat ilâve- edilmiş olduğundan 1943 senesi için 6 000 lira ilâve edilerek 
17 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

727 4 Merkez teshini: 
Piyasa vaziyeti ve nakliye fiyatlarının yüksekliği ve fiyatlarda her hangi bir değişildik 
ihtimali nazarı dikkate alınarak vekâletin ihtiyaeı olan 150 ton kömür ve iki bin kilo 
odun ile bunların nakliyesi için bu tertibe 1 000 lira ilâve olunmuştur. 
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Kırtasiye 
Kırtasiye fiyatlarının yükselmesi İJıthııali nazarı dikkate alınarak bu tertibe 1 000 lira 
ilâve olunmuştur. 
Tenvir : 
Üç vilâyette yapılacak teşkilât dolayımyle bu tertibe 10 000 lira ilâve olunmuştur. 
Teshin: 
Mahrukat fiyatlariyle nakliye ücretlerinin artışı ve üç vilâyette teşkilâtın artması naza
rı dikkate alınarak bu tertibe 32 000 lira ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 
Müteferrika : 
Pahalılık hasebiyle bu tertibe bin lira ilâve olunmuştur. 

Matbu evrak ve defterler: 
Bu tertipteki tahsisat ihtiyacı karşıbyamadığı cihetle iki bin lira ilâve edilmiştir, 

Posta ve telgraf ücreti: 
1943 senesi posta ve telgraf ücretinin 50 713 lira 74 kuruş olduğu münakalât vekâletin
den alınan yazıda bildirilmiş olduğundan bu tertibe 5 750 lira ilâve olunmuştur. 
Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları: 
Bu tertipteki tahsisatın yetişmediği anlaşıldığından 1 000 lira ilâve edilmiştir. 

Kira bedeli: 
Üç vilâyette yapılacak teşkilât dolayısiyle bu tertibe 10 000 lira. ilâve edilmiştir. 

732 1 Vekalet otomobili: 
Vekâlet otomobilinin benzin ve yağ ihtiyacı ve tamir fiyatlarının yüksekliği nazarı dik
kate alınarak bu tertibe 1 500 lira ilâve olunmuştur. 

2 Diğer nakil vasıtaları: 
Tamir fiyatlarının yüksekliği ve bazı vilâyet teşkilâtına nakil vasıtası verileceği nazarı 
dikkate almarak bu tertibe 12 750 lirailâvo olunmuştur. 

733 1 Daimî memuriyet harcırahı: 
Bu tertipteki tahsisat kâfi gelmemekte ve 4327 sayılı kanun mucibince yevmiyeler yüzde 
elli nispetinde arttırmış ve nakil vasıtaları ücretleri de çok yükselmiş olduğundan bu 
tertibe 10 000 lira ilâve edilmiştir. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Nakil vasıtaları ücretlerinin yükselmesi ve yukarıda arzolunan kanun mucibince yevmi
yelerin arttırılmış olması dolayısiyle bu tertibe 38 000 lira ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 
Müfettişler harcırahına da bu esbap dolayısiyle 5 000 lira ilâve olunmuştur. 

734 Melbusat : 
Kumaş ayakkabı ye dikiş fiyatlarının yükselmiş olmasından dolayı bu tertibe 1 000 lira 
ilâve edilmiştir. 

736 1 Muzur hayvan mücadelesi: 
Çekirge zararlı hayvanlar fare süne ve elya haşereleri pamuk zararları ve muhtelif 
meyve zararları ve tohum ilaçlanması işlerinde daha geniş-mikyasta çalışılmak ve bazı 
mücadele ilâçları satın alınmak üzere .bu tertibe 100 000 lira ilâve edilerek tahsisat 
miktarı 500 000 liraya çıkardmıştır. 

2 Mücadele enstitüsü ve mücadele istasyonları: 
Bu tertipten yedi bin .liranın tasarruf edilmesi mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 

3 Mersin fümigatuvarı; 
Bu tertipten üç bin liranın tasarruf edilmesi kabil olduğu anlaşıldığından tenzil edilmiştir. 
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4 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Vesaiti nakliye fiyatlarının yükselmesi ve yevmiyelerin artması dolayısiyle bu tertibe 
20 000 lira ilâve edilerek tahsisat miktarı 100 000 liraya çıkarılmıştır. 

5 Nakil vasıtaları: 
Benzin ve yağ fiyatlarının artması ve tamir ücretinin yükselmesi dolayısİyle bu tertibe 
4 500 lira ilâve edilmiştir. 

1 Tarla ziraatı : 
Manisa'daki örnek çiftlik mektebi 1943 senesinde Teknik ziraat okulu haline inkılâp ede
ceğinden dolayı bu mektebin masrafları bu fasıldan çıkarıknış. olmasından 31 200 lira ten
zil olunmuştur. 

S Haldi vasıtaları: 
Benzin ve yağ ihtiyacı ve tamir fiyatlarının yüksekliği dolayısiyle bu tertibü 2 OO'O lira 
ilâve olunmuştur. 

1 Bahçe ziraatı işleri : 
Bağcılık, meyve ve çay işlerinin bahçe ziraatine taallûk eylemesi ve bir müessesesenm 
üç mevzula aynı zamanda meşgul olmaları hasebiyle bu işler bu fasılda toplanmıştır. 
Amele yevmiyelerinin üç mîsü artmış obuası tamir ve malzeme fiyatlarının ve yem bedel
lerinin yükselmesi dolayısiyle bu tertibe 95 000 liralık bir zam yapılması zaruri görülmüş
tür. 

2 Zeytin işleri: 
Yukarıdaki esbap dolayısiyle bu tertibe 5 000 lira ilâve olunmuştur. 

3 Muvakkat memuriyet harcırahı: _____ 
Vesaiti nakliye fiyatlarının yüksekliği yevmiyelerin yüzde elli nispetindeki: artığı gözö-
nüne alınarak bu tertibe'8 000 lira ilâve olunmuştur. 

4 NaMl vasıtaları: 
Tamir ücretlerinin yüksekliği dolayısiyle bu tertibe 1 600 lira ilâvesi muvafık görülmüş-

: tür.: 

1 îpekböcekeitik: 
îpekböeekçiliği istasyonları, Bursa, Denizli, Edirne, Antalya'dadır. Bu bölgelerde inli-
ear evleri açılarak fazla miktarda tohum infıcar ettirilecektir. Bu tertibe 5 000 lira ilâ
vesine lüzum görülmüştür. 

2 Tavukçuluk ve atıcılık: 
Yem fiyatlarının yüksekliği nazarı dil; kate alınarak bu tertibe 5 000 lira ilâve olunmuş
tur. 

3 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Nakil vasıtası ücretlerinin yükselmesi ve yevmiyelerin yüzde elli nispetindeki artışı nazarı 
dikkate alındığından bu tertibe 2 000 Ura zam yapılmıştır. 

4 Nakil vasıtaları: 
Tamir fiyatlarının yüksekliği dolayısiyle bu tertibe 700 lira zam yapılmıştır. 

Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe deneme ve imalât işleri: 
Memleketimizde, yetişen ve kauçuk maddesini havi bulunan bazı'nebatlardan bu madde
yi istihsal etmek ve bu nebatlar üzerinde etraflı etüt ve tecrübeler yaparak bunların ıs
lahı, teksiri ve ziraatiyle uğraşmak ve istihsal edilen ham maddeden kauçuk çıkarmak 
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ve bununla muhtelif mamul maddeler imal eylemek üzere yeniden açılan bu tertibe 
150 000 lira ve muvakkat memuriyet harcırahı tertibine 10 000 lira tahsisat konul
muştur. 

1 Pamuk isleri : 
Adana, Nazilli, Malatya, Eskişehir'de bulunan pamuk deneme ıslah ve üretme •çiftlikle
rinde üretme üsleri mütedavil sermaye ile idare edilmekte ve sermayeleri kâfi bulun
maktadır. Bu müesseselerin deneme ve ıslah işleri için yaptıkları sarfiyat dle mütefer
rik çırçır evlerinin işletme masrafları pamuk selektörleri işletme masrafı, Ziraat ban
kası ' vasıtasiyle yapılan akala tohum tevziatından doğacak zararlar ve parasız tohum 
tcvziatiyle diğer mütefernik masraflar bu tertipten tediye edilmekte olduğundan, bu is
lerin temini için 1943 senesinde 100 900 liranın kifayet edeceği anlaşıldığından bu ter
tipten 59 100 Lira tasarruf edilmiştir. ' : 

2. Muvakkat memuriyet harcırahı : 
Vesaiti nakliye ücretlerinin artması yevmiyelerin yüzde elli nispetinde yükselmesi dola-
yısiyle bu tertibe 7 000 lira ilâve edilmiştir. 

3 NaMl vasıtaları ; 
Tamir fiyatlarının yükselmesi ve işletme masraflarının yetişmemesi dolayısiyle. bu ter
tibe 3 100 lira ilâve olunmuştur. 

1 Zirai kombinalar : 
Köy kalkınma işleri ayrı bîr fasla alınmış olduğundan bu tertipten 80 000 lira tenzil 
edilmiştir. 

3 Muvakkat memuriyet harcırahı : 
Köy kalkınma işleri ayrı bir fasla alındığından bu tertipten 2 000 lira çıkarılmıştır. 

2 Bâkteriyolojihane ve serum müesseseleri : 
1942 senesinde bu tertibe 30 000 lira münakale yapılmıştır. Biri Pendik'te diğeri de 
Ankara'da olmak ülere iki müessese mevcuttur. Bu müesseselerde 300 tane 250 koyun 
30 koç 57 sığır 10 inek 8 merkep 8 kısrak 10 at 12 öküz 1 manda beslenecektir. Hayvan 
kıymetlerinin, eczayı tıbbiye alât ve ma'izeme fiyatlarının ve yem bedellerinin yüksek
liği dolayısiyle bu tertibe 40 000 lira İlâvesi zaruri gbrülmüşıtür. 

4 Veteriner teçhizat deposu umumî masrafları : 
Ankara'da bulunan teçhizat ambarı vilâyetlerle kazaların malzeme alât ve sairesmin 
şevki yatı m temin etmektedir. Anbalâj masraflarının ve nakliye ücretlerinin bir kaç 
misli artmış olmasından bu tertibe 2 000 lira ilâve edilmiştir. 

5 Muvakkat memuriyet harcırahı ; 
Nakil vasıtaları ücretlerinin yükselmesi ve yevmiyelerinde yüzde elli nispetinde art
ması dolayısiyle bu tertibe 15 000 lira ilâvesine lüzum görülmüştür. 

1 Aygır depoları : 
Hayvan yemlerinin yükselmiş olmasından dolayı bu tertibe 100 000 lira ilvesine lüzum 

. görülmüştür. 
3 Sığır yetiştirme işleri : 

Göle, Kazova, İnanlı, Boztepe'de olmak üzere dört inekhaııcmiz vardır: Bu ineklıanelerde 
1 G80 baş. sığır damızlığı ile 136 baş hizmet hayvanı vardır. Hayvan ve müstahdeminin 
iaşesine ve satın alınacak hayvanlara karşılık olmak üzere 1943-senesi bütçesine 50 000 
lira ilâve edilmiştir. 

4 Mütedavil sermaye : 
2654: sayılı kanun hükümlerine tevfikan inekhanclerin işler sermaye ile idaresindeki fay
dalar nazarı dikkate alınarak geçen nene Kazova inekhanesine 20 000 liralık işler ser-
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; maye verilmiştir. Kazova inekhanesinin işler sermayesi damızlıkların arttırılacağından 
dolayı 1943 senesinde ziyndeleştjiriiccek ve inanlı inekhanesinin de işler sermayeli mü
essese haline konmasını teminen bu tertibe 10 000 lira tahsisat konmuştur. 

5 İhsa ve organizasyon masrafları : 
..Bu tertipten 6 000 lira tasarruf edilmesi mümkün olduğu anlaşıldığından 1942. bütçesine 

nazaran bu miktar noksauiyle tahsisat teklif edilmiştir. 

745 4 Nakil; vasıtaları masrafları : 
Yağ benzin, ihtiyacı ve tamir fiyatlarının yükseldiği dolayısiylc bu tertibe 2 000 lira 
İlâve olunmuştur. 

746 1 Orta ziraat mektepleri : 
İaşe maddelerinin tahminin fevkinde yükselmiş olmasından dolayı 1942 senesinde bu 
tertibe seksen bin lira munzam tahsisat verilmiştir. Mekteplerin tfalebe kadrosu 130 
iken 1943 bütçesiyle her mektep iğin yirmişer talebe ilâve olunarak kadro 150 ye çıka
rılacaktır, Bu mekteplerin iaşe ve diğer bilûmum masraflarının temini bakımından bu 
tertibe 110 000 lira ilâve olunmuştur. 

2 Ziraat Teknik okulları : . . ' ' . • 
Ziraat kalkınması ve teknik meselelerin halkımıza inal edilmesi bakımından ziraat tedri
satının hususi bir ehemmiyeti' vardır. Tenkik ziraat bilgisini halka ulaştırmak ve ' bu 

. suretle ziraatımızı ilerletmek ijÇin memleketimize!t' ziraat teknik okulları ihdası lüzumlu 
görülmüştür. Manisa'da bulunan Örnek çiftlik mektebi 1943 senesinde teknik okul 
haline getirilecektir. Gerek bu mektebin ve gerekse bundan başka ayrıca açılacak diğer 
teknik okullarının tesis veidare masraflarını karşılamak üzere bu tertibe 1 767 000 lira 
tahsisat konmuştur. 

3 Bahçe Enstitüleri : 
Bahec ziraatı unvanı altında toplanan bağoıbk, meyvecilik ve süs nebatları bilgisini 
doğrudan doğruya müstahsiller arasına yaymak ve bu suretle memlekete istihsalinin art
masına ve lıem de müstahsillerin teknik bilgilere göre işletme kura bilmelerine yardım 
eylemek üzere mühim meyvecilik mıntakalarmda ve bahçe ziraatı müesseseleri içinde 
teknik okulları açılması lüzumlu ve faydalı görülmüş ye bu okullarıntesis işletme ve 
idare masraflarını karşılamak üzere 1,231 070 lira tahsisat konmuştur.. 

4 Ziraat alât ve makineleri ihtisas mektebi ve makinist mektepleri : 
3942 senesinde bu faszldaki tahsisata iaşe maddelerindeki yükselme dolayısiyle yirmi 
bin lira munzam tahsisat verilmiştir. İaşe farkından mütevellit olarak bu tertibe 25 000 

' lira ilâve edilmiştir. ' • ' ; -; 
5 Ziraat kursları ve köy eğitmenleri : 

Su ve arteziyen işleri bu tertipten çıkarılmış olduğundan-10 000 Hra tjenzil edilmiştir. 
6 Hayvan sağlık memurları nalbant mektepleri umumî masrafları : 

İstanbul'da olan mektebin tahsisatına iaşe farkı olarak 4 000 lira ilâve edilmiştir. 
7 Kurslar : 

Teşlûlâtmbüyük bir kısmı askerî hîzmette'olduğundan dolayı kurs açılamıyaeaktır. 
Pıu itibarla bu tertipten 499 lira tenzil olunmuştur. 

8 Muvakkat memuriyet' harcırahı: ' . ' . * ' - . 
Seyahat yevmiyelerinin yüzde elli nispetinde arttırılmasından dolayr bu tertibe 750 lira ve 
bu faslın nakil vasıtaları tertibine 1 5ÖÖ lira ilâve olunmuştur. 

747 1 İaşe masrafları: 
Bu tertipteki tahsisat iaşe maddelerinin yükselmesi dolayısiyle 1942 senesinde 50 000 li
ra munzam tahsisat alınmıştır. Talebe kadrosu 1943 senesinde'750 den 800 e çıkarılmış, 
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olduğundan iaşe maddelerinin yüksekliği nazarı dikkate alınarak 130 000 Jint̂  ilâve 
edilmiştir, 

2 Talebe ve stajiyer talebe melbusatı: 
1943 senesinde talebe adedi 800 e iblâğ edileceğinden melbusat, yatak ve yorgan ve saire 
temini iğin 5 000 lira ilâve olunmuştur. 

3 dar e masrafları: 
Bu tertip enstitünün tenvir, teshin, kırtasiye, matbu evrak ve mefruşatına taallûk etmek
tedir. Matbaa makinesi mubayaası için bu tertibe 8 300'lira: ilâve olunmuştur. 

4 Telifat ve neşriyat: 
Bu tertipteki tahsisat enstitünün telifat ye neşriyatı ihtiyacına kâfi gelmediği anlaşıldı
ğından bu tertibe de 2 000 lira ilâve olunmuştur. 

5 Harcırah: 
Tedris heyeti tarafından memleket dahilinde ayrı ve talebelerle! grup halinde tetkikat 
için seyahata çıkmaları lüzumlu görüldüğünden bu tertibe de 10 000 lira ilâve olunmuş
tur. 

7 Stajiyer talebe tahsisatı: 
Stajiyer talebe adedi 50 den 75 e çıkarılacağından bu tertibe 10 000 lira ilâve olunmuş
tur. 

10 Tamirat ve su tesisatı: 
Tamirat ve su tesisatr masraflarının kâ,fi gelmediği anlaşıldığından bu tertibe 4 000 lira 
ilâve edilmiştir. 

11 Enstitü ve lâboratuvarlar: 
Orman çiftliğinde kara srğır inekçiliği üzerinde enstitünün profesörleri tarafından tecrübe
ler yapılmjakta ve bundan iyi ııe'tioelev alınmaktadır. Tamamiyle bir ilmî araştırma ve 
tetkikinden İbaret bulunan bu işlerden mütevellit masrafların. Devlet ziraat işletmelerine 
tahmili muvafık görülmediği cihetle be işler için -50 000 lira ve malzeme fiyatlarının 
yükselmesi ve amele ücretlerinin artması nazarı dikkate alınarak bunun için de 17 000 
lira ki ceman bu tertibe 67 000 lira ilâve edilmiştir. 

12 Karasığır tecrübelerinden dolayı Devlet Ziraat işletmelerine verilecek tahsisat; 
Memleketimiz karasığırları üzerinde enstitü profesörleri tarafından yapılmakta olan tec
rübe masrafları Devlet Ziraat iletmelerinden verilmektedir. Bu masrafların enstitü 
bütçesine konması ve 1 . I . 1943 tarihinden 31 . V . 1943 tarihino kadar Devlet 
Ziraat işletmelerinin bu işiçhr yaptığı sarfiyatı karşılamak üzere Devlet Ziraat işlet
melerinin bu iş İçin yaptığı sarfiyatı karşılamak üzere Devlet Ziraat işletmsi'no 
50 000 lira tazminat verilmesi muvafık görülmüş ve bu itibarla yeniden açılmış olan 
bu tertibe 50 000 lira tahsisat konmuştur, 

13 Diğer masraflar: 
Malzeme ve eşya fiyatlarının jüksekliği dolayısiyle btı tertibe 2 201 lira ilâve olunmuş
tur. 

14 Nakil vasıtalara: 
Nakil vasıtaları işletme-masraflarının kâfi gelmemesi ve tamir fiyatlarının yükselmesi 
dolayısiyle bu tertibe 2 000 lira İlâve olunmuştur. 
Ziraat bankasının alacağı: 
1682 sayılı kanun hükümleri mucibince 1938 - 1939 tohumluk zararından 75 000 lira ve 

. 1941 - 1942 tohumluk zararından. 18 285 lira ki, ceman 93 265 lira borcumuz tahakkuk 
etmiş bankaca talep edilmekte bulunmuş olduğundan bu tertibe 93 285 lira tahsisat 

konmuştur. 



— 124 — 
F. M. 

749 Tercüme neşriyat propaganda: 
Kâğıt fiyatlarının ve tabı ücretlerinin yükselmiş obnasmdan dolayı.bu tertibe 6 000 lira 
ilâve cdümişftir. r 

751 ; 3437 sayılı tütün inhisarı Itanunu tatbiki masrafı : 
Tütün kanununun tatbikma taallûk eden bu tahsisata 500 lira zam' yapümış.ttr. 

752 . ; 3039 saydı çeltik ekimi kanunu tatbiki masrafı: 
Bu tertipteki tahsisat ihtiyaca kâ£; gelmediği anlaşıldığından 1 000 lira ilâve edilmiştir. 

753 1 Ecnebi mütehassıs ücretleri : 
Ecnebi profesörlerden yalnız.ikisinin. mukavelenamesi yenileneceği cihetle bu tertipten 
15 000 lira tasarruf edilmesi mümkün görülmüştür. 

759 Staj için harice gönderileceklerin aylık ve harcırahı: 
Yüksek ve orta tahsilli meraurjerdan sekiz kişinin harice gönderilerek mesleki malumat . 
ve mümareselerinin arttırılması ve oralarda ihtisas görmelerini teminen bu tertibe 16 000 
lira tahsisat konmuştur. 

760 Küçük su ve seyyar arteziyen isıeri: 
Zirai kurslar ve köy eğitmenleri faslından çıkarılmış olan bu işleri temin - etmek alât ve 
malzeme mubayaa eylemek ve tesisat yaptırılmak üzere bu tertibe 10 000 lira tahsisat 
konmuştur. 

761 Köy kallqnma umumî masrafları: 
Zirai kombinalar îaslmdan ayrılmış olan bu işler için 25 000 ura muvakkat memuriyet 
harcırahı için 8 000 lira tahsisat konmuştur. 

763 Gecen yıl borçlan: ' 
Bu tertip için de Yüksek Ziraat enstitüsünün tahsisatı da vardır. 2 000 lira ilâve olun
muştur. 

764 Eski yıllar borçları: 
Bu tertipten 1 000 lira tasarruf edilmiştir. 

765 Haralara muavenet: 
Karacabey, Sultansuyu, çifteler, Çukurova, Konya'da olmak üzere beş haramız vardır. 
Haralarda 1369 baş at, 1142 baş sığır, 1968 koyun, 1181 keçi mevcuttur. Bu miktar 
irili .'ufaklı doğacak 3 000 baş ile ziyadeleşecektir. Haralar mütedavü sermaye ile idare 
edilmektedir. Mütemadiyen inkişaf halinde olan ve ıslah üzerinde geniş faaliyet ve tec
rübeler yapmakta bulunan haraların masraflarına işler sermaye • kifayet etmediğinden 
bütçeden her sene muavenet suretiyle yardım yapılmaktadır. Haralara yapılan yardım 
miktarı pahalılık hasebiyle ihtiyacı karşıhyamadrğı anlaşıldığından yardım miktarının zi-
yadeleştirilmesine lüzum hâsıl olmuştur. Bu itibarla 104 000 lira ilâve edilmiştir. 

762 Fenni alât ve edevat ve levazım masrafları ; 
Fennî alât ve edevat ve levazım mubayaası için bu tertibe 20 000 lira ilâve edilmiştir. 

Hakil vasıtaları, mtibaaası için' Maliye bütçesine nakledilecek tahsisat: 
1938 senesinde mubayaa edilmiş olan vekâlet otomobili eskimiş olduğundan sık sık bo
zulmakta ve bu yüzden bir çok tamir parası sarfedilmektcdir. Kanuni miadını doldur
muş olduğundan bu otomobilin hizmetten çıkarılarak yenisinin mubayaası üize ve Kas
tamonu fidanlıklariylc Teknik okulki'ina'sltr kamyonet ve bahçe enstitülerine üç kam
yonet ve yüksek ziraat enstitüsüne sepetli bir motosiklet ve üç vilâyet teşkilâtına ve-
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rılmesi lüzumlu görülen üç kamyonet 30 motosiklet alınmasını tenıinen 113 500 lira 
ayrıl iniştir. ,.;.:.: 
îsajaat için Nafia bütçesine nakiledilecek tahsisat: 
1942 Kenesi Nafia bütçesindeki inşaat tahsisatımız 91 440 liradır. Bu para mevcut bi-
ııalarnı tamh-hıe kâfi gelemiyeceği gibi kauçuk müessesesi inşaatı için de tahsisata ih
tiyaç hâsıl olacağından bu tertibe ilâve edilmek üzere bütçemizden 190 000 lira ayrıl
mıştır. 
1943 senesi bütçelimin- yukarı da izah olunan esaslara göre hazırlanmış olduğunu ar-
zeyiemnı, 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ 

Vekâletin 1943 bütçesi 116 031 238 lira olarak tanzim edilmiştir. Geçen seneki bütçeye nazaran 
farkı olan 14 516 938 liradan (Kara kısmınm) 6 000 000 lirası tayıııat tertibine, 1 000 000 li
rası yem tertibine, 1 516 938 lirası mahrukat tertibine, 3 000 000 'lirası melbusat tertibine, 
3 000 000 lirası da harp levazımı tertibine zammedilmiştir. 

Diğer tertiplerde bir değişiklik yapılmamıştır. 

Hükümetin varidat bütçesi mucsp sebebBer Bâyihsss 
1943 malî yılı varidatı, masraf muhammenatına mütenazır olarak (480 386 500) lira olarak tah

min edilmiştir. Bu miktar, 1942 varidat tahminlerine göre (86 058 160) lira fazlalık arzetmok-
tedir. 

1943 âdi bütçesinin masraf yekûnundan geçen seneye nazaran mevcut artışı karşılıyaeak olan 
bu fazlanın (70 383 160) lirası, mevcut vo mer'i vergilerden bir kısmının tahsilatında 1941 yılı
na nazaran görülen inkişaf ve artışiyle temin olunmakta, geriye kalan (15 675 000) lirasının da 
imalât ve ithalât muamele vergisiyle ferağ ve intikal harçlarına ve bazı müdafaa vergilerine mah
dut ölçüde icrası tasavvur edilen zamlarla elde edilmesi umulmaktadır. 

Bütçenin hazırlanması sırasında 1942 malî yılına ait olarak elde olunan sekiz aylık tahsilat 
rakamlarına göre, bu müddete ait tahsilat, 1941 yılının aynı devresine ait tahsilattan (91 583 640) 
lira fazladır. Bu fazladan 1941 ile 1942 malî yıllarının bütçe tahminleri arasındaki (28 092 600) 
lira farktan sekiz aya İsabet eden (18 728 400) liranın tenzili halinde, 1942 yılı tahsilatının 
1941 yılma nazaran hakikî fazlalığı (72 855 240) liraya iner. Bu miktar da, 1941 malî yılı mu-
lıammenatı olan (394 328 340) liraya eklenirse, 1943 de hesap neticesine göre tahsili mümkün 
miktar (467 183 580) lira olarak görünür. 

Hesabon bulunan ve otomatik bir tahmini:İfade.eden bu rakam, 1943 tahsilâtına müessir ola
cak âmiller gözönüne alınarak (464 711 500) liraya indirilmiş bulunmaktadır. Buna yukarıda ar-
zedilen zamlar hâsılı olmak üzere (15 675 000) liranın ilâvesi halinde, 1943 varidat muhammena-
tını gösteren (480 386 500) rakamı elde edilir. 

1943 varidat bütçesinin ana hatları bundan ibaret olup hor verginin tahminine esas teşkil 
eden hesap ve unsurlar aşağıda fasıl ve madde İti'ıariyle izah edilmiştir. 
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irat ve servet vergileri • 

Fflsfl : 1. 
Kazmğ vergisi 

(Mu'hammenat miktarı : 54 800 000 lira) 
1.'—Ruhsat ve unvan tezkereleri ve-vcrgi karneleri harçları:, ••'-

1942 malî yılı sekiz aylık tahsilatı (810 532) liradır. 1941 yılmın son dört aylık tahsilatı olan 
(91 504) iliranm ilâvesi halinde sene sonuna kadar vukubulacak:. tahsilat (902JV201).lira tutmak
tadır, Ancak, varlık vergisinin tesiratı nazarı dikkate alınarak 1943 malî- yılı için\{800 000) lira 
talimin olunmuştur. 

2. — Ticari ve sınai teşebbüsler ve sair işler: 
1942 mîüî yılının,sekiz ayında (3Î 530 377) lira ve 1941 malı •'yihnm son dört ayında da 

(7 558 068) lira tahsilat vâki olmuştur. 1941 malî yılının son dört ayında vâki tahsilatın 1942 se
nesinde de aynen vâki olacağı farzolunursa('scnblik tahsilat' (45'088 445) lirayı bulması umulur. 
Ancak; yine varlık vergisi tesiratı gözönüne alınarak, 1943 de tahsilatın aynr seyri takip etmiye-
ceği düşünülmüş ve 1942 muhammenatı olan- (35i'000: 000) liranın aynen;ipkası muvafık görülmüş
tür. \ . • 

3. — Hizmet erbabı.: 
Bu kısım da 1942 mali yılının ilk sekiz ayr ile 1941 malî yılının son. dört aynıda vukubulan 

tahsilat yekûnu (18 220 589) liradır. 
Bu vergi, memur ve müstahdemlerin aylık istihkakları üzerine mevzu bulunmasına göre aylık 

tahs.İlfıt miktarında esaslı bir fark olamıyaeağı için taliminin 1942 malî yılındaki tahsilata istinat 
ettirilmesi daha muvafık görülmüştür. Buna göre 1942 malî yılı ilk sekiz ayında haliye vergisi 
olarak tahsü edilen (14 115 597) liradan merkezce memur maaş ve üerctlerinden toptan ve senelik 
olarak tevkif ve mahsup edilen (5 206 360) lira çıktıktan sonra, geriye kalan (9 809 237) liranın 
yarısının mütaakıp dört ayda tahsil edilmesi mümkün1 bulunduğu cihetle senelik tahsilâtm bü'hesa-
ba göre aşağıda gösterildiği veçhile: 

14 115 597 1942 malî yılı ilk sekiz aylık-haliye tahsilatı 
122 842 1942 malî yılı ilk sekiz ayhk; sabıka tahsilatı 

4 904 619 1942 malî yrlı son dört aymda elde edilecek olan 

19143 058 lira ; tutabileceği nazarı dikkate alınarak 1943 malî yılı için (19 000-000) lira 

olarak1 tahmin olunmuştur. 
Bu suretle 1943 malî yılı için kazanç vergisi okrak; talimin olunanmiktar: 

800 000 -Ruhsat-ve unvan tezkeresi . 
35 000'000 Ticari ve-sınai teşebbüslerle sair işlerr 

19 000 000 Hizmet erbabı: olmak üzere ceman 

54 800: 000 lirayı hunnaktadır. 

Fasıl : 2 
Hayvanlar vergisi 

(Muhammenat miktarı ; 28.100 000 liradır) 
1. —r Davar, develer.ve domuzlar: 

1942 malî yılı sekiz aylık talmkkukalı (22 767i917)j liradır. Sokiz ayda. (21 993 842) lira tah-
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sil edilmiştir.. Bu vergiden her sene- %'•' 98 nispetinde1 tahsilat vukubulmakta olmasına göre sene 
sonuna kadar bu nispet'dahilinde (22 312- 558); lira tahsil olunacağı talimin olunabilir. Diğer ta
raftan 1942 sekiz-aylık • haliye- ve sabıka tahsilat-yekûnu olan (22 058; 436) liraya, 

a) ^1941 malî yılının son dört: aylık haliye ve sabıka'tahsilatı olan (531 209) lira ile, 
b) ' 1942 .malî senesi, iptidasından' itibaren mer'iyet mevkiine giren 4226 numaralı kanunla va

sati % 25 derecesinde yapılan zamlardan dolayı 1941 malî yılı son dört aylık tahsilatında dahil bu-
lunmıyan miktar olan (114 120)- liranın ilâvesi, halinde (22 703 785) liralık bir yekûna varılmak
tadır. . .:: 

Herjki tahinin tarzına göre de bu tertipten sene sonüna; kadar (22 500 000)' lira elde edilebi
leceği anlaşılmaktadır. Bu sebepten bu miktar, 1943 tahmini; olarak kabul ;:edümiş£ir. 

; 2. —•. Diğer hayvanlar: 
1942 sekiz aylık tahakkükatı {5 682 691) liradır. Yine yukarıdaki esas dahilînde bu miktarın 

%.98 i tahsil edilebileceğine göre sene sonuna kadar tahsilatın (5 569 038)! lirayı bulacağı kabul 
olunabilir. Diğer taraftan 1942 sekiz aylık haliye ve sabıka tahsilatı yekûnu olan (5 373 506). liraya,* 

a) 1941' malî yılının son dört aylık haliye ve sabıka tahsilat yekûnu olan (243 862) lira ile, 
b) 1942 malî senesinden itibaren mer'yiet mevkiine giren'4226 numaralı kanunla vasati %. 21 

nispetinde yapılmış • olan ve 1941 malî yılı son dört aylık tahsilatında dahil bulunmıyan zamla
rın hâsılı bulunan (38 134) liranın ilâvesi halinde (5 655 502) liralık bir yekûna varılır. 

Bundan dolayı 1943 senesi için (5 600 000) lira tahmin edilmiştir. 
Bu suretle hayvanlar vergisi faslı için: 

22 500 000 Davar, develer ve domuzlar 
5 600 000 Diğer hayvanlar olmak üzere ceman-

28 100 000 lira tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

Paınl : 8 
Veraset ve intikal vergisi 

(Muhammenatmiktarı -;•800 000 Uradır) 
Bu verginin 1942 sekiz aylık tahsilatı (457- 728) lira ye 1941 dört aylık• tahsilatı da (366 721) 

lira olmak üzere ceman bir senelik tahsilatı (824.449) liradan,.ibarettir. Bu sebeple. 1943 malî yılı 
için de (800 000) lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl Î 4 
"Madenler rüsumu 

(Muhammenat miktarı :, 600"000 lira). 
1942 malî yılının, ; ilk. dört .aylık tahsilatı (194 5.44) lira ve 1941 yılının son sekiz aylık; tahsi

latı (506 838) lira olmak üzere senelik tahsilat yekûnu (701 382) liradır. Ancak 1942 yılının dört 
aylık tahsilat miktarının 1941 yılının aynı devredeki tahsilat miktarından düşük olması dünya 
harbinin .doğurduğu buhranın memleket madenciliği üzerinde de tesir icra etmekte bulunduğunu 
gösterdiği cihetle mâdenler, rüsumu; 1943,senesi. için bu miktardan 100 000 lira noksaniyle 
(600 000)' lira talimin olunmaktadır. 

İKİNCİ KISIM 
Muamele ve istihlak vergileri 

Fasıl : 6 
Gümrük vergüeri 

• (Muhammenat miktarı : 25- 870 000 lira) 
1. — Gümrük resmi: 

' 1942-malî-yılımn-ilk sekiz ayında- (20 228 124) lira tahsil edilmiştir. 1941 malî yılının son 
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dört aylık tahsilatı (11 305 470) lira olmasına göre bir senelik tahsilatın ecman (31 553 600) 
liraya varması muhtemeldir. Başka bir hesapla, 1942 malî yılmm son dört ayında da İlk sekiz 
aylık tahsilatın yarısr miktarında tahsilat yapılabileceği kabul olunursa (30 342 186) lira hâsıl 
olur. Ancak harbin belki beşinci yılma tesadüf edecek olan 1943 yılındaki ithalâtın aynı seyri 
muhafaza edemiyeceği nazarı dikkate alınarak bu senenin gümrük resmi (25 500 000) lira olarak 
tahmin edilmiş bulunmaktadır. ' - , . - . 

, 2 , — Ardiye- ücreti: , 
1942 ilk sekiz aylık tahsilatı ile 1941 malî yılının son dört aylık tshailâtı yekunu (252 537) lira

dır. 1942 man yılının ilk sekiz ayındaki talısilâtm mütaakıp dört ayda da aynı seyri takip ede
ceği farzolunursâ senelik tahsilat '{259 590) lira tutar ve her iki hesap şekli de 1943 yılında 
(250 000) lira elde edilebileceğini gösterdiğinden bu miktar 1943 tahmini olarak kabul edilmiştir. 

3. — Müdafaa pulu hasılatı: 
1942 malî yılı ilk sekiz aylık tahsilatı ile 1941 yılı son dört aylık . tahsilatı. yekûnu (198 261) 

Uradır. Diğer hesapla 1942 yılmm son dörtaymda, ilk sekiz aylık tahsilatın yansının elde edilebi
leceği kabul olunursa senelik miktar (236 668) lira tutmaktadır. Ancak gümrük resmî hakkında 
da dermeyan ettiğimiz mütalâa dolayısiyle 1943 malî yılı için! bu madde (120 000) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

Bu suretle bu fasıl için: . 
25 500 000 Gümrük resmi . 

250 000 Ardiye ücreti 
120 000 Müdafaa pulu hasılatı - olmak üzere ceman 

25 870 000 lira tahmin edilmiş bulunmaktadır.. - . 

Easıl,*,«" 
Muamele vergisi-

(Muhammen miktarı : 80 000 000 lira) 
1. — ithalât muamele vergisi: 

1942 malî yılı ilk sekiz aylık tahsilatı (15 931 196) liradır. Buna 1941 malî yılının son dört aylık 
tahsilatı olan (5 682 026) lira ile 1942 malî yılı iptidasından itibaren mer'iyet mevkiine giren 
4226 numaralı kanunla iera edilip 1941 son dört .aylık talısilâtında dahil bulunmryan % 2,5 zam 
tutarı olan (İ 420 506) lira ilâve edilecek olursa senelik-tahsilat yekûnu (23 033 728) lirayı tuta
bilecektir. Başka bir hesapla 1942 yılmm son dört ayında ilk sekiz aylık tahsilatın yarısı elde 
edileceği kabul olunursa senelik tahsilat yekûnu (23 896 794) liraya baliğ olur. Ancak 1942 yılın
da ithalâtın ne gibi bir seyir takip edeceği malûm bulunmadığı cihetle, gümrük vergilerine ait kı
sımda da, arzedildiği veçhile 1942 deki tahsilat miktarının aynen kabulü muvafık görülmiyerek 
1943 senesinde bu tertipten (17 400 000) lira tahsilat yapılabileceği talimin olunmuştur. 

İthalat muamele vergisi nispetinin 1943 malî yılı başından itibaren % 12,5 dan %. 15: e çıka
rılması tasavvur edildiği cihetle yukai'da 1943 malî yılı için tahmin edilen miktara bu zammın 
tekabül eylediği beşte bir nispetinde bir ilâve yapılması icabeylemek'tedir. (3 400 000) lira tutacak 
olan bu zamla beraber bu tertibin 1Ö43 malî senesi mııhammenatı (20 800 000) lira tutmaktadır. 

2. — İmalât muamele vergisi: 
Bu tertipten 1942 yılmm İlk sekiz ayında (30 76.6,-794) lira tahsüât vâki olmuştur. Buna 1941 

malî yıhrtm son dört aylık talısilâtı olan 11 145 294) lira ile 1942 malî yılı iptidasından beri me
r'iyet mevkiine giren 4226 numaralı kanunla yapılmış, olup 1941 son dört aylık tahsilatında dahil 
bulunmıyan ifo 2,5 zam tutarına tekabül eden (2 756 039) lira ilâve edilecek olursa senelik tahsilat 
yekûnu (44 668 127) lira tutabilecektir. Başka bir hesapla 1942 yılmın son dört ayında da ilk 
sekiz aylık tahsilatın yarısının elde edilebileceği kabul olunursa senelik tahsilâtm (46 099;439)_ 
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liraya baliğ olması muhtemeldir. Her iki hesap vaziyeti nazarı dikkate alınmak suretiyle 1943 malî 
yılı için (44 000 000) lira tahmin olunmuştur. 

Ancak imalât muamele vergisi nispetinin 1943 malî yılı başından itibaren % 12,5 dan % 15 e 
çıkarılması derpiş edilmiş olduğu cihetle bu farktan elde edilecek varidat da nazarı itibara alınarak 
talimin, olunan miktar (53 200 000) liraya baliğ olmaktadrr, Ekmek fiyatlarına tesir etmemesi için 
muamele verdilerine % 2,5 nispetinde yapılması düşünülen zamdan un hariç bırakılmıştır. 

3. — Banka ve sigorta şirketleri muamele vergisi: 
Bu tertipten 1942 malî yılının ilk sekiz aylık tahsilatı (4 119 229) liradır. Buna 1941 malî yılı

nın son dört aylrk tahsilatı olan (1 391 734) lira ile 1942 malî yıh iptidasından beri mer'iyet mer-
kiine giren 4226 numaralı kanunla yapılmış olup 1941 malî yılı son dört aylık tahsilatında dahil 
bulunmaması tabii olan %. 2,5 zam tutanna tekabül eden (687 691) liranın ilâvesi halinde senelik 
tahsilat yekûnu (6 198 654) liraya baliğ olmaktadır. 1942 yılınm son dört ayında, ilk sekiz aylık 
tahsilatın yansının tahsil olunabileceği farzedilccek olursa senelik tahsilat (6 189 239) lirayı bulur. 

Her iki hesap da aynı neticeyi vermekte olduğu cihetle bu tertip için 6 000 000) lira tahmin edil 
mistir. . -• 

Bu ısuretlo bu fasıl için: 
20 800 000 İthalât muamele vergisi 
53 200 000 imalât » > ' • " ' . ' " ' • 

6 000 000 Banka ve sigorta şirketleri muamele vergisi olarak ceman 

80 000 000 lira tahmin edilmiş bulunmaktadır. . 

Fasıl : 7 

DahÜÎ istihlâk vergilen 
(Muhammenat miktarı : 59 700 000 lira) 

1. — Şeker ve glikoz istihlâk vergisi: 
Şeker ve glikoz istihlâk vergisi olarak 1942 malî yılı ilk sekiz ayında vâki tahsilat ile 1941 malî 

yıh son dört ayı tahsilatı yekûnu (33 822 562) liradır. Malî yılın son dört ayında ilk sekiz ayın 
yarıst derecesinde tahsilat yapılabileceği kabul olunursa senelik tahsilat (39 954 298) lira tutar, 
Ancak 4385 numaralı kanunla şeker istilılâk vergisine yapılan zammın şeker satışlarında husule 
getirdiği tenakus dolayısiyle yukarda gösterilen tahsilat rakamlarına istinat edilmesi doğru değildir. 
Şeker istihlâk vergisine yapılan zamla istihdaf edilen, istihlâki tahdit etmek suretiyle mütaakıp se-
enlere ait şeker stokonu muhafaza ederek şeker ihtiyaca cevap vermek gayesi temin edilmiş 
bulunmaktadır. Bu tedbir sayesinde halen 39 687 128 kilo stok şeker mevcut olduğundan bu stoktan 
yapılacak satışlar gözönündc bulundurulmuştur. 

Bu hesaba göre de, 1943 malî yılı için bu tertipten (39 000 000) lira tahminî muvafık görül
müştür. " . ' " . " 

2. — Elektrik ve havagazı istihlâk vergisi 
Bu vergiden 1942 malî yılı î!k sekiz ayında (2 304 836) ve 1941 malî yıh son dört aynıda 

1 269 482 lira tahsilat yapılmıştır. Buna göre senelik tahsilat yekûnu (3 574 318) liradır. Başka 
bir hesapla 1942 ıımlî yılının son dört ayında ilk sekiz ayın yarısı miktarında tahsilat yapılabi
leceği kabul olunursa senelik yekûnu (3 457 254) lira tutmaktadır. Bu hesaplar bu vergi hâsılatın
da bir tenakus mevcut olduğunu gösterdiği gibi belediyelerce son zamanlarda elektrik ve hava
gazı i.stihlâk resimlerinin artırılması İstihlâki tahdi t edebileceği .cihetle 1943. mali yılı için (3 200 000) 
lira tahmini ihtiyata muvafık görülmüştür. 

3. — Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler istihlâk vergisi 
Bu tertipten 1942 malî yılının ilk sekiz ayı ile 1941 'malî yılının son dört ayında vâki tah

silat yekûnu (3 176 428) liradır. 1942 malî yılır.üi -,oıı dört aylık ilk sekiz ayın yarısı mîktarnida 
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tahsilat yapılabileceği kabul olunursa senelik yekûn ancak (2 682 591) lirayı tutmaktadır. Bu he
saplar, mezkûr vergi hâsılatında bir tenakus mevcut olruğımu gösterdiği gibi bugünkü şartlar da
hilinde memlekete petrol ithalâtının da azalması ihtimali varit olduğundan bu tertip için 1943 
malî yılında (2 500 000) lira tahmini muvafık bulunmuştur, 

4 . — ithalâttan alman muhtelif maddeler istihlâk vergisi 
lîu verginin 1942 malî yılı ilk sekiz aylık tahsilatı (3 274 430) liradır. 1941 malî yılının son 

dört aylık tahsilatı her ne kadar (2 049 792) lira bulunmakta ise de bunun (1 312 000) lirasınr 
1942 malî yılından itibaren inhisar altına alınmış bul iman çay ve kahveye ait istihlâk vergisi 
teşkil ettiği cihetle 1942 malî yılının son dört ayı için aynen kabul edilebilecek miktar sadece 
(737 7!)2) liradan ibarettir. Yalnız bu miktara 4220 immarah kanunla yapılmış olan vasati % 42 
zam dolayısiyle (309 872) lira daha ilâvesi icabçtmektcdir, Bu hesap tarzına göre senelik yekûn 
(4 322 094) lira tutmaktadır. 

Başka bir hesapla 1942 malî yılının son dört ayında, ilk sekiz aylık tahsilatın yarısının elde. 
edilebileceği kabul olunursa senelik tahsilatı (4 911 G4f>) liraya baliğ olur. Ancak gümrük vergici 
münasebetiyle arzedildiği veçhile, harbin ithalât üzerine yapacağı tesirler belli olmadığından 
1943 malî yılı için (4 000 000) lira tahmin edilmesi ihtiyata daha muvafık görülmüştür. 

5. — imalâttan alman muhtelif maddeler istihlâk vergisi 
Ihı vergiden' 1942 malî yılının ilk sekiz aynıda vâki tahsilat, 4226 numaralı kanuna müste

niden bir defaya mahsus olmak üzere stok mallar üzerinden alınıp 1943 senesinde tahsil cdilcmi-
yecek olan (1 150 000) lira hariç^ olmak üzere (7 910 895) lirayı bulmaktadır, 1941 malî yılının-
son dört aylık tahsilatı (2 009 917) liradır. Ancak 1942 malî yılından itibaren meriyet mevkiine 
giren 4220' numaralı kanunla yapılmış olan zamlar, bittabi bu tahsilata dahil bulunmadığı ci
hetle, ayni miktarın 1942 malî yılının son dört ayında da tahsil edilebileceğini kabul edersek, 4226 
numaralı kanuna göre yapılan zamlarm vasati %42 hesabiyle tutarı olan (844166) liranın da ya
kardaki miktara ilâvesi Iâzımgelir. Bu suretle de senelik yekûn (10 794 462) lirayı bulur. 1942 
malî yılının son dört ayında ilk sekiz aylık tahsilatın yarısının elde edilebileceği hesap olunursa 
senelik yekûn.(11 883 418) lirayı tutmaktadr. 

Bu sebeple her iki hesap tarzının vasatisi olan (11 000 000) liranın 1943 muhamnıenatı olarak 
kabulü muvafık görülmüştür. 

Bu hesaplara göre 1943 malî yıh için bu fasılda: 
39 .000 000 Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 
3 200 000 Elektrik ve havagazı » » 
2 500 000 Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler istihlâk vergisi 
4 000 000 ithalâttan alınan muhtelif maddeler istihlâk vergisi 

11 000 000 imalâttan alman muhtelif maddeler istihlâk vergisi olmak üzere 

59 700 000 Lira talimin edilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl : 8 

Su ya lutra av vergÜerİ 
(Muhammen miktar : 800 000 lira) 

1942 malî yılı ilk sekiz aylık tahsilatı (846 380) lira ve 1941 malî yılı son dört aylık tahsilatı 
(448 771) lira olmak üzere senelik miktar (1 295 151) lira tutmaktadır. Gelecek sene tahsilatın 
aynı seyri takip edemiyeceği düşünülerek 1943 için (800 000) lira tahmini muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 9 

Nakliyat vergisi 
(Muhaınmenat miktarı : 5 500 000 lira) 

Bu verginin 1942 malî yılı ilk sekiz aylık tahsilatı (3 920 260) lira ve 1941 mâlî yılının son 
dört ayı tahsilatı da (1 152 550) liradır. 1942 malî yılının müteakip dört ayında da 1941 malî 



yılı kadar tahsilat vâki olacağı farzedildiği takdirde 1941 malî yılı tahsilatında dalıit bulunmayan 
ve 4226 numaralı kanunla yapılmış zamlara tekabül eden (1 037 295 liranın da ilâvesi icabcy-
İçmektedir ki bu suretle senelik tahsilatın (C 110 105) lirayı bulması mümkündür. Başka bir he
sapla 1942 malî yılının son dört ayında, ilk sekiz aylık tahsilatın yarısının elde edilebileceği hesap 
olunursa sone nihayetine kadar tahsilatın (5 G82 422) lirayı bulması kabildir. 

Bu sebeple; her iki hesap tarzı da nazarı itibara alınarak, bu verginin 1943 yılı muhatımı en atı 
(5 500 000) lira olarak kabul edilmiştir. 

Fasıl : 10 
Scfinclerrüsunm 

(Muhammcııat miktarı : 90 000 lira) 
1942 malî yılı dört aylrk tahsilatı (42 537) lira ve 1941 sekiz aylık tahsilatı (54 275) lira olup 

yıl sonuna kadar (90 632) lira tahsilat vuku bulabileceği anlaşılmakta olduğundan 1943 malî yılı 
için (90 000) lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 11 
Damga resmi 

(Muhammen miktarı : 14 000 000 lira) 
1942 ilk sekiz aylık tahsilatı (10 195 828) lira ve 1941 malî yılı son dört aylık tahsilatı 

(4 174 303) lira olup senelik tahsilat (14 370 131) lira tutmaktadır. Diğer taraftan 1942 malî yılı
nın son dört ayında, ilk sekiz ayhk tahsilatın yarısının elde edilebileceği kabul olunursa senelik 
tahsilatın- (15 293 742) liraya yükselmesi kabildir. Bu hesaplardan asgarisinin kabulü ihtiyata 
muvafık addedilerek 1943 malî yılı iğin bu fasla (14 000 000) lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 12 
Tapu harçları ve kaydiyeler 

(Muhaınmenat miktarı ; 3 500 000 liradır) 
1942 malî yılının ilk sekiz aylık tahsilatı (1 536 219) lira ve 1941 malî yılının son dört ayhk 

tahsilatı (956 572) lira olmak üzere senelik tahsilat (• 2 492 791 ) liradır. Diğer taraftan, 
1942 malî yılının son dört ayında, ilk sekiz ayındaki tahsilatın yarısının elde edilebileceği kabul 
olunursa senelik tahsilat (2 301 327) lirayı bulabilecektir. Bu hesaplara nazaran bu vai'idatta 
mahsus bir tenakus olduğu müşahede edilmekte bulunduğundan 1943 malî yılı için ihtiyaten 
(2 000 000} lira tahmin edilmiştir. Ancak ferağ ve intikal harçlarına bir misil zam mutasavver 
bulunduğu ve bu harçların bu fasıl muhammena tının dörtte üçüne tekabül edeceği tahmin edildi
ği cihetle bu hesap üzerinden iki milyon liraya (1 5O0 000) lira ilâvesi ieaheylemektedir. Bu 
vaziyete göre 1943 malî yılı için ınuhammenat yekûnu. (3 500 000) lirayı bulmaktadır. 

Fasü : 13 
Mahkeme harçları 

(Muhammen miktarı •. 2 000 000 Ura) 
1942 malî yılı sekiz aylık tahsilatı (1 454 756) lira ve 1941 malı yılı son dört aylık tahsilatı 

(1 057 302) lira olmak üzere senelik miktar (2 512 058) liradır, 1942 malî-yılının son dört ayın
da, ilk sekiz ayhk tahsilatın yarısının elde edilebileceği farzolunursa senelik yekûn (2 182 134) 
lira tutmaktadır. Bu hesaba göre, mahkeme harçlarında mahsus bir tenakus görülmekte bulundu
ğu cihetle 1943 malî yılı için (2 000 000) lira talimim ihtiyata muvafık bulunmuştur. 

Fasü : 14 
Pasaport, kançılarya ve İkamet tezkeresi harçları 

(Muhammen miktarı : 180 000 lira) 
1942 sekiz aylık tahsilatı ile 1941 malî yılı son dört ayhk tahsilatı yekûnu (181 935) liradır. 

Bu sebeple 1943 malî yılında bu fasü için (180 000) lira tahmin olunmuştur. 
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Fasıl : 15 
Noter harçları 

(Muhammen miktar : 1 100 000 lira) 
Bu fasılda 1942 malî yılının ilk sekiz ayında (814 671) lira, 1941 malî yılının son dört ayın

da da (371 471) lira tahsil olunmuştur. 1942 malî yılının son dört ayında da 1941 malî yılılnm 
geçen devresine ait miktar derecesinde tahsilat yapılabileceği kabul olunursa sene sonuna kadar 
(1 186 142) lira elde edilebileceği anlaşılmaktadır. Bu vaziyete göre 1943 malî yılı için (1 100 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : lö 
Diğer harçlar 

(Muhammen miktar : 51 000 lira) 
* 1. ••— Nüfus harçları: 

1942 malî yılının ilk- dört aylık tahsilatı ile 1941 malî yılının son dört aylık tahsilatı yekûnu 
(56 400) lira tutmakta ise de gelecek sene tahsilatın aynı seyri takip etmemesi ihtimal dahilinde 
bulunduğundan 1943 malî yılı için (40 000) lira talimin olunmuştur. 

2, — Eczane, ecza depoları ve ihtisas vesikaları harçları: • 
1942 yılının malûm olan ilk dört aylık tahsilatı ile 1941. yılı sekiz aylık tahsilat yekûnu 

(3 642) lira olduğundan 1943 malî yılı için (3 000) lira tahmin olunmuştur. 

3, — İhtira beratı harçları: . 
1942 yılı dört ve 1941 yılı sekiz aylık tahsilat yekûnu (8 987) lira olduğundan 1943 malî yılı 

için (8 000) lira konulmuştur. 
. Bu suretle fasıl için yapılan tahnıinat: 
40 000 Nüfus harçları , 

•-.'': 3 000 Eczane, ecza depolan ve ihtisas vesikaları harçları 
8 000 ihtira beratı harçları olmak üzere ceman 

.51 000 liradan ibarettir. 

Fasıl : 17 
Hayvan sağlık zabıtası resmi - ' . 

(Mnhammenat miktarı : 100 000 lira) 
Gümrükten alınan malûmata göre 1942 sekiz aylık tahsilatı (125 060) liradır. Ancak 1901 

sekiz aylık tahsilatı (55 906) liradan ibaret bulunduğu cihetle 1943 muhammenatmın (100000) li
ra olarak tesbiti muvafık görülmüştür. 

ÜÇÜNÜ KISIM 

İnhisarlar safi hasılatı 

Fasıl : 18 
Tütûftp İv&, Î(ahv6t £dfî/> ispirto ve ispirtolu içiciler ve revolver fişek m pattayıci maddeler 

(Muhammen miktarı .: 82 700 000 lira) 
Safi hasılat olarak İnhisarlar idaresinden 1942 malî yılının sekiz ayında (40 705 000) lira VÖ 

.1941 malî yılının son dört aynıda da (11 439 500) lira olmak üzere ceman (52 144 500) lira alınmış 
bulunmaktadır.: Ancak son zamanlarda inhisar resimlerine yapılan zamlar dölayısİyle senelik -sfı-. 
l'i hasılatın bu miktardan çok fazla olacağı ve bu -sobenle de yukarıda zikredilen rakamlara istinat 
rjdilemiyeceği şüphesizdir. İnhisarlar umum müdürlüğünce yapılan tahminlere göre-1943 malî 
yılı gayrişafi hasılatınm (150 682 578) liraya lıhü.ğ olacağı ve bundan bütçe masrafları olarak 



(11 975 718) lira ile hususi idare ve Tayyare cemiyeti hisseleri oları (3 313 170) liranın tenzilin
den sonra (135 393 690) lira sâfİ hasılat kalacağı anlaşılmaktadır. Bu miktarm (52 750 000) li
rası fevkalâde bütçenin varidatını teşkil eden inhisar mamulâtmdan alman Millî Müdafaa vergi
sine tekabül etmekte olduğundan bütçeye dahil olan İnhisarlar safi hasılatı (82 643 690) lira tut
maktadır. ,Bu sebeple Ira fasıl için.1943 malî yılı mııhammenatı (82 700 000) lira olarak kabıû edil
miştir. 

Fasıl : 19 
Kibrit ve çakmak 

(Muhammen miktarı : 7 720 000 lira) 
1. — Kibrit ve çakmak hasılatı: 

Kibrit inhisarından Hazine hissesi her yıl iki taksitte tahsil edilmektedir. Satışların 25 000 
sandığa kadav olan kısmı için alman maktu miktar (1 750 000) liradan ibarettir. Ancak dolar 
kuruna hağlr olan bu miktar değişmekte olduğu cihetle hirinci taksit olarak (538 134) lira ve 
ikinci taksit olarak (538 446) lira ve 25 000 sandıktan fazla satılacağı tahmin olunan 17 000 san
dık için de (313 716) lira ki eeman (1 390 296) lira tahsilat elde edileceği anlaşılmaktadır. Bun
dan dolayı 1943 malî yılı için bıı maddeye (1 390 000) lira konulmuştur. 

2. — Maktu miktar: 
Şirketle mevcut mukavele mucibince maktu miktarı teşkil eden. (50 000) liraya dolar kurunun 

tatbiki l&sn m gelmekte ve buna nazaran mezkûr miktar (30 756) liradan ibaret bulunmaktadır. 
Bundan dolayı ınuhammcnat (30 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

3. — Kibritten alman müdafaa vergisi: 
J942 malı yılı sekiz aylık tahsilatı (2 792 994) liradır. Bu miktarın yarısının ınütaakıp dört| ayda 

tahsil olunacağı farzcdîlirsc sene sonuna kadar (4 189 491) liranın tahsil olunabileceği anlaşılmak
tadır. Diğer taraftan 1943 malî yılında 42 000 sandık yani 210 000 000 kutu kibrit satılabileceği 
tahmin olunmaktadır. Millî Müdafaa vergisi haîeu kutu başına 2,25 olduğuna göre verginin tu
tarı (4 725 000) lira tahmin edilmektedir. Ancak Millî Müdafaa vergisine kutu başına otuz para 
zammı mutasavver olduğuna göre (1 575 000) 'lira tutacak olan bu zammın ilâvesi halinde 1943 malî 
yılı muhammenatı (6 300 000) liraya baliğ olacaktır. Bu hesaplara göre bu fasılda: 

1 390 000 Kibrit ve çakmak hasılatı; 
30 000 Maktu miktar; 

6 300 000 Millî Müdafaa vergisi olarak; 

7 720 000 lira tahmin olunmuştur. > \ ',' ' ; " J'' \ ; "'; " ; ; ' ; •• . , . , - ; '•"; J -

Fasıl : 20 
Oyun kâğıdı 

(Muhammen miktar : 50 000 lira) -
Bu fasıldan hesaba alınan 1942 malî yılı dört aylık tahsilat yoktur. 1941 yılı sekiz aylık tahsi

latı (32 637) liradır. Kızılay ccmiyetji 1942 yılı içindeki satışların 20 bin düzineyi yani 240 000 
desteyi bulacağını tahmin etmekte olup bu miktarın inhisar resmi de (240 000) lira tutmaktadır. 
Bundan % 25 hazine hissesi (60 000) lirayı bulacağı cihetle 1943 yılı için (50 000) lira tahram 
olunmuştur. ' • ' • ' . . . | -. ,, ; . • 

ÖÖRDÜNCti KİSİM 

• Devlete ait eni val VÖ emlâk'hasılatı -
Fasıl i 21 

Devlet ormanları hastlatt 
• Devlet; ormanları mülhak bütçe ile idare edilmekte olduğu cihetle bu fasla bir şey konmamıştır, 
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Fasıl : 22 

Gayrimenkul İcar ve ecrimisÜleri 
(Muhammen miktar : 300 000 liradır 

1. — İcar bedeli: ' 
11142 malî yflı ilk sekİK aylık tahsilatı ile 1941 son dört aylık tahsilatı yekıımı (236 016} lira 

olması hasebiyle 1943 malî yılı için. (250 000) lira tahmin .olunmuştur. 

2. — Eerimisil : 
Bu maddeden 1942 ilk sekiz ayı ile 1941 son dört ayında ceman (49 008) lira tahsilat vâki ol

muştur. 1943 malî yılı için de (50 000) lira tahmin olunmuştur. 
Bu suretle fasıl için : ;" 

250 000 İcar bedeli; ' 
50 000 Eerimisil olarak; ; 

300.000 Lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl :23 

Menkul ve gayrimenkul mallar sattş hasılatı 
(Muhammen miktar: 3 420 000} liradır.) 

1. — Menkul mallar satış- bedeli: 
1942 malî yılı sekiz aylık hasılatı (1 239 390) ve 1941 son dört aylık hasılatı (340 132) lira ol

mak üzere senelik hasılat (1 579 522) liradır. Ancak 1942 hasılatında görmen fazlalığın askerî 
birlikler tarafından külliyetli miktarda bazı menkul mallar satılmasından nleri geldiği gözönüne 
alınarak 1943 malî yılı için (1 000 000) lira tahmin olunmuştur. 

2. — Peşİn-para ile satjflan gayrimenkuller: 
1942 malî yılı sekiz aylık hasılatı 828 505 ve 1941 dört aylık hasılatı 642 741 lira olarak sene

lik hasılat 1 471 246 lira tutmaktadır. 1943 pıalı yılı için (1 200 000) Üra tahmin olunmuştur. 

3, — Taksitle satılan gayrimenkuller: 
1942 malî yılı ilk sekiz ayı ile 194İ malî yılı son dört ayında bu tertipten (1 124 284) lira ha

sılat vâkıdır. 1943 malî yılı için (1 000 000) lira tahmin olunmuştur. 

i. — Borçlanma suretiyle satılan gayrimenkuller ; 
1942 malî yılı ilk sekiz ayı ile 1941 malî yılı son dört ayı hasılat yekûnu 2G8 709 lira tutmak

tadır. 1943 malî yılı için (220 000) lira tahmin edilmiştir, • 
Bu suretle fasıl yekûnu : 
1000 000 Menkul mallar satış bedeli; 
1 200 000 Peşin para ile satılan gayrimenkuller; : ! , ' 
1 000 000 Taksit ile » > ' • . .' 

220 000 Borçlanma suretiyle satılan gayri menkul ler olmak üzere; 

3 420 000 Liradan ibaret bulunmaktadır, 
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BEŞÎNOÎ KISIM 

Devletçe idare edilen müesseseler 

Fasıl : 24 
Devlet demiryolları ve limanlan 

_ Fasıl : 25 
Posta, telgraf ve telefon 

Bu fasla bir şey konmamıştır. 
Fasıl : 26 

Darphane ve Damga matbaası hasılatı 
(Muhammen miktar : 50 000 liradır.) 

Bu tertiplen 1.942 ilk dört aynıda hasılat yoktur. 194] sekiz aylık hasılatı 51 368 lira olması 
hasebiyle .1943 malî yılı için (50 000) lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 27 
Resmî matbaalar îıasilah 

(Muhammen miktar : 30 000 lira.) 
, 1942 malî yılı dört aylık hasılatı 12 075 ve 1941 sekiz aylık hasılatı 18 187 liradır. 1943 malî 
yılı için (30 000) lira tahmin cdilmişt&r. 

Fasıl : 28 - * ~~ "'" 
Umumî mektepler hasılatı ' 

(Muhammen miktar: 25 000 lira) 
1942 dört aylık hasılatı 1 426 lira ve 1941 sekiz aylık hasılatı 34 758 lira olduğuna göre 1943 mali 

yılı için (25 000) lira tahmin olunmuştur. 
Fasıl :29 

Diğer müessesele* îıasilah 
• (Muhammen miktar: 1̂ 0 000 liradır) 

1942 dört aylık tahsilatı ile 1941 sekiz aylık hasılat'yekûnu 183 980 lira olduğu cihetle 1943 malî 
yılı için 180.000 lira vazedilmiştir. 

. Fasıl : Sö 
Konya ovası sulama hasılatı 

(Muhammen miktar: 00 000 liradır) 
1942 dört aylık hasılatiyle 1941 sekiz aylık hasılatı yekûnu 63 068 lira olmasına binaen 1943 malî 

yılı için 60 000 lira talimin edilmiştir. . __ ' 
Fasıl : 31 

Radyo hasılatı 
(Muhammen miktar: 1 100 000 liradır). 

1942 malî yılı ilk sekiz aylık hasılatı 1 066 426 lira ve 194İ son dört aylık hasılatı da 88 452 lira 
olduğu cihetle senelik hasdatm 1 154 878 lirayı bulması memuldur. Bu vaziyete göre 1943 malî yılı 
için 1 100 000 lira tahmini muvafık görülmüştür. 

ALTINCI KISIM 
Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından Devlet hissesi 

Fasfl : 32 
İmtiyazlı demiryollarından alınan 

' Geçen senelerde olduğu gibi, bu senede varidat taluuinüıo imkân görülememiştir. 



—.136 — 
." _^ \ \ Fasıl : 33 

Fenerler hasılatı mukabili alman 
(Muhammen miktar : 50 000 lira) ' 

Liman umum müdürlüğü bilançosuna göre hasılatım 250 - 260 bin lirayı bulması mümkündür. . 
Bundan mezkûr umum müdürlüğe ait olan 175 bin lira çıktıktan sonra bakiyesinden yansının Ha
zine hissesi teşkil edeceği için bu hesap üzerinden hasılatın (50 000) lirayı tutacağı tahmin olun
maktadır. . ' : . 

Fasıl : 34 
• Mükerrer sigorta şirketinden alman 
(Muhammen miktar: 225 000 liradır) 

Bu varidat, mükerrer sigorta inhisarının idaresi mukabilinde şirketten alman 200 000 lira ile ha
sılattan nispî surette hisseden terekküp etmektedir. 1942 yılınm dört aylığı ile 1941 yılının sekiz aylığı 
hasılat yekûnu 231 088 lira tutması hasebiyle 1943 yılı iğin-225 000 lira tahmin edilmiştir. 

• . • •• F a s ı l : 3 5 

. Mukavelesi mucibince Musul petrollerinden alınan 
(Muhammen miktar : 620 000 lira) 

1942' malî yılı hissesi olarak 619 361 lira alınmıştır. İ943 malî yılı için de aynı miktarın vazı' 
muvafık görülmüştür. 

YEDÎNCÎ KISIM 

Müteferrik varidat 

Faaıl : 36 
Haşine muamelelerinden mütevellit varidat 

(Muhammen miktar: 1 750 000 lira) 
1. — Hazine portföyü ve iştirakleri geliri; 

1942 dört aylık hasılatı 45 537 lira ve 1941 son sekiz aylık hasılatı 7G7 359 liradır. Bu hesaba gö
re senelik hasılat 812 968 liradır. 1943 malî yılı için 750 000 lira talimin olunmuştur. 

2. — Faiz : 
1942 dört aylık hasılatı 95 983 lira ve 1941 sekiz aylık hasılatı 969 792 lira olarak «endik hasılat 

1 065 775 lirayı bulmaktadır. 1943 malî yılı içini 000 CÖ0 lira tahmin olunmuştur. 
Böylece bu fasıl yekûnu: 

750 000 Hazine portföyü ve iştirakleri 
1 000 000 Faiz olmak üzere . 

• 1750 000 lirayı bulmaktadır. 

Fasü : 37 
Tayyare resmi . 

(Muhammen miktar: 3-200 000 lira) 
1942 illi: sekiz aylık tahsilatı 2 203 435 ve 1941 son dört aylık tahsilatı 826 101 liradır. 1942 malı 

yılınm son dört -ayında da talısilâtm 1941 yılındaki seyri takip edeceği farzolunursa senelik yekûn 
3 029 556 lirayı bulmaktadır. Diğer taraftan 1942 malî yılının son dört ayında, ilk sekiz aylık 
tahsilatın yarısının elde edileceği hasebiyle senelik tahsilat 3 327 104 liraya baliğ olacak
tır. 1941 senesi son dört aylık tahsilatında 4226 numaralı kanunla yapılan zamlar dahil bulunma
dığı için ikinci hesap tarzının hakikate daha yakın olduğu kabul olunarak 1943 malî yılı 3 200 000 
lira tahmini muvafık görülmüştür. 
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Fasıl : 38 

Askerlik mükeUefiy&ti 
(Muhammen miktar: 500 liradır) 

1942 sekiz aymda 633 lira ve 1941 dört ayındada 865 lira tahsilat vâki olmuştur. Ahvali hazıra 
dolayısiylo bu tertipten fazla hasılat beklencmiyeceği cihetle 1943 malî yılı içinde bu fasla (500) lira 
konması muvafık bulunmuştur. 

Fasü : 89 
Kıymetli evrak 

(Muhammen miktar : 200 000 lira) 
1942 malî yılı dört aylık hasılatı 81 020 ve 1941 sekiz aylık hasılatı 147 514 lira olduğuna göre 

1943 malî yılı için (200) lira tahmin edilmiştir. 
Fasıl : 40 

Muayyen masraflar karşiltğt varidat 
(Muhammen miktar :'205 000 lira) 

1. — Kambiyo murakabesi mukabili Cumhuriyet Merkez bankasından alınan : 
Bu tertip için masrafa müsavi olmak üzere (125 000) lira konulmuştur. 

2. — Teftiş mukabili şirketlerden ve mütaahhitlerden alman: 
1942 dört aylık haslâtr (9 912) ve 1941 selriz aylık hasılatı (208 515). liradır. Hasılatın düştüğü 

nazarı itibara alınarak 1943, malî yılı için (80 000) lira tahmin edilmiştir. . - * 
Bu suretle fasıl yekûnu 
125 000 Kambiyo murakabesi mukabili Merkez bankasından alman 
80 000 Teftiş mukabili şirketlerden ve mütaahhitlerden alman olmak üzere 

205 000 liraya baliğ olmaktadır. 
Fasıl : 41 

EsM aîacaJclar 
(Muhammen miktar : 280 000 lira) ; 

1, — Tavizattan isirdat: 
1942 dört aylık hasılatı (61 208) ve 1941 sekiz aylık hasılatı (194 36G) liradır. Ancak bu tertip

ten hasılatın gittikçe azalmakta olduğu nazan itibara alınarak 1943 malî yılı için (180 000) lira 
tahmin edilmiştir. . 

2, — Mülga vergiler bakayası: 
1942 malî yılı dört aylık tahsilatı (206 455) vel941 sekiz aylık tahsilatı (18 221) liradır. Mülga 

vergiler bakayasının gittikçe azalmaka olduğu nazarı itibara alınarak 1943 malî yılı için (100 000) 
lira tahmini muvafık görülmüştür. 

Bu suretle fasıl İğin 
180 000 Lirası tavizattan istirdat 
100 000 » mülga vergiler bakayası olmak üzere 

280 000 lira tahmin edilmiş bulunmaktadır, 
Fasıl : 42 

Cezalar 
(Muhamnıenat miktarı : 3 750 000 lira) 

1. — Para cezalan: 
1942 sekiz aylık tahsilatı (534 466) lira ve 1941 dört aylık tahsilatı (379 990) lira olmak üzere 
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senelik miktar (914 456) lirayı bulmakta iso de 1943 malî yılı iğin 750.000 Ura talimini ihtiyata mu
vafık bulimm.us.tar. 

2. — Zam cezaları 
. 1942 ilk sekiz aylık tahsilatı (2 335 697) lira ve 1941 son dört aylık tahsilatı (874 491) lira olarak 

senelik tahsilat (3 210 188) lirayı 'bulmaktadır. 1943 malî yılı iğin (3 000 000) lira tahmin olun
muştur. i 

Bu vaziyete göre fasıl yekûnu: - ' . - . , , • . . ••••'• 
750 000 Para cezaları . . . . . . 

3 000 000 Zam cezaları olmak üzere 

3 750 000 liradan ibarettir. 
Faşü : 43 

İstanbul üniversite hastlaU 
(Muhammen miktar : 80 000 lira) 

1942 malî ydr ilk dört aylık hasılatı (25 291) ve 1941 son sekiz aylık hasılatı (61 275) liradır. 
1943 malî yılı için (80 000) lira tahmin olunmuştur. 

Faşü : 44 
MüteferrİIt hasılat 

. (Muhammen miktar : 6 000 000 lira) 
1942 ilk sekiz aylık tahsilatı (5 9.77299) lira ve 1941 son dört aylık tahsilatı (2 043 142) lira 

olduğuna göre senelik miktar (8 020 439) lirayı bulacaktır, .Ancak, müteferrik hasılatta ittırat ola-
mıyacağrna binaen 1943 malî yılı için (6 000 000) lira vazı ihtiyata muvafık görülmüştür. . 

SEKİZİNCİ KISIM 

' " ": • Fevkalâde varidat 
Fasıl : 45 

İktisadi buhran vergisi 
(Muhammen .miktar :. 26 600 000 lira) 

1. — Hizmet erbabından: . 
1942 ilk sekiz aylık tahsilatı (17 495 649) ve 1941 son dört aylık tahsilatı (4 131 989) liradır. 

Buna nazaran bir senede (21 627 638) lira elde edilmesi mümkündür. Diğer bir hesaba göre de 
1942 malî yılı ilk sekiz aylık tahlâtmdan merkezce toptan tevkif ve mahsup edilip mütaakıp ay
larda elde edüemiyecek.olan (7 903 535) liranın tenzilinden sonra artan ve nakten vâln tahsilatı 
gösteren (!) 500 108) liranın yansının- daha bu sene nihayetine kadar elde edileceği düşünüldüğü 
takdirde yıllık tahsilatın (22 266 465) liraya varacağı kabul olunabilir. Bu neticeye göre 1943 malî 
yılı için her iki hesap tarzının vasatisi olan (22 000 000) Ura tahmin ve kabul olunmuştur. 

2. — Sair kazanç erbabından: 
1942 malî yılı ilk sekiz ayı tahsilâtt (4 551 139) ve 1941 son dört aylık tahsilatı (99 576) lira 

olmak üzere senelik tahsilat (5 641 715) lirayı bulabilecektir. Ancak, kazanç vergisi münasebetiyle 
arzedildiği veçhile, varlık vergisi, tesiratı nazarı dikkate alınarak 1943 malî yık için yukarda gös
terilen rakamdan bir milyon lira eksiği ile (4 600 000) lira tahmini ihtiyata daha muvafık görül
müştür. 

Bu suretle bu fasıl yekûnu 
22 000 000 Hizmet erbabından 
4 600 000 Sair kazanç » olmak üzore ; . . " . 

26 600 000 liraya baliğ olmaktadır. 

http://bulimm.us.tar
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Muvazene vergisi 
(Muhammen miktar : 25 500 000 lira) 

1942 malî yılmm ilk sekiz aylık tahsilatı (20 538 405) lira; ve 1941 malî yılının son dört aylık 
tahsilatı da (5 349 112) liradır. Bu hesaba göre senelik miktar (25 887 517) lirayı bulmaktadır. 

Diğer bir hesaba göre de, 1.942 malî yılma ait ilk sekiz aylık tahsisattan merkezce toptan tev
kif ve irat kaydolunan (8 461 961) liranın tenzilinden sonra artan 11 965 3G9 liranın yarısının 
senenin mütebaki dört ayı zarfında aynen tahsil edilebileceği gözönüne alınarak bu mîlttarlara sa
bıka tahsilatı olan (151 405) liranın da ilâvesiyle senelik tahsilat (26 561 324) liraya baliğ ol
maktadır, Bu rakkamlara nazaran 1943 malî yılı muvazene vergisi olarak (25 500 000) lira 
tahmin olunmuştur, 

Fasıl : 47 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 
(Muhammen miktar: 17 500 000) 

1942 malî yılının ilk sekiz aylık tahsisatı (13 432 504) lira ve 1941 malî yılının son dört aylık 
tahsilatı (3 782 162) lira olmasına göre senelik tahsilat (17 214 C66) liraya baliğ olabilecektir. 
Diğer taraftan 1941 malî yılının ilk sekiz ayında yapılan tahsilattan, bu müddet zarfında merkez
ce toptan tevkif ve mahsup edilen (4 461 961) lira indirildikten sonra kalan miktarın yarısı
nın senenin nıütaakıp dört ayı zarfında aynen tahsil edilebileceği farzolunursa, senelik tah
silat (17 917 514) liraya baliğ olabilecektir. Bundan dolayı 1943 malî yılr için bu her iki hesabın 
vasatisi olarak (17 500 000) lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 48 
Binalardan alman müdafaa vergisi 
(Muhammen miktar : 2 500 000 lira) 

1942 malî yılı ilk sekiz aylık tahsilatı (1 946 133) lira ve 1941 son dört aylık tahsülâtı 
(605 972) lira olarak senelik talısilât miktarının 2 552 105 lirayı bulabileceği anlaşıldığı cihetjle 
1943 malî yıh için 2 500 000 lira tahmin edilmiştir. . -

Fasıl : 49 
Posta, telgraf ve telefon müdafaa vergisi 

(Muhammen miktar: 2 100 Q00 lira) . 
1942 İlk sekiz aylık tahsilatı 1 427 705 lira ve 1941 son dört aylık tahsilatı 402 190 liradır. 

Ancak 1941 dört aylık tahsilatta İ942 malî yıh iptidasından itibaren mer'iyet mevkiine giren 4226 
numaralı kanunla yapılan bir misil zam dahil bulunmadığından 1942 malî yılmm mütaakıp dört 
ayında bu zammın da elde edileceği hesap olunduğu takdirde senelik yekûn 2 232 085 liraya baliğ 
olabilecektir. Diğer bîr hesaba göre, 1942 malî yılının son dört ayında, ilk sekiz aydaki tahsisatın ya
rısının elde edilebileceği kabul olunursa senelik yekûn, 2 141 558 lira tutmaktadır. Bu hesaplara 
göre 1943 malî yılı için 2 100 000 lira tahmini muvafık bulunmuştur, 

Fasıl: 50 
Gümrük çıkış vergisi 

(Muhammen miktar; 17 000 000 lira) 
1942 malî yıh ilk sekiz aylık tahsilatı 11 406 905 lira ve 1941 malî yılı son dört- aylık tahsilatı 

2 387 045 liradır. Ancak 1942 malî yılı iptidasından itibaren mer'i olan 4226 numaralı kanunla 
bu verginin nispeti .% 3 den ,% 10 a çıkarılmış bulunduğu cihetle, 1941 yılmm son dört ayındaki 
tahsilatta bu zaın dahil değildir. Bu zamma tekabül eden 5 571 775 liranın da ilâvesi halinde 
senelik yekûn 19 365 725 lirayı tutabilecektir. Diğer bir hesaba göre, 1942 malî yılının son dört 
ayında, ilk sekiz aylık tahsilatın yarısımn elde edilebileceği kabul olunursa, senelik yekûn 
17 140 358 lira olabilecektir. Diğer taraftan Tiearet vekâletâ 1943 malî yıh zarfında 190 milyon 
liralık ihracat yapılabileceğini tahmin etmekte ve ihracat vergisinden herhangi bir tenzil mev-
zuuhahis olmamakta ise de ihracat vaziyeti dünvu buhraniyle alâkalı bulunduğundan 1943 malî 
yılı için ihtiyaten 17 000 000 lira tahmin olunmuştur. 





Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 14.V .1943 
Esas No. 1/1 
Karar No. 26 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 27 . I I . 1943 tarih ve 6/619 sayılı tezkeresiyle Büyük Meclise su
nulup Yüksek Reislikten encümenimize havale buyurulan 1943 malî yılı Muvaze
ne! umumiye kanunu lâyihası ile lâyihaya bağlı cetveller, Teşkilatı Esasiye kanu
nunun 95 nci maddesi hükmüne tevfikan miadında verildiği anlaşılmış ve aşağıda 
gösterildiği şekilde tetkik ve müzakere edilmiştir: , ._j 

Bütçeyi ana katlariyle mütalâa edebilmek için memleketimizi de tesiri altında 
bulunduran beynelmilel duınıma kısaca temas ederek içinde yaşadığımız şartları 
gözden geçirmeyi faydalı telâkki ettik. 

1940 teşrinlerinde Balkanlara sıçrıyan harp ateşi 1941 baharında bütün Balkan
ları sarmış ve aynı senenin haziranında doğuya, son ayında da uzak doğuya sira
yet etmekle küremizin bütün kıta ve denizlerini harp sahası haline koymuştur. 
1942 yılında bu hal devam etmekle beraber yer yer genişlemiş ve şiddetini bir 
kat daha arttırmıştır. 

Bu badire karşısmda yalnız muharip Devletlerin değil harp cuşı kalmış millet
lerin de bütün varlıklarını millî müdafaayı takviyeye sarf ve hasretmeleri katlar 
tabii bir şey olamaz. Bundan dolayıdır ki bilhassa harp içinde bulunan memle
ketlerde sivil ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş müesseseler, harbi kazandı
racak malzeme istihsaline salih bir hale ifrağ edilmekte, iktisadi alanda çalışan kol
lar ya doğrudan doğruya veya bilvasıta harp ve müdafaa hizmetlerine bağlan
makta ve nihayet nakil vasıtaları hemen hemen harp ile ilgili eşya ve malzemenin 
naldı işlerinde kullanılmaktadır. ;._ . _. 

Bu haller ve bunlara munzam olarak denizlerde seyrüsefer emniyetsizliği bey
nelmilel ticari münasebetleri hadden aşırı azaltmıştır. 

Diğer taraftan harp ve müdafaaya hazırlık masraflarının tasavvurun üstüne 
çıkması her Devleti vergi nispetlerini arttırmağa veya yeniden vergi ihdas et
meğe, Devlet borçlarını mümkün olduğu kadar çoğaltmağa ve hattâ nâçar kalınca 
tedavül hacmini tezyit etmeğe sevketmektedir. Paranın çoğalması isej istihsal ve 
ithalâtın aynı tempo ile yükselmesi şöyle dursun, bilâkis yukarıda arzedildİği veç
hile bir kat daha düşmesi yüzünden, fiyatları alabildiğine arttırarak hayat pahalı
lığına saik olmaktadır. _ 

Halk kütlelerini bu pahalılığın zararlı akibetlerinden korumak ve zaruri ihti
yaç maddelerinden malınım kalmalarına meydan vermemek için çareler aramak 
her Devletin ön jüânda gelen en önemli meşgalesini teşkil etmektedir. 

Harbin doğurduğu muvazenesizlikleri önlemek, harbi idame veya millî mü
dafaayı takviye ve halkın ana ihtiyaçlarını temin etmek düşünceleriyle istihsalden 
istihlâke kadar bütün iktisadi hâdiseleri sistemli bir müdahale veya murakabe ile 



düzenlemek usulü hemen her memlekette kabule mazhar olmuş ve bu suretle sulh 
iktisadiyatı,. yerini harp iktisadiyatına terketmiştir. 

Memleketimize gelince: Yukarıda işaret ettiğimiz veçhile 1941 senesi baharı ile 
haziranında harp âfetinin evvelâ Balkanlara ve sonra da Sovyet Rusya'ya sirayet 
etmesi üzerine, sınır ve kıyılarımızın hemen her tarafı ateşle çevrilmiş ve bunun 
tabii bir netiesi olarak yabancı memleketlerle ticari münasebetlerimiz büsbütün 
güçleşmiştir. 

Aynı zamanda bu durum, müdafaa hazırlıklanmızın bir kat daha istikmalini 
ve hızlandırılmasını icabettirmiştir. Gerçi bu hazırlıklar bir çok vatandaşların is
tihsal alanından çekilerek silâh altına alınmalarını intaç etmiş ve bu da bir taraf
tan. istihsalâtımızı müteessir etmekle beraber yapılması gereken, masrafların nor
mal gelirlerle karşılanması imkânsızlığı dolayısiyle istikraz ve emisyon gibi fev
kalâde kaynaklara müracaat olunmasını zaruri kılmış ise de umumî politikamızda 
başlıca umdemiz olan sulh siyasetini sağlamakta bu hazırlıkların gördüğü hizmet, 
dikkatle teemmül edilince takip edilen hattı hareketin zaruri olduğu kadar 
isabetli, olduğunu kabul etmemek elden gelmez, 

Yukarıda arzedilen sebeplerle i stil: sal âtımızın ve ithalâtın azalması ve büyük 
mikyastaki masrafları karşılamak mecburiyeti, bizde de tabii neticelerini vermiş.ye 
eşya fiyatları makul ve makbul haddi aşmıştır. Buna karşı Millî kontuma kanu
nu ile murakabe, müdahale tedbirleri alındığı gibi istihsalâtı çoğaltmak için mühim 
kararlar alınmış ve ithalâtın kabil olduğu kadar tezyidi için Hükümetçe meşkûr 
gayretler sarf edilmekte bulunmuştur. 

Zirai istihsal : istihsalâtı çoğaltmak vadisinde alman tedbirlerin başında hu
bubat fiyatlarının yükseltilmesi gelir. Bundan başka çiftçilerimizin daha randı
manlı çalışmalarını sağlıyacak zirai âletlerle teçhizine çalışılmış, hattâ bu vazife 
ile mükellef bulunmak üzere Ziraat vekâletince Zirai donatım müessesesi ku
rulmuş, zirai' krediler miktarca iki misline çıkanlmakla beraber faiz hadleri 
indirilmiş ve müstahsillere şimdiye kadar hiç bir sene yapılmıyan bir nispette 
48 bin ton tohumluk tevzi edilmiş ve nihayet Ziraat vekâletinin teşkilâtı ile ve 
hassatan kombinalar vasıtasiyle doğrudan doğruya ve vâsi mikyasta istihsale 
girişilmiştir. 

Kombinalar idaresinin bu sene kendi hesabına 353 bin dekar araziyi ektiği 
ve önümüzdeki yıl bu miktarın bir buçuk milyon dekara çıkarılacağı ifade edil
miştir. Zirai istihsali çoğaltma tedbirleri arasında yer yer ikmal edilen su 
işlerinin sulama ameliyesine başlaması da zikre şayandır. 

Sınai istihsale gelince : Bütün memleketler demire müteallik maddelerin ihra
cına müsaade etmemekte ve bu hususta bir çok müşkülât göstermekte olduğun
dan muhtaç bulunduğumuz yeni tesislerin kolaylıkla vüejıde getirilmesine imkân 
olmamakla beraber içinde bulunduğumuz sene zarfında Sivas çimento fabrika
sının ikmaline muvaffakiyet elverdiği ve mayıs ayında faaliyete bağlıyacağı, 
bundan başka Karabük'te asitsülfirik ve süper fosfat fabrikalariyle izmit'te 
klor fabrikasının inşaatı ikmal edilmiş ve işlemeğe açılmış veya açılmak üzere 
bulunmuşlardır. 

Elycvm işlemekte olan fabrikaların hammadde noksanı yüzünden ye hattâ 
zaman zaman kömürsüzlük sebebiyle faaliyetleri, sekteye uğramakla beraber bü
yük bir istihsal noksaniyle karşılaşmadığımızı ve buna mukabil Sümerbank'm ba
zı imalâtında artışlar dahi kaydedildiğini salâlıiyettar zevatın ifadelerine atfea 
SöyByebilıriz, _ _ _ J. „ ^ 
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Maden istihsalâtımız : 1942 takvim senesi istilısalâti, maden kömüründe bir 

miktar noksan kaydetmiş ise de bakır ve linyitte mühim gelişmeler göstermiş, 
demir, krom ve kükürt ise son senelerin vasatisini tutabilmiştir. 

Dış ticaretimiz : Beynelmilel mübadelenin mâruz bulunduğu namüsait şart
lardan bahsetmiştik. Maaliaza memnuniyetle kaydedelim ki bu güçlükler en de
rin tesirini 1941 senesi ithalât ve ihracatında yapmakla kalmış, 1942 yılındaki 
harici ticaretimiz yekûnu ise kıymet itibariyle, mühim ilerlemeler kaydetmiştir. 
O kadar ki önümüzdeki "yıl bütçesi içinde ihracat (çıkış) vergisinin 18 milyon gibi 
vai'İdat kalemleri içinde hatırı sayılır bir rakamla ifadesi kabil olmuştur. Bu 
hayırlı neticenin tahassulunda ithalâtı teşvik yollu alman tedbirlerin ve ihraç mal
larımızın kıymetlerindeki artışın tesiri olmakla beraber, bunu, bir taraftan da dip
lomasimizin Devletlerle siyasi münasebetlerimizde yarattığı çok müsait durumdan 
faydalanarak ticari münasebetlere lâyık olduğu istikameti vermek kudretini gös
termemize medyunuz sanırız. 

Malî durum: İthalât ve istihsalâtın ve. biaııeticc iş hacminin azalması ile ver
gi gelirlerinde noksanlık baş göstermesi tabiidir. Bunun aksine olarak millî mü
dafaa ihtiyaçlarının çoğalması yüzünden bütçelerin masraf tertipleri haddinden 
fazla artmaktadır. Buna karşı bütün Devletlerce başvurulan çareler hemen ta-
mamiyle birbirinin aynıdır. Bu vaziyet karşısında her Devlet millî müdafaaya 
taalluk etmiyen hizmetler karşılığı olan masraf tertiplerinde kabil olan tasarrufu 
yapmakla beraber evvelâ vergi kaynaklarına müracaatla vergi nispetlerini çoğalt
mak, muafiyetleri kaldırmak ve nihayet yeni mükellefiyetler ihdas etmek sure
tiyle hem para ihtiyacını karşılamak ve hem de işlerin daralması yüzünden başı 
boş kalan ve piyasada zararlı roller oynaması melhuz bulunan tedavül hacmini 
azaltmak cihetini tercih etmektedir. 

Hükümetimiz ve Büyük Meclis tc 1940,1941 ve 1942 malî yılları bütçelerini tev-
zin için 3828, 4040 ve 4226 sayılı kanunlarla vergiler üzerinde aynı ameliyeyi 
yaptığı gibi 4305 sayılı Varlık vergisi kanunu ile bilhassa içinde bulunduğumuz 
fevkalâde hallerin bahşettiği imkânlarla teraküm ettirilmiş sermaye ve servetleri 
vergiye tabi tutarak bu paraları piyasadan çekmiş ve bu suretle fiyatların mü
temadiyen artmasına sebep olan bir amilin zararı kısmen Önlendiği gibi elde edilen 
•mühim yekûnlar emisyona gidilmesini bertaraf etmiştir. 

1943 malî yılı bütçesinin âdi masraf tahsisatım karşılamak üzere Yüksele He
yete sunulmuş bir kanun lâyihası mevcuttur. Vergi, mevzuu üzerinde ciddi, incele
meler yapılması vo ihdas edilecek mükellefiyetlerin hayat şartlarını ağırlaştırmıya-
cak ve halkm geliri ile mütenasiben artacak istikrazlar; vergi gelirlerinin Millî 
müdafaa ihtiyaçlarını karşılamağa kâfi gelmemesi her Devleti bu masrafların 
mühim bir kısmını, İstikrazla temin eylemeğe sevketmektedir. istikrazların ihti
yacı karşılamak hususunda olduğu kadar muayyen bir zaman için olsun, teda
vüldeki parayı azaltmak suretiyle faydalar temin ettiği aşikârdır. Bunun için
dir ki bizd'O de 1941 malî yılında alınan kanuni salâhiyetlere istinaden 75 milyon 
liralık tasarruf bonolariyle iki tertipte ceman 15 milyon liralık İ rak - Iran de
miryolu istikraz tahvilleri piyasaya çıkarılmış ve bankaların mevduat ve ihti
yatları ile munzam karşılıklarına ve tekaüt sandıklarının ihtiyaçtan fazla mev
cutlarına bonolar verilmek suretiyle istikraz kaynağından istifade edilmiştir. 
1942 malî yılında dahi 12 milyon lirası ikramiyeli ve 28. milyon lirası yalnız fa
izli olmak üzere 40 milyon liralık birinci tertip Millî Müdafaa istikraz tahvil
leri çıkarılmıştır. 
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Hükümetin istikraz bahsinde dahi daha semereli neticeler alması igm tetki-
katta bulunması yerinde olur. Bunun yalnız maliye cephesinden değil Hükü
met meselesi olarak ele alınması ve vatandaşların ihtiyaçlarından artan para
ların emilmesi için şümullü tedbirler alınmasını gerekli görürüz. 

Emisyon : Umumî harp sırasında ve onu takip eden devrede bazı memle
ketlerin enfilâsy ondan çektikleri acı tecrübeler henüz hatırlardan, silinmediği için 
hemen hiç bir Devlet, katî bir zaruret duymadıkça tedavül hacmini arttırma
ğa teşebbüs etmemektedir. Muharip Devletlerin bile gayet ihtiyatlı bulunduk
ları bu mevzu üzerinde Hükümetimizin hassas olması kadar tabii bir şey olamaz. 

Filvaki muhtelit' kanunlarla Hükümete verilen' omisyon salâhiyetle finden 
ancak (567 395 733) liralığının yani salâhiyet yekûnuna nazaran % 51 inin kul
lanıldığım görmekteyiz. Tedavülde bulunan evrakı nakdiye miktariyle yukarı
daki rakam arasında faTkın izahına yarıyacağı için aşağıya şu rakamları sırala
mağı faydalı gördük: 

567 733 267 İstimal olunan emisyon miktarı (17.IV.1943 tarihinde) 
133 737 113 Eski evrakı, nakdiyeden itfa edilmiyen kısım 
71 753 060 Merkez bankasının ticari senetler mukabilinde yaptığı reeskont 

773 223 340 
723 317 013 17 . TV . 1943 tarihinde tedavüldeki evrakı nakdiye miktarı 
49 908 327 Azaltılan emisyon miktarı 

Hazine % 5 faizli bonolar hasılından Cumhuriyet Merkez bankasına ve kefalet 
bonoları karşılığı olarak da Sümerbank'a tevdiat yapmak suretiyle ye Merkez 
bankasındaki hesabı carisi ile bu tenzil ameliyesinde müessir olmaktadır, 

Tahsilat işleri: Vergi tahsilatında görülen intizam ve inkişafı memnuniyetle 
kaydetmek fırsatına malik bulunuyoruz. Filvaki Hazine mizanlarına göre 1941 ma
lî yılı haliyo talıakkukatina nispetle tahsilat miktarı % 98>16 ya baliğ olmuştur ki 
bu nispet şimdiye kadar elde edilen derecelerin en yükseğini teşkil etmektedir, 
Tahsil, masraflarına gelince: Bu da seneden seneye azalmaktadır. Nitekim Mali
ye tahsil şubeleri ve tahsildarları marifetiyle tahsil edilen yekûnlara nazaran' ci-
bayet masrafı nispetleri 1938 de % 6,21 iken 1939 da % 5,69,. 1940 da % 4,51 tut
muş ve 1941 de ise bu nispet % 3,61 e tenezzül etmiştir. 

Hazine muamelâtı nakdiyesi: Malî işler arasmda Hazine muamelâtına temas 
etmemeği-doğru bulmadık, içinde bulunduğumuz 1942 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 
edilerek bu sayede ifası mukarrer hizmetler yerine getirildiği gibi bunlardan te
vellüt eden Hazine borçlan da miadında ve muntazam bir şekilde Ödenmiştir. Bu 
vaziyet yukarıda dahi işaret ettiğimiz veçhile Maliye tahsilat işlerinin istenilen 
bir tarzda işlediğini ve yurd d asi arımızın Hazineye karşı itimat beslediklerini 
göstermesi itibariyle memnuniyete değer bulunmaktadır. Aşağıdaki rakamlar Ha
zine muamelâtmdaki inkişaf ve intizamı belirtmektedir. 
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Malî yıl başı 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

5.V.1943 

Hazine muhasipliği vez-
. ne ve banka mevcudu 

38 146 470 
37 122 751 
41 033 034 
59 761 489 
68 430 281 

129 339 099 

Hazine muhasipliği ile 
mali sandıkları ve banka

lar mevcudu 

46 265 209 
50 083 542 
53 888 951 
79 905 136 
91 540 442 

Döviz vaziyeti: 1940 senesindeııberi başlıyan sairdim devanı ettiği ve içindi'. 
bulunduğumuz sene Merkez bankasındaki döviz mevcudunun yirmi iki milyon beş 
yüz bine baliğ olduğu anlaşılmıştır. Bu netice üzerinde ihraç mallarımızın fi
yatlarının artışının tesiri olduğu kadar istenilen ithal maddelerinin istenildiği ka
dar getirilememesİnin de müessir olduğu şüphesizdir. -

Bu umumî ve mücmel maruzattan sonra bütçenin tetkikıııa geçiyoruz. 
,, Üç senedenbcri Dahilî nizamnamenin 22 nci maddesine uyularak tatbik edi
len usule, bu sene dahi riayet olunmuş ve vekâlet ve daireler bütçelerinin tet
kiki hususi mazbata muharriri sıfatiylo. seçilen arkadaşlara tevdi edilmiştir. 

Arkadaşlarımızın meşkûr mesailerimi belirten raporlar, her masraf bütçesinin 
basma geçirilmek suretiyle Yüksek Heyete sunulmuş bulunmaktadır. 

Bütçe müzakerelerine mutat olduğu veçhile Maliye vekili FuacI Ağralı'nııı 
umumî beyanatiyle 12 . IV . 1943 tarihinde başlanmış ve 13 . V . 1943 tarihinde ni
hayet verilmiştir. . 

Bu beyanat, içinde bulunduğumuz sene, malî vaziyetimizi vakıalara ve ra
kamlara istinat etmek suretiyle belirtmiş ve bunlara lnyaseıı, bugünkü şartla
rın devamı halinde, önümüzdeki sene ümit olunan inkişafları izaha matuf bu
lunmuştur. 

Vekilin ifadelerine nazaran 1942 malî yılındaki tahsilat, geçen seneye na
zaran büyük inkişaflar göstermiş ve bunun neticesi olarak 1943 malî yılı mas
raf bütçesi 1942 3̂ 0 nispetle 86 milyon ve küsur liralık bir fazlalığı ihtiva etti
ği halde bunun ancak 15 milyon, miktarındaki kısmının vergilere yeniden yapıl
ması düşünülen zamlarla karşılanması derpiş edilmiştir. Aradaki mühimce far
kın kazanç, gümrük ve muamele vergileri gibi bazı varidat kalemlerinde kay
dedilen fazlalıklaı* ile karşılanabileceği anlaşılmıştır. 

Yine vekil tarafından 1942 malî yılında borç ve emisyon miktarının 1941 se
nesine nispetle bir miktar daha arttığı, vaı-lık vergisinin tatbikma geçilmesi 
üzerine j^emden istikraza ve emisyona mahal ve lüzum kalmadığı, bu vergi ha
sılından bir miktarının da 1943 malî yılı fevkalade tahsisatını karşılamağa ya-
rıyacağı - ifaöe edilmiştir. Maahaza 1943 yılındaki Millî Müdafaa fevkalâde 
masraflarının emisyona gidilmeden karşılanabilmesinin çaresi yeni vergi mat
rahları bulunması olduğu Vekilin ifadeleri cümlesinden bulunmuştur. 

1943 yılı masraf bütçesi geçen seneye nazaran 86 056 411 lira fazlasiyle 
480 383 349 lira olarak teklif edilmektedir. Bu tezayütte eşya fiyatlarının 
artmasının büyük bir hissesi olmakla beraberlik tahsille teknik bilginin, çi
zilmiş olan plân dairesinde tahakkuku için ihtiyarı gereken mühimce masraf
larla çiftçi çocuklarımızın daha faydalı ve verimli çalışmalarım sağlamak üzere 
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açılacak amelî ziraat ve bahçe okullarının istilzam ettiği üç milyon lirayı mü
tecaviz tahsisatın da tesiri aşikârdır. Fevkalâde durumun istilzam ettiği bunca 
masraflara rağmen hayati hizmetleri ihmal etmemek hususunda Cumhuriyet 
bütçelerinin gözonündc bulundurduğu esasa 1943 senesi bütçesinde dahi yer ve
rildiğini memnuniyetle kaydederiz. -

Bütçedeki fazlalık âmillerinden biri de İmparatorluk devrinden kalma borç
ların tasfiyesi İçin (15 000 000) lira gibi bir yekûnun masraf tertiplerinde yer 
almasıdır. 

Bundan başka memur maaş ve ücretlerine ait tertiplerde de nazarı dikkati 
celbcdecck ziyadelikler vardır. Bunlardan bir kısmı geçen sene kabul edilen 
ve kısmen tatbikma geçilen kanunların bu sene tamamen tatbik edilmesinden 
neşet etmekte ve bir kısmı da yeniden teklif edildiği anlaşılan Teşkilât kanun
larına dayanmaktadır. Henüz Yüksek Meclisçe kabul edilmemiş olan bu kanun 
lâyihalarında tasavvur ecülen teşkilât'karşılığının bütçeye kaydedilip edilmeme
si münakaşayı mucip olmuş, ve neticede bu karşılıkların bütçeye geçirilmesi 
derpiş edilen teşkilâtın kabulü mânasını tazanımun etmeyip ileride ademi ka
bul halinde bu karşılıkların tasarruf edileceği tabii bulunmuş ve ancak kabulü 
takdirinde karşılığının temini külfetinden vareste kalınmak üzere masraf tertip
lerinde ipkası tercih olunmuştur. 

Şu ciheti tekrar edelim ki bütçede teklif edilen fazlalık 86 milyon lira ol
duğu halde yeni vergilerle karşılanması düşnülen miktar yalnız 15 milyon lira
dır. Mütebaki 70 küsur milyon liranın varidatta husule gelen gelişmelerle kar
şılanacağı anlaşılmaktadır. 

Masraf bütçesine Encümende yapılan zamlar : Masraf bütçelerinin tetkiki 
sırasında Hükümet tarafından dermeyan edilen istekler üzerine veya doğrudan 
doğruya Encümence yapılmış bazı ilâveler vardır ki bunların tutarı 6 334 000 
liradır. Bu suretle masraf bütçesi yekûnu 486 717 349 liraya çıkmış bulunu-

Encümen tarafından ilâve edilen' başlıca rakamlar şunlardır: 
Büyük Millet Meclisi •«. \ ~. • . '..' 
Kiyaseti Cumhur • 
Divanı muhasebat 
2814 sayılı kanun gereğince Ziraat bankasına verilmek üzere Ma
liye bütçesine 
Sermayesine mahsuben Devlet'Ziraat işletmeleri kurumuna ve
rilmek üzere Maliye bütçesine 
Darüşşafakaya yapılan yardıma ilâve olarak Maliye bütçesine 
Maliye vekâleti bütçesinin 201 nei faslının 1. 2, ve 3-neti madde
lerine • " . . 

2 149 916 
220 020 
21 000 

1 000 000 

500 000 

CO 000 
1 654 462 

5 605 509 
728 491 Muhtelif vekâletler bütçelerine yapılan müteferrik zamlar 

(i 334 000 
Büyük Millet Meclisine yapılan zammın Hükümet teklifinde yer almaması tabi

idir. İdare Heyetince lüzum gösterilen bu tahsisatın sebepleri raportör tarafından 
tafsildi arzedilmiş olduğundan yalnız bu ilâveden 1 800 000 lirasının 1943 malî 
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yılmda yapılması kararlaştırılan Meclis binasından bir kısmına ait inşaat karşılığı 
olduğunu zikretmekle iktifa edeceğiz. Maliye bütçesine yapılan ilâvelerin istinat 
ettikleri sebepleri kendi bütçesinde mütalâa etmek akla daha mülayim gelirse de 
varidat bütçesinin bahşettiği imkânların yerli yerinde kullanılmadığı gibi bir 
zanna ve zehaba biran dahi olsa malıal vermemek üzere hemen tasrih etmeği 
daha doğru bulduk. Ziraat bankasına -verilmek üzere 1 000 000 lira kabul edilme
si 2814 sayılı kanunun sarili hükmünü yerine, getirmek içindir. Filvaki -mezkûr 
kanunun Bütçe encümeninde sepkeden müzakeresini ihtiva eden mazbatada zi
rai borçlanıl tecili dolayısiyle Ziraat bankasının uğraması melhuz zararlarını 
önlemek üzere konmuş olan bu hükmün bankanın kâr etmesi üzerine tatbikına 
malıal olmıyacağı yolunda mütalâa serde dikliğini nazarı dikkate alan Hükümet, 
bu parayı bütçeye koymamışsa da henüz hükmü riıcr'i bir maddei kammiyeyi 
mazbatadaki yazılarla talil etmeği, muvafık görmiyen encümen Maliye vekilinin de 
muvafakatiyle bu tahsisi kararlaştırmıştır. 

Devlet Ziraat işletmeleri kurumuna, sermayesine mahsuben 500 bin lira veril
mesi ise istihsalin her zamandan ziyade ehemmiyet kazandığı şu sırada kurumun 
daha verimli çalışmasını sağlamak gayesine matuftur, iktisadi Devlet teşekkül
leri heyeti umumiyesinin her seneki toplantısında bu mevzua temas edilmekte ve 
kurumun biranevvel sermaye ile teçhiz ve takviyesi lüzumundan bahsedilmektedir. 

Darüşşafakaya yapılan yardımın 60 bin lira tezyidi bir mebus arkadaş tarafın
dan ileri sürülmüş vo müessesenin uzun seneler devam eden takdir ve şükrana 
lâyık mesaisi gözönüne alınarak ve bugünkü şartlara nazaran sıkıntılı bir duruma . 
düşmemesi için Hükümetin de muvafakat ettiği bu teklif ittifakla kabul edilmiştir. 

Maliye bütçesinin 201 ııci mukannen masraflar fasbna yapılan 1 654 462 liraya 
gelince: 

Bu faslın 1, 2 ve 3 ncü maddelerine mevzu tahsisat, hakikî ihtiyaca tekabül 
etmekten çok uzak olmasına rağmen Mıılıasebeİ umumiye kanununun verdiği sa
lâhiyete dayanarak Maliye vekâletince bu fasla ilâveler yapılmaktadır. Bütçenin 
samimiyeti bakımından bu tarz muameleyi muvafık görmiyen encümen bu tertip
leri ihtiyaca cevap verebilecek miktara çıkarmayı vazife bilmiştir. 

Mütebaki yedi yüz küsur bin liralık fazlalık, çoğu Hükümet tarafından sepke
den tekliflere istinat etmekte olup mütaaddit 'fasılları' ilgilendiren bu ziyadeler 
hakkında ait olduğu bütçelerin tetkiki sırasında beyanı mütalâa edilecektir. 

Vekâlet ve daireler bütçelerinin tetkikma başlarken şunu arzedelim ki Hükü
met tarafından tasrih edilen mucip sebeplerle raportörlerin raporlarında yazılı 
mütalâaları tekrarlamak, zait bir külfet demek olacağından mazbatamızda yalnız 
encümence'yapılan değişikliklere temas ile iktifa edilecektir, 

Büyük Millet Meclisi 6 356 808 
.Riyaseti Cumhur 748 383 
Divanı muhasebat 872 833 

Bu bütçeler- hakkında yukarıda mâruzâtta bulunulmuştur. 
Hükümetin teklifi Encümence kabul edilen 

Başvekâlet 1 319 800 1 329 119 
Arada 9 319 lira bir fazlalık vardır ki 68, 69 ve 70 nci fasıllârdaki tahsisatın 
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bundan evvelki senelerin vasatisine göre hakikî, ihtiyacı karşılayabilecek seviyeye 
çıkartılmasından ileri gelmiştir. . 

Hükümetin teklifi Encümence kabul edilen 

Devlet şûrası 392 286 405 285 
Aradaki-farkın. 12 199 lirası hakikî ihtiyaca tekabül etmek üzere 93 ve 94 

neti fasıllara, 800 lirası da kararlar mecmuasının ilk sayılarının tekrar basılması 
masrafları için 102 nciiasla konmuştur. 

Hükümetin teklifi Encümence kabul edilen 

Matbuat, umum müdürlüğü 2 289 192 2 328 191 
Bu bütçenin 108 ve 109 ncu fasıllarına geçmiş senelerin vasatisine göre eemari 

5 199 lira ilâve edilmiş, 49 800 lira da Hükümetin teklifi üzerine Anadolu 
ajansının muayyen yerlerde yeniden istihdam edeceği muhabirlerin ücret ve 
masrafları karşılığı olarak mezkûr ajansa yapılan yardıma zammolımmuştur. 

Bundan başka İstanbul radyosunun neşriyata açılması yolunda Encümen
ce izhar edilen arzu üzerine bu bapta her türlü imkânların mevcut bulunduğu 
verilen cevaplarla anlaşılmış olduğundan idarî makamlarca icabeden anlaşma
nın biran evvel tahakkuk ettirilerek neşriyata başlanması için 115 nci fasıldan 
•tasarrufu mümkün görülen 10 000 liranın bittensiil 120 nci faslın 2 nci madde
sine ilâvesi kararglr olmuştur. 

Hükümetin teklifi Encümence kabul edilen 

İstatistik umum müdürlüğü 325 363 334 562 
Encümence kabul edilen 9 199 lira fazlalığın 4 199 lirası diğer bütçelerde 

arzed'İlcn sebeplerle 133 ve 134 ncü fasıllara, 5 000 lirası da Umum müdürlü
ğün hazırladığı eserleri tabı ve neşretmeğe imkân vermek üzere 131 nci faslın 
ikinci, maddesine ilâve, edilmiştir. 

Hükümetin teklifi Encümence kabul edilen 

Meteoroloji umum müdürlüğü 892 281 899 206 
Aradaki farkı teşkil eden 6 915 lira hakikî ihtiyaçları karşılamak için 162, 

163, 164 ve 165 nci fasıllara zammolunmuştur. 
Hükümetin teklifi Encümence kabul edilen 

Diyanet işleri 90Q 404 905 404 
188, 189 ve 190 ncı fasıllara yapılan ceman 5 000 liralık zam aynı sebepten ne

şet etmektedir. 
Hükümetin teklifi Encümence kabul edilen 

Maliye vekâleti ^ 4 9 167 763 53 241 507 
Bu bütçenin Devletçe 'parasız verilecek giyim eşyasına mütaallik 263 ncü 

faslından tasarrufu mümkün olduğu anlaşılan 400 000 lira tenzil edildiği gibi Ye
şilay cemiyetinin mütaakıp senelerde yapılacak yardımlara mahsuben toplu bir 
yardımda bulunulması hakkındaki talep ve arzusu isaf edilerek 18 000 lira veril-
nriş olduğundan 271 nci fasıldan 5 999 lira indirilmiştir. 
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45 000 
63 000 
22 790 

1 654 462 
1 000 000 

500 000 
40 000 
50 000 
60 000 
30 000 

1 Buna.mukabil aşağıda yazılı fasıllara hizalarında gösterilen miktarlar ilâve 
olunmuştur: 

197 nci faslın 5 nci Türk borçlan idare masraf lan maddesine 
202 nci mahkeme masrafları faslına 
205 nci mektep ve kurs masrafları faslının 3 neü idare masrafla
rı maddesine , 
201 nci mukannen masraflar faslının 1, 2, 3 ncii maddelerine 
'2814 sayılı kanun gereğince Ziraat bankasına verilecek fevkalâde 
ihtiyat akçesi 
Sermayesine mahsuben Devlet Ziraat işletmeleri kurumuna 
Yaşıyan diller kursu bilûmum ücret ve masraflaan 
Beden terbiyesi umum müdürlüğüne ilâveten yardım 
Darüşşafakaya ilâveten yardım 
Türk maarif cemiyetine ilâveten yardım 

Bundan başka Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğüne, dok inşaatı için 
750 000 lira verileceği kayıtlı ise de bu para Münakalât vekâleti bütçesinden Maliye 
bütçesine nakledilmekte olup yeni bir zammı tazammun etmemektedir. 

Yukarıdaki rakamlardan Türk borçları idare masrafları maddesine ilâve edilen 
45 000 lira hakikî bir zammm ifadesi-olmayıp Devlet borçları bütçesinin 302 nci 
faslına dahil bulunan bu paranın bu fasılda yhv alması daha muvafık olacağına bi
naen Maliye bütçesine nakledilmiştir. 

. Maliye meslek mektebinin idare masrafları için istenilen 22 790 lira yeniden 
inşası tasavvur edilen mektebin bu takdirde istilzam edeceği masrafları karşıla
mak için konmuştur. Mahkeme masraflarına yapılan ilâve, hakikî ihtiyacı karşıla
mak içindir. 

Mukannen masraflara yapılan zamlar daha evvel tavzih edilmişti. 

Ziraat bankasına .verilecek bir milyon lira ile Ziraat işletmeleri kurumuna ilâ-' 
veten verilen 500 000 liranın sebepleri yukarıda arzodilmişti. 

Yabancı diller kursunun mühim bir.ihtiyacı karşılamak üzere açılacağı ve bu 
sayede yabancı, ülkelerde memleketimizi temsil edecek şahsiyetlerden îâyikiyle 
istifade edilmesinin temin edileceği izah edilmiştir. 

Beden terbiyesi umum müdürlüğüne yapılan zam hakkında mezkûr Umum 
müdürlük bütçesinde tafsilât verilmişti. 

Darüşşafakaya yapılan yardımın tezyidi sebepleri de yukarıda yazılmıştı. Ay
nı sebepler dolayısiyle Türk Maarif cemiyetine yapılan yardım da tezyit edil
miştir. 

Hükümetin teklifi Encümence kabul edilen 

Devlet borçları 121 471 683 121 790 289 
Geçen sene bütçesine nazaran mühim bir artış kaydeden bütçelerden biri de 

Devlet borçları bütçesidir. Bu artışa saik olan sebeplerin başında 15 ve küsur mil
yon lira ile (.% 7,5 faizli 1933 Türk borcu) tahvillerinin erken ödemeğe tabi. tu
tulması gelir. 

İmparatorluk devrinden kotu bir miras olarak intikal eden bu borcun 1943 
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haziranından sonra başabaş olarak ödenmesine cevaz veren itilâfnaıne ahkâmı
nın tatbik edilmesini Encümen de tasvip ile karşılamıştır. 

Bu bütçenin kabarmasına saik olan sebepler'-arasında fevkalâde tahsisat kar
şılıklarının arttırılması ve bütçe yekûniyle mütenasiben yükselen Merkez ve Zi
raat bankalarının hisseleri de zikre şayandır. "Bütçenin 302 nci faslmm birinci 
maddesinden 45 000 liranın tenzil edilerek Maliye bütçesinin 224 ncü faslının 
5 nci maddesine ilâve olunduğunu Maliye bütçesinde işaret etmiştik. 

Müzakere esnasında 306 nci faslın bir ve ikinci maddelerinde bahis mev
zuu kredilerin henüz kullamlmıyan kısımları için dahi itfa bedelleriyle faiz tah
sisatı konmasının sebepleri sorulmuş ve Maliye vekili tarafından bu kredilerin 
tamamen kullanılmaları ihtimali gözönüno alınarak' vazedilmiş olan tahsisatın 
aynen kabulü muvafık olacağı mütalâası serdedalmesi. üzerine bu tahsisat ka
bul edilmekle beraber bu tertiplerdeki tahsisatın münakale suretiyle devredil-
memesi yolunda Encümence izhar edilen arzuya Vekil tarafından da iştirak edil
miştir. 

Hükümetin teklifi Encümence kabul edilen 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti 9 633 591 9 663 591 
Cenup hudutlarımızda yapılmakta olan gümrük binaları için 30 bin lira ilâ

ve edilmiş ve bundan başka bazı fasıllar arasında zam ve tenziller yapılmıştır. 
' - Hükümetin teklifi Encümence kabul edilen 

Dahiliye vekâleti 8 022 219 8 017 051 
Bütçede küçük mikyasta değişiklikler yapılmış ve nakil vasıtaları mubayaa

sı ile inşaata mütaallik ceman 13 bin lira tahsisat Maliye ve Nafıa vekâletleri 
bütçelerine nakledilmiştir. 

Bütçenin müzakeresi sırasında kaza olmak için bütün şartları haiz olduğu ve
kâletçe dahi kabul ve tasdik edilmiş olan Bigadiç nahiyesinin yersarsıntışm-
dan uğradığı müthiş felâket dolayısiyle hususiyeti gözonüne alınarak ve Hükü
metçe yapılması kararlaştırılan yardımlardan lâyikiyle faydalanmasına 'imkân 
vermek üzere biranevvel kaza haline getirilmesi hususunda vekâletin kanuni 
teşebbüste bulunması ve kazanın teşkili için icabeden tahsisatın masraf tertiple
rine ilâvesi bazı arkadaşlar tarafından talep ve teklif edilmiş ve keyfiyet encü-. 
mence şayanı kabul görülerek bunun'için'Dahiliye bütçesine 8 232 ve Jandarma 
genel komutanlığı bütçesine 11 299 lira konmuştur. 

Emniyet umum müdürlüğü: Hükümetin teklif ettiği 13 192 279 lira aynen ka
bul edilmiştir. Yalnız bu bütçenin bazı fasıllarından 5 000 lira kadar bir tasarruf 
yapılmış, vilâyetlerde açılacak kursların masrafı olarak 392 nci faslın 3 ncü mad
desine ilâve olunmuştur. 

Hükümetin teklifi Encümence kabul edilen 

Jandarma genel komutanlığı 26 471 356 26 778 164 
Nakil vasıtaları satın alınması için konmuş olan paı*a Maliyo bütçesine naklo

lunmuş ve 413 ncü harp levazımı ve teçhizatı bedel ve'masrafları faslına da ilâve
sine lüzum gösterilen 400 000 lira zammedilmiştir. 
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Hükümetin teklifi Encümence kabul edilen 

.' Hariciye vekâleti 4 217 308' 4 215 308 
Muvakkat müstahdem kullanılmadığı anlaşılmakla bu tertipten 1 999 lira ten

zil olunmuş ve memurlar 'maaşı faslından indirilen 10 305 lira 430 ncu faslın müte
ferrik müstahdemler maddesine ilâve edilmiştir. 

Hükümetin teklifi Encümence kabul edilen 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 15 509 588 15 474 588 
'Maaşlar faslının birinci maddesinden tenzil edilen 1(52 131 lira ücretler faslının 

birinci, maddesine zamıuolunımıstur. Esasen bu para ücretler faslına dahil bulun
duğu halde lîefik Saydam lııfzıssıhha müessesesi daimî ücretli memurlavımn maaşa 
geçirilmeleri hususunda bir teklif t kanuni getirilmesi düşünülmüşken ücretli me
murlar için toptan karar alınmasının daha muvafık olacağını nazarı itibara alan 
Hükümet şimdilik eski vaziyetin devamını istemiş ve, encümen de kabul etmiştir. 

Bundan -'başka- nakil vasıtaları satın alınması için konmuş olan 35 000 lira 
Maliye bütçesine nakledilmiştir. •_ 

Hükümetin teklifi Encümence kabul edilen 

. Adliye vekâleti 14 734 276 14 907 776 
•Vekalet bütçesine "aşağıda yazılı fasıl ve maddeler hizasına konan rakamların 

yekûnunu teşkil, eden 173 500 liralık bir zam vapılmıştır. Vekil Ali Rıza Türel 
bizzat yaptığı tetkiklerle bu ilâvelere lüzumu katî olduğuna kanaat getirdiğini 
ifade etmiş ve esasen .raportörün raporunda da bu zamların .yapılması gerekli oldu
ğuna işaret edilmiş olduğundan teklif encümence kabul edilmiştir. 

7 000 502 nei faslın 1, 3 ve 4 ncü maddelerine 
10 000 "KKî'ııcı fasla 
1 500 507 nci faslın 3 ncü maddesine 

10 000 508 nei faslın 3 ncü maddesine 
.• •: 60 000 509 ncu fasla 
'.' 10 000 510 ncu fasla • 

25 000 511 nci faslın.meşhut suçlar maddesine 
25 000 514ncü faslın cezaevlerinde alınacak sıhhi tedbirler maddesine 

.". 25 000 516 nci mahkûm çocuklar ısialıevlerİ faslına 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü: Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi Encümence kaîml edilen 

- - - .Maarif.vekaleti 43 033 434 43 128 934 
"." 1942 malî yılı bütçesinde olduğu gibi bu sene dahi bir evvelki sene tahsisatına 

nazaran en büyük hisse, yine Maarif vekâletine verilmiştir. Bu isabetli hareketi, 
"encümen takdirle karşılamıştır.. 

Ana dâvalarımızın başında gelen ilk tahsil ile halkı kalkındıracak ve memleketin 
simasını değiştirecek hayırlı tesirler yaratmasını umduğumuz teknik tedrisat için, 
"fevkalade şartlar altında dahi, 10 milyon altı yüz bin lira kadar bir para ayırabil-. 
memiz' ideallerimize samimî bağlılığumztteyit eden canlı bir delildir. 
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Bütçenin müzakeresi esnasında bazı arkadaşlar mecburi hizmetin parasız ya

tılı talebeye hasredilmcsinin doğru plamıyacağı ve çünkü talebeye yapılan tedris 
masrafiyle yiyim ve giyim eşyası bedelleri-mukayese edilince birincinin daha ağır 
geleceği aşikâr olmakla beraber bütün hayat müddetince faydalanacağı malûmat 
ile kendisini teçhiz eden cemiyete karşı, bir gencin, hususiyle o cemiyet kendisinin 
hizmetinden müstağni değilse, lakayt kalması da düşünülcmiyeeeği mütalâası öne 
sürülmüş ve Encümen, bu mevzuun Hükümetçe ele alınarak ciddi bir tetkika ta
bi tutulması arzu ve temayülünü izhar etmiştir. 

Maarif vekâleti bütçesinin fasıl ve maddeleri arasında yapılan değişiklik
le!' şunlardır: 

558 nci faslın 3 ncü neşir masraflarından 5 000 ve 562 nci faslın 4 neü An
kara Konservatuvarı maddesinden 20 000 lira tenzil edilerek 588 ve 589 ncu fa
sıllara mütodavil sermaye olarak vazedilmiş ve bundan başka 582 nci faslın 4 
ncü maddesinden 35' 000 lira tenzil ve aynı faslın 7 nci maddesine 10 000, 592 nci 
faslın 2 nci maddesine de 100 000 lira ilâve edilmiştir. 

Hükümetin teklifi Encümence kabul edilen 

Nafia vekâleti 22 428 Ö42 22 621 642 
Bu bütçede yapılan başlıca değişiklik 615 nci faslın 2 nci maddesinden 75 000 

lira tenzil ile aynı faslm yeni açılan 13 ncü maddesine konmasından ibarettir. 
Bundan başka 6.16 nci yapı işleri faslının 8 nci Ziraat vekâleti kısmına 

190 000 lira ilâve edilmiştir. 
iktisat vekâleti : Yekûn itibariyle Hükümetin teklifi mahfuz kalmış yalnız 

bazı fasıllarda yapılan cüzi tenzillerin tutarı müteferrik müstahdemler tertibi
ne İlâve olunmuştur, 

Hükümetin teklifi Encümence kabul edilen 

Münakalât vekâleti 3 094 362 2 359 362 
Hükümetin teklifinde Denizyolları işletme umum müdürlüğüne doklar inşa

atı için verilecek 750 000 lira Münakalât vekâleti bütçesine konmuşken bu pa
ranın Maliye vekâleti bütçesine alınması ilci yekûn arasındaki büyük farkın 
husulüne sebep olmuştur. 

Bütçenin memurlar maaşı ile muvakkat tazminat fasıllarından tasarrufu 
mümkün olduğu anlaşılan ceman 53 426 lira indirilmiş 680 nci faslın birinci 
mayn yoketme masrafları maddesine 18 426 lira ve aynı faslın ikinci limanlan 

•temizleme maddesine de 50 000 lira ilâve olunmuştur. 

Ticaret vekâleti : Hükümetin teklifi yekûn itibariyle değişmemiştir. Ancak 
ticaret ataşeliklerinin istihkakları ücretten maaşa geçirilirken aldıkları fevkalâ
de zammın hesap edilmediği ve bunun yine ücretler faslında kaldığı anlaşıl
dığından bunun tutarı olan 11 521 lira ücretler faslından maaşlar faslına nak
ledildiği gibi 707 nci faslın birinci dış .sergiler maddesiyle 710 ncu faslın ikin
ci harcırahlar maddesinden ceman 21 034 lira bittenzîl 693 neü faslın ikinci 
müteferrik müstahdemle!' maddesiyle 696 ve 697 nci fasıllara zammedilmistir. 

Bütçenin müzakeresi sırasında eşya fiyatlariylc hayat pahalılığına temas edil
miş, vekil tarafından verilen cevaplara nazaran fiyat temevvüçlerine mâni olmak 
için/tetkikat yapılmakta olduğu ve bu meyanda bazı ana ihtiyaç maddelerinin 
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tevzii iğinde .bir tertiplenme ve cihazlarıma mevzuu üzerinde durulduğu ve önü
müzdeki sene şehir ve kasabaların ekmeklik ihtiyacının eskiden olduğu gibi Toprak 
mahsulleri ofisi tarafından temini cihetinin düşünülmekte bulunduğu, ordunun ve 
jandarmanın hububat ihtiyacından maada bakliyata ait isteklerinin temini vazife
sinin Toprak ofisince teminine çalışılarakbu sayede müşteri çokluğunun piyasada 
husule getirdiği menfi tesirlero meydan vcrilmiyeccği ifade edilmiştir. 

Hükümetin teklifi Encümence kaimi edilen 

Ziraat vekâleti .13 815 847 13 512 347 
Gecen sene bütçelerine nazaran en yüksek tezayüt nispeti bu bütçede görülmek

tedir. Ziraatın millî iktisdiyatımız bakımından haiz olduğu feyyaz kudret ve mil
yonlarca müstahsilin evsaf itibariyle dalı a iyi ve miktarca dana çok mahsul elde 
etmesinin memleket ölçüsünde husule getireceği servet ve refah gözönüne alınırsa 
Ziraat vekâletini almak üzere bulunduğu tedbirlerden dolayı tebrik etmek ve 
istenilen fazla tahsisatı seve seve vermek yerinde olur. Bütçedeki fazlalığın teka
bül ettiği başlıca masraf tertipleri Ziraat teknik okul.lari.yle bahçe teknik okul
ları. ye kauçuk bitkileri ıslah, deneme ve üretme rl'iye açılan fasıl ve maddeler
dir. Okullara alınacak çiftçi çocuklarına daha ziyade amelî ziraat usulleri öğre
tileceği ve bunlar için memuriyet mevzuubahis olmavıp okuldan elde edecekleri 
bilgileri kendi sahalarında tatbik ederek daha verimli ve feyizli semereler elde et
mek suretiyle köy kalkınması ve millî gelirin artması ıribi başlıca emellerimizin 
husulüne doğru adımlar atılacağı anlaşılmaktadır. Gittikçe artan ve artacak olan 
kauçuk ihtiyacımızı dahilden temine masruf olacak gayretleri encümen memnnni-
yetle telâkki etmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti bütçesi: Masraf yekunu aynen kabul edilmiş yalnız 770 
rtci fasbn 4 ııcü- Askerî fabrikalar kısmından 209 996 lira tenzil edilerek yine Askerî 
fabrikaların maaş ve müteferrik müstahdemler tertiplerine ilâve edilmiştir. 

Encümence yapılan zam ve tenziller neticesinde masraf bütçesi yekûnu 
486 717 349 liraya baliğ olmuştur. . 

Varidat bütçesi: 

1943 malî yılı için Hükümetçe tahmin olunan varidat 480 386 500 liradır. Bu 
miktar 1942 malî yılı bütçesinin varidat muhammenatma nazaran 86 058 160 lira 
fazladır. 

Hükümetçe vanılmış olan tahminlere 1942 malî yılının sekiz aylık tahsilat mik
tarına 1941 malî yılının son-dört aylık tahsilat miktarları ilâve edilerek bulunan 
miktarlar esas ittihaz cdİlmisiıv Varidat bütçesinin encümenimizde müzakere
sine başlandığı sırada 1942 malî vıhnm on aylık tahsilat miktarları merkeze 
.gelmiş oldufrnnflan bu miktarlara1941 malî .yılınnın 11 ve 12 nci aylarında tahsil 
edilmiş olan miktarların ilâvesi suretiyle elde edilen miktarlar esas tutularak 1943 
malı yılı varidatı tahmin olunmuştur. Encümenimizce bu suretle yapılan tah
minler neticesinde, Hükümet tahminlerinin bazı kalemlerinden ceman 4 366 000 
liranın indirilmiş ve bazı kalemlerine de 10 700 000 lira ilâve edilmiştir. 

Yapılan zam ve tenziller sonunda 1943 malî yılı âdi bütçe varidat tahminleri 
yekûnu encümenimizce 486 720 500 lira. olarak tesbit edilmiştir. 

http://okul.lari.yle
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Encümenimizce tenzili zaruri görülen varidattan 1 736 000 lirası hayvanlar 

vergisine taallûk etmektedir. Tenzilin sebebi 1943 malî yılı hayvanlar vergisi 
tahakkukatma esas olacak olan hayvan sayımı hakkında Maliye vekâletine gel
miş olan malûmattan bu sene bütün hayvanların miktarında ceman iki buçuk 
milyon baş noksan bulunmuş olmasıdır. Tenzil edilen miktar, bu noksana teka
bül eden vergilere aittir. Noksanlığın mühim bir kısmı, yani takriben yüzde kırk 
beşi koyunlarda görülmektedir. Bundan sonra en mühim noksanlık tiftik ve İni 
keçilerdedir ki bunun da nispeti umum noksanlığa nazaran % 28,5 dur. 

Şu vaziyete göre noksanın % 73,5 yani takriben dörtte üçü davarlardadır. Bu 
noksanlığın kış ve yem noksanlığı dolayısiyle hayvanlarda fazla telefat olmasın
dan ve ordu ihtiyacı için tabii zamanlara nispetle daha çok hayvan kesilmesin
den ileri geldiği alınan malûmattan anlaşılmıştır. Hayvan miktarında geçen sene 
dahi iki milyona yakın noksanlık tesbit edilmişti. Millî servetimizden ehemmi
yetli bir parça teşkil eden hayvan miktaarmda, devamlı bir mahiyet alan 
bn tenezzüller üzerinde Hüldimetçe durularak, alınması mümkün görülebilecek 
olan tedbirlerin ittihazı temenniye şayan bulunmaktadır. 

Tenzili arzedilen kalemlerden biri do inhisarlar varİdatmdadır. Bu ten
zilin sebebi, înhisarlar umum müdürlüğü bütçesine ait mazbatamızda beyan 
olunduğu veçhile kahve varidatının yapılmış olan tahmini bulamıyacağı nazara 
alınarak, Encümenimizce tenzili kararlaştırılan ve Yüksek Umumî Heyetçe tas
vip edilen iki milyon lira varidatın, umumî bütçe varidatı meyanmdan da 
indirilmesinden ibarettir. Encümenimizce varidat kalemlerinden bazılarına yapı
lan zamlar, on aylık tahsilat miktarında, sekiz aylık miktara nazaran hâsıl 
olan inkişaflara müstenit bulunmaktadır. Bunlardan üç buçuk milyon lira ile 
en mühim kalemi teşkil eden kazanç vergisi zammı, varlık vergisi tahsilatının, 
kazanç vergisi tahsilâtına müessir olup olmıyacağı hakkında, Hükümetçe, büt
çenin tanzimi sırasında bir tahmin yapılması mümkün görülemiyerek geçen se
ne muhammcnatmın aynen bırakılmasından ve Encümenimizce bu verginin on 
aylık tahsilatındaki inkişafa ve varlık vergisi tatbikatının gösterdiği vaziyete 
göre, kazanç vergisi tahmininin yükseltilmesi ieabedeceği kanaatma varılmış ol
masından mütevellittir. l' 

Diğer varidat kalemlerine yapılan zamlar da kezalik on aylık tahsilat mik
tarlarının gösterdiği inkişaflara müstenit bulunmaktadır. Bununla beraber En
cümenimiz, 1943 malî yılı varidat tahminlerini tetkik ederken 1942 malî yılının 
on aylık tahsilat miktariyle 1941 malî yılının son iki aylık tahsilatından elde 
edilen yekûnlarla mutlak surette mukayyet kalmıyarak her varidat ııov'inin hu
susiyetine göre artma veya azalma- ihtimallerini gözönüne alarak, tahminlerin
de en mühim .mevkii varidat .kalemlerinin hususiyetine, iç ve dış âmillerin bu va
ridat üzerind-c hâsıl edebileceği tesirleri de nazara almak suretiyle yapılan tak
dire vermiştir. „ 

Encümenimiz, yaptığı tetkikler neticesinde Hükümetçe, 1943 malı yılı vari
dat tahminlerinin yaşadığımız fevkalâde günlerin icabettirdiği ihtiyat.ve uzak 
görürlüğe uygun olarak yapıldığını memnuniyetle müşahede etmiş ve tahminler
de yaptığı değişikliklerde de . aynı yoldan yürümeği* vazife bilmiştir. 

Arzedilen tadillere esas teşkil eden 1942 malî yılı on aylık talısilâtiyle 1943 
malî yılının son iki aylık tahsilat miktarlariyle Encümenimizce tahmin olunan 
varidat aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 



M- Varidatın nev'i 

Hükümetçe 1943 malî 
yılı için tahmin olu

nan varidat 

Birinci kısım 
îrat ve servet vergileri 

Kazanç vergisi 
1 Ruhsat ve unvan tezkereleri ve vergi 

karneleri 
2 Ticaret ve sınai teşebbüslerle sair iş-

, lerden 
3 Hizmet erbabından 

Hayvanlar vergisi 
Davar, develer ve domuzlar 
Diğer hayvanlar 
Veraset ve intikal vergisi 
Madenler rüsumu 

İkinci kısım 
Muamele ve istihlâk vergileri 

Gümrük vergileri 
1 Gümrük resmi 
2 Ardiye ücreti ve 3023 sayılı kanunla İs

tanbul ve izmir Liman idarelerinden 
alınacak maktu ücret 

3 Gümrüklerde kullanılan bazı evraka ya
pıştırılacak müdafaa pulu hâsılatı 
Muamele vergisi 

1 ithalât muamele vergisi 
2 İmalât muamele vergisi 

800 000 

35 000 000 
19 000 000 

22 500 000 
5 600 000 

800 000 
600 000 

25 500 000 

250 000 

120 000 

20 800 000 
53 200 000 

1942 malî yılı' on ay
lık tahsilat miktarı
na 1941 malî yılmm 
on bir ve on ikinci 
aylarında tahsil edil
miş olan miktarların 
ilâvesi suretiyle bu
lunan senelik tahsi

lat yekûnu 

Encümence kabul olu
narak Umumî Heyete 
sunulan fevkalâde ver
gi' zamlarına ait ka
nun lâyihasının kabu
lü halinde elde' edile
ceği tahmin olunan 

varidat 

Encümence 1943 ma
lî yılı İçin kabul olu
nan varidat tahmini 

872 537 800 000 

46 521 222 
19 344 502 

22 607 396 
5 630 854 
818 574 
823 843 [*] 

38 500 000 
19 200 000 

21 115 000 
5 245 000 
800 000 
600 000 

ÇJE 
«re 
i 

32 309 000 26 500 000 

263 022 

301 994 

250 000 

120 000 

23 884 619 
46 004 419 

3 700 000 
7 200 000 

23 300 000 
53 200 000 



Hükümetçe 1943 malî 
yılı için tahmin olu-

I\. M. Varidatın nev'i nan varidat 

7 

8 
9. 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 

17 

3 

1 
2 
3 

4 

5 

1 
2 

3 

Bankalar ve sigorta şirketleri muamele' 
vergisi 
Dahili istihlâk vergileri 
Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 
Elektrik ve havagazı istihlâk vergisi 
Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler 
istihlâk vergisi 
ithalâttan alman muhtelif maddeler is
tihlâk vergisi 
imalâttan alınan muhtelif maddeler is
tihlâk vergisi 
Su ve kara av vergileri 
Nakliyat vergisi 
Sefineler rüsumu 
Damga resmi . 
Tapu harçları ve kaydiyeler 
Mahkeme 'harçları 
Pasaport, kançılarya ve ikamet tezkeresi 
harçları 
Noter harçlarr 
Diğer harçlar 
Nüfus harçları 
Eczane, eeza depoları ve ihtisas vesikası 
harçları • 
ihtira beratı harçları 
Hayvan sağlık zabıtası rüsumu 

6 000 000 

39 000 000 
3 200 000 

2 500 000 

4 000 000 

11 000 000 
800 000 

5 500 000 
90 000 

14 000 000 
3 500 000 
2 000 000 

İSO 000 
1 100 000 

40 000 

3 000 
8 000 

• 100 000 

1942 malî yılı on ay-
bk tahsilat miktarı
na 1941 malî yılınm 
on bir ve on ikinei 
aylarında tahsil edil
miş. olan miktarların 
ilâvesi suretiyle bu
lunan senelik tahsi

lat yekûnu 

5 499 700 

31 366 389 
•i 3 482 961 

2 944 473 

5 457 009 

12 135 848 
. 1 333 453 

5 636 382 
102 798 [*] 

15 187 582 . 
2 755 143 
2 472 442 

183 872 
1 210 109 

Eneümence kabul olu
narak Umumî Heyete 
sunulan fevkalâde ver
gi zamlarına ait kar 
nun lâyihasmm kabu
lü halinde elde edile
ceği tahmin olunan. 

varidat 

1 900 000 

1 500 000 

Encümence 1943 ma
lî yüı için kabul olu
nan varidat tahmini 

7 000 000 . 

39 000 000 
3 200 000 

2 500 000 

4 500 000 

11-000 000 
800 000 

5 500 000 
90 000 

14 500 000 
3 500 000 
2 000 000 

180 000 
1 100 000 

I 
1 
1 

59 289 [»] 40 000 

4 021 [*] 
9 112 [•] 

9.7 897 '[•] 

3 000 
8 000 

100 000 



82 700 000 

X 390 000 
30 000 

6 300 000 
50 000 

Üçüncü kısan 
İnhisarlar hasilah 

18 Tütün, tuz, kahve, eay, ispirto ve ispir
tolu içikiler, revolver, fişek ve patla
yıcı maddeler 

19 Kirbit ve çakmak 
1 Kirbit ve çakmak hasılatı 
2 Maktu miktar 
3 Kirbit ve çakmak taşlarından alman mü

dafaa vergisi 
20 Oyun kâğıdı 

Dördüncü kısım 
Devlete ait emval ve emlak hasılatı 

21 Devlet ormanları hasılâtr 0 
22 Gayrimenkul icar ve cerimisilleri 

1 İcar bedeli 250 000 
2 Eerimfenller 50 000 

23 Menkul ve gayrimenkul mallar satış ha
sılatı 

1 Menkul mallar satış bedeli 1. 000 000 
2 Peşin para ile satılan gayrimenkuller 

satış bedeli 1 200 000 
3 Taksitle satılan gayrimenkuller satış be

deli 1 000 000 
4 Borçlanma taksitleri hasılatı 220 000 

"; Beşinci Hasım 
•; Devletçe idare edilen müesseseler 

hasılatı 
24 Devlet Demiryolları ve limanları 0 
25 Posta ve telgraf ve telefon 0 
26 Darphane ve Damga matbaası hasılatı 50 000 
27 Resmî matbaalar hasılatı 30 000 
28 Mektepler » 25 000 
29 Diğer müesseseler » , • . 180 000 

63 048 800 80 600 000 

583 223 [e] 
32 896 [*] 

3 418 455 
32 634 [•] 

1,575 000 

1 390 000 
30 000 

6-300 000 
50 00O 

\ 394 994 [»] İ 

1 670 489 

1 597 390 

1 076 115 
302 483 

250 000 
50 000 

1 000 000 

1 200 000 

1 000 000 
220 000 

o t 

0 
0 

75 200 
33 552 
42 253 
158 961 

H [*] 
[*] n 

o 
o 

50 000 
30 000 
25 000 

150 000 



30 
31 

32 
33 
34 
35 

36 

37 
38 
39 
40 

İL Varidatın nev'i 

Konya ovası sulama idaresi > 
Radyo » 

Altıncı kısım 
Umumî müesseseler ve şirketler hastlö-

ttndan Devlet Jıİssesi 
İmtiyazlı demiryollarından alman 
Fenerler hasılatı mukabili alınan 
Mükerrer sigorta şirketinden alman 
Mukavelenamesi mucibince Musul petrol-
larmdan alman 

Yedinci krstm 
Müteferrik varidat 

Hazine muamelelerinden mütevellit vari
dat 
Hazine portföyü ve iştirakleri geliri 
Faiz 
Tayyare resmi 
Askerlik mükellefiyeti 
kıymetli evrak 
Bazı masraflar kargılığı varidat : 
Kambiyo murakabesi mukabili Cumhuri
yet Merkez bankasından alınan 
Teftiş mukabili şirketlerden ve müteah
hitlerden alman 
Teberrüat 

; ] H ' . . : 

" • . ; . : • ' 

Hükümetçe 1943 malî 
yılı için tahmin olu

nan varidat 

60 000 
1 100 OOU 

1942 malî yılı on ay
lık tahsilat miktarı
na 1941 malî yıbnm 
on bir ve on ikinci 
aylarında tahsil edil
miş olan miktarların 
ilâvesi suretiyle bu
lunan senelik tahsi

lat yekûnu 

81 022 [*] 
1 157 360 

Encümence kabul olu
narak Umumî Heyete 
sunulan fevkalâde ver
gi zamlarına ait ka
nun lâyihasının kabu
lü halinde elde edile
ceği tahmin olunan 

varidat 

0 
50 000 
225 000 

620 000 

750 000 
1 000 000 
3 200 000 

500 
200 000 

125 000 

80 000 
0 

0 
64 437 
231 089 [•] 

621 735 ' 

781 733 
1 087 770 
3 .183 189 

1 128 
243 400 

114 000 

[*] 

[•] 

255 362 [*] 
310 3İ4 

Encümence 1943 ma
lî yılı için kabul olu
nan varidat tahmini 

60 000 
1 100 000 

50 000 
225 000 

620 000 : 

1 

l 

750 000 
1 000 000 
3 200 000 

500 
200 000 

125 00O 

80 000 



41 

42 

43 
44 

1 
2 

1 
2 

Eski alacaklar 
Tavizattan istirdat 
Mülga vergiler bakayası 
Cezalar 
Para cezaları 
Zam cezalan 
istanbul Üniversitesi hasılatı 
Müteferrik hasılat 

Sekizinci kısım 
Fevkalâde varidat 

45 İktisadi buhran vergisi 
1 Hizmet erbabından 
2 Sair kazang erbabından 

46 Muvazene vergisi 
47 Hava kuvvetlerine yardnn vergisi 
48 Binalardan alman müdafaa vergisi 
49 Posta ve telgraf müraseleleriyle telefon 

abone bedellerinden alman müdafaa ver
gisi 

50 Gtfmrük çıkış vergisi 

180 000 
100 000 

750 000 
000 000 

80 000 
600 000 

255 338 [*] 
226 526 [*] 

952 403 
3 553 746 

90 472 [*] 
8 369 991 

22 000 000 
4 600 000 
25 500 000 
17 500 000 
2 500 000 

2 100 000 
17 000 000 

22 049 889 
5 782 727 
26 772 309 
17 283 168 
2 709 678 

1 962 709 
16 998 646 

180 000 
100 000 

750 000 
3 000 000 

80 000 
6 000 000 

; , 

İ '': 
i. 

i " • 

i 

22 000 000 
4 600 000 

26 000 000 
17 000 000 
2 500 000 

2 100 000 
18 000 000 

[*] işaretli rakamlar 1942 malî ythmn ilk altı ayhk talısilâtiyle 1941 malî yılının son altı aylık talısUâtımn yekûnunu İfade eder. 
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Eneümenimizceyapılan varidat tahminleriyle iki ve üçüncü sütunların yekûnla-. 

rı arasında görülen farklar, yukarıda da arzcdildiği üzere. her varidat kaleminin 
hususiyetine göre yapılmış olan düzeltmelerden ve Önümüzdeki yılın hâdiselerini 
bugünden katiyetle talimine imkân ohmyacağı -cihetle ihtiyatlı hareket etmiş ol
mak arzusundan ileri gelmiştir. 

Bu maruzata ilâveten şeker fiytlannın indirilmesi maksadiyle şeker ve glikoz 
istihlâk vergisi miktarında, Hükümetçe 4385 sayılı kanunla verilmiş olan salâhiye
te dayanılarak yapılmış olan tenzilât neticeleri hakkında encümenimizce yapılan 
tetkikatı da arzetmeği faydalı bulduk. 

Hükümet değişmez ve dar gelirli vatandaşlara yerilen şeker hariç olmak üzere, 
serbest satılan şekerin istihlâk vergisini 417- buçuk- kuruştan 135 kuruşa indir
miş ve bu suretle serbest şekerin fiyatı, fabrika teslimi 235 kuruşa düşmüştür. 
Hükümetçe yapılan tahmine göre bu tenzilât» serbest şeker satışını senevi takri
ben 75 bin tona çıkaracak ve bundan 94 500 000 lira varidat hâsıl olacaktır. Değiş
mez ve dar gelirlilere satılacak takriben on hin ton şekerden de 4 050 000 ] ira 
varidat elde edilecektir. Bu suretle 1943 malî yılı şeker ve glikoz istihlâk vergisi 
hasılatının. 98'550 000 liraya baliğ olacağı ümit edilmektedir. Encümenimiz sek^r 
ve glikoz istihlâk vergisinin indirilmesin den hâsıl olacak varidatın, bütçede tah
min olun an 39 mil von liradan fazlasının tamamen millî müdafaa fevkalâde ihti
yaçlarına hasru tahsisini bugünün ihtiyaçlarına en muvafık bir tedbir olarak telak
ki etmiş ve hu maksatla âdi bütçede mevcut olan tahmini olduğu gibi bırakmayı 
daha muvafık bulmuştur. 

Emisvon yoluna gitmekten âmini derecede sakınmanın para ve bütçe siyasetimiz 
bakımından ürerinde ehemmiyetle durul mn sı ieabeden hir mevzu olduğunu na
zarı dikkate alan encümenimiz, 1943 malî yılında gerek şeker ve glikoz istihlâk 
vergisinden. gerekse âzami ihtivatla tahmin edilmiş olan diğer varidattan hâsıl 
olacak f^^lfvîTn. t»»vm:men' millî müdafaa fevkalâde masraflarının karsılnur-ın-
smn hasrutahsis edilmesi hususunda Hükümetçe izah olunan noktai nazann isabe
tini tevid.^n-1943 milî vılmda. âdi bütçe masraflarından da mümkün olan tasar
rufların icrfisı. için şimdiden lüzumlu kararların alınmasını, munzam tahsilat ve 
münakale taleplerinin asgarî hadde indirilmesini temenni etmeği vazife bilir, 

1943 malî yjh Muvazonei umumiye kamına lâyihası : Birinci ve ikinci mad
deler m«svn.f vn. varidat bütçeleri yeldınlanna cöre yeniden yazılmıştır. Üçün
cü ve dördüncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddenin ihtiva ettiği (D) cetveli Encümence seçilen bir kaç ar
kadaş tarafından incelenmiş ve görülmüştür ki müteferrik müstahdemlere veri
len ücretler ve yapılan zamlar tamamiyle tesadüfe ve şahsi takdire müstenit bu
lunmaktadır. Bu sene dahi ücretlere yapılan bir kısım ilâvelerin mucip sebebi
ni diğer vekâleti erdeki . mümasillerine verilen aylıklar teşkil etmektedir. Bu su
retle on sene hizmet ettikten sonra faraza bir şoförün bugün aldığı ücret bir se
ne evvel gelen için dahi bir hak teşkil etmektedir. 

Hükümetçe bu mevzuun ele alınarak her sınıfın asgari ve âzami ücret had
lerinin tâyin edilmesini ve terfilerinde riayet edilmesi gereken esasların da tes-
bit olunmasını Encümen lüzumlu bulmuştur . 

5, 6 ve 7 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
7 nci madded* yazılı (C) cetveli üzerinde yapılan tetkikler neticesinde el-

yevm tatbiki ahkâmına lüzum kalmıyan mevzuat ile muafiyeti mutazammm 
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kanunların'cetvelden tayyı ve cezai nakdilere ait bütün mevzuatın sayılması imkân
sızlığı dolayısiyle bunları (umumî ve hususi bilcümle kanunların para cezası alınma
sını tazammun eden hükümleri) şeklinde cetvele yazmağa muvafık bularak umu
mî tâbir ile ifade edilmeni suretiyle bu eetvel tasfiye edilmiştir. Tine bu mad
dede yazılı ( t) cetveli tetkik edilerek yeni bir tertip ve tasnife tabi tutulmuş
tur. 

8, 9, 10, 11 ve 12 uei maddeler aynen, 13 ve 14 ncü maddeler ufak birer ilâ
ve ile, 14 - 25 neiye kadar olan maddeler de aynen kabul edilmiştir. 

26 ncı maddenin ihtiva ettiği hüküm Muhasebei umumiye kanununun 56 
ncı maddesiyle kabili telif görülemediğinden tayy edilmiştir. 26 sıra numarasını 
alan 27 ncî madde aynen kabul edilmiştir. 

Varlık vergisi hasılatının nereye kaydedileceğini ifade etmek üzere 27 nci 
madde tanzim edilmiştir. 

Muvazenei umumiye kanunlarının hükümleri bir seneye mahsus olmasına ve 
Muhasebei umumiye kanununun 30 ncu maddesindeki sarahate rağmen sene
lerce süren hükümlerin de bu kanunlarda yer aldığını gören Encümen bir kaç 
sene evvel bu usule nihayet verilmesi temennisinde bulunmuş ve filhakika bir 
çok hükümler bu suretle tasfiye edilmişti. Halen mahdut dahi olsa bu gibi hü
kümlere tesadüf edilmesi Encümeni, tekrar aynı temennide bulunmağa sevket-
miştir. 

Harp içinde tanzim edilen bütçelerin dördüncüsünü teşkil eden 1943 malî 
yılı bütçesinin diğer bütçeler gibi sulh içinde normal seyrini takip etmesini 
temenni ederken Millî Şefimizin isabetli irşatlariyle bir taraftan millî müdafaa 
kuvvetlerini istikmal ve diğer taraftan harici siyasette dürüst ve şerefli olduğu 
kadar metin bir hattı hareket takibeden Cumhuriyet Hükümetimize daimî başa
rılar dileriz. 

Reis 
Çorum 

t. Eker (Mezun) 
Amasya 

A. K. Yiğiioğlu 
Bitlis 

B. Omna 
Diyarbakır 

Ş. Ulup 
Hatay 

77. Selçuk 
îzmir 

M. Birsel 
Kütahya 

A. Tirİâoğln 
•Tokad 

77. W. Keşmir 
Yozgad 

A. Sungur 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 
Antalya 

İV, E. Sümer 
Bursa 

İ)r, S. Komik 
Edirne 

M. N. Cründüsaîp 
îsparta 

M, Karaağaç 
Kayseri 

F. Baysal 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Tokad 

E. A. Sevengü 
Zonguldak 
E. Erişirgîl 

M. M. 
Muğla 

77. Kitabet 
Aydın 

Gl. R. Alpm-an 
Çanakkale 

S. T, Arsal 
Giresun 

M. Akkana (Mezun) 
îstanbul 

77. Kortel 
Konya 

Dr. S. Trmalc 
Mardin 

E. Erten 
Tarbzon 

M. S. Anamur 
Zonguldak 

K. A. KııyucaM 

Kâtip 
îstanbul 
F. öymen 
Balıkesir 

S. örpeevren 
Diyarbakır 
M. Beldi 
"Giresun 

A. Sayar 
îstanbul 

77. Üllcmen 
Kütahya 
J7. Pekcan 
Samsun 

M. A. Yörilker 
Yozgad 
S. fçös 
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1943 malî yılı muvazenei umumîye kanunu lâyihası 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet bütçesine da
hil dairelerin 1943 mali yılı masrafları 
için bağlı (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (480 383 349) lira tahsi
sat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine da
hil dairelerin 1943 malî yılı masraf
larına kai'sılık olan varidat, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(480 386 500) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. —1943 malî yılı içinde 
Osmanlı bankasiyle olan Hazine cari 
hesabından başka kısa vadeli avans ve 
cari hesaplar akit ve küşadma ve âza
mi bir yıl vadeli Hazine bonoları İhra
cına Maliye vekili mezundur. Ancak 
hususi kanunların verdiği salâhiyet
ler hariç olmak üzere tedavülde bulu
nacak Hazine bonoları (25 000 000) li
rayı tecavüz edemez. 

Banka ve şirketlerin tenmiye için 
Hazineye yatırmak istiyecekleri fazla 
mevcutlarını kabule ve mukabilinde 
(100 000 000) liraya kadar Hazine bo
nosu vermeğe Maliye vekili mezundur. 

Hazinede mevcut millî esham ve 
tahvilât karşılık gösterilmek suretiyle 
temin olunacak krediler veya bunla
rın satış hedelleriyle uzun vadeli Dev
let tahvilleri "mubayaasına veya bu be
dellerle Hazinenin ortaklığı bulunan 
şirketlerdeki iştirak hisselerini ödeme
ğe ve İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
bu kabîl şirketlere ait hisse senetlerini 
satın almağa Maliye vekili mezundur. 

MADDE 4, — Dairelerin, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 
19 ncu maddesine dahü müteferrik 
müstahdemleriyle mezkûr kanunun 
mevzuu haricinde kalan memurları ve 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞ-
TIRISI 

MADDE 1. — Devlet bütçesine da
hil dairelerin 1943 malî yılı masrafları 
için bağlı (A) işaretli cetvelde göstei'il-
diği üzere (48(ı 717 349) lira tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine da
hil daimlerin 1943'malî yılı masraf
larına karşılık olan varidat, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (486 720 500) lira tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Aynen. 

MADDE 4. — Aynen! 
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ılakiİ vasıtaları, bağlı (D) işaretli cet
velde österilmiştir. 

Fasıl numaralariyle unvanları, bağ- . 
lı (E) işaretli cetvelde yazılı tertip
lerden 3656 sayılı kanunun 9 ncu mad
desi gereğince, idaresi zaruri görülen 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için 
aylık ücretli müstahdemler kullanıla
bilir. Bunların kadrolariyle 3656 sa
yılı kanunun 13 ncü maddesi hükümle
rine tabi ihtisas mevkileri tcra Vekil
leri Heyeti karariyle tesbit ve mütaa-
kıp yıl bütçesiyle Büyük Millet Mec
lîsine tevdi olunur. Bu tertiplerden 
alınacak kadroların, bütçede mevcut 
diğer hizmetlere ait kadrolara ilâve 
matdyethıde olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Mahremiyeti veya MADDE f>. — Aynen. 
amele yolduğu gibi hususi ve zaruri 
hallerde tahkimat işlerinde çalıştırı
lacak erlere (20) ve tahmil ve tahliye 
iğlerinde çahştırılaeak erlere (30) ku
ruşu geçmemek üzere yevmiye verile
bilir. Verilecek yevmiyelerden hiç bir 
suretle tevkifat yapılmaz. Maliye ve
killiğince teşkil edilecek Toprak tev
zi komisyonlarında çalışacak memur 
ve müstahdemlere yol masraflariyle 
birlikte, vassifeten köylerde bulunduk
ları günlere münhasır olmak üzere, 
seyahat yevmiyesi verilir. 

Hayvanla ve muayyen tarifeli na
kil vasıtalariyle gidilen mahallerle 
mücbir sebepler müstesna olmak üze
re komisyon memur ve müstahdemle
rinin aynı nakil vasıtası yi e seyahatle
ri mecburidir. Dağıtılan topraklar 2510 
sayılı kanunun 30 ncu maddesi ile 37 
nci maddesinin 2 numaralı bendi hü
kümlerine tabidir. 

MADDE 6. — Devlete ait yaylalar- MADDE 6. — Aynen. 
da otlatılan hayvanlar için kira, ücret 
ve sair namlarla bir şey aranmaz. 

MADDE 7. — Muhasebei umumiye MADDE 7, — Aynen. 
kanununun 29 ncu maddesi gereğince: 

1. Varidat nevilerinden herbirinin 
müstenit oldukları hükümleri gösteren 
(C) cetvelij 
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edecek eşyaya 

2. Vatani hizmet tertibinden ka
nunla muhassas maaşların müfredatı
nı gösteren (Ç) cetveli; 

3. Gelecek yıllara geçiei taahhüt
lere girişmiye mezuniyet veren kanun
ları gösteren (G-) cetveli; 

4. Maliye bütçesine konulmuş olan 
ihtiyat tahsisatından nakli caiz ter
tipleri gösteren (F) cetveli; 

5. Gümrük tarife kanununun 14 
ncü maddesi gereğince muvakkat ka
bul usulünden istifade 
ait (I) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
MADDE 8. -~ Maarif vekâleti tara

fından idare edilecek mektep pansi
yonları hakkındaki 1838 sayılı kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 2005 
sayılı kanunun 2 nei maddesi gereğin
ce talebeden alınacak üci'etler, bağlı 
(M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 1943 - 1944 ders yılı 
İçinde ücret ve masrafları Devlet ta
rafından verilmek üzere, pansiyonu 
bulunan mekteplerde parasız yatılı 
okutturulacak talebenin adedi (1 500) 
olarak tesbit olunmuştur. Bu mektep
lerde okuttuınılmak üzere, ders yılı 
zarfında Devlet hesabına ve 915 sayı
lı kânunun 2 nei maddesi hükümlerine 
göre alınacak parasız yatılı talebenin, 
Maarif vekâletince tensip edilecek bir 
kısmı umumî müsabaka île, bir kısmı 
da lise olmıyan vilâyetlerde imtihana 
talip olan ve hususi kanunun tâyin ey
lediği şartları haiz bulunan talebeler
den müsabaka imtihanında aynı vilâ
yet talebeleri arasında en çok muvaf
fak olanlardan tefrikiyle bu vilâyetle
re de talebe isabet edecek şekilde alı
nır, 

MADDE 10. — 2005 sayılı kanunun 
3 neü maddesi gereğince, her yıl Mu
vazene! umumiye kanununa bağlan
ması lâzımgelen kadrolar, ilişik (N) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. . 

MADDE 11. — 2005 sayılı kanun 
gereğinee açılmış olan pansiyonlar ge-

MADDE 8. — Aynen. 

MADDE 9. — Aynen. 

MADDE 10. — Aynen. 

MADDE 11. — Aynen. 
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lirlerinden (60 000) lira alınarak va
ridatı müsait olmıyan pansiyonların 
açığını kapatm'ıya tahsis olunur. 

MADDE 1.2. — Bütçelerde geçen yıl 
borçları tertiplerindeki tahsisat fev
landa tahakkuk eden borçlar, taallûk 
eyl edikleri hizmetlere tekabül eden 
tertiplerden bu tertiplere Maliye vekâ
letince nakledilecek tahsisattan ödenir. 

1928 - 1941 malî yıllarına ait olup, 
Muhasebei umumiye kanununun 93 
ııcü maddesine göre müruruzamana 
uğramamış ve karşılıkları, yılları büt
çelerinde mevcut borçlar, 1943 malî 
yılı bütçelerinin masraf tertipleri ta
sarruflarından eski yıllar borçları fa
sıllarına Maliye vekâletince nakledi
lecek tahsisattan ödenir. 

MADDE 13. — 1513, 2248, 2354, 
2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlara ta
bi borçlardan, tediyesi tahakkuk ede
cek olanlarla evvelce- tahakkuk ettiril
diği halde henüz sahiplerine verilemi-
yen tahvillerin karşılıkları nakden öde
nir. 

MADDE 14. — 459 sayılı Mahsubu 
umumî kanununa tabi borçlar için ve
rilecek tahvillerin istihkak sahipleri
ne tevdiinden evvel müruruzamana uğ
ramış kuponları bedelleriyle bunlar
dan (100) liraya kadar olan borçların 
tamamı ve bundan fazla olanların 
(100) liradan aşağı kesirleri nakden 
Öctenir. 

459 sayılı Mahsubu umumî kanu
nuna' göre verilen tahviller, Hazine
nin 1927 malî yılı sonuna kadar haki
kî şahıslar zimmetinde tahakkuk eden 
alacaklarİyle mahsup edilebilir. Bu 
mahsuplar, nâzım varidat ve masraf 
hesaplarında açılacak maddelerde göste
rilir. 

MADDE 15. — Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kamınla zeyillerine 
bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan 
bağh (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1943 malî yılı içinde mevkuf tu-

MADDE 12. — Aynen. 

MADDE 13. — 1513, 2248, 2354, 
2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlara ta
bi borçlardan,. tediyesi tahakkuk ede
cek olanlarla evvelce tahakkuk etiril-
diği halde henüz sahiplerine verilemi-
yen tahvillerin karşılıkları 1943 malî 
yılında dahi nakden ödenir. 

MADDE 14. — 459 saydı Mahsubu 
umumî kanununa tabi borçlar için ve
rilecek tahvillerin istihkak sahipleri
ne tevdiinden evvel müruruzamana 
uğramış kuponları bedelleriyle bunlar
dan (100) liraya kadar olan borçlanıl 
tamamı ve bundan fazla olanların (100) 
liradan aşağı kesirleri 1943 malı yılın
da dahi nakden ödenir, 

459 sayılı Mahsubu umumî kanu
nuna göre verilen tahviller, Hazine
nin 1927 malî yılı sonuna kadar haki
kî şahıslar zimmetinde tahakkuk eden 
alacaklarİyle mahsup edilebilir. Bu 
mahsuplar nâzım varidat ve masraf 
hesaplarında açılacak maddelerde gös
terilir. 

MADDE 15. — Aynen. 
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tulmuştur. Kadroları bu suretle mev
kuf tutulanlar hakkında Memurin ka- , 
nununun 85 nci maddesi hükmü tatbik 
olunur. 

MADDE 16. — Gerek Devlet daire
leri, gerek kambiyo kararnamelerinin 
hükümleri dairesinde tahakkuk ede
cek ihtiyaçlar için verileeek serbest 
dövizlere ait olmak üzere, takvim yılı 
itibariyle tanzim olunacak cetveller İc
ra Yekillei'i Heyetinin tasvibine arzolu-
mır. Bu cetvellerin fasılları üzerinde 
doğiiklikler ve münakaleler yapılması, 
yine İcra Vekilleri Heyetinin kararma 
bağlıdır. Kambiyo teşkilâtının mesa
isi ve kambiyo muameleleri Başvekilin 
yalan murakabesi altında bulunur. 

MADDE 17. — Hazinece satılan 
emval bedellerini vaktinde vermiyenle-
rin borçları Tahsili emval kanunu hü
kümleri dairesinde tahsil olunur. 

MADDE 18. — Ankara Yüksek Zi
raat enstitüsüne 2005 sayılı kanunun 2 
nci maddesi hükmüne tevfikan, yerli ve 
yabancı pansiyoner talebe dahi.'alınır. 

MADDE 19. — 788 sayılı Memurin 
kanununu 20, 69 ve 88 ei maddeleriyle 
912 sayılı Ordu, Bahriye ve Jandarma 
zabıtan ve memurini hakkındaki kanu
nun birinci maddesinin, Memurin kanu
nunun 88 nci maddesine matuf hükmü ve 
2 ve 9 ncu maddeleri hükümleri 1943 ma
lî yılında tatbik edilmez. 

MADDE 20. — Gümrük ithalât tari
fesinin. (328/A) pozisyonuna- dahil 
matbaa kâğıtlarından gazete ve mec
mua tabında kullanılmak üzere 2465 to
nu ile okul ders kitaplarının ve öğret
menler için Maarif vekilliğince neşredi
len kitap ve dergilerin basımında kul
lanılmak üzere (328/A, B) pozisyonları
na dahil her nevi matbaa kâğıtlarından 
1100 tonundan 1943 malî yılı içinde alı
narak gümrük resmi, kâğıtlarda beşer 
santimetre fasılalı filigran çizgileri bu
lunmak şartiyle, 100 kiloda 50 ve istih
lâk vergisi de 100 kiloda 80 kuruşa indi
rilmiştir. • ' ' , 

MADDE 16, — Aynen. 

MADDE 17. —Aynen 

MADDE 18. — Aynen 

MA DDE 19. — Aynen 

MADDE 20. — Aynen 
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Bu suretle memlekete girecek kâğıt

lardan Maarif vekilliğine ait olanları 
filigranlı otnak şartından müstesna o-
hıp, bunlar bu vekillik emrine verilir. 
Gazeteler ve mecmualara ait olanların 
tevzi sureti İcra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılır. 

MADDE 21. — 1380 sayılı Muvusse-
no vergisi kanununun 10 ncu ınaddesîn-
de yazılı müddet .1 haziran 1943 tarihin
den itibaren bir sene daha uzatılmıştır. 

MADDE 22. — Devlet alacakları İçin 
tefevvüz veya teferruğ edilmiş ve edile
cek emval bedellerinden bu alacaklara 
tekabül eden kısımların ait oldukları fa
sıllara irat ve Maliye bütçesi, sonunda 
açılacak hususi bir fasla tahsisat kaydı 
suretiyle mahsubuna Maliye vekili ine-
nündür. 

MADDE 2.1. — İstanbul liman sirke
linin tasfiyesinden tahakkuk edecek 
Hazine alacaklarını 194-3 malî yılı Vari
dat bütçesinde açılacak hususi bir fasla 
irat kaydetmiye re Hazîne borçlanın 
Maliye bütçesinde açılacak rakamsız 
bir fasla tahsisat kaydederek ödemiyc 
Mal i ve vekili mezundur. 

Bu suretle Ödenecek paralar, hesabı 
katide ayrıca gösterilir. 

MADDE 24. — 3634 sayılı Millî mü
dafaa mükellefiyeti kanununun 36 ncı 
maddesi gereğince millî müdafaa mü
kellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların' 
1943 malî yılı fiyatı (O) işaretli cet
velde ve 38 nci maddesi mucibince alı
nacak motorlu vasıtaların fiyatı (V) 
işaretli cetvelde gösterilmişti!*. 

MADDE 25. —1933 Türk borcu tah
villerinin erken tediyesinde Hazineye, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası
na, banknot karşılığı cüzdanına ve 
Amortisman sandığına ait tahviller için 
ödenecek mebaliğ, Devlet borçları büt
çesinin 270 nci faslının 2 nci mad
desine mevzu tahsisata ilâve edilmek su
retiyle bu tertibe masraf kaydolunur. 

Bu surette masraf kaydolunan meba-

MADDE 21, — Aynen 

MADDE 22. — Aynen 

MADDE 23. — Aynen 

MADDE 24. —Aynen 

MADDE 25. — Aynen 
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ligden Hazineye ait, olan. kısım, taallûk 
ettiği hesaba ve AtnoHİsmaiı sandığına 
ait bulunan miktar, mezkûr sandığa ev
velce verilmiş olan avansa mahsup edi
leceği gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankasiyle banloıot karşılığı cüzdanına 
taallûk eden miktara mukabil beş sene
de müsavi taksitlerle Ödenecek senevi 
% 5 faizli Hazine bonosu verilir. 

MADDE 20. — Bütçelerin birinci 
kısımlarındaki maaş ve ücret tertipleri 
tasarruflarından, aynı kısımların diğer 
tertiplerine lüzum görülecek miktarda. 
münakale yapmıya Maliye vekili me
zundur. 

MADDE 27. —Masraf tertiplerin
den yapılacak sarfiyata ait formül, bu 
kanuna bağlı (R) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 28. — Bu kanun 1 haziran 
1.943 tarihinden mer'idir . 

MADDE 29. — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye vekili memurdur. 

27. H . 1943 
Bş. V. 

Ş. Saraçoğlu 
M. M. V. 

A. B. Artunhaal 
Ha. V. 

İV. Mehemcnciofjlu 
Mf. V, 
Yücel 
tk. V. 
S. Dm} 
G. î . V. 

B, Karadeniz 
Mü. V. 

F, Jön-ffİn 

Ad. V. 
H. Menemencioğhı 

Da.V. 
B. Peker 
Mal. V. 
F. Ağrah 
Ka.' V. 

A. F. Cebesoy 
S. t . M. V.' 

Dr. H, Alaiaş 
Zr. V. 

S. B. TTatİpoğln 
Ti. V. 

Dr. B. Us 

MADDE 26. — Hükümetin 27 nci 
maddesi aynen 

MADDE 27. — Varlık vergisi hak
kındaki 4305 sayılı kanun mucibince 
alınacak vergi, tahsil edildikçe, bu ka
nuna bağlı (B). işaretli cetvelde açıla
cak hususi, bir fasla irat kaydolunur. 

MADDE 28. — Aynen 

MADDE 29. — Aynen 

•Osgr ı 



Av Cetveli 
Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Daireler 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı mulıasehat reisliği 
Başvekâlet 
Devlet şûrası reisliği 
Mathuat umum müdürlüğü 
İstatistik umum müdürlüğü 
Devlet meteoroloji işleri umum 
Diyanet işlen reisliği 
Maliye vekâleti 
Devlet borçları 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
Dahiliye vekâleti 
Emniyet umum müdürlüğü 
Jandarma genel komutanlığı 
Hariciye vekâleti 

müdürlüğü 

Sıhhat ve içtimai muaavenet vekâleti 
Adliye vekâleti 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
Maarif vekâleti 
Nafia vekâleti 
İktisat vekâleti 
Münakalât vekâleti 
Ticaret vekâleti 
Ziraat vekâleti 
Millî Müdafaa vekâleti 

YEKÜKT 

Lira 

6 356 808 
748 383 
872 833 

1 329 119 
405 285 

2 328 191 
334 562 
899 206 
905 404 

53 241 507 
121 790 289 

9 663 591 
8 017 051 

13 192 279 
26 778 164 
4 215 308 

15 474 588 
14 907 776 
2 100 452 

43 128 934 
22 621 642 
3 597 182 
2 359 362 
1 905 843 

13 512 347 
116 031 238 

486 717 349 



::B-Cetveli 
F. M. Varidatın nev'i Lira 

BİRİNCİ KISIM 

İRAT VE SERVET VERGİLERİ 

1 Kazang vergisi' 58 500 000 
2 Hayvanlar vergisi 26 364 000 
3 ' Veraset ve intikal vergisi 800 000 
4 Madenler rüsumu 600 000 

Birinci kısım yekûnu 86 264 000 

KİNCİ KISIM . 

MUAMELE VE İSTİHLAK 
VERGİLERİ 

Gümrük vergileri. 
Muamele vergisi 
Dahilî istihlâk vergileri 
Su ve kara av vergileri 
Nakliyat vergisi 
Sefineler rüsumu 
Damga resmi 
Tapu harçları ve kaydiyeleri 
Mahkeme Imrçları 
Pasaport, kançılarya ve ikamet tezkeresi 
harçları 
Noter harçları 
Diğer harçlar 
Hayvan sağlık zabıtası resmi 

kinci kısım yekunu 

26 870 000 
83 500 000 
60 200 000 

800 000 
5 500 000 

90 000 
14 500 000 
3 500 000 
2 000 000 

180 000 
1 100 000 

51 000 
100 000 

198 391 000 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 



Varidatın nev'i Lira 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

. tNHtŞARLAR HASILATI 

Tutun, tuz, kahve, çay, ispirto ve ispir
tolu içkiler ve revolver, I'İşek ve patla
yıcı maddeler 80 600 000 
Kibrit ve çakmak 7 720 000 
Oyun kâğıdı • 50 000 

Üçüncü kısım yekûnu 88 370 000 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

DEVLETE AİT EMVAL VE EMLÂK 
HASILATI 

Devlet ormanları hasılatı 
G-ayrimeııkul ieaı* ve ecrimisiller 300 000 
Menkul ve gayrimenkul mallar satış hasıatı 3 420 000 

Dördüncü kısım yekûnu 3 720 000 

BÜŞINCİ KISIM 

DEVLETÇE İDARE EDÎLEN 
MÜESSESELER 

Devlet demiryolları ve limanları 
Posta, telgraf ve telefon 
Darphane ve Damga matbaası hasılatı 
Resmî matbaalar hasılatı 
Mektepler .hasılatı 
Diğer müesseseler hasılatı 
Konya ovası sulama idaresi hasılatı 

50 000 
30 000 
25 000 

150 000 
G0 000 
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Varidatın nev'i Lira 

Radyo hasılatı 1 100 000 

Beşinci İnsim yekûnu 1 415 000 

ALTINCI KISIM 

UMUMÎ MÜESSESELER VE ŞİR-
- KETLER HASILATINDAN DEV

LET HİSSESİ 

İmtiyazlı demiryollarından alınan — 
Fenerler hasılatı -mukabili, alınan 50 000 
Mükerrer sigorta şirketinden alınan 225 000 
Mukavelenamesi mucibince Mnstıl pet

rollerinden alınan 620 000 

Altıncı kısım yekûnu 895 000 

YEDİNCİ KİSİM 

MÜTEFERRİK VARİDAT 

Hazine muamelelerinden mütevellit va-
ridat 
Tayyare resmi 
Askerlik mükellefiyeti 
Kıymetli evrak 
Muayyen masraflar kargılığı varidat 
Eski alacaklar 
Cezalar 
İstanbul Üniversitesi hasılatı 
Müteferrik hasılat 

1 750 000 
3 200 000 

500 
200 000 
205 000 
280 000 

3 750 000 
80 000 

6 000 000 

Yedinci kısım yekûnu 15 465 500 
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Varidaatm nev'i Lira 

SEKİZİNCİ KISIM 

FEVKALÂDE VARİDAT 

iktisadi buhran vergisi 26 600 000 
Muvazene vergisi 26 000 000 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 17 000 000 
Binalardan alman müdafaa vergisi * 2 500 000 
Posta, telgraf müraseleleriyle telefon 
abone bedellerinden alınan müdafaa 
vergisi 2 100 000 
'.İhracattan alınan, müdafaa vergisi 18 000 000 

Sekizinci kısım yekûnu 92 200 000 

Nâzım varidat — 

UMUMÎ YEKUN 486.720 500 

%>-m<t 





MASRAF BÜTÇELERİ 
(1942 malt yılına ait muhassasat sütunundaki rakamlar senesi içinde fevka
lâde ve munzam tahsisat ve münakale kanunlariyle 1. V. 1943 tarihine ka

dar yapılmış olan değişikliklere göredir) 
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Rapor 
İO; IV 1943 

Büyük Millet Meclisinin 1943 yılı masraf bütçe lâyihası tetkik olundu: . 

Lâyihanın muhtelif tertipleri için teklif olunan tahsisatın yekûnu 6 356 808 liradır. Bu rakamı 
1942 bütçesinin sene içinde yapılan münakalelerden sonra baliğ olduğu 6 309 981 rakamı ile mukayese 
edince fazlalığın 46 827 liradan ibaret bulunduğu görülür ise de münakale suretiyle ilâve olunan 
2 103 109 liralık tahsisattan ancak 30 700 lirası bütçenin normal masraflarına taallûk edip 
2 066 409 lirası Meclisin yenilenmesi ve fevkalâde toplanması sebebiyle âza tahsisat, harcırah ve muvak
kat tazminat karşılığı olarak alınmış bulunduğuna göre mukayesede bu son rakam hariç tutulduğu 
takdirde yeni lâyihanın geçen yıl bütçesinin 36 700 liralık munzam tahsisatla beraber yekûndan fazlası 
2113 236 liraya vo munzamsız miktarından farkı d» 2 3.49 036 liraya çıkar. Bununla beraber içinde bu
lunduğumuz bütçe senesinin tecrübeleri ve fevkalâde ahvalin doğurduğu şartlar gÖzonünde. tutu
larak masrafların mümkün olduğu kadar hakikate yakin olmasına çalışılmış ve bilhassa ancak 
yapılması mümkün ve zaruri görülen işler için tahsisat konarak tasarrufa riayet edilmesine dikkat 
olunmuştur. Filhakika 2 149 936 liralık tahsisat fazlasının en mühim kısmı olan 2 057 780 lirası. 
Büyük Millet Meclisi inşaatı ile yeni intihapta adedleri çoğalan azanın tahsisat ve harcırah ve 
tazminatına karşılık olup ancak 107 520 lirası normal masraflara taallûk etmektedir ki, bu 
kısım da fevkalâde ahval dolayısiyle eşya ve malzeme fiyatlarında husule gelen yükselmelerden ile
ri gelmiş bulunmaktadır. 

Lira 

A) 2 057 780 liralık fazla tahsisatın taallûk ettiği hizmetler Büyük Millet Meclisi 
binasının 1943 yılmda inşa edilecek kısmının keşfe göre tahmin olunan masraflarına 1 800 000 

Muhasebat divanı için yeniden yaptırılacak deponun inşaat masrafına 75 000 
Artan meclis azasının tahsisatına 125 580 
Ve tazminatına 31 200 
Harcırahına (182 780) 26 000 

2 057 780 
B) Geçen yıla nazaran fevkalâde ahval, dolayısiyle 107 520 liralık fazla tahsisat 

konmasına lüzum görülmüş olan tertipler: 
Müteferrik müstahdemlerin aylıklarına cüzi miktarda yapılan zamlar karşılığı 38 540 
Muvakkat tazminat , 276 
Mefruşat ' 5 000 
Teshin 2 000 
Kırtasiye 700 
Müteferrika 10 000 
Riyaset otomobilinin işletme ve tamiri 1 500 

1 » » mubayaası 7 000 
Posta ve telgraf ücreti 2 28 
Melbusat 4 000 
Muhafız losmınm umumî masrafları 38 276 

107 520 
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Lira 

C) Geçen seneye nazaran tasarruf edilen 15 364 liranın taalluk eylediği tertipler: 
Memurlar maap 957 
Er tym bedeli İ 620 
Açık maaşı 563 
Umumî masraflar (Millî saraylar) 8 000 
Geçen yıllara mahsus karşılıksız borçlar 4 224 

YEKÛN 15 364 
Arzolnmır. 

Raportör 
Edirne mebuus 

M.lf. Gündüzalp 
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F- M. Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve beti-
' ''deri' şahsa ait istihkaklar 

I - Reis ve âza tahsisat ve taz-
• minatlarİyle harcırahları 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 mail yılı iğin 
Riyaset Diva- Encümence 
ııının teklifi kabul edilen 

Lira " " lâra 

1 

2 

1 
2 
3 

1 
' 2 

Tahsisat ve tazminat 
Riyaset tahsisatı 
Âza tahsisatı 
Divanı Riyaset âzası tazminatı 

Fasıl yekunu 

Muvakkat tazminat ve huzur 
ücreti 
Muvakkat tazminat 
Murakıp huzur ücreti 

Fasıl yekûnu 

11 687 
3 522 626 

30 220 

3 564 533 

653 840 
2 519 

656 359 

9 272 
2 192 820 

24 010 

2 226 102 

544 800 
2 001 

546 801 

9 272 
2 192 820 

24 010 

2 226 102 

544 800 
•2 001 

546 801 

Harcırahlar 
1 Aza harcırahı 891 000 455 000 455 000 
2 Beynelmilel Parlâmentolar it-

tîhadma iştirak edecek olan 
murahhaslar harcırahı 1 1 1 

Fasıl yekûnu 891001 455 001 . 455 001 

II - Maaşlar, ücretler 
ıslar 
nurlar maaşı 

2 Açık maaşı 1 015 452 452 

4 Maaşlar • 
1 Memurlar maaşı 202 288 201 331 201 331 

Fasıl yekûnu 203 303 201 783 201 783 

5 Ücretler 
1 Memurlar ücreti 26 008 26 008 26 008 
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F. 

6 
7 

8 

9 

M. Muhassasatm ııev'i 

2 Müteferrik müstahdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

I H - Diğer istihkaklar Muvakkat tazminajt 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanun gereğince 
verilecek çocuk zammı 
4367 sayılı kanun gereğince 
verilecek er tayın bedeli 

1942 
Malî yık 
tahsisatı 

Lira 

195 040 

221 048 

25 920 

1 

2 400 

10 020 

1943 malî yılı için 
Bijraset Diva- Encümence 
nmın teklifi kabul edilen 

Lira 

233 580 

259 588 

26 196 

1 

2 400 

8 400 

Lira 

233 580 

259 588 

26 196 

1 

2 400 

8 400 

11 

Birinci kısım yekûnu 5 574.585 3 726 272 3 726 272 

îkinci kısım - İdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
10 Merkez büro masrafları 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika ve gayrı melhuza 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 
Matbu evrak ve defterler 
Sigorta 

3 500 
8 000 

11 000 
18 000 
36 000 

76 500 

2 500 
.1 700 

4 200 
10 000 
10 000 
20 000 
40 000 

84 200. 

2 500 
1 700 

4 200 
10 000 
10 000 
20 000 
40 000 

84 200 

2 500 
1 700 

Fasıl yekûnu 4 200 4 200 4 200 
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F. 

12 

13 

14 

M. 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

3 

Muhassasatın nev'i 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücreti 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları 
Riyaset otomobilleri masrafları 
Mubayaa 

• • - • ' • • • • ** Î • 

Pasü yekûnu 

Millî saraylar masrafları 
Umumî masraflar 
Tenvir, merasim ve fevkalâde 
masraflar 
Sarayların tamir ve boya mas : 
rafı 

Fasıl yekûnu 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

976 

3 550 

4 526 

7 000 
0 

7 000 

98 000 

28 800 

.35 000 

161 800 

1943 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmın teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

904 

3 850 

4 754 

• 8 500 
7 000 

15 500 

90 000 

28 800 

35 000 

153 800 

904 

3 850 

4 754 

8 500 
7 000 

15 500 

90.000 

28 800 

35 000 

153 800 

II - Şahsa ait olanlar 
15 Harcırahlar 

16 
17 

1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince 

1. 000 

1 500 

2 500 

10 000 

1 000 

' 1 500 

2 500 

12 000 

1 000 

1 500 

2 500 

12 000 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 2 500 2 500 2 500 

18 Posta, telgraf memurlarına ve
rilecek fazla mesai yevmiyesi 756 756 756 

İkinci kısım yekûnu 269.782 280 210 280 210 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

Üçüncü kısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
19 Matbaa işletme masrafı 
20 Kütüphane masrafı 
21 Beynelmilel Parlâmentolar gru-

pu masrafları 
1 Beynelmilel parlâmentolar 

Türk grupunun müteferrik 
masrafları 

2 Beynelmilel parlâmentolar it
tihadına iştirak lıissesi 

Fasıl yekûnu 

22 Bahçeler daimî masrafları ve 
muvakkat amele ücreti 

23 Ziyafet ve merasim masrafı 

I I - Muvakkat olanlar 
24 İnşaat ve tamirat 
25 3090 sayılı kanun gereğince 

yapılacak Meclis binasının in
şaat masrafları ve istimlâk be
deli 

26 Tesisat ve demirbaş 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Borçlar 

27 Cteçen yıl borçları 
28 Eski yıllar borçları 

1 1938 - 1941 yılları borçları 
2 1928 - 1937 » » 

Fasıl yekûnu 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yılr Riyaset Diva- Encümence 
tahsisatı nmın teklifi kabul edilen 

Lira Lira Lira 

21 000 21 000 21 000 
6 000 6 000 6 000 

1 700 1 700 1 700 
1 700 1 700 1 700 
3 400 3 400 3 400 

55 000 55 000 55 000 
2 500 2 500 2 500 

65 000 140 000 140 000 

350 000 2 000 000 2 000 000 
4 000 4 000 4 000 

506 900 2 231 900 2 231 900 

1 000 1 000 1 000 

1 000 999 999 
0 1 l 

1 000 1 000 1 000 



Muhassasatın uev'i 

Geçmiş yıllara ait tahsisatsız 
borçlar 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Meclis muhafız 
kıtası 

1942 
Malî yıh 
tahsisatı 
Lira 

9 424 

11 424 

1943 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nınm teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

1 000 1 000 

3 000 3 000 

Maaş 
Muvakkat tazminat 
Umumî masraflar 

Beşinci kısıttı yekûnu 

tCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Bördüneü kısım yekûnu ' 

Beşinci kısım yekunu 

UMUMÎ YEKÛN 

14766 
1394 

81; 000 

97 150 

•5'574'585" 

269^782 

506 900 

İ İ 424 

97 150 

6 469 841 

14 756 
1 394 

99276 

115 426 

3*726 272 

280 2İ0 

2 231 900 

3 000 

115 426 

6 366 808 

14 756 
1 394 

99 276 

115 426 

3 726 272 

280 210 

2 231 900 
; 3 000 

115 426 

6 356 808 

X 



2-Riyaseti cumhur 



Rapor 
7 . IV . 1943 

Cumhur Reisliğinin 1943 malî yılı bütçe lâyihası tetkik olundu: 

Lâyiha, tahsisat, tazminat, maaş ve ücret ve umumî masraflar' tertiplerini ve bunların 1943 
malî yılı karşılığı olarak 748 383 liralık tahsisat teklifini ihtiva eylemektedir, 

Bu miktar 1942 bütçesinin yekûnu olan 528 363 liradan 220 020 lira fazla görünmekte ise de 
1942 malî yılı içinde eşya fiyatlarındaki yükselme sebebiyle «umumî masraflar» faslına ayrıca 
iki defada 150 000 lira munzam, tahsisat ilâve edilmiş bulunduğuna göre iki bütçe arasındaki 
hakikî fazlalık 70 000 liradan ibarettir. ~~ 

Bundan 50 000'lirası, fevkalâde ahvalin devamı dolayısiyle her türlü masraflarda melhuz ar
tışları karşılayabilmek üzere (umumî 'masraflar) tertibine; . 

20 000 lirasr kısmen ücretli müstahdemlerin aylıklarına yapılması zaruri görülen zamları ve 
kısmen de yeni hizmetler için müstahdemler kadrosuna ilâvesi gerekenlerin Ücretlerini verebilmek 
üzere (müstahdemler ücreti)'ne; 

20 lirası da* (Çocuk-zammı) tertibine, tahsis edilmiştir. 

' ' Raportör 
Edirne mebusu 

M. Nedim Gündüzatp 
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Muhassasatın nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî 
Riyaset Diva
nının teklifi 

Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

Birinci kısım - Maaş, ücreet, 
tahsisat, teekaiit ikramiyesi ve 
benzeri şahsa ait istihkaklar 

I - Riyaseti Cumhur tahsisat 
ve tazminatı 

Riyaseti Cumhur tahsisat ve 
tazminatı 
Asıl tahsisat 
Fevkalâde tahsisat 
Tazminat 

Fasıl yekûnu 

65 336 
91472 
29 760 

186 568 

er> 336 
91472 
29 760 

186 568 

65 336 
91 472 
29 760 

186 568 

I I - Maaşlar, Ücretler, tahsi
satlar 

Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Yaverler ve baştabip tahsisatı 
Müstahdemler ücreti 

IH - Diğer istihkaklar 
Muvakkat tazminat 

56 004 
1 

56 005 

10 761 
70 000 

- • • • • • 

4 548 

56 004 
1 

56 005 

10 761 
90 000 

4 548 

56 004 
1 

56 005 

10 761 
90 000 

4 548 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 1 1 1 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 480 500 500 

Birinci kısam yekûnu 328 363 348 383 348 383 



- l a 

Muhasamatın nev'i 

îkinci hmm - İdare masrafları 

Umumî masraflar, memur ve 
müstahdemler iaşeleri 

ÎCMAL 

Birinei kısım yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Riyaset Diva- Enoümenco 
tahsisatı nmm teklifi kabul edilen 
Lira Lira Lira 

350 000 400 000 400 000 

328 363 348 383 348 383 

350 000 400 000 400 000 

678 363 748 383 748 383 



3 - Divanı Muhasebat 



Rapos* 
3 . I V . 1Sİ3 

Divanı muhasebatın 1943 senesi bütçesi tetkik olundu. 

Bu bütçe geçen seneye nazaran (21 112) lira, fazlasiylc (872 833) lü'a olmak üzere tcsbit olun
muştur. 41 nei faslın birinci memurlar maaşı maddesine mevzu tahsisat geçen senenin aynıdır. 
Açıkta bulunan bir memur maaşı için bu faslın ikinci maddesine (500) lira konulmuştur. Divan
dan mebusluğa seçilen iki zatla otuz seneyi ikmal ederek tekaütlüğe sevlderi icabeden" memurların 
tekaüt ikramiyeleri karşılığı olmak üzere 44 neü fasla (1 27i) lira ilâve olunmuştur. 42 nei faslm 
birinci ücretli memurlar ve ikinci müstahdemler maddelerinde geçen seneye nazaran görülen 
(3 240) lira farkın maaş ve ücretlerinin azlığı dolayısiyle çekmekte oldukları maişet darlığına 
melımaimkâıı medar olmak için kabul edildiği anlaşılmıştır. Diğer kırtasiye, mefruşat, melbusat, 
müteferrika, tenvir ve teshin gibi muhtelif fasıllarda görülen cüzî zamlar ahvali haziranın icabı 
olarak eşya ve levazım fiyatlarında hasıl olan yükseklikten ileri gelmekte olduğu ve Divan büt
çesinin (D) cetvelindeki bazı ücretlerde yapılan zam ve tadilden başka adette değişıiklik olmadığı 
anlaşılmakla işbu rapor tanzim ve Bütçe encümeni Kiyasetine takdim ltümmıştır. 

\ .';"') 1 : ' • Raportör 
Tozgad mebusu 

Strn îçöz 

/ 
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P. M. Muhassasatın nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1913 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nının teklifi kabul edilon 

Lira Lira 

Birinci hısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri sahsa ait istihkaklar 

41 

42 

1 
2 

. 1 
2 

I - Maaşlar, ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

662 072 • 
1 

662 073 

1 937 

24 542 . 

26 479 

662 623 
500 

663 123 

1 937 

27 732 

29 719 

662 623 
500 

663 123 

1 937 

27 782 

29 719 

I I - Diğer istihkaklar 
43 Muvakkat tazminat 
44 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

'45 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

Birinci "kısım yekûnu 

81 648 81 648 81 648 

14 280 

2 400 

786 880 

15 000 

2 400 

791 890 

15 000 

2 400 

791 890 

İkinci kısım - İdare masraftan 

46 
1 
2 
3 
4 
5 

I - Hizmete ait olanlar 
Büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekunu 

10 000 
4 500 
2 680 
4 800 
5 000 

26 980 

13 500 
6 000 
3 500 
6 000 
6 000 

35 000 

.-

13 500 
6 000 
3 500 
6 000 
6 000 

35 000 



F. . 

47 
48 

M. 

1 
2 
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Muhassasatın nev'i 

Matbu evrak ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

. 1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

12 500 

1 234 

2 700 

1943 malî 
Riyaset Diva
nının teklifi 

Lira 

14 000 

1 332 

3 700 

yılı için 
Eneümence 

kabul edilen 
lâra 

H000 

1 332 

3 700 

Fasıl yekûnu 3 934 5 032 5 032 

49 Riyaset otomobil masrafları 3 000 4 250 4 250 

H - Şahsa ait olanlar 
50 Harcırahlar 

1 
2 

51 
52 

L .̂  

53 
1 
2 

3 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

Fasıl yekûnu 
•ı 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü lemm -Daireye maJısus 
hizmetler 

I - Daimî olanlar 
. Kitap ve mecmua masrafları 

Satm. alma bedeli 
Kararlar mecmuası, kâğıt, bas
kı ve neşir masrafları 
Küçük tamirler 

Fasıl yekûnu 

1 500 

1 000 

2 500 

3 730 

2 000 

54 644 

500 

500 
5 000 

6 000 

2 000 

2 000 

4 000 

4 000 

2 000 

68 282 

500 

1 000 
7 500 

9 000 

2 000 

2 000 

4 000 

4 000 

2 000 

68 282 

500 

1 000 
7 500 

9 000 
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1942 1943 malî yılı için 

Malî yılı Riyaset Diva- Encümence 
tahsisatı nının teklifi kabul edilen 

M. Muhassasatm nev'i -Lira Lira Lira 

H - Muvakkat olanlar 
Meslekî muvakkat kurs 3 300 3 300 3 300 

Üçüncü kısım yekûnu 9 300 12 300 12 300 

Dördüncü hısım - Borçlar ' 

Geçen yıl borçlan 50 150 150 
1938 - 1941 yılları borçlan 847 211 211 

Dördüncü kısım yekunu 897 361 361 

ÎCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

786 880 

54 644 

9 300 

897 

851 721 

791 890 

68 282 

12 300 

361 

872 833 

791 890 

68 282 

12 300 

361 

872 833 





»vekâlet 



Rapor [*] 

t istenilen tahsisatın tahlili ve mucip sebepleri : 

Tetkik olunan Başvekâlet^ 1943 malî yıİı teklif bütçesinde umumî tahsisat yekûnu İ 3İ9 800 lira 
olup geçen sene bütçesindeki yekûna nispetle 63 761 lira fazlalık göstermektedir. Bu fazlalığı mey
dana getiren başlıca ânıÜler şunlardır • * 

(a) Başvekâletin yeni teşkilât kanununa karşılık konulması; 

(b) «D» eetvelindeki ücretlere bazı zamlar ve bu kadroya iki ilâve yapılması; 

(c) Fiyatlardaki yükseliş dolayısiyle,bazı tertipler tahsisatının artırılması; 

(d) Kanunen derpiş edilen bazı işler için yeniden talısîsat konulması; 

Bu âmillerden her birinin hangi fasıl ve maddelerde ve ne miktarlarda tesir ettiği aşağıda arzo-
lunmuştur: 

(a) Fasıl 58, madde 1 - : Memurlar maaşı - Bu tertipte geçen seneye nispetle görülen 23 118 lira 
fazlalık Başvekâletin yeni teşkilât kanunu karşılığıdır. Bu sebeple de kabulü, işbu kanunun ka
bulüne bağlıdır. 

<b) Fasıl 59, madde 2 - : Müteferrik müstahdemler ücreti - Bu tertipte görülen 6 364 lira 
fazlalık hayatın pahalılaşması yüzünden müşkül bir duruma giren «D» eetvelindeki odacı, mü-
vezzi ve saire gibi-müteferrik müstahdemlerin aylık ücretlerine ekseriyetle beşer, onar lira gibi 
cüzi birer miktar zam yapılmsaında'n ve kadroya ihtiyaca binaen bir şoförle bir müvezzi ilâvesin
den ileri gelmektedir. 

Ücretleri esasen pek az olan ve bu sebeple hayat maliyetinin yükselmesiyle büyük sıkıntılara 
giren müteferrik müstahdemlere yapılan küçült miktarlarda zamların yerinde olduğu kanaaijine 
varılmıştır. 

Başvekâletin ikisi İstanbul'da bulunan altı otomobili için kadroda yalnız dört şoför mevcut ol
ması, bilhassa ecnebi misafirlerin bulunduğu zamanlarda, İşleri zorlaştırdığı cihetfle kadroya 
bir şoför ilâvesi yerindedir. 

Başvekâletin muhtelif tevzi işleri gün getikççarttığından dolayı bir müvezziin ilâvesi de lüzum 
la görülmüştür. 

(e) Umumi fiyat seviyesinin ve bazı hizmet ücretlerinin yükselmesi dolayısiyle geçen seneye 
ınsbetle arttırılan tertipler şunlardır i 

[*] Raporda sözit geçen cetveller dosıjusındadıı1-. 



ft M. Tertibin nev'i 

63 1 Merkez büro masraflarından: kırtasiye 
2 Merkez büro masraflarından: mefruşat 

ve demirbaş 
5 Merkez büro masraflarından: mütefer

rika 
65 Matbu evrak ve defterler 
67 1 Nakil vasıtalarından: Başvekâlet oto

mobilleri masrafları 
69 Melbusat 
71 '2 Matbaa masraflarından: Mamul ve ipti

dai maddeler 
4 Matbaa masraflarından; Diğer işletme 

ve idare masrafları 

1943 yılı teklif bütçesinde İstanbul'da vazife gören Arşiv dairesinin kırtasiye, mefruşat, ten
vir ve teshin gibi evvelce merkezle birlikte gösterilen büro masrafları merkez masraflarından 
ayrılarak «Vilâyetler Büro masrafları» adiyle bir 8 ııei fasıl açılmıştır. Bu fasıldaki muhtelif 
maddelerin 1943 senesi teklif bütçesindeki miktarlar! aşağıdadır: 

1943 
tahsisatı 

2 000 

4 000 

2 200 
500 

8 000 
2 000 

50 000 

11 600 

1943 
için 

malî yılı 
istenilen 

2 200 

4 500 

2 340 
000 

9 000 
3 500 

60 000 

15 600 

Fark + 

200 [1] 

500 [2] 

140 [3] 
100 [4] 

1 000 [5] 
1 500 [61 

10 000 [7] 

4 000 [S] 

p. M. 

64 1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 
3 Tenvir 
4 Teshin 

Fasıl yekûnu 

1943 

200 
300 
100 
250 
300 

1 150 
(d) Bazı işlerin yapılması derpiş edilmesi dolayısiyle yeniden konulan tahsisat 3558 sayılı ka

nun mucibince yapılması ieabeden Devlet matbaası bina projesinin ihzarı masrafları karşılığıdır. 
1942 1943 malî yıh 

F. M. Tertibin nev'i tahsisatı için istenilen Fark + 

74 .1 15 000 14 999 
3558 numaralı ve 11 kânunuevvel 1939 tarihli «Devlete ait matbaaların birleştirilmesi hakkm-

Mucİp sebepler: 

[1] Kırtasiye fiyatlarım nyükselmesİ \ - ">• -' - •••'--'-•-,, .••,-,[ . 
[2] Her türlü eşya fiyatlarının yüîcselmesi 
[3] Her türlü eşya fiyatlarının yükselmesi 
[4] Kâğıt ve cilt fiyatlarının yükselmesi 
[5] Benzin, lâstik ve yağ fiyatlarının ve tamir ücretlerinin artması (İ94â de münakale 

İ 000) 
[6] Kumaş ve malzeme fiyatlarının ve tamir ve dilâş ücretlerinin artması (1942 de münakale 

ile zam: 3 000) 
[7] Her türlü mamul ve iptidai maddeler fiyatlarının yükselmiş olması 
[8] Her türlü fiyatların yükselmesi (Matbaanın işçi gömlek ve tvlumlanyle müteferrika, mefruşat, 

tenvir, teshin, lartasiye, icar, defatir ve evrakı ma'!'Uam bu maddeye dahildir). 

ile zam 
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daki kanun» un ikinci maddesi mucibince askerî matbaalarla Büyük Millet Meclisi, Darphane, 
Damga ve Maarif matbaaları haricindeki bilumum matbaaların Ankara'da kurulmak ve Başvekâ
letçe idare edilmek üzere «Devlet matbaası» adı altında birleştirilmesi ve yine mezkûr kanunum 
muvakkat maddesi gereğince de bu kanunla birleştirilmiş olan matbaaların Ankara'ya nakilleri
nin ve yerleştirilmelerinin en çok beş yıl içinde ikmal edilmesi icabeylemektedir. 

Devlet Matbaası binası projesini ihzar maksadiyle evvelce Başvekâlet bütçesine konulan para 
geçen sene bütçesinde, projenin yaptırılmıyacağı düşüncesiyle 1 liraya indirilmişti. Kanunun neş-
rindenberi üç buçuk seneye yakın bir zaman geçmiş olması dolayısiyle bina projesinin ihzarı lü
zumlu görülmüş ve bu sene bütçesine tekrar 15 000 lira konulmuştur. Tam manasiyle bir Devlet 
matbaanın kurulması için ieabeden bina projesinin şimdiden ihzari inşa imkânları hâsıl olur olmaz 
süratle inşasını mümkün kılacağı cihetle teklif olunan 15 000 liralık proje tahsisatının kabulü ye
rinde olur. 

Aynı zamanda 'Devlet matbaasının inşa edileceği sabaya kırtasiye müdürlüğü tarafından depolar 
inşası da iktiza eylemektedir. Müdürlük bu depoların malzemesini ibzar eylemiş ise de Devlet 
matbaasının projesi hazır olmadığından ve binnetice saha üzerindeki plân şekli de malûm bu
lunmadığından bu inşaat yapılamamaktadır. Bu sebeple de Devlet matbaası projesinin biran evvel 
ikmali lüzumlu görülmektedir. 

Bu tertipler haricinde artan iki tertip daha vardır ki, bunlar da aşağıdadır; 

F. M, Tertibin nev*i 1942 1943 Fark • + 

G6 1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve mas

rafları 

10 051 

4 900 

15 420 

6 900 

5 378 

1 000 

Posta vo telgraf ücretleri tertibi geçen sene tahakkuk edip Münakalât vekâletince bildirilen mik
tara uygundur. Telefon muhaberatının artması ve ücretlere zam yapılmış olması dolayısiyle esasen 
2 000 liralık bir münakale teklif ve kabul olunmuş bulunmaktadır. Binaenaleyh 1943 yılı için 1000 
lira zam yerindedir. ' . * . 

1942 malî yılına nispetle indirilen tertipler: * 

F. M, Tertibin nev'i 

61 Tekaüt ikramiyesi 
63 3 Merkez büro masraflarından: Tenvir 

4 Merkez büro masraflarından: Teshin 
71 3 Matbaa masraflarından: Demirbaş eşya 

1942 
tahsisatı 

İ 440 
200 
150 

9 000 

1943 malî yılı 
için istenilen 

t-t 

100 
. 1 

5 000 

Fark — 

1 439 [1] 
100 [2] 
149 [3J 

4 000 [4] 

Mucip sebeplen ' _ 

[1] Bu sene İhtiyaç olmadığından dolayı kaldırılmış yâlnız faslın muhafazası için 1 liraya indini-
mistir, 

[2] Bu azalma zâfıiridİr. Çünkü 100 lirası İstanbul'daki Arşiv dairesi İhtiyacı için 8 net faslın 
3 ncü maddesine naklolnnmustur. 

[3] Bu azalma da zahiridir. Çünkü Başvekâlet merkez binasının teshini Maliye kalorifer san* 
traliyle temin olunduğundan bütçedeki teshin masrafı yalnız İstanbul'daki Arşiv dairesinin ihtiyacı 
mukabili idi. Bu sene bu tahsisat 250 lira olarak Sneİ faslın dördüncü maddesine nakledilmiş ve terti
bin muhafazası için de burada i lira bırakılmıştır. 

[4] Matbaa İçin 1943 malî yılında mühim tesisler almamıyacağı gözönünde bulundurularak 5 000 
liranın yeteceği tahmin olunmaktadır. _ 
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ÎI malî mahiyette umumî tetkikler: 

Maaş ve ücret tertiplerine konan tahsisat (Teşkilât kanunu kargılığı hariç) fiili kadro eetvelle-
rindeki miktarlara uygundur. Munhallerden tasarruf temini imkânı mevcut değildir. 

(D) cetvelinde ihdas olunan iki vazife hakkında yukarda izahat verilmiştir. 

(13) cetveli muhassasatı matbaa üeret ve yevmiyeleriyim muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tev
hidi ve umumî masrafları olarak iki tertiptir. Matbaada çalışanlardan mühim bir kısmı yalnız yevmiye 
ile istihdam edilmekte vo diğer müstahdemler (D) cetveline dahil bulunmaktadır. 

istanbul'da çalışan Arşiv dairesi Tasnif heyeti için 1942 malî yılı Muvazene! umumiye kanununun 
4 neü maddesine müsteniden 2/18348 numaralı ve 8 . VII . 1942 tarihli İcra Vekilleri karariyle alınan 
kadro tutarı 42 292,32 lira olup bir sureti ilişiktir. (Ek I) . . , , ; . . 

III hizmetlerin tahlili ve izahı: 

Başvekâlete bağlı müesseselerden Devlet matbaası ve istanbul'dalci Arşiv dairesi dikkatle üze
rinde durulacak hizmetler ifa eylemektedirler. Matbaanın 1 nisan 1942 den 31 mart 1943 gününe 
kadar yapılan işlerini gösteren bîr cetvel ilişik olarak Konulmuştur, (Ek II) Bu cetvelden de anlaşı
lacağı veçhile Devlet matbaası 3558 sayılı kanunla derpiş edilen mahiyette Devlet dairelerinin hor 
türlü tabı ve cilt işlerini görmekte ve Kızılay, Çoeuk esirgeme kurumu ve Türk Maarif cemiyeti 
gibi bazı hayır müesseseleri içinde tabı işleri yapmaktadır. Matbaanm daha genişlemesini mümkün 
kılacak olan yeni binanm inşası, tabii, hizmetlerini do artıracaktır. Bu halamdandır ki, yukarıda 
15 000 liralık proje masrafının kabulü arzedilmiştir. 

«Dairelerin evrak hazinelerinde biriltmiş olan resmî ve tarihî vesikaların bir araya toplanarak 
iyi bir halde korunması ve sınıflara ayrılması» maksadıyla kurulan ve ilk kadrosu 8 . X I . 1932 ta
rihli ve 13459 ısayılr kararname ile alınan Arşiv dairesinde mevcut kıymetli vesikalar bu dairede 
müstahdem mütehassıs elemanlarca elden geçirilmekte ve herşeyden evvel bunların zamanla ve rutu
betle bozulmasına mâni olacak tedbirler alınarak bundan sonra da imkân dairesinde bir tasnif ya
pılmaktadır. Mütehassısların ifadesine göre, pek kıymetli vesikaları da muhtevi bulunan evrak hazi
nelerinin biran evvel elden geçirilmesi icabeyl e inektedir. Çünkü kâğıtların ve mürekkeplerin 
dayanma kabiliyetleri mahdut olduğuna göre zamanla en lüzumlu ve kıymetli bir vesikanın tama-
miyle kaybedilmesi ihtimali mevcuttur. Arşiv dairesi mütevazr ücretli kadrosuyla bu kıymetli ev
raktan her ay iki yüz binden fazlası üzerinde çalışmakta bunların tarihlileri tasnif edilmekte, tarih
siz olanlarının da tarihleri mümkün mertebe hakikata yalım bir surette tesbite çalışılmaktadır. 
Bu balamdan Arşiv dairesinin lüzumlu ve muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tevhidi ve yevmiye 
ve umumî masrafları altında geçen seneden bir lira eksik olmak üzere istenilen 45 686 liranın da 
yerinde bir talep olduğu muhakkaktır. 

Diğer tertipler geçen senekinin aynıdır. Yalnız yeni teşkilâtı karşılamak üzere memurlar maaşı 
tertibi artırıldığı halde muvakkat tazminat tertibinde bir fazlalık mevcut değildir. Kanunun ka
bulü halinde bu tertibin de artırılması icabedecektir. 

Teklif bütçesinin kabulü Yüksek encümenin takdirine arzolunur. 

Zonguldak mebusu 
Bâzım Âttf Kuyucuk 
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P. M. Muhassasatın nev'i 

63 

Birinci hısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

I - Başvekil tahsisatı, maaşlar 
ve ücretler 

1942 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen lıabul ciltten 

Lira Lira 

57 Başvekil tahsisatı 9 272 9 272 9 272 
58 Maaşlar 

1 Memurlar maaşı 92 800 115 918 115 918 
2 Açık maaşı 1 1 1 

Fasıl yekûnu 92 801 115 919 115 919 

59 Ücretler i , 
1 Memurlar ücreti 1 937 1 937 1 937 
.2 Müteferrik müstahdemler üc

reti 29 314 35 678 35 678 

Fasıl yekûnu 31251 37 615 37 615 

I I - Diğer istihkaklar 
60 Muvâkkat tazminat 10 404 10 404 13 404 
61 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

62 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım- îâare masrafları 

1 440 

480 

145 648 

1 

480 

173 691 

6 000 

800 

183 010 

1 
2 
3 
4 

I - Hizmete ait olanlar 
Merkez büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 

2 000 
4 000 

200 
150 

2 200 
4 500 

100 
1 

2 200 
4 500 

100 
1 



F. 

64 

_ 

65 
66 

M. 

5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
. 2 
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Muhassasatın nev'i 

Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Matbu evrak ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

1942 
Malî yılı 
tafısisah 

Lira 

2 200 

8 550 

— 

— . 

600 

10 051 

6 900 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen. 

Lira Lira 

2 340 

9 141 

200 
300 
100 
250 
300 

1 150 

600 

15 429 

5 900 

2 340 

9 141 

200 
300 
100 
250 
300 

1 150 

600 

15 429 

5 900 

Fasıl yekûnu 16 951 21 329 21 329 

67 Nakil vasıtalan 
1 Başvekâlet otomobilleri mas

rafları , i'I 9 000 9 000 9 000 
2 Diğer nakil vasıtaları masraf

ları 8 000 8 000 8 000 

Fasıl yekûnu 17 000 17 000 17 000 

II - Şahsa ait olanlar 
68 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 300 300 300 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 1 400 1 000 • 1 000 

Fasıl yekûnu 1 700 1 300 1 300 

69 Melbusat 4 000 3 500 3 500 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hülriımctçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

70 3335 sayıh kanun gereğince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 400 400 400 

Dördüncü hısım - Borçlar 

75 G-eçen yıl borçlan 

ikinci kısım yekûnu 49 301 54 420 54 420 

, ; Üçüncü kısım - Daireye mahsus 
,•••••• hizmetler -

I - Daimî olanlar 
71 Matbaa masrafı " 

1 Üeret ve yevmiye 60 000 60 000 60 000 
2 Mamul ve iptidai maddeler 50 000 60 000 60 000 
3 Demirbaş eşya 9 000 5 000 5 000 
4 Diğer işletme ve idare mas

rafları 11600 15 600 15 600 

Fasıl yekûnu 130 600 140 600 140 600 

72 Tahsisatı mesture 1990 000 890 400 '890 400 

II - Muvakkat olanlar 
73 Muhtelif evrak hazinelerinin 

tasnif ve tevhidi umumî mas
rafları 45 687 45 686 45 686 

74 3558 sayılı kanun gereğince ya
pılacak Devlet matbaası bina
sının proje masrafları 1 15 000 15 000 

Üçüncü kısım yekûnu 2 166 688 1 091 686 1 091 686 
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76 Eski yıllar borçları 
1 1938 - 1941 yıllan borçlan 

2 1928 - 1937 » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 
1 

1 
1 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci, kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

• 

145 648 

49 101 

2 166 688 

2 

2 361 439 

173 691 

54 420 

1 091'686 

3 

1 319 800 

183 010 

54 420 

1 091 686 

3 

1 329 119 





5 -. Devlet Şürass Reisliği 



Rapor 
2 „ IV . 194S 

Devlet şûrasının 1943 senesi bütçesi tetkik olundu. 

On beş fasıldan terekküp eden bu bütçenin birinci mnaşat faslında bir değişiklik yoktur. İkin
ci müteferrik müstahdemler faslındaki (1 513) lira fazlalık bütçenin (D) cetveline dahil olup 
bu fasıldan ücret alan müstahdemlerin ahvali hazıra dolayısiyle maruz kaldıkları geçim güçlü
ğüne melar olmak üzere ücretlerine yapılan birer miktar zamdan mütevellittir. 4178 sayılı ka
nun gereğince çocuk zammı olarak beşinci fasla da yüz lira ilâve olunmuştur. Altıncı faslın kır
tasiye, mefruşat, tenvir, teshin ve müteferrika maddelerinde görülen (2 280) lira farkın levazımı 
kırtasiye ve müteferrika ve mefruşat bedellerindeki fiyat tereffüünden ileri geldiği anlaşılmıştır. 
Yedinci matbu evrak faslındaki 252 ve Riyaset otomobil faslındaki (1 000) ve on birinci fasıl
daki (1 850) lira fazlalık da aynı esbaba müstenittir. Bununla beraber 1943 senesi bütçesi geçen 
seneye nazaran (648) lira gibi, eüzi bir fark ile (392 286) lira olarak tesbit olunmuştur. Bu tet-
kikat haricinde olmak üzere bütçenin (L) cetvelinde mahfuz tutulan otuz beş lira maaşlı bir mü-

- meyyizle yirmi beş lira maaşlı birinci sınıf bir kâtibin faal kadroya ithal edilerek tahsisatının 
faslı mahsusuna ilâvesi yolundaki şûra Riyasetinin yerinde görülen talep ve teklifinin de yüksek 
Encümenin takdirine arzı muvafık görülerek tanzim kılman işbu rapor Encümen riyaseti muhte-
remesine takdim kılınmıştır. 

Raportör 
Tozgad mebusu 

Strri İçös 
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1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

77 

78 

79 
80 

1 
2 

I - Maaşlar, ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik müstahdemler üc
reti 

I I - Diğer istihkaklar 
Muvakkat tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 

295 212 
1 

295 213 

15 375 
• - - - • - • 

39 900 

312 012 
i 

312 013 

16 888 

39 900 

312 012 
1 

312 013 

16 888 

39 900 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 18 000 

81 4178 sayılı kanun gereğince 
verilecek çocuk zammı 100 

Birinci kısım yekfmu 368 588 

1 

200 

369 002 

12 000 

400 

381 201. 

82 

Tkinci hısım, - idare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
Merkez büro masrafları 

1 
2 
3 
4 
5 

Kırtasiye. 
Mefruşat ve 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

de •rnirbaş 

Fasıl yekûnu 

2 100 
2 000 
1 000 
2 100 
1 800 

9 000 

2 520 
2 400 
1 200 
3 000 
2 160 

11 280 

2 620 
2 400 
1 200 
3 000 
2 160 

11 280 

83 Matbu evrak ve defterler 1 258 1 510 1 510 



— 32 — 

P. M. Muhassasatm nev'i 

84 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve diğer muhabere üc

ret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

85 Reislik otomobili masrafları 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

2 570 

300 

2 870 

2 000 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 717 

400 

2 117 

3 000 

1 717 

400 

2 117 

3 000 

H - Şahsa ait olanlar 
86 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 

87 
88 

500 

100 

750 

300 

750 

300 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 

İkinci kısım yekûnu 

600 

1 350 

200 

17 278 

1 050 

3 200 

200 

22 357 

1 050 

3 200 

200 

22 357 

Üçüncü kısım -Daireye mah
sus hizmetler 

I I I - Müteferrik olanlar 
89 Kitap ve mecmua masrafları 

1 Satın alma bedeli 
2 Kararlar mecmuası kâğıt, bas

kı ve neşir masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

350 

620 

970 

970 

304 

620 

924 

924 

304 

1 420 

1 724 

1 724 
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1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Dörrüneü kısmı - Borçlar 

90 Geçen yıl borçları 366 1 1 
91 Eski yıllar borçları 

1 1938 - 1941 yılları borçları 1 1 1 
2 1928 -1937 » », 0 1 1 

Fasıl yekûnu 1 2 2 

Karşılıksız tekaüt ikramiyesi 4 436 0 

Dördüncü kısım yekûnu 4 803 

İCMAL 

Birinci kısmı yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım- yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 391 639 392 286 405 285 

368 588 

17 278 

970 

4 803 

369 002 

22 357 

924 

3 

381 201 

22 357 

1 724 

3 





6 - Matbuat U. M. 



Rapor [*] 

Matbuat umum müdürlüğü 1943 bütçe lâyihası üzerinde yaptığım incelemelerin sonuncunu 
sırasiyle arzcdiyorum: • 

1. Göze çarpan başlıca hususiyetleri: 

a) Lâyihanın 2 289 192 lirayı bulan yekûnu 1942 yılının 1 688 685 liradan ibaret olan'ye
kûnuna nazaran 600 507 lira yâni takriben üçte bir fazladır. 

b) Bu fazlalığın 191 092 lirası-maaşlar ve ücretler kısmında, 115 285 lirası radyo istasyon-
lariyle stüdyoların idare ve işletme masraflarında bulunmakta ve 150 000 lirası ise teşkilât ka
nunu tatbik masrafı başhğiyle konmuş ve mütebakisi diğer fasıllara eklenmiş bulunmaktadır. 

e) 4227 sayılı kanunun 4 ncü maddesi ikinci bendi mucibince Büyük Millet Meclisine tevdii 
icabeden kadrolar bunun hükümlerine uygun şekilde bağlanmış ve bu madde hükümleri dahi-
İmde tertip edilmekte olan (D) ve (E) cetvellerinde ise büyük değişiklikler yapıldığı görül
müştür, 

2. İdarî ve teknik sebepler; 

Bu itibarla fasıl fasıl incelemeğe başlamadan önce bu değişiklikleri gerektiren genel sebep
ler ve dolayısiyle bu Umum müdürlüğün karşılaşdığı görev ve ödevler üzerinde durulmak zoru 
duyulmuş ve vardığım ana sonuçlar; her faslın müzakeresi sırasında yüksek encümence de ha
tırlanın asında fayda görülerek aşağıda hulâsa edilmiştir: 

a) Memleketimizde Matbuat idaresi ilk defa 18G2 tarihinde teşkil edilmiş olduğuna göre, 82 
yıllık bir Ömre maliktir. Bunun 1920 tarihine kadar olan kısmı zarfında çalışmaları, sadece Mat
buat kanununun belirli bir kısmının tatbikma ve gazete ve benzeri yayımların tesciline ait muame
lelere münhasır İken bu tarihten iç ve dış propaganda işleri de verilmiş ve 1939 da ikinci dünya 
harbinin başlamasından sonra, iç ve dış politika bakımından, gerekli çeşitli ödev ve görevlerle 
karşılaşmış ve bunları yerine getirebilmek için kadrosu, süratle genişletilmek ve günün icabettirdiği • 
yeni ve masraflı vasıtalarla cilıazlan dinim ak zorunda kalmılmıştır. 

Ajans ve radyo yayınlarının tanzim ve idaresi, her türlü millî, ve yabancı yayınların takibi, iç 
ve dıg propaganda hareketlerinin tesbîti, turizm, filim ve fotoğraf ve plâk işleri bu arada bilhassa 
kayda değer. , 

b) Bu işlerin bir kısmının tamamen yeniliği, bir kısmınm tamamen teknik olan karakteri ve 
dünya ve harp yaziyetindoki değişiklikler gereklerine bağlı hali, yani icaba göre çoğatriıa ve azalt
ma zarureti, devamlı ve esaslı bir kadronun derhal tesbitîne mâni olmuş ve ihtiyaca en uygun asgari 
kadroları tâyin için bir tecrübe devresi olmak üzere bilhassa. (D) ve (E) cetvelleri yoluyla teşki
lâtlanma zorunu doğurmuştur, 

Mamafih bu cetvellerin bahşettiği hususi imkânlara rağmen bile bir çok hizmetleri için (ilişik 1) 
gerekli şartlan haiz namzet bulunmadığı da görülmektedir ki, bu da. Bu Umum müdürlüğe mevdu 
işlerin mühim bir kısmınm, keyfiyet ve ihtisas bakımından, mahiyetındeld özelliği göstermeğe bir 
delil teşkil eder. 

e) Cumhuriyet inkılabının heran ve arasız temin ve tahakkuk ettirdiği millî ilerleme ve geniş-

[*] Raporda sözü geçen cetveller dosyadadır, 
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me seviyesine ve çağm gereklerine uygun karakteri aşikâr olan bu idare çalışmaları için, Cum
huriyet Hükümeti, geçirilmiş tecrübe ve müşahedelere dayanarak: 

— Bir taraftan katiyctleştirilnıesi mümkün gördüğü teşkilâtı bir teşkilât kanunu projesiyle Bü
yült Meclise arzetmek üzere bulunmakta; 

— Bir taraftan da bu kanun teklifi kabul buyurulduğu takdirde, yine teknik veya özel karakter
lerini muhafaza edeceğini ve bir müddet daha tecrübeye devam zaruretini gördüğü bir kısım hizmet
ler için (E) cetvelini daraltmak yoluyla (D) cetvelini tevsi etmiş olduğu anlaşılmaktadır, 

Bu cetvellerin muhteviyatının Hükümetçe ve bilhassa Maliyece uzun tetkiklerden geçirildiği ve 
bu işlerin yepyeni karakterlerinin ve bilhassa bunların teehhürsüz ve mümkün olan en iyi şe
kilde ifa edilebilmelerindeki millî ehemmiyet mülâhazalarını bu şekilde İtabule sevkettiği de anlaşıl
maktadır. 

Bu Umum müdürlüğün ana bünyesi, geçecek teşkilât kanunu dolayısiyle, Meclisçe daha esaslı mü
şahede ve tetkik edilebileceğine gö'ra, realite ve ihtiyaca müstenit olan ve verilmiş vazifelerin tabi
atından doğmakta olduğu görülen bu. haraket şeklînin Encümence de kabulünde her halde yal
nız fayda vardır, 

Bu idarenin, bin bir propaganda hareketi karşısında bütün vnsıtalariyle ve azamî ehliyetle ge
ce, gündüz iş başında bulunabilmesini temindekinezaket ve ehemmiyet, bilhassa günün dünya 
şartları nazara alınırsa, kendiliğinden tebarüz eder. • 

3. Lâyiha fasıllarının tetkiki: 

Bu ana mülâhazalarla lâyihanın fasılları çeşitli tâli vesika, izahat ve müşahedelere müsteniden 
incelenmiş ve aşağıda her biri hizasında gösterilmiş sebeplerle Encümenin yüksek takdirine su
nulmağa değer görülmüştür. 

P. M. 

92 1 Memurlar maaşı: 
Miktar geçen senenin aynidir. 

2 Açık maaşı: 
1942 malî yılı devresinde 4345 numaralı kanunla açılarak ipka edilmiştir. 

93 2 Müteferrik müstahdemler: 
Bu seneki teklif geçen sene bütçesine nazaran 190 791 lira fazladır. Teşkilât kanunu 
lâyihasına mütenazır olarak icabeden müteferrik müstahdem kadroları tevhit edilmiş
tir. Esasen 1942 malî yılı içinde alınan (E) cetvelleri yekûnu 258 891 liradır. Mütefer
rik müstahdemine teşkilât kanunu ihtiyaçları da dahil edilmek suretiyle yapıldığı gö
rülen zam ise yalnız 190 791. lira bulunmaktadır. 

96 Çocuk zammı: 
• 1942 malı yılı içinde maddeler arasında 300 liralık bir münakale zarureti hâsıl olduğun

dan bu zam yapılmıştır. 

97 1. Kırtasiye : . • 
Fiyatlar ve ihtiyaç dolayısiyle 1000 lira zam zaruri görülmüştür. 

2 Mefruşat ve demirbaş : 
Fiyat tereffüü, noksanların çokluğu, yeni ihtiyaçlar dolayısiyle 1 000 lira zam-
medrimiştir. 

3 Tenvir : 
Elektrik fiyatı ve masrafların artması ve yeni bir daire ilâve edilmiş olması ve 1942 
yılında kanunla 300 liralık bir münakale yapılmış olduğunun görülmesi, üzerine, ha
kikî ihtiyaç olarak hesaplanan 1 001 lira zammedilnıiştir. 
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3 Teshin ; 
1942 de yeniden tutulan binanın teshin masraflarına karşılık olmak üzere 2 000 lira ko
nul muştur. 

5 Müteferrika : 
Eşya fiyatlariyle hizmet ücretlerinin artması zaruretinden, bu tertibe 1 500 lira eklen
miş ve esasen geçen malî yıl iğinde 500 lira fasıllar arasında münakale suretiyle bir ilâve 
de yapılmış, olduğu görülmüştür. 
Matbu evrak ve defterler : 
Fiyatların artması zaruretiyle 500 lira eklenmiştir. 

1 Posta Telgraf ücreti : 
P. T. T, tdaresiııin verdiği hesaba nazaran bu fasıldan 177 lira tenzil edilmiştir. 

2 Telefon ücretleri : 
1942 yılındaki tahsisat kâfi gelmemiş, sene içinde 3 000 liralık münakale yapılmış, ih
tiyacın devam etmekte bulunması ve bu ücretlere Müdafaa vergisi de zammedilmiş 
olması ve şehir dahili ve harici mükâlem elerinin ahvali hâzıra dolayısiyle artmış bu
lunması ve yeni binada ve ambarlarda yaptırılmış tesisler, dolayısiyle bu fasla 6 000 lira 
zam zarureti görülmüştür, 

Kira bedeli : 
Bu seneki kira bedeli faslına 5 000 lira zammcdilmiştir. Yeni depolar ve geçen yıl tam 
sene itibariyle ödenmemiş olan kira bedellerinin tam sene olarak ödencbilmesim ve 
İstanbul bürosunun tevsiini temlnen konmuştur. 

1 Nakil vâsıtaları : 
Taşıt kadrosu geçen seneye nazaran ihtiyacı karşılıyabilmek üzere arttırılmış ve esasen 
işletme ve tamir masrafı 1942 için de kâfi gelmemiş, bunlara 2 100 lira zam yapılmış 
yeni vâsıtaların da işletmelerini temi nen bu fasla 14 000 lira ilâvesi bilhesap zarurî 
görülmüştür. 

2 Motorsuz nakil vâsıtaları mubayaası : 
Eskimiş ve yıpranmış bulunan pisikletlerin tecdidi ve ayrıca mubayaası için 800 lira 
konmuştur. 

1 Daimî memuriyet harcırahı: ~J~_~ ~- -
Yevmiyelerin % 50 arttırılması ve bilet ücretlerindeki zamlar dolayısiyle bu fasla 
200 lira ilâve edilmiştir. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Yevmiyelerin arttırılması ve bilet ücretlerindeki zamlar ve fasıldaki tahsisatın ihtiya
ca kâfi gelmemesi ve sene içinde 440 lira münakale suretiyle tahsisat alınması dolayı
siyle bu fasla 2 500 lira' zam yapılmıştır, 

3 Yabancı memleketler harcırahı : 
1942 malî yılı içinde hâsıl olan lüzuma binaen bu fasla 1 000 liralık münakale yapıl
mıştır. Devam eden lüzumlu ihtiyaçlan karşılamak zaruretiyle bu fosla 1 000 lira kon
muştur. 

Melbusat: 
Giyim eşyası ve dikiş ücretlerinin yükselmesi dolayısiyle 1942 malî yılı içinde bu fasla 
1 200 lira münakale yapılmış, bilhassa mevcut vaziyete göre 4 000 lira ilâvesi zaruri 
görülmüştür. 

Neşriyat, turizm, propaganda: 
Kâğıt, baskı ye her türlü malzeme fiyatlarının çok artmış bulunması ve hossatan nok-
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san bulunan filim, fotoğraf ve disk servislerinin alât, edevat ve malzemenin temini 
bakımından bu fasla 65 640 liralık bir zam yapılmıştır. Bu miktar asgari olduğu tâli 
vesikalar üzerindeki tetkikattan anlaşılmıştır. 

106 Ajans tahsisatı: 
Kamına müstenid ve geçen yılın aynıdır. ' 

107 ' 1 Ankara radyosu'-: . -
1942 malî yılı içinde .bu fasla 3 500 lira kanunla, 50 000 lira da maddeler arasında 
münakale suretiyle eklenmiştir. Müzik ve temsil kadrolarının arttırılması, Konservatu
ar Tiyatro şubesinin radyoda temsilleri, kömür, elektrik, müteferrika, mefruşat, kırta
siye ve teknik malzeme fiyatlarındaki mühim yükselmeler dolayısiyle bu fasla 65 385 
lira ilâvesi zaruri görülmüştür. 

3 Tevsi ve İslah: 
İstasyonun yedek lâmba ve malzeme ihtiyatları olmadığından bunun temini, arasız ve 
arızasız faaliyeti için zarurî şekil aldığı anlaşılmaktadır. Bu malzemenin fiyatlarının, 
sigorta, nakliye ve sair masraflann çok artmış bulunması dolayısiyle bu tertibe 50 000 
lira zammedilmiştir. Gösterilen vesika ve hesaplara göre bu rakamın ihtiyacın en asgari 
haddini ancak temin ettiği görülmekte ve hakikî ihtiyat stokları tesisi, bunun bir çok 
misli tahsisata ihtiyaç göstermektedir. 

108 Teşkilât kanunu karşılığı: 
Bn tertibe 150 000 lira- konmuştur. Bu kanun lâyihasının gerek verdiği maaşlı ve üc
retli kadronun icabettirdiği tahsisat rakamına bu miktarın tamamen tekabül etmemekte 
olduğu, ve bu vaziyet dahilinde mühim bir kısım için bir (L) cetveli tesisi zaruretiyle 
de karşılaşacağı görülmüştür. 
13 . 4 . 1943 tarihli Bütçe encümeni toplantısında bu kabil tekliflerin, işaret edil
miş teşkilât kanunlarının eneümenimizee peşinen kabulü mânasını ihtiva etmemek 
ve mahaza, lâyihanın tamamen veya tadilen kabulü halinde bütçede karşılık teşkil 
etmek ve aksi halde öylece kalmak üzere kabulü cihetine gidilmesi hakkında mevcu
dun ekseriyetiyle bir prensip karan verilmiştir. Şahsan, bu mevzuun yeni, bir prensip 
kararına konu teşkil edemiyeeeği ve bu kararın alınmasına sebep teşkil eden mevzuun 
geçen yıl eneümenimizee temenni edilmiş olması itibariyle bir dereceye kadar mümkün 
görülmüş, olsa dahi sureti umumiyede bu yola gitmekten ise, bu kabîl hususlar için 
kanunun ve bütçe tekniğinin mevcut ve müessese prensibini muhafaza suretiyle bu kabîl 
fasıl' yekûnlarım masraf bütçesinden çıkarmak ve bu suretle varidat bütçesinde mas
raf bütçesi yekûnuna nazaran hâsıl olacak farkı, bu lâyihalar kabul edildiği takdirde, 
kendi bütçelerine tekrar eklemek şeklinin bütçe hukuku, nazariyesi, telâkkisi ve samimî 
bütçe fikri ve gerek encümenimizin, gerek diğer encümenler ve Meclîsi Umumî Hey
etinin bir veçhile takdir ve katarlarını bağlamamış olmak mülâhazası ve bu tarzda her 
hangi derecede bir bağlama salâhiyetine de malik bulunmamız düşünceleriyle daha uy
gun olacağı şahsi fikrimi muhafaza ediyor ve bu yıl bu şekilde karşılaşılacak fasıllar 
yekûnlarının ehemmiyeti dolayısiyle yüksek encümenin mevzuu bir kere daha ele 
almak istİyeeeğînİ de sanıyorum. Netice olarak: Gerek teklifim şeklinde, gerek encü
men ekseriyetinin zikredilen prensip karan dahilinde bu faslın da kabulü icabetmek-
tıedir. ; 

109 2 Mütehassıs harcırahları: 
Bu fasıl bu sene iki madde haline ifrağedümiş, 1 lira konmuştur. 

111 Beynelmilel radyodüfizyon ve turizm birliklerine iştirak hissesi: 
Şuı tertibe 1942 malî yılı içinde 400 lira münakale yapılmış, ayrıca Beynelmilel turizm 
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birliğine de iştirak hissesi verileceğinden bu yıl bütçesine bilhcsap 1 250 lira zammedil-
r a i ş t i r . ' • •. • 

115 Çeşitli yardımlar ; . . • ' . •" ""' '<•'"•" 
Neşpriyat, Turizm ve propaganda masrafları faslına konulmuş olan yardımlar bu yıl 
ayrı fasıl haline konulmuştur. 
4 (E) ve (D) cetvelleri: 
Bu cetveller üzerinde vazifeli servis şefleriyle de yapılan görüşmeler ve bunlar tara
fından ileri sürülmüş mütalâa ve vesikalar neticesinde, tecrübe devresi içinde bulunul
duğuna ve fevkalâde lüzum ve ihtiyaçlara ve bu işlerin yukarıda kısmı mahsusunda 
hulâsatan arzolunmuş hususiyetlerine nazaran aynen kabulleri muvafık olacağı kanaa-
tına varılmıştır. 
Görüldüğü veçhile bu umum müdürlük, hacmi ve ehemmiyeti normal bir umum müdür
lük kadrosunun alamıyacağı çeşitli ve büyük kısmi, yepyeni vazife ve işîerle'karşılaş
mış bulunmaktadır. Ancak tecrübeli ve vasıflı müstahdem yetiştirilebilmesi yoluyla
dır ki bunların sayısını işe zarar vermeden azaltmak kabil olur. Bu da zaman meser 
leşidir. Bu gün için, Hükümet ve buarada bilhassa Maliyece yapılmış sıkı incelemele
rin de göstermiş olduğunu gördüğüm veçhile hakikaten teklif veçhile, muhafaza edilme
leri lâzım olduğu kanaatine varmış bulmuyorum, 
Saygı ile Yüksek encümenin takdirine sunar vo Bekçin, çalışkan bir avuç memurun ta
hakkuk ettirmeğe muvaffak oldukları işleri yakmdan görmüş olmanın kendilerine karşı 
kuvvetlendirdi talîdir duygularını da huzurunuzda tekrarı vazife sayarım. 

Manisa mebusu 
i; ı '&• Kıirdoğlu 
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M. Muhassasatın nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 mal 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

î yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

92 

93 

1 
2 

1 
2 

I - Maaşlar, ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üe-
reti 

Fasıl yekûnu 

83 814 
600 

84 414 

69 971 

155.511 

225 482 

84 414 
1 

84 415 

69 971 

346 302 

416 273 

84 414 
1 

84 415 

69 791 

• 346 302 

416 273 

I I - Diğer istihkaklar 
94 Muvakkat tazminat 11 772 11 772 
95 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek 
tekaüt ikramiyesi İ l 

96 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 300 m 600 

Birinci kısım vekûııu 321 969 513 061 

11 772 

5 000 

800 

518 260 

97 

•İkinci kısım- îdare masrafları 

X - Hizmete ait olanlar 

1 
2 
o 
4 
5 

Eüro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

3 000 
4 000 
2 599 

1 
3 000 

12 600 

4 000 
6 000 
3 000 
2 000 
4 000 

19 000 

4 000 
6 000 
3 000 
2 000 
4 000 

19 000 
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v. M. Muhassasatın nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

98 Matbu evrak ve defterler 
99 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 

500 

Fasıl yekûnu 5 439 

Melbusat 6 200 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 

1 000 

7 700 

9 000 

1 000 

100 
101 

102 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

3 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 
Nakil vasıtaları masrafları 
Motorsuz nakil vasıtaları satın 
alma bedelleri 

Fasıl yekûnu 

I I - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet .harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Yabancı memleketler harcırahı 

1 942 

14 500 

16 442 

24 560 

9 600 

1 

9 601 

* 

500 

3 939 
•. 1 000 

1 765 

17 500 

19 265 

30 000 

21 500 

800 

22 300 

700 

6 000 
1 000 

1 765 

17 500 

19 265 

30 000 

21 500 

800 

22 300 

700 

6.000 
1 000 

7 "700 

9 000 

nasraflan 

İkinci kısım yekûnu 

'Üçüncü kısım - Daireye mah
sus hizmetler 

100 

75 442 

1 

500 

108 765 

500 

108 765 

I - Daimî olanlar 
105 Neşriyat, turizm ve propagan

da masrafları 284 540 350 000 350 000 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

106 Ajans tahsisatı 
107 Radyo istasyonlariyle stüdyo

ların idare ve işletme masraf
ları 

1 Ankara radyodifüzyon istasyo
nu yo stüdyoları 

2 Sair radyodifüzyon istasyonu 
ve stüdyoları 

3 Radyodifüzyon istasyonlarının 
tevsi ve ıslah masrafları ve her 
türlü yedek malzeme bedelleri 

4 Seyyar istasyonlar veya cihaz
lar inşa, imal ve satın alma be
del ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

II - Muvakkat olanlar 
108 Teşkilât kanunu tatbiki mas

rafları 

III - Müteferrik olanlar 
109 Mukaveleli yerli ve yabancı 

müstahdemler 
1 Ücret 
2 Harcırah ve sair masraflar 

Fasıl yekûnu 

110 Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları 

111 Milletlerarası radyodifüzyon 
ve turizm birliklerine verilecek 
iştirak hissesi 

112 Kongre ve konferanslar ve mil
letlerarası temaslar 

Üçüncü kısım yekûnu 

1942 • 1943 malî yılı için 
Malî yılı • Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

300 000 300 000 300 000 

534 225 584 110 584 110 

1 1 10 001 

155 000 205 000 205 000 

20 000 20 000 20 000 
709 326 809 111 819 111 

1 150 000 150 000 

50 20 000 20 000 
0 1 1 

50 20 001 20 001 

2 1 1 

1 450 2 249 2 249 

1 1 1 

1 295 270 1 631 363 1 641 363 
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1942 1943 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Muhassasatın nev'i Lira Lira Lira 

Dördüncü hisvm - Borçlar ...,~ 

Geçen yıl borçları 1 1 1 
Eski yıllar borçları 
1938 - 1941 yılları borçlan 1 1 1 
1928-1937 » » — 1 1 

Fasıl yekûnu 1 2 . 2 

Dördüncü kısıra yekûnu 2 3 3 

Beşinci kısım - Yardımlar 

Çeşitli yardımlar — 20 000 10 000 

ÎCMAL 

Birinci lasını yekûnu 321 969 

ikinci kısım yekûnu 75 442 

Üçüncü lasını yekûnu 1 295 270 

Dördüncü kısım yekûnu 2 

Beşinci kısım yekunu — 

Nakil vasıtaları satın alınması 
için Maliye bütçesine nakledi
lecek olan 0 

VMVMÎ YEKÛMT 1 692 683 

513 061 

108 765 

1 631 363 

3 

20 000 

16 000 

2 289 192 

518 260 

108 765 

1 641 363 

3 

10 000 

o 
2 278 391 
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Rapor 
10. IV. 1943 

1. — istenilen tahsisatın tahlili ve mucip sebepleri: 

Başvekâlet istatistik umum müdürlüğü 1943 nv-ılî yılı teklif bütçesinde talısisat yekûnu 325 363 lira 
olup 1942 yılı-tahsisatından 3 262 lira noksandır. 

Muhtelif tertiplerdeki fazlalık bilhassa umumî fiyat seviyesinin yükselmesinden ileri gelmektedir. 

1942 yılına nispetle artırılan tertipler: 

1942 malî yılma nispetle artırılmış olan tertiplerin artış miktarları ile mucip sebepleri ve geçen 
yıl zarfında münakale suretiyle yapılan zamlar veya tenziller aşağıda arzolunmuştur: 

F. M. 

117 
122 

123 

4 
5 

124 0 

Tertibin nev'î 

Müteferrik müstahdemler 
Merkez büro masraflarından: Kırtasiye 
Merkez büro masraflarından: Mefruşat 
ve demirbaş 
Merkez büro masraf barından: Teshin 
Merkez büro masraflarından: Mütefer
rika 
Vilâyetler büro masraflarından: Kırta
siye 
Vilâyetler büro masraflarından: Mefru
şat ve demirbaş 
Vilâyetler büro masraflarından: Teshin 
Vilâyetler büro masraflarından: Müte-
teferrika 
Matbu evrak ve defterler 

1943 malî yılı 
1942 tahsisatı için istenilen Fark 4-

13 237 
1 000 

1 000 

850 

1 750 

400 
200 

600 

400 
200 

13 637 
1 200 

1 200 
1 750 

2 100 

480 

240 
850 

500 
240. 

400 
200 
200 
900 

350 

80. 

40 
250 

100 
40 

[1] 
[2] 

18] 
[4] 

[5] 

[6] 

[i] 
[8] 

[9] 
[10] 

Mucip sebepler; 
[l]Hayat pahalılığının artması dotayısiyle müteferrik müstalıdemlerden ancak bir kaçının ücret

lerine imhan nispetinde birer miktar zam yapılması; 
[2] Kırtasiye fiyatlarının yükselmesi-, 
[3] Her türlü eşya fiyatlarının yükselmesi dolmjısiyle kabul edilen esasa göre geçen seneki tah

sisata % 20 zam yapılması (1942 tahsisatından münakale ile 550 lira indirilmiştir). 
[4] Mahrukat fiyatlarının yükselmesi (1942 tahsisatına münâkale ile 300 lira zammedilmiştir. 
[5] Her türlü eşya fiyatlarının yükselmesi (1942 tahsisatından münakale ile 100 Ura indirilmiştir). 
{$]. Kırtasiye fiyatlarının yükselmesi. 
[7] Her türlü eşya fiyatlarının yükselmesi (1042 tahsisatından münakale ile 100 Ura indirilmiştir). 
[8] Mahrukat fîyatlannm yükselmesi ve miktarın kifayetsizliği . 
[9] Her türlü eşya fiyatlarının yükselmesi (1942 tahsisatından münakale ile 100 lira indirilmiştir), 
t[10] Kâğit ve cüt fiyatlarının yültsclmcvi. _ 
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125 2 Telefon ve diğer muhabere ücretleri 
128 0 Melbusat 
129 0 3335 sayılr kanun mucibince yapılacak 

tedavi, yol vesaire masrafları 
130 2 Nüfus sayımı masraflarından: Masraflar 
131 2 Basiti ve neşir masrafları 
133 0 Kitap ve mecmua satın alma ve abone 

bedelleri 
137 1 1938 - 1941 yılları borçlan 

1943 malî yılı 
1942 tahsisatı için istenilen Fark + 

500 
910 

200 
1 000 

33 700 

100 
— 

750 
1 500 

600 
2 000 
35 366 

200 
1 

250 [11] 
590 [12] 

400 [13] 
1 000 [14] 
1 666 [15] 

100 '[16] 
1 [17] 

6 567 

1942 malî yılma nispetle indirilen tertipler: 

F . M. Tertibin nev'i 

125 1 Posta ye telgraf ücretleri 
127 2 Muvakkat memuriyet harcırahı 
130 1 Nüfus sayımı masraflarından: Ücretler 

9 829 

İstatistik umum müdürlümü 1943 mali yılı teklif bütçesinde.yukarda arzolnnan tertiplerin hari
cinde bulunanJar için istenilen tahsisat 1942 malî yılındaki tahsisatın aynıdır. Yalnız bunlardan mu
vakkat memuriyet harcıraiıı tertibi geçen ecnekihinaym olmakla beraber aenc zarfında 1942 tahsisa
tından münakale suretiyle 100 lira indirilmiş bulunmaktadır. 

1942 tahsisatı 

11 848 
1 000 

50 967 

1943 malî yıjı 
için istenilen 

3 186 
800 

50 000 

Fark 

.8 662 
200 
967 

— 

UJ 
•[21 
L3] 

[11] Telefon ücretlerine sam yapılmış olması (1942 tahsisatından münakale suretiyle 50 lira indiril
miştir), 

' [12] Kumaş ve malzeme fiyatlarının yükselmesi ve dikiş ücretlerinin artması (1942 tahsisatına 
münakale ile 1 500 Ura zam yapılmıştır), 

[13] Geçen seneki tahsisatın kifayetsizliği (1942 tahsisatına münakale İle 400 lira zam yapılmıştır). 
[14] iler türlü eşya fiyatlarının yülcselmesi. 
[15] Kâğıt fiyatlarının ve baskı ücretlerinin artması ve neşriyatın genişlemesi (1942 tahsisatına 

münakale ile 1 000 lira zam yapılmıştır), 
[16] Geçen seneki talısisatm kifayetsizliği. 
[17] Bütçe formülünde değişiklik yapılması. 

Mucip sebepler: 
. [1] 19d0 nüfus sayımı dolayısiyle 1941 de posta ee telgraf ücretleri artmış ve bu artış 1942 bütçe

sine inikas eylemişti. , . 
Bundan sonra nüfus sayımı işleri tasnife-inhisar eylediğinden posta ve telgraf hizmetleri azalmış 

ve bu suretle 1943 malî senesi için ancale 8 662 liralık bir tahsisata lüzum görülmüştür. (Bu tertipten 
sene zarfında münakale ile 50 lira düşülmüştür). 

[2] Bu tertipte yapılan tenzil daha mühim görülen başka fasıllara para ayırmak maksadıyla yapıl
mıştır. (Geçen sene bu tertipten münakale suretiyle 250 lira indirilmiştir). 

[3] Umumî fiyatlardaki yükseliş nüfus sayımı masraflarında zam yapılmasını icabettirdiğinden 
(F. 15, M. 2) sırf bu sammt karşılamak maksadıyla nüfus sayımı ücretlerinden 967 lira düşülmüştür. 
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, Tertiplerdeki tezyitler ve tenziller karşılaştırıldığı takdirde şu neticeye yarmak mümkün olmak
tadır: istatistik umum müdürlüğünün bütçesinde mühim yer alan tertiplerden memurlar maaş ve 
ücretleri değişmemiştir. Artırılan tertiplerdeki zamlar umumiyetle fiyat yükselişlerinden ileri gel
mektedir. Bu zamlara rağmen bütçe yekûnunun azalmasına sebep posta, ve telgraf ücretlerindeki 
tenezzüldür. 

Bazı tertiplerden geçen sene zarfında münakale ile tenziller yapılmış olmasına rağmen bu seneki 
teklif bütçesinde bu tertipler için geçen senekinden fazla tahsisat istenilmesi su sırcdle kabili 
izah görülmektedir: Geçen sene melbtısat ve neşriyat gibi bazı lüzumlu masraflar iç.iıı tahsisat 
yetmemiş ve ktıllanılamıyaıı bazı tahsisattan münakale i'le itmamı lüzumu hâsıl olmuştur. Halbuki 
bu sene fiyat yükselişleri dolayısiyle umumiyetle kabul edilen % 20 zam esasına göre geçen sene 
tamamiyle kullanılamıyan tertiplere dahi zamlar yapılmıştır. Binaenaleyh bu tertiplerin bu sene 
de tamamiyle kullanılamıyarak tahsisattan bir kısmının yhıc münakale suretiyle başka tertiplere 
zam m edileceği muhakkak görülmektedir. 

İT. Malî mahiyette umumî tetkikler 

Maaş ve ücret tertiplenme konan tahsisat fiili kadro cetvellerimi ek i miktarlara mutabıktır. 
Münhal1! erden tasarruf imkânı yoktur. (L) cetvelinde 70 lira aslî maaşlı Üçüncü Umumî müfettiş
lik istatistik bürosu müdürlüğü vardır. Bu cetvelden sene zarfında fiili kadroya almanlar yok
tur. (D) cetvelinde geçen seneye nispetle yeni bir vazife ihdas edilmemiştir. (E) cetveline nüfus 
sayımı ücretleri dahildir.- Bu ücretler 1940 nüfus sayımı neticelerinin tasnifi işlerinde çalışanlara 
verilmekte ve bu iş için hazırlanan son kadro 1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununun dör
düncü maddesine müsteniden 2 . S i l . 1942 tarihli ve 2/19118 sayılı kararname ile İcra Vekilleri 
Heyetince kabul ve tasdik edilmiş bulunmaktadır. {EK I) Bu kadro nispeten küçük ve verilen üc
retler de umumî vaziyet bakımından az lir. Kadronun mahdut olması kararnamede de tasrih edil
diği veçhile şimdilik yalnız ileride yapılacak mufassal tasnife hazırlık olarak 1940 umumî nüfus 
sayımı neticelerinin idarî ihtiyaçlar bakımından kaza ve köy'ler itibariyle tasnifi işlerinde çalışıl
masından ileri gelmektedir. 

III. Hizmetleriıı tahlili ve izahı : 

istatistik Umum müdürlüğünün faaliyeti şu suretle hulûsa olunabilir: (n) İstatistik malûmatı 
toplamak, (b) Bunları tasnif etimde, (c) Tasnif edilip istifade olunacak bir ha'le giren rakamları 
münasip şekillerde neşreylemek ve nihayet (D) istatistik mevzuları ile ilgili tercüme ve telif il
mi eserler ve tetkikler neşreylemek. . 

(a) Umum müdürlüğün memleketin muhtelif sahalarındaki hareketleri ve inkişafları gösteren ra
kamlar toplamak hususundaki faaliyeti bugünkü. şartlara rağmen devam etmektedir. Başlıca nü
fus, ziraat, maarif, sanayi, haricî ticaret, fiyat, adliyo ve maliye İstatistikleri toplanmaktadır. 

(b) Toplanan istatistiklerin tasnifi makine fişi gibi bir takım levazıma ihtiyaç göstermekte ve 
bu sebeple tasnif işi istenilen süratle yapılamamaktadır. Bununla beraber nüfus sayımı haricin
deki bütün istatistiklerin tasnifi imkânı bulunmuştur. Son 1940 nüfus sayımına gelince bu sayımın 
neticeleri, vilâyet, kaza, nahiye ve koy üzerine tasnif edilerek idari teşkilâtın istifadesine arzo-
lunmustur. Yaş, tahsil ve sair vasrilar itibariyle tasnif işi, şu sıralarda makine fişi tedarikinin 
imkânsızlığı sebebiyle harp sonuna bırakılmış ancak bilâhare süratle netice alabilmek için orijinal 
fiş ihzan yani kodifikasyon ameliyesine muvakkatbir kadro ile devam edilmekte bulunmuştur. 

(c) Umum müdürlüğün istatistik neşriyatı tabı masraflarının artmasına rağmen devam et
miştir. 1942 yılı içinde müdürlük ceman (10 008) sayfalık 33 cilt istatistik neşretomştir.' 

(d) İlmî eserler neşrine de devam olunmuştur. 1942 yılında da bu mahiyette ceman 659 say
falık 4 eser neşrolunmuştur. 
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İstatistik umum müdürlüğünün 1943 malî yılı teklif bütçesinin kabulü Enümenîn yüksek takdi

rine arzolunur. 

Zonguldak mebusu 
• H. A. Kuyucuk 

1940 umumî nüfus sayımı netielerinin tasnifi için muvakkaten calıştırdacak olan müteferrik 
müstahdemlere ait kadro 

Fevkalâde zamla birlikte Fiş memuru 
» » 
» » 

Ambareı 
Temizleyici 
Hamal 

> 

20 
30 
5 
2 
1 
2 
1 

60 
50 
45 
50 

• 40 
35 
30 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

8 701 20 
10 875 60 
1 631 40 

725 04 
290 04 
507 60 
217 50 

61 22 948 38 
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•-F. M. Muhassasatm nev'i 

116 

117 

122 

Birinci kısmı - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri' şahsa ait istihkaklar 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 
• Lira 

1943 ma: 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

lî yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

1 
2 

1 
2 

I - Maaşlar vo 'ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

116 525 
1 

116 526 

66 960 

13 237 

80 197 

116 525 
1 

116 526 

66 960 

13 637 

80 597 

•-r 

116 525 
' • • ı 

116 526 

66 960 

13 637 

80 597 

II - Diğer istihkaklar 
118 Muvakkat tazminat 21 420 21 420 21 420 
119 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 1 1 4 000 

120 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 500 500 700 

121 4178 sayılı kanun gereğince ve^ 
rilecek yakacak zammı 500 500 . 500 

Birinci kısım yekûnu 219 144 219 544 223 743 

îkinoi kısım - İdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 

1 
2. 
3 
4 

Merkez büro masrafları 
Kırtasiye , 
Mefruşat vo demirbaş 
Tenvir 
Teshin 

1 000 
450 
650 

1 150 

1 200 
1 200 

650 
1 750 

1 200 
1 200 

650 
1 750 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

5 Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

123 Vilâyetler büro masrafları 
1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 
3 Tenvir 
4 Teshin 
5 Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

124 Matbu evrak ve defterler 
125 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve diğer muhabere üc

ret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

126 Kira bedeli 

II - Şahsa ait olanlar 
127 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat' memuriyet harcı

rahı 

Fasıl yekûnu 

128 Melbusat 
129 3335 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

ikinci kısım yekûnu 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira • Lira 

1 650 2 100 2 100 

4 900 6 900 6 900 

400 480 480 
100 240 240 
200 200 200 
600 850 850 
300 500 500 

1 600 2 270 2 270 

200 24Ö 240 

11 848 3 186 - 3 186 

400 750 750 

12 248 3 936 3 936 

1 1 1 

0 100 100 

950 800. . 800 

950 900 900 

2 410 1 500 1 500 

600 600 600 

22 709 16 347 16 347 
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F. 

130 

131 

M. 

1 
2 

1 

2 
3 

Muhassasatm nev'i 

Üçüncü kısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
Nüfus sayımı masrafları 
Ücretler 
Masraflar 

Fasıl yekûnu 

Neşriyat masrafları 
Yazı, resim ve tercüme ücret
leri 
Baskı ve neşir masrafları 
Makineleri işletme masrafları 

Fasıl yekûnu 

1942 
Malî yılı 
talısisatı 

Lira 

50 967 
1 000 

51 967 

1 000 
34 700 

100 

33 800 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

50 000 
2 000 

52 000 

1 000 
35 366 

100 

36 466 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

50 000 
2 000 

52 000 

1 000 
35 366 

100 

36 466 

132 Makine ve makine fişi satın al
ma bedelleri 

133 

134 

135 

m - Müteferrik olanlar 
Kitap ve mecmua satın alma 
ve abone bedelleri 
Milletlerarası istatistik ensti
tüsüne iştirak hissesi 
Milletler arası kongrelere işti
rak masrafları 

üçüncü lasını yekûnu 

100 

800 

1 ' 

88 670 

200 

800 

1 

89 469 

200 

800 

1 

89 469 

Dörâiitieu kısım - Borçlar 

136 Cleçeh yıl borçları 1 1 1 
137 Eski yıllar borçlan 

1 1938 -1941 yılları borçları — 1 1 
2 1928 - 1937 yılları borçları 1 1 1 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 
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' 1942 1943 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Muhassasatın nev'i Lira Lira Lira 

tCMAL 

Birinci kısım yekûnu 219 144 219 544 223 743 

İkinci kısım yekûnu 22 709 16 347 16 347 

Üçüncü lasun' yekûnu 88 670 "89^469" " 8 9 469 

Dördüncü kısım yekûnu 2 3 3 

UMUMÎ YEKÛN 330 525 325 363 329 562 





8 - Devlet Meteoroloji işleri ti. M. 



Rapor 
5 . IV .1943 

Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğünün 1943 malî yılı bütçesi, Bütçe encümenince kabul 
edilen prensip ve esaslar dairesinde tetkik olunarak her fasla ait görüşler ve Umum müdürlü
ğün umumî hizmet durumu aşağıda arzolunur: ' • . ' . ' 

1. — Umum müdürlüğün 1943 yılı bütçe lâyihasına göre Hükümetçe ayrılan miktar (892 281) 
lira olup 1942 yılı bütçesine konulmuş bulunan (871 651) lira tahsisata nazaran (20 630) lira bir 
fazlalık göstermektedir. 

2. — Fazla olarak konulmuş bulunan (20 630) Uranın fasıllara göre dağıtıhş; şöyledir: 

A) (9 420) lirası fiilî kadroda mcyeut memur maaşlarına, (1 000) lirası müteferrik müstah
demlere yapılması zaruri görülen zamlara, (140) lirası muvakkat tazminata, (1 000) lirası çocuk 
zamlarına, (2 900) lirası kırtasiye, mefruşat, tenvir ve teshin gibi merkez büro masraflarına, 
(3 300) lirası keza kırtasiye, mefruşat, tenvir ve teshin gibi vilâyetler büro masraflarına ayrıl
mış bulunmaktadır. 

B Mütebaki (2 870). lirası aşağıda ait olduğu fasıl ve maddeler de görüleceği' veçhile bazı 
masraf tertiplerine zam ve ilâve olunmuştur. . 

Fasıl : 138 
Bu faslın memurlar maaşı maddesine bu sene (502 638) lira konmuştur. Geçen seneye naza

ran (9 420) lira bir fazlalık vardır. Bu fazlalık 4256 sayılı kanunla kabul edilen yeni kadrolara 
karşılıktır. Maaş tertibine konulan bu tahsisat tamamen fiili kadro gozönünde tutularak hesap edil
miş bulunduğu cihetle tasarruf icrasına imkân görülememiştir. Bu faslın ikinci maddesindeki açık 
maaşı karşılığı olarak konulan (1) lira maddenin muhafazası maksadiyle . vazedilmiş bulundu
ğundan aynen bırakılmıştır, 

(Memur maaş ve zamları tutarı ile kadroları gösterir cetvel ile (L) cetveline dahil kadroları 
gösterir cetvel (1) ek numarası ile ilişiktir.) 

: Fasıl : 139 
Bu faslın birinci maddesinde memurlar ücreti olarak konulan (5 306) lira tahsisat geçen sene 

konulmuş olan tahsisatın aynıdır. İkinci maddede müteferrik müstahdemler ücerti olarak ko
nulan (131 191) lira tahsisat ta geçen seneye nazaran (1 000) lira bir fazlalık mevcuttur. Ah
vali hazıra dolayısiyle, hademe, bekçi, kaloriferci ve bahçıvan gibi hizmetlere az ücretle rağbet 
gösterilmemesi yüzünden bu hizmetlerde kullanılacaklara birer miktar zam yapılması zaruri görül
müş ve bu maddeye (1 000) lira fazla tahsisat konulmuştur. 

(Ücretli memurlara, müteferrik müstahdemlere ait cetvel (2) numara ile ilişiktir.) 

Fasıl : 140 
Bu fasla geçen senekti tahsisattan (140) lira fazlasiyle (17 864) Ura konmuştur. Geçen sene 

aynı mevzu için konulan miktarın tâyin ve tesbitiıide hesap hatası yapılmış (140) lira fazlalığın 
doğru hesabın neticesi olduğu verilen izahattan anlaşılmıştır. 

Fasıl : 141 
Faslm muhafazası maksadiyle geçen sene olduğu gibi yine ve aynen (1) lira konmuştur. 
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'..••' Fasıl :' 142 

Bu fasla geçeri seneye nazaran (1 000) lira fazlasiyle (2 500) lira konulmuştur. 4178 sayılı 
kanunun geçen sene yeni mer'iyete girmesi dolayısiyle kanundan istifade edecek memurların ço-
cuMarı miktarı tam olarak hesap edilememiş ve çocuk da artmış bulunduğundan bu cihetler na
zara alınarak bu sene (1 000) lira fazla tahsisat konulmuştur. Bütçe senesinin hitamına rlaha iki 
ay bulunduğu halde 1942 bütçesinden çocuk zammı olarak (2 111) lira (89) kuruş sarfcdilmiştir. 

(Sarf müfredatını gösterir (3) ek sayılı cetvel ilişiktir.) 

Fasıl : 143 
Bu fasıldaki yakacak zammı için geçen sene bütçeye konulan (2 430) liradan ancak (1 000) 

lirası sarf edilebilmiş bulunduğundan sarfedilcbilen bu miktar gözonünde tutularak fasla (1 430) 
lira eksiği ile (1 000) lira konulmuştur. 

' . Fasıl : 144 " • ! 

Bu fasla geçen seneye nazaran (2 900) lira fazlasiyle (13 400) lira konmuştur. Eşya ve leva
zım fiyatlarının artması tahsisatın arttırılmasını intaç etmiştir. Merkez için bazı mubayaat yapıla
cağım ve eski mefruşatın tamir etirileceği beyan olunmuştur, 

(Merkez kırtasiye, mefruşat ve demirbaş, tenvir ve teshin ve müteferrikadan bugüne kadar 
sarfedilen miktara ait cetvel ek (4) numara ile ilişiktir.) 

Fasıl : 145 
Vilâyetler büro masrafları için bu fasla geçen sene (14 700) lira konulmuş olduğu halde bu 

sene (3 300) lira fazlasiyle (18 000) lira konmuştur. Fazlalık eşya ve levazım fiyatlarının artma
sından ileri gelmektedir. Geçen sene tenvir için verilen (1 700) lira gayrikâfi bulunduğundan 
(750) liralık münakale istenmiştir. Bu miktar mutedildir. 

•(Bu faslın beş maddesine ait masraf müfredatını gösterir cetvel ek (5) numara ile ilişiktir. 

Fasıl : 146 
Bu fasla geçen seneye nazaran (600) lira fazlasiyle (3 600) lira konmuştur. Yeniden defter 

bastırılacağı beyan edilmiş ve esasen fiyatlarda artmış bulunduğundan bu miktar mutedil görül
müştür. 

(Sarfiyata ait cetvel ek (6) numara ile ilişik tir.) 

Fasıl .: 147 
Bu faslın birinci maddesine Münakalât vekâletinin tesbit edip bildirdiği veçhile posta ve tel

graf ücreti olarak {1 075) lira eksiği ile (55 415) lira konmuştur. İkinci maddesine ise (1 059) 
lira fazlasiyle (5 259) lira konmuştur. Şehirler arası telefon muhaberatı çoğalmış olduğundan 
geçen sene verilen (4 200) lira tahsisat kifayet etmemiş, ilâve olmak üzere (1 500) liralık müna
kale istenmiştir. Bu cihet nazara alınarak (1 059) lira fazla tahsisat konulduğu verilen izahattan 
anlaşılmıştır. . . . . . . . 

(Muhabere ve mükâleme masraflarının müfredatını gösterir bir cetvel ek (7) numara ile ili
şiktir.) 

•Fasıl : 148 " " . "" 
İcar bedeli olarak bu fasla geçen senenin ayni olarak (24 600) lira konmuştur. Merkez teşki

lâtı ayrı ayrı binalarda ve dağmık bir haldedir. Merkez bürolarından bazıları da eski Ziraat mek-
tebindedir. Merkez teşkilâtının hepsinin elverişli bir binaya yerleştirilmesi icar bedellerinde tasar
ruf yapılmasını intaç edeceği gibi büroların ayrı ayrı yerlerde bulunmasından ileri gelen zor
luklar da bertaraf edilmiş olur. Geçen sene Nafia bütçesine konulan (25) bin liralık tahsisat ile 
Etimesgut'damodern bir Meteoroloji istasyonu yapılmıştır. Umum müdürün teşvik ve delaletiyle 
tarafımızdan gezilip görülen bu bina bir istasyonda bulunması lâzmıgelen bütün tesisleri ihtiva 
etmektedir, istasyonların verimli ve tam olarak hizmet ifa edebilmesi ve memurların geceli 
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gündüzlü çalışabilmesi için büro ile tesisleri ve lcvaznnatı bir çatı altında .toplıyan bu binalar
dan peyderpey yurdun lıer tarafında yapılması temoılniye şayan görülmüştür. 

(îear bedelleri müfredatını gösterir cetvel ek (8) numara ile ilişiktir). 
}*'• l . Fasıl : 149 • • . -. 

Bu faslın birinci maddesine nakil vasıtaları iletme masrafı olarak geçen sene olduğu gibi 
(3 250) lira konmuştur. Nakil vasıtası mubayaası, derpiş edilmediğinden iltinei maddeye, maddeyi 
muhafaza makeadiyle yalnız (1) lira konmuştur. (Masraf müfredat listesi ek (9) numara ile ilişik
tir), • .•; ; : ; .; _ : _.: ; ' ; ' : V • . ._. .. _ ; 

j •/'' '-, V " : Fasıl : 150 ; 
Eü faslın birinci maddesine daimî memuriyet harcırahı .olarak bu sene (2 500) :lira iazlasiyle 

(7 821) lira konmuştur. Geçen sene verilen (5 321) lira kâfi gelmediğinden (2 000) liralık bir 
münakale istenmiştir. . _ . . . . _ ' 

İkinci madde geçen senekinin aynıdır. Geçen sene verilen (4 500) lira muvakkat memuriyet 
harcırahı gayri kâfi bulunarak (1 000) liralık bir münakale istenmiştir, 

(Sarfiyat müfredatını gösterir cetveller ek (10) numara ile iîişiktir). 

•!3,",!;;;:-l : Fasıl : 151 • - ." ". -. ; 

Bu fasla geçen' sene (3 000) lira konulmuş blduğu halde bu sene (3 600) lira konmuştur. 
•Bu fazlabk kumaş fiyatlarının ve imal ücretinin' artmış olmasından ileri gelmiştir. Eu miktar 
mutedildir. • : • : : : i i ' j 

• (Sarfiyat cetveli (11) numara ile ilişiktir. ' ' _ ' '_ ' '_ 

\XW\U\ i i i.: : ! • ; ^ • Fasıl :152 ^ : ' • ' ] \ . | | [ ~: i~] 
Eu fasla geçen senenin aynı olarak (500) lirakoninuştur. Alman cetvele göre bugüne kadar 

bu miktarın ancak (202) lira (50) kuruşu sarfedilmiştir. Sarf cetveli ilişiktir. 

Fasıl : 153 
Bu fasla konulan (7 377) lira geçen senenin aynıdır. İçinde bulunduğumuz senenin sarfiyatını 

gösterir cetvele göre bu miktar mutedildir. 

(Cetvel ek (13) numara ile ilişiktir). 

Fası l : 154 
Bu fasla geçen senenin aynı olarak (71 712) lira tahsisat konmuştur. Tetkik edilen sarfiyat cet

vellerine göre bunun (66 390) lira (54) kuruşu ısarfedilnıiş ve iki aylık bütçe senesi sonuna ka
dar da mütebaki kısmı sarf edileceğine göre önümüzdeki sene için konulan miktar mutedildir, 

{Sarf cetvelleri ek (14) numara ile ilişiktir). 

Fasıl : 155 
'Bu fasla geçen senekinin aynı olarak (5 388) lira konmuştur. Hâsıl olan lüzum ve ihtiyaca binaen 

ayrıca (1 500) lirabk münakale istenmiştir. Miktar mutedildir). 

Fasıl -.156 
Tabı ücretlerinin ve levazım fiyatlarının artmış olduğu nazara alınarak bu fasla geçen seneden 

(180) lira fazla ile (4 180) lira konmuştur, mutedildir, 

'(Cetvel ek (16) numara ile ilişiktir). 

Fasıl : 157 
İçinde bulunulan dünya şartlan, kongreler toplantısına ve iştirake imkân vermemekte olduğundan 

bu faslıiı birinci maddesine geçen sene olduğu gibi tahsisat konularak maddenin 'muhafazası için yal
nız (1) lira işaret edilmiştir. Milletlerarası büro aidatı olarak her sene İsviçre frangı hesabiyle- ve-
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rilmesi mutat olan para için faslın ikinci maddesine konulan {1 000) lira geçen senenin aynıdır.1 

Fasıl : 158 
Ahval ve şaraiti hazıra dolayısiyle staj ve tetkik için Avrupa'ya elaman göndermek mümkün ol

madığından bu fasla yalnız evvelce Avrupa'ya giden bir memurun bugüne kadar alamadığı istihka
kına karşılık olmak üzere (134) lira konmuştur, 

Fasıl : 159 
Glcçen yıl borçları igiiı bu fasla (800) lira konmuştur. (Cetvel ek (17) numara İle ilişiktir), 

Fasıl : 110 
Eski yıllaı borçları için geçen sene (606) lira konulmuş olduğu halde bu sene (1 2-12) lira kofi-

muştur, Bu borçları gösterir cetvellere nazaran borç miktarı 100 lira 1937 den 
70 > 1939 » 

436 » 1940 •» 
ki, ceman (006) lira tuttuğuna göre geçen seneden farklı olarak (1 242) lira konulması sebebi anla
şılamamaktır. Binaenaleyh faslın geçen sene olduğu gibi (606) liraya tenzili zaruridir. 

(Cetveller ok 18 numara ile ilişiktir)i 
b 

* * 
iyi, güael ve faydalı bir çok müesseselerin olduğu gibi Devlet meteoroloji müessesesi de Cumhuri

yet idaresinin yarattığı, esaslardan biridir. Tabiat kuvvetleriyle uğraşmak için onların oluş. sebep
lerini, şekillerini, insan, hayvan ve nebat üzerindeki tesirleri ölçmek,. alınacak çeşitli faaliyet ve ted
birleri bu ölçülerle ahenkli kılmak iyi ve kuvvetli bir çalışma için bir zarurettir. Memleket işlerinde, 
üzerinde havanın tesiri bulunmıyaıı hiç bir iş olmadığını takdir eden Cumhuriyet idaresi hu mevzuu 
da lâyık olduğu ehemmiyetle gözönünc alarak 1925 senesinde Ziraat vekâletine bağlı bir Meteoroloji 
enstitüsü kurmuştur. Millî Müdafaa vekâleti de rasadatı havaiye için ayrıca istasyonlar tesis et
miştir. Bu işlerin ayrı, ayrı vekâletler tarafından görülmesi teknik bakımından mahzurlu görüldüğü 
gibi ayrı, ayrı masrafları da mucip olduğuderpiş edilerek 1937 senesinde çıkarılan bir kanunla me
teoroloji hizmetleri müstakil bir teşkilâta tevdi edilmiştir. Umum müdürlük hini teşekkülünde 125 ra
satçı istasyoniyle işe başladığı halde bugün istasyon adedi 205 c çıkmıştır. Ayrıca alât ve edevatı 
kamyonlarla nakledilen seyyar istasyonlarda laırularak memleketin iklim, hava ve su işleri tetkik ve 
tesbit cdilmckto olduğu verilen izahattan anlaşılmıştır. Umum müdürlüğün tekâmül yolunda göster
diği dikkatli ve intizamlı mesaisinin Yüksek encümeni memnun edecek bir durumda olduğunu teba
rüz ettirmeyi vazife sayarım. 

Tetkikat neticesinin bundan ibaret olduğu arzolunur. 
Kaportör 

Hatay mebusu 
Hamdi Selçuk 
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M. Muhassasatin nev'i 

'Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

138 

139 

140 
141 

142 

143 

Birinci kısvm - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

I - Maaşlar ve ücretler 

1 
2 

• i ' , 

- 
ı-ı cq • 

, ; • 

Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrilc müstahdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 
i 

XI - Diğer istihkaklar 

4Ö3 218 
1 

493 219 

5 306 

130 191 

135 497 

502 638 
1 

502 639 

5 306 

131 191 

136 497 

502 638 
1 

502 639 

5 306 

131 191 

136 497 

• • • • • - • • • • 

Muvakkat tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
4178 sayılı karnın gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

Birinci kısım yekûnu 

17 724 17 864 19 000 

1 

1 500 

2 430 

650 371 

1 

2 500 

1 000 

660 501 

3 360 

3 500 

2 430 

667 426 

İkinci hmm-İdare masraftan 

I - Hizmete ait olanlar 
144 Merkez büro masrafları 

1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 
3 Tenvir 
4r Teskin 

3 000 
1 500 
1 000 
2 500 

3 600 
1 800 
1 500 
3 500 

3 600 
1 800 
1 500 
3 500 
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Muhassasatm nev'i 

5 Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 
3 Tenvir 
4 Teshin 
5 Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Matbu evrak ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve diğer muhabere üc

ret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedelleri 
Nakil vasıtaları masrafları 

1 Nakil vasıtaları masrafları 
2 Motorsuz nakil vasıtaları sa

tın alma bedelleri 

Fasıl yekûnu 

H - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 

Fasıl yekûnu 

1942 İ943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabnl edilen 

Lira Lira Lira 

2 500 3 000 3 000 
10 500 13 400 13 400 

2 500 
4 000 
1 700 
4 750 
2 500 
15 450 

3 000 
4 800 
2 200 
5 000 
3 000 
18 000 

3 000 
4 800 
2 200 
5 000 
3 000 
13 000 

3 000 3 600 3 600 

56 490 55:415 55 415 
5 700 5 259 5 259 
62 460 60 674 60 674 

24 600 24 600 24 600 

3 250 3 250 3 250 
1 ':'" 1 1 

3 251 3 251 3 251 

7 321 7 821 ',_ 7 821 
5 500 4 500 4 500 
12 821 12 321 12 321 

Melbusat 3 000 3 600 3 600 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1942 İ943 malt yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

152 

. . . _ . . . 

3335 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

İkinci kısım yekûnu 

500 ... 

135 582 

500 

139 946 

500 

: 139 946 

Üçüncib.kisıtn, - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
153 Meteoroloji istasyonları tesis 

ve tamirleri 
154 Her türlü rasat, telli ve telsiz 

muhabere ve dinleme alet ve 
cihazları ve malzemesi satın al
ma, tesis, kontrol, tamir ve iş
letme masrafları, seyyar istas
yonların işletmej tamir ve ka
roseri imali masrafları 

U - Muvakkat olanlar ' 
155 Kurs ve staj masrafları 

IH - Müteferrik olanlar 
156 Kesir, baskı, kitap, mecmua ve 

abone bedel ve masrafları 
157 Milletlerarası meteoroloji hiz

metleri 
1 Toplantı ve sergilere gönderi

leceklerin harcırah ve saire 
masrafları 

2 Milletlerarası meteoroloji te
şekküllerine ödenecek iştirak 
bedelleri 

s m 

71 712 

6 388 

4 000 

1 377 

71 712 

5 388 

4 180 

7 377 

71 712 

5 388 

4 180 

1 000 1 000 1000 
Fasıl yekûnu 1 001 1 001 1 001 
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1942 1943 malî yıh için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Mllhassasa tm nev ' İ Lira Lira Lira 

Staj ve meslekî tetkikler için ,• 
ecnebi memleketlere gönderile
ceklerin harcırah, tahsisatla-
riyle staj, tetkik ve sair mas
rafları 134 134 134 

Üçüncü kısım yekûnu 92 112 ' 89 792 89 792 

Dördüncü hısım - Borçlar *.. 

Geçen yıl borçları 1 000 800 800 
Eski yıllar borçları 
1938 - 1941 yıllan borçlan 606 1 000 1 000 
1928 - 1937 » » —. 242 242 

Fasıl yekûnu 606 1 242 1 242 

Dördüncü kısım yekûnu 1 606 2 042 2 042 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

650 371 

135 582 

92 112 

1 606 

879 671 

660 501 

139 946 

89 792 

2 042 

892 281 

667 426 

139 946 

89 792 

2 042 

899 206 





9 - Diyanet işleri reisliği 
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Rapor 
5 . IV .1943 

Diyanet işleri Reisliğinin 1943 bütçesi tetkik olundu: 

Bütçede esaslı bir değişiklik yok denilebilir. Umumî yekûnda görülen. 19 569 lira farkın 3 fi22 
lirası bîr kaç vaiz ve dersiam aylıklarının birer miktar tezyidi için birinci maaş faslına konul
muştur. 3092 .sayılı kanuna göre miktarı 494 olarak teshit edilen vaiz ve dersiamlardan inli il âl 
vukııbuldııkça teselsül yapılmak suretiyle bunların terfii derpiş edilmiş ise de âzami maaşlarının 
yirmi liradan ibaret olması ve bir çoklarının uzun senelerden beri hiç terfi etmemiş bulunması, do-
Iaytsîylc bunlardan bir kaçının olsnn bir dereceye kadar taltifi muvafık olacağı düşünülmüş ve bu 
tahsisat arz ve teklif olunmuştur. 

Terfi ettirilecek zevat 2G dır ve yapılacak zamlar da 4 lira ile 10 lira arasındadır. 
4074 lira da merkezdeki müstahdemlerin ücretlerine beşer lira zam karşılığı olarak konulmuştur. 

Bu iki kalem çıktıktan sonra 19 500 küsur lira farkın bakiyesi muhtelif fasıl ve maddelere ser
piştirilmiştir kî bu serpiştirilmelerden sonra dahî bazı tertiplerin baliği; içinde bulunduğumuz 
sene zarfında bu tertiplere münakale suretiyle temin edilen karşılığın bile dunundadır. Müzakere 
sırasında miktarları ve sebepleri arzedilecektir, 

Dinî eserleri satm alma, yazdırma, tercüme ettirme ve bastırma masrafları İçin geçen sene 
olduğu gibi bu sene de on bin lira teklif edilmektedir. . 

Geçen sene 'bütçesinin encümende müzakeresi' sırasında ileri sürülen mütalâaları nazarı dikkate 
alarak yapılan tetkiklere göre içinde bulunduğumuz sene zarfında sayın Reis Şerefettin Yaltkaya 
tarafından «Benim dinim» namiyle yazılan manzum bir eser tab ve neşredilmiş olduğu gibi mua
vin A. Hamdı Aksekili tarafından «Yavrularımıza din dersleri» namiyle yazılan ve Riyasete te
berru edilen ufak bir risale ve yine mumaileyh tarafından «islâm dini» namiyle yazılmış dört 
ciltMk bir eserin birinci cfldimn ve bir kaç senedonberi tercümesine devam edilen Buharinin seki
zinci cildinin tabına başlanmış olduğu anlaşılmıştır. -

Gelecek sene için Riyasetin bu baptaki faaliyet programına gelince: Buharı tercümesinin do
kuzuncu cildinin tabına, islâm dini namindaki eserin diğer ciltlerinin ve yine Hamdı Aksekili 
tarafından «Askere din dersleri» namiyle yazılan eserleriyle «Yavrularımıza din dersleri» namiyle 
bu sene birinci kısmı tabedilmekte olan eserin diğer kısımlarının tab ve neşri mukarrer bulun
duğu anlaşılmıştır. 

Ancak verilen tahsisatın; hazırlanan ve hazırlanmakta olan eserlerin tab ve neşrine kâfi gel
mediğinden faaliyet programının tahakkuk ettirilememesinden endişe edilmektedir. Filhakika 
yukarıda arzedilen eserlerin bu sene tab ve neşrine muvaffak olunabilmesi ancak bunlardan bazı
ları için telif, hattâ tab ve tertfip üepeti verilmemesi ve Riyasetin geçen seneden bir miktar kâğıt 
stokunun bulunması sayesinde mümkün olacağı ve gelecek senede bunun beklenemiyeeeği ifade 
edilmiştir. 

Buraya kadar verilen ve müzakere sırasında şifahen arzedilccek olan izahattan da anlaşılacağı 
üzere bütçe ihtiyaca cevap verir bir halde olmamakla beraber bu sene İçin aynen kabulü zaru
ridir. Fakat gelecek sene bütçesinin tanziminde ihtiyaçların daha etraflı tetkik ve mütalâasının 
şayanı tavsiye olduğu kanaatindeyim. 

Encümenin Yüksek tasvibine arzohuıtuak üzere takdim olunur. 

Raportör 
. " Diyarbakır mebusu 

' * : . ' . Büstü Bclıit 
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•F. M. Muhassasatın nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı,için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira _ Lira 

161 

162 

Birinci hısım - Maaş, ücretx tah
sisat, tekaüt İkramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

I - Maaşlar, ücretler 
Maaşlar 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 
3 Müstehikkini ilmiye maaş ve 

tahsisatı fevkalâdesi 

Ücretler 
1 Memurlar ücreti 
2 Müteferrik müstahdemler üc

reti 

Fasıl yekûnu 

759 742 
1 

22 644 

Fasıl yekûnu 782 387 

722 

33 655 

34 377 

765 966 
120 

21 128 

787 214 

722 

37 725 

38 447 

765 966 
1 120 

21 128 

787 214 

722 

37 725 

38 447 

H - Diğer istihkaklar 
163 Muvakkat tazminat 
164 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

165 4178 sayılı kanun . gereğince 
verilecek çocuk zammı 

166 4178 sayılı kanun gereğince 
verilecek yakacak zammı 

Birinci kısım yekûnu 

8 532 8 532 8 532 

8 600 

1 500 

1 500 

836 896 

7 000 

13 000 

4 000 

858 193 

9 000 

15 000 

5 000 

863 193 

îkinci kısım - İdare masraftan 

I - Hizmete ait olanlar 
167 Merkez büro masrafları 

1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 
3 Tenvir 

500 
1 000 

300 

600 
1 200 

360 

600 
• 1 200 

360 
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p. 

168 

• . . . , . 

M. 

4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Muhassasatın nev'i 

Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 
400 

2 200 

500 
1 100 

600 
4 400 
1 600 

8 200 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence * 
talep edilen kabul edilen 
'•: Lira Lira 

1 1 
480 480 

2 641 2 641 

600 600 
1 320 1 320 

. .600 600 
4 200 4 200 
1 920 1 920 

8 640 8 640 

169 
170 

171 

172 

1 
2 

Matbu evrak ve defterler 
Posta* telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri -~ 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

800 

937 

350' 

1 060 

700 

470 

Fasıl yekûnu 1 287 1 170 

Kira bedeli 

H - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 

12 700 

1 000 

800 

12 600 

1 000 

800 

1 060 

700 

470 

1 170 

12 500 

1 000 

800 

, 

173 
174 

. v/ ' ', 

„ .J.i_l'. Fasıl yekûnu 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi,yol ve saire 
masrafları 

İkinci kısım yekûnu 

İ 800 

1 000 

700 

28 687 

1 800 

1 200 

700 

29 711 

1 800 

1 200 

700 

29 711 
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M. Muhassasatm aev'i^ 

Üçüncü kısmı - Daireye mah-
•.:• sus hizmetler 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira":.:. 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

• ' • • " : . • ' " : 

E ~ Daimî olanlar :...'•;::•"" 
17ö Dini esörleH satın alma, "yaz

dırma, tercüme ve bastırma '->r.-: 
ücret ve masrafları :; 10 000 10.000. 10 000 

Dörrüneü kısmı - Borçlar • , - . ~ :•• 

176 ~ Geçen yıl borçları 500 500 500 
177 Eski yıllar borçları 

1 1938 - 1941 y ı l l an borçları 
2 1928 - 1937 ' •» » 
0 1930 - 1941 » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kışını yekûnu 

- 2 000 
0 

2 752 

4 752 

1 500 
500 

0 

2000 

5 252 :/: 2 500 

1 500 
500 

2 OÛO 

2 500 

ÎCMAL 

Bilinci kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

»ördihıcü lasını ..yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

836 896 

28 687 

10 000 

5 252 

880 835 

858 193 

29 711 

10 000 

2 500 

900 404 

863 193 

29 711 

10 000 

2 500 

905 404 
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Rapor 
30. IV .1943 

1943 malî yılma ait Maliye vekaleti masraf bütçesi layihası tetkik edildi. 

Bu yıl hizmetleri isin 49 147 763 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 1942 bütçesîylo kabul edil
miş olan tahsisata nazaran 1i 71)4 225 lira fazladır, Cîecen yıla nazaran fazla teklif edilen tahsisa
tın taallûk ettiği hizmetler hakkında aşağıda sırasiyle mülâhazalarımla birlikte tafsilât arzedi-
leeektir. Şu kadar ki, Maliye bütçesi biı- taraftan vekalet hizmetlerinin istilzam ettiği masrafları 
diğer cihetten doğrudan doğruya Devletçe ihtiyarına lüzum, ve zaruret görülen bazı masraflarla 
Devlet müesseselerinin sermayelerine mahsuben ödenmesi icabeden para lar ve mülhak, hususi 
bütgclero ve belediyelere ve hayır müesseselcrineDevletço yapılması düşünülen yardımları da ih
tiva etmekte olduğundan teklif edilen tahsisatın göçen seneye nazaran fazlaların bu zümrelere 
göre ayrı larak mütalâa edilmesinde fayda mülâhaza ettiğimden teklif rakamlarını böyle bîr tas
nife tabi tu ta rak icınalen arzetmiş oluyorum. 

: •- ••••-••-•'.J-'-'* ..•••- : ••..":-• ... '.Teklifin 1942 tahsisatına 
< 1942 bütçesiyle 1943 bütçe lâyiha- nazaran 

verilen tahsisat siyle teklife edilen Fazlası Noksanı 

Maliye hizmetleri 21365 138 22 132 363 767 225 
Devlet masrafları 8 247 000 11 941 000 3 694 000 
Yardımlar 12 741 400 ;. ' 15 074 400 2 333 000 

; / 42 853 538 49 147 763 6 794 225 

Yukariki taplodan da anlaşıldığı veçhile Maliye bütçesinin 6 704 225 liralık fazlasının 767 225 
lirası Maliye hizmetlerine 3 694 000 lirası Devlet, masraflarına ve 2 333 000 lirası da yardımlara 
taallûk etmektedir. 

Bu icmali tasniften marn bütçe tcrtipl«rindeki değişikliklerin sırasiyle tahlil ve mütalâasına ge
çilmiştir: 

Fasıl 178 : Değişiklik yoktur. " 

Fasıl 179 : Bıı fablın memurlar maaşı tertibinde. 750 000 liralık fazlalık vardır. Bu tertibin ince
lenmesi neticesi göyledir; 

ö 861 740 1942 yıl; fiili kadro tahsisatı. ' ' 
425 000 1942 yılında kabul edilen varidat teşkilâtı kadrosundaki genişlemenin istilzam ettiği 

fazla. 
731 700 1942 yılında kabul edilen hukuk müşavirliği Teşkilât kanununun icahettirdiği zam. 
191 340 Yeniden teşkil olunan askerî teşkilât muhasebelerinin istilzam ettiği zam. 
19 940 (h) cetvelinden serbest bırakılan tahsilat ve muhasebe memurlarının maaş kavşılığı, 

1 289 6İ1 Fevkalâde zam. 

8 509 391 

Şu hesaba göre: 

Ge$on sene kanunlara müsteniden yapılan zam ve genişlemelerin istilzam ettiği tahsisat yekûnu 
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823 269 Ura olup teklif İse 73 26!) liva noksauiylc yapılmıştır. 

Bu farkın münlıaller tasarmfatiyle kapatılacağı anlaşıldığından üzerinde durmaya mahal görülme
miştir. 

Fasıl İSO : Bu faslın 1 nei memurlar ücreti tahsisatı geçen yıla nazaran 498 220 lira noksandır, 
Bu-da hukuk müşavirliği ücretti teşkilâtının kaldırılarak maaşlı memuriyetlere kalbinden ileri gel
miştir. Bu faslın 2 ııei maddesiyle teklif edilen tahsisat geçen yıla nazaran 337 578 lira fazladır. 
Tapılan inceleme neticesinde, (D) eetvcliyle teklif edilen fiili kadroya göre tahsisat fazlası 346 578 
lira olmak icabeder. Kadronun istîlzam-ettiğî tahsisat miktarı dokuz bin lira noksandır. Bunun da 
münlıaller tasarruflar iyi e karşılanacağı anlaşılmıştır. 

' Fazla tahsisatı istilzam cdciı değişiklikler şunlardır : 

3 660 tleecıı sone bütçesine.noksan konulan; 
36 !)18 Hukuk müşavirliği teşkilâtı doflayısiylc ilâve-edilen muakkipler ücreti karşılığı; 
40 000 Barem haricine kalan daktilo ve müteferrik müstjah d emlere teklif edilen zam ; 

266 000 Tahsildarlara yapılması İstenilen zam; - ' * 

340 578 

Tahsildarlara yapılması düşünülen zam, paraya ei süren \-c çok ağır şartlar içinde çalışmak 
mecburiyetinde bulunan bu sınıfa zam yapılması çok yerindedir. Barem haricinde kalaiı mütefer
rik müstahdemlere yapılan zamlar da hizmetlerin gördürülmesi zaruretinden doğmuş ve bütün 
vekâletler teşkilâtına şâmil bîr hareket mahiyetinde bulunmuş olduğundan bunların kabulü 
yüksek Encümenin bir prensip kararma lıağlı bulunmuştur. 

Fasıl 181 : Bu fasla konan 22 548 liralık fazla yukarıda arzedilen teşkilât genişlemesinin bir 
neticesi olduğundan üzerinde durmağa malıal görülmemiştir. 

Fasıl 182, 184 : Değişiklik yoktur. V : " ; ' , . 

Fasıl 183 : Çocuk zammı, 1942 yılında münakalelerle temin edilen noksanların, teklifte na
zarı itibara alınmasından ileri gelmiş ve ihtiyaca uygun görülmüştür. 

Fasıl 185 : Merkez büro masraflarını tcşluil eden bu fasla geçen yıla nazaran 10 100 lira fazla 
teklif edilmiş ve bu da bu günkü şartlara uygun görülmüştür. 

Fasıl 186 : Vilâyetler büro masrafları için geçen yıla nazaran fazla teklif edilen 48 000 lira da 
bu günkü şartların zaruri icabı bulunmuştur. 

Fasıl 187 : Matbu evrak ve defterler masrafı'için teklif edilen 326 000 liralık fazla da bu günkü 
şart ve zaruretlerin bir neticesi olmak itibariyle kalnılü muvafıktır. 

Fasıl 188, 189 : Değişiklik yoktur. 

Fasıl 100 : Bu i'asla konan 500 liralık zam dahi zaruretlerin icabıdır. 

Fasıl 191 : Daimî ve muvakkat memuriyet harcırahları için teklif • edilen 40 750 liralık zam har
cırah. yevmiyelerinin tezyidi neticesinden doğmuş, ve ihtiyaca muvafık bulunmuştur. 

Fasıl 192 Mclbusat için teklif! edilen 4 000 liralık zam da bu günkü şartların icabıdır. 

Fasıl 103, 104 : Değişiklik yoktur. 

Fasıl 195 : Bu fasılda 6 500 liralık zam vardır. Teşekkülün tevsii ve fevkalâde hallerden evvel 
tesbit edilmiş olan ücretlerin bir miktar tezyidi sebepleriyle teklif edilen bu zammın kabulü yorindö 
olur. 

Fasıl 196 : Bu faslın 1 nci maddesine teklif edilen 16 000 liralık zam malzeme fiyatlarının yükse-



liginden ileri gelmiş ve ikinci, üçüncü maddelerde görülen 20 000 liralık zam, tatil günlerinde mesai 
saatleri haricinde sinema ve tiyatrolarda çalıştırılan memurlar için verilecek ücrete ait olup bu hiz
metin varidatı "ehemmiyet kesbetmekte olan daha 11 vilâyete teşmili düşünüldüğü ve Hazine hukuku
nun daha iyi bir surette murakabe teminine matuf bulunduğu anlaşılmış olduğundan kabulü yerinde 
olup aynı faslın 4 neü maddesinde görülen 300,000 liralık yeni teklif, 4307 numaralı kanun gereğince 
alınacak nebati yağlar vergisinin her türlü eibayet masrafı kargılığı olup esasen 1942 senesinde fev
kanide tahsisat olarak verilmiş olan miktarın bir seneliği hesaplanarak istenilmiş ve aynen kabulü mu-
vaf ık buhınmu§tur. . . . 

Fasıl 1.1)7 : Osmanlı bankasına olan borçların mühim bir kısmının ödenmesi ve Merkez ban
kası avans hesaplarının kısmen kapatılması düşünülerek bu faslın 1 ııci faiz maddesinden 300 000 
lira tenzil edilmiştir. Bu faslın 8 neü maddesinde görülen 12 000 liralık fazla, karşılığı tamamen 
Merkez bankasından alınarak varidata ilâve edilmiş olduğundan üzerinde durulmağa mahal gö
rülmemiştir. 

Fasıl 198 : Millî emlâkin tesbit ve tevziî işlerinin bu sene içjhir daha ziyade genişletilmesi dü- • 
sünülerek bu maksadın icabettirdiği hizmetler için bu faslın 1 nei maddesine 150 000 lira İlâve 
edilmiştir, 

Fasit 199 : lîu fasılda değişiklik yoktur. """' ' • ' " 

Vasıl 200 : l>u fasılda geçen yıl tahsisatına nazaran !)S 000 liralık bir fazlalık vardır. Kon
trolörler ve Defterdar, Mu İm omurları ve Varidat müdürlerinin devir ve teftiş harcırahlarına ta
allûk eden bu fazlalık, bu sene zarfında kabul edilen bir kanunla harcırah yevmiyelerine yapı
lan artışlardan doğmuştur. 

. Fasıl 20.1. : Muhasebe! umumiye-kainimi. uıucibinee hu fasla mevzu tahsisat kifayet etmediği 
takdirde Maliye vekâletince hesabı katide gösterilmek üzere tahsisat ilâve ve tediye yapılabile
ceğine ve bu fasıldaki tertiplere 1042 senesi zarfında 2 800 000 lira gibi asıl tahsisatın üe misline 
yakın bir ilâve yapıldığı anlaşıldığına ve eski senelerde de aynı vaziyet mevcut olduğuna göre 
gecen senenin aynı olarak teklif edilen tahsisatın ihtiyacın hakikî miktarına çıkarılması sure
tiyle büeçc samimiyetinin takviyesini temenniye lâyik bulurum. 

.Fasıl 202 : Değişildik yoktur. 

Fasıl 203 : Muhtelif vekâlet hizmetlerine ait bu fasıldaki tahsisatta da tezyit şeklinde bir de 
ğişiklİk yoktur. . 

Fasıl 204 : Bu fasılda görülen 30 000 liralık aam pul tabı, malzeme fiyatlarında vo amele üc
retlerindeki artıştan doğmuş olup kabulü zaruridir. 

Fasıl 205 : Mektebe getirilecek talebelerin tedris yılı içinde askerlikten tecil edilmelerini te
min etmek üzere mektebin programlarına ilâveedilmiş olan türltçe, tarih ve coğrafya ve spor 
derslerini okutacak öğretmenlere verilecek ücretler karşılığı olarak 1 nei maddeye 9 000 lira ilâ
ve edilmiş ve mektep ve kurs masraflarında görülen 38 000 liralık fazla teklifin geçim şartlarının 
icabı olarak mektebe getirilecek talebe yevmiyelerinin arttırılması düşünülmesinden ileri gelmiş 
vo bunların da kabulü zaruri görülmüştür. 

Fasıl 206 : Bu fasılda değişiklik yoktur. 

Fasıl 206 A ; Bu fasla mevzu 1 000 000 lira kaldırılmıştır, 2814 numaralı kanuna istinaden 
J936 senesinden itibaren 1942 senesine kadar mezkûr kanun gereğince Ziraat bankası fevkalâde 
ihtiyat akçesi için 7 000 000 lira verilmiş ve mezkûr kanunun Bütçe enftümeninne yazılan mazba 
tasında « bu yardımın banka muamelâtının zararla kapandığı devreye ve zarar miktarına hasrı lâ
zım geleceği cihetle Maliye vekâletince tahsisat talcbindo İra noktanm gSzönündo tutulacağı tabiî 
bulunmuş ve buna ait maddede tadilât İcrasına malıal görülememiştir » surotindclri işarete ve 
Ziraat bankasının üç dört senelik bilanço vaziyettiler sene ınütesaıyit bir kâr nispeti İrae edip 1941 
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bİlâııçosundaki kâr miktarı i 000 000 kıtsın- lira gibi yüksek bir rakama çıkmış bulunmasına isti
naden, Devlet masraflarının karşılanmasında esaslı vo ciddi tedbirler alınması zarureti hissohı--
naiı bu devrede Hazinece bu tahsisatın verilmesine mahal görülmemiş olduğu verilen izahattan 
anlaşılmıştır. Encümen mazbatasmdaki işarete ve Devlet masraflarınm mühim miktarda artışına 
göre Maliyenin hareket tarzı muvafık gibi görülmektedir. Ancak İranlında fevkalâde ihtiyat ser-
mayo konmak üzere yapılacak yardım müddeti tasrih ve işaret cidlmcmiş olduğundan cıudinıcıı-
ce Maliye noktai nazarı tasvip edildiği takdirde bütçe kanununda 2814 numaralı kanun hükmü
nün bu sene tatbik edilmiycceğinin bir madde ile taknin edilmesi icabedceeği mülfıhay.ası vfırit 
olmaktadır. • • , • . • 

Fasıl : 207, 208, 209 : Değişiklik yoktur. 

Fasıl 210 : Mahsus kanunun verdiği salâhiyet dahilinde Drzİııcau ve Emin im belediyesinin ya
pılacak ikraz haddi geçen seneye nazaran 250 000 lira çoğaltılmıştır. 

Fasıl 211, 212, 2.13 : Değişildik yoktur.. 

Fasıl 214 : 430(5 numaralı kanunun ieabı olarak 1942 senesinde fevkalâde tahsisat şeklinde 
kabul edilen ihtiyaç bu fasla konmuştur. 

Faal 215 ; Du fasla mevzu tahsisat da varlık vergisi kanununun tatbikıııdan mütevellit olup 
kabulü zaruridir. 

Fasıl 218 : Geçen seneye nazaran bu fasla mevzu 2 500 liralık fazla da bu günün şartları icabı 
olarak doğmuştur. 

Fasıl 219, 220 : Dağişiklik yoktur. -

Fasıl 221 : İaşe masrafları karşılığı olan bu i'asddaki tahsisatta geçen seneye nazaran görülen 
46 000 liralık fazla da günün hayat şartlarından ileri, gelmiştir. 

Fasıl 222 : Bu fasılda geçen seneye nazaran görülen 50 000 liralık tahsisatla- geçen sene mu
ayyen bir istimlâk için verilen tahsisatın tenzili sebebilcdir. 

Fasıl 223, 224, 225 : Değişiklik yoktur. 

Fasıl 0 : Tayyedilin iştir. 

Fasd 226' : 3827 sayılı nakil vasıtaları kanununun tatbikıııdan mütevellit olarak Maliye ve
kâletince tesellüm olunan otomobillerin muhafaza ve bakımlarına bu günkü halde ihtiyaç olduğu 
ve mezkûr kanunun tatbiki bu günkü dünya durumu muvacehesinde hemen hemen imkânsız bir 
haîe girmiş bulunduğu ve bir taraftan kanunda yazılı bedeller, diğer cihetten [ithaldeki müşkü
lât sebepleriyle yeniden nakil vasıtası tedarik edebilmek mümkün olamadığı cihetle kanuni miat
larını dolduranların yerlerine yenileri mubayaa edileıniycrek elde mevcut olanlara ait yedek 
parçaların temini suretiyle muhafaza edilmekte olan eskillerinin tamirlerine gidilmesi zarureti 
hissedilmiş, ve bu maksatla bir garaj vo tamir atölyesi, kurularak mezkûr otomobillerin tamirlerine 
muktazi alât ve edevat ile yedek parçaların tedariki için bu i'asfla 30 000 liralık tahsisat konul-
muştpr. Hariçte yapılmakta olan tamir masraflarından da tasarrufu temin edeceği şüphesiz olan 
böyle bir tesisin fevkalâde ahvalin kalkmasından sonra dahi devamında fayda olduğundan teklif 
yerinde görülmüştür. 

Fasıl 227, 228 : Değişiklik yoktur. 

Fasrl 229 : Hava yollanna yardım tahsisatına 50 000 liralık mm yapılmıştı', 

Fasıl 230 : Değişiklik yoktur. 

Fasıl 231 : Hudut sahiller sıhhiyesi mülhak bütçesinin varida tında ki tenakusa binaen Ha
zinece hizmetin halelden sîyaneti İçin 113 000 liralık bîr zam yapılmıştır, 
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"Fasıl 2':ri, 233 : Değişiklik yoktur. -

Fnsd 234 : Dede» terbiyesine yardım tahsisatına .100 000 liralık sim yapılmıştır. 

Fasıl 235 : Değişiklik yoktur. 

Fasıl 236 : Hastahancler iaşe masrafları için 1942 sünesinde fevkalâde tahsisat olarak veril
miş ve bu suretle bu müesseseleri]!' korunmuş olan vaziyetlerinin muhafazası için (JOO 000 lira bu 
tasla konulmuştur, ' - ' 

Fasıl 237 : Hususi idare ve belediyelere giyim masrafı karşılığı, Devletçe 1942 sünesinde 
yapılan yardımın bu sene de devamı için 1300 000 lira konmuştur, 

Fasıl. 238, 239, 240, 241 : Değişiklik yoktur. 

Fasıl.242 : Uıı fasılda geçen Keneye nazaran 5 000 lira fazla vardır. 

Fa.srl.243 : Bu fasılda geçen seneye nazaran 60 000 lira noksan vardır. 

istanbul'da eski Adliye nezareti binasının altındaki dükkânların inlifaı pnrüşşefakaya terk-
olmmıuş, Darüşşefaka bu dükkânları kiraya verir aldığı paraları mektebin ihtiyaçlarına sarfeder-
miş. 

Dirva yangın neticesinde yanmış, müessese yangın tarihinden itibaren bu gelirden mahrum kal
ın ıştır. 

Geçen sene 1 800 lira kadar tahmin edilen bu gelirin kendisine başka bir suretle senelik ola
rak temini talebinde bulunmuştur. Yardımın, her sene bu miktar ürerinden yapılacağı yerde ken
disine bir senede aynı miktar gelir temin, edecek bir akar satın alabilmesi için toptan ve bir 
defaya mahsus olarak yapılması daha uygun görülmüş ve İm maksatla 1942 bütçesindeki yardım 
tahsisatımı bir defaya mahsus olarak 60 000 lira ilâve olunmuş idi. 

HiıiKİan dolayı 1943 bütçesine artık bu para konulmamıştır. 

Fasıl. 244, 246 : neı fasıtlardaki yardım hizmetleri için. beşer bin lira Fazladır. 

Fasıl 24<r> : Değişiklik yoktur . . 

Fasıl 247 :- 200 000 li/a fazla teklif edilmiştir. 

Fasıl 248, 24!) : Değişiklik yoktur. 

Fasıl 250 : (ieçeıı seneye imzanı» 3 000 lira fazladır, 

Fasıl 251 : Değişiklik yoktur. 

Fasıl 252 : ('ecen seneye nazaran 5 000 lira fazladır. 

Fasıl 253, 254, 255, 2;57 : Değişiklik yoktur. 

Fasıl 256 : İstanbul kambiyo borsasının varidatının, tenakusu ve bulunduğu mahalle icar be
deli vermek mecburiyetinde kalması d olayısiyl e borsanın faaliyetini idame için bu yardımın 
7 000 lira arttırılması zaruri görülerek yapılmıştır. 

Maliye masraf bütçesi hakkındaki işbu rapor saygılarımla Yüksek encümene sunulmuştur. 

' ' lİaportöi' 
": . " Kayseri mebusu 

Fnİk Baysal 

http://Fa.srl.243


— 74/3 — 
1942 ... 1943 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

I'\ M. MuliaSSaSatin nev'İ Lira Lira Lira 

Birinci kısım ~ Maaş, ücret, tali-
Hİsat, tekaüt ikramiyesi ve ben-

seri şahsa ait istih-lcaklm-

178 
179 

180 

1 
2 
0 

1 
o 

l> 
V> 

4 

I - Vekil .tahsisatı, maaşlar ve 
ücretler 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Mazuliyct maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 
Muvakkat müstahdemler üc
reti 
Mîllî piyango idaresi maliye 
murakıp ve âzası ücreti 

Fasıl yekûnu 

5 320 

7 604 501 
25 000 

25 

7 629 586 

1 107 620 

2 072 192 

18 500 

4 100 

3 202 412 

5 320 

8 436 561 
25 000 

1 

8 461 562 

609 400 

2 419 770 

18 500 

5 790 

3 053 460 

5 320 

8 436 562 
25 000 

0 

8 461 562 

609 400 

2 419 770 

• 18 500 

5 790 

3 053 460 

. II - Diğer istihkaklar 
181 Muvakkat tazminat 248 520 271 068 271 068 
182 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

183 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

184 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

Birinci kısmı yekûnu 11 235 838 11 971 410 11 971 410 

70 000 

40 000 

40 000 

70 000 

70 000 

40 000 

70 000 

70 000 

40 000 
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P. M. 

185 
1 
2 
3 
4 
5 

Muhassasatın nev'i 

1 hinci hıstm - İdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
Merkez büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teslim 
Müteferrika 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

25 000 
18 000 
12 500 
10 000 
16 000 

186 

187 
188 

189 
190 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

30 000 
22 000 
15 000 
12 000 
15 600 

1 
2 

1 
2 

30 000 
22 000 
15 000 
12 000 
15 600 

1 
2 
3 
4 
5 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

cSemh'baş 

Fasıl yekûnu 

81 500 

85 000 
70 000 
12 000 
88 000 
35 000 

290 000 

94 600 

102 000 
80 000 
12 000 
84 000 
40 000 

318 000 

94 600 

102 000 
80 000 
12 000 
84 000 
40 000 

318 000 

Matbu evrak ve defterler 411 000 497 000 497 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta, telgraf ücretleri G00 000 600 000 600 000 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 48 000 40 000 40 000 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 
Vekâlet otomobili 
Diğer nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

648 000 

65 770 

7 000 
2 000 

9 000 

'640 000 

65 770 

4 500 
1 500 

6 000 

640 000 

65 770 

4 500 
1 500 

6 000 

U - Şahsa ait olanlar 
191 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 128 000 144 000 144 000 
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M. Muhassasatm nev'i 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

2 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

3 Müfettişler harcırahı 
4 Yabancı memleketlere gönde

rilecek müfettişler ve memur
lar harcırahı 

66 000 
150 000 

90 750 
130 000 

90 750 
130 000 

Fasıl yekûnu 344 001 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi, yol ve sairp 
masraf lan 

13 500 

35 000 

364 751 

14 000 

35 000 

364 751 

14 000 

35 000 

İkinci kısım yekûnu 1 897 771 2 035 121 2 035 121 

üçüncü hısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
Vergi komisyonlarında muvaz
zaf ölmıyan azanın huzur üc
retleriyle vukuf ehli ücretleri 
Malî müşavere encümeni üc-

, retlerî 
Vergi tahsil masrafları 

1 Kıymetli evrak malzemesi be
deli ve baskı masrafları 

2 Vazifeleri haricinde tahsil işle
rinde çalıştırılan gümrük me
murları aidatı 

3 Tatil günlerinde ve mesai saat
leri dışında sinemalarda çalış
tırılacak memurlar yevmiyesi 

4 4307 sayılı kanun gereğince 
aynen alınacak nebati yağlar 
vergisinin her türlü tahsil 
masrafları 

5 Menkul ve gayri menkul mal
ların haciz, satış, ilân ve nakit 
masrafları 

120 000 

11 500 

65 000 

2 000 

29 000 

0 

a ooo 

120 000 

18 000 

73 000 

3 000 

34 000 

300 000 

6 000 

120 000 

18 000 

73 000 

3.000 

34 000 

300 000 

6 000 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî. yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

197 

198 

199 
200 

Ö Tahsilat komisyonlariylc art
tırma ve eksiltme ve ihale ko
misyonlarında bulunacak bele-

0 

t 

1 
2 
3 

4 

5 

1 
2 

3 

1 
2 
3 

4 

diye azaları huzur ücretleri 
Vergi işlerinde çalıştırılacak 
ekisperler ücretleri 

Fasıl yekûnu 

Hazine işleri 
l?aiz ve aciyo 
Para nakil masrafları 
Kambiyo işleri murakabe mas
rafları 
Bankalar murakıpları mas
rafları 
Türk borçlan idare masrafları 

Fasıl yekûnu 

Millî emlâk işleri 
Tcsbit, tevzi ve mübadil işleri 
istimlâk ve satın alnrıa bedel ve 
masrafları 
Menkul ve gayrimenkul, mallar 
umumî masrafları 

Fasıl yekûnu 

Tamir masrafları 
Devir ve teftiş harcırahları 
Merkez kontrolörleri 
Balık müfettiş ve muavinleri 
Defterdarlar, mal müdürleri, 
yaridat müdürleri ve kontrol 
memurları 
Vergi kanmılannm tatbiki. 
için. köylere gönderilecekler 

Fasıl yekûnu 

10 000 

33 667 

145 667 

900 000 
. 10 000 

112 340 

3 600 
11 000 

1 036 940 

600 000 

333 500 

72 000 

1 005 500 

1 6C0 000 

38 500 
1 500 

11.0 000 

42 000 

192 000 

10 000 

0 

426 000 

600 000 
10 000 

125 000 

3 600 
11 000 

749 600 

750 000 

107 000 

50 00Q 

907 000 

1 600 000 

73 500 
1 500 

150 000 

65 000 

290 000 

10 000 

0 

426 000 

600 000 
1.0 000 

125 000 

3 600 
56 000 

794.600 

750 000 

107 000 

50 000 

907 000 

1 600 000 

73 500 
1 500 

150 000 

65 000 

290 000 
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M. Muhassasatm nev'i 

Mukannen masraflar 
1 Beyiye aidatı 
2 Nispeti kanunla tâyin edilmiş 

aidat ve ikramiyeler 
3 Geri verilecek paralar 
4 Mahkeme harçları 
5 Devlete, ait bina ve arazi ver

gileri 

Fasıl yekûnu 

Mahkeme masrafları 
3827 sayılı kanun gereğince 
satm ahnacak nakil vasıtaları 
bedel ve masrafları 

1 Matbuat umum müdürlüğü 
2 Meteoroloji işleri umum mü-

durluğu 
3 Dahiliye vekâleti 
4 Jandarma genel komutanlığı 
5 Hariciye vekâleti 
6 Sıhhat ve içtimai muavenet ve

kâleti 
7 Adliye vekâleti 
8 Nafıa vekâleti 
9 Maarif vekâleti 

10 Ziraat vekaleti 
0 Millî Müdafaa vekâleti 

Fasıl yekûnu 

Damga matbaası masraf lan 
1 tşletme masrafları ve amele 

ücretleri 
2 Demirbaş eşya satmalma, ta

mir bedel ve masrafları 
3 İptidai maddeler 

Fasıl yekûnu 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

315 000 

385 000 
279 000 
23 220 

32 000 

1 034 220 

187 000 

315 000 

385 000 
279 000 
23 220 

32 000 

1 034 220 

187 000 

565 000 

790 462 
1 279 000 

23 220 

32 000 

2 .689 682 

250 000 

4 000 

13 851 
0 

26 600 
1 000 

10 000 
7 000 

150 000 
0 
0 

6 000 
218 451 

4 000 

29 000 
0 
0 

1 000 

0 
7 000 

150 000 
0 
0 
0 

191 000 

20 000 

29 000 
10 000 
104 491 
1 000 

35 000 
7 000 

150 000 
4 500 

113 500 
0 

474 491 

85 000 100 000 100 000 

10 000 10 000 10 000 
40 000 55 000 55 000 
135 000 165 000 165 000 



74/8 — 
1942 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira-

1943.malî yıb için 
Hükümetçe • Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira M. Muhassasatm nev'i 

II"'- Muvakkat olanlar 
205 Mektep ve kurs masrafları 

1 Muallim ve idare memurlaıı 
ücreti 36 070 45 070 45 070 

2 Mektebe", getirilecek memur ve 
talebe yevmiyeleri 86 850 127 850 127 850 

3 idare masrafları , 29 150 17 460 40 250 

Fasıl yekûnu 152 070 190 380 . 213 170 

206 Kanunları gereğince hususi 
idarelere yapılacak tediyeler 

1 2871 sayılı kanunim 9 ncu 
maddesi gereğince yapılacak 
tediyeler ' 1 200 000 ^ 1 200 000 1 200 000 

2 Bina ve arazi tadilât komis
yonları masrafları karşılığı ola
rak yapılacak tediyeler 51 960 51' 960 51 960 

Fasıl yekûnu 1 251 960 1251960 1251960 

A • • ' ' 

206 2814 sayılı kanun gereğince 
Ziraat bankasına verilecek fev
kalâde ihtiyat karşılığı 1000 000 0 1 000 000 

207 Atatürk anıtının proje masraf
ları 250 000 250 000 250 000 

208, 3867 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tediyeler 300 000 300 000 300 000 

209 4071 sayılı kanunun beşinci 
maddesi gereğince yapılacak 
masraflar '•; ' 5 000 5 000 5 000 

210 4126 sayılı kanun gereğince 
Erzurum ve Erzincan beledi
yelerine yapılacak ikraz 500 000 750 000 750 000 

211 .Sermayesine mahsuben Dev
let ziraat işletmeleri kurumuna • 5 0 0 000 500 000 1000 000 

212 Sermayesine mahsuben Sü-
merbank'a 4 025 000 4 025 000 4 025 000 
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P. M. Muhassasatm nev'i 

213 Sermayesine mahsuben Elti-
bank'a 

214 4306 sayılı kanun gereğince 
Devletçe parasıs verilecek gi
yim eşyası bedel ve her türlü 
masrafları 

216 Varlık vergisi tatbikına ait 
her türlü ücret ve masraflar 

216 Yaşayan diller kursu bilûmum 
Ücret ve masrafları 

III - Müteferrik olanlar 
217 Staj için yabancı memleketlere 

gönderileceklerin harcırah ve 
. tahsisatları 

218 Malî kanun, nizamname ve ta
limatnamelerin tertip ve telf ik 
masrafları 

210 Yazı ve tercüme ücretleri kitap 
ve mecmua bedeli ve maliye 
mecmuası masrafı 

220 Atlı tahsildarlara verilecek 
hayvan ve yem bedeli 

221 Siyasal bilgiler okulu masraf
ları 

222 1351 sayılı kanun gereğince 
imar müdürlüğüne 

223 Gayri melhuz masraflar 
224 İhtiyat tahsisatı 
225 Ford mukavelesi gereğince 

Ödenecek prim karşılığı 
0 Ecnebi mütehassıslar 

tîcret 
Harcırah ve sair zaruri masraf
lar 

İPasıl yekûnu 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira , Lira Liva 

2 150 000 2 150 000 2 150 000 

0 3 500 000 3 500 000 

0 500 000 500 000 

0 .0 40 000 

1 1 1 

6 000 8 500 8 500 

30 750 18 750 18 750 

237 420 237 420 237 420 

224 000 245 000 245 000 

185 000 135 000 135 000 
100 000 100 000 100 000 

40 000 40 000 40 000 

1 1 1 

6 000 0 0 
o o o 

6 000 0 0 
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1942 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatın nev'i 

3827 sayılı kanun gereğince 
tesellüm olunan nakil vasıta
ları bakım masrafları O 30 000 30 000 

Üçüncü kısım yekûnu 16 649 480 19 924 832 23 534 575 

57 000 
0 

57 000 

142 000 

56 999 
1 

57 000 

142 000 

56 999 
1 

57000 

142 000 

Dördimcü İmim - Borçlar 
Geçen yıl borçtan 85 000 85 000 85 000 
Eski yıllar borçlan 
1938 - 1941 yılları borçları 
1928 - 1937 > » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Yardımlar 

I - Mülhak bütçeli idarelere 
Havayolları Devlet işletme ida
resine 1 030 000 1 080 000 1 080 000 
Orman umum müdürlüğüne 1 750 000 1 750 000 1 750 000 
Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğüne 300 000 413 000 413 000 
Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğüne 100 000 100 000 100 000 

Doklar inşaatı bilumum mas
rafları için Devlet denizyolları 
işletme umum müdürlüğüne 0 0 750 000 
Vakıflar umum müdürlüğüne 200 000 200 000 200 000 
Beden terbiyesi umum müdür
lüğüne 572 400 672 400 722 400 
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Muhassasatm nev'i 

1942 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
• Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Eİra 

I I . - Hususi idare ve beledi
yelere 

235 4178 sayılı kanun gereğince 
ödenecek fevkalâde zam kar
gılığı 

236 Hastaneler iaşe masrafları kar
gılığı 

237 4306 sayılı kanun gereğince 
Devletçe parasız verilecek gi
yim eşyası bedel ve masrafları 
karşılığı 

238 4357 sayılı kanun gereğince 
ilk öğretim öğretmenlerinin bi
rikmiş istihkakları karşılığı 

239 Mezarlık için Ankara beledi
yesine 

240 Şehir yolları için Ankara bele
diyesine 

0 4306 sayıh kanun mucibince 
Devletçe parasız verilecek gi
yim eşyası bedel ve masrafları 
karşılığı olarak hususi idare 
ve belediye bütçelerine 

0 4306 sayılı kanun mucibince 
Devletçe parasız verilecek gi
yim eşyası bedeli ve bilûmum 
masrafları 

0 Varlık vergisi tatbikatına mü-
taallik bilûmum ücret ve mas-

5 500 000 5 500 000 5 500 000 

600 000 

254 132 1 300 000 

800 000 

250 000 

250 000 

1 520 000 

4 350 000 

300 000 

250 000 

250 000 

600 000 

900 000 

300 000 

250 000 

250 000 

0 

241 
242 
243 
<Ö4SE 

raflar 
Afyon hastanesi inşaatına 

U I - Hayır müessese ve teşek
küllerine 

Kmlay kurumuna 
Çocuk esirgeme kurumuna 
Darüşşafakaya 
Türk maarif cemiyetine 

1 000 000 
200 000 

771 800 
25 000 

120 000 
50 000 

0 
0 

515 000 
30 000 
60 000 
55 000 

0 
0 

515 000 
30 000 

120 000 
85 000 
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Mulıassasatııı nev'i 

Yeşilay cemiyetine 
Balıldı Bum hastanesine 

IV - Diğer cemiyet, müessese 
ve teşekküllere 

Halkevlerine 
Türk tarih kurumuna-
Türk dil kurumuna 
Türk hukuk kurumuna 
Türk coğrafya kurumuna 
Tiftik cemiyetine 
Ağaç koruma cemiyetine 
Yarış ve ıslah encümenine 
Millî iktisat ve tasarruf cemi
yetine 
Kambiyo borsasma 
Balkan birliği cemiyetine 

2 — 
1942 

Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

. 24 000 
30 000 

2 200 000 
118 000 
115 000 
10 000 
ö 000 

20 000 
20 000 
33 000 

9 000 
7 000 
6 000 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

6 000 
35 000 

1 600 000 
118 000 
115 000 
13 000 
5 000 

25 000 
20 000 
33 000 

9 000 
14 000 
6 000 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 
35 000 

1 600 000 
118 000 
115 000 
13 000 
5 000 

25 000 
20 000 
33 000 

9 000 
14 000 
6 000 

Beşinci kısım yekûnu 21 140 332 15 074 400 15 558 401 

İCMAL * ' ' •• 

Birinci kısım yekûnu 11,235 838 11 971 410 11 971 410 

İkinci kısım yekûnu 1 897 771 2 035 121 2 035 .121 

Üçüncü kısım yekûnu 16 649 480 19 924 832 23 534 575 

Dördüncü kısım yekûnu 142 000 142- 000 142 000 

Beşinci kısım yekûnu 21 140 332 15 074 400 15 558 401 

UMUMÎ YEKÛN 51 085 421 49 147 763 53 241 507 
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Rapor 
21 . IV . 1943 

Son bir kaç senelik bütçelerimize bakılınca Devlet borçlarının devamlı bir çoğalma manzarası 
göstermekte olduğu göze çarpar. Bu vaziyet içinde yaşadığımız fevkalâde, haller ve şartların ta
bii ve zaruri bir neticesidir. Korunma tedbirleri ve bu tedbirlerin dayandığı malî imkânlar bu
günün en mühim meselelerini teşkil ediyor. Harpekonomisi ve harp maliyesi her tarafta ilk plân 
da gelen işlerdendir. 

Harp ateşi şimdi bütün dünyayı sarmış bulunuyor, Bu ateş içinde tarafsızlıklarını koruya
bilmiş olan mesut bir kaç memleketten birisi de memleketimizdir. Bununla beraber sulh nimetle
rinden bizim de faydalanmamız kolay olmamıştır. Millî Müdafaayı kuvvetlendirmek, ordunun ve 
halkın iaşesini temin etmek maksadiyle katlandığımız malî fedakârlıklar büyüktür. Vergilerin 
ve Devlet borçlarının son seneler içinde artmış olması bu vaziyetin tabii ve zaruri bir neticesidir. 

Fevkalâde hallerin zaruri kıldığı büyük masrafları karşılamak için, vergi, istikraz ve emisyon 
yollarının mevcut olduğu malûm olmakla beraber, umumî tesirleri bakımından, bu üç kaynağın 
aynı şekilde mütalâa edilemiyeceği de aşikârdır. Bu itibarla, fevkalâde masrafları karşılamağa 
Çalışırken iktisadi bünyenin nizamlı ve sağlam kalmasının, Millî Müdafaa, kudretini muhafaza 
bakımından da, çok önemli olduğunu düşünerek, iktisadi ve malî tedbirleri birbirini tamamlayıcı 
bir bütün olarak ele almak ve mümkün olduğu kadar plânlı bir sisteme dayanmak icabediyor, 

. Geçen umumî harpte ve onu takip eden devrede bir çok memleketlerde revaç bulmuş olan ge
niş mikyaslarda enflâsyonun, her sahada görülen kotu ye yıkıcı tesirleri unutulmamış ve o acı 
tecrübelerin tesiriyle bu defa, esaslı bir harp finansman vasıtası olarak, «misyon her tarafta 
mümkün mertebe terkedilmiştir. 

Eseslı bir sistem olarak dedim, çünkü az çok mahdut miktarlara münhasır kalmak üzere para 
tedavül hacminin yine her tarafta bir miktar arttığını kabul etmek lâzımdır. Ancak derhal söyliyelim 
ki I ölçüsüz emisyonun tesirlerini ö*nliyebilecek tedbirleri bulmak çok zor ve belki de imkânsız ol
makla beraber mahdut olanın tesirlerini karşılamak nispeten kolaydır. 

İşte bu mülâhazalara binaendir ki, harp halinin zaruri- kıldığı çok büyük masrafların karşılı
ğını vergilerle, istikrazlarda aramak bu devrin itiraz götürmez dâvası halini almıştır. Tatbikatın da 
bu merkezde olduğunu göstermek için her taraftan misaller getirerek bu bahsi lüzumundan fazla uzat-
mayıp derhal memleketimizdeki vaziyete geçeceğim. 

Vaziyetimizi emisyon, istikraz ve vergi bakımlarından mütalâa edelim: 

1. Tedavülde bulunan para miktarı bir kaç senelik kısa bir devre içinde bir kaç misli artmış 
bulunuyor. Harpten evvelki devre ile mukayeseedince umumî olarak istihsalimizde bir çoğalma 
yoksa da vehamet arzedebilecek bir azalma bulunduğu da iddia edilemiyeceğine göre, son zaman
larda endişe verici bir şekil almış olan, fiyat istikrarsrzlığınrn hakikî sebebini burada, aramak-
yerinde olur. 

2. Fevkalâde bütçelere karşılık temini bakımından şimdiye İtadar maliyemizin istikrazlardan 
faydalanmağa çalıştığı herkesçe malûmdur. Ancaak bu vadide büyük başarılar- elde edilebilmesi harp 
ekonomisi icaplarına uymakla mümkündür. Her sahada bir çok takyit ve tahditlerle hallim cebrî ta
sarrufa sevke'dilme&i, devamlı ve geniş istikrazların en esaslı şartını teşkil eder. Halbuki memleketi-
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mizdo bugünkü durum ve şartlar büyük ölçüde istikraz için ümit verici olmaktan uzak bulunmak
tadır. . ;

 ; ! , i : , . '. ~ " " J ' " "_" •' '" "_ 

3. Netice olarak, fevkalâde masraflarımızı karşılamak için de, en esaslı varidat İtaynağmm 
yine vergiler olduğunu kabul etmek lâzımdır. 

A) Muamele ve istihlâk vergileri; 

B) irat ve servet vergileri; 

diye bütçelerimizde Üriyc ayırdığımız vei'gi sistemimizin hangi kısmında geniş imkânlar vardır. 
Birinci kısım bugün İçin çok yüklü bir hale gelmiştir denilebilir; vasıtalı vergilerin çok ağırlaşmasr 
başlr basma bir pahalılık unsuru teşkil etmektedir. İkinci lnsımda önemli olarak kazanç vergisi vardır. 
Bu vergi tanzim şekli itibariyle s3.fi kazançtan ziyade karineye dayandığı için elestikiyctten mahrum ve 
randman itibariyle az çok sabittir. Beyannameye müstenit safi kazanç üzerinden mükellefİyet usul
lerini umumileştirmeden bu sahada geniş varidat aramak faydasızdır. Kazanç vergimizin* noksan 
olan bir tarafı da ziraat gelirlerini kavramamasıdır, Halbuki irat vergileri usullerini kabul et
miş olan her memlekette ziraat gelirleri de teklif mevzuuna girmektedir. Harpten evvel memleke
timizin hususi durumu itibariyle çiftçiyi • mükellef kılmamak suretiyle korumağa çalışmak çok ye
rinde bir düşüncenin neticesi idi. Fakat ziraat gelirlerinin hissedilir derecede artmış bulunduğu 
bu devrede aynı mütalâaya yer vermenin doğru olmıyacağını kabul etmek lazımgelir. 

Ziraat gelirleri vergisinin bazı memleketlerde bugün aynı olarak alındığını da gözönünde tutarak, 
memleketimize en uygun gelecek şekilde, tanzim edilmesi tatbikatta çıkabilecek bir çok zorluk
lara rağmen kanaatimce bir" zaruret halini almıştır. Bir taraftan bugünün malî ihtiyaçlarını kısmen 
karşılamak diğer taraftan harp ekonomisi icaplarına uymak, pazarlarda düzen, para kiymetindo 
ve eşya fiyat] armında istikrar temin etmek için aynı bir vergiden daha iyi ve daha esaslı bir tedbirin 
bulunamıyacağını sanıyorum. ' 

o 
ö ö 

«Devlet borçları bütçe lâyihası» 

Geçen yıl 100 592 604 lira olan bu bütçe bu yıl 21 milyonu geçen bir zamla 121 741 683 liradır. 
Dünya harbinin başladığı 1939 senesi bütçesinin 49 739 599 lira olduğu hatırlanacak olursa kısa 
bir devre içinde bu bütçenin süratle kabarmış olduğu göze çarpar. 

1943 malî yılı Devlet borçları bütçesinin muhtelif tertiplerine ceman 24 152 725 lira zam ve buna 
mukabil bazı tertiplerdende ceman 3 003 646 lira tenzil vardır ki, yekûn itibariyle 21 149 079 lİTalık 
bir çoğalma var demektir. Zam ve tenzillerin sebeplerini fasıl ve madde sırasiyle aşağıda arzediyorum: 

258 : Birinci fasıldaki tahsisatta 1 000 lira fazla vardır. Bu tahsisat Ergani tahvillerinin 
faiz, itfa bedelleriyle komisyon ve sigorta masrafları içindir. Zammın sebebi keşide masraflarının 
artmış olmasıdir. 

25Ö : Sİvas - Erzurum hattı İstikrazına taallûk eden ikinci fasılda 4 000 liralık bir azalma var
dır. Bunun sebebi de geçen yıl müteferrik masraflar için ayrılmış olan paradan bu miktarın tasar
ruf edilmiş olmasıdır. -. • . 

2G0 : 1918 dahilî istikraz tahvillerinin tedavülde bulunan kısmiyle mübadele edilmiş olan 1938 
ikramiyeli istikraza taallûk eden 3 ncü fasılda görülen 2 000 lira fazlalık keşide masraflarının 
çoğalmasından ileri geliyor. :.v-'; ' 

261 : îran ve İrak hudutlarına doğru yapılacak olan demiryolları için aktedilen istikrazlara 
mahsus olan 4 ncü fasıllda mevut 472 000 lira fazlalık beş milyon liradan ibaret olan üçüncü tertip 
istikrazın servisi içindir. 

262 ; Beşinci fasılda görülen masraf geçen sene yoktu. Kırk milyon liralık millî müdafaa 

http://s3.fi
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istikrazı verilen yüz elli milyonluk salâhiyete dayanarak gecen sene yapıldığı dçin, bu kırk milyon 
liranın servisi için lüzumlu görülen 3 794 000 lira tahsisat bu sene bütçesine konmuştur: 

203 : Yedinci fasılda geçen seneye nazaran 50 000 lira azalma vardır. Maziden müdevver vo • 
esası şimdiye kadar itfa edilmiş bulunan tahvillerle ödenmiş olan bazı müteferrik borçların ba
kiyesi için konmuş olan bu tahsisat geçen senekifiili sarfiyat gözönünde tutularak azaltılmıştır. 

264 : Sekizinci fasıl millî müdafaa hizmetleri dolaytsiyle müteahhitlere verilmiş olan muhtelif 
vadeli. bonofiarın itfasına mahsustur, 1943 malı yılı içinde itfa edilecek bonoların tutarına göre 
geçen seneye nazaran 2 922 796 lira noksanıiyle 700 000 lira tahsisat konulmuştur, 

265 : Fevkalâde tahsisat karşılığım teşkil eden borçların faiz ve itfa bedellerine taallûk 
eden 9 ucu fasla geçen seneye nazaran beş milyon fazlasiyle kırk milyon lira konmuştur. Maksat 
itfayı tesir olduğuna göre Encümence memnuniyetle kabul edilecek bir zamdır. Hattâ mev-

' eut borcun fazlalığı gözönünde tutularak bu itfaya bütçelerde daha geniş bir yer verilmesi lâzım-
geldiği kanaatindeyim. 1943 : bütçesinin encümenimizde tetkiki sırasında bazı tasarruflar temini
ne imkân hâsıl olduğu takdirde bu faslm aynı nispette arttırılması, tedavülde bulunan para h 
acminin azaltılmasına yardım edeceğinden pek yerinde.olacaktır. 

266 : 1715 sayılı kanunun 8 ııei maddesi mucibince evrakı nakdiye itfa karşılığı olarak 10 
neu faslın birinci maddesine konmuş olan tahsisat masraf bütçesinin yüzde biri olmak üzere 
4 732 840 lira hesap edilmiştir. Bu rakam da muvakkattir. Masraf bütçesinin encümende 
alacağı şekle göre değişecektir, 

267 : 1715 sayılı kanunun 5 nei maddesi mucibince deruhdo etmiş olduğu evrakı nakdiyeden 
mütevellit borç için bu bankaya verilmiş olan bonoların % 1 hesabiyle faizine karşılık olarak 
10 neu faslın 2 nei maddesindeki tahsisatta 26 500 liralık bir azalma vardır. Bu her sene bono
ların muayyen miktarlarda itfa edilmesinden mütevellittir, 

268 : 3202 sayılı kanunun 5 nei maddesinin C fıkrası mucibince Ziraat bankasına verilecek tah
sisat masraf bütçesinin % 1/2 i olarak hesap edilmiş vo 11 nei faslın birinci maddesine konmuştur. 
buradaki mütalâa da (9) neu fıkradakinin aynıdır. 

•269 : Hükme bağlı borçlar tertibine geçen seneye nazaran 50 000 lira zam yapılmıştır. Geçen 
seneki tahsisat (100 000) lira kâfi gelmediğinden sene içinde münakale yapılmasına zaruret hâsıl 
olmuştur. 

270. : 1943 Devlet borçları bütçesinin en çukdikkati çeken 13 ncü faslı, Türk borcu tahville 
rinin faiz ve itfa bedelleri ve sair masrafları için 1 981 900, erken ödeme ve buna ait masraflar 
için de 15 38G 342 lira ki, ceman 17 368 242 lirayı ihtiva eylemekte ve geçen seneye nazaran bu 

fasıl 13 404 442 liralık bir çoğalma göstermektedir, 

28 . V . 1933 tarihli ve 2234 numaralı kanunla tasdik edilen Düyunu umumiye itilâfnamesi mu
cibince, Osmanlı borçlarından Cumhuriyet halkına isabet eden hisseyi temsilen (% 7,5 faizli 1933 
Türk borcu) unvanı ilo beheri 500 Fransız frangı itibarî kıymette 1 925 272 adet tahvil çıka
rılmıştı. istikrazın itfa müddeti 50 sene olmakla beraber itilâfnamede bu tahvillerin, 1943 
haziranından sonra, başka bir istikraz tahvili veya başabaş fiyat üzerinden erken ödemeye tabi 
tutulacağı derpiş edilmişti. 

İtilâf nam eniri mebdeinden itibaren icra edilen normal ve fevkalâde itfalarla tedavülde bulu
nan tahvil miktarı hayli azalmış olduğu gibi erken ödeme hakkımız gözönünde tutularak, tah
villerin memlekete gelmesini teinin maksadiyle sen el erd enberi alına gelmekte olan çeşitli ve sis
tematik tedbirler sayesinde,- tedavülde bulunan tahvillerin büyük bir kısmı, Merkez bankası ve 
.amortisman sandığı gibi müesseselerin eline geçmiştir. Bu vaziyet Hükümetçe kararlaştırılmış 
olan erken ödeme işini kolaylaştıracaktır. 

1933 itilâfnamesinc göre haziran 1943 den sonra 3 ay evvel ilân edilmek şartiyle ilk iupon 
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vadesinde erken tediye yapılması mümkün olduğundan 25 ilk.teşrin 1943 kupon vadesinde bu 
ameliyeye tevessül olunacaktır. Cumhuriyet Merkez bankasiyle Amortisman sandığı elinde bulu
nan tahviller nakden ödenmeyip bunlara mukabil beş senede itfa edilmek üzere % 5 faizli Hazine 
bonusu verilecektir. Bunun için umumî muvazene kanununa hüküm konmuştur. Bu itibarla bütçeye 
konmuş olan tahsisat ecnebi memleketlerde tedavülde bulunan tahvillerle, memleketimizde şahıs
lar elinde bulunanların bedelini teşkil etmektedir. 

Gerek bu mesele,.gerek mütaakıp fasıllarda yer almış olan bazı kredi taksitleri hakkında -yük
sek, Encümene ayrıca şifahi izahat arzedilccektir. , 

271. 15 nci.fasılda gördüğümüz 1 083 500 lira 1722 numaralı kanun mucibince yapılmış ojim 
kibrit istikrazı taksitleri için konmuştur. Son anlaşma mucibince bonalav Hazinece satın alınmış 
olduğundan, bu tahsisata'lüzum kalmamıştır. Bu paraınıı evrakı nakdiye itfasına tahsis edilmek 
üzere 9 ncu fasla naklini temenni eylerim. '••• 

272 : 20 ııci fasılda geçen seneye nazaran 150 000 lira îazla vardır. 4178 sayılı kanun muci
bince verilen çocuk zammı için geçen yıl bütçesiyle kabul olunan yüz bin lira kifayet etmedi
ğinden münakale yolu ile temin olunan yüz elli bin lira gözöııündc tutulmuştur. 

Bu raporu hazırlamak maksadiyle, Hazine ve Muntazam borçlar Umum müdürlüklerinde, ça
lışmaların- sırasında gördüğüm intizam ve dikkatyüksek Encümene arzeder, servis şefleriyle ar
kadaşlarına tetkiklerimi kolaylaştıran her türlü malûmatı vermek suretiyle yaptıkları yardımdan 
dolayı burada ayrıca teşekkür, etmeyi vazife bilirim. -

Raportör 
. Tokad mebusu 

. II. N. Keşmir . 
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Birinci kısvm -• Dahilî borçlar 

I - İstikrazlar 
258 2094 sayalı kanun gereğince ya

pılan istikrazın faiz. ve itfa be-
! delleriyle komüsyon sigorta 

ve sair masrafları 
259 2463 sayılı kanun gereğince 

yapılan istikrazın faiz ve itfa 
bedelleriyle komüsyon, sigorta 
ve sair masrafları 

260 3322 sayılı kanun gereğince çı
karılan tahvillerin faiz ve itfa 
bedelleriyle komüsyon, sigorta 
ve sair masrafları 

261 4057 sayılı kanun gereğince ya
pılan istikrazın faiz ve itfa be
delleriyle komüsyon, sigorta 
ve sair masraflan 

262 4275 sayılı kanun gereğince ya-
pılan istikrasın faiz ve itfa be
delleriyle komüsyon, sigorta 
ve sair masrafları 

H - Dalgalı borçlar 
263 Mahsubu umumî kanunu gere

ğince verilecek tahvillerin 
1932 - 1943 seneleri faiz ve itfa 
bedelleriyle nakden verilecek 
tahvil kesirleri ve komüsyon, 
sigorta ve benzeri masraflar 

264 1613, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 
3523 sayılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla 
mülga Hatay Devletinden dev
redilen borçlar 

266 2425 sayılı kanun gereğince çı
karılan bonolar ve bu mahiyet
teki borçlar 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

' 1 138 000 1 139 000 1 139 000 

2 844 000 2 840 000 2 840 000 

789 000 790 000 790 000 

1 425 000 1 897 000 1 897 000 

0 3 794 'JÖO 3 794 000 

80 0ÛÛ 80 000 80 000 

100 000 50 000 50 000 

3 458 718 700 000 700 000 
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1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malı 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

t yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lİra 

266 Fevkalâde tahsisat karşılıkla
rından ve 1715 sayılı kanun ve 
ekleriyle diğer kanunların tes- . 
bit ettiği hadler dahilinde çı
karılan Haşine bonolarından 
doğan borçların faiz ve itfa 
bedelleri 35 000 000 40 000 000 40 000 000 

I I I - Müteferrik borçlar t , -T 

267 Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankasına yapılan tediyeler 

1 Evrakı nakdiye itfası 3 884 995 4 732 840 4 795 244 
2 Evrakı nakdiye mukabili veril

miş olan bonolar faizi 1 371 000 1 344 500 1 344 500 

Fasıl yekûnu 5 255 995 6 077 340 " 6 139 744 

268 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasına yapılan tediyeler 

1 3202 sayılı kanun gereğince 
verilecek sermaye 1 942 498 2 366 420 2 397 622 

2 3491 sayılı kanunun muvakkat 
4 ncü maddesi gereğince yapı
lan tediyeler ' 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Fasıl yekûnu 2 942 498 3 366 420 3 397 622 

269 Hükme bağlı borçlar 140 000 150 000 150 000 

BirinRİ kısım yekûnu 53 173 211 60 883 760 60 977 366 

İkinci hısım - Harici borçlar 

270 % 7,5 faizli 1933 Türk borcu 
tahvillerinin faiz ve itfa bedel
leriyle sair masrafları 3 963 800 0 0 

1 Eaiz ve itfa bedelleriyle sair 
masraflar 0 1 981 900 1 936 900 



- ra/4 —' 

P- M. Muhassasatın ney'i 

2 Erken ödeme ve buna ait mas
raflar 

•'\i-

Fasıl yekûnu 

1942 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

0 

3 963 800 

İ943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

15 386 342 

17 368 242 

15 386 342 

17 323 242 

271 2670 ve 3022 sayılı kanunlar 
gereğince Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetine verile
cek taksit 135 500 135 500 135 500 

272 1722 sayılı kanun gereğince 
yapılan kibrit istikrazı faiz ve 
itfa bedelleri 
2434 sayılı kanun gereğince 
temin olunan kredi taksiti 

1 083 500 

800 000 

1 083 500 

800 000 

1 083 500 

800 000 
273 

274 3525, 3738 ve 4171 sayılı ka
nunlar gereğince temin olunan 
kredi ve istikrazlar - -

1 10 milyon sterlinlik kredinin ; 
faiz ve itfa bedelleriyle sair « _„ 
masrafları " 1 638 855~ 1680 000" 1680 000 

2 25 milyon, sterlinlik kredinin 
faiz ve itfa bedelleriyle sair """'" r ' " _ -
masrafları 8 254 495 9 504 495' 9'504 455 

3 15 milyon sterlinlik istikrazın • _ 
* faiz ve itfa bedelleriyle sair *• " '> 

masrafları 5 214 628 5 214 628 5 214 628 
4 2 milyon sterlinlik istikrazın 

faiz ve itfa bedelleriyle sair 
masrafları 695 284 695 284 695 284 

5 264 milyon franklık istikrazın 
faiz ve itfa bedelleriyle sair 
masrafları 508 353 515 724 515 724 

Fasıl yekûnu 16 311 615 17 610 131 17 610 131 

O Yulyus berger bonoları karşı
lığı . . 64 362 

O 2708 sayılı kanun mucibince 
çıkarılan bonoların. itfası kar
şılığı 592 381 

İkinci kısım yekûnu 22 951 158 36 997 373 36 952 373 
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Muhassasatın uev'i 

Üçüncü hısım - Zat maaş ve 
tahsisatları 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

IV M. MufcaSSasatlIL nev ' İ Lira Lira Lira 

275 Vatani hizmet mukabili bağla
nan maaş ye tahsisatlar 30 900 30 550 30 550 

276 Mütekait, dul, yetim maa,ş ve 
tahsisatları 23 500 000 23 500 000 23 500 000 

277 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 100 000 250 000 250 000 

278 551 sayılı kanun gereğince 
harp malûllerine verilecek ara
zi bedeli 80 000 80 000 80 000 

Üçüncü lusım yekûnu 23 710 900 23 860 550 23 860 550 

ÎCMAL ' ": ' 

Birinci kısım yekûnu 53 173 211 60 883 760 60 977 366 

ikinci kısım yekûnu 22 951 158 36 997 373 36 952 373 

Üçüncü kısıra yekûnu 23 710 900 23 860 550 23 860 550 

UMUMÎ YEKÛN 99 835 269 121 741 683 121 790 289 
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Rapor 
27. IV. 1943 

(rümrük ve inhisarlar vekâleti bütçesi 1942 yılında 7 677 085 lira iken İm yıl !> 633 501 lira, 
olarak teklif edilmiştir. Buna göre tahsisat bu yıl geçen senekindeıı 1 955 606 lira fazladır. Tah
sisatın-2 655 914 lirası vekâlet ve gümrük hizmetlerine, 6 977 677 lirası Gümrük muhafaza ge
nel komutanlığı teşkilâtına verilmiştir. Tahsisatın fasıllara tevzii; Hükümetin mucip sebepler lâ
yihasında müfredatiyle ve tafsildi izah edilmiş olduğu üzere esas itibariyle ya kanuni bir icaptan 
veya fiyatların yükselmiş bulunmasından münbaİstir, Yalnız ikinci faslın -birinci maddesindeki 
zamda; (D) cetvelinden fiili kadroya nakledilen altı müfettişin tahsisatı dahil olduğundan'bu fas
la ait bazı mülâhaza]arın Yüksek encümenin nazarı mütalâasına arzını faydalı gördüm. 

Vekâlet Teftiş heyeti şimdiye kadar tahsisen' gümrük işlerini incelemekte ve inhisarlar mu
amelâtı umum müdürlük teşkilâtı dahilinde bulunan müfettişler tarafından tetkik olunmakta imiş. 
(h) cetvelinden fiili kadroya alman altı müfettiş bir taraftan genişlemekte olan gümrük muame
lâtının daha sıkı bir teftişe tabi bulundurulmasını temin edeceği, gibi bir taraftan da inhisarlar 
muamelâtını vekâletin emriyle teftiş edeceklerdir. Bu karar bu yönden çok yerindedir. Çünkü Umum 
müdürlüğe bağlı müfettişler daha çok başmüdürlükleri teftiş etmekte ve Umum müdürlüğün mer
kez şubelerini teftiş hemen fevkalâde şartlara bağlı bulunmakta idî. Hattâ teftiş heyetinin tama-
miyle vekâlet kadrosuna alınması bugünkü fiili durumdan daha clvorişli olur. Teftiş işlerinin bu 
suretle kısmen de olsa vekâlete intikali veya bütün teftiş teşkil fi tın in vekâlet teşkilâtına alınması 
hususundaki temenni, çiftçilerimizin, hayvan sahiplerinin tuz mevzuundaki derin feryatlarında 
da okunabilir. Çüııitü müfettiş memlclıaya gitmekte ve tuz istihsalini ihtiyaca tekabül eder dere
cede görüp de meselenin; nakledileni em od en doğduğunu görmekte .ve diğer bir Devlet teşekkülünü 
ait bir iş diye bu eilıeti tesbit ile iktifa eylemektedir. Halbuki teftiş Tuz müdürlüğüne teveccüh 
etse idi Münakalât vekâleti veya Devlet demiryolları umum müdürlüğü nezdinde ne gibi teşeb
büsler yapıldığı, istihsal edilen tuzların ne için istihsal ınıııtakalarında yrğıla kaldığı hususlan da 
incelenmiş ve bu niceleyişle işi halledecek tedbir aımımış ve bulunmuş olurdu. 

Misal olarak aldığım tuz mevzuunu» üzerinde dikkatle, ehemmiyetle durulmanı lâzımgeldiğini 
de Yüksek encümene arzetmeme müsaadelerini istirham ederim. 

Oümrük muhafaza genel komutanlığı bütçesinin 307 nei faslının 1 nei maddesinde 46 071 lira 
fazlalık'vardır. Bunun 5 000 lirası 311 nei yakacak zammı ve 5 000 lirası 312 nei çocuk zammı fas
lına ilâve edildi. 36 071 lira artıkhk tesbit edildi. 

Bu bütçenin 'Î20 nei faslının 1 nei maddesinde komutanlık mümessilinden aklığnn rakam
lara göre '250 000 liralık bir eksik vardır. Bu ciheti Bütçe umum müdürlüğüne giderek arzettim. 
Bütçe umum müdürlüğünün verdiği hesaba göre açık âzami 110 000 lirayı bulabilir ki bu da 
celp, terhis ve inhilâl gibi sebeplerle fiili tesiri haiz olamaz ve bil itibarla üzerinde durmaya-
bilirizde. Ancak Encümence varidat bütçesi müzakere edilirken imkân bulunurda tamamlanırsa 
lıeııdcnizce daha muvafık bir karar alınmış olur, 

325 nei fasılda tazmin için. 2 000 lira bırakılarak 18 000 lira 320 nei faslın 2 nei yem madde
sine ilâve edildi bu suretle 320 nei faslın ikinci maddesinin yekûnu 318 000 lirayı buldu. 

İnhisarlar vekâleti ve (lümrük muhafaza genel komutanlığı bütçelerinde arzettiğim hususlar
dan başka üzerinde durulacak bir fasıl veya madde olmadığım hürmetlerimle arzederim. 

Raportör 
Diyarbakır, mebusu 

Şcnf TJhtğ 
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P. 

279 
280 

281 

M. Muhassasatm nev'i 

Vekâlet 

Birinci kuvm - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve len

geri şahsa ait istihkaklar 

I - Vekil tahsisatı, maaşlar yo 
ücretler 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

1942 
Malî yrlı 
tahsisatı 

Lİra 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

5 320 

1 702 272 
8 000 

5 320 

1787 217 
8 000 

Ücretler 
1 Memurlar ücreti 
2 Müteferrik müstahdemler üc

reti 

Fasıl yekûnu 

10.002 

65 294 

75 896 

10 279 

85 447 

95 726 

5 320 

1 787 217 
8 000 

. Fasıl yekûnu 1770 272 1795 217 1795 217 

10 279 

70 '797 

87 076 

I I - Diğer istihkaklar 
282 Muvakkat tazminat 
283 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

284 4178 sayılı kanun gereğince 
verilecek çocuk zammı 

. 285. 4178 sayılı kanun gereğince 
verilecek yakacak zammı 

Birinci kısım yekûnu 

47 244 47 928 47 928 

8 640 

17 000 

8 000 

1 932 372 

10 200 

17 000 

6 000 

1 977 391 

10 200 

17 000 

6 000 

1 968 741 

286 

. İkinci kısvm - İdare masrafları 

X- Hizmete ait olanlar 
Merkez büro masrafları 

1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 

2 000 
4 000 

2 500 
6 500 

2 500 
16 500 
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F. 

287 

M. 

3 
4 

'5 

1 
2 
3 
4 
5 

Muhassasatm nev'i 

tenvir 
Teshin 
MütefeiTİka 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 000" 
9 300 
8 000 

26 300 

13 000 
19 000 
26 950 
16 000 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe 
talep edüen 

Lira 

4 000 
15 200 
10 000 

: 38 200 

14 000 
24 000 

( 10 000 
1 27 400 

17 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 000 
15 200 
10 000 

48 200 
-

14 000 
24"000 
10 000 
27 400 
17 000 

Fasıl yekûnu 

288 Matbu evrak ve defterler 
289 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
1 Posta, telgraf ücretleri 
2 Telefon ve diğer muhabere üc

ret ve masrafları 

74 950 

18 800 

41 580 

8 800 

92 400 

18 800 

57.150-

13 500 

92 400 

18 800 

57 150 

13 500 

290 
291 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Nakil vasıtaları masrafı 

1 Yekâlet otomobili 
2 Diğer nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

50 380 

20 000 

4 200 
2 300 

fi 500 

70 650 

23 308 

5 000 
3 600 

8 600 

70 650 

23 308 

5 000 
3 600 

8 600 

II - Şahsa ait olanlar 
292 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 30 600 35 000 35 000 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı ' 22 600 22 500 22 500 
3 Müfettişler harcırahı 31 760 51 760 60 410 
4 Yabancı memleketler haramin 6 730 9 000 9 000 

Fasıl yekûnu 91 690 118 260 126 910 

293 Melbusat 28 798 29 701 29 701 
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297 

298 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kaimi edilen 

Lira Liva 

294 3335 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masraftan 12 700 12 000 12 000 

İkinci kısım yekunu 330 118 411 919 430 569 

Üçüncü hısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
295 Nakü masrafları 8 000 11 000 11 000 
296 Gümrük idareleri masrafları 

1 Kimyalıencler masrafı, makine 
alet ve malzeme satın alma ve. 
tamir bedeli ve masrafları, ha
riçte yaptırılacak tahlil ücret
leri 6 750 G 000 6 000 

2 Gümrük kamımmun 9 nen 
maddesi mucibince satın alma-

3 

4 

5 

1 
2 

• > 

cak eşya bedeli 
Satın alınacak numuneler be
deli 
Kaçak eşya ve hayvanların na
kil, iaşe, bakım ve koruma 
masrafları 
Kaçak eşya satış masraftan 

Fasıl yekûnu 

Gümrük ambarlarında kaybo
lan eşya tazminatı 
Mukannen masraflar 
Geri verilecek paralar 
Nispeti kanunla tayin edilmiş 
olan ikramiyeler 
2550 sayılı kanunun 3 ııciî 
maddesi mucibince verilecek 
tazminat 

1 

300 

2 700 
100 

9 851 

300 

100 000 

2 820 

300 

1 

300 

4 000 
. 100 

10 401 

300 

100 000 

2 820 

300 

ı 
300 

4 000 
100 

10 401 

300 

100 000 

2 820 

300 

Fasıl yekûnu 103 120 103 120 103 120 

299 înşaat ve tamirat işleri 58 596 76 800 106 800 



— 82/2 — 

F. 

300 

M. 

1 
2 

4 

Muhassasatm nev'i 

I I - Muvakkat olanlar 
Kurs masrafları 
Muallim ücreti 
Talebe yevmiyeleri 
Talebe harcırahları 
Umumî masraflar 

Fasıl yekûnu 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

' Lira 

9 015 
13 230 

— 
9 001 

31 246 ' 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

8 880 
18 600 
2 000 

10 001 

39 481 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 880 
18 600 
2 000 

10 001 

39 481 

301 Pasif koruma masrafları 

I I I -' Müteferrik olanlar 

3 600 5 000 5 000 

302 

303 

304 

Tartı aletleri alım ve tamir 
masrafları 
Kitap ve mecmua bedelleri ve 
yazma ve tercüme ücretleri 
Staj masrafları 

Üçüncü kısım yekûnu 

1 800 

3 040 
2 

219 555 

3 000 

7/750 
2 

256 854• 

3 000 

7 750 
2 

286 854 

Dördüncü kmm - Borçlar 
305 Geçen yıl borçları 
306 Eski yıllar borçları 

1 1938 - 1943- villan bordan 

2 1928 - 1937 » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım -yekûnu 

0 

9 750 

9 750 

9 750 

8 000 

1 000 
750 

1 750 . 

9 750 

8 000 

1 000 
750 

1 750 

9 750 

İCMAL 
Birinci kısım yokunu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 

Yekûn 

1 932 372 
330 118 
219 555 

9 750 

2 491 795 

1 977 391 
411 919 
256 854 

9 750 

2 655 914 

1 968 741 
430 569 
286 854 

9 750 

2 695 914 
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M. Muhassasatın nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 mali 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

L yılı için 
Encümence 

kabıü edilen 
Lira 

Gümrük muhafaza genel ko
mutanlığı 

Birinei kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve di

ğer'şahsa ait istihkaklar. 

I - Maaşlar ve ücretler 
307 

308 

1 
2 

1 
' 2 

Maaşlar 
Subay ve memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Moııurrlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

2 395 087 
1 400 

2 396 487 

96 400 

284 690 

381 090 

2 481 440 
362 

2 481 802 

96 400 

321 660 

418 060 

2 435 369 
362 

2 435 731 

96 400 

325 008 

421 403 

I I - Diğer istihkaklar 
309 Muvakkat tazminat 
310 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

311 4178 sayılı kanun gereğince 
verilecek çocuk zammı 

312 4178 sayılı kanun gereğince 
verilecek yakacak zammı 

313 3779 sayılı kanun gereğince er
başlara verilecek nakdî mükâ
fat 

18 444 

500 

18 444 

300 

18 444 

1 620 

17 000 

15 000 

1 920 

35 000 

15 000 

1 920 

35 000 

15 000 

300 

Birinci kısım yekûnu 2 830 141 2 970 526 2 927 803 



82/4 — 

F. M. 

314 

315 
316 

317 

318 

319 

320 

Muhassasatm nev'i 

İkinci k%mn - İdare masrafları. 

I - Hiamctc ait olanlar 
Büro masrafları 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Fasıl yekûnu 

3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü İnsim - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
Muayyenat 

1 Taymat 
2 Yem 
3 Mahrukat, tenvir ve teshin 

73 135 

3 000 

149 285 

80 000 

4 000 

162 600 

1 
2 
3 

1 
2 

3 

Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Matbu evrak ve defterler 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 
Kira bedeli 

I I - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 

3 650 
3 000 

10 000 

16 650 

3 400 

3 100 
50 000 

45 635 

23 500 
4 000 

4 000 
5 000 
9 000 

18 000 

5 000 

3 600 
52 000 

50 000 

25 000 
5 000 

4 000 
5 000 
9 000 

18 000 

5 000 

3 600 
52 000 

50 000 

25 000 
5 000 

2 125 000 
326 568 
287 288 

2 035 587 
300 000 
267 288 

80 000 

4 000 

162 600 

2 035 587 
318 000 
267 288 

Fasıl yekûnu 2 738 856 2 602 875 2 620 875 
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t1. 

321 

322 

323 

324 

325 
326 
327 

328 
329 

330 

M. 

1 
2 

1 
2 

1 
2 
3 

Muhassasatm nev'i 

Askerî levazım 
Mclbusat 
Teçhizat 

Fasıl yekûnu 

Harp levazım ve teçhizatı mas
raftan 
Ecza ve sıhhi malzeme masraf
ları 
Veteriner ecza ve malzeme 
masrafları 
Hayvan mubayaa ve tagmüıi 
Nakil masrafları 
Kara nakil ve deniz muhafaza 
vasıtaları masrafları 
Satın alma bedeli 
îşlotıne YO tamir masrafları ye 
kira bedelleri 

Fasıl yekûnu 

İstihbarat masrafları 
İnşa ve tamir işleri 

I I - Muvakkat olanlar 
Kurs masrafları 
Muallim ücretleri 
Talebe 'harcırah ve yevmiyeleri 
Umumî masraflar 

Fasıl yekûnu 

1942 
Malî yrlı 
tahsisatı 

Lira 

325 000 
30 000 

355 000 

İT 000 

8 960 

2 000 
4 000 

83 000 

20 000 

1.45 100 

165 100 

40 000 
10 000 

8 970 
19 000 
2 500 ' 

30 470 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

G00 000 
60 000 

660 000 

40 000 

10 000 

3 000 
20 000 
85 000 . 

(M) 000 

150 000 

210 000 

40 000 
15 000 

8 970 
33 000 
2 500 

44 470 

yılı için 
Eııcümeı 

kabul cd: 
Lira 

600 < 
00 1 

660 ( 

40 ( 

10 C 

3 0 
2 0 

85 0 

m oı 

382 7! 

242 71 

40 0< 
15 0( 

8 9r
( 

33 0C 
2 5C 

44 47 

İÜ - Müteferrik olanlar 
331 Vazife esnasında Ölen subay, 

er, memur ve müstahdemlerin 
teghiz, tekfin ve kabir inşa 
masrafları 

332 1615 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yemeklik bedeli 

500 

26 500 

500 

25 000 
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1942 1943 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatm nev'İ Lira Lira Lira 

333 3944 sayılı kanuna göre verile
cek hayvan yem bedeli 69 365 80 Ö00 80 000 

Üçüncü, kısım yekrnm 3 550 751 3 835 845 3 868 563 

Dördüncü hısım - Borçtur . . . 

334 Geçen yıl borçları 7 445 7 500 7 500 
335 Eski yıllar borçlan 

1 1D38 - 1941 yılları borçları 
2 1928 - 1937 » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

2 600 

• 7 438 

10 038 

. 17 483 

ı ooo 
200 

0 

1 206 

8 706 

1 000 
20G 

0 

1 206 

8 706 

İCMAL 

Birinci kısmı yelulım 

ikinci kısim yekûnu 

Üçüncü kısım yokunu 

BîmHineü kısım yekûnu 

• ' • . • 

2 830 141 

149 285 

3: 550 751 

17 483 

2 970 526 

102 600 

; 3 835 845 

8 706 

2 927 803 

162 600 

3 868 568 

8 706 

Yekûn 6 547 660 6 977 677 6 967 677 

Vekalet ' '" 2 491795 2 655 914 2 695 914 

Gümrük muhafaza genel 
komutanlığı 6 547 660 6 977 677 6 967 C77 

UMUMÎ YEKÛN 9 039 455 9 633 591 9 663 591 
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Rapor 
. ' *'• . 15 .IV ,194$ 

Dahiliye vekâletinin 1943 yılı bütçesi (8 022 219) lira olarak teklif ediliyor, geçen seyekin
den (1 320 739) lira fazladır. Bunun aşağı yukarı % 70 sini tutaıi (926 412) lira, maaş veya Ücret, 
harcırah ve saire adlariyle personele taallûk eden tahsisat olup geriye kalan (394 327) lira ela 
masraf tertiplerine ait 1 mimm\aktadır. Her iki kısım hakkımla yaptığım incelemelerin neticesini 
aşağıda a.rzcdiyomm : • 

•Maaş1 faslının fazlası 493 098• liradır. Binimi 91 588 lirası bugünkü fiili kadronun lutnrıııa 
göre eklenmesi gereken miktardır. 401 510 lirası ise vekâletin merkez ve vilâyet kadrolarında ya
pılmasına lüzum görülen değişiklikler karşılığı olup bu lııusıısta .Hükümetçe hazırlanan kanun lâyiha
ları Büyük Meclise sunulmak üzeredir. Gözden g i rd iğ i m bu lâyihalara göre istenilen tahsisatın %20 
si 86 114 lira merkez ve % 80 ui 315 386 lira vilâyetler teşkilâtı içindir. Merkezde ikinci bir müs
teşar muavinliği ile «Vilâyetler idaresi Umum müdürlüğü» ihdas edilmekte, Seferberlik müdürlüğün
de İtfaiye işlerine bakmak üzere yeni bir şube kurulmakta, Mülkiye müfettişlerinin- sayısı 36 dan 
4İJ e çıkarılmakta veaz sayıda ve baremin alt kısmındaki bazı memurlukların dereceleri yüksel
tilmektedir. Vilâyetler için : Vali kadrolarında yüksek sınıfların birer miktar çoğaltılması,-mev
cut 17 vali muavinliğine 13 aded ilâvesi, maıısııp idare heyetlerinin 7 den'10 a çıkarılması, mek
tupçuluklarda ve vilâyet nüfus kadrolarında denıeo yükseltilmesi ve kana (ahrirat kâtip refikleri 
adedinin arttırılması ve yeniden 24 nahiye teşkil edilmesi gibi idare makanizinasııır kuvvetlen
dirici âmiller gözönünde bulundurulmuştur. 

Bu değişikliklerle ilgiliolarak (D) cetveline bazı ilâveler yapıldığı gibi ayrıca 'bir haç tano 
ufak üc'retzammı vardır. Bunlar da dahil olmak üzere açık maaşı, tekaüt ikramiyesi, muvakkat 
tazminat, çocuk ve yakacak zamlarının farkları 73 706 lira tutuyor. Memurlara taallûk eden fazla 
tahsisatın 321 691 lirası daimî ye muvakkat memuriyet, umumî müfettişler harcırahlariyle vali yo 
kaymakamların devir harcırahları ve geçen senelerde I ahsisat komılamıyan nüfus memurlarının 
askerlik yoklaması harcırahı ve bir kanun lâyihası ile 15 liraya çıkarılması teklif edilen nahiyo 
müdürleri devir masrafları karşılığıdır. 

Siyasal bilgiler okuluna vekâlet hesabına hu sene alınacak .25 talebe ile adedlcri 75 i bulacak 
olan talebenin/ masrafları için fazladan 34 000 lira konulmuştur. 

Masraf tertiplerindeki fazlalıktan en büyük hisseyi 192 080 lira ile posta ve telgraf ücret
leri alıyor. Nüfus tahriri için 55 bin, nüfus defterleri .için. 25 000 lira ayrılmıştır, piğer çoğal
malar tenvir, teshin, kırtasiye ve saire kabilinden olan masrafların pahalılık' karşısındaki zaru
ri artışlarından ileri geliyor. . . . _ • • 

Nakil vasıtası olarak vekâlet için yeniden iki motosikletle umumî müfettişi erden biri için mi
adım dolduran otomobilin yerine bir yenisi alınmak üzere tRİısisat konulmuş bulunuyor. Aneak 
bu münasebetle şunu da belirtmek ieabediyor ki bugünkü kanuni fiyatlarla yeni nakil vasıtası 
satın alınması imkânsız olduğuna göre fiyatları rayice uydurmak veyahut kullanılması mümkün 
olmıyan tahsisatı bütçede boşuna bağlamamak, doğru olur. 

Kadro değişikliklerine ait kanun lâyihası geldiği zaman Yüksek encümen bu husustaki-mucip 
sebeplere ıttıla ., kesbedeceltse de ben şimdiden mütalfıa beyan edebilecek vaziyette bulunduğum 
için düşündüklerimi kısaca arzedeceğim: 

. Merkez ve vilâyet kadrolarında derece yükseltilerek* veya aded arttırılarak yapılmak istenen 



— 85 — 
değişiklikler ötedcnbcri kendilerini hissettiren ve fakat tatmin edilemiyen katî ihtiyaçların ifade
sidir ve tamamiylc yerindedir. Bütçe vaziyeti, salahiyetli makamlarca im' zeminde tesbit edilen 
ihtiyacı ancak üçte biri derecesinde temine elverişli görülmüştür. Böyle fevkalâde bir zamanın 
bütçesinde buna imkan bulunması takdir ile" karşılanmağa değer bir muvaffakiyettir. Dahiliye teş
kilâtının esas vazifesi olan dahilî emniyet meselesi yanında halen onun kadar -ehemmiyet alan* 
umumî ve mahallî idareler vasıtasiylc tahakkuk et I İvilmek lâzım gelen işleri iyi başarılmak için, 
kanaatimce, kadrolar vasıtasiylc teminine çalışılan bu hamle arttırıcı harekete bilhassa bu Ka
manda ihtiyaç vardır. 

Devir hare ir al il arının eskisinden hayli farklı bir miktara çıkarılmış olması, Vilâyetler idaresi 
kanununda derpiş edilen ve zaman icabı bir kat daha ehemmiyet kesbetmİş olan devir ve teftiş 
vazifesinin gereği gibi ifasına imkân vereceği için ümit ederim, ki çok yerinde görülecektir. 

Kaymakamlık kurslarından iyi neticeler alınmakla olduğu anlaşılıyor. 

Altıncı devrede Encümenlerin uzun tetkiklerinden geçerek Umumî Heyetçe de müzakeresi bi
tirilmek üzere iken seçimin yenilenmesi yüzünden kadük olan Nahiye kanunu lâyihasının Hükü
metçe Büyük. .Meclise scvkedilmcsi için hazırlık yapılmakta olduğu memnuniyetle kaydedilmeğe 
değer. Gerek bu münasebetle ve gerek btı sone bütçesiyle 24 nahiye ihdas edilmekle olmasını 
fırsat biterek burada başka'bir ihtiyaca temas etmek muvafık olacaktır; 

Malûm olduğu üzere memleketimizde genişlikleri, nüfus miktarları, idarî ve iktisadi durıınılariyle 
kaza olmağa çok elverişli ve ısrar ile istekli lıayü nahiye vardır. Bunları bir sıraya koyarak beı' 
yıl bütçesinde bir kaçını olsun meydana getirmek için Dahiliye vekâletini izin tedbîr alması temen
niye lâyık görülür ümidindeyim. 

Dahilîye vekâleti bünyesine mahsus birtakım icaplarla memur]arın şahsî dereceleriyle merkez 
veya vilâyet kadrolarında en ziyade faydalı olacakları vazifelerde kullanılmalarını mümkün kılacak 
bir tesis vüeude getirilmesi günün mevzuları arasına girebilir sanırını. 

Bu sene bütçede daha. iyi bir tertiplenme göze çarpıyor. Kısım, fasit ve maddeler daha-mantıkî 
bir münasebet esası üzerine ve daha kolay kavranabilir bir şekilde tesbit.edilmiş bulunuyor. Ancak 
açık'maaşı, tekaüt ikramiyesi, muvakkat tazminat, çocuk ve yakacak zamları gibi tahsisatı maaş 
faslının maddeleri halinde bir araya getirerek sene içinde hâsıl olacak ihtiyaçların maaş tasarrufların
dan kolayca teminine imkân bırakılması ötedenberi arzu edilmekte iken bu defa eskisine nazaran daha 
tahdit cclici bir şekil ihtiyar edilmesi doğru olmasa gerektir. 

Son olarak ehemmiyetli telâkki ettiğim bir noktayı mevzuubahis etmek isLİynrınn: Bu vekâletin 
1928 senesinden zamanımıza gelinceye kadar tahakkuk 'etmiş 30IÎ 930 lira karşılıksız borcu vardır. Bil 
borcun başka vekâletlerde de olacağına biç şüphe etmemelidir. Bunun ne için olduğu ve olmaması 
için ne yapmak lâzım geldiği ayrı bir bahistir. Bugün için ortadaki emri vakii halletmek zarureti 
aşikârdır, fjerçi borcun büyük bir kısmı posta ve telgraf idaresine ait olduğu için nihayet. Devlet 
daireleri arasında bir alıp verecek meselesi teşkil edebilir, lâkin 49 574 lirası harcırah, icar bedeli, 
tenvir ve teshin ve emsali tertipleri alâkadar eden ve birtakım şahsî haklar doğurmuş olan tasarruf-' 
İnim mahsulüdür ki Devletin bunları tanıyıp ödemesinden başka bir hal sureti hatıra-gelemez ve 
hükmen dahi tahsili kabil olan bu kabîl borçların çaresi düşünüleceğinden şüphe edilemez. 

Yültsck eneümenee gerek bu mâruzâtım 'veya lüzum görülecek sair noktalar hakkında veya fasıl 
ve maddelerin tcTerruatına dair vâki olacak sualler üzerine lâzımgclen izahlar şifahen atfedilecektir. 

Raportör 
'•••'--- .. ' - . ' ' " • - - . , Samsun mebusu 

• - - M. A. Yörükct' 
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•fr M. Muhassasatm nev'i 

, Birinci hısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

yıİı İÇİ» 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

J 

336 
337 

I - Vekil tahsisatı, maaşlar ve 
ücretler 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 

1 Memurlar maaşı 
2 A çık maaşı 

5 

5 320 

131 113 
2 000 

5 320 

5 708 541 
7 000 

5 320 

5 716 177 
7 000 

Fasü yekûnu 5 133 113 5 715 541 5 723 177 

338 

339 
340 

341 

342 

343 

Ücretler . •' -
1 Memurlar ücreti, 
2 Müteferrik müstahdemler üc 

reti 

Fasıl yekûnu 

I I - Diğer istihkaklar 
Muvakkat tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
4178 sayılı kanun gereğince ye
rilecek yakacak zammı 
1437 sayılı kanun gereğince ve
rilecek avans 

74 902 

32G 067 

400 969 

.. . 

63 540 

77 000 

30 000 

25 000 

1 

75 407 

337 747 

413 154 

65 062 

16 000 

45 0Û0 

45 000 

6 000 

75 407 

355 465 

430 872 

65 062 

16 000 

45 000 

45 000 

6 000 

Birinci kısım yekûnu 5 734 943 6 311 077 6 336 431 

344 

İkinci kısvftı, - İdare masraftan 

1 - Hizmete ait olanlar 
Merkez büro masrafları 

1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 

7 000 
0 704 

8 400 
24 448 

8 000 
24 000 
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345 

346 
347 

i l 

a 
4 
5 

1 
2 
a 
4 
5 

Muhassasatui nev'i 

Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

demirbaş 

Fasıl yekûnu 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

8 750 
15 000 
5 000 

42 454 

39 000 
30 500 
50 000 

— 
16 500 

136 000 

1943 malî yılı iğin 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

10 500 
18 000. 
4 800 

66 148 

48 300 
45 200 
15 292 
70 000 
21 900 

200 692 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

10 000 
18 000 
4 800 

64 800 

48 000 
45 000 
15 000 
67-500 
21 000 

196 500 

Matbu evrak ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

30 000 36 000 36 000 

348 
349 

350 

1 
2 

1 
2 
a 

Posta ve telgraf ücreti 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Umumî müfettişlikler idare 
masrafları 
Nakil vasıtaları masrafları 
Vekalet otomobili 
.Diğer nakil vasıtaları 
Umumî müfettişliklov nakil 
vasıtaları. 

Fasıl yekûnu 

150 000 

5 730 

155 730 

50 000 

1,6 380 

7 086 

ı. aoo 
n ooo 
19 986 

342 0SO 

6 716 

348 796 

50 000 

18 380 

5 000 
4 700 

15 000 

24 700 

342 080 

C> 000 

348 080 

' 50 C00 

18 000 

"> 000 
4 000 

15 000 

24 000 

I I - Şahsa ait olanlar 
351 Harcırahlar 

• 1 Daimî meımu'iyct harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 

00 000 

88 200 

1.00 OOO 

«5 000 

07 500 

04 000 
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İ'\ 

352 
353 

M. 

'6 
4 

Muhassasatın nev'i 

Müfettişler harcırahı 
Umumî müfettişlikler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lİıa 

76 000 
10 000 

264 200 

5 000 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

80 000 
. 10 800 

255 800 

6 000 

yık için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

80 000 
10 800 

252300 

6 000 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 8 700 10 040 10 000 

ikhıd kısım yektiım 728 4f>0 1 OKİ fm 1 005 680 

(Jr.Hur.n• hmm * 'Dmrei/e 'nutİt-
stts hizmetler ' • • . ' ' 

I - ' D a i m î o l a n l a r ' • • . - , ' • ' . " " . ' i ' * : ' ' ; ":" '-.', " •-1 ? " ;•'ı 

354 2850 sayılı kanun gereğince 
köy ve mahallelerde yapılan as
kerlik yoldamasmda bulunacak 
nüfus memurları harcırahı 1 9 612 7 837 

S55 2510 ve 2848 sayılı kanunlar 
gereğince kültür, idare ve em
niyet halamından bagka yerle 
re nakledileceklerin her türlü 
masrafları ve M iş için kulla- . 
nılacak muvakkat memurların 
ücret ve harcırahları 1 1 1 

356 Nüfus idleri 
"I Nüfus defterlerinin ve evrakı- . 

ımı satırı, alma bodcileHyle has
tı mıa, tamir ettirme ve eiltlet-
ıne masrafları, nüfus kayıtları
mı! yeni defterlere getirilmesi . 
için, A*'orileeek üeretleı 

2 Nüfus tahriri. 
(•etler 

Fasıl yekûnu 

. 10 000 
?> 000 

13 000 

' 3f> 000 
58 000 

93 000 

35 000 
58 000 

93 000 

357 Hususi idareler bütçelerini tet
kik eden mümessiller ücreti 1 923 1 800 1 400 
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M. Muhassasatm nev'i 

1942 
Malî yth 
tahsisatı 

Liva 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira • 

Devir harcırahları 
1 Valiler 
2 Kaymakamlar 
3 3635 sayılı kanım gereğince 

nahiye müdürlerine verilecek 
devir ve teftiş masrafı 

10 000 
34 000 

100 920 

Fasıl yekûnu 153 920 

90 000 
110 000 

109 200 

369 200 

90 000 
108 000 

109 200 

367 200 

XI. - Muvakkat ojnular 
Kaymakamlık ve nahiye mü
dürlüğü kursları 
Muallim, konferansçı, idare 
memurları ve müteferrik mfis-' 
tahdemlcr ücretleri 25 210 25.210 
Kursa gelecek memurla rpı hur-
eırahlarİyle yevmiyeleri vn tet
kik gezilerineait yol w her ne-
vi tatbikat masrafla rı 32 !M(> (vi 865 
İdare masrafı, ders notlarının 
Yazdırma, çoğaltma, v hastı r-
ina masrnflan 5 000 5 000 

Fasıl vekûmı 63 186 94 105 

25 000 

02 000 

5 000 

92 000 

TU - Müteferrik olanlar 

Mecmua masrafı 
Kongre, staj ve tahsil masraf
ları 

1 Dahilde ve hariçti* aeıiaeak 
kongre masrafları ve hıuıl;ıra 
gönderilecek memurlar harcı
rahı 

2 4089 sayılı kanunun 2 nci mad
desi gereğince staj için yaban
cı memleketlere gönderilecek 
memurların havcıralılariyle tah
sil masrafları 

2 000 6 366 6 000 
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1942 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Eneümcııce 
talep edilen kabul edilon 

Lira Lira 

3 Siyasal bilgiler olaılunda okut
turulacak talebe masrafları 38 000 

38 002 

272 033 

72 000 

72 002 

640 086 

72 000 

72 002 
* 

639 440 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

D ö r d ü n c ü Icıstm - B o r ç l a r " " " "•" ' ' • " ' . ' ' " " " 

362 Geçen yıl borçlan 18.000 25 000 25 000 
363 Eski yıllar borçları 

1 1938 - 1941 yılları borçları 
2 1928-1937 » » 
0 1D40 - 1941 karşılıksıss borçları 
0 Mebus seçimi masrafları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yolcunu 

ÎGMAL 

Birinci kısım, yekunu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 
Naldl vasaıtaları satın 
alınması için Maliye büt
çesine nakledilecek olan . — 10 000 0 
İnşaat karşılığı olarak 
Nafia bütçesine nakledi
lecek olan — 3 000 0 

17 505 
12 549 

300 000 

330 054 

348 054 

•8 000 
2 500 

0 

10 500 

35 500 

8 000 
2 500 

0 
0 

10 500 

35 500 

5 734 943 

728 450 . 

272 033 

348 054 

6 311 077 

1 016 556 

646 086 

35 500 

6 336 431 

1 005 680 

639 440 

35 500 

TOTOÎ YEKÛN 7 083 480 8 022 219 8 017 051 



•s 

14 - Emniyet U. M. 



Rapor 
19 . IV . 1943 

Umumî emniyet .müdürlüğü 104:» yılı bütçesi otuz üç. fasıl olmak Üzere tanzim edilmiştir. Rüt
benin heyeti umum iyesi 13 192 279 liradır ve 1942" yjlr bütçesine nazaran 2 4.02 494 lira fazlalık 
göstermektedir. Fakat geçen sene içinde bîr milyon beş yüz on.sekiz bin beş yüz yedi lira mun
zam tahsisat alınmış olduğundan hakikatte fazlalık 883 987 liradan ibarettir. 

Bütçede hizmet ihdası mnlıiyotindc bir teklif yoktur. Mevcut hizmetlerin daha iyi yapılabilmesi 
için İra zammın icrasına lüzum görüldüğü anlaşılmaktadır.-. Fasit ve maddeler muhteviyatı hakkııı-
dalci tetkik ve mütalaalarımız aşağıda sırası İle arzcdilmiştir. . 

Fasıl 364. Bu fasıl iki maddeden mürekkeptir. Birinci madde memurlar maaşına aittir. 1942 
yılı bütçesindeki tahsisat miktarı 7 GG9 324 lira idi; 1.943 yılı için S 094 818 lira olarak teklif 
edilmektedir. Emniyet kadrosunun genişletilmesi no evvetee karar verilmiş, bu kararın beş sene 
zarfında tatbiki kabul edilmiş, kadroya ilâve edilecek miktar bu suretle teshit olunarak {L) cetveli 
tanzim olunmuştu; bu beş yıl bitmiş bulunduğu halde evvelce takarrür ettirilmiş olan miktar* 
tahsisat bulunmaması yüzünden henüz tamamen fiili kadroya alınamamıştır. 1943 yılı için (L) 
cetvelinden 250 si polis ve 100 ü muamelât memuru olmak üzere 350 kişi daha fiili kadroya geçi
rilmekte ve.bunların maaş tutarı olan 300 000 lira yeni sene bütçesine birinci faslın birinci 
maddesindeki tahsisata ilâve olutımalctnıln*. 

Belediye zabıtası vazifesi Emniyet Teşkilât kanunu ile polise verilmiş olduğundan Ankara be
lediyesi zabıtasının 111 memuru bu seneden itibaren Vekiller Heyeti kararı İle umumî zabıta kad
rosuna alınmaktadır. Bunların maaş tutarı olan J02 0G0 lirayı da 1943 yılı bütçesi 364 neü faslın 
birinci maddesine ilâve etmek icabetiğimlen gecen seneki 7 609 324 lira tahsisatın bu sene 8 094 818 
liraya iblâğı zarureti hâsıl olmaktadır. Emniyet kadrosunda polis adedinin artmasına mutlak lü
zum bulunduğu kanaatındayım. Emniyet teşkilât kanunu polise adlî, siyasî, idarî beldi vazifeler 
vermiştir. Bu vaifelerden adlî, siyasî ve idarî'vazifelerin oldukça 'mükemmel i yetle ifa edildiği 
şükranla görülmektedir. Şehir ve kasabalarda asayişin yerinde olması ve ehemmiyetli vakalar çıkma
ması bunun delilidir; fakat beldî zabıta vazifesinin ifasına gayret edilmekle beraber bunun her ta
rafta kemal derecesinde muvaffakiyetle yapılamadığını görmek, söylemek ve tedbirine başvurmak 
zaruridir, mütalûasındayım, Bilhassa nüfns itibariyle kalabalık, teşekkülü halanımdan dağınık, 
geniş ve ihtiyaçları pek çeşitli olan İstanbul şehrinde belediye hizmetlerinin ifasında, bclcdiyo 
emirlerinin yerine getirilip getirilemediğini kontrolda ve belediye suçlarınm takibinde idare 
amirlerinin bütün hüsnüniyet, arzu ve gayretlerine rağmen ieabottiği kadar, muvaffakiyet elver
memesi sebebini bu işle meşgul olacak personelin azlığında görüyorum. Siyasi, adli idarî vazife
lerle yüklü bulunan polisin aynı zamanda belediye vazifcleriyle de meşğnl olmasına tabiatiylc im
kân bulunamıyor. Vaziyetin arzettiği bu manzara karşısında 1942 yılı içinde sırf idarî bir tedbir ol
mak üzere İstanbul'da mevcut zabıta kadrosundan bir kısmının yalnız belediye işleıyle meşgul 
olmak üzere tefriki düşünülmüş, münhasıran belediye işlerine bakacak bir emniyet müdür muavinine 
bağlı olmak ve tecrübe mahiyetinde yalnız üç kazada emniyet memuru, komiser, muavin ve bir kaç 
polisten küçük teşkilât vücude getirilmesine teşebbüs edilmiştir. 

Bu hareketi takdirle karşılamak ve biran önce takviyesi sebeplerine tevessül etmek ieabeder. Bu 
sene (L) cetvelinden fiili kadroya alınacak 250 polisten bir kısmı Ankara ihtiyacından kullanılacak
tır. Hiç değilse 100 kadarının da İstanbul Emniyet müdürlüğü kadrosuna ve münhasıran belediye 
vazifesiyle meşgul, olmak üzere tefrtln temenniye şayandır. 
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Bu sene fiili kadroya alınacak 250 polis vo 100 muamelât memurundan sonra (L) cetvelinde dalıa 

419 kişilik .'kadro kalmaktadır. Evvelce (L) cetvelinin fiili kadroya inkılâbı İçin tâyin edilen müd
det gelip geçmiştir. İhtiyaç da bariz bir surette meydandadır. Bu itibarla (L) cetvelinde kalan 
419 kişilik kadronun da bu sene fiili kadroya alınması için ieabcdcıı tahsisat bulunamazsa artık kı
sımlara tefrik edilmeyip biç olmazsa 1944 bütçesinde toptan fiili kadroya alınmasını ve bunun 
mühim, bir kısmının da belediye işleriyle uğraşmak üzere tavzifini faydasına inaudığnn bir mülâhaza 
olarak arzederim. • • , ' 

Birinci faslm ikinci maddesi açık maaşına aittir. Gecen yılın aynı olmak üzere 2 000 liradır. 

365 neİ fasıl: Memur ve mütefeı-rik müstahdemler ücretlerine aittir. Aynen geçen seneki gibi tek
lif ediliyor. Müteferrik müstahdemlere verileiı üerct bugünkü hayat pahalılığı gözönünde tutulurca 
azdır. Ancak keyfiyet diğer Hükümet daireleri müteferrik müstahdemlerinin vaziyeti ile birlikte mü
talâa edilmek iktiza edeceğinden Umumî emniyet müdürlüğü bütçesinde bu hususta ayrıca değişiklik. 
İcrasına mahal görülmedi. 

3CG neı fasıl : Muvakkat tazminata aittir. Geçen yıl 185 000 lira iken bu sene 50 000 lira fazla 
teklif edilmektedir. (L) cetvelinden fiili kadroya alınmakta olan memurlardan 150 adedinin An
kara'da ve merkezde istihdamı düşünüldüğünden vo Ankara belediye zabıtasının 111 memuru umu
mî zabıta kadrosuna alınmakta olmasından dolayı bu memurların mesken tazminatına karşılık 
olarak 50 000 liranın kabulü zaruri olduğu mütalûasındayım. • 

367 nci fasıl : Tekaüt ikramiyesi geçen senekigİbİ aynen teklif edilmiştir. 10 000 Uradır. 

, 368 nei fasıl : Çocuk zammı hakkındadır.. Cicçen yıldan 20 000 lira fazlasiyle 35 000 lira teklü 
ediliyor. Hesap üzerine konulmuş olduğundan kabulü icabetmektedir. 

369 neu fasıl : Yakacak zammına aittir, geçen yıldan 12 000 lira fazlasiyle 22 000 lira teklif edil 
mistir, bilhcsaptır. 

370 nci fasıl : eskisinin aynidir, 

371 nci fasıl : Kırtasiye,.mefruşat ve mütefer akaya aittir. Kırtasiye için fiyatların -Maliye 
vekâletince yükseltilmesinden ve ihtiyacın artmasından dolayı 5 000 lira fazlasiyle 12 000 lira tek
lif edilmiştir. Merkez mefruşat ve demirbaşı aynen 3 000 liradır. Müteferrika 4 000 lira fazla-
siylo 8 000 lira teklif edilmiştir. Fotoğraf, paımakizi işlerinin artmasından ve buna ait malzemenin 
pahalılanmasmdan dolayı bu zamma lüzum görülmektedir. 

372 nci fasılda vilâyetler kırtasiye, mefruşat ve demirbaşı, tenvir ve teshin masrafları vardır. 
Aynı sebeplerden dolayı kırtasiye için 7 500 zam ile 22 500 lira, mefruşat ve demirbaş için 5 000 
fazlasiyle 30 000 lira konulmuştur. Tenvir ve teshin gecen sene bütçesinde bir maddede de ve 
52 000 Ura olarak gösterilmişti. Bu sene bunlar iki maddeye ayrılmış, tenvir için 35 000, teshin 
için 40 000 lira konulmuştur. Netİee itibariyle vilâyetler aydınlatma vo ısıtma masrafı geçen se-
nekinden 23 000 lira fazlasiyle 75 000 liradır. Tenvir vo teshin ınalzcmesindeki fiyat yüksekliği 
ilo beraber yeniden açılacak kadrolar ihtiyacı düşünülerek bu zamma lüzum görülmüştür. Vilâ
yetler müteferrikası da aynı fasrtda, olup geçen senekine nazaran 4 000 lira fazlasiyle 17 000 li
radır. 

373 neü fasılda matbu evrak ve defter fiyatlarındaki yükselme gözönünde tutularak 5 010 lira 
zam icrası ile 25 500 lira teklif edilmiştir. 

374 ncü fasıl: iki maddedir. Posta, telgraf umum müdürlüğünün gösterdiği lüzum üzerine posta, 
telgraf ücretlerine 42 000 lira zam . yapılmış, bu masraf 162 000 liraya çıkarılmıştır. Telefon 
ve muhabere ücret ve masrafları geçen yıl bütçesinde polis telefonları maddesinde iken bu sene tef
rik olunarak bu fasılda ayrı bir madde haline konulmuştur, 15 000 liradır. On birinci fasıl ye
kûnu 177 000 lira olarak teklif edilmektedir. 



— 94 — 
375'.nei lası] : Kira bedelleri hakkındadır, (leçon senekine nazaran bu fasılda da 13 750 lira 

fazlalık vardır. Yeniden açılacak karakollann ve. Ankara belediye zabıtasının umumi kadroya 
ıdmması üzerine işgallerinde bulunacak binaların, icar bedelleri düşünülerek bu zam yapılmıştır. 

376 neı fasıl : Nakil vasıtalarına aittir. Motorsuz vasıtalar mubayaası için 5 000 lira teklif edi
liyor. Bu rakam geçen yrl bütçesinde •müstakil madde olarak yoktur, istizahımız üzerine sahil 
memleketlerde emniyet işlerinde kullanılmak üzere alınacak kayık ve saire bedeli olarak konuldu
ğu öğrenilmiştir. Yine bil fasılda nakil vasıtaları işlelme ve tamir maddesi geçen yıldan 16 000 
Hra fazlasiylc 4ü 000 lira olarak teklif edilmiştir ki benzin ve yağ masrafları bu maddeden öden
mektedir, Bu nevi malzeme fiyatlarında hâsıl olan yükselme bu zammı icabettirmektedir. 

377 ncİ fasıl üç maddedir, harcırahlara aittir; haremdi yevıııiy elerin İn yüzde elli artması, em
niyet kadrosunun genişlemesi, umumî nakil vasıtaları ücretlerinin yükselmesi, -genişiiyen teşkilâ
tı sık sık teftiş etmek imkânlarının elde edilebilmesi gibi mülahazalarla üç maddeye de ayrı ayn 
'zamlar yapılmıştır; netice itibariyle fasıl yekûnu gecen senekine nazaran 45 000 lira zam ile 
170 000 lira olarak teklif edilmiştir; alâkalı daire umum müdür ve muhasebecisiyle, birlikte yap
tığımız tetkikte bu fasıl içindeki maddelerden daimî memuriyet harcırahından 3 000 ve muvakkat 
memuriyet harcırahından 2 000 lira ki coman 5 000 livaııin tenzili mümkün olduğu görülmüş, da
iresiyle öşmietle mutabakat hâsıl olarak 14 neü faslın birinci maddesi için 1943 yılı bütçesine 
02 000 ve ikinci maddesine 48 000 lira tahsisat konulmuştur. -Buradan elde edilen beş bin lira 
29 nen faslın üçüncü maddesine zammedilin iştir, ö maddeye ait görülen lüzum ve zaruret aşağı
da yeri gelince arzolunacaktır, 

378 nei fası l : Merkez odacılarının mclbusatı bedelidir; kumaş fiyatlarının yükselmesi yüzün
d e n i 000 lira zammedilmiştir; 3 750 livadır, 

379 nen fasıl : 3335 sayılı kanun gereğince teşkilât mensuplarının hususi müesseselerde ya
pılacak tedavi, yol ve saire masraflai'i karşılığı olmak üzere eskisi gibi 3 000 liradır. 

380 nci fasıl : Polis telefonlarının satın alınması, isletmesi ve lüzumu halinde- tebdili masrafı
dır, 10 000 'lira zaın ile 35 000 lira konulmuştur; bir kısım polis telefonları eskimiş.ve yeni
sinin satın alınmasına da tevessül olunmuştur, zam muvafıktır. 

;:: 381 hçi fasıl- : Rabıta ınemür!arının nıelbusat ve teçhizatına, silâh, cephane, maske, muha
bere vasıtaları ile yedek parçalar alınmasına karşılıktır. Birinci maddeyi teşkil eden nıelbusat be
deli geçen yıla nazaran 300 000'lira fazlasîyle 705 000 lira olarak teklif edilmiştir; 1942 yılı 
fiili kadro mevcudu 7 847 memurdur. 

Elbise, palto, ayakkabı, gitir ve yazlık ceket verilmesi lâzımgehncktcdir. Sümerbank'tan Bey
koz kundura fabrikasından ve ticaret odasından alman fiyatlara göre yapılan hesaplar Hükümet 
teklifinin mucip, sebeplerinde uzun uzadıya göster İlin ektedir.. Polis memu'elarma üç yıldanbcri yaz
lık ceket verilemediği de ııfade olımiııi.ıktad^•; polisimizin temiz ve iyi giyinmesi zarureti meydan
dadır; teklifin kabulü fikrindeyim, Faslın ikinci maddesindeki silâh, cephane, maske bedeli geçen 
senekine nazaran beş bin lira' noksan gibi görülmektedir; bu sene ayrı madde halinde gösterilmiş 
olan beş bîn Lira- motorsuz nakil vasıtaları mubayaası bedelinin geeetı yrl burada gösterildiği vo 
onun için maddenin geçen yıl bütçesinde 1.5 000 lira olacak görüldüğü anlaşılmıştır; bu vaziyete 
nazaran silâh, cephane, maske bedeli 1943 yılı bütçesinde hakikatte eskisinin ayın oÜarak 10 000 
liradır. 

382 nei fası] : Vazife esnasında yaralanan memurlara. sarfedilecek tahsisatı ihtiva eder; geçen 
yıl tahsisatı yetmediğinden 3 000 lira fazla-siyle .10 000 lira konulmuştur. 

383 neü fasıl : Bilhassa hudut vilâyetlerimizde İltica eden şahıslar İçin veya iskân nuhtakala-
rından kaçanların yerlerine iadeleri ve emsali hâdiselerde sarfedilecek tahsisata aittir; Bu kabil 
hâdiselerin çoğalması yüzünden 8 940 lira fazla,siyle 17 3(i0 lira teklif olunmuştur, Esasen geçen yıl 
bil fasla 8 000 lira munzam tahsisat alııimışttır. . • ' • • • ' • 



— 95 — 
384 neü fasıl ; Tamirat ve inşaat karşılığıdır. Büyük inşaat Nafia bütçesinde olmakla beraber 

bütçeye merbut formül mucibince 5 000 liraya kadar karakollar, polis âmir ve müdimyet binaları 
ve diğer müesseselerin küçük mikyastaki inşaatı bina ve arsa istimlâki yo mubayaası bedeli, tapu 

.harçları ve sair masraflarla tamir bedeli eni bu tertipten verilmektedir. Bu fasla geçen yılın aynı 
,:olafak 58 000 lira teklif ediliyor. Polis karakol binalarının kira binalarından kurtarılmaları, 
.mazbut, muntazam ve polis .memurlarının istıirahatini temin edebilecek hale getirilmesini- hususi 
surette temenniye lâyik göryorunı. Hali hazırda emniyet, müdürlükleri hariç 400 karakol vardır, 
vardır bunların mühim bir -kısmı kira ile tutulmuş biıta'lardadır; bir kısmı polis yatakhaneleri 
memurların istirahatini kâfil vazıyette değildir. 1942 yılı bütçesiyle verilmiş olan tahsisattan yir
mi dokuz vilâyetimizde yeni karakol binası inşa olunduğu, evvelce baş'laıınfış inşaatın ikmal edil-

- dİğıi, bil' iki binanın satın alındığı ve bir çok binaların tamir edildiği memnuniyetle öğrenilmiştir. 
1943 yılı için muhtelif vilâyetlerdeu şimdiye kadar bildirilmiş olan ihtiyaç 02 000 küsur üra 
tutmaktadır; buna mukabil ancak 58 000 lira k'oımlabilmektcdir; tahsisat kifayetsizliğinin buna 
sebep olduğu meydandadır. Bu itibarla İstanbul'un süvari polis karakolu, Beyoğlu polis yatak
hanesi ve diğer bazı vilâyetlerdeki 5 000 livadan fazlaya mal olacak ııriibrenı inaat ihtiyacının. Na
fia bütçesindeki, umumî inşaat faslından karşılanması hususundaki temenniye yüksek encümenin de 
iştirak buyuracağını hürmetle ümit ederim. 

385 nei fasılda hayvan mubayaası maddesi 1500 lira aytıcııdir. Yem bedeli maddesi meydanda olan 
fiyat yüksekliği sebebiyle 39 000 lira fazlasiylc 79 000 lira teklif edilmiştir. Bu fasla geçen yıl 13 000 
lira munzam tahsisat alınmıştır. 

38G nei fasıl: 4367 sayılı kanun gereğince verilecek er tayını bedeli bilhesap konulmuştur. Geçen 
seneye nazaran bir milyon 348 000 lira fazlasiyle 2 464 575 liradır. Bu fasla 1942 yılında bir mil
yon dört yüz elli iki bin beş yüz CİM yedi lira munzam tahsisat alınmıştır. 

8197 maaşlı, 18 daimî ücretli memur varrır; seneds bellerine 300 tfra verilmesi 1 âzımgelinekte
dir. 

387 nei fasıl: istihbarat masrafı eskisi gibi aynen 203 500 lira. ' 

358 nei fasıl: Polis mecmuası masrafı aynen 5 000 lira. 

359 nen fasıl: Ecnebi mütehassıslara ait ücret, harcırah ve sair masraflar için konulmuştur. 
10 0Ü0 liradır. 

1942 de istihdam edilen bir mütehassıs askere çağırılarak memleketine gitmiştir, yerine başkası
nın temini düşünüldüğünden fasıl ve tahsisat ipka olunmuştur. 

390 ııcı fasıl: Beynelmilel müesseselere İştirak masrafı olarak her sene tediye edilmekte olan 600 
Ura aynen. • • , ' . ' 

391 nei fasılda beynelmilel kongrelere iştirak, staj veya tetkikat gibi hususi av için lüzumu halin
de tahsisat getirilmek üzere madde açılması ile iktifa olunmuştur. Yüksek tahsil müesseselerinde 
okutturulacak talebe masrafı bu faslın üçüncü maddesi olarak sabıkı gibi 6 500 liradır, 

392 nei fasıl üç maddedir. Birinci ve ikinci maddelerde polis memur ve namzetleri, Polis mek
tebi talebeleri iaşe ve melbusat ınasraflariyle harçlık ve harcırahları, idare ve imtihan masrafları 
geçen yılın aynı olarak 244 000 lira teklif edilmiştir. Vilâyetlerde açılacak polis kursları idare mas
rafları ve öğretmen ücretleri bu fasılda üçüncü madde olarak 1 lira teklif edilmişti. Belediye rabı
tası vazifesinin lâzım olduğu kadar mükemmeliyetle ifa edilememesinde personel adedinin azlığı ile 
beraber İm işe memur edilen polislerdcki meslekî bilginin noksanı da müessirdir kanaatindeyim. Bu 
itibarla emniyet memurlarına bu hususla gerekli malûmatın süratle verilmesi için kurslar açılması 
faydalıdır; istanbul'da umumî kadrodan lefrik edilerek. 1 eskiline başlanılan ve (1J) cetvelinden fiili 
kadroya alınacak yeni memurlarla da takviyesi istenilen zabıtai belediyenin daha İyi çalışabilmesini 
ancak bu suretle mümkün görmekteyim. Bu sebeple 14 neü faslın birinci maddesinden tenzil edilen 
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3 000 ve ikinci maddesinden tenzil edilen 2 000 lira ki ceman 5 000 Iiratım 29 neu faslın 3 neü 
kurslar maddesine konulmasına Yüksek encümene saygı ile teklif ediyorum. İstanbul'da belediye 
zabıtası işlerine memur edilecek polislerin bir kurstan geçirilmesi bu suretle imkân dalıiline gi
recektir. Emniyet umum müdürlüğündeki telkihim esnasında İstanbul'da iki ay sürecek böyle bir 
kursun beş bin lira ile temim mümkün olacağı kanaati alâkadar daire erkâıviııca izhar., olunmuştur. 

303 neü fasıl :' Emniyet mensupları için pruvan toryum ve sanaluryom açılması, bu mümkün 
olmadığına göre mevcut müesseselerde ledavi ettirilmeleri masrafıdır; sabıkı gibi 32 548 lirdir. 

394 neü fasıl : 3201 sayılı kanunun 80 ueı maddesi. .gereğince yararlığı görülenlere verilecek 
mükâfat sabıkı gibi 1*000 lira. 

3f)(i ucı fasıl : Eski yıllar .borçları karşılığı sabıkı gibi 7 740 lira. -

Emniyet. Umuni müdürlüğü 1943 yılı bütçesine formül, müteferrik •müstahdemlere'ait (D) 
cetveli, nakil vasıtaları cetveli, (IJ) cetvelinden fiili kadroya alınacak memurların barem derece
lerini ye adcdlerini gösterir cetvel ve (E) cetveli bağlıdır. Nakil vasıtalarına ait cetvelin tetki
kinde dikkate alnması lâzım gelen bir noktada Ankara ve İstanbul Emniyet müdürlükleri hizmet 
otomobillerinin, liiaseti Cumhur takip arabalarının ve motosikletlerin temini hususudur. lîu 
ihtiyacın karşılığı Maliye vekâleti bütçesine konularak veya diğer suretle teinini zaruret halinde
dir; Halihazırda mevcut Ankara ve İstanbul Emniyet' müdürlükleri hizmet otomobilleri adeta 
hurda haline gelmiştir; emniyet hizmetindeki arabalar müddetle' mukayyet olmamakla beraber 
bu arabalar diğer daireler vasıtaları için mevcut olan müddeti de doldurmuştur, Kiyaseti Cum
hur takip araba ve motosikletlerinin bir kısmının temin ohm-duğu memnuniyetle öğrenilmiştir. 
Emniyet teşkilâtımızın keyfiyet bakımından günden güne tekemmülünü-temin eden Polis enstitü
sü, Kolej ve mekteplerinin mesaîsini de takdirle kaydetmeği vazife sayarım. 

Emniyet •Umum müdürlüğü 1943 yılı bütçesi, hakkındaki maruzatımı bitirirken kemiyet itiba
riyle genişlemesini temenniye -lâyık bulduğum polisimizin keyfiyet bakımından da ol gunl aştın 1-
ması yolundaki mesaiyi kayde şayan bulurum. Polis enstitüsü, Kolej ve mektepleri mesaisi bu 
maksada çevrilmiş müesseselerdir. Halihazırda 1.39 Emniyet Siniri, 177 Başkonıiser, 314 komiser 
ve 921 komiser muavini vardır ki bunların hepsi meslek tahsili görmüştür. Polis ıncmm'iı adedi 
5602 dir; bunların 3047 Sİ Polis .mektebi ve kursu mezunudur; G0! î. Poliscnstitüsü mezunudur; 
107 si Polis Kolejinden çıkmıştır; staj İ yeri eri e beraber yekûnu 1847 yî bulan polis memurları 
ise meslek tahsili görmemişlerdir. Bu rakamın mümkün olduğu kadar azaltılması yolunda elden 
gelen gayretin esirgonmiyeceğini alâkalıların meydanda olan hüsnüniyetlerine, muvaffakiyet ar
zularına ve mesleği yükseltme hususundaki azim ve kararlarına bakarak tabiî telâkki ediyorum, 

llaportör 
Tokatl mebusu 

Refik A. Sevengil 
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Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

; I - Maaşlar ve ücretler 
364 Maaşlar 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

365 Ücretler 
1 Memurlar ücreti 
'2; Müteferrik müs 

reti 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 
Lira 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

Fasıl yekûnu 

;alı<lcın1er üe-

Fasıl yekûnu 

7 659 324 
2 000 

7 661 324 

39 665 

162 019 

201 684 

8 094 818 
2 000 

8 096 818 

39 665 

162 019 

201 684 

8 094 8J.8 
2 000 

8 096 818 

39 665 

181 599 

221 264 

II - Diğer istihkaklar 
366 Muvakkat tazminat 230 000 235 000 235 000 
367 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

368 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

369 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı ^ 

370 1475 sayılı kanun gereğince ve
rilecek tazminat 

10 000 

15 000 

10 000 

2 400 

10 000 

35 000 

22 000 

2 400 

10 000 

35 000 

22 000 

2 400 

Birinci kısım yekûnu . S 130 408 8 602 902 8 622 482 

îkİnei l'tsım - idare masrafları 
* 

I - Hizmete ait olanlar 
371 Merkez büro masrafları 

İ Kırtasiye 7 000 12 000 10 500 
2 Mefruşat ve demirbaş 3 000 ' . 3 000 3 000 
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3 

372 
1 
2 
3' 

• 4 

. .5 

Muhassasatm ııev'i 

Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyet büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat "ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 

' Müteferrika " 

Fasıl yekûnu 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı ' . 

Lira. 

4 000 

14 000 

15 000 
25 000 
52 000 

13 300 

105 300 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

8 000 

23 000 

22 500 
30 000,•''• 
35 0 0 0 •: 
40 000 
17 300 

144 800 

yılı için 
Encümence 

kaimi edilen 
Lira 

7 000 

20 500 

22 500 
30 000 
35 000 
40 000 
17- 300 

144 800 

373 Matbu evrak ve defterler 
374 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları , 
1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve diğer muhabere üc

ret ve masraflai'i 

Fasıl yekûnu 

375 Kira bedeli 
376 Nakil vasıtaları masrafları 

Satın alma bedeli (Motorsuz) 1 
2 İsletme ve tamir 

Fasıl yekûnu 

20 490 

120 000 

120 000 

83 350 

31 000 

31 000 

25 500 

162 000 

15 000 

177 000 

93 500 

. 5 000 
45 000 

50 000 

25 500 

162 000 

15 000 

177 000 

89 870 

5 000 
45 000 

50 000 

II - Şahsa ait olanlar . 
377 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı. 84 300 
2 Muvakkat memuriyet hareı

ralıı 30 000 
3 Emniyet müfettişleri ve eıımi- . 

yet polis müfettişleri "harcırahı 10 700 
Fasıl yekûnu 125 000 

95 000 

50 000 

25.000 
170 000 

91 000 

48 .000 

21 800 

160 800 

378 Melbnsat 2 750 3 750 3 750 
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379 3335 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Daireye mah-
sııs kısmetler 

I - Daimî olanlar 
380 Polis telefonlarının satın alma 

"bedel ve nıasraflariyle işletme 
ve değiştirme masrafları 

381 Melbusat ve teçhizat 
1 Melbusat 
2 Silâh, cephane, maske, muha

bere vasıtaları ve yedek parça
ları 

'. Fasıl yekunu 

382 Vazife esnasında yaralanan ve 
hastalanan memurlar ile kaza
ya uğrıyanların ve yaralıların 
tedavi masrafları 

383 Nezaret altında bulunanlarla 
hudut haricine çıkarılacakla
rın sevk, iaşe ve masrafları, is
kân mıntakasını terkedenler-

, den geldikleri yerlere iade olu
nacakların ve bunlara memur 
edilenlerin zaruri masrafları 

384 Tamir işleri 
385 Süvari polis hayvanları ve po

lis köpekleri 
1 Satın alma bedelleri 
2 Tem, muytabiye, nal, mıh ve 

diğer levazım bedelleri ile teda
vi ve ilâç ve köpekler için iaşe 
masrafları 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen . kabul edilen 

Lira Lira Lira-

3 000 3 000 3 000 

504 890 690 550 675 220 

25 200 35 000 32 750 

405 000 705 000 705 000 

15 000 10 000 10 000 

420 000 715 000 715 000 

8 000 . 10 000 10 000 

16 420 17 360 17 360 
58 000 58 000 58 000 

500 500 500 

50 000 79 001 75 00.1 
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O Köpek mubayaa ve iaşe mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

H - Muvakkat olanlar 
386 * 4367 sayılı kanun gereğince ve

rilecek er tayını bedeli 

III - Müteferrik olanlar 
387 îsttihbarat 
388 Polis mecmuası 
389 Ecnebi mütehassıslar 

1 Ücretler 
2 Harcırah ve diğer zaruri mas

raflar 

Fasıl yekûnu 

390 Milletlerarası müesseselere iş
tirak masrafları 

391 Kongre, staj ve tahsil masraf
ları 

1 3201 sayılı kanunun 34 ncü 
maddesi gereğince staj için ya
bancı memleketlere gönderile
cek memurların harcırahları 
ile tahsil masrafları 

2 Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edecek ve tet--
kikat için yabancı memleket
lere gönderilecek memurların 
harcırahları 

3. Yüksek tahsil müesseselerinde 
okutturulacak talebe masraf

ları 

Fasıl yekûnu 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen, kabul edilen 

Lira Lira Lira 

. 1 O 0 
50 501 79 501 75 501 

2 569 083 2 464 575 2 464 575 

203 500 203 500 203 500 
5 000 5 000 5 000 

9 300 9 200 9 200 
700 800 800 

10 000 10 000 : 10 000 

600 600 600 

1 1 1 

0 1 1 

6 500 6 500 6 500 
6 501 6 502 6 502 
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392 Polis mektepleri masrafları 
1 Polis memur ve namzetleri, 

talebeleri iaşe ve melbusat 
masrafları ile harçlık ve haı^cı-

2 
3 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

393 

394 

rahları ; 
îdarc ve imtihan masrafları 
Vilâyetlerde açılacak polis 
kursları idare masrafları ve . 
öğretmen ücretleri 

Fasıl yekûnu 

Prevantoryum ve sanatoryom 
masrafları 

196 000 
48 000 

1 

244 001 

29 548 

. 196 000 
48 000 

1 

244 001 

32 548 . 

196 000 
45 000 

.5 001 

246 001 

32 548 
3201 sayılı kanunun 86 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı 1 000 1 000 1 000 

Üçüncü kısım yekûnu 3 647 354 3 882 587 3 878 337 

Dördüncü kısım - Borçlar 
395 Geçen yıl borçlan 
396 Eski yıllar borçları 

1. 1938 - 1941 yılları borçları 
2 1928 -1937 » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

8 500 8 500 8 500 

0 
7 740 

7 740 

16 240 

6 000 
1 740 

7 740 

16 240 

6 000 
1 740 

7 740 

16 240 

ÎCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısmı yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMÛMÎ YEKÛN 

8 130 408 

504 890 

3 647 354 

16 240 

8 602 902 

690 550 

3 882 587 

16 240 

8 622 482 

675 220 

3 878 337 

16 240 

12 298 892 13 192 279 13 192 279 
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Rapor 
İ9.IV.İ943 

Jandarma Genel komutanlığının 1943 yılı bütçesi 26 471 356 lira olarak teklif edilmektedir. Geçen 
senekinden fazlası 11 250 741 liradır. Bu farlan 8 000 000 lirası taymata 1 500 000 lirası melbusata, 
717 601 lirası maaş, ücret, harcırah ve emsali tahsisata 300 000 lirasr yem bedeline, 250 000 lirası 
nakil masraflarına, 173 000 lirasr harp levazımına, 135 000 liraisı teçhizata, 92 000 lirası nalril vası
taları mubayaasına ve geri kalan 82 649 lira da muhtelif masraf tertiplerine aittir. Görülüyor ki, 
en büyük, zam tayınatadır. 

Geçen sene bu fasıl 6 100 318 liradan ibo,ret idise de son yapılan zamlarla on üç buçuk milyon 
liraya çıkarılmıştır. Bu yıl er tayını 25 lira üzerine hesap edilmiştir. Vekâletin ' mucip sebepleri 
arasında kaydedildiği üzere tasarruftan kapatılamaması veya fiyatların yükselmesi halinde bu mik
tarın kâfi gelmiyeceği tabiidir. Hayvan yem bedeli geçen, yılın 18 lirasına mukabil bu yıl 25 liradan 
hesap^ edilin iştir. Tahsisatında kadroya göre noksanlık varsa da hayvan tedariki güçlüğü yüzünden 
kadroya uyulmadığı için bu hususta sıkıntı çekilmcmokLedir. Hatta geçen yıl bn tertipten münakale 
mafasadiyle hayli tenzilât yapılmıştır. Bütün zamlar hakikî ihtiyaçlara karşılıktır ve zaruridir. Hepsi* 
hakkında vekâletin mucip sebeplerinde tafsilâtlı izahat olduğu için burada tekrarlarına lüzum gör
müyorum. 

Nakil masraflarına, 250 000 lira zam isteniliyor ki geçen sene de bu miktar munzam tahsisat alın
mış ve Devlet Demiryollarına karşılıksız borç da kalmıştır. Toprak mahsulleri ofisince verilen 
buğdayın uzak ambarlardan verilmekte olmasının bu faslın yükselmesinde tesiri olduğu anlaşılıyor. 
Mümkün olduğu takdirde bunun önüne geçecek tedbir alınması yerinde olur. 

Jandarmanın motorlu vasıtalarının arttırılması için bütçeye bir miktar fazla tahsisat konulabil
mesi memnuniyetle kaydedilmeğe değer. Bütçenin, bağlanması sıralarında varidat fazlası kalırsa hu 
cihete daba ziyade tahsisat ayrılmasını, jandarma için lüzum, ve. ehemmiyeti aşikâr olan telefon 
işlerini do bu arada, mütalâa etmeği Yüksek encümenin takdirine arzederim. Jandarmanın kendi 
bütçesindeki lüzumlu küçük inşaat ve tamiratından başka Nafia bütçesine 270 000 lira inşaat tah

sisatı konulduğu ve bununla yer sarsıntısından müteessir olan bazı jandarma dairelerinin yeniden ya
pılacağı anlaşılmıştır. ' 

Formülün taymat 411/1 kısmında üçüncü satrrda yevmiyeleri kelimesinden sonra gelen «Pırın ve 
değirmen kiraları» kelimelerinin bütçenin tabında çıkmış olduğu görülmüştür. Lüzumuna binaen -bu 
kelimelerin yerlerine konulmalarr, 1942 bütçesinin 488 nci sıhhi ilâç ve levazım faslı ile 492 nci 
«Memleket dahil ve haricinde ücretli tedavi» faslı yeni bütçede tedavi namı altında 4İ4/2 de birleş
tirilmiş ve fakat bu cihet formüle noksan olarak aksettirilmiştir. Bunun için 414/2 tedavi formü
lüne . reçete bedelleri kelimesinden sonra «Memleket dahil ve haricinde ücretli sıhhi müesseselerde 
tedavi ettirilecek jandarma mensuplarının masrafları» fıkrasının ilâvesi icabediyor. 

Bu mütalâalarla Jandarma Genel komutanlığının 1943 yılı bütçesini Yüksek encümenin kabulüne 
lâyık bulduğumu derin saygılarımla arzederim. 

Raportör 
Samsun mebusu 
M. A. Yörüher 
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404 

M. Muhassasatın nev'i 

Birinci hısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira. 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

397 
398 

1 
2 

I - Maî 
Maaşlar 
Ücretler 
Memurlar 
Müteferrik 
reti 

ıslar ve ücre stler 

ücreti 
müstahdemler üc-

Fasıl yekûnu 

_ 
4 707 521 

30 040 

65 35G 

95 396 

5 215 570 

33 040 

90 356 

123 396 

5 221 769 

33 040 

94 34C 

127 386 

II - Diğer istihkaklar • • ,• 
399 Muvakkat tazminat 50 400 53 432 53 432 
400 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

401 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

402 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zamma 

38 880 

24 000 

27 000 

25 440 

24 000 

25 000 

25 440 

24 000 

25 000 

îkinci kısım - idare masrafları 

I .-. Hizmete ait olanlar 
403 Merkez büro masrafları 

Birinci kısım yekûnu 4 943 197 5 466 838 5 477 027 

1 
2. 
3 

1 
2 

Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları i _ 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 

1 800 
500 

2 000 

4 300 

22 000 
5 000 

1 800 
500 , 

2 000 

4 300 

22 000 
20 000 

1 800 
500 

2 000 

4 300 

22 000 
20 000 
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1942 1943 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe, Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Muhassasatm nev'i Lira Lira Lira 

Müteferrika 17 000 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 44 000 57 000 57 000 

Matbu evrak ve defterler 25 000 \ 25 000 25 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta, telgraf ücretleri 62 500 72 500 72 500 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 7 501 8 001 8 001 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 
Komutanlık otomobili 
Diğerf nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

70 001 

75 000 

1 800 

. 1 800 

80 501 

75 000 

1 800 
1 000 

2800 

80 501 

75 000 

1 800 
1 000 

2 800 

I I - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 140 000 150 000 150 000 
Muvakkat memuriyet harcı-
rahı 
Müfettişler harcırahı 

: Fasıl yekûnu 

Malbusat 

İkinci kısım yekûnu 

90 000 
12 000 

242 000 

10 300 

472 401 

100 000 
20 000 

270 000 

10 300 

524 901 

100 000 
20 000 

270 000 

10 300 

524 901 

Üçüncü kısım - Daireye nmh- . ""' " "" ~ . - ~ 
sus hizmetler ' _ '/• 

I - Daimî olanlar ~ * . . . 
Muayyenat 
Taymat 13 600 308 14 100 308 14 105 408 
Yem 43Q 871 845 871 845 871 
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1942 1943 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. Muhassasatm nev'İ kira Lira Lira 

3 Mahrukat, tenvir, teshin 310 708 357 000 353 010 

Fasıl yekûnu 14 341887 15 303 179 15 304 289 

412 Askerî levazım 
1 Mclbusat 2 438 857 3 461 857 3 461 857 
2 Teçhizat 307 030 442 030 442 030 

Fasıl yekûnu 2 745 887 3 903 887 3 903 887 

413 Harp levazım ve teçhizatı be
del ve masrafları " 89 192 269 400 669 400 

414 Sıhhi malzeme ve tedavi mas
rafları 

415 

416 
417 
418 
419 
420 

421 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

Ecza ve sılılıi malzeme 
Tedavi 

Fasıl yekûnu 

Veteriner ecza ve malzemesi 
masrafları 
Hayvan mubayaa ve tavizi 
Nakil masrafları 
Nakil vasıtaları masrafları 
Tamir isleri 
Mektepler umumî masrafları 

III - Müteferrik olanlar 
Müesseseler ve komisyonlar 
umumî masrafları 
Satın alma komisyonları 
Muayene heyetleri 
Dikim evleri 
Ambarlar 

26 000 
6 000 

32 000 

20 000 
4B5 000 

4 500 
150 000 
60 259 

8'001 

30 000 
13 000 

43 000 

6 000 
30 000 

485 000 
22 000 

150 000 
75 259 

500 
300 

5 000 
6 700 

30 000 
13 000 

43 000 

6 000 
30 000 

485 000 
22 000 

150 000 
75 259 

500 
300 

5 000 
0 700 

Fasıl yekûnu 8 001 12 500 12 500 

422 Matbaa masrafları 3 400 3 400 3 400 
423 İkramiye ve tazminat 

1 1493 sayılı kanun gereğince -ve
rilecek ikramiye 4 000 " 8 200 8 200 
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2 

3 

4 

424 

— 108 

Muhassasatın nev'i 

1861 sayılı kanun gereğince ve
rilecek ikramiye 
1471 sayılı kanun gereğince ve
rilecek tazminat 
1475 sayılı kaıum gereğince ve
rilecek tazminat 

Fasıl yekûnu 

Spor masrafları 

Üçüncü kısım yekûnu 

— 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Liva 

5 000 

5 000 

8 000 

22 000 

1 000 

17 963 126 

^ 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen 

Lira 

•5 000 

5 000 

8 000 

26 200 

15 000 

20 344 825 

kabul edilen 
Lira 

5 000 

5 000 

8 000 

26 200 

15 000 

20 745 935 

425 
426 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 

1 1938 - 1941 yılları borçlan 
2 1928-1937 » » 

25 000 

5 291 

25 000 

4 301 
1 000 

25 00O 

4 301 
1 000 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

5 291 

30 291 

5 301 

30 301 

5 301 

30 301 

Nakil vasıtalan satın alınması 
için maliye bütçesine nakledi
lecek olan 12 000 104 491 0 

ÎCMAL 

Birinci kısım yekûnu 4 943 197 5 466 838 5 477 027 

İkinci kısmı yekûnu 472 401 524 901 524 901 

Üçüncü kısım yekûnu 17 963 12G 20 344 825 20 745 935 

Dördüncü kısım yekûnu 30 291 30 301 30 301 

Nakil vasıtaları «atın 
alınması için Maliye büt
çesine nakledilecek olan 12 000 104 491 0 

UMUMÎ YEKUN 23 421 015 26 471 356 26 778 164 



.6 - Hâriciye V. 



Rapor [ 3 
7 . IV . 1943 

Hariciye vekilliğinin 1943 malî yılı masraf bütçe lâyihası incelenmiş ve bn incelemenin neticeleri 
aşağıda arzoluhmuştur, 

A) Umumî hatlar 

Tahsisat fazlası 

1. Lâyihada, vekilliğin 1943 malî yılı maaş ve hizmet karşakğı olarak teklif edilen tahsisatın 
yekûnu 4 217 307 lira olup geçen yıl bütçesi ile kabul edilen 3 919 149 liradan 298 158 lira faz
ladır. 

Ayrıca bütçenin bazı tertipleri arasında 13 815 liralık zam ve tenziller yapıldığına göre tahsisa
tı arttırılan tertiplere yapılan İlâvenin tutarı 311 975 lirayı bulmaktadır. 

1942 malî yılı bütçesinin 1941 den fazlası 334 249 lira ve 1941 malî yılı bütçesinin 1940 yılında-
kinden fazlası da 150 000 lira idi. • 

. Üam gören tertipler: 

2. 1943 malî yılı için teklif olunan bu 311 973 liralık fazla tahsisatın tertipler arasındaki da
ğılışı şöyledir: 

Lira 

Maaşlara 
Ücretlere 
Daiııiıî ve muvakkat memurluklar harcırahlarına 
Elçilik ve konsolosluklar masraflarına, 
Telefon ve diğer muhabere ücret ve masraflarına 
Tekaüt ikramiyesi, çocuk zammı, merkez büro masraflarına ve matbu evraka, nakil 
vasıtaları ve melbusat, muvakkat müstahdemler ve geçen yıllar borçlarına. 

311973 Yekûn ; . | ' i "'• : " 

işbu tevziin müfredatı ekli 1 sayılı listede-gösterilmiştir. 

Fazla tahsisat ihtiyacının sebepleri 

3. Maaş tertibine ilâvesi istenilen 70 000 liralık tahsisattan 66 119 lirası bazı memleketlerde ye
niden açılması düşünülen elçilik ve konsolosluklara kadro dahilinde merkezden tâyin olunacak me
murlarımı maaş ve temsil tahsisatı farkı, geri kalan 3 881 lirası (L) cetvelinden 6, 8 ve 9 ncu dere
celerden dört memurluk çıkarılarak bunların yerine 10 nçu dereceden dört memurluk konması su
retiyle lüzum görülen değişikliğin gerektirdiği ihtiyaç karşılığıdır. 

Ücretlere iîfıvc yapılması da şu sebeplerden ' Heri gelmiştir: 

. a) Ticari ve malî Anlaşmaları müzakereye memur heyet kadrosunun Hariciye vekâleti kadro-

[1] Raporda bahsi geçen listeler dosyasındadır, 

70 000 
70 024 
45 000 
54 000 
51 000 
21 949 
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suna nakli iie 'istihkaklarının İm vekâlet bütçesinden karşılanması; 

I)) Bu heyetin ihtiyacı düşünülerek (D) cetvelinde daktilograf sayısının 13 ten 15 e ve aylık 
tahsisatın 1 500 liradan 1.800 liraya çıkarılması; 

e) Vekillik kütüphanesinin tanzim ve ıslahını temin edebilmek üzere (D) cetveline yeniden 
300 Ura aylıklı bir kütüphane mütehassısı ile diğer bir kaç memurluğun ilavesi; 

d) Merkez, elçilik ve konsolosluk müstahdemlerinin esasen pek az olan aylıklarının cüzi mik
tarlarda. arttırılması. 

Dünya harbi Avrupa ve başka memleketlerle olan yolculuk masraflarını arttırdığı gibi Vekâ
letle elçiliklerimiz arasındaki münasebetlerin daha sıklaşmasını gerektirdiğinden, içinde bulundu-
imiz bütçe yılının teenibelori de .gözününde tutularak, (daimî ve muvakkat memuriyet harcırah) 
lan için geçen seneye nazaran fazla tahsisat teklif olunmuştur. 

Aynı sebep ve mülâhazalar, Vekâletin elçilik ve konsolosluklarla olan (telefon ve diğer muha
bere ücret ve masrafları) na; konsoloslukların (mefruşat, demirbaş, ziyafet, tenvir, teshin) gibi 
ter t i] ileriyle merkezin bu nevi hizmet tertiplerine -mütaallik tahsisatın arttırılmasını gerekli kıl
mıştır. 

Bu masraflar hakkında aşağıda taalluk ettikleri fasıl ve maddelerde daha etraflı izahat veril
miştir. 

Geçen yıllar bütçesinin bazı tertiplerinden yapılan ve 13 815 lira tutan indirimler, bugünkü 
vaziyet ve şartlara göre icrası mümkün görülen tasarruflar olup daimî bir mahiyet göstermemek
tedir. 

B - Fasıl ve maddeler 
Fasıl : 428 (505) [•] Vekil tahsisatı 

Geçen yılın aynıdır. 

Fasıl : 429/1 (506) Memurlar maaşı 

Bu tertibe konmuş olan tahsisat geçen yıldakinden 70 000 liva fazladır. Bunun: 

a) 66 119 lirası, Vekillikçe Önümüzdeki yıl içinde bazı memleketlerde yeniden açılması mu
karrer bir kaç elçilik ve konsolosluğa kadro dahilinde merkezden tâyin olunacak memurlara verile
cek maaş ve temsil tahsisatı farkı olarak hesap ve talimin edilmiştir, 

b) 3 881 lirası da yukarıda arzedilen ve yeniden teşkili düşünülen elçilik ve konsolosluklara 
gönderilmek üzere (IJ) cetvelindeki mevkuf ine um Hukl ardan 6 ncı dereceden 2, 8 noi ve 9 neu 
derecelerden birer memurluk çıkarılıp 10 nen dereceden 4 memurluğun cetvele geçirilmesi sure
tiyle yapılan değişikliğin karşılığrdır. 

Vekilliğin 3312 sayılı Teşkilât kanununa bağlı esas kadrosu ile bundan 1942 yılı bütçesinin (L) 
cetveline alınarak mevkuf tutulanları, fiili kadrosu ve temsil tahsisatı miktarları ekli (2) saydı 
listede gösterilmiştir. 

FÜIİ kadroya • göre yıllık maaş ve temsil tahsisatının tutarı, ekli: (3) sayılı listede gösterildiği 
üzere, 2 421 810 lira olduğu halde 1942 yılı bütçesine 91 810 lira noksaniyle 2 330 000 lira konulmuş 
ve bundan 22 . IV . 1943 tarihine kadar sarfcd'tlcn 1 939 129 lira ile nisan ve mayıs ihtiyaçları olan 
350, 000 lira çıktıktan sonra malî yıl sonunda 40 <S7Î lira kadar bir paranın artarak tasarruf olu-

[*] ( ) içinde gösterilen rakamlar 1043 malî yılı bütçesindeki karşılığı olan fasıl ve madde 
numaralandır. 
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nabilcceği anlaşılmıştır. Bu netice bazı memleketlere) eki memurlara temsil tahsisatının kanunda 
tâyin edilmiş olan miktarlardan daha az verilmesi suretiyle elde edilmiştir. 

1943 malî yılt lâyihasında teklif olunan lahsîsaii miktarı dahi kadroya göre 21 000 lira noksan 
olup ihtiyacın ayın şekilde tcms?l tahsisatından yapılacak tasarruflar]a temini düşünülmüştür, 

Fasıl : 429/2 (506/2) Açık maaşı 

Bu tertibin tahsisatı, açık maaşı almakta olan memurların istihkak miktarları ile önümüzdeki 
yıldaki ihtiyaç gözönünde tutularak 1942 yıbna göre 1 100 lira noksaniyle hesap ve tahmin edil
miştir (Liste No. 4) 

. • " Fasıl : .430/1 (508/!) Memur ücretleri .... 

Bu maddenin tahsisatı geçen yıldakinden 13 274 Ura fazladır. Bunun sebepleri şunlardır; 

a) Hükümetlerle ticarî ve malî anlaşmaların müzakeresi igîn iki yıl önce teşkil olunan ve kad
rosu İcra Vekilleri Heyeti karan ile Millî Korunma kanunu hükümlerine göre koordinasyon tah
sisatından tcnııin edilen birinci dereceden bir Reisliğin 3881 sayılı kamına ekli (1) sayılı vekillik 
ücretli memurlar kadrosuna ilâvesi; 

b) Vekilliğin mevcut tercüme heyetine şeflik yapabilecek ve resmî vesikaların teknik ve ilmî 
terimlerini tercüme edebilecek kudret ve kabiliyette bir Baş mütercime ihtiyaç duyulduğundan 
aynı kadroya 2 nci dcrededcıı 500 lira ücretli bir baş mütercimlik koıiması; 

c) Bu kadronun derecelerinde teselsül sırasını teinin etmek'üzere 140 lira Ücretli bir müter
cimlik çıkarılıp yeisine 260 lira üeretli bir mütercim kadrosu ilâvesi; ' 

3888 sayılı kanunda yapılması düşünülen işbu değişikliklere müteallik kanun lâyihası vekillikçe 
hazırlanmış olup Vekiller Heyetine ve Büyük Meclise sunulmak üzeredir. 

Vekilliğin balısı geçen (1) sayılı ücretli memurlar kadrosundaki mütercimlikler şunlardır: 

Derecesi Sayısı Ücreti 

3 
4 
6 
7 
8 

1 
1 
2 
2 
3 

400 
300 
210 
170 
140 

Bu cetvelin teklif olunan değişiklikler neticesinde alacağ? yeni geldi ekli (5) sayıh listede gösteril
miştir. : 

Fasıl: 430/2 (508/2) müteferrik müstahdemler 

Bu maddenin tahsisatı da gegon yıldakinden 12 !)74 lira fazlasîyle teklif olunm.us.tur, 

Çünkü Hariciye vekâleti, umumî izahat kısmında arzolunduğu üzere: 

1 — (D) cetvelinde mevcut daktilografların sayısını bu vekilliğin kadrosuna almma&m teklif 
ettiği «Ticari ve malî anlaşmaları müzakere heyetinin» ihtiyaçlarını itibarc alarak 13 den 15 e ve ay
lık ücretleri tutarı olan 1 500 lirayı 300 lira zamla 1 800 liraya çıkarmakta; 

2 — Daire iğlerinin ve hizmetlerinin daha iyi görülmesini temin için başka vekâletlerde olduğu 
gibi cetvele 120 lira ücretli bir (Daire müdürü), 100 lira üeretli bir (Elektrikçi); 

3 —. önümüzdeki yıl iğinde tanzim ve ıslahı düşünülen kütüphanenin idaresi için mütekasıs 300 
Ura ücretli bir (Kütüphane) memuru; 

http://olunm.us.tur
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4 — Muhasebenin, Mulıascbaat divanı, Merkezbankası ve diğer dairelerle olan muamelelerini 

takip için 75 lira ücretli bir «Takip memura» vo evrak dağıtma işlerinde kullanılan ikinci moto
siklet için SO lira ücretli bir (Müvczzi) ilâve eylemektedir. 

Bu cetvelin sonundaki, Hariciye vekiline daktilograflardan her bilinin ücretini - âzami 150 lirayı 
geçmemek üzere - aded vo tahsisatı dahüinde tâyin salâhiyeti veren hüküm fıkrası da «150» lira âzami 
had «200» lira olarak tcsbit edilmiştir. Bu suretle ehliyetli ve liyakatli memurlar bulunmasına ve 
mevcutlarının daha ziyade takdirine imkân verilmiş olacaktır. 

5. — Bu ilâvelerden başka bugünkü geçim şartlarının ağırlaşmış olması dolayısiyle yabancı elçi
liklere evrak götürüp getirme işlerinde itimat edilir dürüst kimseler bulmaktaki güçlük itibarc alına-
rak mevcut müvezzilerin idareye bağlılıklarını temin etmek üzere aylıklarına «5» er lira gibi cüzi zam
lar yapılmış köşk kalorifercisinin ücreti 100 liradan 110 liraya çıkarılmış, vekillik matbaasının baş-
mürettip, mürettip ve musahhih ücretleri 25 ile 10 lira arasında arttırılmıştır. (Liste No. 6). 

Fasıl: 430/3 (508/3) muvakkat müstahdemler 

Bu tertp için 1!)42 yılma göre «160> lira noksan tahsisat teklif edilmiştir. Geçen yıl bu tahsisat 
kullanılamamıştır, önümüzdeki yıl içinde bir hattat istihdamı düşünülmektedir. 

Fasl : 430/4 (509 Elçilik ve konsolosluk müstahdemleri 

Yabancı memleketlerdeki iıayat pahalılığı dolayısiyle Elçilik ve Konsolosluklarımızda çalıştırı
lan emekli müstahdemlerin ihtiyaçlarını kısmen olsun karşılamak üzere bu tertibe geçen yılda-
kindn 43 7?6 lira fazla tahsisat konmuştur. Bu müstahdemlerin sayıları (D) eetvelinde 410 ola
rak tcsbit edilmiş olmakla beraber bunların aded ve ücretlerinin tahsisat dahilinde tâyin ve tak
dirine Vekillik salahiyetlidir, 

Fasıl : 431 (510) Muvakkat tazminat 

Bu tertibin tahsisatı gelecek yıl merkezde çalışacaklar itibarc alınarak geçen yıldan 1 365 
lira noksaniylc teklif olunmuştur. 

Fasıl : 432 (507) Tekaüt ikramiyesi 

65 yaşını tamalıyan iki büyük memur ile 30 seneyi bitirenlerin gelecek yıl içinde tekaüt ola
cakları düşünülerek geçen yıldakinden 1 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

Fasıl : 433 (506/3) Çocuk zammı 

Bu zamma İstihkakı olanlar itibarc alınarak geçen seneden 350 lira'fazla tahsisat teklif olııu-
mıışur. 

Kırtasiye fiyatlarındaki artış gozönündc tutularak geçen yıldakinden % 20 nispetinde fâzla tek
lif edilmiştir. 

Fasıl : 434/2 : (510/1) Müteferrika 

Fiyatların yükselişinden dolayı geçen senekinden % 20 nispetinde fazla teklif olunmuştur. 

Fasıl : 434 (511) Mefruşat ve demirbaş 

Geçen yıldakinden % 20 fazladır. 

Fasıl : 434 (512/1) Tenvir 

1942 yılının aynıdır. 
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Fasıl : 434 (512/2) Teshin 

1942 yılının aynıdır, 

Fasıl ; 435/1 (518/12) 

Bu maddede, 1942 bütçesinin 518/1 ile 518/2 nin yalnız (sigorta, belediye vergi ve resimleri 
ve küçük tamirler) i birleştirilmiş ve geçen yıl bütçesinde'518/1 maddesi için kabul edilmiş olan 
miktar, kadar tahsisat teklif edilmiştir. 

Bu tahsisatın 188 000 lirası elçilik ve konsilosluk bitin kiraları, 72 000 lirası da satın alınması 
için teşebbüslere girişilmiş olan Peşte Elçilik binasının mubayaa bedeli karşılığıdır. (Ek liste 
No. 7) 

1942 içinde 518/1 den 103 319 lira, 518/2 den 13 42C lira başka tertiplere nakledilmiştir. 

Fasd ; 435 (518/4) Elçilik ve konsolosluklar mefruşat ve demirbaşı 

Yabancı memleketlerdeki fiyat yükselmeleri ve bazı memleketlerde, yukarıda arzolunduğu üzere, 
yeniden açılacak elçilik ve konsoloslukların ihtiyaçları gözönünde tutularak bu tertibin tahsisatı 
15 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Bu tertibe sene içinde 4 100 liralık münakale yapılmıştır. 

Fasıl ; 435/3 (518/5) Ziyafet 

Yeniden açılacak elçiliklerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yıldakinden 5 000 Hra fazla
siyle teklif yapılmıştır. 

Bu tertibe münakale suretiyle 1942 senesinde 3 300 lira zam yapılmıştır. 

Fasıl : 435/4 (519) Elçilik otomobil satmalına bedeli 

Geçen yıldakinden 16 000 lira fazladır. Bazı elçiliklerin otomobilleri, 3827 sayılı kanun ile elçilik 
otomobilleri için konmuş olan 7 yıllık miattan önce kullanılamaz hale gelmişlerdir. : Bu sebeple 

vekillikçe, bu kanunda yazılı (7) yıllık miadın (5) soneye indirilmesi ve satın alma bedelinin de 
bu günkü şartlar itibare alınarak 3 000 yerine 5 000 liraya çıkarılması için bir kanun lâyihası 
hazırlanmıştır. Buna göre (5) senesini doldurmuş üç otomobilin yenilenmesi ve Önümüzdeki sene 
içinde ihdası düşünülen iki elçiliğe otomobil alınması düşünülmektedir. 

Fasıl : 435/5 (518/2) diğer masraflar 

Bu tertip, 1943 yılı bütçesindeki {melbusat ve idare mas taftan) na tekabül eyülemektedir. Ge
çen yıl, (Sigorta, belediye vergisi ve resimleri, küçük tamirler) dahil olmak üzere, bu tertip için 
120 000 liralık tahsisat alınmış iken gelecek sene için, yukarıda ela arzcdiJdiği üzere bazı memle
ketlerde yeniden açılması düşünülen otçlik ve konsoloslukların ihtiyaçlarım da karşılıyabilmck üze
re eşya fiyatlarındaki yükseliş itibare alınarak 20 000 lira fazlasiyle 140 000 lira teklif edilmiş
tir. 

Elçilik ve'konsoloslukların (Müstahdemler melbusatı, tenvir/teshin, kırtasiye, evrakı matbua) 
masrafları bu tertibe girmektedir. 

Geçen sene içinde 5/182 den 13 420 lira başka tertiplere naklolunmuştur, 

Fasıl : 436 (513/1) Matbu evrak ve defterler 

Fiyatlardaki yükseliş itibare alınarak bu tertibin tahsisatı geçen yılınlrindcu % 20 nispetmdo 
1 000 lira arttırılmıştır. Sene içinde bu tertipteki tahsisatın tamamı - (5 000 liva) - iki defada 
başka tertiplere nakledilmiştir, 
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.' Fasıl t 437 (516/2) Para nakli 

Harp durumundan dolayı elçilik ve konsoloslukların maaş ve masrafları telgraf havalesiyle 
gönderildiğinden geçen yıl bu tertibe 25 000 lira tahsisat konmuş iken bu masraflara 15 000 li
ranın yetişeceği anlaşıldığından 10 000 liva noksaniyle teklif yapılmıştır. 

1942 yılında buradan iki defa de 14 000 lira indirilmiştir, 

Fasıl; 438/1 514) Pasta ve telgraf ücreti 

Pasifi idaresine 1043 yılında verilecek ücretin bıı miktardan ibaret olduğu-Münakalât vekâletin
den bildirilmekle geçen yıldakinden 1 1.00 lira noksan tahsisat konmuştur, 

F.asıİ; 438/2 (515/1. % % 518/3) telefon ve diğc rmuhabere ücret ve masrafları 

Bu maddede 1942 yılı bütçesinin yutanda ( ) içinde gösterilen beş tertibi toplanmıştır. Geçen 
sene bu tertiplere .konmuş olan tahsisatın tutan 234 000 lira iken bugünkü şartlar dolayısiylc bu 
miktar yetişmemiş ve bu tertibe 4E) 700 lirahk munzam tahsisatın alınmasına zaruret görülmüş bulun
duğundan gelecek yıl. ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 51 000 fazlasiyle 285 000 Ura teklif edilmiştir, 

Fasıl: 439/1 (517/1,2) vekillik otomobili 

İşletme ve tamir masrafları İm maddede toplanmış ve benzin, yağ, tamir malzemesi, işçilik fiyat 
ve ücretlerinin artmış olmasından dolayı geçen yıldakinden % 25 nispetinde 1 500 lira fazlasiyle tek
lif yapılmıştır, 

Bu yıl tamir tertibinden 300 lira indirilmiş, işletmiye 1 '300 liralık münakale yapılmıştır. 

Fasıl: 439/2 (525/1,2) Diğer nakil vasıtalan 

Bu maddenin tahsisatı da'aynı sebeple, 1 500 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Geçen yi] 525/2 nakil vasıtaları tamiri tertibinden başka tertiplere 1- 200 lira naklolunmuştur. 

Fasıl: 440/1 (520) Daimî memuriyet harcırahı 

Bugünkü şartlar altında yabancı memleketlere yapılacak yolculuk masrafları artmış bulunduğun
dan 1943 yılı içinde dışarıda dört yıllık hizmetini doldurarak merkeze getirilecek ve yerlerine mer
kezden.gönderilecek olan memurlann harcırah masraflarını kaarşüamak için geçen yıldakinden 20 000 
lira, fazla tahsisat istenmektedir. 

Bu tertibe 1942 malî yılı içinde 55 000 liralık münakale yapılmıştır. 

Fasıl: 440/2 (512) Muvakkat memuriyet ve kurye harcırahları. ' 

Vekâlet, bugünkü fevkalâde ahval dolayısiyle elçiliklerle münasebetlerini daha sıklaştırmak zaru
retini duymakta ve bugünkü şartlar altında yolculuk müddet ve masrafları da artmakta bulundu
ğundan bu tertibe 1942 yıhndakindcn 25 000 lira fazla tahsisat koymağı lüzumlu görmüştür. 

1942 malî yılı içinde bıı tertipten ilk önce 2 654 lira indirilmiş ise de bilâhara aynı tertibe 30 000 
liralık munzam tahsisat alınmış olduğuna göre yapılan teklif geçen yıldaki tahsisatı aşmamaktadır. 

Fasıl: 441/4 .(513/2) Merkez mefruşatı 

Elbise ve ayakkabı fiyatları yükselmiş ve geçen yıl tahsisatı ihtiyacı tamamiyle karşılayamamış 
olduğundan bu tertibe geçen yıldakinden 2 000 lira fazla tahsisat konmuştur. 
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-Fasıl: 442 (522) Tedavi, yol ve saire masrafları . 

Muhtemel ihtiyaçları karşılamak üzere geçen yıldaki kadar tabsisat konmuştur. 

Fasıl : 443 (528/1) Kongre, konferans ve komisyonların umumî masrafları 

Hükümetlerle, muahede ve mukaveleler müzakere ve akdine memur edileceklerin harcırahları 
ile Türkiye'de toplanacak kongre, konferans ve komisyonların biitün masraflarına ve bu.teşek
küllerde hizmet eyliyeceklerin ücret ve yevmiyelerine karşılık teşkil eden bn tertibe geçen yıldaki 
kadar tahsisat konmuştur, . , 

Geçen yıl, bu tertipten 22 805 lira indirilmiştir. 

Başka vekâletlerden Hükümetçe memur edilenlere de, mensup oldukları vekâletlerim bütçelerin
de tahsisat yoksa, buradan harcırah verilmektedir. 

Fasıl : 444 (529) Hakem mahkeme ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları masrafları 

Bu fasla, geçen yıl olduğu gibi tertibini muhafaza için bir lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 445-(524) Yabancı elçi ve misafirleri ağırlama masrafları 

Geren yıl tahsisatının aynıdır. Bu fasıldan sene içinde 1918.65 lira indirilmiştir. 

Fasıl •:'446 (51Ş/6) iane ve iade 

• 1942 yılındaki kadardır. Bu tertipten 1 100 lira başka tertiplere naldolunmuştur. 

Fasıl',: 447 (518/7) Fahrî konsolosluklar aidatı 

Geçen yıldaki kadardır. Hususi kanuna göre verilmektedir. 

Fasıl : 448 (530) Vekâlet kütüphanesinin tanzim ve ıslahı için mütehassıslar ücreti 

,1943 yılında vekillik. kütüphanesinin tanzim ve ıslahına girişileceğinden (D) cetveline ilâvesi 
istenen bir kütüphane mütehassısı memurun ücreti karşılığıdır, 

1942 yılı bütçesinde bu fasla yalnız (1) lira konulmuştu.' 

Fasıl : 449 (531) Pasif korunma masrafları ., 

Geçen yıldaki kadar olup tamamı başka tertiplere nakledilmiştir. 

Fasıl : 450 (526/1,2 528/2) Telif, tercüme, yazı, neşriyat ve abone ücret ve masrafları 

Geçen yıldaki kadardır. 1942 de 526/2 ye dahil gazete ve mecmua, kitap, risale albüm ve klişe 
bedelleri tertibinden iki defada 6250 lira indirilmiş ve yalnız gazete ve mecmua alınmıştır. 

Fasıl : 451 (527/1,2,3/ Matbaa umumî masrafları 

Geçen yıldaki kadardır. t-, .''.['' ','/ 

Fasıl : 452 (523) Milletlerarası müesseselere ve Milletler cemiyetine iştirak hissesi. 

Geçen yıldaki kadardır. 
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Fasıl : 453 (523) Geçen yıl borçları 

Uzak elçiliklerden avans mahsup evrakı vaktinde gelmediğinden müddeti geçtikten sonra ge
lenlerin bütçeden mahsuplarının temini için geçen yıldakinden 5 000 lira fazla tahsisat teklif olun
muştur, 

Bu tertibe 24 553 liralık münakale yapılmıştır, 
• • • ' • ' r • 

Fasıl : 454 (533/1,2,3,4) Eski yıllar borçlan 

Oeeen yıldakinden 3 800 lira fazladır. 

Bu tertibe 23 054 liralık münakale yapılmıştır. 

Raportör 
Edirne mebusu 

' M. Nedim, Gündüsaîp 
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P. M. Muhassasatın nev'i 

Birinci hısım-Maaş, ücret, tah
sisat, töltaüt ikramiyesi ve ben

zeri şâhsa ait istihkaklar 

X - Vekil tahsisatı, maaşlar ve 
ücretler 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

428 
429 

430 
. • 

. —_ _ 

1 

2 

1 
2 

3 

4 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 
Memurlar maaşı ve temsil tah
sisatı 
Açık maaşı ' 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahemleT üc
reti 

'Muvakkat müstahdemler üc
re t i • ^ 
Elçilik ve konsolosluklar müs
tahdemleri ücreti 

Fasıl yekûnu 

5 320 

2 330 000 
3 500 

2 333 500 

35 741 

. 7 7 141 

2 160 

301 224 

416 266 

5 320 

2 400 000 
2 400 

2 402 400 

49 015 

90 115 

2 000 

345 000 

486 130 

5 320 

2 400 000 
. 2 400 

2 402 400 

• - ' 

49 015 

90 115 

1 

345 000 

484 131 

II - Diğer istihkaklar 
431 Muvakkat tazminat 48 552 47 187 47 187 
432 1683 sayılı kanunun 58 nei . 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 12 000 13 000 13 000 

433' 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 150 500 500 

Birinci kısım yekûnu 2 815 788 2 954 537 2 952 538 

îhinci hısım - îâa,re masrafları - . : 

I - Hizmete ait olanlar 
434 Merkez büro masrafları 

1 Kırtasiye 2 500 4 800 4 800 
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F. M. 

435 

436 
437 
438 

439 

.440 

Muhassasatın nev'i 

2 Müteferrika 
3 Mefruşat ve demirbaş 
4 Tenvi];' ' 
5 Teshin 

Fasıl yekûnu 

Elçilik ve konsolosluklar mas
rafları 

1 Arsa, bina satın alma, yaptır
ma ve kira bedelleriyle sigorta, 
belediye vergi ve resimleri ve 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 000 
2 000 
3 000 
3 000 

13 500 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

3 600 
4 800 
3 000 
3 000 

19 200 

3 600 
4 800 
3 000 
3 000 

19 200 

2 
3 
4 

5 

1 
2 

1 
2 

1 

küçük tamirler 
Mefruşat ve demirbaş 
Ziyafet 
Nakil vasıtaları satın alma 
bedeli 
Diğer masraflar 

Fasıl yekûnu 

Matbu evrak ve defterler 
Para nakil masrafları 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları 
Vekâlet otomobili 
Diğer nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

t i - $ahsa ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî mejnuriyet harcırahı 

214 000 
30 000 
25 000 

6 000 
120 000 

395 000 

2 500 
18 000 

1 509 

269 000 

270 509 

5 500 
10 000 

15 500 

115 000 

260 000 
45 000 
30 000. 

20 000 
140 000 

495 000 

6 000 
15 000 

319 

285 0O0 

285 319 

6 000 
9 500 

15 500 

80 000 

260 000 
45 000 
30 000 

20 000 
140 000 

495 000 

6 000 
15 000 

319 

285 000 

285 319 

6 000 
9 500 

15 600 

80 000 
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Muhassasatm nev'i 

Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 

1942 
-Malî yılı 
tansisatı 

Lira 

105 000 

220 000 

5 000 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lird 

100 000 

180 000 

7 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

100 000 

180 000 

7 000 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1000 1000 1000 

İkinci kısım yekûnu 941 009 1 024 019 1 024 019 

Üçüncü hısım -Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
Kongre, konferans ve komis
yonlar umumî masrafları 100 000 100 000 100 000 
Hakem mahkeme ve heyetle-
leriyle uzlaşma komisyonları 
masrafları 1 1 1 
Ecnebi elçilerle misafirlerin 
ağırlama masrafları 75 000 . . 75 000 75 000 
iane ve iade 12 000 12 000 12 000 
Fahrî konsolosluklar aidatı 10 000 10 000 10 000 

II - Muvakkat olanlar 
Vekalet kütüphanesinin tan
zim ve ıslahı için istihdam edi
lecek mütehassıslar ücreti 1 3 600 3 600 
Pasif korunma masrafları 0 2 000 2 000 

İÜ - Müteferrik olanlar 
Telif, tercüme, yazı, neşir ve 
abone ücret ve masrafları 6 500 8 500 8 500 
Matbaa masrafları 950 950 950 
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1942 

Malî yılı 
tnhsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhasaasatın nev'i 

Milletlerarası müesseselere ve 
Milletler Cemiyetine iştirak 
hissesi 2 700 2 700 2 700 

İCMAL 

Biritıei kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım, yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

Üçüncü kısım yekûnu 207 152 214 751 214 751 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçn.yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1938 - 1941 villan borçları 
1928 - 1937 » » 

10 000 

5 200 

15 000 

8 000 
1 000 

15 000 

8 000 
1 000 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

5 200 

15 200 . 

9 000 

24 000 

9 000 

24 000 

2 815 788 

941 009 

207 152 

15 200 

3 979 149 

2 954 537 

1 024 019 

214 751 

24 000 

4 217 307 

2 952 538 

1 024 019 

214 751 

24 000 

4 215 308 





I 7-Sıhhat ve İçtimai R l o W o 



Rapor 
' i •. ' •• ' I ' 5. IV. 1943 

İncelenmesi tevdi buyurulan Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliğinin 1943 malî yılı bütçe teklifi 
hakkındaki raporumu sunuyorum: 

Vekilliğin 1942 bütçesi 14 991 832 liradır. 1943yıır için teklif edilen tahsisat 15 509 588 liradır, 
Aradaki fazlalık 517 756 lira olarak görünüyorsa da geçen sene- bütçesine maske imalâtı için konmuş 
olan 1 500 000 liralık talıssat bu vazifenin Millî Müdafaa vekilliğine intikali dolayısiyle Sıhhat 
vekilliği bütçesine bu yıl konmamış ve ilâveten 2 244 liralık bir tasarruf yapılmış olduğundan mas
raf bütçesinde geçen yıla nazaran hakikî fazlalık 517 756 + 1 500 000 + 2 244 = 2 020 000 liradır. 

Bu artış kısmen iaşe, ilbas, harcırah, zaruri masraf fasıllarmdaki yükselişi karşılamağa kısıtım 
de vekilliğin bu malî yılr zarfmda açacağı yeni sağlık müesseseleri masraflarına tahsis olunmaktadır. 

Vekilliğin 1943 malî yılı içinde açmağı düşündüğü müesseselerin en mühimlerim arzetmeği fay
dalı görüyorum: 

1. — istanbul'da.Balta limanında kâin olup evvelce Balıkçılık enstitüsü olarak kullanılmış olan 
binada kemik ve mafsal veremlileri için 100 yataklı bir hastane açılacaktır; 

2. — Gazianteb'de bir doğum ve çocuk bakımevi kurulacaktır; 

3. — Yeniden iki verem dispanseri açılacaktır. 

4. — Geçen sone açılması kararlaştırılan ve bir kısım açılmış bulunan beş yeni Sıhhat merkezinin 
faaliyete geçmesi temin edilecektir; 

5. — Refik Saydam Merkez hıfzıssıhha enstitüsü için lüzumlu olan hayvanları yetiştirmek üzere Sin
can köyü civarında bir çiftlik kurulacaktır. 

6. — Trabzon Numune hastanesinin inşaatının tamamlanmasına çalışılacaktır; 
. _.. ( 

7. — Ankara Tıp fakültesi müştemilâtından olan doğum ve nisaiye kliniğinin bitirilmesine çalışıla
caktır; 

8. — Antakya'da 20, Mersin'de 10 yataklı birer trahom hastanesi, Kozan, Elbistan, İslâhiye, İs
kenderun, Midyat'da yeniden birer rispanser açılacak ve bazı yerlerde köy göz tedavi evleri.açıla
caktır. 

Vekillikçe istenen tahsisatla bundan başka 400 köy ebesi kadrosu alınacak, koy eğitmenleri için 
birer sıhhat çantası temin edilecek, üç senedir toplanamıyan Millî Türk tıp kongresi bu sene toplana
caktır. 

Bütün bu teşebbüsleri tamamen yerinde bulur ve şükrana lâyık görürüz. Fakat şu noktaya işaret 
cinıiye mecburum ki on sekiz milyon nüfsıılu çok gîsniş bir arazîye yayılmış ve sıhhi teşkilâtı asırlarca. 
ihmale uğramış bir milletin muhtaç olduğu sağlık müesseselerini tamamen kurabilmek için bu büt
çenin asgari beş misli bir paranın harcanmasına zaruret vardır. Henüz Devlet hastanelerindeki 
yatak sayısı ancak (4910) na varabilmektedir. Halbuki asgari on sekiz bin yatağa ihtiyaç vardır. . 

Sıtma, verem, trahom gibi âfetlerle müca/lclc için ayrılan tahsisat bu ihtiyaçları karşılamağa kâfi 
değildir. Bilhassa açık veremliler için kâfi müesseselerimiz bulunmaması bu korkunç hastalıkla sa
vaşta büyük müşküller doğurmaktadır. 



Devlet bütçesinden hakikî ihtiyaçları karşılayabilecek büyük rakamlar tahsis edebileceğimiz me
sut zamanlara ulaşıncaya kadar bütün Hükümet teşkilâtının bilhassa idare âmirlerinin ve bütün 
milletin Sıhhat vekâletinin teşebbüs ve icraatına çok daha müessir surette yardım etmeleri kati bir 
zarurettir. Umumî hıfzıssıhha kanunu, Sıtma mücadele kanunu gibi büyük birer hamle ifade eden 
mevzuatın emirlerini yerine getirmekte ve müeyyidelerini tatbik etmekte idare âmirlerinin çok daha 
cezri surette yardım etmelerini bekliyoruz. Bir çok koruyucu sağlık tedbirleri için kanunun emrettiği 
şekilde vatandaşların fiili mükellefiyete tabi tutulmaları icabetmektedir. Vatandaşlarımızda sağlığın 
bir memleket borcu olduğunu şuurunu uyandırmak için mütemadiyen telkinler yapmağa mecbu
ruz. Bu işlerde Maariften spor teşkilâtından ve Millî Müdafaadan müessir bir iş birliği bekleriz. 

Harp sonrası sıhhi ihtiyaçlarımız için muhtaç olduğumuz personeli şimdiden yetiştirmek çarele
rine bakmalıyı?;. Bugün memleketimizde ancak 4348 hekim vardır. Bunun bir kaç misli daha he
kime ihtiyacımız vardır. Bu sebeple Ankara Tıp fakültesini fevkalâde bir tahsisatla ve biranevvel 
kurmak zaruvotindeyiz. 

Bu umumî mütalaadan sonra fasılların incelenmesine geçiyoruz: 

P. M. 

455 Vekil tahsisatı: 
Bu fasıl geçen seneki gibi 5 320 lira olarak teklif edilmiştir. 

456 1 Memurlar maaşı: 
Bu madde geçen yıl 3 155, 041 lira olduğu halde bu yıl için 3 678 786 lira teklif edil
miştir. Aradaki fark 523 745 liradır. Bunun 319 98Ö lirası yeni kadroya göre geçen sene 
noksan verilen iki aylık tahsisat karşılığıdır. 2 70G lirası îskân memurlarının iki aylık 
maaş farklarıdır. 11 949 lirası tecrübe hayvanları için kurulacak serum ve aşı çiftlik 
memurlarının maaşı için, 26 624 lirası Kemik veremi hasancsİ memurlarının maaşı için, 
162 131 lirası Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü memurlarının ücretten maaşa geçmeleri do-
layısiyle olan fazlalıktır, (ki bu miktar ücret kısmından tenzil edilmiş olduğundan ha
kikî fazlalık değildir;) 349 lirası müktesep haklar içindir. 

2 Açık maaşı: 
Bu madde gecen seneki gibi 3 500 lira olarak teklif edilmiştir. 
Faslın yekûnu 3 682 286 liradır. . . . .V. . ~~" 

457 1 Memurlar ücreti: 
Bu madde geçen sene 2 128 977 Hra iken bu sene 2 272 682 liradır. Bu fark şunlardan' 
ileri gelmektedir: 
210 000 lirası köy ebelerinin kısmen köy sandı ki arından aldıkları ücretin umunu mu
vazeneden tesviyesini temin içindir. (Bu 400 köy ebesinden 150 sinin ücreti 50 şer 250 
sinin ücreti 40 ar lira olacaktır). Bu husustaki hazırlanan kamın lâyihası takdim edil
mek üzeredir. 10 380 lirası Gaziantep'de açılacak doğumevinin memurlarının ücretleri, 
5 580 lirası Kemik veremi hastanesinin ücretli memurları için, 5 400 lirası Trahom mü
cadele sıhhat memurlarının ücreti, 22 560 lirası yeniden açılacak iki verem dispanseri 
memurlarının ücreti, 49 855 lirası yeni ilâve edilen personel ücretlerinin fevkalâde 
zamları, i 305 lirası geçen .sene bütçesi tahsisat eksiğinin tamamlanması içindir. 

457 2 Müteferrik müstahdemler ücreti: 
Bu madde geçen yıl 953 985 lira iken bu yıl 1 029 186 lira olarak teklif ediliyor. Bu 
fark yeni sağlık müesseselerinin açılmasından ileri geliyor. 
Üçüncü faslm yekûnu 3 301 868 liradır i,,;.j 

458 Muvakkat tazminat: 
Bu fasıl geçen yıl 85 680 lira iken bu yıl 86 304 liradır. Fark iskân memurlarının 
noksan kalan muvakkat tazminatlarının ikmali iğindir. .,•,,:.,•• 
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459 Tekaüt ikramiyesi: 
Bu fasıl geçen seneki gibi 3 000 liradır. 

460 Yakacak zammı: 
Bu fasıl geçen sene 18 810 lira iken bu sene 21 770 liradır. Bu fark yakacak zam
mına tabi mıntakalara memur kamından ileri geliyor.. 

461 Çocuk zammı: 
Bu tertip geçen yıl 38 000 lira iken bu yıl 40 000 liradır. Bu para kanunun emrettiği ço
cuk zammını karşılamak içindir. 

462 1 Kırtasiye masrafı : 
Bu madde geçen sene 4 000, bu sene 5 000 liradır. Fark kırtasiye fiyatlarının artmasm
dandır. 

2 Mefruşat ve demirbaş : 
Geçen yıl 1 000 bu yıl 2 000 liradır. Fark bazı merkez dairelerinin bilhassa yazı ma
kinesi ihtiyacını karşılamak içindir. 

3 Tenvir; 
Bu maddeye teklif olunan miktar G00 liradır. 

4 Teshin: 
Teklif olunan miktar 6 000 livadır. 

5 Müteferrika: . 
Teklif olunan miktar 3 000 liradır. 
Gegen seneye nazaran olan cüzi fark fiyatların artmasmdandır. 
Bu faslın yekûnu 16 660 liradır. 

463 Vilâyetler büro masrafları: 
1 Kırtasiye: 20 000 lira 
2 Mlefruşat ve demirbaş: 19 500 » 
3 Tenvir : 7 500 » 
4 Teshin . 20 000 » 
5 Müteferrika 6 000 » dır. 

Geçen yıla nazaran görülen fark fiyatların artmasmdandır. 
Faslın yekûnu 73 000 liradır. 

464 Matbu evrak ve defterler: 
Bu fasla teklif olunan miktar 20 000 liradır. Geçen yıla nazaran 8 000 lira fark görülmekte
dir ki, fiyatların artmasmdandır. 

Posta ve telgraf ücretleri: ' . 
55 237 liradır. Geçen yıla nazaran gÖralen 11 000 lirabk fark muhabere ücretlerinin bir 
miktarının artmasından ileri gelmekte olup Münakalât vekâletinin vermiş olduğu hesaba 
göre konmuştur. 
Telef on ücretleri: 
Geçen yıl 3 200 lira iken bu yıl 3 7001iradır. 
Fasıl yekûnu 58 937 liradır. 

466 Kira bedeli: •••••''^. .'.,"' '''.••''-',•;, . ' . ' • ' 
Geçen yıl gibi 20 000 liva olarak konmuştur. 

•1-37 1 Vekâlet otomobili: -
Geçen seneki gibi 2 380 İİra konmuştur. 
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2 Diğer nakil vasıtaları; 
Bu maddeye 500 lira konmuştur ki, bu para tevzi memurunun nakil vasıtası içindir. 
Faslın yekûnu 2 880 liradır. 

408 1 Daimî memuriyet harcırahı: 
Geçen yıl 60 000 lira bu yıl 75 000 lira konmuştur. 
Fark kanuni zamlardan ileri geliyor. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Geçen yıl 15 000, bu yıl 18 000 lira olarak konmuştur. 

3 Müfettişler harcırahı: 
Geçen yıl 15 000 lira bu yrl 20 000 lira olarak konmuştur. Fark kanuni zamlardan ileri 
geliyor. 
Faslın yekûnu 113 001 liradır. ' 

469 Mclbusat: 
Geçen yıl gibi 4 500 lira konmuştur. 

470 Tedavi ve yol masrafı: 
Geçen yi], gibi 1 318 liradır. 

471 1 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele umumî masrafları: 
Geçen yıl gibi 33 000 liradır. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Geçen yıl 25 000 lira iken bu yrl 62 8001iraya çıkarılmıştır. Bu fark sâri hastalıklarla mü
cadele bakımından mütehassıs ve memurların daha fazla seyahat etmeleri lüzumundan 
ileri geliyor. • .' 

3 Nakil vasıtaları: 
Geçen yıl 1 300 lira iken 3 000 liraya çıkmıştır. 
Bu faslın yekûnu 98 800 liradır. ' 

472 Trahom mücadelesi: 
1 Umumî masraflar: 

Geçen yıl 103 000 lira iken bu yıl 130 500 liradır. Aradaki fark yeniden açılacak trahom 
hastanesi ve dispanserlerinin ve mevcut hastanelerin iaşe masrafı içindir. Antakya'da 20, 
Mersin'de 10 yataklı birer trahom hastanesi Kozan, • Elbistan, İslâhiye, İskenderun ve 
Midyat'da birer trahom dispanseri açılacaktır. 

2 Muvaîdtat memuriyet harcırahı: 
10 000 liradan 12 500 liraya çıkarılmıştır, 

3 Nakil vasıtaları: 
Geçen seneki gibi 4 000 liradır. 
Fnfilın yekûnu 147 000 liradır. 

473 Zührevî hastalıklar]:! mücadele: 
Geçen yıla nazaran 25 000 lira bir farkla 150 000 lira olarak gösterilmiştir. % 20 si kadar 
ilâç zammı konmuştur, İlâç fiyatlarının artın asılıdandır. 

474 Sıtma mücadelesi: 
Geçen yıl 740 000 lira iken bu yıl 810 000 lira olarak teklif edilmektedir. Aradaki fark 
kanuni harcırahların artışından ileri geliyor. Bu para memleketin büyük bir âfeti olan 
sıtma ile savaşmak için çok azdır. Encümenin ve Hükümetin bu mühim mücadeleye daha 
büyük meblâğlar tahsis etmek imkânım bulmasını temenni ederim. Fakat her şeyden ev
vel koruyucu tedbirlerin alınması için halkın ve idare âmirlerinin şimdikinden çok daha 
büyük bir nispette faal olmaları icabetıncktcdir. Sıtma ile mücadele yapacak hekimleri-
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mizc köyleri sık sık ziyaret edip hastaların korunma işlerine nezaret için birer motosiklet 
verilmesi temenniye değer. 
Verem mücadelesi: 
Geçen yıl hususi bir fasla konan 260 000 lira bu yıl başka fasıllara dağıtılmıştır. Verem
le savaş için vekâletin tahsis edebildiği para ihtiyaç karsısında bir biç mesabesindedir. 
pravantoryomlar ve şifa evleri sayısının hakikî ili ti yağlarımıza uygun bir nispete varması 
şimdilik düşüııülmezse bile Hiç olmazsa açık veremlileri aile ve cemiyet muhitinden ayı
racak ve bu suretle âfetin yayılmasını önliyecek bir kaç müessesenin inşasına veya bu işi 
görebilecek binaların satın alınmasına kâfi para teminini Encümenden bilhassa rieaederim. 

1 Devlet hastaneleri: . 
Geçen yıl 2 140 824 lira iken bu yıl 2 887 842 lira olarak gösterilmiştir. Bu fark Devlet 
hastanelerindeki yatak sayısının arttırılmasından ve mevcutların iaşesi için ieabeden iaşe 
maddeleri fiyatlarının artmasından ileri gelmektedir. Yatak başına düşen masraf vasati 
110 kuruştur. Tahsisat fazlasiyle vekillik 100 yataklı bir kemik ve mafsal veremi hasta
nesi açacaktır. Elâzığ Akliye hastanesinell8 yatak ilâve edilecektir, 

2 Muayene ve tedavi evleri masrafı: 
50 000 den 65 000 liraya çıkarılmıştır. Köy enstitüsü mezunlarına verilecek sıhhi çanta
ların bedelidir. 

3 Verem dispanserleri masrafı: 
12.300 liradan 34 000 liraya yükseltilmıniştir. 

4 Kuduz tedavi müessesesi masrafları: . . . . . 
Geçen seneki gibi 53 200 lira olarak gösterilmiştir. 

5 Snıhat merkezleri: 
18 200 liradan 33 200 liraya çıkarılmıştır. Bu fark vekâletin Orhaneli, Kandıra, îskilip, 
Saimbeyli ve Artvin'de açmağa düşündüğü veya şimdiye kadar açmış bulunduğu yeni 
Sıhhat merkezleri masrafından ileri geliyor ki, bu müesseselerin her kazamızda açılmasr 
lâzımdır. Ancak bunun gerçekleşmesi bütçe imkânları İle mukayyettir. 

6 Doğum ve çocuk bakımevleri: • • 
Geçen yıl 212 000 lira iken bu yû 297 000 liraya yükseltilmiştir. Bu fark Gazianteb'de 
açılacak doğumevi masrafından ve'diğerlerinin iaşe tahsisatının arttırılmasından ileri 
geliyor. 
Yakın bir tarihte doğumevlerinin her vilâyete hattâ her kazada açılmasını nüfus siyaseti
mizin en mühim unsurlarından addederiz. 

7 Nakil vasıtaları: 
Geçen yıl 9 400 lira üten bu yıl 12 800 liraya çıkarılmıştır. . " 
Faslın umumî yekûnu: 3 383 042 liradır. 

1 Tıp talebe yurdu masrafı: 
Geçen yıl 430 000 lira iken bu yıl 576 250 lira olarak gösterilmiştir. Bu fark iaşe ve ilbas 
masraflarının artmasından ileri geliyor. 

2 Sağır, dilsin ve körler müessesesi: 
Geçen yıl gibi 43 000 liradır. 

3 Küçük sıhhat memurları mektebi: 
Geçen yıl gibi 22 500 lira konmuştur. 

4 Tekâmül tedrisatı: ' ' '. 
.Askerî vaziyet dolayısiyle bu sene de yapıhmııyacaktır, :! 

5 Nakil vasıtaları: 
Geçen yıl 2 250 lira iken hu yıl (i 000 liraya çıkarılmıştır. ' 
Faslın yekûnu 647 751 liradır. ' '• ' ' 
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1 Refik Saydam Merkez hıfzıssıhha enstitüsünün umumî masrafları: 
Geçen yıl 195 000 lira iken bu yıl 278 500 lira olarak teldif edilmektedir. Aradaki fark 
Serum çiftliğinin masraflarım ve hayvan yem fiyatlarının fiyat artışlarım karşılaya
caktır. 

2 Nakil vasıtaları: 
Bu maddeye yeniden 869 lira konmuştur ki enstitü ile çiftlik arasında işliyecek kamyo
nun masraflarıdır. •/. - _ \ _-_ ___ 
faslın yekûnu 279 369 liradır. • / • * " ' ; . : . "; ,: T, 
iskân işleri: 
Geçen seneden biraz eksik olarak 1 396 500 lira konmuştur. Memleketimize şimdilik ye
niden göçmen getirilmemesi Hükümetimizin kararlarındandır. Bu fasla konan masrafla
rın bir kısmı harp dolayısiyle memleketimize sığınan şahısların iaşe masraflarıdır. 
tnşa, tesis ve tamir işleri r . 
Bu fasıl geçen yıl 496 000 lira iken bu yıl 546 000 liraya çıkarılmıştır. Aradaki fark ke
mik ve mafsal veremi hastanesi ittihaz edilen binanın inşaatına sarf edilecektir. 
Millî Türk Tıp kongresi: , . - . ' / ' " ' . 
Bu fasla bu yıl 10 000 lira konmuştur. 
üç yıldanberi toplanamıyan Tıp kongresinin bu yıl toplanmasını memnuniyete şayan gö
rürüz. Millî Tıp kongreleri memleketin sağlık meselelerinde esaslı rolü olan bir teşekkül 
haline gelmiştir, 
Zehirli ve boğucu gazlardan korunma malzemesi bedeli : 
Geçen yıl gibi 500 liradır. ' " 

1 Propaganda ve neşriyat İşleri : . 
Geçen yıl 15 000 lira iken bu yıl kâğıdın pahahlanması dolayısiyle 20 000 liraya çıka
rılmıştır. 

2 Sağlık müzeleri : / "^T 
Bu madde için yine 5 000 lira konmuştur. Bu müzelerin bütün vilâyetlerimizde açılması 
temenniye değer. r ~"" 
Küçük sıhhat memurları hayvan yem bedeli : 
Geçen seneki gibi 204 120 lira konmuştur. Ayda 15 liradan ibaret olan bu yem bedelinin 
asla kâfi olmadığı kanaatındayım. Bu para ile az maaşlı olan bu memurların at besle
melerine ve gezmelerine imkân yoktur. 

1437 sayılı kanun gereğince verilecek avanslar : 
Tıp talebe yurdu mezunlarına verilecek teçhizat avansı oç-İn 32 000 tahsis edilmekte
dir. Bu para ile genç hekimlerin hiç olmazsa en ehemmiyetli fennî malzemeyi tjedarİk 
edebileceklerini ümit etmekteyim. 

Staj için yabancı memleketlere gönderileeeklerin harcırahı : 
Bu fasıl geçen yıl 7 200 lira iken İra yıl 16 200 liraya çıkarılmıştır. Bu para ile Ame
rika'da tahsilde bulunan dld hekim ve sıhhat mühendisinin eylülde memlekete dönme
leri temin edilecektir. 

1 Benebi mütehassıslar ve tercümanları ücreti : 
Geçen yıl 86 616 lira iken bu yıl 95 61C lira olarak gösterilmiştir. Vekâlet Kimya Ens
titüsü için bir ecnebi şef getirmek kararındadır. 

2 Harcırah ye sair masraflar : . 
Bu maddeye gelecek mütehassıs için 1 000 lira ilâve edilmiştir. 
Bu faslın yekûnu 96 816 liradır. . . . . . 
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0 Huzur hakları : 
Sıhhat Şûrasının ve-hususi idare've belediye bütçelerini tetkika memur heyete dahil 
âzanm masraflarıdır ki geçen yıl gibi 6 500 lir.a olarak konmuştur. 

489 Hükümet tabiplikleri için alınacak tıbbî a'lfıt ve levazım bedeli : 
Bu fasla geçen seııekıî gibi 1 000 lira konmuştur. Bununla üstüııç takımları ve pansuman 
levazımı mubayaa edilecektir. . 

490 Geçen yıl borçları: 
Yine 5 000 lira olarak gösterilmiştir. 

491 Eski yıl borçlan: 
Geçen yıl gibi 2 206 lira konmuştur. 

492 Hususi müessese ve cemiyetlere yardım: 
Bu fasla geçen, sene 1 000 lira konduğu halde bu sene 31 000 lira gösterilmiştir ki istan
bul ve îzmir Verem mücadele cemiyetlerine yapılacak yârdım bu fasıldan verilir. 

493 Çok çocuklu analar-a yapılacak yardım: 
Bu fasla geçen seııeki gibi 75 000 lira konmuştur. Fakat altı veya daha fazla çocuklu 
analara 30 zar liradan ibaret olan yardım parasının tam olarak ödenmesi için bu fasla 
daha 359 940 lira eklenmesi icabetindi tedir. Verilecek 30 liranın bugünkü şartlar altın
da mühim bir yardım teşkil etmediği aşikârdır. Böyle fedakâr analara karşı cemiyet
çe borçlu olduğumuz yardımı daha esaslı bir surette yapmak mecburiyetindeyiz. Analar 
için Hususi prevantoryumlar açılması en başta gelecek tedbirlerdendir. Hattâ bu fasla 
gösterdiğim tahsisat eklenemediği takdirde konan 75 000 lirayı şahıslara dağıtmaktansa 
bunun 10 .senelik tutarı olan 750 000 lira ile böyle bir müessese kurulması tevcih edil
melidir, 

494 Yalova kaplıcalarına yardim; . ' 
Geçen sene gibi 60 000 lira yardımı ihtiva etmektedir. Bu kaplıcada fiyatlara zammet
mek suretiyle Hükümet yardımına lüzum bırakmamak mümkünse do zengin olmıyan 
vatandaşların da bu şifa kaynağından faydalanmaları bakımından Devlet bütçesinden 
küçük bir yardım yapılması münasip görülmüştür. Ancak bu müesseseden daha fazla 
vatandaşın faydalanması için tertibatmeydana getirmek lüzumlu okluğu gibi memle
ketin diğer şifalı sularında da sıhhi tesisat yapmak lüzumludur. 
Nakil vasıtaları mubayaa bedeli : • • • ' ' 
Bu fasıl için yeniden 35 000 lira konmuştur ki, bu para ile Çanakkale, Muğla sıtma mü
cadele reisliklerine birer kamyonet ve Merkez Hıfzıssıhha müessesesine, İstanbul Aklîye 
hastanesine, Balta limanı hastanesine birer kamyon alınacaktır. 

Böyleco Sdılıat vekâletinin 1943 yü: bütçe teldii'i 15 509 588 lira olarak tesbit edilmiştir. Yuka
rıdaki izahattan da anlaşılacağı üzere bu tahsisat kanunun Sıhhat vekâletine tevdi ettiği ağır ve 
mesuliyctli vazifelerin görülmesi için asgari bir had olarak mütalâa olunmak lâzımdır. 

Vekâlet teklifinde masraf tertipleri ve personel hususunda tasarrufa son derece itina edilmiştir. 
Bu vekâletin harp sonrası için teşkilâtını ehemmiyetli surette genişletmiye mecbur olduğu gözönü-
no getirilirse pratisyen ve mütehassıs hekim, sıhhat memuru, hastabakıcı sayısının arttırılmasına. ve 
bunların yetişmesi için şimdiden teşebbüslere girişilmesine zaruret olduğu tezahür eder. Bu suretle 
talebe sayısını bütün tedris imkânlarını aşan istanbul Tıp fakültesini bu yükten kurtarmak üzere 
Ankara Tıp fakültesinin biranevvel kurulması üzerinde ısrarla durmağa mecburuz. 

Fasıllar hakkındaki mütalâamı yukarıda arzettiğim Sıhhat vekâletinin 1943 bütçe teklifimin kabu
lünü Yüksek encümenin tensibine ai'zeder saygılarımı sunarım. 

• Raportör 
Konya mebusu 

Pr. Dr. 8. Irmak 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
talısisatt talep edilen kabul edilen 

Lira Lira tara 

455 
456 

457 

458 
459 

460 

461 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve hen-

zeri şahsa ait istihkaklar 

I - Vekil tahsisatı,-maaşlar ve 
ücretler 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 

1. Memullar maaşı 
2 Açık maaşı 

5 320 

3 121 801 
3 500 

5 320 

3 678'786 
3 500 

5 320 

3 516 655 
3 500 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
1 Memurlar ücreti 
2. Müteferrik müstahdemler üc

reti 

Fasıl yekûnu 

I I - Diğer istihkaklar 
Muvakkat tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

Birinci kısım yekûnu 

3 125 301 

2 128 977 

953 985 

3 082 962 

85 680 

26 240 

38 000 

18 810 

6 382 313 

3 682 286 

2 272 682 

1 029 186 

3 301 868 

86 304 

3 000 

40 000 

21 770 

7 140 548 

3 520 155 

2 434 813 

1 029 186 

3 463 999 

86 304 

3 000 

40 000 

21 770 

7 140 548 

462 

İkinci İnmm - îdarc masraftan 

I - Hizmete ait olanlar 
Merkez büro masrafları 

1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve clemirbag 

4 000 
1 000 

5 000 
2 000 

5 000 
2 000 
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463 

-

464 
465 

M. 

'3 
4 
5 

1 
2 

.3 
4 
5 

1 
2 
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Muhassasatın uev'i 

Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir . 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Matbu evrak ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

— r - • 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lİra 

480 
5 500 
2 500 

13 480 

10 000 
17 000 

— • 

22 500 
5 000 

: 54 500 

12 000 

-• 43 571 

3 200 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

600 
6 000 
3 000 

16 600 

20 000 
19 500 
7 500 

20 000 
. 6 000 

73 000 

20 000 

55 237 

3 700 

yıh için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

600 
6 000 
8 000 

16 600 

20 000 
19 500 
7 500 

20 000 
6 000 

73 000 

20 000 

55 237 

3 700 

466 
467 

, . 

468 

— 

1 
2 

1 
2 

3 
4 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 
Vekâlet otomobili 
Diğer nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

Tl - Şahsa ait olanlar 
Harıcrahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı ., 
Tabancı memleketlere gönde
rilecekler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

46 771 

20 000 

2 380 

2 380 

60 000 

15 000 
18 000 

1 

93 001 

58 937 

20 000 

2 .380 
500 

2 880 

75 000 . 

18 000 
20 000 

* • - i . 

113 001 

58 937 

20 000 

2 380 
500 

2 880 

75 000 

18 000 
20 000 

1 

113 001 
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P. M. Muhassasatın nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kaimi edilen 

Lira Lira 

469 Melbusat 3 750 4 500 , 4 500 
470 3335 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 318 1 318 1 318 

İkinci kısım vekilini 447 200 310 236 310 230 

Üeüıınü l-jsıuı - Daireye, wah-
8H$ hizmetler 

I - Daimî olanlar 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
mücadele 

1 Umumî masraflar 
2 Muvakkat memurivot harcı-

rain 
3 Nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

45 000 

04 400 
3 400 

112 800 

33 000 

02 800 
3 000 

98 800 

. 33 000 

02 800 
3 000 

98 800 

472 Trahom ile mücadele 
1 Umumî masraflar 133 00() 130 500 130 500 
2 Muvakkat memtvrivet harcı-

3 

1 
2 

rain 
Nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

Zührevi hastalıklarla müca
dele 
Umumî masraflar 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

10 000 
4 000 

147 000 

113 000 

12 000 

12 500 
4 000 

147 000 

135 000 

15 000 

12 500 
4 000 

147 000 

135 000 

15 000 

Fasıl yekûnu 125 000 150 000 150 000 

474 Sıtma ile mücadele 
1 Umumî masraflar 070 000 070 000 070 000 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı ' 45 000 100 000 100 000 



F. M. 

3 

0 
475 

Muhassasatm nev'i 
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Nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

Verem ile mücadele 
Hastaneler sıhhi ve içtimai mu-

1942 
Malî yıh 
talısîsatı 

Lira 

40 000 

755 000 

260 000 

1943 malî yılı için 
Hülcümctgo Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

40 000 

810 000 

0 

40 000 

810 000 

0 

476 

avenet müesseseseleri 
1. Devlet hastaneleri 2 577 324 2 887 842 2 887 842 
2 Muayene ve tedavi evleri 50 000 65 000 : 65 000 
3 Verem dispanserleri 17 300 34 000 34 000 
4 Kuduz tedavi müessesesi 56 200 53 200 53 200 
5 -Sıhhat merkezleri 25 200 33 200 33 200 
6 Doğum ve eocuk bakım evleri 212 000 297 000 297 000 
7 Nakil vasıtaları 9 400 12 800 12 800 

1 
2 

3 

4 
5 

Fasıl yekûnu 

Mektep, müessese ve yurtlar 
Tıp talebe yurdu 
Sağır, dilsiz ve körler müesse
sesi 
Küeük sıhlıat memıvrları mek
tebi 
Tekâmül tedrisatı 
Nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

2 947 424 

525 000 

43 000 

22 500 
1 

5 250 
595 751 

3 383 042 

576 250 

43 000 

22 500 
1 

6 000 

647 751 

3 383 042 

576 250 

43 000 

22 500 
1 

6 000 

647 751 

477 Refik Saydam merkez hıfzıs-
mhha müessesesi ve hıfzıssıh-
ha mektebi 

. 1 Umumî masraflar 
2 Nakil vasıtaları 

ı'. • Fasıl yekûnu 

478*' İskân işleri 
$7,9 051 İnşa, tesis ve tamir işleri. 

II - Muvakkajt olanlar 
480 <)?«) MiIlfrTürk tıp kongresi 1. 10 000 10 000 

, 235 000 

235 000 

1 400 000 
448 000 

278 500 
869 

279 369 

1 396 500 
546 000 

278 500 
869 

279 369 

1 396 500 
546 000 

f.KIft Of.!.{ -'000 001 
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F. 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

0 
487 

M. 

1 
2 

1 
2 

Muhassasatın nev'i 

Zehirli ve boğucu gazlardan 
korunma malzemesi satm alma 
hedeli 

XII - Müteferrik olanlar 
Sağlık propagandası ve neşir 
işleri 
Propaganda ve neşir işleri 
•Sağlık müzeleri 

Fasıl yekûnu 

Küçük sıhhat memurları hay
van ve yem bedelleri 
1437 sayılı kanun gereğince ve
rilecek avanslar 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları, 
tahsil ve tedavi masrafları 
Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manları 
TTcTCt 
Harm'alt ve sair masraflar 

Fasıl yekûnu 

Huzur hakları 
Yüksek sıhhat şûrası azaları 
huzur ücreti 

1942 
Malî ydı 
tahsisatı 

Lira 

500 

15 000 
5 000 

20 .000 

201 120 

1 

7 200 

86 616 
200 

86 816 

6 500 

0 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

500 

20 000 
5 000 

25 000 

204 120 

32 000 

16 200 

95 61G 
1 200 

96 816 

6 500 

0 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

500 

20 000 
5 000 

25 000 

204 120 

32 000 

16 200 

95 61G 
1 200 

96 816 

0 

5 800 
488 Hususi idareler bütçelerini tet

kik edecek sıhhat ve içtimai 
muavenet mümessili ücreti 

489 Hükümet tabiplikleri için alı
nacak tıbbi aletler ve malzeme 
bedeli 1 000 1 000 

700 

1 000 

Üçüncü kısım yekûnu 7 349 113 7 850 598 7 850 598 
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F. M. Muhassasatuı nev'i 

1942 
Malî yıb 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen ̂  kabul edilen 

Lira Lira 

2 206 

2 206 

7 206 

2 000 
206 

2 206 

7 206 

2 000 
206 

2 206 

7 206 

Dördüncü Jmm - Borçlar • 

490 Geçen yıl borçlan 5 000 5 000 5 000 
491 Eski yıllar borçları 

1 1938 -, 1941 yıllan borçlan 
2 1928 - 1937 yıllan borçlan 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci ktmn - Yardımlar 

492 Hususi müessese ve cemiyet
lerle şahıslara yardım 

493 Çoku çocuklu analara yardım 
494 Yalova kaplıcalarına yardım 

Beşinci kısım yekûnu 

0 Maske imalâtı 

t CM AL 

Birinei kısım yekûnu 

İkinci lasını yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

Maske imalâtı 
Nakil vasıtaları mubayaa 
bedeli olup Maliye bütçe
sine nakledilecek olan 

t-

UMUMÎ YEKUN 

1 000 
75 000 
60 000 

136 000 

1 500 000 

31 000 
75 000 
60 000 

166 000 

0 

31 000 
75 000 
60 000 

166 000 

0 

(i 382 313 

247 200 

7 349 113 

7 206 

136 000 

i 500 000 

0 

15 62İ 832 

7 140 548 

310 236 

7 850 598 

7 206 

166-000 

0 

35 000 

15 509 588 

7 140 548 

310 236 

7 850 598 

7 206 

166 000 

0 

0 

15 474 588 



/ 
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Rapor [ ] 

Adliye vekâleti 1943 yılı bütçesinin tetkiki neticelerine mütedair mütalâalarımı. lıerveçlıifcir arze-
diyorum : • • ' • ' • ' 

Adliye vekâletinin 1943 malî yılı için Hükümetçe teklif edilen bütçe yekûnu 14 734 276 liradır. 
Bu vekâletin 1942 yılı muvazenci umumiye kanuniyle İcabul edilen ve yeltûnu 12 643 536 lira olan 
geçen yıl bütçesine nazaran 1943 yılına ait teklifte 2 090 740 lira fazlalık vardır. 

Ajîeak 1942 malı yılı için 12 nisan 1943 tarihinde Büyük Millet Meclisnee kabul buyurulan mun
zam tahsisatlar ile birlikte, 1942 bütçesi yeltûnu 14 434 294 liraya baliğ olmaktadır İti, bu miktara 
nazaran 1943 yılı için teklif edilen bütçedeki fazlalık 299 982 liradan İbaret kalır. 

Burada işaret etmek lâzımdır kî, 2548 sayılı kanunla muayyen melihalardan ve yapılan istikraz
dan temin edilen varidata mukabil Adliye vekâleti bütçesinde açılan numarasız ve hususi fasla 
kaydedilmek suretiyle Cezaevleri vo Adliye binaları inşaatı için alman tahsisat bu rakamlar hari
cindedir. 

1942 yılı muvazenci umumiye kanuniyle kabul edilen miktara ve ayrrea munzam tahsisatlar ile 
bhiikto baliğ olduğu yekûna nazaran 1943 bütçesinin fasıl ve maddelerinde mevcut faiklar ilişik 1 
numaralı cetvelde nrufrcdatîyle gösterilmiştir. . 

-Bütçenin miktarı değigen tahsisat kalemlerindeki değişikliğin sebepleri hakkında, fasıl ve madde
ler üzerinde ayrı ayrı izahat arzedilccck olmakla beraber, 1943 yılı bütçe teklifinde, geçen senenin 
muvazenci umumiye kanunu ile kabul edilen tahsisat miktarlarına nazaran, mevcut 2 090 741 lira 
fazlalığın, sebepleri bakımından iptidaen umumî gekîlde yapılacak bir tasnif ve telhis, fark sebepleri 
hakkmda umumî bir fikir edinmeğe medar olur. Bu bakımdan teklifte mevcut fazlalık şu suretle 
tasnif vo hülâsa edilebilir. 

I - Memur maaş ve ücretleri ile müteferrik müstahdemler ücretleri 59 8G6 lira 
II - Tekaüt ikramiyesi, çocuk ve yakacak zumlarına ait istihkaklar GS G21 » 
III - Harcırah ve yol masrafları 40 000 » 
IV - Posta ve telgraf masrafları 139 241 » 
V - Pahalılık ve fiyat artmasının tesir ettiği muhtelif kalemler 1 786 013 » 

Yekûn 2 090 741 » 

1943 bütçe teklifindeki fazlalığı böyle umunu bir eskilde tasnif ve (.««bitlen sonra bütçenin her 
fasıl ve maddesi hakkmda izahatı arza geçiyorum: 

Fasıl: 595 — Vekil tahsisatı 1943 bütçesinde teklif gecen yıl bütçesinin aynı olarak î> 320 liradır. 

Fasıl: 596 - Maaşlar • 

'[*] Raporda sözü geçen cetveller dosyadadır. 
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Madde 1 : Memurlar maaşı: 1943 bütçesinde telJif 8 843 176 liradır. 
1942 Muvazenci umumiye kanunu ile kabul edilen 8 923 750 lira 
Sene içinde münakale suretiyle tenzil edilen 105 500 » 

v_ 
. Bugünkü vaziyete göre 1942 yılı tahsisatı 8 818 250 » 

1943 bütçe teklifinin r 
.1042 yılı Muvazene! umumiye kanunu ile kabul odıleıı miktara göre noksanı: , 80 574 » 
1942 yılı bugünkü mulıassasatma göre fazlası Sİ 926 » 
1943 yılı bütçesinde bıı madde için teklif edilen mebaliğ şu suretle elde edilmektedir: 
1942 yılında mer'i fîili kadronun istilzam ettiği tahsisat 8 736 833 lira 
(1942 yılı tahsisatmdaki 186 917 lira fazlalığın bir kısmının Hatay kadrosunun 

mükerreren nazara alınmasından ve bir kısmının fevkalâde zamların mükerrer 
hesabından ileri geldiği ifade olunmuştur.) 

1943 yılı için kadrodan lâğvi teklif edilen memuriyetler tahsisatı (cetveli aşağıdadır) 9 745 lira 

Mütebaki 
İkinci salıifeden nakli yekûn 
L, Cetvelinden fiili kadroya nakli teklif edilen aşağıda müfredatı yazılı kad

ro tahsisatı 
Kadrolarda yapılmak istenen İhdas ve zamlar 

Yekûn 
Küsurat farkından mütevellit ilâve 

Bütçede, teklif edilen tahsisat 

Buada işaret edilmelidir ki, 1943 matbu bütçe lâyihasının 263 neü salıifesİnde Adliye vekâleti 
bütçesi esbabı mucibe lâyihasının bu maddeye ait kısmı yanlışlıkla tabı edilmiştir. Esbabı mucibe 
lâyihasndaki bu kısmın nazara alınmaması icabeder. 

'Yutardaki tabloda gösterilen kalemler hakkında şv izahat arzolunur; 

1. 1943 yılı için kadrodan lağvı teklif edilen memuriyetler şunlardır: 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

8 727 088 
8 727 088 

100 845 
15 242 

8 843 175 
1 

S 843 176 

» 
lira 

» 
» 

» 
» 

Birinci Umumî müfettişlik müşa
vir muavini 
Baş tebliğ memuru 
Tebliğ memuru 

1 
2 
4 

70 
35 
15 

Kâtip 2 10 
Bu kadronun lağvı talebi sebepleri; 

A) Birinci Umumî müfettişliğin halen münhal bulunan Adli müşavir muavinliği vazifesinin 
adli müşavir tarafından ifası mümkün görüldüğünden, 

B) Adli evrakın posta idaresi vasıtasiyle tebliği hakkındaki 3560 sayılı kanunun mer'iyetin-
den sonra mahkemelerin kendi memurları vasıtasiylc yaptırabilecekleri tebligat için kadroda bı
rakılan iki baş tebliğ memurluğu ile dört tebliğ memurluğuna ve iki kâtibliğe ait vezaifin mevcut 
mahkeme mübaşirleri marifetiyle tedviri kabil olacağı tatbikatta anlaşıldığından, 

Seklide tesbit edilmektedir. 

# 
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IJ. IJ cetvelinden fiili kadroya alınması istenen kadro: 

Memuriyetin: unvanı Aded Maaş 

Hâkim, müddeiumumi Ve mua
vinleri 

10 70 
10 60 
4 50 

13 40 
14 35 

Yekûn 51 
şeklinde tesbit edilmektedir. , 

Bu kadronun fiili kadroya alınması talebini istilzam eden mucip sebepler: 

A)' Bugünkü teşkilâta, iş hacmi ve mahiyeti ve memleketin coğrafi vaziyeti , bakımından lıa-
•a teşkilâtın ilâvesine ihtiyaç vardır. Muhtelif mahiyet ve şekilde olan yeni teşkilât ihtiyacından 
ÎJ kadrosundan fiili kadroya geçirilecek olan bu hâkimlerle bilhassa: 

I. Bir hâkimin gorcmiyeeoği derecede işi çok ohın yerlere hâkim ilâvesi; 

II. Müddeiumumi muavini bulunmryan ağır ceza mahkemeli yerlere müddeiumumi muavini 
verilmesi; 

III. İşleri çok ve coğrafi vaziyeti itibariyle asliye mahkemesi bulunan yerlere uzakta, bulu
nan ve halen ancak sulh hâkimi bulunan mahallerde asliye hâkimi teşkilâtı kurulması, gibi zaruri 
ihtiyaçların temini düşünülmektedir. . 

B) Bu kadronun nakli aynı zamanda, kadro bulunamaması itibariyle trefi haklarını alaımyan 
hâkimlerin bir kısmım olsun haklarını almak imkânını da verecektir. 

Vekâletin bu talep ve noktai nazarını yerinde ve haklı görmekteyim. , 

Umumî mütalâa sırasında bu bahse yine temas olunacaktır. 

III. Kadrolarda yapılmalı istenen ihdas ve zamlar ilişik iki numaralı listede gösterilmiştir. 

Bu hususta 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelde tadilât, icrası için muktazi kanuni teklifin Adli
ye vekâletince Başvekâlete takdim olunduğu söylenmiştir. 

Bu ihdas ve zamlar için Vekâletçe dermeyan olunan esbabı mucibe şunlardır: 

1. Adli tıp işleri umum müdürlüğü kalem muamelâtı son zamanlarda artmış ve işlerin mev
cut kadro ile tedvirine imkân görülememiş olduğundan 20 lira maaşlı iki kâtiplik ihdası istjen-
m ektedir. . . „ 

2. — damlara gelince: ' 

A) 4148 ve 4249 sayılı kanunlarla maaş dereceleri 70 liraya çıkarılmış bulunan vekâlet Neşri
yat ve Lcyastım müdürlükleri maaşlariyle teadül temini mabsadiylc aynı vaziyette bulunan Evrak-
müdürü maaşının (i0 liradan 70 liraya çıkarılması; 

B) Müstakil bir teşekkül ve bir nevi şubû müdürlüğü mahiyetinde bulunması itibariyle Ay
niyat muhasibi maaşının 40 liradan 50 liraya arttırılması; 

C) Kem aynı vaziyette bulunan ve bütün adlî istatistikleri ve hâkimlerin terfihle esas tu
tulan ve Temyizden aldıkları dercee notlarını gösteren işleri tanzim gibi hâkimlerin meslekî nıu-
kaddoratiylc alâkalı işleri görmekte olan Morken broşu şefliği maaşının 50 liradan 60 liraya iblâğı; 

J)) 4184 sayılı kanunla mahkeme başkâtip ve kâtipleri maaşlarr istihsal edilen kadro ile arttı-
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rılmış.olduğu halde, aynı vaziyette bulunan sicilli ticaret memur ve kâtipleri ile merkez kâtipleri
nin vıj kıdemleri ve ehliyetleri İtibariyle terfia hak kazandıkları halde daha yüksek maaşlı kadro 
bıılııımıaması yüzünden terfi ettivilemiyen listede yazılı İcra muhasip mesulleri, veznedar, kâtip, 
mutemet ve mahkeme emanet memurlarının maaşlarının aHtırrlması; 

İstenmektedir. 

Vekâletçe dcrn'ıeyan edilen eşbabr nıucibenin, teşkilâtın variyeti ve İm memurların işleri bakı
mından: muvafık ve doğru olduğu mütalâasındayım. -

Fasd : 596 madde : 2, - .Açık maaşı; 

1943 bütçesinde teklif olunan 10 000 liradır. Geçen senenin ayındır. Miktarı sene başında katî 
olarak tesbiti nuııııküıı olmıyan bu mubammen miktarın, evvelki senelerdeki sarfiyata nazaran 
kabulü muvafıktır. 

Kasıl : 597 Üereiler; 

Madde : 1. Memurlar üereti 

1943 bütçesindeki teklif 116 857 Uradır. 

J942 muvazeneİ umumiye kanunu ile muayyen miktar 115 5'29 liraya nazaran bu sene teklif 
fazlası 1 328 liradır. 

Bu fazlalık şu suretle hâsıl olmaktadır: 

I. .1942 yılı fiili kadrosuna nazaran mezkûr sene bütçesi tahsisatında mevcut noksan; 823 lira: 

II, Tabip ücretinin 100 liradan 140 liraya iblâğı için tahsisat farkı 505 lira yekûn 1 328 lira; 

Halen mer'i kadroda.mevcut tabip ücretinin azlığı dolayısiyle, bu vazife aneak diğer esaslı vazi
feleri bulunan tabipler tarafından deruhte edilmekte ve bu gibilere de Teadül kanunu hükümlerine 
tevfikan mulıassas ücretin ancak üçte ikisi verilmekte ve bu yüzden tabibin eline geçen meblâğ ayda 
56 liradan ibaret bulunmaktadır. Bu vaziyet hizmetin ifasını teminde mahzur tevlit etmekte ol
duğundan yapılaeak zamla bu mahzurun önlenmesi vekâletince düşünülmektedir. 

Bu hususta 3888 sayılı kanuna bağlı cetvelde tadilât icrası için muktazi teklifi kanuni Başve
kâlete takdim edilmiş bulunmaktadır. 

işin takdiri Yüksek encümene aittir. 

Fasıl : 597 - Madde : 2 - Müteferrik müstahdemler üereti. 

1943 yılı bütçe teklifi 1 089 141 liradır. ' ^ , : . '•,-., .:• " ;i * i '"• î * • "' ' 

1942 yılı muvazenei umumiye kanunu ile kabul olunan 950 029 liraya nazaran yeni sene .teklifin
de 139 112 lira fazlalık vardır. 

Tahsisat fazlalığını istilzam eden hususlar şunlardır: 

1942 fiili kadrosuna nazaran geçen yıl bütçesindeki tahsisat noksanı 
Ceza ve tcvkifcvleri gardiyanları kadrosunda yapılmak istenen ilâve 
75 ve 100 lira ücretli iki daktilo tahsisatı 
60 lira ücretli bir bahçıvan tahsisatı 
Kaloriferci muavini ücretinin 35 liradan 50 liraya iblağmdan mütevellit fark 
Odacıbagı ücretinin 45 liradan 50 liraya iblâğından mütevellit fark 

Lira 

1 491 
133 964 
2 508 
863 
214 
72 

Yekûn 139 112 
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I. Ceza ve tevkifevlcri gardiyanları kadrosunda yapılmak istenilen değişiklik bağlı 3 numaralı 

cetvelde gösterilmiştir. t 

Ceza ve tevkifcvlerinin intizam ve inzibatını ve eczaların kanuna uygun şekilde infazını temin 
vazifesiyle tavzif edilmiş ve bazı yerlerde ceza ve tevkifcvlerinin bütün iğleri yalnız kendi ellerine 
tevdi edilmiş bulunan gardiyanların bugünkü kadroya nazaran vaziyetleri, mühim bir kısmının lıa-
riçte dalıa iyi ve az mesuliyctli iş/bularak ayrılmalarım ve yerlerine de talip bulunamamasmı intaç 
etmekte ve halen fiili kadrodaki gardiyanlıkların yarısından fazlası münhal bulunmaktadır. Bu müş
kül vaziyetin kısmen olsun ıslâhını temin maksadiyle İleri sürülen bu tadilât talebini, muhik ve doğru 
görmenin zaruri olduğu kannatındyım. 

II. Bahçivan tahsisatı yeni binaya nakil sebebiyle, iki daktiio tahsisatı da Zat isleri müdürlüğü 
işlerinin gösterdiği ihtiyaca binaen istenmekte, kaloriferci muavini ve odacıbaşı ücretlerine de ufak 
bir ?;am yapılması muvafık görülmektedir. 

Vaziyete ve emsaline göre talep doğru ve yerindedir. 

Fasıl: 598 - Muvakkat tazminat: 

Yeni yıl teklifi 165 924 liradır. 

1942 bütçesi de ayın miktardadır. 

. Merkez teşkilâtı ve Ankara şehri kadrolarındaki nakil ve tahviller, merkezde çalıştırılacak yeni 
mektep mezunları hâkim namzetleri, sene içinde merkezde bulunacak müfettişler miktarının sene 
basında tesbîti mümkün olmadığından bu fasla ait rakamın da katî olarak tesbiti mümkün gSıülmc-
mcldedir. * 

1941 yılında bu fasıldan tediye edilen miktar 147 855 liradır, . 

1942 yılı için (5 000) liralık bir ilâveye ihtiyaç okluğu anlaşılmaktadır. 

Teklifteki rakamın aynen kabulü muvafık olacağı mülalâasındayım. 

Fasıl: 599 -1683 sayılı kanunun 58: nci maddeci mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi: 

1943 yılı Hükümet teklifi 87 621 lira 

1942 yılı Muvazoııei umumiye kanuniyle kabul edilen 32 000 lira 
Şene içinde zammolunan ' • . 60 000 » 

1942 yılt için kabul olunan muhassesat yekûnu 92 000 » 

Geçen yıl Muvazenci umumiye kanuniyle verilen tahsisata nazaran bu sene bütçesinde (55 621) 
lira bir fazlalık görülüyorsa da munzam talısisathı birlikte nazara alınınca yeni bütçenin bu faslın
da 4 379 lira bîr noksanlık vardır. ' . 

1941 yılı tediyesi S5 980 liradır. 

Merkezden tâyin olunan memur ve müstahdemlertlen sin haddini dolduranların istihkakını sene 
başından tesbit mümkün ise de tâyini vilâyetlere ait- olanlardan sin haddini dolduracak olanlarla, 
umum memur ve müstahdemlerden 30 sene vo daha fazla hizmet edenlerden arzıısiyle tekaüt ola
cakları evvelden tesbit mümkün olmadığından gelecek sene için lâzıın olan tahsisat miktarını ipti-
daen katı şekilde tesbitinc imkân yoktur. 

1943 için teklif olunan miktar geçen yıllara nazaran hakikî ihtiyaca uygundur. Kabulü muva
fık olacağı nıütalâasıııdayım. 

Fasıl : 600 - Çocuk zammı: 

1943 için teklif 35 000 liradır, 
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1942 Muvazene! umumiye kanuniyle kabul edilen 30 000 lira 
Sene içiudc alman munzam tahsisat 20 075 » 

.1942 yılı tahsisat] yokunu 59 075 » 

Bu senekî teklif geçen yılın Muvazenci umumiye kanuniyle vcriion tahsisattan (5 000) lira faz
la ise de munzam tahsisat ile birlikte 1942 de alınan tahsisat yekûnuna nazaran (24 075) lira bir 
noksanlık irac etmektedir. 

1942 malî yılında 12 nisan 1943 tarihine kadar İm tahsisatın (58 898) liralık kısmı istihkaka 
mukabil havale edilmiştir. Bundan maada vekâlet 2 035 liralık bir istihkak talebi karştsmdadır. 
Bu vaziyete nazaran, bu sene için teklif edilen, tahsisat miktarı hakikî ihtiyacın çok dummdadn'. 
Tahsisatın ihtiyaç haddine iblâğını Encümenin takdirine arücdcrim. 

Fasıl : (>0J - Yakacak zammı: 

1İJ43 yılı için teklif 

1942 yıh Muvazcnci umumiye kanuniyle kabul edilen 
Sene İeiıtde ilâveten • alman 

30 000 

25 000 
6 000 

31 000 

liradır 

» 1942 yılında alman tahsisat yekûnu 

1942 bütçesinden 12 nisan tarikine kadar bu taksi-
sattnıı 30 939 Ura havale gönderilmiştir. Bu

na ilâveten Vekâlet aynı tarihe kadar 1 475 liralık bir istihkak talebi karşısmdadır. 
Bu jâiııkü vaziyete nazaran teklif edilen rakam ihtiyaçtan takriben (2 500) lira kadar noksan

da-. 

Fasıl : G02 - Merkez büro masrafları 

seno içinde zam ve 
münakalelerden 

M, Tertibi 1942 bütçesi sonra baliği 1943 teklifi 

5 000 
3 000 
3 500 
8 000 
7 219 

5 000 
3 000 
3 000 
9 200 
7 219 

5 000 
3 000 
3 500 
8 000 
7 219 

1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 
3 Tenvir 
4 Toshiıı 
5 . Müteferrika 

1943 yrh bütçesi teklifindo Hükümetçe kırtasiye, mefruşat ve demirbaş eşya ve müteferrika gibi 
kalemler için 1942 yılı bütçesine nazaran % 20 den aşağı olmamak üzere fazla tahsisat konması 
prensip olarak kabul olunduğu halde, bu maddelero bir zam yapılmadığı gibi, yine 1943 bütçesi için 
kabul olunan prensibe muvafık olmıyarak tenvir ve teshin için fiyat farkı düşünülmemiştir. 

Vekâletin bütçe senesi içinde bu fasıl maddelerine münakale suretiyle veya munzam tahsisat ola
rak bir tahsisat talebi mecburiyetinde kalması çok muhtemeldir. 



Fasıl : 603 - -Vilâyetler büro masrafları: 

M. Nevi 

1 Kitasiyo 
2 Mefruşat ve demirbaş 
3 Tenvir} 
4 Teshin) 

Müteferrika !î 

1942 bütçesi 

. 75 000 
26 100 

73 000 

17 400 

Bone içindo zam 
münakalelerden 

sonra baliği 

75 000 
26 100 " 

113 000 

17 400 

ve 

1943 teklif i 

85 000 
26 100 
25 000 
33 000 
17 400 

Hükümotço prensip olarak en aşağı c/c 20 zam yapılması kabul edilen bu faslın iki maddesine hiç 
zam yaprlmamıg, lartasiyo maddesine % 20 den aşağı bir zam yapdımştn*. Tenvir ve teshin madde
leri yekûnu da geçen sene zamlar ile birlikte tahsisatın baliğ olduğu yekûna müsavidir. 

Bu tahsisatın hakikî ihtiyaca cevap vereceği kanaatinde değilim. 

Fasıl : 604.— Matbu evrak ve defterler 

Teklif geçen yılm aynı olarak 04 927 liradır. 

Hükümetçe, prensip olarak en aşağı % 20 zata yapılması kabul edilen bu tertibe, hiç zam ya* 
pılmamışır. ' . ' • ! _ 

Geçen seneler sarfiyatına ve bugünkü şartlara göre tahsisatın ihtiyaca kâfi gclmiyeeeği kana-
atmdayım. 

, Fasıl : G05 — Tosta, telgraf ve telefon 

Sene içinde zaın-
M. Nev'i 942 bütçesi larla baliği 943 teklifi 

1 Posta, telgraf ücreti 178 173 320 616 317 414 
2 Telefon ve diğer muhabere ücretleri t G 050 8 050 6 050, 

Birinci ınadde Münakalât vekâletinin verdiği hesaba müstenittir. 

İkinci maddedeki tahsisatta, geçen yılda yapılan zam nazara alınmamıştır. 
Esasen telefon ve muhabere ücretlerinde zam yapıldığına göre, tahsisatın kâfi gelmiycecği an

laşılmaktadır., — 

• " ""'•'" Fasıl : 60G ~ Kira bedelleri ' 

Geçen yılm aynı olarak 59 000 livadır. , 

Halen kiralanmakta olan binaların kiralanmasına aynı halde devam edildiği takdirde, bu 
tertipte değişikliği istilzam edecek bir sebep yoktur. Ancak bu tertipte sunlarm nazara alınması 
lamındır. 

I. İstanbul postanesinde bulunan mahkemeler sebebiyle posta ve telgraf dairesi ve Adliye 
vekâleti arasında mevcut ve takriben 7 000 lira ile ifade edilen noktai nazar farkı Adliye vekâleti 
lehinde halledilmediği takdirde bu tahsisat kifayet etmiyecektir. 

II. Bazı yerlerde kira ile tutulmuş olan mahkeme binaları, çok fena ve harap bir haldedir. 
Bunlar mahkeme olarak kullanılması için en iptidai evsafı haiz olmadığı gibi, çirkin bir manza
ra da arzetmektedirler. Adliye vekâletinin bu gibi mahkemeleri, hain olmaları lâzım gelen vasıf-
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lan haiz yerlere nakletmedi temenniye şayandır. Bu lıalc göre de tahsisatın kifayet,• etımyeeeği 
nazara alınmak lâzımdır. 

Fasıl: 607 - Nakil vasıtaları masrafı 

1. Vekâlet otomobili 
2. Temyiz reisi ve başmiiddeiumumî otomobilleri 
3. Diğer nakil vasıtaları 

1942 
bütçesi 

2 300 
3 200 

10 975 

Yıl içinde 
zamlarla 1943 
baliği teklifi 

2 800 
3 700 
10 975 

3 800 
4 200 
10 975 

üçüncü maddeye de fiyat faikı yüzünden bir zam yapılması icabedorken yapılmamıştır. 

Fasıl •: 608 - Harcırahlar 

1942 
bütçesi 

Yıl içinde 
zamlarla 1943 
baliği teklifi 

1. Daimî memuriyet harcırahı 
2. Muvakkat » » 
3. Müfettişler > 
4. Yabancı memleketler » 

87 000 
33 000 
40 000 

2 

117 000 
43 000 
50 000 

2 

107 000 
43 000 
50 000 

1 

Bıx fasla ait teklif geçen yıl içinde yapılan münakaleler nazara alınarak yapılmıştır. Bunların 
içinde müfettişler harcırahı tertibi olan üçüncü maddeye verilen tahsisat, teftiş Iıeyetinin, devamlı 
teftiş için ihtiyacın ve teftiş programının istilzam ettiği masrafı temine kâfi değildir. 

Fasıl : G09 - Mclbusat 

Teklif geçen yıla nazaran 2 000 lira fazlasiylc 10 000 liradır. 

Bit fasıldaki tahsisat ile Ankara mahkeme Ve dairelerinde (D) cetveline dahil müstahdemlere 
elbise, ayakkabı ve palto verilmektedir. 

Melbusatın müstahdemlerin hangi işte ve ne miktarda maaş ile çalışanlarına ve neltadar miat 
üzerinden verileceği ve bunların işten ayrılması 3) alinde verilen elbise için yapılacak muameleyi gös 
teren bir esas meveut bulunmamakta olduğu söylenmiştir. 

Bu işin bir intizam ve kaideye raptı icabedeceğt kanaatindeyim. 

Bundan maada, .müstahdemler için zaruri bir icap neticesi istihkak olarak kabul edilen nıelbu-
sattan, vüâyctleı-deki müstahdemlerin istifade etmemeleri ve müstahdemler arasında bu yolda bir 
fark kabulü kanaatimce izahı mümkün olmıyaeak bir vaziyettir. 

Bilhassa mahkemede vazife göre hâkim, müddeiumumi, avukat, zabıt kâtiplerinin Kisve kanu
nuna tevfikan z'esmî elbise giymeleri yanında, aynı malıkemede vazife gören mübaşirlerin fena bir 
kıyafetle ispatı vücut etmeleri, hiç de iyi görülmiyecck bir vaziyettir. 

Mclbusat . istihkakının muayyen işleri gören, muayyen bir miktara kadar aylık alan müstahdem
lere merkez ve vilâyetlerde mütesaviyen verilmesinin teminini zaruri addetmek ieabeder 

Keyfiyeti encümenin takdirine arzederim. 
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Fasih 610 - 3335 sayılı karnın mucibineo tedavi, yol ve sair masraflar 

Sene içinde zamla 
; 1942 tahsisatı baliği 1943 teklifi 

6 426 7 426 6 436 

Fiyat farkı yüzünden, bit tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemektcrir, Yeni teklifte geçen yıl içindeki 
Kanılar nazara alınmamıştır. ; 

Fası!: 611 - Takip masrafları: 

Madde : 1 - Meşhut suçlar'masrafları 

Sene içinde zamlarla 

1942 bütçesi baliği 1943 teklifi 

200 000 250 000 225 000 

Bütçenin Iî cetvelinde de izah edildiği veçhile her türlü takip masraflarının yapılrığı bu fasıl
daki tahsisatın, fiyat farkı yüzünden artması zaruridir. Teklif geçen sencln zamlarla birlikte tahsi
satın baliğ olduğu miktardan noksandır. 

Fasıl 611 : Madde 2 - Hukuk muhakemeleri usulü gereğince yapılacak adliye müzaheretleri mas
rafları.- • 

Teklif geçen senenin aynı olarak 1 800 liradır. 

Adli müzaherete nail olanların dâva ve icra sıvasında kesif, lıaeîz, satış gibi fiilen masraf ih
tiyarını istilzam eden hususlar için verilen bu tahsisat ihtiyaca' tamamen kâfi gelmemektedir. 

' Fasıl : 611 - Madde 3 : Yabancılara ait istinabe masrafları 100 lira 

Madde 4 : Medeni kanunla Nüfus kamımı gerekince • müddeiumumiler tarafından açılacak dâ- , 
valaı* masrafları 200 lira. 

Bu maddeler geçen sendeki tahsisatların aynıdır. 

Fasıl : 612 - Meşhut suçlar kanunu gereğince çalışma saatleri haricinde nöbet bcldcmiye mecbur 
olan hâkim', müddeiumumi ve kâtipleri. 

Faslm muhafazası maksadiylc bir lira konmuştur. 

Fasd : G13 - Adli tıp müessesesi: 

Madde 1 : Müsahedchanc iaşe masrafı: 

Sene içinde zam-
1942 tahsisatı larla baliği 1943 teklif i 

9 000 12 000 11 000 

Fazlalık iaşe maddelerinin fiyat farkından mütevellittir. 

Madde 2 : Demirbaş alât vo edevat, -otopsi sandıkları ve kimyevi ceza ve malzeme vo satmalma vo 
tamir ve saire masrafları: 

Geçen yıl bütçesinde 10 960 lira olan ve mubayaat yapılamaması yüzünden 9 960 lirası müna
kale suretiyle tenzil edilen bu madde, bu sene alât ve edevat ve otopsi sandıkları ve sair malze
me ihtiyaçlarının temini ümidiyle, 1943 bütçesinde 10 473 lira olarak teklif edilmiştir. 
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Madde 3 : İdare masrafı: ' : 

fîeçcn yıl bütçesinin nytıt olarak 11 100 ..liradır. 

Fasıl : 514 - Ceza ve tevkifevlci'İ : . ' -i 

Madde 1 : İaşe masrafı: . • . , ' . . 
Sene içinde zaııı-

11)42 tahsisatı Iurln baliği 1943 teklifi 

1 000 000 2 475 000 2 675 000 

Bu yıl bütçesinin geçen sene Muvazene i umumiye kanuniyle kabul edilen bütçe tahsisatına na
zaran fazlalığının (1 075 000) lira gibi cıi ıııülıinı bir kısmı bu kaleme konmuştur. 

Senede vasati miktarı 25 ilâ 30 bin raddelerinde olan mahkum ve mevkuflara yalnız günde (600) 
gram ekmek, hastalarına da yemek teinin edebilen bu tahsisat fazlalığı fiyat farkından mütevellittir. 

1942 de zamlarla 
1942 bütçesi • baliği 1943 teklifi 

Madde: 2 - Dok lor ve tedavi ücreti ve ilâç bedeli 25 000 25 000 . 25 000 
Madde; 3 - İdare masrafı ' 225 000 255 000 245 000 
Madde?: 4 - Mailimin, mücrim ve mevkufların sevk 

ve iade masrafları ve sevke memur 
edilenlerin harcırahları 49 171. ' 49 171 59 1.71. 

3 ve 4 ueü maddeler teklifindeki fark gecen yıl zamlarıylc fiyat farkının nazara alınmasından mü
tevellittir. 

Fasıl : 515 - Ceza ve tevkifevleri riıışaat ve esaslı tamirat 

Teklif geçen .sonenin aynı olarak 15 000 liradır. " 

Kıı fasıldaki tahsisat esaslı tamirata ve 2541 sayılı kanunla muayyen membitbırdan temin edilen 
hususi fasıldaki tahsisat ile birlikte inşaata sarfodilnıçktedir. 

Fasıl : 51(1 - Mahkûm çocuk ıslahevlcri masrafı 

Sene içinde yandan 
1942 bütçesi zamlarla baliği 1943 teklifi 

40 000 6»'000 40 000 . 

Çok hayırlı bir müessese ohm mahkûm çocuk ıslahevinin her türlü masrafının dahil bulunduğu 
hu fasıl için teklif olunan tahsisat miktarında, ftyn.t farkı ve geçen sene bütçesine yapılan zamlar 
nazara, alınmamıştır. Tslalıevi bugünkü mevcudîyle devam ettiği takdirde dalıi bu tahsisatın bu_şart
lar altında ihtiyaca OCY'AT) vercmiyeeeği şüphesiz addedilmek icabeder. 

Halbuki, aldığım malûmata göre, eczasını çocuk ıslah evlerinde çekmesi hükümaltma alınmış 
olan 120 çocuk daha mevcuttur.' Vekâlet ıslâh evinin 90 çocuk almasmı temin edecek şe
kilde, burada inşaat ve tesisat yaptırmıştır. 120 mahkûm çocuktan 90 i yakmda ıslahevinc yerleş
tirilecektir. 

'Bıı vaziyette tahsisatın gelecek sene İçin hiç kâfi gclmiyceeği aşikârdır. 

Fasıl: 517 - Ceza ve tevkifevleri ve mahkûm ' çocuk ıslâîıevleri mittedavil sermayesi 

Teklif geçen-senenin aynı olarak 25 000 liradır. 

http://ia.lisisa.tma
http://1942.de
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Fasü : 518 - Adliye mecmuası ve temyiz kararlan dergisi yazı, teroÜmo ve baskı maarafla-
riyle hukukî csei'ler satın alma bedellerif 

TekHf geçen senenin ayni 20 000 liradır. 

. . _'.İ__J_ .'!•"! _". __" "•" ' 1 1 .[_'• 1943 toklifi , •••• ' : 

Fasıl : 519. Geçen yıl borçları: 23 800 lira 
Fasıl : 520. Geçen yıl borçlan: 36 380 » ; 

Geçen yıl bütçesinin aynıdır, . • _ . . • _ _" 

Hususi fasıl : 2548 sayılı kanun mucibince, verilen tahsisat 1942 de 1 067 269 lira. 

2458 sayılı kanunla tâyin edilen memjbalardan senesi içinde temin edilen varidat ile yapılan is
tikrazdan alınan paranın tahsis edilmiş olduğu bu fasıl tahsisatı ile Adliye vekâleti, cezaevleri ve 
adliye binaları inşa ettirmektedir. Bu güne kadar memleketin: her tarafında hiç bir imar ve in
şa himmet ve faaliyetine mazhar olmamış bulunan vö her biri köhne ve perişan bir halde ve baş
ka hususlar için inşa edilmiş binlardan muaddel yerlere barınmış olan ceza ve tovkifevlerinden 
memleketin 17 yerinde yeni ce2a ve tevkifevleri inşa edilmiş ve 8 yerinde de inşasına devam edil
mekte bulunmuştur. Yine bu varidattan sarfedilmek suretiyle Manisa vo Üsküdar Adliye binaları 
yaptırılmış vo müteaddit cezaevleri esaslı bir şekilde tamir ettirilmiştir, 

Bu suretle bugüne kadar temin edilen para yokunu: 

2548 sayılı kanunla muayyen membalardan 1047 984 77 lira r 

3892 sayılı kanunla yapılan istikrazdan 1 200 000 00 » 

1 ' - • ; ' • : • i ; . . ' • • ' ! ••'; '! . Yekûn 2 247 984 77 » 

Bu miktardan (2 029 526,41) lirası sarfedilmiştir. 

Vekâlet bundan sonra inşa edilecek ceza ve tevktfcvlcrinin iş esası üzerine müesses ve mmta-
ka ceza ve tevkifevleri şeklinde inşası için tetkikat yapmaktadır. 

Bu tetkikat neticelerine göre, iyi bir program ihzarı ile memlekette henüz bîr çok yerlerde bu
günkü durumu itibariyle ıstırap verici bir halde olan ecza ve tevkifevleri inşaatı işinin hayırlı 
bir inkişafa mazhar edilmesini temenniye şayan, görürüm. 

1942 bütlçesi : 624 ncü fasıl ; 

12 nfsan 1943 tarihinde Büyük Millet Meclisince kabul buyurulaıı münakale ve munzam tah
sisata mütaallîk kanunla, Adliye vekâleti bütçesinde (624 - A) numara ile açılan yeni bir fasla 
(25 000) lira munzam tahsisat konmuştur. Bu -fasıl, (Ceza ve tevkif evleriyle mahkûm çocuk ıs
lahevlerinde alınacak sıhhi tedbirlere ait bilûmum masraflar) unvanı altında açılmıştır. 

1943 yılı bütçesinin tanziminden sonra Ahiren kabul olunan bu yeni tahsisata ait tertip, 1943 
bütçe, teklif lâyihasında mevcut değildir. Bu tertibe ait tahsisata 1943 bütçesinin mer'iyete 
girmesinden sonra da ihtiyaç olacağını gözönündc tutarak, yeni bütçeye, 'bu faslı karsılryacak 
yeni bir fasıl ile münasip bir miktar tahsisat konmasını nrzederim. 

Adliye vekâleti bütçesindeki tertiplerin her biri hakkında maruzatta bulunduktan sonra bu 
masraflar mukabilinde Devletin bu vekâlet teşkilâtı tarafından yaprîmasma- intizar edebileceği
miz hizmetlerin mahiyetiyle bütçedeki tahsisatın hizmetlere tesirini ve hizmetlerin muntazir inki
şaflarım da tetkik etmeği vo bunun için de teşkilâtın umumî vaziyeti ve bugünkü durumu üzerin
de tevakkuf eylemeği zaruri görürüm. Bu vesile iie Adliye vekâleti hizmetlerine miUaallik te
mennilerimi de arza çalışacağım. t , , . • . - ' ' 
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Tetkifcat ve maruzat bu vekalete mevdu vazifeler bakımından ayrılmış bir kaç kısım üzerinde 

yapılacaktır: 

1. JCazai vazife ve teşkilâtı; 

2. İdarî vazife ve teşkilâtı; 

3. Ceza infazı ve tevkif işleri ve teşkilâtı; 

4. Adli tıp müessesesi. 

•]. İvazai vazife ve teşkilâtı: 

I. Mahkemeler teşkilâtı: 

Fertler arasındaki hukuki ihtilâfları halletmek vr intizam» âmmeye mütealik ve ecza tehdidi al-, 
tında bulunan kaideleri ihlâl edenler hakkında kanunun tâyin ettiği cezaları ve miieyyedelcrİ tertip 
eylemek vazifesiyle mükellef olan lcazai teşkilâta, memleketin idarî taksimatına mümkün mertebe de 
uygun bir şekilde, iş hacmi esasıda gözönünde tutularak, memleketin hemen her tarafında kurul
muştur. . _ 

Temyiz mahkemesi teşkilâtı hariç, olmak üzere 63 vilâyetin hepsinde ve. 383 kazanın 5 adedi hariç 
olmak üzere 378 inde ve 1 nahiyemizde adli teşkilât mevcuttur. 

Bunlar: 

Aj) istanbul'da 2 olmak üzeremi i vilâyet merkezinde ve 2t i kaza merkezînde, 83 ağır ceza mah
kemesi; 

B) Vilâyet ve kaza merkezi 275 yerde 575 aded asliye nıaııkeinesi; 

C)' Kaza ve nahiye merkezi 75 yerde 208 aded sulh mahkemesi 

dir. Asliye mahkemelerinin bîr kısmı ağır ecza mahkemeleri nezdincle bir kısmı çift hakimli ve 
bir kısmı tele hakimlidir. 

Mahkemelerde teşkilât kanunlarının tâyin ettiği miktarda hâkim, müddeiumumi ve sorgu halcimi 
ve muavinler bulunmasını temin için 3656 sayıhkanıına bağlı cetvelde (Beis, hâkim, âza, sulh hâ
kimi, müddeİnmumî ve muavinleri, icra hâkim ve muavinleri, sorgu hâkim ve muavinleri ve temyiz 
raportörleri) kadrom (2176) olaralc tesbit edilmiştir. Hâlen bu kadrodan (101 adedi (L) cetvelinde 
ve (2075) adedi fiili kadrodadır. 

Vekâlet 1942 yılında mevcut fiili kadroya ilâveten daha 486 hâkime ihtiyaç göstermekte ve bu 
İhtiyaca mukabil bu sene (L) cetvelinde bulunan 101 hâkim kadrosundan 51 adedinin fiili kadroya 
alınmasını teklif etmektedir. 

Yukarıda 2 nci fasıl birinci madde hakkında izahat arzederken (L) cetvelinden alınması teklif 
edilen 51 hâkimlik kadrosu ile bugün cevap verilmesi düşünülen âcil ihtiyaçlar arzedilınişti. Hâlen 
mevcut mahkemelerin faaliyet ve mesaîleri hakkında kısa bir fikir verebilmek iyin 1942 takvim yılında 
gelen ve çıkan ig miktarlarına bir kısa nazar atfetmek faidelidİr. 
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Gelen Çıtcaii 

.75 825-
823 3G7 
27 230 
321 535 • 
45 444 
319 278 

66 258 
567 373 
21 001 
158 077 
45 444 
305 358 

Temyiz ceza ve hukuk daireleri 
Ağır ecza asliye ve sulh ceza ve lıtıkuk mahkomelori 
Sorgu hâkimlikleri 
İcra hâkimlik ve daireleri 
Cumhuriyet başmüddemmumiliği 

» müdciumUmililderi 

Mühim bir kısım mahkemelerimizin, bilhassa- ..Temyiz mahkemesi teşkilâtımızın fazla İş karşı
sında çok uıalımfıl'oldukları herkesçe, bilinen, bir keyfiyettir. 

Adalet teşkilâtının daha iyi ve daha çabuk işlemesini ve hususiyle -insanların yapabileceği 
en son derece adaleti "temin vazifesiyle mükellef Temyiz, mahkemesinin ağır iştni, kolaylaştırarak 
daha mükemmel çalışabilmesini mümkün kılma bakımından, nıeııdckctimizde , İstinaf mahkeme
leri tjeşkili işine ait tetkikatmbiranevvel ikmali ile İni ıişin neticelendirilmesi, Adliye vekilimiz
den temenni'edilecek; en mülıim idlerden biridir. 

Adliye vekâleti, halkın adaleti istihsal hususunda-teşkilât noksanı yüzünden, müşkülâta |tıâ--
ruz'kainVamasıju-temin için, teşkilâtın faaliyet ve ihtiyaçları in, iş hacmi bakımından da daima ya
kından takip etmektedir. .." •' 

FL • • 

. İh Hâkimler memurlar : 

Cemiyet hayatında; fertlerin yekdiğeriyle' daimî' münasebeti eri esnasında, haksızlığa mâruz kal
dığına kail olanların baklanı Devlet kudreti vasıtasiyle istihsal edebilmesi ve cemiyetin salâhiye
tini tesis ve temin için mevzu nizamlara müteal'lik ceza. müeyyidelerinin, bu kaideleri» bozmağa 
kalkışanlar hakkımla tatbik edilmesi işinin, insan .cemiyetinin kurulduğu günlerden beri, toplu ya
şamağı tanzim ve idare işlerinin başında gördüğü ve bu işin ehemmiyet ve nezaketini, insan cemi
yeti payidar kaldıkça muhafaza, edeceği, hiç kimsenin üzerinde tereddüt dahi etmiyceeği bir ha
kikattir. * : ' " 

Bu hakikatin zaruri icabilcdir ki, Devlet tcşldlîitmm hepsinde bu iş Devlet, vazifelerinin eti-'ba
şına- alınmış, ve adaleti tevzi ve tatbik vazifesi, cemiyet içinde umumun cmnıiyct ve itimadına 
mazhar seçkin insanlara tevdi olunmuştur. . . . . M 

iyi bir tahsil İle elde edilebilecek bilgi kudretinden maada ayrıca bir takım hususi meziyetlere 
ve istisnai vasıflara maluliyeti de icabeden bu meslek mensuplarının, memleketimizde cemiyet için
deki mevkileri ve durumlarının, umumiyetle ve bu günün müşkül hayat şartları karşısında da^iuü-
him ve nazik vazifenin icaplarına yaraşan bir şekilde bulunduğunu fahir ve gurur ile iddia edebiliriz. 

iki bin küsur hâkime ihtiyaç gösteren bu teşkilâtta, yüksek tahsil ve hususi evsaf ve kabiliyet ile 
mücehhez',bu miktar meslek arammı temin, ve bunların mesleke rabıtalarını idame edebilmek işi hiç 
şüphesiz Devlet işlerinde daima ve hassasiyetle üzerinde 'durulacak meselelerden, biridir. 

Kabul etmek lâzımdır ki, hâkimlik evsafını hain olan herhangi bir kimse, . hayatta her sabada, ça
lışma vo muvaffak olma bahsinde, diğer fertlerden daha fazla kolaylığa ve talihe mazhardır, 

Bu vaziyet, iyi elemanları hâkimlik meslekinde muhafaza işini, nazik bir mesele haline koy
maktadır. Bütün Devlet memurlarının bugünkü hayat şartlan karşısında, icabı gibi yaşamak im
kân ve kudretlerine nail erilmeleri için alınması bir lüzum haline gelen tedbirlerden maada,' hâ
kimlik meslekine mütaallik ve halcimin kendisine karşı cemiyetin beslemesi icabeden itimat ve hür
meti ihlâl etmiyecek hayat şartları içinde yaşamasını temin erecek bazı tedbirlerin de alınması za
manı geldiği kabul edilmelidir. 
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Üu. tedbirler arasında; 

A) Yüksek tahsil, askerî Iıizmet ve staj için lâzımgcleıı müddetler gözönündc tutularak ancak 
26 - 30 yaşlarında bakim olabilen meslek adamlarının, hakikaten meslek için muktazi liyakat ve ev
safı da'haiz oldukları, bir müddet meslekte çalıştıktan sonra, anlaşıldığı takdirde, bunların bare
min küçük derecelerinde fazla müddet kalmamalarını temin edecek kanuni ;tedbirlcr; 

B) Hâkimler kadrosunu, terfi hakkını kanunen iktisap etmiş olanlara bu haklarını, derhal te
min edecek bir şekilde bulunduracak kanuni tedbirlerin tetkika şayan olacağını arzetmek isterini. • 

Bilinmektedir ki, hukuk tahsili yapan gençlerin kıymetli büyük bir kısmı, kendilerine daha iyi 
bayat şartları temin .ederi başka mesleklere girmekte ve bir kısmı hâldmlerimîz de, kanunen tei'fia is
tihkak kcsbcttİkleri halde, • senoleree kadro yüzünden terfi haklarını alamamaktadırlar. 

Nisan 1*943 iptidasında bir kısmı 1940 semimden olmak üzere, 752 i hâkimin terfi hakkını kad
rosuzluk yüzünden alamadığı anlaşılmıştır. 

Adliye vekâletinin bunlardan 34H nün terfii imkânım ahiren temin ettiği »]c memnuniyetle 
üğronilmiştu.'. 

Adliye vekilimizden, yakın bir âtide bn ehemmiyetli mevzu üzerinde, mııktazi tetkika ti ikmal 
ettirerek, icabeden tedbiri erin ittihazına tevessül edeceğini ümit eder ve bunu, temenniye şayan 
görürünü 

Büyük Millet Meclisi tarafından geçen devrede kabul buyurudan 4184 sayılı kanunla, icra ıııe-
murlarİyle mahkeme başkâtip ve zabıt kâtiplerinin -kadro ve derece vaziyetlerinin islâh buyıırıılmuş 
olmasının, bıij. işde hayırlı neticeler verdiğini memnuniyetle kaydetmek isterim. 

Bu ai'ada mezkûr kanımla vaziyeti islâh edilmiş olan İcra memurları ve mahkeme katipleriyle 
vaziyoti nıüınaselet arzettiği halde kanunun şümulüne girememeleri itibariylo eski vaziyette kalan 
ve müfredatı rapora bağlı 2 numaralı cetvelde yazılı olan memurlara ait kadronun kanunîyet kes-
betmesinin temenniye şayan olduğunu arzederim. 

2. İdai'i vazife ve teşkilâtı 

Vekâletin kaza salâhiyeti haricindeki işlerde bütün adalet teşkilatındaki murakabesinin sıkı 
ve iyi bir şekilde ifasını temin, memlekette adli kanunlar tatbikatının neticelerini tetkik ve ta
kip, ve adli kanunlarla adli teşkilâtın ilmin terakkiyatıııa ve metnelekçtin ihtiyaçlarına uygun 
bir şekilde inkişaf ve tekâmülünü temin gibi esaslı ve mühim vazifelerle mükellef olan vekâletin 
idare ve teftiş teşkilâtının, şef ve memurlai'mın cidden takdire lâyık mesailerine rağmen, ihtiyaca 
cevap veremediğini kabul zaruridir, 

Adliye vekâleti, diğer memleketlerdeki vekâlet merkez teşkilâtını da tetkik ettirerek bu 
bapta.bir proje ihzar ettirmiştir, 

Adliye teşkilâtımızı, iyi bir halde işlemesini mümkün kılacak tedbirlere taallûk eden bu işin 
bir an evvel kanuniyet kcsbctuıesiuin teminine tevessül edilmesi, şayanı temennidir. 

l*u arada vekâlet teftiş heyetinin teftiş İşini münhasıran, tahsisat ve kadro darlığı yününden 
kendilerince arzu edilen dereceye çıkaramadıkları anlaşılmaktadır. 

Aldığım malûmata göre, Teftiş heyetinin yaptığı tahkikat ve -tetkikat haricinde senede bir 
defa teftişi arzu edilen mahkeme ve dairelerin lf)42 yılında ancak % 20.59 nîpctiıulo bir mikta
rının ve yine 1942 yılında teftişi programı ile terl-ip edilen yerlerin % KS.4 nispetinde bir miktarı
nın teftiş edilebildiği anlaşılmaktadır, • 

Bugünkü İktisadî şartlar ve ihtiyaçlar karşısında, daha yakından murakabesi daha fazla ehem
miyet arzeden yerlerde suiistimallerin derhal anlaşılmasını ve hattâ Önüne geçilmesini mümkün kr-
lacafc şekilde, devamlı teftişin yapılması, kıymetli unsurlardan terekküp eden teftiş heyetinin 'İta* 
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za salâhiyeti-haricindeki işlerde teşkilata daha bir çok faydalı irşatlarda bulunmasını temin etmesi 
bakımından da şayanı arzudur. . . 

3. ,; Ceza infazı YO tevkif işleri ve teşkilâtı: -

Bütün adalet teşkilâtının iyi ve kıymetli mesaisinin neticelerini, tatbik sahasma koyacak ve ada
let teşkilâtından beklenen ihkakr hak ve.kanun müeyyidelerinin infazını temin edecek teşkilâtlar 
arasımla İcra işleviyle, ceza ve tevkif işlerinin ehemmiyeti şüphesiz kabili inkâr olamaz. 

icra teşkilâtımız, diğer'-tevdiatımızla hemahenk olmağa çalışmaktadır. 

Ceza hükümlerini infaz edecek ve tevkif işlerini yapacak, müessese ve. teşkilâtımız, üzerinde 
ehemmiyetle durulacak mevzulardan biridir. 

Geçmiş devirlerin pek çok yıllar, en ufak bir 'himmet, hattâ dikkatini esirgediği bu müessese
leri çok kötü bir miras şeklinde alan Cumhuriyet -adliyesi, nınhkûmların'islahıhal ilo cemiyete iyi 
bir halde iadelerini temin işini inkişıtf: ettirmeğe çalışmıştır ve çalışmaktadır. 

İ771, 2023, 2500, 4077, 4358 sayılı kanunlarla Kaman zaman bu meselede teşriî vazifesini.ya
pan Büyük Millet Meclisi, bu. işde .daima hassasiyetini izhar buyurmuştur. 

Halen hu işlerin gönüllerimizin istediği bit* hale gedmiş olduğunu iddia edem iveceğim iz gibi, bu 
işin daha pek çok himmetler de beklediği şüphesizdir. 

1942 yılında ceza ve tevkifçvlerinin mevcuduna ait son tesbit edilen miktarlara göre, erkek» 
kadın, gocuk olmak üzere 17 671 mahkûm, 1 858 mevkuf vardır. 

Memleketimizde 434 ceza ve tevkif evi,. ve SinoVda olmak üzere bir tane tevkifevi varda*. He
men hepsi köhne ve perişan bir halde alman bunların pek çoğu esaslı tamir edilmiş ve 25 adedî 
yeni yapılmıştır. Bir kısımnda inşaat henüz devam etmektedir. Bundan maada, adedi daima ar
tan bir şekilde, iş esası üzerine müesses cezaevleri kurulmuştur. Bunların adedi halen 12 dır, 
Buralarda çalışan mahkûmların adedi 4 064 tür. İş esası üzerine müesses cezaevlerinde çalıştırıla
bilmeli için muayyen evsafı haiz 1 674 mahkûm daha vardır. Bunun haricinde (2023) sayılı kanun 
hükümlerine .müsteniden 730 mahkûm âmme menfaatlerine uygun işlerde çalıştırılmakta ve 1005 
mahkum da cezaevlerinde muayyen talimatname hükümlerine göre iş yapmaktadır. Nazilli Çocuk ce
zaevinde onbeş yaşından yukarı 100 aded mahkûm çocuk da, Nazilli fabrikasında çalıştırılmak
tadır. 

Adliye vekâleti 2548 sayılı kanunla muayyen manitalardan temin edilen varidatla . 3802 sayılı 
kanuna müsteniden Emlâk bankasından istikraz edilen paranın mecmuu olarak 1942 yılı sonuna kadar 
alman 2 247 984, 77 liradan 2 029 52C, 41 lirasını bu inşaat islerinde sarfetmiştir, 

iş esası üzerine müesses cezaevleriyle yeni : inşa edilen cezaevlerinde bulunan mahkûm ve mev
kufların miktarr 7019 dur. Halen eski cezaevlerinde 18 510 mahkûm ve mevkuf bulunmaktadır. 

Bunlaıdan maada, 15 yaşından aşağı bir yaşta suç işliyerek mahkûm olmuş çocuklardan 90 nm 
haldkaten iyi mesailer gösteren Ankara mahkûm çocuk ıslahevinde, okuyup yazma ve sanat öğre
tilmek suretiyle islahıhallerine çalışılmaktadır. Burada 90 mahkûm çocuğun daha barınmasına müsait 
olacak İnşaat ve tesisat yapılmıştır, Cczasmı bu ıslahevlerinde çekmeğe mahkûm 120 çocuktan 90 i 
yakında bu eve nakledilecektir. 

Vekâlet teşkilâtı, ceza infazı ve müesseseleri işi üzerinde ilmî esaslar dairesinde kudretle ve salâ
hiyetle çalışmaktadır. 

İş caast üzerine müesses ceza evlerinin çok hayırlı ve semereli neticeleri karşısında vekâlet bu 
şekildeki cezaevlerinin adedini artırmağa teşebbüs yolundadır, , 

Bu takdirde şayanı mesai yanında, memleketin her tarafında baştan aşağı çabuk bir zamanda bü
tün ceza evlerinin yenilenmesine imkân olmadığına göre, fazla miktarda mahkûm bulundurulabilecek 
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(Mmtaka cezaevleri) inşası iğini de vekâlet totkikettirmektedir. 

Bu mesainin biran evvel intacı ile halen, fena şartlar altındaki eski cezaevlerinde mahkûmiyetle
rini çekmekte olan zavallı insanlann, biran evvel islâhıhallcrini temin edecek tedbirlerin almma-
Kim, temenniye şayan mühim bir keyfiyet addederim, 

Bu bahisde üzerinde tevakkuf edilecek mühim bir nokta da, (Gardiyan) iğidir. Memlekette mev
cut 434 ecza ve tcvkifcvlerindcn 84 adedi müdürlükle, 4 adedi memurlukla idare edilmekte, geriye 
kalan 346 adedinin başında da, yalnız gardiyan bulunmaktadır. 

Her ceza ve tcvkifeviııdc malıktım ve mevkuflarla daima ve hemen hemen yegâne temas halinde 
bulunan; müessesenin intizam ve inzibatı, kamın ve hükümlerin hüsnü infazı, mahkûm ve mevkuf
ların terbiye ve ıslahı halleri işleriyle vazifeli ve bunlardan mesul olduktan maada, yukarıda işaret edil
diği veçhile, mevcut ceza müesseselerinin mühim bir ekseriyetinde, müessesenin şefliği vazifesinin 
istilzam ettiği işlerle de meşgul ve bundan ela mesul bulunan gardiyanların aylık ücretleri, mevcut 
kadroya nazaran; . • • . , 

153 adedinin 18 lira 
780 > 20 ». ' 

77 . .» 25 » 
' * 19 . » 30 » 

110 » 35 » 
bulunmakta ve Sİ) başgardiyandan 72 adedi 40 lira ve mütebilrisi de 45 ve 50 lira aylık ücretle istih
dam edilmektedir. 

Bu vaziyette dışarıda daha az çalışmağı istilzam eden daha hafif mesuliyetli, fakat daha kazançlı 
jş bulan gardiyanlar, işlerinden ayrılmaktadır. 

Bunun neticesi olarak, bu.iş için lâzım olan bilgi ve tecrübeyi haiz gardiyanlar yetiştiril ememek-
tc, ve halen mevcut kadronun yarısı kadarı da münhal bulunmaktadır. Bu hallerin, hakikaten bu 
vazifeye mahsus bazı bilgiye ve ayrıca da itimada liyakati istilzam eden evsafa malik, yetiştirilmiş 
memur) aria İdaresi lüzumlu olan bu işin, iyi ve matluba uygun, bir şekilde idare ve cereyanına ne ka
dar müessir olacağı kolayca nalaşılaeak bir keyfiyettir. 

Bu vaziyetler-karşısında, vekâlet, bağlı 3 numaralı cetvelde görüleceği üzere, gardiyanlar kad
rosunda ücret bakımından,' bir miktar genişlik talep etmektedir. Bu talebin yerinde ve encü
mence de şayanı kabul görüleceğine kani olmakla beraber, bunun halen işi tamamen Iıalîcdecck tek 
çare olmadığı; ve gardiyanlığı, muayyen evsaf ve şartlan haiz elemanları işe.ve vazifeye bağlıyacak 
bir meslek haline getirmek zarureti bul ululuğunda, vekâlet ile hemfikir bulunmaktayım. 

Adlîye vekâletinin ecza müesseseleri üzerindeki hayırlı mesaileri arasında, bu işin de lâyık oldu
ğu ehemmiyetle hal ve tesviyesi çarelerinin yakında temin edileceğini ümit ve temenni ederim, 

4, Adli tıp müessesesi 

Adli ti]) müessesesi müdiriyeti umumîye halinde istanbul'da çalışmaktadır. Bit müessesemi
zin faaliyet ve mesaisi her tarafta memnuniyet ve takdir ile karşılanmaktadır. Müessesenin ıımtcvay.i 
bütçesi ile başarmağa muvaffak olduğu değerli mesaisini kaydederken, memlekette (adli tabip) yetiş
tirme işinin bugün ihtiyacın istilzam ettiği bir çekikle olmadığını ve. genç tabipler arasında (adli ta
bip) yetiştirilmesini teşvik ve temin edecek todbh'lcrin alınması temenniye şayan olduğunu arzederim. 

.Saygıları yi e; 

1 5 . I V . 1943 • . . . . . - - , - - : . - -
lî-aportör 

İzmir mebusu 
M. Birsel 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1942 
Malî yrlı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe • Encümence 
talep «dilen kaimi edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve len

geri şahsa ait istihkaklar 

I - Vekil talısisatı, maaşlar vo 
ücretler 

495 
496 

. 

497 

..._ 

498 
499 

500 

501 

1 
2 

1 
2 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 
Memurlar 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
' Memurlar ücreti 
Müteferrik müstalıdcmler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

II - Diğer-.istihkaklar 
Muvakkat tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

Birinci kısım yekûnu 

5 320 

S 855 031 
10 000 

8 865 031 

115 529 

950 029 

1 065 558 

180 924 

92 000 

30 000 

25 000 

10 263 833 

5 320 

8 943 176 
10 000 

8 853 176 

116 857 

1 089 141 

1 205 998 

165 924 

87 621 

. 35 000 

30 000 

10 383 039 

5 320 

8 843 17G 
10 000 

8 853 176 

116 857 

1 089 141 

1 205 998 

165 924 

87 621 

35000 

30 000 

10 383 039 

502 

İkinci kısım - İdare masrafları 

I - Hizmete ait olanla]* 
Merkez "büro masrafları 

1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 

5 000 
3 000 

5 000 
3 000 

s7 000 
3 000 
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F. M. 

3 
4 
5.. 

503 
1 
2 
3 
4 
5 

-.. . 

Muuassasatm nev'i 

Tenvir 
Teslim 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 500 
8 700 
7 219 

27 419 

75 000 
26 100 
113 000 
17 400 

231 500 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

3 500 
8 000 
7 219 

26 719 

85 000 
26 100 

( 25 000 
1 88 000 

17 400 

241 500 

yılı için 
Eneümeneo 

kabul edilen 
Lira 

4 500 
12 000 
7 219 

33 719 

85 000 
26 100 
25 000 
88 000 

.17 400 

241 500 

504 Matbu evrak ve defterler 
505 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 

64 927 64 927 

Fasıl yekûnu 

I I - Şahsa ait olanlar 
508 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
3 Müfettişler harcırahı 
4 Tabancı memleketler harcırahı 

17 475 18 975 

117 000 107 000 

64 927 

508 
507 

1 
2 

1 
2 

3 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer -muhabere üc
ret ve ınasrafları . 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli , 
Hakil vasıtaları masrafları 
Vekâlet otomobili ' 
Temyiz mahkemesi reislik ve 
başmüddeiumnmilik otomobil
leri 
Diğer nakil vasıtaları 

323 616 

8 050 

331 666 

59 000 

2 800 

3 700 
10 975 

317 414 

6 050 

323 464 

59 000 

3 800 

4 200 
10 975 

317 414 

6 050 

323 464 

69 000 

3 800 

4 200 
12 475 

20 475 

107 000 

43 000 
50 000 

2 

43 000 
50 000 

1 

43 000 
60 000 

1 

Fasıl yekûnu 210 002 200 001 210 001 
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1942 1943 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kaljııl edilen 

F. M. Muhassasatm Kiev'i Lira : Lira Lira 

511 

Üçüncü hısım - Daireye 'mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 

509 Melbusat 8 000 10 000 70 000 
510 3335 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 7 426 6 426 16 426 

'İkinci kışını yekûnu 957 415 951 012 1 049 512 

1 
2 

3 

4 

Takip masrafları 
Meşhut suçlar masrafı 
Hukuk mahkemeleri usulü ge
reğince 'yapılacak adliye müza-
zahereti masrafı 

Yabancılara ait istinabe mas
rafları 
Medeni kanunla Nüfus kanunu 
gereğince müddeiumumiler ta

rafından açılacak dâvalar 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

250 000 

1 800 

100 

200 

252 100 

225 000 

1 800 

100 

200 

227 100 

250 000 

1 800 

100 

200 

252 100 

512 Meşhut suçlar kânunu gereğim 
ce çalışma saatleri dışında nö
bet beklemeğe mecbur olan hâ
kim, müddeiumumi ve kâtipler 
ücreti 1 1 1 

513 Adli tıp müessesesi 
1 Müşahedehane iaşe masrafı 12 000 11000 11000 
2 Demirbaş, alât ve edevat, otop- , • 

si sandıkları ve kimyevî ecza ve 
malzeme satm alma ve tamir 
ve sair masrafları 10 960 10 473 10 473 

3 İdare masrafları 11 100 11 100 11 100 

Fasıl yekûnu 34 06Ü 32 573 32 573 
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P- M- Muhassasatm nev'i 

514 Ceza ve tevkifevleri 
1 İaşe masrafı 
2 Doktor ve tedavi ücreti ve ilâç 

bedeli 
3 İdare masrafı 
4 Mahkûm, mücrim ve mevkufla

rın sevk ve iade masrafları ve 
şevke memur edilenlerin, har
cırahları 

5 Ceza ve tevkifevleriyle mah
kûm çocuk ıslahevlerinde alı
nacak sıhhi tedbirlere ait bilû
mum masraflar 

Fasıl yekûnu 

515 Ceza ve tevkifevleri inşa ve 
esaslı tamir işleri 

516 Mahkûm çocuk ıslahevleri 
masrafları 

II - Muvakkat olanlar 
517 Ceza ve tevkifevleri ve mah

kûm çocuk ıslahevleri müteda-
vil sermayesi 

111 - Müteferrik olanlar 
518 Adliye mecmuası ve temyiz ka

rarları dergisi, yazı, tercüme 
ve baskı masraflariyle hukuki 
eserler satın alma bedelleri 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım- Borçlar 

519 öeçen yıl borçlan 
520 Eski yıllar borçlan 

1 1938 - 1941 yılları borçları 
2 1928-1937 » » 

1942 İ943 malt yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

2 475 000 2 675 000 2 675 000 

25 000 25 000 25 000 

255 000 245 000 245 000 

49 171 59 171 59 171 

0 0 25 000 
2 804 171 3 004 171 3 029 171 

15 000 15 000 15 000 

53.000 40 000 65 000 

25 000 25 000 25 000 

20 000 20 000 20 000 

3 203 332 3 363 845 3 438 845 

23 800 23 800 23 800 

12 580 10 000 10 000 
719 2 580 2 580 



- 1 S 8 -
1942 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

719 

13 299 

37 099 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen. 

Lira Lira 

0 

12 580 

36 380 

0 

12 580 

36 380 

M. Muhassasatın nev'i 

0 1930 - 1936 yılları karşılıksız 
borçları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

"Ceza ve tevkif evleriyle mah
kûm çocuk ıslahevlerinde alı
nacak sıhhi tedbirlere ait bilû
mum masraflar 25 000 0 

İCMAL . " \ • • • ' • " - • n : • " " • '_ • '";: ~~j~ ;•• ••' 

Birinci lasını yekûnu 10 263 833 10 383 039 10 383 039 

İkinci kısım yekûnu 957 415 951 012 1 049 512 

Üçüncü kısım yekûnu 3 203 332 3 363 845 3 438 845 

Dördüncü kısım yekûnu 37 099 36 380 36 380 

Ceza ve tevkifevleriyle, 
mahkûm çocuk ıslahevle
rinde alınacak sıhhi ted
birlere ait bilûmum mas
raflar 25 000 0 0 

UMUMÎ YEKÛN 14 486 679 14 734 276 14 907 776 
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Rapor 
14 . IV . 1943 

16 797 
41 648 
14 882 

1 673 

75 000 

lira * 
» 
» • 
» 

liradır-

Tapu ve Kadastro Umum müdürlüğü bütçesini tetkik ettim : 

Önümüzdeki 1943 yılı bütçesi 1942 yılı bütçesinden - topyekûn - 75 000 lira fazla olarak teklif 
edilmektedir. 

Yem bütçelerin tanzimi şekline uygun olarak dört kısım üzei'ine yapılmış olan bu bütçenin 
bütün tutar fazlasının her kısma ait olanları şöyledir : 

Birinci kısımda 
İkinci » 
Üçüncü » 
Dördüncü » 

Bu dört kısma ayrılmış olan fasıllarda artışlar olduğu gibi eksilişler de vardır. Onun iğin, bu 
artış ve eksilişlerin sebeplerini her kısmın muhtelif fasıl ve maddeleri üzerinde göstermeyi mü
nasip telâkki ediyorum. 

1. Altı fasla bölünen maaş, ücret, tahsisat, tekaüt ikramiyesi ve emsali şahsa ait istihkaklar
dan ibaret olan birinci kısımdaki 16 797 lira artış; , 

4847 lirası 521 nci faslm birinci maddesini teşkil eden'memurlar maaşında görülmektedir. Bu
nun sebebi (L) cetvelinden alınmış olan dört memur maaşı farkından ibarettir-

3 000 liralık bir fazla da yine bu faslın ikinci maddesi açık maaşında görülür. Bunun sebebi de 
1942 yılı bütçesinde yapılmasına zaruret hasıl olan münakaleye uyulmuş olmasıdır. 

6 764 lira 522 nci faslm ikinci maddesini teşkil eden müteferrik müstahdemler maddesinde gö
rülür. Sebebi vilâyetler vef merkez odacılarının (ücretlilerinin) tevhidi ve odacısız olan yirmi ye
re birer odacı konulmak zaruretinden başka bir şey değildir, 

Bu faslın üçüncü maddesi olan muvakkat müstahdemler ücretinde 64 lira bir eksiliş, vardır. Se
bebi; geçen yıl sarfiyatına göre konulmuş olmasıdır. 

. 250 Ura başlı başına 525 nci faslı teşkil eden ve 1942 bütçesinde 13 750 liraya eklenmiş olan 
. cüzi miktardır ki sebebi çocuk artışı mülâhazasına müstenittir. • 

İL 627 numaralı, fasd. ile başlayıp 534 ncü fasıl (dahil) numarası ile biten ve 628 nci fasit 
İhtiva eden vo idare masraflarından ibaret olan ikinci kısmın ihtiva ettiği 41 C48 lira artış; 

600 liraaı 527 üei faslın birinci maddesi kırtasiye hosabmdadır. Sebebi kırtasiyelere yapılmast Ma
liye vekâletinden emredilmiş bulunmasından dolayı imiş. 

360 lira fazla bu faslın ikinci maddesi, mefruşat vo demirbaşta görülen eksikliklerin bir kısmini 
tamamlamak maksadiyle konulmuşjtıir. _ 

1 000 lira dördüncü teshin maddesine mevdudur .ki, Adliye vekâleti binası içinde oturan Umum 
müdürlükten vekâletin istemig olduğu ısınma paymdan ibarettir, ; 
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000 lira beşinci müteferrika maddesine konulmuştur. Sebebi pahalılığın günden güne artma 

sidir. 

5 000 lira bu kışına dalıil vilâyetler büro masraflarım ihtiva eden 528 nci faslın birinci kırta
siye maddesin dekidir ki; sebebi 1942 bütçesindeki talısisatm vilâyet ve kazaların ekserisine aneak yedi
şer vo onar lira gibi cüzi birer miktar ve bunların kâfi gelmemiş olmasından ve esardaki yükseliş
ten ileri gelmektedir. 

2 845 lira mefruşat ve demirbaş (ikinci madde) dedir. ; 

Çok eksilt olan mefruşat ve makine eksiklerini tamamîıyabîlmek için konulmuştur. 

1 000 lira tenvir madde 3 ] 
9 451 » teshin, » 4 [ Esarın mütemadi yükscliğindcn dolayıdır. 
2 000 » müteferrika, » . 5 j . • 
7 000 lira, 529 numaralı faslın birinci maddesinde matbu evrak ve defterler için arttırılan mik-

tardırki, bu husustaki mübrem ihtiyaçların artan kırtasiye fiyatlarına göre vazedilmiştir. . 

3 000 lira, defterlerin teelidi için bu faslın 2 numaralı maddesine konulmuştur. Bunun sebebi 
do birinci maddedeki sebebin aynıdır. . • ' 

2 007 lira, bu kısmı da 530 numaralı posta telgraf, telefon faslının birinci maddesinde yapılan ek
silmedir ki, sebebi; posta, telgraf ücreti o'anık önce verilmiş olan masrafa uyulmuş olmasıdır. . 

499 lira, telefon ve diğer muhabere ücretlerine yapılan ilâveden mümbaistir. 

820 lira, geçen yıl tahakkuk ctıniş sarfiyatına göre fazla konan ve 531 nci.faslı teşkil edentek 
rakamdır. , .,. . 

2 000 lira 532 nci faslın şahsa ait olanlardan harcırahların daimî memurlara ait olanı birinci 
m add esindedir. 

3 000 lira, ikinci maddede muvakkat memurlarharcırahlarındadır. 

3 000 lira, üçüncü maddeyi teşkil eden müfettişler harcırahlanııdadır. Bu her üç maddede gö
rülen artış sebebi, nakil vasıtaları ücretlerinin artışı ve harcırah kanunundaki yüadc elli artışın 
icabıdır. 

1 000 lira molbusat, 533 ııcii fasıldadır. Sebebi de giyim eşyasının fiyat farkıdır. 

500 lira, 3335 sayılı kanuna göre yapılacak tedavi, yol ve saire masraflarını teşkil eden 534 
iıcü faslın tek rakamıdır. Fasla konma sebebi; her şeydeki fiyat farklarıdır. 

III. 535 nci fasıl ile başlıyan ve 539 (dahil), numaralı fasıl ile biten ve beş fasla ayrılmış 
olan üçüncü kısımda müşahede edilmekte bulunan 14 882 lira arttırılan kısmı dahilinde şöyle tev
zi eylemektedir: 

500 lira, 535 nci faslın daireye mahsus hizmetlerden daimî olanların ikinci teçhizat, fen leva
zım ve âletler satmalına ve tamir ettirme için arttırılan miktardır. Bunlar için ihtiyaç daha çok 
fazla iken satmalına imkânının azlığı ve fakat tamir ihtiyacının fazlalığı ve mümkün olacak işlerin 
yapılabilmesi için bu kadarcık bir meblâğ konulmuştur. 

4 500, üçüncü maddedeki idare masraflarına eklenen miktardır ki, maaş ve ücretten gayri 
olarak kadastro faaliyetinin devamına yarar her masraf buraya dahildir. 

4 000 lira, dördüncü maddedeki belediye ve köy ihtiyar heyetleri tarafından seçilecek ko
misyon âzalariylc vakıf erbabı, amele, muvakkat jaloncu yevmiyeleri içindir. Sebebi bu kabîl 
muvakkat hizmet ehlinin yevmiyelerinin fazla takdirindeki hayat pahalılığı şartlarıdır. 

3 383 lira, muvakkat memur yevmiyeleri maddesini teşkil eden 536 nci faslın 3 ncü madde-
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sinde görülen artıştır. Sebebi : Kursa gelecek olan talebe ve memurların bu sene artacak olan sa
yısına VÛ hayat masrafının artışına göre artacak bulunan masraftır. 

' 2 500 lira, hukuki ve meslekî eserler satınalma, kitap tercüme ettirme, bastırma masrafı ola
ra!:: bu sene yeni açılmış olan ve üçüncü kısmın son 538 nci faslını teşkil odon meblâğdır, tyi 
kullanıldığı takdirde- faydası olacağı tahmin edilebilir. 

Dördüncü kısmı teşkil eden iki fasılda görülen 1 673 lira arttırılmış miktar bu kısmın 540 nci 
maddesi olan geçmiş yıllar borçlarından bulunmaktadır. Bunun da sebebi} tahakkuk etmiş borç 
ilmühaberlerine istinat etmekte olmasından ibarettir. 

Bu suretle mevzu olduğu fasıllar ve maddeleri üzerinde gösterilen ve sebepleri arzedilen umu
mî artış miktarı yukarıda da bildirildiği üzere tam 75 000 liraya baliğ olmaktadır. Bunun tas
vip ve ademi tasvibi Yüksek encümene ait olmakla beraber şalisi telâkki ve mütalâama göre bu 
ınatadir iğinde tasvibe lâyık görtilemiyen bir rakam olmadığını arzetmeği' vazife olarak bana ve
rilmiş olan işin ieabatından adediyorum. Diğer maddelerde artma ve eksiltme yoktur, 

Şimdi, biraz da, Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün genel durumu ve çalışma mevzuu üze
rinde müşahede ve mütalâalarımı arzedeceğim; 

1926 senesinde kurulan müessesenin normal bir surette' devam eden faaliyeti 1939 senesinde 
başlıyan cihan harbinin doğurduğu menedici sebep 1er yüzünden kısmen ağırlaşmış olmasına rağ
men Kadastro müdürlüğü, gayesi için verimli olmaktan geri kalmamıştır. 

Müessesenin dikkat ve takdire değer teşebbüs ve başarılarından biri memur ehliyetini arttırma 
yönünden çok değerli olan kadastro ve tapu mektebidir. Mektep A ve B şubelerine ayrılmış ve iki 
sınıflı olup,bunlardan A şubesi orta mektep mezunu olanlara, B şubesi de lise mezunu bulunalarm 
yetiştirilmesine mahsustur. Bu mektepte şimdiye kadar 1094 memur ve gayrimemur talebe yetişti
rilmiş olup banlardan 550 kadan fiilen Devlet hizmetinde çalışmaktadırlar İd, bütün kadastro 
işinde çalıştırılan memurlar sayısı 1 500 olduğuna göre kadastro memurlarının üçte birinin vazifenin 
hususiyet ve ehemmiyeti ilo mütenasip bir liyakat ve bilgi sahibi kılınmış olmaları hakikatim bize 
açıkça gösterir. 

Çon şayanı arzudur ki, bütün kadastro ve bilhassa tapu memurlarımızın bu mektepte tatbikat kurs
ları ve vazifelerinin istediği malûmatı verecek ciddi tahsillerle yetiştirilmesi neticesini biran 
evvel elde edelim. 

Müdirîyeti umumiye, kurulduğu günden ikinci kânun 1943 tarihine kadar devam eden faaliyeti 
ile 290 129 parça gayrimenkul kadastrası ile 144 152 parça tapu tahriri işini bitirmiştir. Bu sırada 
1.829 198 kadastro 471 522 lira tapu tahriri harç ve resmî tahakkuk ettirilmiş ve yine 9, 312 571 
lira kiymet tahmin edilen 23 900 parça kadastrodan ve 64 745 lira muhammen kiymeti 608 parça 
tapu tahririnden muhavyel metruk olarak Hazine namına gayrimenkul tescil ettirilmiş ve ayrıca 
1 116 045 lira kıymet tahmin olunan 1 665 pargakadastrodan ve 205 lira kiymotinde olmak üzere 
iki parçada tapu tahririnden mahlûl ve metruk olarak evkaf namına gayrimenkul teshit ettirilmiştir. 

Ancak Haaine ve Evkafa kazandırılan bu gayrimenkullar arasında cüzi bir miktar mülMyetlcri 
Hazine ve Evkafa katî olarak sabit olmayıp müstehikieri hıünazaalı bulunanlar olduğu gibi âtiyen 
dahi bu.kabillerin zuhuru tabiatiyle melhuzdur. Tapu vo kadastro umum müdürlüğünün bü ana 
kadar devam eden çalışmalariylo şehirler ve arazi ve tapu tesisi yapılmış yerler şunlardır: 

Ankara - Bağ kısımları çalışılan sahadır -

Adalar kazası; 
Bursa şehri j 
Mudanya kazası 
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Manisa.geliri 
İzmir'in 
Aydın 
Denizli 
Konya 
Bolu 
Malatya 
Çankırı 
Oo'runı 
Tokad 

Karşıyakası 
şehri 

» 
s 
> 
» 
» 
» 
» 

Kadastroları tanıaıııen bitirilmiştir. 
Ayvalık kasabası 
.Balıkesir şehri 
Kırşehir . > 
E l â z ı ğ » : : : ' ' • ' • ' ' . 
Eskişehir '• 

Kadastroları tamamlanmak üzeredir. İstanbul'un beşte dördü tamamlanmıştır.-Geri kalan beşte 
biri :Koeamustafapaşa, Silivri, Edirnekapı ve Topkapı gibi kenar mahal İçlerdedir. ' 

Beyoğlu kazasının üçte ikisi tamamlanmıştır, izmir şehrinin de beşte dördü, Adana şehrinin tlc 
kezalik beşte dördü bitirilmiştir. Kartal ile Kadıköy'ünün kadastrolan devam etmektedir. 

Bu işlerde kadastaro ve tapu sicilli işi beraber yürütülmektedir ki, Kanunu medeninin tapu si
cilli tesisi hususundaki hükmü aneak hu suretle yerine getirilebilecektir. Bunlardan maada: 

Edirne, Çorlu, Kırklareli vilâyetlerinde son askerî vaziyet ye hareketlere kadar şehir Ve arazî 
kadastro faaliyetleri devanı etmiş, sonra askerî -hareketler, yüzünden -buralardaki heyetler geri alın
mışlardır. 

'Elâzığ ve Trakya köylerinin bir kısmının da kadastroları yapılmıştır. 

Kars, Ardıhaıı, Artvin, Kağızman, Kolp, 'Sarıkamış, Kemalpaşa, Fohof velhasıl bu mmlakada 
tapu tesis'kastiyle gclıîr ye arazilerde çalışmalar olmuştur. 

Bu tafsilâttan anlaşılıyor ki, dört yıldır devam edegelen cihan harbinin yarattığı müsaade ver
mez sebepler ve şartlar olmasaydı bu müessesenin basardan daha çok olacak ve muvaffakiyetli hızı 
yıllar sayısiyle mütenasip olarak artacaktı. 

Müessesenin meşrut ve eserleri ortada olan mesaisinin şehirler -kadastrosunda elemaan ve vesait 
iyiliği ve arazi kadastrosunda bilhassa 1939 yılında eleman varsa da vesait eksikliği içinde «ılışmış 
oldıığu zikredilmeğe değer bir hakikattir. 

Yurdumuzda geç. kalmış hukuki ve içtimai bir ihtiyaca müsbet cevap verecek olan Tapu ve ka
dastro umum müdürlüğü müessesenin vatan ve millet için faydalı olduğu kadar bu sahada çalışan 
arkadaşlar için cidden nazik ve yorucu olan vasıifclerindcki muvaffakiyetlerini Yüksek Encümen 
huzurunda üıkdir ile Öğmeyi de bir vazife telâkki ettiğimi arzcdiyoruın. 

Raportör 
Balıkesir mebusu 

fiüreypa Orgecvrcn 
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1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kalral edilen 

F. M. Muhassasatın nev'i ı^a L^a Lira 

522 

Birinci hısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri sahsa ait istihkaklar. • 

I - Maaşlar ve ücretler 
işlar 
nurlar maaşı 

;2 Açık maaşı ' 500 3500 3 500 
1 Memurlar maaşı .'-.1395 180 1631637 1631637 

1 
2 

3 

. Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler-üc
reti.-

. Muvakkat müstahdemler . üc
reti " 

Fasıl yekûnu 

1 595 680 

5 348 

93 145 . 

3 348 

101841 

1 635 137 

5 348 

101 909 

3 284 

110 541 

1 635 137 

5 348 

101 909 

• . 3 284 

İİ0 541 

II.-'Diğer istihkaklar 
523 Muvakkat tazminat . 30 856 30 856 30 856 
524 İ683 sayılı kanunun 58 nci 

. maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 20 280 5 280 5 280 

525 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 13 750 14 000 14 000 

526 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı _ 10 000 10 000 10 000 

Birinci kısıra yekûnu 1 772 407 1 805 814 1 805 814 

Ikinci-htsım'-tdmr/m-asrafl-art ' • ' • - . 

I - Hizmete ait olanlar' 
527 Merkez büro masraflara 

1 Kırtasiye 2 500 3 000 3 000 
2 Mcfraşat ve demirbaş ' 640 1000 1000 
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F. 

528 

• • 

M. 

3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Muhassasatın nev'i 

Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilayetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Liva 

250 
— 

900 

4 290 

". 5 000 
3 155 
1 000 

11 549 
2 500 

23 204 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

250 
1 000 
1 500 

6 750 

10 000 
6 000 
2 000 

19 000 
4 500 

41 500 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

250 
1 000 
1 500 

6 750 

10 000 
6 000 
2 000 

19 000 
4 500 

41 500 

529 
530 

531 

532 

533 
534 

Matbu evrak ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

16 000 

Fasıl yekûnu 42 000 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

2 000 

1 500 

26 000 

50 000 

3 000 

2 000 

26 000 

1 
2 

1 
2 

sı 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 

I I - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet- -harcı
rahı • '• 
Müfettişler harcırahı 

9 478 

1 501 

10 979 

. 14 600 

19 500 

12 000 
10 500 

7 471 

2 000 

9 471 

15 500 

20 000 

15 000 
15 000 

7 471 

2 000 

9 471 

15 500 

• 20 000 

15 000 
15 000 

50 000 

3 000 

2 000 

îkînei kısım yekûnu -114 573 154 221 154 221 
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• • 1 ' 

535 

536 

M. 

1 
2' 

• • 3 

4 

1 

2/ 
• 3 
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Muhassasatın nev'i 

Üçüncü 'kısım - Daireye mah
sus JıizmcÜe.r 

I - Daimî olanlar 
Kadastro, tapu tahrir heyetleri 
masrafları 
Üerçt 
Teçhizat, fennî lcvazun ve alet
ler satın alma ve tamir mas
rafları 
idare masrafları 
Belediye ve köy mümessilleri 

.•'tarafından seçilecek komisyon 
âzalariyle vukuf erbabı, amele 
ve muvakkat jaloncu yevmiye
leri 

Fasıl yekûnu 

II - Muvakkat olanlar 
Kurs masrafları 
îdare heyeti ve muallim ücret-

: leri 
tclare masrafları 
Kursa getirilecek talebe ve me
mur yevmiyeleri 

Fasıl yekûnu 

- r . ' 
1942 

Malî yılı 
tnhsisAh 

Lira 

31 228 

500 
10 500 

24 000 

66 228 

- . - . _ . 

23 127 
2 500 

: 25 677 

53 304 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

• :/:\U 

31228 

• • 1 000 
15 000 

28 000 

75 228 

25 127 
2 500 

29 060 

56 687 

İSneümence 
kabul edilen 

Lira 

:Jiî! 

31 228 

1 000 
15 000 

28 000 

75 228 

25 127 
2 500 

29 060 

56 687 

I I I - Müteferrik olanlar 
537 Staj, tahsil, kongre masrafları 

1 Yabancı memleketlere gönde
rilecek müfettiş ve memurlar 
harcırahı 

2 Milletlerarası meslek kongre
lerine iştirak ettirileceklerin 
masrafları 

• ' » • . f . ! • ? . = ' - • • • • • • 

Fasıl yekûnu 
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1942 1943 malî yüı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Muhasaaaatın nev'i Lira Lira Lira 

Hukuki ve meslekî eserler sa
tın alma, tercüme, baskı ve sa
ire masrafları • — .. 2 500 2 500 

Üçüncü kısım yekûnu 119 535 134= 417 134 417 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 1 000 1 000 1 000 
Eski yıllar borçlan 
1938 -1941 yılları bordan 3 327 4 000 4 000 
1928 -1937 » » . — 1 000 1 000 
1932 - 1939 yılları karşılıksız 
borçlan Kİ 610 0 0 

Fasıl yekûnu 19 937 5 000 5 000 
— j — — 

Dördüncü kısım yokfmn 20 937 6 000 6 000 

ÎCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

îkinei kısım yokunu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 772 407 

114 573 

119 535 

20 937 

2 027 452 

1 805 814 

154 221 

134 417 

6 000 

2 100 452 

- 1 805 814 

154 221 

134 417 

(> 000 

2 100 452 





20 - Maarif V. 



Rapor 
• ' . - . . • . - 18 .IV .1943 

Bütçe lâyihasının Maarife ait olan kısmını. iuclcdinı. Vardığım sonuçları arzediyorıun. 

A - Tahsisatın umumî tahlili 

• 1943 malî yılı bütçe lâyihasına Maarif hizmetleri için 43 033 434 lira tahsisat konmuştur. 
1942 malî yılı bütçesiyle Maarife verilen tahsisat 28 533 434 lira okluğuna göre teklif olunan büt
çenin 14 500 000 lira fazla olduğu görülmektedir. Şu kadar ki 1942 malî yılı içinde Maarif vekilli
ği bütçesine .munzam -tahsisat olarak 0 346 255 lira Kanunetlilmiş olduğundan Maarif hizmetleri
ne, içinde bulunduğumuz bütçe yılında tahsis edilen paranın yekûnu 34 879 689 Hraya çıkmış 
oluyor. Bu bakımdan 1949 yılı Bütçe lâyihasında teklif edilen tahsisatla geçen-yıl verilen tahsi
sat arasındaki hakikî fark 14 500 000 lira değil, 8 153 745 liradır. Yalına şunu belirtmek lâzım
dır ki 1942 yılında verilen 3 210 000 liralık munzam tahsisat yeni hizmetlere tahsis edilmiş ve 
geri kalan 8 136 255 lira 1942 yılı bütçesiyle kabul, .e&tlip de haya|/pahalıIığL dolayısiyle gerçek-
lcstirilcmiy.cn islerin, ifası içiıt<.gerekli fasıl ve» ıtıaddeİerc-ilâve,.oluıjı^uştur. 

Vekillik 1942 yılı bütçesine nazaran aldığı fazja tahsisatı aşağıda gösterilen yerlere tahsis et
meği teklif etmektedir, 

Lira 

488 146 
1 077 053 
3 990 
8 720 

53 
12 
64 
17 
21 
41 
1 

930 
556 
917 
495 
273 
273 
198 
000 
432 

14 500 000 

Yüksek öğretim maaş ve masrafına zam 
Orta » •" » •» » 

İ l k » - ' » • » • • » , 

Teknik .» *> », • » 
Güzel sanatlar maaş ve masraflarımı , 
Müzeler masraflarına 
Neşriyat masraflarına 
Kütüphaneler » 
Merkez teşkilâtı idare masraflarına 
Harcırahlara 
Merkez kadrosuna ilâve olunacak daktilo ücreti 

Bu vaziyete göre 1943 yılı bütçe lâyihasmdaki 43 033 434 lira Maarif hizmeti erine şu suret
le dağıtılmış oluyor: 

1. — Maarif merkez ve taşra teşkilâtı maaş, ücret ve masraf hm ! 1 814 837 
2. — İlk Öğretim: 

A) Öğretmen yetiştirme işi: 
a) Köy enstitüleri maaş ve masrafları 7 345 164 
h)' öğretmen okulları maaş ve masrafları 1 119 520 
e) Vilâyetlerin ilk öğretim masraflarına yardım 1 492; 752 
d) Devletçe verilmesi deruhte edilen köy Öğretmenleri ücret ve sair 

masrafları karşılığı' 275 360 

http://lcstirilcmiy.cn
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Meslekî ve teknik öğretim: -
a - Yüksele mühendis ve teknik okulları maaş, ücret ve masrafları 
b - Orta teknik öğretim maaş, ücret ve masrafları 
e - Köy teknik kursları 
d - Orta teknik okullarına Öğretmen yetiştirmek üzere yapılan masraf 
e - Yeni teknik okulların açılması ve açılmış olanların genişletilmesi 

tesis ve inişa masrafı 
Orta, öğretim: 
a - Lİsc ve ortaokulların maaş, ücret ve masrafları 

için 

h - Orta öğretime öğretmen yetiştirmeğe tahsis edilen maaş, ücret ve masraf 
Yüksek öğretim: 
1. - İstanbul Üniversitesi maaş, ücret vo masrafları 
2. - Ankara fakülte vo yüksek okulları maaş, ücret ve masrafları 
Güzel sanatlar: 
Maaş, ücret ve masraflar 
Müzeler: 
Maaş, ücret ve masraflar 
Kütüphaneler: 
Maaş, ücret ve masraflar 
Neşriyat: 
Masrafları (evvelce alınmış mütcda.vil sermayeler dalıil değildir) 
Sağlık işleri: 
Prevantoryom maaş ve masrafları ve okul doktorları ücreti 
Yahancı memleketlerde tahsil: 
a) Okullara öğretmen yetiştirmek için 
b) Diğer maksatlarla 

Yek Ûn 

1 518 259 
5 528 063 

89 200 
60 070 

7 000 000 

9 G94 386 
563 812 

2 821 523 
007 344 

1 008 C08 

396 093 

133 225 

649 6G6 

292 665 

138 540 
178 346 

43 033 434 

B) Bu dağılışa süre maarif hizmetlerinin 1Ö43 yılında alacağı durum ve bunun hnkkında 
bazı •mütalâalar 

a) İlk öğretim _ 

Maarif vekilliği, on yıl içinde şehir ve kasaba ve köy halkını tamamen okutmak üzere hazırla
dığı programın gerçekleştirilmesi için munzam tahsisat da dahil olmak Üzere İÜ42 yılındaki tahsi
satına 1943 yılı için 2 226 532 liranın ilavesini foklif etmekte ve bununla şu işleri yapmağı düşün
mektedir. . 

1. Köy enstitüleri talebesini 32, 000 den 15.000 e çıkarmak; 

2, 1500 eğitmen için hazırlayıcı ve tamamkıyıcı kurslar açmak; 

. 3. Bu yıl köy oıısti tül erinden çıkan ve köyle iv öğretmen tâyin edilecek olan 199 öğretmelim vazi
felerini yapabilmeleri iein lâzımgelen teçhizatı temin etmek ve onların ücretlerini vermek; 

4. Tayin olunacak yeni eğitmenlerin ücretleri ve yjıpılaeak köy okullarının bir kısmı masrafı iein 
vilâyetlere yardım etmek; 

5. Tik öğretim müfettişi erinin ve köy enstitüsü, öğretmenlerinin adedini arttırmak. 

Tahsisatın umumî tahlilinde de arzeltiğhn gibi Devlet kendi bütçesinden ilk öğretim için 
12 047 633 ve hususi idareler bütçesinden de 19 040 553 olmak üzere top yekûn 13 088 186 lira sar-
'fetmektedir. Bunun tam verimli olabilmesi için, okul olan yerlerde bütün vata »dalarımızın kız ve 
erkek çocuklarını beş yıl hu.okullara, devam ol ti'-meleri ve onlara tahsillerini yaptırmış bulunmaları 
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lazımdır. Bunun gerçekleştirilmesi iein l>iı- taraftan idare âmirler im irin kız ve erkek çocuklarımı
zın okullara devam mecburiyetini yakından takip etmeleri vo diğer taraftan fakir çocuklar için sosyal 
yardımın genişletilmesi gereklidir, 

Bütün vatandaların ilk tahsil ve terbiyesini temin azminde olan Hükümetimizin bu iki şartı da 
gere eki eştireceğine şüphe etmiyorum, 

h) Teknik öğretim. 

Vekillik teknik öğretim alanında da yine dokuz yd içinde gerçekleştirilmek üzere bir program 
hazırlamış vo bunun bir kısmını kanunileştirmiştir. (ieçen yıl bu programın tatbiki için munzam 
tahsisat olarak 3 000 000 lira verilmişti. Vekillik bu tahsisatla ve 4113, 4122 sayılı kanunların ver
diği salâhiyetlerle şunları 'yapmıştır: 

a) Jşiiyen teknik okullara ilâve olarak 1942 - 1943 ders yılında (5) erkek sanat okulu, (8) kız 
enstitüsü, (3) ticaret lisesi, (3) orta ticaret okulu, (9) akşam kın sanat okulu, (28) geziei köy 
kadınlar) kursu, (14) koy gezici demircilik ve marangozluk kursu açmıştır. 

b) 291 000 lira vererek yeni açılacak okulların arsalarını İstimlâk etmiş, açılan ve bu yıl açı
lacak olan okullara-376, 343 liralık tesisat, eşyası almış ve bu okullara 1 301 120 liralık makinp vo 
avadanlık tedarik eylemiş ve bazı okulların genişletilmesi iyin 263 084 liralık inşaat yaptırmış ve 
bu yıl yapılacak olan okul binalarında kullanılmak üzere (153 407 Jira'hk çimento, demir ve fa
yans almıştır. Önümüzdeki malî yıl için teklif ettiği tesisatla da (7) erkek sanat okulu, 
(6) kız enstitüsü, (8) ticaret lise ve ortaokulu, (7) akşam kız sanat okulu ve (82) koy 
kursu açmağı düşünmektedir. 

Vekillik teknik öğretime ait Yüksek Meclisten çıkan kanunların icaplarını mümkün olan hızla 
gerçekleştirmeğe azmetmiş bulunuyor. Maarifin her kısım memleketin iktisat hayatiyle ve millî 
müdafaa zaruretiyle sıkı bir surette alâkalıdır. Fakat ilk öğretim ile teknik öğret(tm alanında ge
niş adımlar atılmadıkça iktisadi hayatımızı geliştirmek için alınan tedbirlerden tam bir'vcrim elde 
edilmesi kabil olamıyacağı gibi bugünün harp vasıtalarını kullanma bakımından Millî müdafaa ih
tiyacı da giderilmiş olmaz. Onun için Maarif vekilliğinin teknik öğretime verdiği Önemden bütün 
vatandaşların büyük bir İnşirah duyacağı kanaatındayım. 

. C) Orta öğretim,: • j . ;• 

Vekillik orta öğretim maaş kadrosuna 428 555, müdür ve muavinler ücretine 70 .000, müteferrik. 
müstahdemler ücretine 18 972 lira ve masraflar için de 50G 500 Jira ki topyckfın 10 077 055 lira 
olarak teldif edilmektedir, 1942 yık iğinde ortaokul vo. liso ve Öğretmen okulları masrafiyle parasız 
yatılı, talebelerin iaşesi için 320 000 liralık munzam tahsisat alındığına göre istenilen zammın ger
çekten miktarı 757 055 liradır. Vekillik bu tahsisatla 1941 Ve 1942 yıllarında kanuni terfi müdde
tini dolduran ve iyi hizmeti teftiş raporhıriyîe sabit olan 434 öğretmeni terfi .ettirmeli imkânını bu
lacak ve 1943 yılında terfi müddetini dolduran ve ayın şartları haiz olan Öğretmenlerin bir 
kısmı iic orta tedrisat kadrosunda çalışan 1117 memurdan yıllarca maaşına zammedilmemiş olan 55 
memura bir derece üst maaşı verebilecek ve maarif hizmetinde çalışmakla mükellef olan ve kadro ol
madığı için 2119 sayılı kanunun emri dairesinde istihkaklarını maaş tasarrnfundan alan 144 öğret
mene maaş temin edebilecektir, , '$&< ':"" - - - • - - • • • - • •-

Bütün bunlara rağmen gelecek yıl ortaöğretimin sıkıntılı durumu hafiflemiş olmıyacaktır. Çünkü 
yine elde kadro bulunmadığı için yüksek ve orta öğretmen okullarından ve burslu talebeden tahsil
lerini bitirenleri yukarıda arzettiğim kamına göre maaş tasarrufu ile kullanma zorunda kalınacak, 
tahsillerini kendi hesabına yapan ve öğretmen olmak üzere müracaat edenler münhallero bile tâyin 
cdilemiyeccktir. Halbuki bana verilen, rakamlara göre orta öğretim müesseselerinin adedi ve tale
besi aktırılmamak şartiylc 649 Öğretmene ihtiyaç vardır. Şimdiki halde bu öğretmenlik vazife
leri yardımcı öğretmen adı altında ve en çok (fiO) lira ücret alan bazı liso mezunlarına veyahut mu-
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hallinde başka işlerle meşgul olanlara sürdürülmektedir. Vardııııcı öğretmenlerin çoğu bu işi gelip 
geçici bir meşgale telâkki ederek öğretmenliğe bağlanınamaktadırlar. Bunların iki üç. yıl içinde tasfiye
si çocuklarımızın öğretimi bakımından zararı olduğuna göm vekilliğe kadro bakımından daha ge
niş imkânların temin edilmesi lâzımgeleceği kanaatindeyim. Bundan başka teklif edilen tahsisatla 

. orta okullardan bir kısmının çok muhtaç oldukları tedris vasıtaları da tedarik ohınamıyaeak, 
ve tamire çok muhtaç okul binaları da öğı*etim için daha elverişli bir hale gettrilemîyecoktir. Hulâs:t 
orta öğretim tahsisatının her türlü gelişmeyi bir tarafa bırakmak şartiyle dahi yeter bir linkle ol

duğunu zannetmiyorum. 

Vekillik orta öğretim müesseselerinde yatılı talebenin günlük iaşe masrafım (100) kuruş üzerin
den hesap etmiş ve buım parah yatılı talebenin yıllık ücretlerine geçen yıla nazaran (100) lira zam
metmek ve parasızlar için bütçeye konulan tahsisatı da ona göre yükseltmek suretiyle kai'şı bunağı dü
şünmüştür. 

T)) Yüksek Öğretini: 

Maarif vekilliği İstanbul Üniversitesi masraflarına 270 000, Ankara fakülteleri ve yüksek okulları 
masraflarına da 71 000 lira zam teklif etmektedir. Bana verilen izahata göre bununla İstanbul Üni
versitesinin esaslı ihtiyaçları giderilmiş olmuyor. . • 

İstanbul Üniversitesi masraflarının en büyük kısmı Tıp fakültesine tahsis edilmekle beraber tale
benin artması yüzünden bu fakültenin lâboratımır ve kliniklerinin muhtaç olduğu vasıtaları ve iste
nilen öğretim unsurları için gerekli tahsisatın temin edilmesi kabil olamamıştır. Kanaatime göre An
kara'da Tıp fakültesi yaptırılıp Leylî tıp yurdunun ve Askerî tıp talebesinin bir kısmı buraya alın
madıkça İstanbul Tıp fakültesine yetecek vasıta temini kahit ohnıııyacaktır. 

Y) Öğretmen yctiştıiretı müesseseler: 

Maarif vekilliği öğretmen yetiştiren Gazi Terbiye enstitüsü ve Yüksek öğretmen okulu masraf
larına ve kurs tahsisatına esaslı bir zam yapamamıştır. Orta okulların Öğretmen ihtiyacı göz-
önündo tutulursa orta öğretmen okulu talebe mevcudunun altı yüze çıkarılması ve yüksele öğret
men okuluna (200) burslu talebe,alınması ve Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinin İngilizce, Al
manca vo Fransızca enstitülerine devam eden burslu talebenin hiç olmazsa bir misli arttırıl
ması lâzımgeleceği kanaatindeyim. Bunun yapılmasını Orta öğretmen okulunun müsait; olan bina 
ve lâboratuvarlarmm verimini arttırmak bakımından da gerekli görüyoııım. 

V) Müzeler: • 

Maarif vekilliği 1942 yılı içinde 18 900 lira ile Türk islâm eserleri vo altın kolleksiyonu satın 
almış, kendi bütçesinden bazı müzelerin tamiri için 52 410 lira sarfettiği gibi Maliye vekilliği 
bütçesinden tahsis edilen 293 000 lira ile de Topkapı sarayını, Ayasafya'yı ve Ankara'da 
Mtabmut Paşa bedestenini tamir ettirmiştir. -Vckİllikİ bu yıl tarihî eserlerimizi harap olmak
tan koruyabilmek üzere bir baş usta, iki taşçı, bir sıvacı vo.kalemkâr ve bir ağaç oymacı ve ^ini
ciden mürekkep eski eserleri onarma ekibi teşkil etmek vo bunları gerekli yerlere göndererek tari
hî eseri enimizi korumak istiyor. 

Serbest hayatta eski eserlerin onarma işinde ehliyetli ve vukuflu ustaların gündengüne azal
dığı gözönüne getirilir ve tarihî eserlerin korunması lüzumlu görülürse bu teşebbüsün ne kadar 
hayırlı i§ olduğu kendiliğinden anlaşılır. Ancak vekillik bu yıl 13 223 lira tutacak olan bu eki
bin ücretleri karşılığım bütçeye koyamamıştır Bu teşebbüsün gelecek yıllara bırakılmaması için 
Yüksek Encümence malî imkân araştırılması çok yerindo olur. 
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G) Neşriyat: • 

194-2 yılında verilen tahsisat ve vekillik onınindeki mütedavil sermaye ile okul kitapları vo hari
taları zamaıımda hazırlanmış ve öğretmenlerin meslekî bilgilerini arttıracak kitap ve mecmualar 
bastırılarak onlara dağıtılmıştır. Bunların dışında bir taraftan klâsiklerden (37) eser tercüme etti
rilerek bastırıldığı gibi îsliîm Ansiklopedisinin fasiküller İmlinde neşrine devam olunmuştur. 
İnönü Ansiklopedisi hazırlanınaktfi ve Güzel sanatlar Ansiklopedisi de bastırılmaktadır. Bu neşri
yatın memleket örf anı bakımından değerini söylemeğe lüzımı yoktur. 

1942 yılında neşriyat için teklif edilen tahsisat da hu-işlere hızla devam etmek maksadından 
ileri gelmektedir. 

II) Sağlık teşkilatı: , 

Maarif vekilliği kadrosunda okul doktorları ücretleri 40 lira ıile 100 'lira arasında değîşmektjc-
dir. Bu doktorların çok defalar aslî vazifeleri olduğu iyin bu ücretin ancak üçte ikisini alıyorlar, 
Bu kadar az hır ücret alan doktorların, talebenin sağlığını hastalanmadan önce korumak iğin on
lar zamanlarının geniş bir kısmını hu vazifelerine tahsis etmeleri kabil olmuyor. Büyük şe
hirlerde birkaç, okulun doktorluk ücretleri birleştirilerek okul doktorluğunu aslî meslek yapa
cak şekilde teşkilât yapılmasını çok faydalı görmekteyim. 

Vekilliğin 1944 yılı bütçesinde Maarif Sağlık teşkilâtını kuvvetlendirecek tedbirler almasının 
ve Cumhuriyetin en hayırlı müesseselerinden olan prevantoryum ve sanatoryomdaki yatak mikta
rının arttrılması imkânının araştırilmasîmhı temenni edilmeğe -lâyık olduğunu zannediyorum. 

0) Mütedavil sermayeler: 

Vekillik emrine: 1*) Köy enstitüleri, 2) Teknik öğretim müesseseleri, 3) Maarif matbaası, 4) 
Devlet kitapları, 5) Müze eserleri yayın işleri, (i) Tıp fakültesi radyoloji enstitüsü, 7). Diş ta
bipliği okulu, 8) Güzel sanatlar altademisi işlerine tahsis edilmiş mütedavil sermayeler verilmiştir. 
Bunlardan Devlet kitapları mütedavil sermayesinin durumunu, düzeltilmeğe muhtaç görmekteyim. 
Devlet kitapları için muhtelif tarihlerde 1 383 971 lira sermaye verilmiştir. Bundan başka verilen 
salâhiyet üzerine Ziraat bankasından tîOO 000 ve Koordinasyon emrindeki tahsisattan 250 000 lira 
faizli borç alınmıştır. Bu borçlara mukabil yılda 50 000 liraya ynkm faiz ödenmektedir. Çabuk 
satılabilcn mektep kitaplarının fiyatları çok yükseltil emiyecoğine ve diğer kitapların da-bir kaç yıl 
içinde lıemen paraya çevrilemiyeeoğine göre bu mütedavil sermayenin bir gün tedavül İmim tama
men kaybedeceğini zannediyorum. 

Bu bakımdan Devlet .kitapları, mütedavil so.nnn.yesi üzerindeki yükün azaltılması ienbetmektedir. 

Vekilliğin gerek bu bakımdan ve gerek Ziraat bankasına olan borcun ödenmesi noktasından ted
birler araştırmasını bu mütedavil sermayenin faydalı surette işletilmesi için gerekli bıılmalrtayım. 

Tahsisatı arttırılmış olan fasıllar 

542 nei fasıl. - Bu fasla 1 086 256 lira fazla konmuştur. Bıııuıu 132 743 lirası 4304 ve 4365 numa
ralı kanunlarla alınan kadroların ve 10 63fl lirası Üniversite kadrolarında yapılması düşünülen deği
şiklik karşılığıdır. Bunlar çıktıktan .sonra-kalan 951 874 lirası müesseselerin L cetvelindeki vazife
lerin serbest bırakılmasından ileri gelmektedir. Bu.kadroların serbest bırakılmak istenmesinin se
bepleri yukarıda arzedilmiştîr. 

543 neü fasıl - 1 nei madde: Memurlar ücj-et'me 381 55!) lira zam teklif edilmekledir, Bu zammın 
161 743 lirası 4304 numaralı kanunla kabul edilen kadronun karşılığıdır. 219 876 lirası yeni açılacak 
teknik okullarda kullanılacak ücretli memurların aylıkları iein konulmuştur. Bu kadroya ait lâyiha 
Yüksek Meclisin tasvibine arzedilmck üzeredir. 

http://so.nnn.yesi
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.543 ncü fasıl - 2 ııcİ madde:• Müteferrik müstahdemler tahsisatına 523 846 lira zam yapılmıştır. 

Duııııu 378 767 lirası 4347, 4365 ve 4204 sayılı kanunlarla yapılan ilâveler karşılığıdır. 18 972 lirası 
lise ve orta öğretmen okullarındaki hademelerden bir kısmının ücretlerinin 15 ten 20 liraya çıkarıl
mak istenmesinden ve 2495 lirası da müze müstahdemlerine ufak zamlardan ve buraya iki hademe 
alınması teklif edilmesinden ve 1 432 lirası da merkez teşkilâtına bir daktilo kadrosunun ilâvesinden 
ileri gelmektedir. 

544 ııcü fasıl - 1. nci madde; Bu maddeye ilâve edilen 70 000 lira müdür ve muavinler kadrosunda 
yapılması düşünülen değişikliğin 'neticesidir. Bu değişiklikle bir kaç binada ve şube halinde idare 
olunan okullara yeniden müdür tâyin edilecek ve talebe miktarı arttığı için muavinlik adedi çoğal
tılacak ve bir kısmının ücreti de pek az okluğundan arttınlneaktır. Bu teklifin "erinde okluğu kanaa
tindeyim. 

544 ncü fasıl - 3 ııcü madde: Bu madrede görülen 100 000 lira fazlalık yeniden teknik okulları 
açılın asından ve önümüzdeki yılda da açılacağından ileri geliyor. Yalnız bu maddenin unvanında 
sayılan kanunlar arasına 3829 sayılı kanunun da yazılması lâzımdır, 

549, 550, 551 - Bu f&sıllardaki idare masraflarına geçen yıl bütçelerine göre yapılan zamlar fiyat 
farkı olarak % 20 ilâve edilmesinden ileri gelmiştir. 

554 ncü fasıl : Vekâlet otomobili işletme masrafına yapılan 500 lira zammın sebebi de işletmede 
ve tamirdeki pahalılıktan İleri gelmiştir, 

555 nci fasıl : Bu faslın birinci maddesine S 000 lira zam yapılmıştır- Geçen yıl aynı madde için 
27 000 lira munzam tahsisat alındığına göre.bu yıl konulan daimî memuriyet harcırahı geçen yıl
dan azdır. Geçen yıl muvakkat memurluklar harcırahı 20 000 idi. Yıl ortasında 25 000 lira mun
zam tahsisat alınmıştır. Bu hale göre teklif edilen 30 000 lira geçen yddan azdır. Geçen yılın 
bütçesinde müfettişlik harcırahı 75 000 Ura idi. Munzam tahsisat olarak 20 000 lira almmıç ve bu 
talısisatm miktarı 93 000 liraya çıkmıştı. 1943 yılı içtn 2 000 lira fazla olarak 95 000 lira teklif 
edilmektedir. Vekillik kadrosunda 27 umumî müfettiş ve (10) teknik öğretim müfettişi ve 200 ilk 
tedrisat müfettişi olduğuna göre bu miktarın en aşağı bir hadde olduğu fikrindeyim. 

556 nci fasıl : Merkez müstahdemlerine verilecek giyim eşyası İçin yapılan 560 liraîık'zam fi
yat farkından ileri geliyor. 

558 nci fasıl : Bu fasılda görülen 67 273 lira zam hususi neşriyata yardımı arttırmak ve mü-
tedâvil sermaye ile basılan kitapları bu hesaptan satın alarak okul kütüphanelerine dağıtmak için 
konulmuş ve aynı zamanda inönü Ansiklopedisi işine devam için fazla 25 000 liraya lüzum görül
müştür. Yalnız bu tahsisatın içine müze eserleri yayın işleri mütedavil sermayesine yardım edil
mek üzere 5 000 lira konmuştur. Bütçenin tertip tarzına göre bu paranın buradan indirilerek büt
çenin son kısmında açılacak yeni bir fasla konması lâzım gelecektir. 

560 nci fasıl : Üniversite masrafları için teklif edilen 237 480 liralık zam ısıtma ve aydınlatma 
masraflarında olan fazlalıktan.' ve genişletilecek olan kliniklerin ve Fen fakültesi lâboratnvarları-
mıı tesisat ihtiyacından ileri gelmiştir. 

561 nci fasıl - 1 nei madde : Dil, tarih ve coğrafya fakültesi masraflarına yapılan 15 000 lira 
zam burslu talebeye verilen paranın pahalılık yüzünden 40 liradan 50 liraya çıkarılması ve mev
cut burslu talebeye bir miktar daha zammcdilmcsi için istenmektedir. 

561 nci fasıl - 2 nci madde : Ankara Hukuk fakültesine ait olan bu maddeye konulan 50 000 
liranın 21 850 lirası bn yrl açılacak dördüncü sınıfın tesisatı karşılığıdır. 28 150 lirası yiyim ve 
giyim eşyastndaki fiyat farkı olarak teklif edilmektedir. 

562 nei fasıl - 1 nci madde : Yüksek öğretmen okuluna ait olan bu maddede görünüşte 10 000 
lira fazlalık vardır. Gcrçckteyse geçen yıl bu madde için 23 000 liralık, bir munzam tahsisat alın-
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mış olduğundan bu yıl daha az tahsisat teklif edilmiştir. Talebe miktarı azaltılnıryacagma gorc bu 
tahsisatın yetmiyeceği kanaatindeyim. 

562 nci fasıl - 2 nei madde : Geçen yıl bu maddeye 14 000 lira munzam tahsisat alınmış oldu
ğundan bu yıldaki zam yekûnu gerçekten 16 000 liradır. Bu fazlalık ısıtma ve aydınlatma vasıta
larında, giyim ve yiyimdeki pahalıbğa karşı teklif edilmektedir. 

562 nei fasıl - 4 ncü madde : Konservatuvara taallûk eden bu fasla 50 000 lira zam teklif edil
mektedir. 1942 yılında aynı fasıl için 22 255 lira munzam talısisat alındığından gerçekten teklif 
edilen zam 27 745 liradır. Bununla yapılması düşünülen işler şunlardır; 

Lira • 

2 500 Mezunlara kanunun emri. dairesinde verilecek elbise bedeli. 
6 000 Gerekli musiki âletleri satın alınması için. 
fi 083 Küçük tamirler karşılığı. 

13 .162 Mas raf I ardaki fiyat artışı karşılığı. 

27 745 -

[563 ncü fasıl : Lise ve orta öğretini okulları masraflarına kaı-şılık olan bu talısisata 1942 yılı 
içinde hayat pahalılığı dolayısiyle 180 000 lira zammcdilmışlir. Bu hale.göre yeniden istenilen 
zammın miktarı 27 000 liradır ve tamamen yaktıeak, giyecek, yiyecekleri fiyat artışına karşılık 
olarak konulmuştur. 

564 ııeü fasıl - :1 nci madde : Yüksek Mühendis okuluna' ait bu fasla 103 040 lira zam teklif edil-
nıektcdıir. Geçen yıl aynı fasla 10 000 Hra munzam .tahsisat verildiği için teklif edilen zam miktarı 

- 93 040 liı*adır. Bu miktar zam fiyat artışı karşılığı ve bazı lâboratnvar vasıtaları temini ve öğretim 
•için lâzım olan kitapların basılabümcsi için teklif edilmektedir. 

564 ııcü fasıl - 2 nei madde : Teknik Okuluna ait bu yıl teklif edilen nam miktarı geçen yıl 
fiyat artışından dolayı verilen munzam talısisat çıktıktan sonra 82 950 liradır. Bu fazlalığın se
bebi de aynıdır. - • . 

564 ncü fasıl - 3 neü madde : Bu maddeye fiyat farkı dolayısiyle yıl hiçinde yapılan munzam 
tahsisat çıkarılırsa yapılan zam, 74 303 liradr. Bütün .sanat okullarının giyim, yeyinı eşyasında ,ve 
tedris vasıtalarında fiyat farkı karşılığı olarak konmuştur. 

565 nei fasıl : Köy .eıısfcitıülcrİne ve ilk tahsile ait olan bu i'ashı 3 596 1136 .lira zam görülmekte
dir. Fakat 1942 yılı içinde 1 690 000 lira munzam talısisat verildiğine göre gerçekten zammedilen 

miktar 1 906 935 liradır. Bu zammın sebebi ilk öğretime ait verilen izalıat arasında arzoiunmuştur. 

569 neu fasıl: Prcvantoryom ve sanatoryoma ait olan bu fasla 50 000 lira zam görülmekteyse de 
1942 yılı esnasında pahalılık dolayısiyle 33 000 lira munzam tahsisat verildiğinden gerçekten zam ynl-
nız 17 000 liradır. Bunun sebebi de yiyim ve ilâç ve diğer vasıtalarda olan fiyat faiktan*. 

570 nci fasıl: Bu fasla yapılan 10 101 lira zammın 2 200 lirası kütüphaneler tasnif komisyonu 
azalarına verilecek fevkalâde zamdan ve S 000 lirası da kütüphanelerin teshin, tenvir vasıtalarmdaki 
fiyat farkından ileri gelmiştir. 

•574 ncü fasıl: Bu fasla konulan 30 000 lira ile orta okulların tabii ve fizikî ilimler öğretmenleri 
için tamamlayıcı kurs açılması düşünülmüştür. 

576 nci fasıl: Bu fasıldaki 7 milyon lira yeni teknik okulların. yaptırılması ve vasıtaları temin 
olunması için 4103 sayılı kanunla her yıl verilmesi derulıde- edilen tahsisat karşılığı olarak konmuş
tur. Bu para ile gelecek yıl şimdiden ihale edilmiş olan 5 086 730 liralık inşaattan 3 000 000 liralık 
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kısmı ödenecek, 90 000 lira ile okul yeri istimlâk olunacak ve diğer kısımlariylc hariçten ve memle
ket dahilinden makine, alet ve öğretim vasıtaları satın alınacaktır. 

580 nci fasıl: Bu fasla yapılan 7 000 liralık zammın sebebi okul kütüphane]erindeki kitapların, cilt
lettirilme ihtiyacıdır. 

584 neîi fasıl; Yatılı orta okulların ve lise talebelerinin yıllık pansiyon ücretlerine 100 lira zam-
mcdilınesi düşünüldüğünden okullara alınaeak parasız yatılı talebenin masraflarının ve memur ço
cuklarının pansiyon ücretlerinden yapılacak tenzilâtın da buna göre hesap edilmesi iktiza etmiştir. 
Bu yüzden bu fasla 202 500 lira zammolunmuştur. 

596 ncı fasıl: İstanbul hastanelerinin Tıp fakültesi tedrisatına tahsis ettikleri yataklar için evvel
ce verilen (100) kuruşun hayat pahalılığı dolayısiylc yetmemesi ve (130) kuruşa çıkarılmasına zaru
ret görülmesi yüzünden bu fasla 75 000 lira zammcdilmesi teklif olunmuştur. 

Zammı icabederi fasıllar: 

540 ncı fasla konulan 19 000 lira tekaüt ikramiyesi geçen yılların tecrübelerine nazaran yetmeye
cektir. 1941 yılında tekaüt ikramiyesi olarak 55 000 ve 1942 yılında da 110 000 lira sarfedildiğinc 
göre bu miktarın iki yılın vasatisi olan 88 000 liraya çıkarılması lâzımgclmektedir. 

Bütçe formülünde yapılması gerekli değişiklik: '" 7 

Üniversite yabancı profesörleriyle yardımcıları ücretine ait 582 nci faslın 4 neÜ maddesindeki tah
sisattan, yabaneı profesörler yanında çalışan Türklere do ücret verilmekte olduğundan bu maddenin 
formülüne (Türk yardımcıları da dahildir) sözünün ilâvesini gerekli görüyorum. ; 

562 nci faslın maddeleri formülü içine (m ustalı demlere yapılacak elbise) kaydının ilâve edilmesi 
sayesinde yüksek okullar hademelerine elbise yaptırılmasına" imkân hâsıl olacaktır. Bu tadilin yapıl
masını faydalı buluyorum. 

1943 yılı Maarif hizmetlerine ait masraf bütçesi lâyihasının kabul edilmesinin Yüksek Encümene 
teklif buyui'ulmasını saygılarla arzederim, 

Zonguldak mebusu 
• ' R. Erİşirgİl 
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1942 1943 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
talısisatı talep edilen kabul edilen 

P. M. Muhassasatm nev'i Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, telmiit ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihhahlar 

I - Vekil tahsisatı, maaşlar ve 
ücretler 

541 Vekil tahsisatı 5 320 5 320 5 320 
542 Maaşlar 

1 Memurlar maaşı 10 610 556 12 070 608 12 070 608 
2 Açık maaşı 16 229 16 229 16 229 

543 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
1 Memurlar ücreti 
2 Müteferrik müstahdemler üc

reti 

Fasıl yekûnu 

10 626 785 

1 330 961 

1 491 176 

2 822 137 

12 086 837 

1* 701 600 

1 793 582 

3 495 182 

12 086 837 

1 701 600 

1 793 582 

3 495 182 

544 2517, 3007, 3829, 3834, 3976 ve 
4069 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek ücretler 

1 Müdür YO muavin ücretleri 
2 Öğretmen ders ücretleri 
3 Meslekî Ve teknik öğretim 

okulları öğretmenlerinin ders, 
eksersiz ve şeflik ücretleri 

4 Askerlik dersleri öğretmenleri 
ücreti 

5 Konferans ve inkılap tarihi 
dersleri ücreti 

405 794 
990 001 

278 250 

247 880 

18 845 

485 794 
990 001 

336 250 
202 880 

18 845 

485 794 
990 001 

336 250 
202 880 

18 845 

Fasıl yekûnu . 1 940 770 2 033 770 2 033 770 

İT - Diğer istihkaklar 
545 Muvakkat tazminat 219 527 209 527 209 527 
546 1683 sayılı kanununu 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te-
. kaüt ikramiyesi 110 000 19 000 19 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

547 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

548 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

Birinci kısım yekûnu 15 804 539 17 929 636 17 929 630 

İkinci İtişim - İdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
549 Merkez büro masrafları 

1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 
3 Tenvir 
4 Teshin 
5 Müteferrika 

550 

551 
552 

553 
554 

2 420 
5 500 
2 000 
4 919 
6 300 

1 
2 

Matbu evrak ve defterler 5 000 
Posta ,tel£raf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 57 911 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 12 070 

Fasıl yekûnu 69 981 

Kira bedeli 120 200 
Vekâlet otomobili masrafları 3 800 

2 904 
8 400 
1 800 
5 303 
6 360 

6 000 

52 357 

13 070 

65 427 

125 200 
3 800 

2 904 
8 400 
1 800 
5 303 
6 360 

1 
2 
3 
4 
5 

Vilâyetler büro 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

masrafları 

Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

21 139 

4 620 
4 000 
3 000 
3 400 
3 000 

18 020 

24 767 

5 544 
4 800 
3 600 
4 080 
3 600 

21 624 

24 767 

5 544 
4 800 
3 600 
4 080 
3 600 

21 624 

6 000 

52 357 

13 070 

65 427 

125 200 
3 800 
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II - Şahsa ait olanlar 
555 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcı-

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

57 500 38 500 38 500 

556 
557 

ralıı 
3 Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

ikinci kısıra yekûnu 

40 000 
93 000 

190' 500 

2 800 

10 520 

441 960 

30 000 
95 500 

164 000 

3 360 

7 520 

421 698 

30 000 
95 500 

164 000 

3 360 

7 520 

421 698 

558 

559 

560 

561 

Üçüncü İmim - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 

1 

2 
3 

Tetkik, kütüphaneler, derleme 
ve neşir masrafları 
Tetkik ve vekillik daireleri kü
tüphaneler masrafları 
Derleme masrafları* 
Kesir masrafları 

Pası! yekûnu 

12 800 
1 200 

213 871 

227 871 

10 800 
1 200 

278 144 

290 144 

10 800 
1 200 

273 144 

285 144 

1 
1 

Hususi idare bütçelerini tetkik 
edecek maarif mümessili ücreti 
İstanbul Üniversitesi ve buna 
bağlı fakülte, müessese ve te
şekküllerin umumî masrafları 
Ankara fakülteleri umumî mas 
rafları 
Dil, tarih, coğrafya fakültesi 
Hukuk fakültesi 

700 

677 820 

130 738 
129 150 

700 

557 820 

156 738 
169 150 

700 

584 820 

156 738 
169 150 

Fasıl yekûnu 259 888 325 888 325 888 
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1942 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira M. Muhassasatm nev'i 

Yüksek okullar umumî mas
rafları 

1 Yüksek öğretmen okulu 97 921 84 921 84 921 
2 Gazi öğretmen okulu ve eğitim 

enstitüsü 166 153 172 153 172 153 
3 Siyasal bilgiler okulu 39 169 31 169 31 169 
4 Ankara Devlet konservatuvan 142 264 199 079 179 079 

Fasıl yekûnu 445 507 487 322 467 322 

Lise ve orta okullar ile öğret
men okulları umuınî masrafları 731 666 758 666 758 666 

1 
2 
3 

4 

• i • 

Yatılı, yarım yatılı ve gündüzlü 
meslek okulları ile akşam okul
ları ve kursları umumî masraf
ları 
Yüksek mühendis okulu 
Teknik okulu 
Yüksek iktisat ve ticaret oku
lu ile diğer meslek okulları ve 
enstitüleri 
Kurslar 

Fasıl yekûnu 

295 543 
249 500 

2 006 810 
239 200 

2 791 053 ' 

i 

388 583 
332 450 

2 196 613 
89 200 

3 006 846 

388 583 
332 450 

2 196 613 
89 200 

3 006 846 

3238, 3704, 3803, 4274, 4357 sa
yılı kanunlar gereğince ödene
cek bilûmum köy okulları ile 
enstitüleri ve köy eğitmenleri 
ücret ve masraf lan 

1 Köy enstitüleri 4 227 000 5 837 575 5 837 575 
2 Köy eğitmenleri kursları 361 400 376 400 376 400 
3 Gezici başöğretmenlerin yol 

paraları 135 000 185 000 185 000 
4 Öğretmen okulları mezunları 

teçhizat bedeli - - 50 000 50 000 
5 Köy enstitüleri ve eğitmen 

kursları mütedavil sermayesi 130 000 150 000 150 000 
6 Köy öğretmenleri ücretleriyle . , ' . . . . 

zaruri yol paraları, teçhizat ve 
İstihsal vasıtaları bedelleri, 
tazminat 105 000 275 360 275 360 

Fasıl yekûnu 4 958 400 6 874 335 6 874 335 
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&m 

567 

568 

569 

570 

571 

Güzel sanatlar akademisi umu
mî masrafları 
Kiyaseti Cumhur filârmonik 
orkestrası umumî masrafları 
istanbul Kandilli rasathanesi 
umumî masrafları 
Prevantoryom ve sanatoryom 
umumî masrafları 
Kütüphaneler umumî masraf
ları 
Müzeler ve âbideler umumî 
masrafları 

— • 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

57 076 

16 015 

20 200 

110 565 

24 290 

153 930 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira 

60 826 

16 015 

20 200 

127 565 

31 391 

113 930 

Lira 

60 826 

16 015 

20 200 

127 565 

31 391 

113 930 
572 Yabancı memleketlere gönderi

lecek talebenin tahsil ve yol 
üîtisrSjflan 

1 Maliye vekâleti:- ' 66 690 66 690 66 690 
2 Adliye vekâleti 28 521 28 521 28 521 
3 iktisat vekâleti 6 424 6 424 6 424 
4 Maarif vekâleti (hars ve mes

lek) 76 680 130 180 130 180 
5 Nafia vekâleti! 29 268 29 268 . ' 29 268 
6 Münakalât vekâleti - 16 562 8 562 
7 Ziraat vekâleti 17 964 17 964 17 964 
8 Millî Müdafaa vekâleti (Deniz 

kısmı) 3 033 3 033 3 033 
9 Askerî fabrikalar umum mü

dürlüğü 7 380 7 380 7 380 
10 Harita umum müdürlüğü 10 503 10 503 10 503 
11 Müteferrik masraflar 1 1 1 

Fasıl yekûnu 263 026 308 526 308 526 

573 Yabancı memleketlerdeki ta
lebe müfettişliği masraflara 

1 Harcırahlar 3 520 3 520 3 520 
2 idare ve muhabere masrafları 4 840 4 840 4 840 

Fasıl yekûnu 8 360 8 360 8 360 
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II - Muvakkat olanlar 

1942 
Malî yılı 
talısisatı 

Lira 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

574 Orta öğretim öğretmenleri 
bursları bilûmum ücret ve mas
rafları 1 30 000 30 000 

575 Seyyar sinema satın alma be
deli ile diğer masrafları 1 1 1 

576 Meslekî ve teknik okullar açıl
ması ve mevcutların büyütül
mesi hakkındaki 4304 sayılı ka
nun gereğince yapılacak hiz
metler — 7 000 000 7 000 000 

III - Müteferrik olanlar " 
577 Besim ve heykel sergilerinin 

açılış masraflarına yardım ile 
mükâfat ve satın alınacak eser
ler bedeli 3 500 3 500 3 500 

578 Milletlerarası kongre, sergi ve 
müsabakalara iştirak ve ilmî 
tetkik için gönderileceklerin 

579 

580 

581 
582 

harcırahları ile yol masrafları 
Milletlerarası meslekî öğretim 
cemiyetine iştirak hissesi 
Okul kütüphanelerine alınacak 
kitap ve mecmua bedelleri ve 
bunlara ait masraflar 
Okul müzesi masrafları 
Yabancı "mütehassıslar ücret 
ve masrafları 

2 501 

379 

850 
1 570 

1 

379 

7 850 
1 570 

1 

379 

7 850 
1 570 

• 

Lise, Gazi Öğretmen okulu vo 
Terbiye enstitüsü, Güzel sanat
lar akademisi, Siyasal bilgiler 
olculu yabancı mütehassıs ve 
Öğretmenleri ücreti 190 160 190 160 190 160 
Riyaseti Cumhur filârmonik • . , 
orkestrası ve Devlet konserva-
tuvan yabancı mütehassıs ve 
öğretmenleriyle muvakkaten . -: 
getirtilecek yabancı orkestra 
şef ve virtüozlan ücreti 110 084 110 084 ' 110 084 
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1942 . 1943 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. Muhassasatin ûev'İ Lira Lira Lira 

3 Meslek okulları yabancı müte
hassıs ve muavin ve tercüman-
lariyle öğretmen ve ustaları 
ücreti 

4 Universiste yabancı profesör
leriyle yardımcıları ücreti. 

5 Bil, tarih, coğrafya fakültesi 
yabancı profesörleriyle lektör-
leri ücreti 

6 Yüksele mühendis okulu yaban
cı öğretmenleri ücreti 

7 Yabancı mütehassıslarla öğret
menlerin ve ustaların harcırah 
ve zaruri diğer masrafları 

102 500 

475 413 

83 008 

97 000 

16 040 

102 500 

475 413 

83 008 

97 000 

16 040 

102 500 

438 413 

83 008 

97 000 

26 040 

Fasıl yekûnu 1 074 205 1 074 205 1 047 205 

Kamp masrafı 117 500 190 000 190 000 

743 426 743 426 

• 27 020 27 020 

Devletçe demlide edilen mas
raflar 
Parasız yatılı talebenin pansi
yon ücretleriyle sair masrafları 
Memur çocuklarının pansiyon 
ücretlerinden yapılaeak ten
zilât 

Fasıl yekûnu 

488 426 

19 520 

507 946 770 446 770 446 

Liseler, orta ve Öğretmen okul
ları tesisat masrafları ' 
Dersane, yataldıane, mutfak, 
hastanelere ait bilûmum leva
zım, mefruşat, demirbaş ve 
ders aletleri bedeli • * 100 000 100 000 100 000 
Elektrik, havagazı ve su tesi
satı ve yangın aletleri umumî 
masrafları • 18 200 18 200 18 200 
IsTaldl vasıtaları hayvan ve Ce
vazım bedel ve masrafları 1 590 1 590 1 590 

Fasıl yekûnu 119 790 119 790 119 790 
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F. 

586 

587 

588 

589 

M. 

1 
2 

Muhassasatın nev'i 

İstimlâk ve satın alma bedel ve 
masrafları 
İstimlâk ve satın alma bedeli 
Devlet malı olan veya kirasıss 
olarak Devletçe intifa edilen 
binaların tamir masrafları 

Fasıl yekûnu 

Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin tahsisat ve 
harcırahları 
Müzeler yayın işleri mütedavil 
sermayesi 
Ankara Devlet konservatuvarı 

1942 
Malî yıb 
tahsisatı 

Lira 

57 800 

35 000 

92 800 

2 

0 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

57 800 

35 000 

92 800 

2 

o 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

57 800 

35 000 

92 800 

2 

5 000 

ve Riyaseti Cumhur filârmonik 
orkestrası mütedavil sermayesi 20 000 

Üçüncü kısım yekûnu 12 667 412 ,22 279 078 22 279 078 

Dördüncü hısım - Borçlar 

590 Geçen yıl borçları 
59,1 Eski yıllar borçlan 

1 1938 - 1941 yılları borçları 
2 1928 - 1937 » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısim yekûnu 

5 800 5 800 5 800 

8 000 
0 

8 000 

13 800 

7 000 
1.000 

8 000 

13 800 

7 000 
1 000 

8 000 

13 800 

Beşinci hısım - Yardımlar 

592 Vilâyetlere yardım 
1 Millet mektepleri için 
2 ilk okullarla köy eğitmenleri 

ıçm 

8 010 

1 328 742 

8 010 

1 454 742 

8 010 

1 554 742 
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1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

öğretmen okulu melunlarının . -
harcırahları için 0 30 000 30 000 

Fasıl yekûnu 1 336 752 1 492 752 1 592 752 

îzmir arsıulusal fuarında yapı
lacak kültür pavyonu için fuar 
komitesine yardım 0 4 000 4 000 
Makine ve tesisat levazımiyle • 
yapı, tevsi, nakil ve yeniden 
kurma işlerinde kullanılmak 
üzere Maarif matbaası müteda-
vil sermayesine yardım 75 000 75 000 75 000 
2133 sayılı kanun gereğince 
Devlet kitapları mütedavil ser
mayesine yardım 250 000 250 000 250 000 
öğretimi ilgilendiren masraf
larla iaşe bedeli karşılığı için 
İstanbul üniversitesince has
tanelere yapılacak yardım 527 470 562 970 562 970 

Beşinci kısım yekûnu- 2 189 222 2 384 722 2 484 722 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 15 804 539 17 929 636 .17 929 636 

îkinci kısım yokunu 441 960 42İ 698 421 698 

Üçüncü kısım yekûnu 12 667 412 22 279 078 22. 279 078 

Dördüncü kısım'yekûnu 13 800 13 800 13 800 

Beşinci kısım yekûnu 2 189 222 2 384 722 2 484 722 

Nakil vasıtaları satın 
alınması için Maliye büt
çesine nakledilecek olan 0 4 500 0 

UMUMÎ YEKÛN 31 116 933 43 033 434 43 128 934 
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Rapor [*] 

19 . IV .1943 . 

Nafıa vekâletinin 1043 nı.alî yılı bütçesi üzerindeki tetkiklerin neticelerini arzediyoruuı. 

' • ' • ' • . ' • • • ' . : l ' • • . 

1. Nafıa vekâletinin 1943 malî yılı bütçesi 22 428 642 lira olarak' hazırlanmıştır. 

Geçen yıl bütçesi. 20 166 322 lira olduğuna göre, yeni bütçe 2 262 320 liralık bir fazla ile teklif 
edilmiş bulunuyor. -

lîu fazlalığın: •• '' " '. ' 

G80 502 lirası yol .ve köprüler İnşaatına; 
1 000 000 » 2214 sayılı kanunla kabul edilmiş olan Ereğli limanı inşaatına; 

. 4f)f> 020 » dcmiryolar tertibine; 
125 000 » da küçük su iğlerine ve taşkın sulardan korunma tedbirleri masraflariyle 

taşkın bölgelerindeki vatandnşlarm taşkınlara karşı alacakları tedbirlere yardım ol
mak üzere tahsis olunmuştur. 

Vekâletçe takibine devam olunan ve tatbikatının seyri, aşağıda, kısaca tahlil edilen dcmiryol-
lar inşaatı program mm bîr kısmı, 4057 sayılı kanunun verdiği- salâhiyete dayanılarak yapılacak 
istikrazlarla knrştl anacağından* bu kısmın -tahsisatı bütçeye alınmamıştır. 

1943 malî yılı için İstenen 22 428 642 liralık tahsisat, taallûk ettiği hizmet katagorileri bakı
mından, mutlak ve nispî rakamlarla, aşağıdaki inkısamı arzetmoktedir : • 

Hizmetin nevi 

İdare masrafları 
Demiryolfar ve limanlar 
Yollar ve büyük köprüler 
Yapı ve imar işleri 
Ankara şehri lâğımları 

•lîlektrik etüd idaresi tahsisatı 
.Su işleri 
Yardımlar 
Borçlar 
Hafriyat- masrafları' 

• Tahsisatı 
lira 

2 924 028 
8 127 761 
0 596 049 
3 439 987 

700 000 
292 000 
257 817 

• 52 000 
24 000 
15 000 

22 428 642 

Umumî tahsisata 
nispetle yüzdesi 

13.04 
36.32 
29.40 
15.32 
8.11 
1.30 
1.14 
0.21 
0.10 
0.06 

100.00 

['*] Raporda sözü geçen cetveller dasyumıâaıhr, 
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2. — Vekâlet bütçesinin muhtelif fasıl ve maddelerinde, bil1 yıl Öncesine kıyascn, görülen art

ma ve eksilmeler, bütçenin mucip-' sebeplerinde, gereği, grbi, izalı edilmiş olduğundan, bunların 
burada ayrı ayrı tahliline gidilmemiş ve ancak, Encümene arzında fayda mülâhaza edilen bazı ta
diller üzerinde durulmuştur: 

a) (Fasıl .: 598 - Madde : 1) «Memurlar maaşları» nda, bir yıl evveline göre, müşahede edilen 
fazlalık (52 722 lira), 1942 yılı bütçesine bağlı (TJ) eetvclîylc mevkuf tutulan mühendis ve fen 

.'memurları kadrolarından bir kısmının 1943 bütçesinin (L) cetvelinden çıkarılmış ve buna karşılık, 
Vekaletin ifadesiyle, «mevcut fiili kadrolardan, mahiyetleri itibariyle, muhafazasına lüzum görül-
m İyen bir kısmının da yeniden (L) cetveline alınmış olmaları» neticesinde tahassül etmiş bulun
maktadır. Kadrolardaki-bu tadilâtın müfredatı, bağlı (Â) ve (B) lahikalarında gösterilmiştir. 

Jslerİn hacmine ve teknik mahiyetlerine göre, kullanılmaları Vekâletçe zaruri görülen bazı. ele
manların kadroya alınmaları keyfiyetinin isabette takdiri güçtür. Böyle olmakla beraber muhte
rem Encümenin, te11si7vcder.se, bu hususta, alâkalı Vekâletin salahiyetli mümessillerini dinlemesin
de fayda vardır. 

b) (Fasıl: 599-Madde: ]) «Memurlar ücreti* tert il tindeki 2.1 697 lira fazlalık ile mütjeferrik 
müstahdemler ücretlerindeki (Fasıl : 599 - Madde : 2) 20 807 liralık artışın 20 327 lirası, Kon
ya Ovası Sulama İdaresi memur ve müstahdemleri ücretlerinin - geçen seneki bütçe bünyesinden . 
farklı olarak tanzim edilmiş olan bu yrl bütçesinde - bu tertibe nakledilmiş olmalarından ileri gcl-
mistir, 

(Fasıl : 599 • Madde : 2) deki fazlalık bakiyesini teşkil eden 4S0 lira ise Merkezde kullanılan 
İki marangoz ile vekâlet otomobili-şoförünün ücretlerine yapılan küçük zamlardan mütevellit bu
lunmaktadır. 

e) -«Mclbusat» tertibinde (Fasıl : fiil) bir yıl evveline nazaran, müşahede edilen 7 700 lira faz
lalık, 114 "müstahdemin, elbise, ayakkabı, ııalto ve İş gömleği gibi ihtiyaçlarının karşılığını teşkil 
etmektedir. 

. d) 614 ncü faalin birinci maddesinde «İstikşaf, etüt, aplikasyon' ve istimlâk tahsisatı», ge
çen scnckİnin aynı olarak muhafaza edilmekle beraber, aynı faslın, dördüncü maddesinde «Keşif, 
kontrol, İdare ve kabul 'muameleleri için gönderileceklerin harcırahı» adı altında 'i 000 liralık 
yeni bir tahsisat istenmektedir. Bu madde geçen yıl bütçesinde «Etüt masrafları» arasında iken 
bu yıl bütçesinde ayrı bir madde olarak ihdas edilmiş ve bu scbeı>le Ü 000 lîrtılık tahsisat da ge
çen yıla ktyasen, bir yenilik ve fazlalık arzetmekte bulunmuştur. 

e) 020 uei fasılda «Telif, tercüme, baskı ve neşir masrafları ki top, ve mecmua, bedelleri» kar
şılığı olarak istenen tahsisat, aynı faslın geçen seneki tahsisatına nazaran 13 000 lira fazlasiyle 
38 .000 liradır. Ayrıca geçen yıl bütçesinin neşriyat tertibinden Türk Yüksek Mühendisler Birliği -
ile Teknik Okul Mezunları Birliğine yaıntan yardım, bu yıl bütçesinde 2 000 liva olarak 030 nu
maralı ayrı ve yeni bir fasla alınmış ve bu suretle neşriyat tertibi, bir yıl öncesine kiyaseti, 
eenı'aıı 15 000 liralık bir artış ile, 40 000 liraya baliğ olmuştur. 

Cumhuriyetin 20 nci yıldönümünde Vekâletçe bir sergi hazırlanması tasavvur muin, bu artışa 
başlıca sebep teşkil etmekte okluğu ifade edilmektedir. Bu tasavvur, muhterem Encümeıvcc tas
vip olunduğu takdirde bütçe formülünün mütenasihen tadili icabedecektir. 

Bu fasıldan geçen yıl zarfında yapılmış olan tediyelerin müfredatı bağlı (C) işaretli lahikada 
gösterilmiştir, -

f) «Halkın yapacağı su işlerine yardım» başlığı ile yeni açılan fasla mevzu 50 000 lira, geçen 
yıl, küçük su işleri tertibinin formülündeki sarahata göre, oradan sarf edilmekte iken- bu sene, 
bütçe bünyesinin tertibindeki yenilik yüzünden, nakdî yardım tahsisatlarının ayrı olarak gösterilme
sinin iktiza etmiş olmasına binaen, bn fasla alınmıştır, 

http://te11si7vcder.se
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Geçen yıl bütçesi münasebetiyle muhterem Enenmene sunulmuş olan raporda, umumî hatlariylc, 
arzedilcn Nafia işlerine, imkân darlıkları içinde, devam edilmiş olduğu müşahedo edilmektedir. Nafia 
programları bilindiği gibi, başta demiryollar şebekesi ve kara yoUan sistemi olmak üzere geniş öl
çüsü ile, su dâvasr, yapı ve.imar. faaliyeti, yurdun enerji kaynaklarından istifade imkânlarının aran
ması gibi büyük çaptaki memleket işlerini ihata etmektedir, Vekâletin yeni bütçesinin bu iğlerin 
bir kısmına tahsis edilen nispeti, takriben, % 80 dir. Fakat bu hizmetlerin mühim diğer bir kısmı, 
muhtelif malî kombinezonlarla karşılanmakta olduğundan, normal bütçe tahsisatı, Nafia teşkilâtı
nın bir malî :yıl zarfında giriştiği veya başaı-dığı işlerin hakikî hacmini ifade etmemektedir. 

Bu baknndanj Nafia faaliyetlerinin . gerek normal bütçe talısisatiyle ve gerek bütçe dışı kaynak
lardan faydalanılarak gerçekleştirilmesine çalışılmış olan vüs'atını, kısaca, gözden .geçirmekte faide, 
mülâhaza etmekteyim: , -

1. Demiryollar inşaatı; 

Nafia vekâleti demiıyoliar ve limanlar inşaatı dairesinin fİUuü tahakkuk ettirilmesine çalıştığı iş
ler manzumesine geçen yıl bütçesiyle tahsis edilen .meblağ 6 671 841 liradan ibaret iken, 1943 malî 
yılı zarfında istikrazlarla temin olunan miktar 4 CÎŞ 538 liraya ve bu suretle son bütçe devresi 
zarfında, bugüne kadar demiryollav işlerine fiilen sarf olunan paralar, yuvarlak rakamla, 11 mil
yon küsur liraya baliğ olmuştur. .' , ' < • • - . - . ' 

Bundan başka 32G2 ve 3813 sayılı kanunlara yjöre yapılmakta olan Diyarbakır - 0121*6 ve Elâzığ -
Van hudut hatlariyle Bitlis şube hattının taahhüde bağlanmış bir diğer kısmı için de tediyesi ge
rekecek olan 3 257 000 lira ve Alman Sanayi Konsorsryoımı malzemesi için verilmiş olan poliçelerin 
bir kısmını karşılamak üzere istikraz hâsılnıdan temin olunacak bir milyon lira vardır. Buna na
zaran demiryolİar inşaatının geçen bir yıl zarfında istilzam etmiş olduğu tediyelerin . yelrimu ceman 
ve yuvarlak, 15 560 000 liraya baliğ olmuş bulunacaktır. 

Hâlen inşasına devam olunan hatlar şunlardır: 

a) Diyarbakır - Cizre hattı; . • 

b) Elâzığ - Van - İran hudut 'hattı; 

c) Zonguldak - Kozlu kömür hatt; 

d) Tavşanlı - rKüçükilet kömür hattı; 

e) Millî müdafaa tahsisatiyle.yapılmakta olaıı iskeleler İnşaatı, 

f) Sivas - Erzurum hattının zelzeleden harap olan ve yanın.kalmış olan işlerinin ikmali; 

2. Kara yollalı sist'enıi (Yollar, şoseler ve köprüler); 

a) Birinci sınıf Devlet yollan olarak yirmi sene zarfında inşası tasarlanan 15 500 kilometrelik 
yol şebekesi programına, tahakkukunun bağlı bulunduğu geniş tahsisat kaynaklarının sağlanama
mış olması yüzünden,, başlanamamıştır. 

b) Umumî muvazeneden her yıl 16 milyon lira yol inşaatı tahsisatı verilmesi halinde tatbiki 
tasavvur edilmiş, olan ilrinei programdan kısmen geçen yıl bütçesindeki tahsisattan, kısmen de MÜllî 
Müdafaa bütçesinden münakale suretiyle verilen tahsisattan istifade edilerek tahakkukuna çalışıl
mış olan yollar (D) lahikasında gösterilmiştir. 

1942 yılı zarfındaki yol inşaatına, bu güne kadar, mezkûr yıl Nafia bütçesinden 4 767 000 lira 
ve Millî Müdafaa bütçesinden Nafia bütçesine nakledilen tahsisattan da 3 873 8001irakt 

Ceman 8 640 800 
lira kullanılmış bulunıpaktadır, , 
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Yol inşaatı proğmmı tatbikatı, asken muvasala ihtiyaçlarım da karşılamak zaruretleri yü

zünden, bazı inhiraflar kaydetmekle beraber, tasarlanmış olan muhtevasına göre, takip olunmak
tadır. 

e) Fakat gerek dcnıiryoîlar ve gerek kara yolları inşaatının malzeme, bilhassa çimento ve 
taşıt ve yakıt tedarikindeki zorluklardan ciddi suretjte müteessir olduğu ve ayrıca esasen ehem
miyetli mikyasta yükselmiş olan inşa maliyetinin umumî şartların tazyiki altında daimî bir îstilt-
raı-s^zlığa tabi bulunduğu ve önümüzdeki yıl faaliyetinin vüsat ve muvaffakiyetinin, de teknik 
İhtiyaçları sağlıyaeak imkânların vüsatına bağlı kaldığı kayıt ve ifade edilmektedir. Yıırdda ik
tisadi bir muvazene kurmak ve icabında yıırd müdafaasını sağlamak gibi hayatî emniyet dâvaları
mızın mesnedini teşkil eden bu büyük ve bir bakımdan da, âcil işlevin, öneeden alınmış kararlara uy
gun bir vüsat ve süratle başarılmasına engel vaziyetlerin önlenmesini temenni etmek yerinde olacak
tır. Cari şartlar altında bu işlerin taahhütlere bağlanmasının veya taahhüde bağlanmış olduğu hal
de neticelendirilmişinin zorluklan da göze alınarak, Vekâletçe bir aralık kurulması tasarlanmış olan 
«Devlet inşaatı Malzeme Ofisi» ne veya hu maksada yarıyacak bir diğer teşekküle vücut vermek za
ruretinin kendini gittikçe daha şiddetle hissettirmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

3. Su işleri: . 

a) 1S42 malî yılı. bütçesine ' mevzu 170 300 liralık tahsisatvn sarf suretiyle miktarları bağlı 
(E) tablosunda gösterilmiştir. 

b) Normal bütçe tahsisatı dışında, hususi kanunların verdiği salâhiyete istinaden, Hazinece Zi
raat Bankasından temin olunan istikrazlarla başlanmış olan-büyük su İşlerine nisan ayma kadar cem
an 31 160 000 lira lira sarfedilmiş ve 1945 yılı sonuna kadar bitirilmek üzere taahhüde bağlanmış 
muhtelif İşlerin başarılması için de 16 600 000 lira sarfolunacağı hesaplanmıştır. Etüt ve projeleri 
hazırlanmış olup eksiltmeye çıkarılmış veya çıkarılacak olan su işfteriuc ise ayrıca 26 400 000 lira
nın sarfı icahedeeeği tahmin olunmaktadır. Bu husustaki tafsilât için (F) lahikasına bakınız. 

4. Yapı işleri;. 

a) 1!)42 yılı zarfında başarılmış olan işler (G) işaretli notta izah olunmakta ve mezkûr yıl büt
çesiyle verilen tahsisatın şimdiye kadar sarfedİlcn veya taahhüde bağlanan miktarları da (H) lahika
sında gösterilmekledir. 

lî) Tokad, Çorum ve Balıkesir bölgelerinin zelzelelerde zarar görmüş kısımlarına yardım olmak 
üzere 4386 sayılı kanunla verilmiş olan 1,5 milyon liralık tahsisatın istimal ve sarf şekillerini tahlil 
eden tablo da (t) lahikasını teşkil etmektedir. 

e) 1943 malî yılı bütçesiyle yapı ve imar işleri faslı için teklif edilmekte olan tahsisatın mevzu
ları (K) işaretli tabloda tafsil edilmiştir. 

Derin .saygılarımla., 

Antalya mebusu 
Numllah E. Sumcr 
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M. Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

I - Vekil tahsisatı, maaşlar ve 
ücretler 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 

1 Memurlar maaşı 
2 Acık maaşı 

Ücretler 
1 Memullar ücreti 
2 Müteferrik müs 

reti 
3 Muvakkat müst 

veti 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

. talep edilen İcabul edilen 
' Lira ' Lira 

5 320 5 320 5 320 

Fasıl yekûnu 

tahdcmlev üc-

ahdcmler üc-

Fasü yekûnu 

1 707 702 
500 

1 708 202 

517 631 

161 144 

100 

678 875 

1 764 144 
500 

1 764 644 

539 328 

181 951 

100 

721 379 

1 764 144 
500 

1 764 644 

539 328 

181 951 

, 100 

721 379 

H - Diğer istihkaklar 
Muvakkat tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

84 984 90 192 90 192 

6 720 

3 000 

5 000 

2 492 101 

3 000 

5 000 

4 000 

2 593 535'. 

3 000 

5000 

4 000 

2 593 535 

İkinci kısım- - İdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
Merkez büro masrafları 

1 • Kırtasiye 5 400 7 000 7 000 
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F. M. 

2 
3 
4 
5 

605 
1 
2 
3 
4 
5 

-

Muhassasatın nev'i 

Mefruşat ve demirmaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler "büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

1942 
Malî yılı 
talısîsatı 

Lira 

8 100 
4 000 
8 500 

11 000 

37 000 

5 000 
5 400 
0 000 
6 000 

22 400 

1943 mali 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

i:-' 6 720 
5 000 

10 000 
11 100 

39 820 

6 000 
7 100 

725 
j 6 475 
t 7 550 

27 850 

yılı için 
Eneümenee 

kabul edilen 
Lira 

6 720 
5 000 

10 000 
11 100 

39 820 

6 000 
7 100 

725 
6 475 
7 550 

27 850 

606 Matbu evrak ve defterler 
607 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 

6 000 7 250 7 250 

608 
609 

610 

1 
2 

1 
2 

3 
4 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masraflaıı -

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Vekâlet otomobili masrafları 

I I - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Yabaneı memleketlere gönde
rilecek memurlar harcırahı 

Fasıl yekûnu 

20 331 

7 400 

27 731 

4 000 
3 500 

25 000 

30 000 
10 000 

4 000 

69 000 

22 123 

7 100 

29 223 

4 000 
4 000 

30 000 

37 500 
12 500 

4 000 

84 000 

22 123 

7 100 

29 223 

4 000 
4 000 

30 000 

37 500 
12 500 

4 000 

84 000 

611 Melbusat 6 800 14 000 14 000 
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M. Mııhassasatm nev'i 

. 3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

İkinci kısım yekûnu 

1942 
Malî yıîı 
tahsisatı 
Lira 

3 000 

179 431 

1943 malı yılı için 
Hükümetçe Encümence. 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

3 500 3 500 

213 643 213 643 

Üçüncü ktsım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
613 Yollar ve köprüler 

1 İstikşaf, etüt, aplikasyon ve is
timlâk 86 300 80 000 80 000 

2 Mütemadi tamirler 300 000 800 000 800 000 
3 inşa bedel ve masraflariylc her 

türlü makine ve aletler ve mal
zeme bedel ve masrafları 4 769 247 4 941 040 4 941 040 

4 Keşif, kontrol, idare ve kabul 
muameleleri için memur edile
ceklerin harcırahı . 50 000 65 000 65 000 

5 Nakil vasıtaları masrafları 10 000 10 000 10 000 
6 Trabzon - İran transit yolu 200 000 200 000 200 000 
7 4 neü umumî müfettişlik mın-

takasında yaptırılacak yollar 
ve köprüler 500 000 500 000 500 000 

614 . Su işleri 
1 İstikşaf, etüt, aplikasyon ve is

timlâk 
2 İnşa ve tamir masrafları 
3 İşletme masrafları 
4 Keşif, kontrol, idare ve kabul 

muameleleri için gönderilecek
lerin harcırahı 

5 Meriç su işleri t 
6 Taşkın sulara ve su baskınları

na karşı 4373 sayılı kanun ge
reğince yapılacak korunma 
masrafları 

7 Nakil vasıtaları masrafları 

Pasıl yekûnu 5 915 547 6 596 049 6 596 049 

16 000 
22 317 

110 000 

20 000 

2 000 

16 000 
71 317 

110 000 

3 000 
20 000 

26 000 
4 300 

16 000 
71317 

110 000 

3 000 
20 000 

26 000 
4 300 
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1942 1943 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

•M. Muhassasatm nev'İ I*fra Lira Lira 

8 Konya ovası sulama idaresi iş
letme, bakım ve tamir masraf
ları — 7 200 7 200 

Fasıl yekûnu 170 317 257 817 257 817 

80 000 

100 000 

30 000 

41 000 

> 

1 189 073 

50 000 

2 495 129 

2 394 559 

150 000 

800 000 

43 000 

39 000 

2 889 073 

500 000 

1 262 129 

•1 194 559 

150 000 

725 000 

43 000 

39 000 

2 889 073 

500 000 

1 262 129 

1 194 559 

Demiryollar ve limanlar 
1 İstikşaf, etüt, akplikasyon ve 

istimlâk 
2 îtışaat ve işletme malzemesi 

bedelleriyle bu işlere ait her 
türlü masraflar 

3 Kesif, kontrol, idare ve kabul 
muameleleri iein memur edile
ceklerin lı arcı ralYI an. 

4 2200 sayılı kamına' £Öro yapıla
cak Sivas - Erzurum ve Malat
ya iltisak batları inşaat bedel 
ve masrafları 

5 3262 ve 3813 sayılı kanunlara 
£öre yapılacak "Diyarbakır -
Cizre re Elâzığ - Yan hudut 
hatlarivle Tîitlis şube ballan 
inşaat bedel ve masrafları 

6 3879 sayılı kanuna göre yapıla
rak Zonguldak - Kozlu battı in
şaat bedel ve masrafları 

7 "Dinlen mukavelesine göre öde
necek poliçeler 

8 Alman sanayi konsorsiyomu 
poliçeleri 

9 "Bakımı isletmeye devredilen 
batlann noksanları karşılımı 
olarak "Devlet demiryolları ve 
limanlan isletme idaresine ya
nılacak tediyeler 

10 Kaza tazminatı, tedavi, ilaç, 
teçhiz ve tekfin, masraftariyle 
kilometre ikramiyesi 

11 Antalya limanı menderesinin 
tamir ve temdidi ve nlıtımin-
sası masrafları 

12 2214 savdı kanıma ftöre vapıla-
cak Ereğli lımam masrafları 

150 000 120 000 120 000 

42 080 30 000 30 000 

100 000 100 000 100 000 

0 1 000 000 1 000 000 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

616 

1942 
Malî yılı 

.. tahsisatı 
Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

13 3715 sayılı kamın gereğince 
Amasra dalgakıranının tamir 
TC yeni bir dalgakıran inşası 
bilûmum masrafları O 0 75 000 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

• 7 

8 
9 

10 

11 

. . „ 

Fasıl yekûnu 

Yapı ve imar işleri, inşaat, is- . 
timlâk ve esaslı tamirat mas
rafları 
Devlet meteoroloji işleri un mm 
müdürlüğü 
Maliye vekâleti . 
Gümrük ve mTıi.sarku* vokale-
ti [1] 
Emniyet işleri umum müdür- . 
liiğü 
Jandarma genel komutanlığı 
Maarif vekâleti 
Mi İ nakalâ t vekâ le t i 
Ziraat vekâleti 
"Nafıa vekâleti 
4 neti umumî müfettişlik inşa
atı 
Dahiliye vekâleti 

Fasıl yekûnu 

6 671 841 

24 225 -
1 374 4.98 

130.000 

0 828 
275 256 

1 497 449 
35 000 
91 440 
40 000 

207 600 
0 

3 685 296 

8 127 761 

24 225 
1 374 498 

130 000 

9 828 
275 256 

1 359 740 
35 000 
91440 
40 000 

50 000 
0 

3 389 987 

8 127 761 

24 225 
1 374 498 

130 000 

^ 9 828 
275 256 

1 359 740 
35 000 

281 440 
40 000 

50 000 
3 000 

3 582 987 

Tl - Muvakkat olanlar 
617 

618 

Ankara lâğımlarının inşa mas
rafları 
Ankara gençlik parkı masraf -
rafları 

700 000 

100 000 

700 000 

50 000 

700 000 

60 000 

•IH - Müteferrik olanlar , , . - - . ' " " " ' J ' : .' ••• 
619 Fennî aletler ve levazım bedel

leri 5 500 5 500 

[1] Bu tertibe konan tahsisattan 50 000 Urası3096 sayılı kamım tevfikan İslahiye, Çobanbey, 
Aynidelfi, Karkamış, Akçakoyunlu'da gümrülı memurları için yaptırılmış olan evlerin inşasının İkma~ 
Um aittir. Bu tahsisattan artacak kısım vekâletin diğer İnşaat ve tamirat işlerinde MllanilabiUr. 
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F. 

620 

621 

622 

Y „ 

623 

624 
625 

626 

M. Muhassasatm nev'i 

Telif, tercüme, baskı ve neşir 
masrafları, kitap, mecmua be
delleri ve Nafia sergisi masraf
ları 
Milletlerarası müessese ve ce
miyetlere iştirak hissesi 
Yabancı mütehassıs, mühendis 
ve tercümanları 

1 Ücretler 
2 Harcırah ve sair masraflar 

Fasıl yekûnu 

Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek memurlar harcı
rah ve saire masrafları 
Hafriyat masrafları 
Hususi idareler bütçelerini tet
kik edecek Nafia mümessili 
ücreti 
Kurs yevmiyesi 

Üçüncü. İnsim yokmııı 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

25 000 

100 

53 940 
10 032 

63 972 

1 
15 000 

700 
1 

17 353 275 

1943 mali 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

38 000 

100 

63 940 
8 608 

72 548 

1 
. 15 000 

700 
1 

19 253 464 

L yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

38 000 

100 

63 940 
8 608 

72 548 

1 
15 000 

700 
1 

19 446 464 

JDÖrdnncM kımn '- Borçlar 

627 
628 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

1 1938 - 1941 yılları borçları 

2 1928 -1937 » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısmı yekûnu 

20 000 

3 500 

3 500 

23 500 

20 000 

3 000 
1 000 

4 000 

24 000 

20 000 

3 000 
1 000 

4 0Ü0 

24 000 

Beşinci kısım - Yardımlar 

629 2819 sayılı kanuna göre elek
trik işleri etüt idaresine yardım 200 000 292 000 292 000 
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M. Muhassasatın nev'i 

Mühendisler "birliği ile teknik 
okulu mezunları "birliğine yar
dım 
Halkın yapacağı su iğlerine 
yardım 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

— 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

2 000 

50 000 

2 000 

50 000 

Altıncı kısım - Konya ovası 
sulama idaresi 

Ücretler 

Beşinci kısım yekûnu 200 000 344 000 344 000 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

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 

21 697 
20 327 

42 024 

2 000 
250 
500 
300 
500 / 
150 
500 

4 200 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

500 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

Mütemadi tamirat -
0 Tamirhaneler için her türlü 

malzeme alet ve edevat ve te
lefon makine ve levazımı alın
ması ve telefon şebekesinin ba : 

lam masrafları . 2 000 0 Ö 
0 idarenin yaptıracağı her türlü 

tamirat ve kanal tatlıiratı leva
zımı ve tamiratta kullanılacak 
usta ve amele yevmiyeleri ve 
fidanlıkların idare ve tevsii. 5 200 0 û 

0 Hizmet kamyoneti ile levazı
mının mubayaa ve işletme ve 

, tamir masrafları 1 800 0 0 

Fasıl yekûnu 9 000 0 0 
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Mıılıassasatm nev'i 

G-eçen ve eski yıllar borçları 
kargılığı 

Altıncı kısım yekûnu 

İskenderun limanındaki batak
lığın kurutulması bilûmum 
masrafları 
Tokad, Çorum ve Balıkesir vi
lâyetleri dahilinde yersarsmtı-
smdan müteessir olan mmta-
ltalarda yapılacak işler ve yar
dımlar masrafları 

1942 
Malî yılı 
ta h sisti ti. 

Lira 

Ö00 

55 724 

200 000 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

0 

o o 

1 500 000 0 

İCMAL 

Birinci kısım yekinin 

tktııci lusim yekûnu 

Üçüncii kısıra yekûnu 

Dördüncü kısım yckfiıuı 

Beşinci kısmı yekûnu 

Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEÎCÜN 

2 492 301 

1.79 431. 

17 353 275 

23 500 

200 000 

55 724 

22 004 031 

' < • . 

2 593 535 

213 643 

19 253 464: 

24 000 

344 000 

— 

22 428 642 

2 593 535 

213 643 

19 446 464 

24 000 

344 000 

— 

22 621 642 





ısat 



39, lll. 1943 

İktisat vekâletinin 1043 mali yılı bütçesi üzerinde; yaptığım tetkikleri arzediyorıım: 

A) 1943 bütçesine umumî bir nazar; 

Vekâletin 1943 bütçesi beş kısım ve otuz lasıldnn ibarettir. Muhtelif fasıllarda zam ve J.onafH«r 
yapıl iniştir. Bütçe yekûn İtibariyle 3 597 182 liradır. (leçeıı sene bütçesine nazaran 63 399 lira 
bir fazlalık göstermektedir. 

Bu bütçenin ilıtiva ettiği IRSIİ ve maddelerden tahsisatları 1942 ImtçeBİne nazaran fazla ve nok
san olanlar şunlardır: 

F. M. Nev'i 
1942 1943 

Bütçesi Bütçesi Fazlası Noksanı 

633 
634 

639 

640 

641 
843 

644 

645 

646 
647 

(İSO 

655 
658 

J 
1 
« 
1 
8 
4 
5 
1 
3 
4 
5 

1 
<„•» 

1 
2 
1. 
2 
3 
4 

J 
3 
4 

Memurlar maaşı 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdem ücreti 
Kırtasiye 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 
Kırtasiye 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 
Matbu evrak, defterler 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer muhabere ücretleri 
Vekâlet otomobili 
Diğer nakil vasıtaları 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat-memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
İş harcırahı 
Mclbıısat 
Ereğli kömür havzası tahlil evi Mas. 
Havzanın diğer masrafları 
Diğer madenler masrafları 
Sanat modelleri 
Telifat, neşriyat 
Tamir masrafı 

" .298 082 
509 420 
108 374 

4 000 
3 500 

• 5 000 
(İ 500 
a ooo 

' 4 500 
3 500 

6 450 

7 042 
'!> 934. 

3 250 
1 750 

5 000 
20 000 
15 000 
6 000 

4: 500 

2 000 
2 500 

500 
387 000 

5 000 

.1 S00 

296 730 

509 432 
108 275 

5 000 
5 000 
7 000 
8 000 

4 000 
2 000 
4 000 
4 500 

9 000 

12 886 
16 017 

4. 000 
2 000 

fi 000 
40 000 
40 000 

8 000 

7 000 

1 
3 OOO 
1 000 

290 000 

10 OOO 

2 000 

13 

1 000 
1 500 
2 000 
1 500 

1 000 

1 500 
X 000 

2 550 ' 

5 844 
6 093 

750 
250 

1 000 
20 000 
25 000 

2 000 

2 500 

500 
500 

5 000 

500 

1 352 

•99 

1 999 

97 000 
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F. M. Nev'i 
1942 1943 

Bütçesi Bütçesi Fazlası 

660 Eski yıl borçları 
661 Maden arama enstitüsüne yardım 

Yekûn 

2 150 2 000 
1 950 000 2 032 000 82 000 

163 999 

Noksanı 

150 

100 600 

194-2 malî yılı zarfında bir kısım hizmetlerin konulan -tahsisatları yetmemiş, sene içinde baKt 
fasıl vo maddeler arasmda münakaleler yapılmış ve bazı münakaleler de kanuni teklif halinde bu
lunmuştur. 

Nev'i 

icar 

Yapılan münakaleler 

F. M, Tenzil Zam İzahat 

804 500 4 000 lirası 4345 sayılı kanunla 
diğer fasıllara ve 1 500 lirası da 
Maliye vekâletinin 18 .1.1943 ta
rih ve 1114/11/411 saydı tezke
resiyle 3 ncü maddesine nakledil
miştir. 

Mclbusat 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Telefon tesisi 
Ecnebi mütehassıslar harcırahı 
Krom madenleri Tazm. 
Sanat modelleri 

804 
805 
806 
807 
810 
816 
819 
820 

3 

2 

1 

1 000 

2 000 
3 000 
8 000 

19 500 

•1 500 

7 000 
7 000 
4 000 

19 500 

4345 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

sayılı k 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

aııur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kanuni teklif halinde bulunan münakaleler 

Nev'i F. M. Tenzil Zam 

Tenvir 
işletme 
Tamir 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Sanat modelleri 

797 
799 
799 
806 
807 
820 

1. 
1 
2 

1 . 6 000 

500 
500 
500 

2 000 
2 500 

6 000 6 000 

B) Fasıllar üscrhıdeki tetkiîilcr: 

1. — Memurlar maaş ve üeretİ : Fasıl 633 M. 1 

Fasıl 634 M. 1 

Maaş ve ücret tertiplerine konan tahsisat fiili kadro celvellerindeki miktarlara göre hesaplan
mıştır. Kadroda munlıaller mevcut ise de bunlar matlup evsafta teknik ve forme eleman buluna-
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maması başta olmak üzere muhtelif sebeplerden ileri gelmiştir. Yapılan görüşmelerden bu mün-
hallcrin elemanlar bulundukça doldurulmasına çalışılacağı ve bunun zaruri olduğu -anlaşılmıştır. 

Bugünün fevkalâde şartlan muvacehesinde bu ınünlıallerden bir tasarruf yapılması cihetine 
gidilmesinin mümkün olamıyacağı mütalâasındayım. , * 

L cetveli : (Fasıl 639 M, 1) ' '"__"""'.'':'_'_ 

2. — Vekâletin L cetvelinde mevkuf bir kadrosu yoktur. . ' ! • ' < ' ' ' ' , 

ir î"j ;,T • • - - • - • • Müteferrik müstahdemin ücreti : (Fasü 634 M. 2) 

3. — D cetvelinde ehemmiyetli bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak kil ocakları teşkilâtı hu
susî idareye devredilmiş olduğundan lüzum kalmıyan (35)'. lira aylık ücretli bir kantarcı çıkarılmış 
ve daire müdürü ücreti (120) liradan (150) liraya arttırılmıştır. Bu suretle de lehte senevi (90) 
liralık bir tasarruf yapılmıştır. Daire müdürünün arfctınlan aylık ücreti diğer vekâletlerde om-
sali bulunmasına ve hassatan vekâletçe liyakati müsellem olmasına binaen yerinde görülmüştür. 

i. — E. cetvcliyle alâkalı fasıllar: ' 

a) Muvakkat müstahdemler .ücreti : (Fasıl 634 M. 3) 

Bu müstahdemler için konulan tahsisat geçen senclrinin ayın olarak " dört bin liradır. 31. V. 
1942 sonuna kadar muteber olmak üzere Vekiller Heyetinden istilısal olunan kadrosu 1 aded 80, 
1 aded 75, 2 aded 60 lira aylık ücretli olmak üzere dört aded fiş memurudur. 

b) îşçi sigorta idaresi masrafı ile 3008 numaralı kanunun 89 ncu maddesinin tatbik masrafı-
(Fasıl 653) 

Bu hizmet için geçen sene olduğu gibi on iki bin liralık bir tahsisat konulmuştur. 1942 malî 
yılma mahsus kadrosu da 1 aded 120 müsevvit, 2 aded 75, 5 aded 60, 3 aded 50 lira ücretli dakti
lolardan ibarettir. 

c) Yabancı mütehassıslar, tercümanlar ve memurlar : (Fasıl 656) 

Yabancı mütehassıslar ve tercümanlar ve memurların üercetleri. karşılığı olarak on sekiz bin 
liralık bir tahsisat vardır. Bu tahsisattan halen yalnız kadrosu Vekiller Heyetinden alınan ve 
31. V. 1942 sonuna kadar muteber olan 210 lira aylık ücretli bir tercüman çalıştırılmaktadır Ge
çen sene istihdam olunan ecnebi mütehassısın mukavelesi temdit edilmemiş yerine de henüz bîr 
başkası getirilmemiştir. Bugünkü durumunda tercümanın başka bir münhale nakliyle konulan 
tahsisatın tasarruf edilmesi düşünülebilirse de iktisadi işlerin ehemmiyet ve nezaketi ve istilzam 
ettireceği teknik bilgi ecnebi bir mütehassısın istihdamını faydalr ve hattâ zaruri kılacağı bizzat 
Vekil tarafından ifade edilmiş ve Vekâletin geniş vo mütenevvi iş sahasının da birden çok fazla 
adedde mütehassısa dahi ihtiyaç gösterebileceği tabii bulunmuş olduğundan halen bir istifade temin 
edilememekle beraber bu tahsisatın, aynen bırakılması keyfiyetini Encümenin yüksek takdirlerine nr-
zı muvafık buldum.. 

d) El ve ev sanatları kooperatif kurslarının her türlü kurma, idare etme ve dokutma mas
rafları ve öğretmen ücretleri : {Fasıl 654) 

Bu faslın tahsisatı on bin liradır. Geçen seneye nazaran bir fazlalık yoktur. Küçük sanat koo
peratifleri Ticaret. kanunu hükümlerine göre kurulmakta, tesis ve muurakahe edilmektedir. Bu 
itibarla kooperatifler için lüzumlu elemanların yetiştirilmesi gayesi İktisat ve Ticaret vekâletle
rini müştereken alâkadar etmektedir. Bu mevzuda görüşmeler devam etmektedir. 

Memleket iğin hayırlı neticeler verecek olan bu teşebbüsün 1943 malî yılında fiili sahaya inti
kal ettirilmesine çalışılacağı bildirilmiştir. 



Kursun idare kadrosu Vekiller Heyetinden isthisal olunacağından bu faslm geçen sene olduğu 
gibi E. cetveline ithali lâzımdır, 

e) Sanat modelleri satın alınması ve dağıtılması masrafları : (Fasıl 650) 

Bu fasıl tahsisatı geçen seneden doksan yedi bin lira noksaniyle iki yüz doksan bin liradır. 
Sanat modelleri için 1938 senesinde 20 bin, 1939 da .10 bin, 1940 da 310'bin, 1941 de 397 bin, 
1942 de 397 bin olmak üzere şimdiye kadar ceman 1 134 000 liralık tahsisat konulmuş ve bunun 
813 bin küsur lirası sarfedilmiş, balaye 320 792,58 lira kalmıştır-

Bu mevzuda şimdiye kadar: . . 

8 984 aded tezgâh 
8 882 » çıkrık . ' '. ; 

974 » duvar çözgüsü ; 

17 704 paket.iplik : ' , 
' ' 5 takım debagat dolabı 

2 takım numune tezgâh 
mubayaa edilmiş el tezgâhları daimî meşheri muhtelif el işleri numuneleri yapılmış, mensucat- ki
tabı basılmakta bulunmuş ve 62 aded usta istihdam edilmiştir. 

1941 senesi sonuna kadar muhtelif vilâyetlere Halkevlerine, Köy enstitülerine 3984 tezgâh, 
3882 çıkrık, 166 çözgü dolabı ve duvar çözgüsü, 7692 paket iplik tevzi edilmiş, 1942 senesinde de 

' 600 tezgâh, 4844 çıkrık, 5440 paket iplik yine muhtelif vilâyetlere gönderilmiştir. 

Elde daha gönderilecek 4256 tezgâh, 5 çıkrık, 347 duvar çözgüsü ve 4272 paket iplik vardır. 

1943 malî yılına konulan 290 bin lira ile de 1942 senesinde sipariş edilen tezgâh, çıkrık ve 
diğer malzeme tamamlanacak, sevk, Iturs ve usta masrafları karşılanacaktır. 

Memlekette geniş mikyasta el ve ev sanatlarının inkişafını temin ve memleketin en ücra köşe
lerine kadar verimli çalışmayı yayacak ve teşvik edecek olan bu mevzuda yapılacak bütün te
şebbüs. ve hizmetleri sevinçle karşılar ve müspet "neticelerini tebrike değer bulurum. 

. Bu hizmetler için halen modelci, bölge tezgâh takip başmemurn, başusta, şef usta, usta un
vanı altında 100 eleman istihdam edilmekte ve bunlara senevi 147 502 lira ücret verilmektedir. 

C. — Yeniden yapılması mukarrer teşkilât ve başlanacak inşaat yoktur. Yeni nakil vasıtaları
nın mubayaası da düşünülmemektedir, iaşe masrafı meveut değildir. 

C. — Nakil vasıtaları masrafları : (Fasıl 644 M. 1, 2) 

Nakil vasıtaları masraları geçen seneye nazaran bin lira arttırılmıştır. Bunun 750 lirası vekâ-
'let otomobilinin, 250 lirası da motosikletin işletme ve tamir masraflarına aittir. Masraflarda ma
lûm olan yükseliş bu zamma sebep olmuştur. 

7. — Kira bedeli : (Fasıl 643) 

Kira bedeli tahsisatı 24 bin livadır. Geçen senenin aynıdır. Bunun 6 bin lirası İş dairesinin, 
2 500 lirası Sanayi ve tetkik heyetinin, 9 bin lira:.ı da Mmlalca iktisat müdürlüklerinin işgallerin
de bulunan binaların icarlarıdır. Bakiye 6 500 lirası fazladır. Geçen.bütçede de mevcut olan bu 
fazlalık Sanayi ve tetkik heyetinin işgalindeki, binanın tahliyesi mevzuubahis olduğu cihetle yeni
den tedarik edilecek binaya verilecek kiranın kestirilememesinden aynen bırakılmıştı. Bu sene böy
le bir vaziyet karşısında bulunulmadığına ve odacıların mclbusattnı teminen bu fasıldan 1 500 li
ra ve diğer fasıllar için de 4 bin liralık bir 'münakale yapıldığına göre *bu sene fazla olan 6 500 
liranın tasarrufu zaruridir. 

8. — Kırtasiye, jnefruşat, tenvir, teshin ve müteferrika masrafları : (Fasıl 639, 640), 
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Bü masrafları karşılamak üzere geçen seneden 9 500 lira fazlasiyle 51 500 lira bir tahsisat ko

nulmuştur. 

Yapılan zam mefruşat haricindeki maddelerdedir. Fiyatların yükselmesinin sebep olduğu bu 
zammın kabulü muvafık bulunmuştur. 

9. — Posta, telgraf, telefon ve muhabere ücretleri : (Fasıl 642 M. 1, 2) 

Posta ve telgraf ücretleri 5 844 lira fazlasiyle 12 88(İ liraya çıkarılmıştır. Tczayüt Posta ve 
telgraf umum müdürlüğünün işarına istinadetınektcdir. 

Telefon ve muhabere ücretleri de geçen senenin münakale suretiyle temin olunan 13.924 lira
sına mukabil 16 017 lira olarak tesbit edilmiştir. 1:1er gün artan iktisadi faaliyet karşısında bu 
zammın da kabulü zaruri mütalaa edilmiştir. 

10. — Matbu evrak ve defterler : (Fasıl 641) 

Malzeme ve tab fiyatlarındaki yükseliş dolayısiyle 2 550 lira fazlasiyle 9 bin liraya çıkarılmıştır. 

11. — Melbusat : (Fasıl 10) 

Geçen seneye nazaran 2 500 lira fazlasiyle 7 500 liralık bir tahsisat ayrılmıştır. Esasen ku
maş ve sair malzeme bedeli ve dikiş ücretleri ehemmiyetli miktarda arttığından sene içerisinde de 
1 500 lira münakale yapılmak suretiyle geçen senenin tabsisatı 6 bin liraya çıkarılmış bulunuuyor-
du. Kabulü muvafık olur. 

12. — Telif at ve neşriyat : (Fasıl 655) 

Geçen sene bütçesinde 5 bin lira olan bu faslın tahsisatı Sınai mülkiyet gazetesinin tab ve 
neşir masrafını da karşılamak maksadiyle beş bin lira arttırılmıştır. Kanuni bir mecburiyet olma
sından sarfınazar memleket için de faydalı neşriyatı temin edecek olan bu zammın kabulü yerinde 
olur. 

13. — Harcırahlar : (Fasıl 645 M. 1, 2, 3, 4) 

Geçen sene bütçesinde 46 001-lira idi. Bu sene 48 bin lira fazlasiyle 94 001 liraya çıkarılmış
tır. Fazlalık faslın muhtelif maddelerini alâkalandırmaktadır. Başlıca sebepleri de nakil vasıtaları 
ücretlerindeki yükseliş ve 4324 sayılı kanunla yevmiyelere yapılan % 50 zam ve daimî teftiş ve 
kontrolü temin teşkil etmekle beraber 1942 bütçesinden mart iptidasına kadar yapılan sarfiyata na- * 
zaran daimî memurlar maddesinden 2 bin, müfettişler maddesinden 5 bin, iş müfettişleri maddesin 
den 3 bin liranın tasarrufu mümkün görülmektedir. 

14. — Maden tetkik ve arama enstitüsüne yardım : (Fasıl 661) 

Enstitü 1943 malî senesi bütçesinde geçen seneden 550 bin lira fazlasiyle 2 500 000 lira yar
dım talebinde bulunmuştur. Bu zam talebinin mucip sebepleri olarak da: 

a) Talısilde bulunan talebenin aylıklarının artması ve yeniden talebe gönderilmesini; 

b) Zonguldak Maden teknisyen ve Başçavuş mekteplerinin inkişaf ederek yeni sınıf açılmasını; 

c) Petrol arama grupu ve inkişafları işleriyle senesi içinde çalışmasına zaruret hâsıl olacak 
diğer işleri ve hassatan artan işletme malzeme bedelleri, işçi gündelikleri ve nakliye ücretlerini be
lirtmiştir. ' 

Vekâletçe ancak zaruri işlerin yapılması karşılığı olarak geçen senenin 1 950 000 liralık yar
dım tahsisatı 82 bin lira arttırılmış ve bu suretle 1943 inalı yılı yardımı 2 032 000 lira olarak tes
bit edilmiştir. -

Maden arama işlerinde olduğu kadar maden teknisyen ve başçavuşu yetiştirme sahasında da ça
lışan ve faaliyet mevzuu memleketimiz için 'liiiyntî biı- ehemmiyeti haiz olan Enstitüye yapılacak 
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yardım miktarııım Vekâlet bütçesinin bazı fasıl ve maddelerinde yapılması, mümkün görülecek 

tasarrufların da ilâvesi suretiyle arttırılmasının yerinde bir hareket .olacağı kanaatmdaymı. 

15. — 1943 bütçe formülünde yapılan yenilik yalnız G48 nei faslın 4 ııcü maddesindeki diğer 
madenler masraflarını tavziha matuf bulunmaktadır. 

1942 bütçesinde bıı madde diğer madenlerde müstahdem tezkere memurlarının hayvan yem 
bedeli karşılığı olarak yazılı İdi. 

Kil ocaklarının hususi idarece bütün teşkilâfciylc devri dolayısiylc verilecek yem bedeli kalma-
nıjştır. Ancak diğer madenlerde tctkîkata memur edilenlerin tetkikatm icabına göre tediycsiyİo 
mükellef kaldıkları amele, hamaliye ve sair masrafların geçen sene tediyesi karşısında kalınan 
müşkülât dikkat nazarma alınarak bn sene bn madde 1941 yıh bütçesinde olduğu gibi diğer ma
denler şekline ifrağ edilmiş ve buna ait formül de maddeyi tavzih uıaksadiylc yapılmıştır. 

1'ctkikid. neticelerini Encümenin yüksek takdirine saygılarımla arzederim. 
ı 

Raportör 
Kütahya mebusu 
Hâmiâ Pckcan 

t 
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F. -'M-.' Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı -

Lira 

1343 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

632 
633 

634 

1 
2 

1 
2 

3 

I - Vekil'tahsisatı,-maaşlar ve 
. ücretler 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 
Muvakkat müstahdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

5 320 

298 082 
1 000 

299 082 

509 420 

108 374 

4 000 

621 794 

5 320 

29Ö 730 
1 000 

297 730 

509 432 

108 275 

4 000 

621 707 

5 320 

296 730 
1 000 

. 297 730 

509 432 

122 325 

4 000 

635 757 

H - Diğer istihkaklar 
635 
636 

637 

538 

- - -

Muvakkat tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

•\ . Birinci kısıra yekûnu 

53 016 

1 500 

1 500 

1 000 

983 212 

53 016 

1 500 

1 500 

1 000 

981 773 

53 016 

1 500 

1 500 

1 000 

995 823 

i [ îkınei hısım - İdare masraf lan 

I - Hizmete ait olanlar 
639 Merkez büro masrafları 

1 Eörtasiye 4 000 5 000 5 000 
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1942 1943 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

P. M. Muhassasatin nev'İ Lira Lira Lira 

2 Mefruşat ve demirbaş l 8 000 8 000 8 000 
3 Tenvir 3 000 5' 000 5 000 
4 Teshin 5 000 7 000 7 000 
5 Müteferrika 6 500 8 000 8 000 

Fasıl yekûnu 26 500 33 000 33 000 

640 Vilâyetler "büro masrafları 
1 Kırtasiye 3 000 4 000 4 000 
2 Mefruşat ve demirbaş 4 000 4 000 4 00"0 
3 Tenvir ' • , ™ / 2 000 2 000 
4 Teshin • 0W \ 4 000 4 000 
5 Müteferrika 3 500 4 500 4 500 

Fasıl yekûnu 15 000 18 500 18 500 

641 Matbu evrak ve defterler 6 450 9 000 9 000 
642 Posta »telgraf ve telefon ücret .,". 

ve masrafları 

643 
644 

1 
2 

1 
2 

Posta, ve telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 
Vekâlet otomobili 
Diğer nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

7 042 

13 924 

20 966 

20 000 

4 250 
1, 750 

6 000 

12 886 

16 017 

28 903 

24 000 

-4 000 
2 000 

6 000 

12 886 

16 017 

28 903 

18 950 

• 4 000 
2 000 

6 000 

XI - Şahsa ait olanlar , 
645 Harcırahlar 

1 Daim memuriyet harcırahı 4 000 6 000 5 000 
2 Muvakkat memuriyet lıaı^cı- • * 

rahı 
3 Müfettişler harcırahı 
4. Tş müfettişleri harcırahı 

29 000 
24 500 
6 000 

40 000 
40 000 
8 000 

40 000 
35 000 
5 000 
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P. M, Muhassasatm nev'i 

5 Yabancı memleketlere gönde-, 
, rileeekler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

646 Melbusat 
647 3335 sayılı kanun gereğince 

1942 
Malî yılı 

' tahsisatı 
Lira 

1 

63 501 

4 500 

İ943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 

94 001 

7 000 

1 

85 001 

7 000 

648 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 000 1 000 1 000 

kısım vekûnu 163 917 221 404 207 354 

Üçüncü İnsim -Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 

0 

1 
2 

3 
4 
5 

Kömür havzasına ve diğer ma
denlere ait masraflar 
Ereğli kömür havzası tahlil ovi 
masrafları 
Harcırahlar 
Kömür havzasının diğer mas
rafları 
Diğer madenler masrafları 
Hademe ve kolcu melbusatı 
Ereğli kömür havzası talılilovi 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

2 000 
1 500 

2 500 
500 

1 500 

0 

8 000 

1 
1 500 

3 000 
l 000 
1 500 

0 

7 001 

0 
1 500 

3 000 
1 000 
1 500 

1 

7 001 

649 Teşviki sanayi kanunu gereğin
ce verilecek prim kargılığı 1 .. ' 1 1 

650 Sanat modelleri satın alınması, 
dağıtılması masraftan 373 000 290 000 290 000 

651 Kongreler ve milletlerarası 
müesseselere iştirak masraf
ları 

1 îç kongreler 1 1 1 
2 Dış kongrelere .gönderilecekle

rin harcırah ve sair masrafları 1 1 1 
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F. M. 

3 

Muhassasatın nev'i 

Milletlerarası müesseselere iş- •• 
tirak Hissesi 

Fasıl yekûnu 

1942 
Malî. yılı 
tahsisatı 

Lira 

i 
3 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul' edilen 

Lira Lira 

II - Muvakkat olanlar 
652 Krom madenleri ve Ereğli hav

zası ocakları ve diğer madenle
rin ruhsat tezkeresi ve imtiyaz 
sahibine 2818 sayılı kanunun 6 
ncı maddesinin A. B. C. bentle
ri mucibince verilecek tazmi
nat ile aynı madenlerdeki tesi
sat karşılığı olarak ruhsat tez
keresi veya imtiyaz sahiplerine 
verilecek tazminat 3 000 5 000 5 000 

653 îşçi sigorta idaresi masrafı ile 
3008 sayıh kanunun 89 ncu 
maddesinin tatbiki masrafı 12 000 12 000 12 000 

654 El ve ev sanatları kooperatif 
kurslarının her türlü kurma, 
idare etme ve okutma masraf
ları ve öğretmen ücretleri 10 000 10 000 10 000 

, III -Müteferrik olanlar 
655 Yazı, nesir ve propaganda mas

rafları " 5 000 10 000 10 000 
656 Yabancı mütehassıslar, tercü

manlar ve memurlar ücreti 
1 
.2 

657 
658 

Ücretler 
Harcırah ve sair masraflar 

Fasıl yekûnu 

Ziyafet masrafları' 
Tamir masrafları 

16 000 
2 000 

18 000 

1 000 
1 500 

18 000 
.2 000 

20 000 

1 000 
2 000 

18 000 
2 000 

20 000 

1 000 
2 000 

Üçüncü lasını yekûnu 431504 357.005 357 005 



V. 

659 
660 

.M. 

1 
2 

— 

Muhassasatm nev'i 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1938 - 1941 yılları borçlan 
1928 - 1937 » » 

212 — 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

• : " • ' 

3 000 

2 150 

1943 malî yılı için 
Hülriimctçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

3 000 

1 800 
200 

3 000 

1 800 
200 

Fasıl yekûnu 2 150 2 000 2 000 

Dördüncü kısım yekûnu 5 150 5 000 5 000 

Beşinci kısım-Yardımlar 

661 2804 sayılı kanun gereğince 
maden tetkik ve arama enstitü
süne yardım 1 950 000 2 032 000 2 032 000 

Beşinci kısım yekûnu 

ÎCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısıra yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKUN 

1 950 000 

. 983 212 

163 917 

431 504 

5 150 

1 950 000 

3 533 783 

2 032 000 

- • ' • • - . - ' v 

981773 

221 404 

357 005 

5 000 

'2 032 000 

3 597 182 

2 032 000 

. . . . . . . . • - . . 

995 823 

207 354 

357 005 

5 000 

2 032.000 

3 597 182 
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10 . IV . İHB 

Bütçe tahavvülâtı: 

•Münakalât- vekâletinin 1943 malî yılı bütçesi yekûnu 3 094 362 liradır. 

1 953 827 liradan ibaret olan' 1942 yılı bütçesine naüaran 1 140 535 lira fazlalık arzetmektedir. 

Ancak yeni yapılacak tersane için 4345 sayılı kanunla verilen 750 000 ve 4292 sayılı kanunla 
Ereğli limanı taranma ve temizlenmesi için münakale suretiyle zammolunan 100 000 lira 1942 yılı 
bütçesine ilâve olunup bütçe yekûnunun 2 803 827 liraya baliğ olduğu nazarı itibare alıiıır ve 
bu yekûn İle 1943 bütçesi yekûnu mukayese olunursa fazlalığın 290 535 liradan ibaret olduğu 
görülür. ' " ' . , . ' " • 

Bu değişiklik ile mucip sebepleri aşağıdaki cetvelde hulâsa edilmiştir, 

' . Mucip sebeplerin tafsilâtlı izahı Hükümete teklifinin esbabı mucibesinde münderiçtir. 

Geçen seneye nazaran değişmemiş olan fasıl've maddeler cetvelde gösterilmemiştir. . 



1942 senesi 1943 senesi 
F . M. Muhassasatm nev'i . bütçesi bütçesi 

663 1 Merkez ve vilâyat me-' 561 659 536 339 
i murlar maaşı 

2 Açık maaşı 1 500 3 000 

664 1 Memurlar ücreti 176 800 184 169 

2 Müteferrik müstahdem- 107 659 122 993 
ler ücreti 

•666 Gece çalışan liman me-, 8 000 10 000 
murlar ücreti 

•667 . Muvakkat tazminat 41 200 46 836 
670 Yakacak zammı 1 500 1 

671 3 Merkez tenviri 3 750 2 700 

672 3-4 -YİIâyat tenvir ve tes- 9 000 10 000 
hini 

673 Matbu evrak ve defter- 10 000 12 000 
ler 

674 1 Posta ve telgraf ücreti 8 748 21602 
- 2 Kesmî telefon 15 000 25 000 

676 1 Vekâlet otomobili 2 800 3 800 
2 Diğer nakil vasıtaları 2 600 2 800 

677 1 Daimî memuriyet har- 8 000 9 000 
eırahı 

Fazlası Noksanı Mucip sebepleri-

' 25 320 1942 de teklif edilmiş olan Teşkilât kanunu tadilâ-
ü için bu maddeye geçen sene kadro yekûnundan 
fazla olarak . yetmiş dört bin küsur lira konulmuş
tur. Bunun 43 246 lirasına mukabil bu sene «L» 
cetveli kamilen kadroya alınmıştır. Maddede beş 
bin küsur lira fazlalık vardır. 

1 500 Geçen sene 2 500 lira münakale yapılmış olmasın
dan. • 

7 369 Teşkilât kanunu tadilâtı çıkmadığından 3888 sayı
lı kanana bağlı kadrolara göre hesap olunmuştur, 
Geçen sene 8 162 lira münakale yapılmıştır. 

15 334 «D»-cetvelinde yapılan tadilâttan. 

2 000 Mıntaka merkezlerinde nöbetçi memurlar ahval do- | 
lavrsivîe arttırıldığından. bff 

5 636 - «L» cetvelinin kamilen kadroya alınmasından. OT 
1 499 Yakacak zammı verilen yerlerde vekâlet teşkilâtı 1 

. olmadığından. 
1 050 Evvelce ayrı ayrı binalarda bulunan vekâlet daire

lerinin Devlet demiryolları binasına naklinden. 
1 000 Mahrukat ve tenvir bedeli yüksekliğinden. 

2 000 Bedellerin ve tabiye ücretlerinin artmasından. 

12 854 P. T. T. İdaresinin verdiği hesaptan. 
10 000 İşlerin muntazaman tedviri bakımından mü-

kâlemenüı artmış bulunması ve geçen senede 
7 400 + 1 850 = 9 250 lira münakale yapılmış. 
olması İtibariyle. 

1 000 ' Benzin ve yedek parça bedellerinin artmasından. 
200 ..'.'.'; » '» » . »• • 

1 000 .- Harcırah yevmiyelerinin artmasından. 



1942 senesi 1943 senesi 
bütçesi : bütçesi Muhassasatm nev'i 

Muvakkat memuriyet 
harcırahı 
Müfettişler harcırahı • 
Melbusat 

Mayii yoketme 

Liman temizleme 

ölçülü mil istasyonu 

Deniz nakil vasıta iş- ' 
Ietme ve mubayaa 
Liman reisleri nakil va
sıta ücretleri 

Deniz ticaret mektebi 
masarifi 
Devlet Reisi vesaiti 

Yabaner mütehassıs 
harcırahı 
Geçen yıl borçlan 

12 000 .15 000 

15 000 18 500 
15 000 20 000 

35 000 40 000 

166 000 80 000 

15 000 20 000 

30 000 32 000 

9 000 10 OOÖ 

190 000 210 000 

494 400 794 400 

— 1 

3 590 4 000 

Eski yıllar borçları 3 600 3 200 

Fazlası 

3 000 

3 500 
5 000 

Noksanı Mucip sebepleri 

» • • . » $ 

Kumaş ve ayakkabı fiyatları ile dikiş ücretlerinin: 
artmasından. 

5 000 Sahillere ve seyir hatları üzerine düşen maynlerin. 
. gittikçe artmasından ve bunların, zararsız lıale ge
tirilmeleri için tutulan motor ücretlerinin tezayü-
dünden ve geçen senede 7 750 lira münakale ya
pılmış olmasından. 

86 000 Geçen sene 100 000 lira munzam tahsisat veril
miştir. 

5 000 J Pusla teshin istasyonu tesisi için geçen sene 
15 000 lira konulmuş, bu istasyonun mütemme* | 
matından olması itibariyle yeniden ve beş bin lira b3> 
fazlasiyle. Cfe 

2 000 Akaryakıt ve malzeme bedellerinin artmasından. I 

1, 000 Vazife icabı vapurlara gidip gelen liman reis ve 
memurlarının deniz nakil vasıtaları ücretlerinin 
artmış olmasından. 

20 000 îaşe, melbusat, mahrukat ve diğer ihtiyaç madde
leri fiyatlarının yükselmiş olmasından. 

300 000 Mazot fiyatlarının artmasından, yatta yapılması 
zaruri bakım ve tamirden, iaşe maddeleri fiyatla-

• ' • rının yükselmesinden. 

. 410 1942 senesi tahminleri vâkr taleplere uygun oldu
ğundan bu sene de biraz fazlasiyle. 

-400 Eski yıllara ait borçların bir kısmı tesviye edilmiş 
——: olduğundan biraz noksaniyle. 

404 804 114 269 = 290 535 
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Maaşlı kadrolar tahavvülâtı: 

1942 yılında teklif edilmiş olan teşkilât kanunu tadilâtı Büyük Meclisin Kafia encümeninden 
geçerek Bütçe encümenine gelmiş iken intihabın yenilenmesi münasebetiyle hükümsüz kalmış ve 
Hükümetçe yeniden tetkike tabi tutulacağı öğrenilmiş olduğundan üzerinde Nafia encümenince 
yapılmış olan tadilât ve serdolunan mütalâalardan raporda bahsohmmamıştır. 

Teklifte memurlar maaşı maddesine 3888, 3711 sayılı kanunlara bağlı Münakalât vekâleti kad
rolarına göre tahsisat konulmuş ve ayrıea (L) cetvelindeki muhtelif maaşlı 24 memur serbest 
bırakılarak kadroya ilâve olunmuştur. 

Bu suretle merkez ve vilâyet memurlar maaşı yekûnu 530 827 lira olması icabettiği halde beş 
bin küsur lira fazlasiyle maddeye 5âS 339 lira tahsisat konulmuştur. 

Yukarıda serdolunan teşkilât .kanunu tadilâtının 1942 yılı içinde mer'iyete geçeceği mülâha-
zasiyle bütçeye konulmuş olan yetmiş dört bin küsur liralık fazlalıktan (L) cetvelinin ihtiva 
ettiği 43 246 lira ile maddeye fazla olarak konulduğu anlaşılan 5 512 liranın mecmuu olan 

48 758 lira çıkarıldıktan sonra geri kalan25 320 lira aşağıda yazıldığı veçhile: 

7 369 Memurlar ücretine, 
15 334 Müteferrik müstahdemler ücretine, 

968 Muvakkat tazminata, 
1 649 Diğer tertiplere 

naklolunmuştur. 

Ücretli kadrolar tahavvülâtı: 

1, (D) cetvelindeki tadilât bazı vazifelerin ilgası, bazı vazifelerin ihdası ve mevcut kadro
daki bazı ücretlerin tezyidi suretinde üç kısmı ihtiva etmektedir. 

İlga olunan vazifeler : 

Aded Ücreti Unvanı 

1 75 Kaloriferci 
1 40 Ateşçi 
1 30 Asansorcü. 

S 

olup senelik tutarı 1 740 liradır. 
İhdas olunan vazifeler: 

Aded • Ücreti Unvanı 

3 100 Daktilo 
2 75 » • ' ' -
2 50 Gece bekçisi 
1 30 Odacı 

8 
olup senelik tutarı 6 960 liradır, 
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Mevrut kadrodaki zamlar: 

titeli 
» 
> 
» 
» 

if unvanda 
» 
» 
» 
»' 

3 memura 
2 s. 
1 » 

37 -» 
63 > 

25 
20 
15 
10; 
5 

lira 
» 
» 
•» 

» 
olup senelik tutarı 9 780 liradır. 

Bıı suretle senelik ilâve mecmuu.. 16 740 ve senelik ilga mecmuu 1 740 olduğuna göre (D) 
cetvelinde 15 000 lira.fazlalık bulunduğu anlaşılır. 

2. Vekâletin 1942 yıluıda Fas ı l /3 Madde/3 tertibinden merkezde çalıştırdığı muvakkat 
müstahdemler kadrosu hizmet.müddetleri beşer ay olmak üzere: -

- Uuvanı ücret Aded 

50 
50 
30 

2 
1 
3 

Teksirci 
Takipçi 
Silici ve temizleyici 

6 
dan ibarettir. Beş aylık ücret ve fevkalâde zam tutarı 1 466 liradır. 

3. Kezaîik 1942-yılında Fasıl :/20 den Liman idarelerinin nakil' vasıtalarında çalıştırdığı mu
vakkat müstahdemler kadrosu hizmet müddetleri on ikişer ay olmak üzere : 

Uuvanı Ücret Aded 

Bekçi 
Deniz şoförü 
Gemici 

35 
70 
35 

2 
1 
2 

den ibarettir. Senelik ücret ve fevkalâde zam tutarı 3 033 liradır, 

4. Fasıl /21 Yüksek Deniz Tioarct mektebi mektep gemisi, kotrası ve nıotörü mürettebatı 22 
kişiden ibaret olup ilk altı aylık ücret ve fevkalâde zam tutarı 7 325 ve bazı mürettebata zamlar 
yapılması dolayısiyle ikinci altı aylık ücret ve fevkalâde zam tutarı S 001 lira olmak üzere ceman 
senelik 15.326 liradır. • . 

5. Fasıl /22 Devlet Reisine ait deniz vasıtaları tını (Savarona, Ertuğrul yatları ile Acar ve 
Sakarya motÖrleri) mürettebat yekûnu 131 kişiden ibaret olup senelilt ücret ve fevkalâde zam 
tutan 136 561 liradır, . - . 

Nakil vasıtaları kadro talıavvülâtı: 

Vekâletin 1942 senesi Bütçe kanununa bağlı nakil vasıtaları kadrosunda 3827 numaralı ka-
.nunla kabul. edilmiş Vekâlet emrinde bir otomobil ile Deniz Ticareti mektebi ve Mmtaka Liman
larına ait diğer nakil vasıtaları görülmektedir^ 

Nakil vasıtaları kadrosuna yeni ilâveler yapılmamıştır; 
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Sene İyinde münakale ve mımsumı tahsisat: 

1. Sene içinde muhtelif fasıllar arasında yapılmış olan münakaleler aşağıdaki cetvelde gösteril
miştir: 

F. 

837 
838 

844 
848 
851 
S52 

831 
832 
833 
839 

846 
848 
851 
855 

M. 

1 
2 
1 

1 

1 
2 
3 

Tahsisatın nev 'i 

Mofru§n,t ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
icar bedeli 
Resmî telefon 
Resmî ve fennî alât 
Negriyat 

Memurlar maaşı 
Tekaüt ikramiyesi 
Memurlar ücreti 
Resmî ziyafetler 
Asansör tamir ve işletme 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Resmî telefon 
Resim ve fennî alât 
Ecnebi memleketler harcırahı 

İlâve Tenzil 

1 000 

7 400 

8 400 

fi 000 
8 162 

3 000 
1 850 

1 
1 000 ] 
2 400 1 
2 000 [ 4345 sayılı 1 

- 1 000 
2 000 

8 400 

13 162 } 

500 
• 350 

1 000 
3 000 . 

• Son kanunla 

18 012 18 012 

2. Sene içinde maddeler araştırıda yapılmış olan münakaleler şunlardır: 
831 

833 

840 

858 

856 

857 

857 
859 

864 

1 
2 
2 

1 
2 
1 
2 
:i 
3 
1 
2 
4 
5 

Memurlar maaşı 
Açdt maaşı 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 
İşletme 
Tamir ! 
işletme 
Tamir 
Deniz ticaret mektebi umumî masrafları 
Deniz vesaiti mulıayansı 
Mayii imha 
Liman temizleme 
Liman vesaiti 
Pusla tashie istasyonu 

Sene içinde alman munzam tahsisat şunlardır 
2 

M «lal 

Lİman temizleme 
Devlet Reisi vesaiti 

Yeni yapılacak tersane 

lalar : 

2.500 

000 

400 

400 

fi 000 
7 750 

250 

:ıoo ooo 
171 525 

750 000 

2 500 l 14- 1114/4670 
5 3.11.1942 

900 } 14 - 1114/4700 
i 28.10 .1942 

400 1 
t 14 - 1114/5156 

400 f 5.12.1942 

6 000 ] Maliyenin müsaade-
\ siyle 

0 000 
2 000 14 - 1114/1590 

10.3.1943 

4292 sayılı kanunla 
Son kanunla 
4345 sayılı kanunla 

1. Memurlar maaşr maddesine (Fasıl - 663 madde 1) fazla olarak konuldulu görtflcn 5 512, ve (L) 
cetvelinin serbest bırakrlmasınclan mütevellit 24 memurun senelik tahsisat ve fevkalâde zamları 
tutarı olan 43 246 ve yine bundan mütevellit olarak muvakkat tazminata (Pasıl/G67) zammolunan 
4 668 liralar mecmuu bulunan 53 426 liranın (L) cetvelini şimdiye kadar olduğu gibi bu sene dahi 



— 220 — 
mevkut1 tutmak .suretiyle diğer fasla konulması hususunda vekâletle mutabık kalınmıştır. 

Bu meblâğın 3 426 lirasını (Fasıl 680'- maddo 1) mayn imhası tertibine ve elli bin lirasını da 
aynı faslın ikinci liman temizleme ve tarama maddesine ilâve olunmasını yüksek encümenin tasvi
bine arzederiz. 
E E 5 & Ü İ H • ' . ' . . 

Filhakika; geçen sene 7 750 lira münakale yapılmış ye kâfi gelmemiş olan mayn imhası mad
desine bu sene beş bin lira fazlasiylc konmuş olan kırk bin lira her türlü ihtimalleri karşılıya-
bilecek bir rakam olmadığı gibi liman temizleme ve tarama maddesinde geçen sene, yapılan zamla 
birlikte, İfiG 000 lira varken bu sene 80 000 lira konulmuş olduğu görülmektedir. 

Geçen soııcki yüz bin lira zam Maliye vekâleti tarafından Ereğli limanında batmış gemiler enka
zımı temizlenmesi maksadiyle yapılmış olup bu para ile liman bir kısım batık gemilerden kısmen 
temizlenmiş ve çok hayırlı bir iş yapılmıştır. Ancak muayyen rüzgârlara açık olan bu limanın 
Karadeniz'de bu haliyle dahi oynadığı rol mühimdir. Henüz temizlenmemiş yedi geminin en
kazının da çıkarılmasında zaruret vardır. Bu maddeye yetmiş bin lira daha tahsisat ilâve edile
bilirse bu işin başarılabileceğini alâkadarlar ifade ediyorlar. Bu itibarla elli bin Uranın bu maddeye 
İlâvesinde'isabet görmekteyiz. 

2. 081, fiS2, 683 ııeü fasıllarda deniz nakil vasıtaları ile mektep gemisinde mÜteÜerrik müs
tahdemler namîyle konulmakta olan mürettebat daimî mahiyet ar zctm ektedir. Bu mürettebatın 
1042 yıllında bütün sene imtidadmea kullanılmış olmalarına ve önümüzdeki senelerde de muayyen 
gemiler mürettebatı olarak kullanılmaları zaruretine i t arşı bu kadroların (D) cetveline alınmasını 
muvafık bulmaktayız. 

;î. Bir taraftan inşa ve diğer cihetten işletme işlenilin, ayrı ayrı ehemmiyet kesbetnıelcri üze
rine demiryolları, denizyolları, havayolları've limanlar ile po.sta telgraf ve telefon işlerinin bir
leştirilerek ayrı bir vekâiclj tarafından idaresi tensip bnyurulması üzenine bir kaç sene evvel 
teşekkül etmiş olan Münakalât vekâletinin teşkilât kadrolarını tadil eden kanun lâyihasının, inti
habın yenilenmesi üzerine hükümsüz kalmış olduğu ve Hükümetçe yeniden tetkika tabi tutulacağı 
öğrenilmiş olduğundan bu münasebetle aşağıda arzolııııan mütalâaların tetkika değer mahiyette 
görülürse nazarı itibara alınmalarını teklifte fayda mülâhaza eyledik: 

a) Dünya ahvalinin yurdumuzdaki inikasları neticesi olarak tabaddüs etmiş olan iktisadi zor
luklarla mücadele bakımından Ön safta gelen nakliyat işlerini tanzim hususunda • Münakalât 
vekâletinin Ticaret, İktisat, Gümrük inhisarlar ve Nafia vekâletleri ile lüzumlu iş birliği icaba-
tmı yakından tetkik ve takip ite programlaştırmak ve aynı zamanda tam salâhiyetlere dayana
rak vasrtasız temaslarla işleri ve kararları çabuklaştırmak maksadiyle, hiç olmazsa fevkalâde hal
lerin devamı müddetmec, hususi bir teşekkülsn Msnakalât vekâletine bağlı olarak vücuda getiril
mesini ve bu suretle bilhassa münakale işlerinde plânlı ve randımanlı bir usule doğru gidilmesi
nin" teminini lüzumlu addetmekteyiz. 

b) Kara, deniz, havayolları ile limanları ve P. T. T. gibi müstakil ve başlıbaşma birer teşek
kül olan Umum müdürlüklerden terekküp eden Münakalât vekâletinin bn teşekküller ile olan ra
bıta ve münasobetlerinin diğer vekâletler umum müdürlük veya reislikleri tarzmda bugün olduğu 
gibi idare edilip edilmiemesi hususunu da tetkika değer vo üzerinde durulacak bir mevzu olarak 
telâkki etmekteyiz. 

Filhakika, her birisi bir ihtisas şubesini ihtiva eden bu müesseseler görmekte oldukları vazife 
vo işlerle mütenasip geniş selâhiyetlerle ve muvaffakiyetleri esbabını hazırlayıcı her türlü im
kânlarla ve icabediyorsa yabancı ihtisaslarla teçhiz edildikten ve birbirinin tamamlayıcısı ve yar
dımcısı olarak evvelden çizilmiş programlar ile çalışmaları temin olunduktan sonra vekâlet ma
kamı ile irtibatlarının yeni bir sisteme bağlanması düşünülebilir. 

Bu sistemin münakale işleriyle alâkalı bütün hususları tanzim ve vekâlete bağlı müesseseler 
arasındaki çalışma tarzlarındaki ahengi telif bakımından müspet bir rol ifa edebilecek ve vekil 
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için hakikî müşavirler heyeti olabilecek tarzda kurulmasındaki ve içinde ona göre ihtisaslara 
yer verilmesindeki lüzum üzerinde tevakkuf etmiyoruz. 

O) Bugün kaptan ve çarlığı yetiştirmekte olan deniz Ticaret mektebimizin Ticaret filo
muzun ileride alması ümit ve temenni olunan vüsati ve hiç olmazsa şimdilik bugünün ihti

yaçlarını rahatya karşılıyabilecek tarzda genişletilmesini vo mektep mezunlarına lüzumlu hakla
rın tanınmasını vo bunlara ilâveten.çok ihtiyacımız bulunan mürettebat, deniz şoförü, motorcu, 
makinist, telsizci ve liman reisi ve memurlarını' tus zamanda yetiştirmek üzere muhtelif kollarda 
kurslar açılmasını temenni etmekteyiz. 

Yüksek encümenin takdirlerine arzederiz. 

Raportör Raportör 
Kütahya mebusu îstanbttl mebusu 

A. Tndoglu H. Korteî 

?•*? h 



M. nev'i 

SİS 

1942 
Malî yâı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyeni ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

I - Vekil tahsisti, maaşlar ve 
ücretler 

662 
663 

664 

665 

666 

1 
2 

1 
2 

3 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 
Muvakkat müstalı demle L' üc
reti 

Fasıl yekûnu 

Askerlik dersi öğretmenleri üc
reti 
Geceleri vazife gören liman mı 
murları ücreti 

5 320 

548 497 
1 500 

549 997 

184 962 

107 659 

1 500 

294 121 

1 200 

8 000 

5 320 

536 339 
3 000 

539 339 

184 169 

122 993 

1 500 

308 662 

1 200 

10 000 

5 320 

487 581 
3 000 

490 581 

184 169 

122 993 

1 500 

308 662 

1 200 

10 000 

H - Diğer istihkaklar 
667 Muvakkat tazminat . 41 200 46 836 42 168 
668 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

669 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

670 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

Birinci kısım yekunu 

8 000 

3 000 

1 500 

912 338 

3 000 

3 000 

1 

917 358 

3 000 

3 000 

1 

863 932 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

İkinci hısım - İdam mmrııflun 

I - Hizmete ait olanlar 
671 Merkea büro masrafları 

672 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Kırtasiye 
Mefruşat ve 
Tenvir 
Teshin 

d(ii niı/baş 

Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

de-mirbas. 

Fasıl yekûnu 

. 6 000 
6 000 
2 750 
3 G00 
G 000 

24 350 

5 000 
15 000 • 
9 000 
7 000 

36 000 

G 000 
5 000 
2 700 
G 000 
6 000 

25 700 

5 000 
15 000 

i 3 000 
| 7 000 

7 000 

37 000 

G 000 
5 000 
2 700 
6 000 
6 000 

25 700 

5 000 
15 000 
3 000 
7 000 
7 000 

37 000 

673 Matbu evrak ve defterler 10 000 12 000 12 000 
674 Posta ,telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 

675. 
676 

1 Posta ve telgraf ücreti 
2 Telefon ve diğer muhabere 

ücret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 

8 748 

16 8öO 

25 598 

8 000 

21 G02 

25 000 

46 602 

10 000 

21 602 

25 000 

46 602 

10 000 

1 Vekâlet otomobili 2 S00 3 800 3 800 
2 Difror nakil vasıtaları 2 G00 2 800 2 800 

Fasıl yekûnu 5 400 6 600 6 600 

II' - Şahsa ait olanlar 
677 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 8 000 9 000 9 000 
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3 
4 

— 224 

Muhassasatın aev'i 

Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Yabancı memleketlere gönde
rilecekler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

— 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

15 000 
15 000 

2 000 

40 000 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

15 000 
18.500 , 

5 000 

47 500 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

15 000 
18 500 

5 000 

47 500 

678 Melbusat 15 000 20 000 20 000 
679 3335 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 2 000 2 000 2 000 

İkinci kısım yokunu 166 348 207 402 207 402 

Üçüncü letMin - Dair ey e vuıh-
ms hizmetler 

I - Daimî olanlar 
680 Liman ve sahil hizmetleri 

.1 Mayin yok etme masrafları 35 000 40 000 58 42<i 
2 Limanları temizleme, tarama 

ve mendirek masraflariyle şa
mandıra yaptırma, nakil ve, ye
rine koyma, bakım ve onarma 
masrafları' 166 000 80 000 130 000 

3 Limanlarda sahilden verilecek 
milletlerarası işaret malzeme 
ve vesaitinin kurma, satın al
ma, onarma ve diğer masraf
ları 2 000 . 2 000 2 000 

4 Gemilerin süratini tâyine mah
sus olmak iiüere kurulacak 81-

. çülii mil istasyonu umumî mas
rafları ve'bina ve arsa istimlâk 
bedelleri 15 000 20 000 20 000 

5 Muvakkat memuriyet barcı-
rahı ' 6 000 6 000 6 000 

Fasıl yekûnu 224 000 148 000 216 426 
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1942 1943 malî yılı için 

Malî yrlı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen İtabul edilen 

F. M. Muhassasatin nev'İ Lira Lira Lira 

682 
masrafları 

1 Umumî masraflar 

681 Liman idarelerinin deniz nakil 
vasıtaları masrafları 

1 Liman idarelerinin deniz nakil 
vasıtalarının satın alma, yap
tırma, işletme, onarma, bakım, 
kızağa çektirme masraf lariyle 
kızak bedelleri 30 000 32 000 32 000 

2 Liman reis ve memurlarının 
vazife ile gemilere gidip gel
meleri için. deniz nakil vasıta
ları ücretleri 9 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 

areti mektebi 

ı . ' • 

n alma bedeli 

Fasıl yekûnu 

39 000 

190 000 
5 000 

195 000 

42 000 

210 000 
5 000 

215 000 

42 000 

210 000 
5 000 

215 000 

683 Devlet reisine ait deniz nakil 
vasıtalarının her türlü yaptır
ma, satın alma ve işletme mas
raf lariyle sigorta ücretleri için 
Devlet denizyolları işletme u-
mum müdürlüğüne 665 925 794 400 .794 400 

II - Muvakkat olanlar 
0 Devlet Denizyolları işletme u-

mum müdürlüğü için yeniden 
yaptırılacak tersane ve gemile
rin her türlü bedel ve masraf
ları — 750 000 0 

İTİ" - Müteferrik olanlar 
684 Resim, fennî aletler ve levazım 

ve fotoğraf makine ve malze
mesi satın alma ve onarma 
masrafları 1 000 3 000 3 000 

685 Neşir ve propaganda masraf
ları 5 000 7 000 7 000 

686 Ziyafet masrafları 500 1 000 1 000 
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1943 malî yılı için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSaSatUl nev'İ Lira Lira Lira 

687. 

u. Muhassasatın nev'i 

Yabancı mütehassıs, tercüman 
ve memurlar 

1 Ücretlcı* 
2 Harcırah ve sair masraflar 

- 1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 1 I. 
1 1 

Fasıl yekûnu 

688 . Tamir işleri 2 000 . 2 000 2 000 

Üçüncü kısım yekûnu 1.132 426 1 962 402 1 280 828 

' 3 590 

3 600 

3 600 

7 190 

4 000 

3 000 
200 

3 200 

7 200 

4 000 

3 000 
200 

3 200 

7 200 

Dördüncü kısım - Borçlar 

689 Geçen yıl borçlan 
690 Eski yıllar borçları -

1 1938 - 1941 yıllan borçlan 

2 1928 - 1937 » . » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısmı yckımu-
Devlet denizyolları umum mü
dürlüğü için yeniden yaptırıla
cak tersane ve gemilerin her 
türlü bedel ve masrafları 750 000 0 

ÎCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

tkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

912 338 

166 348 

1 132 426 

7 190 

2 968 302 

917 358 

207 402 

1 962 402 

7 200 

- 3 094 362 

863 932 

207 402 

1 280 828 

7 200 

2 359 362 

\ 
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Rapor [*] 

' ' ' " • . ' • • 7 . IV .1943 

Ticaret vekâletinin- 1943 yılı bütçesi için, 1942 yılına nazaran 151 928 lira fazlasiyle 1 905 948 
lira konmuştur. Bu fazlalık lıaşlıca 4327 sayılı kanunla bilûmum harcırahlara yapılan zamdan, 
P . T. T. Umum müdürlüğüne ödenen ücretin artmasından ve'fiyat yükselişleri -dolayısiyle muh
telif masraf tertiplerine yapılması zaruri görülen ilâvelerden ileri gelmektedir. (Müfredatı l ' nu -
-maralı cetveldedir). » 

Hükümetçe teklif olunan 1943 yılı bütçesinin fasıl ve maddelerinin ayrı ayrı tahlilini aşağıda 
arz ediyorum. 

Fasıl 691 : Geçen senekinin aynıdır. 

.Fasıl 692 : Memurlar maaşı faslında geçen seneye nazaran görülen 108 000 lira fazlalık, Büyük 
Millet Meclisine sevkedilmok üzere bulunan Ticaret ataşeliklerine ait kanun lâyihasının hüküm
leri • mucibince ataşeler tahsisatının ücret faslman tenzil edilerek maaş faslına ilâve edilmesinden 
mütevellittir. Mezkûr lâyihanın mucip sebeplerinde 3968 sayılı kanunla ihtiyaç Üstesin* alınmış 
bulunan 19 aded Ticaret ataşeliğine bugünkü vaziyette— tâyin ve nakiller esnasında — 500 - 600 li
ralık ücreti istihkak etmiş memur bulmanın hemen hemen mümkün olmadığı ileri sürülerek Ata
şelere ait ücretli kadroların 5 nei dereceden başlayan maaşlı kadrolara tahviliyle kendilerine Ha
riciye memurları hakkında cari 1906 sayılı kanun hükümlerinin tatbik edilmesi ve bütçedeki 
Ataşeler tahsisatını artırmamak maksadiyle de 19 Ataşelik kadrosundan 6 adedinin (L) cetveline 

ilâvesi istenmektedir. Mezkûr lâyiha hükümleri muvafık görülerek kabul edildiği takdirde üeret 
faslından bütçede teklif edildiği veçhile 108 000 liranın değil - çünkü 4178. sayılı kanunla Ataşe
lere verilen fevkalâde zam miktarı 11 521 lira unutul muştur - fakat 119 521 liranın tenzil edilerek 
maaş faslına ilâve edilmesi icabctmcktcdir. Bu sclıepden Memurlar maaşı maddesinde teklif olunan 
396 565 liranın 408 186 lira olarak tashihi lâzım gelmektedir. Ataşeler kadrosunun naklinden maada 
Memurlar maaşı faslında bir değişiklik yoktur. 

Fasıl 693 : Memurlar ücreti maddesinde yukbrıda arz edildiği veçhile, teklif olunan 677 107 
liranın 665 586 lira şeklindo düzeltilmesi icabetmektedir. Bunun haricinde Memurlar ücretinde 
ftir değişiklik yoktur.. Ücretli memurlar kadrosunda münhal adedinin fazla olması dikkati çek
mektedir. Merkezde 122 kişilik kadronun 20 si münhal bulunimaktadır. Bir kısım memurların da asker
lik vazifelerini ifa etmekte oldukları düşünülünce bugünkü şartlar içerisinde Vekâletin memur ihti
yacını temin edemediği anlaşılmaktadır. 

Müteferrik müstahdemler maddesi geçen senekinin aynidir. Ücretlerinin' azlığından ve geçim. 
imkânı -temin edememelerinden dolayı Merkez müteferrik müstahdem kadrosunda bulunan 
45 ortacı,'kapıcı ve gece bekçisi arasından 1942 senesi zarfında 40 kişi istifa etmiş ve ancak Hü
kümetin sâbİt gelirlilere ucuz fiyat üzerinden bazı gıda maddeleri tevzi etmeğe ve parasız kumaş 
vermeğe başlaması üzerine boşalan kadroları •"bekâr hademelerle doldurmak imkânı" hâsıl olabil
miştir. Yaşama şartlarının müşküİleşmekte devam ettiği şu sıralarda hademelerin maddi • vaziyet
lerini düzeltecek tedbirlere ihtiyaç vardır. • • • • ' - ' 

Muvakkat müstahdemler ücreti maddesinde bir değişiklik yoktur. Esasen vekâlette (E) cetveli 
tertibinden müstahdem bulunmadığından bu maddeye konulmuş olan tahsisat hâlen kullanılma
maktadır. 

[*] Raporda sözü geçen cetveller dosyasındadır. 
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îkinei fasılda bahsi geçen kanım lâyihasında Ticaret Ataşelerine de hariciye roc-

.nmi'ları gibi temsil tahsisatı verilmesi hususunda hükümler mevcuttur. Ancak şimdilik Vekâletçe 
temsil tahsisatı verilmesine lüzum görülmemekte olduğundan (Dış teşkilât temsil tahsisatı) adlı 
faslın açık bulundurulması iç/m bir lira konmuştur. 

Fasd 604 : Muvakkat tazminat faslında bir değişiklik yoktur, 

Fasıl G95 : Tekaüt ikramiyesi faslı geçen senekinin aynıdır. 

Fasıl G96 : 4178 sayılı kanun geregineo verilen çocuk zammı için geçen sene bütçeye konan 
1 000 lira kfıfi gelmediğinden sene zarfında bu fasia 500 lira ilâve edilmiştir. 1943 yıh için teklif 
edilen miktar da aynen 1 500 liradır. > • .' 

Fasıl G97 : Yakacak zammı faslında bir değişiklik yokt,ıu\ 

Fasıl 698 : Merkez büro masrafları faslının birinci kırtasiye maddesine geçen sene 5 500 lira 
tahsisat konmuştu. Bu sene 6 G00 lira istenmektedir. Çeçen sene tahsisatından bakiye kalmamıştır. 
1943 şubatında kırtasiye fiyatlarına zam yapılmıştır. 

Mefruşat vo demirbaş maddesi için geçen sene bütçeye konan 5 000 Ura tahsisattan bakiye kal
mamıştır. Bu yıl liçin 6 000 lira istenmektedir. 

Üçüncü tenvir maddesine geçen sene konan 3 000 lira tahsisat malî yıl sonuna kadar ancak 
kifayet edecektir. Son zamanlarda elcktirik fiyatlarına zammcdildiğimlcn hu sene "için 3 600 lira 
tahsisat talep edilmektedir. 

Teshin maddesi için de hu sene 1 000 lira fazlasiyle 4 000 lira tahsisat talep edilmektedir. 1942 
tahsisatının yüzde onu Koordinasyon heyeti karariyle mevkuf tutulmuştur. Tahsisat bakiyesi kal
mamıştır. Nakliye ücretleri İle odun fiyatları yükselmiştir. , 

Beşinci müteferrika maddesine geçen sene verilen 5 500 lira tahsisat kâfi gelmediğinden 
1 000 liralık münakale yapılmıştır. 1943 yılı için 6 600 lira istenmektedir, 

Merkez büro masrafları faslının yukarıda arzediien her maddesi için talebedilen umumiyetle yüzde 
yirmi nispetinde zammın, fiyatların yükselmiş, bulunması dolayısiyle kabul edilmesi muvafık olur, 

l^asıl G99 : Vilâyetler büro masrafları faslının birinci kırtasiye maddesine geçeni sene gibi 4 500 
lira tahsisat konmuştur. Geçen seneden tahsisat bakiyesi kalmamıştır. 

Bu faslın diğer maddelerinde de bir değişiklik görülmemektedir. Mart sonu itibariyle mefruşatta 
1 037 lira, tenvir ve teshin de 1 300 lira ve müteferrika da 845 lira taiısisat bakiyesi vardır. 

Fasıl 700 : Matbu evrak ve defterler faslına geçen sene vazedilen 5 000 lira tahsisat kâfi gelme
diğinden 1 000 liralık zam yapılmıştır. Bu sene de 6 000 -lira taiısisat istenmektedir, Yüzde yirmi 
nispetinde olan bu zammın kabulü muvafık olur. ' ' 

Fasıl 701 : Münakalât vekâletinin 20 . 1 . . 1943 .tarih, ve 188 D. 49. 943/1 sayılı tezkeresiyle 1943 
yılı için talebettiği posta ve telgraf üerct miktarı 83 289 liradır vo geçen seneye nazaran 09 403 lira 
fazladır. Usulen 1941 senesi Posta telgraf ve telefon istatistiklerine göre tesbıt edilen ücret miktarın
daki bu artışın sebebi, iaşe teşkilâtının o sene zarfında kurulmuş olmasıdır. 

İkinci maddedeki telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları için bu sene 5 400 lira fazlasiyle 
32 400 lira tahsisat talcbedilmcktedir. Geçen seneki tahsisat kâfi gelmemiş olduğundan bu maddeye 
sene zarfında 4 000 liralık zam yapılmıştır. 

Fasıl 702 : Kira bedeli faslında bir değişiklik mevcut değildir. Tahsisatın 7 500 lirası merkezde 
vo mütebakisi vilâyetlerde kullanılmaktadır. Mart sonu itibariyle taiısisat bakiyesi 1 300 lira olup 
malî sene nihayetine kadar ancak kâfi gelecektir. 

Fasıl 703 : Vekâletin nakil vasıtaları faslı geçen senekinin aynıdır, 
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Fasıl 704 r Daimî ve muvakkat memuriyet ve müfettişler harcırahlarında görülen yüzde 40 nis

petinde zam, 4327 sayılı kanunla harcırah yevmiyelerine yapılan yüzde 50 zamla muayyen tarifeli na-' 
kil vasıtaları ücretlerine yapılan yüzde 30 zamınmvasatisi alınmak suretiyle elde edilmiştir. 

Ecnebi memleketler harcırahı için geçen sene 4 000 lira tahsisat verilmişti. Tahkikat için harice 
bir müfettişin izamı üzerine bu tahsisata 1942 sollunda 15 000 lira ilâve etmek zarureti hâsıl olmuştu. 
Mart sonu itibariyle talısisat bakiyesi 4 000 liradır. Bu sene için 9 300 lira • tahsisat istenmektedir. 
Ecnebi memleketler harcırahı olarak geçen sene bütçesine konulan 4 000 liraya, memur ve müfet
tişler harcırahlarında yapıldığı gibi, bu sene yalnız yüzde 40 zam ierasiyle iktifa edilmesi muvafık olur, 
kanaatındayım. 

Fasıl 705 : Melbusat faslı için, kumaş ve dikim malzemesi fiyatlarının yükselmesinden dolayı 
bu sene 2 000 lira fazlasiyle 8 000 lira tahsisat istenmektedir. Esasen geçen sene verilen 
6 000 lira kâfi gelmediğinden bu tahsisata 2 000 lira zam yapılmıştı. 

? Fasıl 706 : Tedavi masrafları faslında bir değişildik yoktur. 

Fasıl 707 : Dış sergiler masrafı olarak bu sene de aynen 86 000 lira teklif edilmektedir. Normal 
zamanlarda Laypzig, Milano, Viyana ve Selanik gibi tanınmış sergilere iştirakin memleketimizi ve 
ihraç mallarımızı tanıtmalı hususunda faideleri bulunmakla beraber bugünkü dünya vaziyetinde 
böyle bir iktisadi menfaatin temin edilebilmesi pek şüphelidir.: Zaten bu sergilerden bir çoğu dünya 
harbinin devanır müddetince kapalı bulunmaktadır. Geçen sene zarfında yalnız Filibe sergisine 
iştirak edilmiş ve 18 000 lira kadar bir masraf yapılmıştır. Mütebaki tahsisatın büyük bir kısmı. 
münakaleler için kullanılmıştır. Dış sergiler için teklif edilen 86 000 lira tahsisattan siyasi mülâ
hazalarla muhafaza edilmesi icabeden kısmın tesbiti ile mütebaki tahsisatın bütçeden çıkarılmasının 
muvafık olacağı fikrindeyim. Takdir Encümenindir. 

ikinci ve üçüncü maddelerdeki Dış ve iç kongre masrafları tahsisatında bir artış yoktur. Geçen 
sene bu maddelerden sarfiyat yapılmamıştır. 

Fasıl 708 : Ziyafet masrafları için, 2 000 lira fazlasiyle 3 000 lira tahsisat talebedilmektedir. 
Bu sene ticaret hayatınKteıhsil eden heyetlerle daha sıkı temaslarda bulunulması lüzumlu görülmek
tedir. Geçen seneden talısisat bakiyesi kalmamıştır. 

Fasit 709 ; Tahlil ve Ölçüler lâboratuvai'Jarı için bütçeye mevzu 10 000 lira tahsisatta bir artış 
yoktur. Mart sonu itibariyle geçen seneden 4 200 lira tahsisat bakiyesi mevcuttur. Bu bakiye bilhassa 
ölçüler müdürlüğü için elzem bazı âletlerin dünya harbi dolayısiyle satın almaıhamasuıdan mütevel
littir. ; . . . . - . • • 

.. Fasıl 710 : Ticaret ataşeliklerinin umumî masrafları maddesi için geçen seneye nazaran 9 324 Ura 
fazlasiyle 50 000 lira tahsisat istenmektedir. Geçen seneki 40 676 liralık talısisat kâfi gelmedi
ğinden 5 000 liralık zam yapılmıştır. Dış memleketlerde hayat pahalılığının artması dolayısiyle bu sene 
istenen tahsisatın kabul edilmesi muvafık olur. . , 

Ticaret ataşeliklerinin daimî ve muvaltkat memuriyet" harcırah] arı için geçen sene bütçeye 23 000 
lira konmuş ve tahsisatın kifayetsizliğinden dolayı 25 000 lira zam yapılmıştı. Bu sene de aynen 
48 000 lira tahsisat talep edilmektedir. Mart sonu itibariyle 10 000 lira tahsisat bakiyesi vardır. 

Ataşelikler hakkında yukarıda arzedilen kanun lâyihası hükümleri muvafık görülürse Muvaltkat me
muriyet harcırahları geçen seneye nazaran azalmış bulunacaktır. Bu takdirde teklif edilen 48 000 
lira tahsisatın bir miktar azaltılması muvafık olur nıütalâasmdayrm: Takdir encümenindir. 

Fası) 711 : Yazı, neşir ve propaganda masrafları faslı için geçen sene olduğu gibi 25 000 li
ra,-tahsisat talep edilmektedir. Koordinasyon Heyetinin verdiği bir karar üzerine bir müddetlen-
beri çıkmamakta bulunan vekâlet mecmualarının tekrar neşri için Maarif vekâletinden izin istih
sal edilmek üzeredir. Bu neşriyatın faideli olduğuna kaniim. Geçen seneden mart sonu itibariy-
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le 10 000 lira tahsisat bakiyesi mevcuttur. 25 000 lira tahsisatın sureti sarfını gösterir liste ilişik
tir. . • • . ' • . • . . • • • ; ! ; J •" ' 

Fasıl 712 : MilleMerarası müessese ve teşekküllere iştirak hissesi faslında bir değişiklik yok
tur. Bu fasıldan Paris'te Beynelmilel Ölçüler bürosu İle Brüksel'de. Beynelmilel. Ticaret enstitü
süne iştirak hissesi ödenmektedir. • • ; 

Fasıl 713 : Gecen yıl bütçeleri faslında bir değişildik yoktur, ^ 

Kasıl 714 : Eski yıllar borçları geçen sonekinin aynıdır, • 

Fasıl 715 : Tarım satış kooperatifleri'ile birliklerin idare masraflarına. ; yardım fash tahsisa-
ti geçen sencki gibi 10 000 liradır. Bu tahsisat malî sene' nihayetine doğru /vekâletçe yardıma 
mulitaç görülen teşekküller arasında taksim edilmektedir. Bu günkü vaziyette kooperatif ve bir
liklerin malî durumları umumiyetle iyidir. 

Fasıl 7.H> : Ticari istihbarat" için bu Sene de teklif edilen 10 000 lira tahsisat: tamamen Ana
dolu Ajansı içindir. ' -':• >•.. 

Fasıl 717 : İzmir sergisine yardım faslı için geçen sene olduğu gibi'50 000 lira tahsisat is
tenmektedir. Geçen sene tahsisatı İzmir defterdarlığı emrine gönderilmiş bulunmaktadır. 

(D) Cetveli— Müteferrik müstahdemlerde hiç-bir değişiklik yoktur. Nakil vasıtaları cetvelinin 
Toprak mahsulleri Ofisi kısmında Hububat- nakliyatı işinde .kullanılmalı üzere birçok vesaitin 
mubayaası talep edilmektedir. 4382 sayılı kanunla Ofis için 45 kamyon ile 5 kamyonet satın alın
masına müsaade edilmiş, fakat bunlardan ancak 31 kamyon tedarik edilebilmiştir. 

Bütçe lâyihasının tahlilinden sonra, Ticaret vekâletinin geçen serie zarfında başlıca faaliyet 
mevzuu olan fiyatlar meselesine kısaca temas etmeği faydalı görmekteyim, 

1942 malî yılının başlangıcında tatbik edilmekte bulunan-fiyat sistemi, bilhassa iaşe 'teşkilâtı
nın arzu edilen şekilde işliyememesinden dolayı, t-esbit edilen resini fiyatlarla bir çok gıda ve sair 
maddelerin piyasalardan teminini imkânsız bir hale.getirerek gittikçe genişliyen bir kara borsanın 
meydana gelmesine sebep olmuş ve bu 'hususta her taraftan yükselen şikâyetler üzerine Hükü
met fiyat politikasını değiştirmeğe karar vererek bilindiği gibi bugünkü serbest rejimi tatbik et
meğe başlamıştır, 

Fiyatların serbest bırakılmasından beklenmiş olan başlıca faydalardan biri zirai fiyatları yük
seltmek suretiyle istihsalin arttırılması idi. Filvaki serbest fiyat politikası en müspet tesirini bu 
sahada göstermiştir, önümüzdeki aylarda hava şartlarının müsait gitmesi halinde zirai istihsalin 
geçen seneye nispetle çok artacağı tahmin edilmektedir. Bu vaziyet tahakkuk ettiği takdirde bir 
senelik ihtiyacın temini ile beraber ehemmiyetli bir stokun vücude getirilmesi de mümkün olabi
lecek ve belki de Toprak mahsulleri ofisinin jıiyaıada icabında yapacağı müdahalelerle hububat 
fiyatlarını makul bir seviyede tutmak imkân dahiline girecektir. 

Aynı zamanda ümit edildiği veçhile, kontrolün kaldırılması ve fiyatların yükselmesi üzerine 
saklı bulunan malların bir kısmı piyasaya arzedilmiş ise de, enflâsyonu önlemek bakımından he
nüz daimî bir tedbirin alınmış olmadığı ve fiyatların yükselmekte devam edeceği hakkında mev
cut kanaat saklı bütün malların ortaya çıkmasına mâni olmaktadır. 

Fakat, artan istihlâk karşısında istihsalin kifayet etmemesi ve esas fiyat olan buğday fiyatı
nın ilk zamanlarda bilhassa belediyelerin rekabeti dolayısiylc süratle yükselmesi bütün fiyatlar 
üzerinde tesirini göstermiş ve fiyatların muayyen bir seviyede istikran hakkında beslenen ümit 
tahakkuk etmemiştir. • ' 

İstihlâkin fazlalaşması, ithalâtın azalması, münakalât güçlükleri, müstahsil ve tüccarın fazla ka
zanç, temini hırsı ve tedavül hacminin artması gibi sebeplerle süratle yükselen fiyatlar, varlık 
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Vergisinin kabul edilmesi üzerine kısa bir müddet için sabit kalmış • fakat ;son zamanlarda piyasa
da yine yükselme temayülleri görülmeğe başlanmıştır. 

• Bugünkü bulunduğumuz vaziyette matlup olan fiyat politikası, Hükümete* tesbit edilecek bir 
seviyede fiyatların . tutulması ve bütçe bakımından menfi tesirlerini her gün gördüğümüz fiyat tc-
reffüünün önlenmesidir. - Böyle bir istikrarın temin edilmesinde başlıca üç âmilin müessir olacağı 
kanaatmdayım: 

1. — Yukarıda da arzcdildiği veçhile bu senelti zirai İstihsalden elde edilecek netice.' Eğer 
ümit edildiği gibi mahsul bol olursa, Ofis vasıtasiylc hububat fiyatlarında temin edilecek istik
rar diğer fiyatlar üzerinde do müspet bir tesir: icra edecektir. 

2. — Bu sene 400 milyon liraya yükselen fevkalâde masrafları karşılamak için alınacak malî 
tedbirlerin mahiyeti. Bugünkü fevkalâde vaziyetten istifade eden sınıfların ellerinde toplanan faz
la iştira kudreti vergi, istikraz ve şimdiye kadar memleketimizde tatbik edilmemiş' bulunan mec
buri tasarruf usuliylc Devlet Hazinesine intikal ettirildiği takdirde istikrar politikasının tatbiki 
bir derece kolaylaşmış olacaktır. 

3. — İktisadi hayatımızla ilgili vekâletler arasındaki iş birliğinin derecesi. İstihsal safhasından 
tevzi safhasına kadar iktisadi bayatımızın arızasız bir şekilde işlemesinin temini, ancak teşkila
tımızda zuhur edecek herhangi bir aksaklığı düzeltecek tedbirlerin vakit kaybûtmeden zamanında 
alnım asi ile kabildir. Bıı hususta alâkadar vekâletlerin daimî temas halinde bulunmaları memle
ketin muhtelif m rn takalarında hazan müşahede edilen gayri tabii fiyat tem ev vüçl erini asgari bir 
hadde indirecektir. 

Saygılarımla, 

Raportör 
Giresun mebusu 

Ayet Sayar' 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep'edilen kabul edilen 

Lira Lira ' 

Birinci kısvrti - Maaşrücret, tali-
sisat, tekaüt ikramiyesi ve 'ben

zeri sahsa aü istihkaklar 

I - Vekil tahsisatı, maaşlar ve 
ücretler 

691 Vekil tahsisatı 
692 Maaşlar 

1 Memurlar maaşı ve temsil tah
sisatı 

2 Açık maaşı 

5 320 

288 565 
2 000 

5 320 

396 565 
2 000 

5 320 

408 086 
2 000 

693. 

0 
694 
695 

696 

697 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
1 Memurlar ücreti 
2 Müteferrik müstahdcmlci' üc

reti 
3 Muvakkat müstahdemler üc

reti 

Fasıl yekûnu 

II - Diğer istihkaklar Dış teşkilât temsil tahsisatı 
Muvakkat tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanun gereğince ve 
rilecek çocuk zammı. 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

290 565 

785 107 

129 028 

1 500 

915 635 

0 
64 400 

2 640 

360 

1 000 

398 665 

677 107 

129 028 

1 500 

807 635 

1 
64 400 

2 640 

360 

1 500 

410 086 

665 586 

148 062 

1 500 

815 148 

0 
64 400 

2 640 

861 

3 000 

Birinci lasım yekûnu 1279 920 1280 421 1301455 
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P. M. nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 
• Lira : Lira 

îhinci kısmı - İdare masrafları 

• I - Hizmete ait olanlar 
698 

699 

700 
701 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

Merkez büro masrafları 
Kırtaasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshiri 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Matbu evrak ve defterler 
Posta, telgraf, telefon ücret ve 
masrafları 
Posta, telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

5 500 
5 000 

, 3 000 
.* 3 000 

6 500 

23 000 

4 500 
5 000 
2 500 
2 500 
4 000 

18 500 

6 poo ,, 

•• 13 886 
-

31 000 

6 600 
6 000 
3 600 

' 4 000 
6 600 

26 800 
' ' * ' ' • 

4 500 
5 000 
2 500 
2 500 
4 000 

18 500 

6 000 

" - ' . ' • 

83 289 

32 400 

6 600 
6 000 
3 600 
4 000 
6 600 

26 800 

4 500 
5 000 
2 500 
2 500 
4 000 

18 500 

6 000 

83 289 

32 400 

Fasıl yekûnu 44 886 , 115 689 115 689 

702 Kirabedeli 30 000 30 000 30 000 
703 Nakil vasıtaları 

1 Vekâlet otomobili :3 300 ,••••:, - 3 300 3 300 
2 Diğer nakil vasıtaları 1 250v • 1 250 1250 

Fasıl yekûnu. 4 550 4 550 4 550 

II - Şahsa ait olanlar '"''•",:: 
704 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet'harcırahı ; : 12-000 : 16 800 16 800 
-.-.••.-. 2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı ' 24 000 33 600 33 600 
3 Müfettişler harcırahı 32 000 44 800 44 800 



235 — 

r. 

705 
706 

M. 

.. 4 

Muhassasatm nev'i 

Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince ya-

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Liııt *.; ; 

19.000 

87 000 

8 000 

711 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

••':' Lira: ' '. Lira 

9 300 9 300 

104 500 104 500 

8 000 8 000 

pılacak tedavi, yol vesaire 
masraflara 1 500 1 500 1 500 

İkinci kısım yekûnu 223 436 . 315 539 315 539 

Üçüncü kısım - Daireye malı-
'stı$ hizmetim" 

I - Daimî olanlar 
707 Sergi ve kongreler masrafları ' " " •"""."".'• ~ 

1 Hükümetçe iştirakine karar ve
rilecek dış segriler 35 000 86 00Q.. 72.966 

2 Dış kongcrelere gönderilecek-
lerİu harcırah ve sair -masraf
ları 1 000 1 000 , ' 1 000 

3- tç kongrelerin ve resmî malıi- . . , ' - _ . 
vette toplantıların - tesis, idare . . . 
izaz, ikram ve sair masrafları 3 000 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu . 39 000 . .90 000 76 966 

708 Ziyafet masrafları 1000 3 000 3 000 
709 Tahlil ve ölçüler lâboratuvar 

lan için makine, alât, edevat ve 
ecza satm alma ve taamir mas- . 
rafları 8 000 10 000 10 000 

7İÎ) Ticaret ataşelikleri masrafları 
Umumî masraflar' 
Daimî ve muvakkat memuriyet 
harcırahları 

Fasıl yekûnu 

İli. - Müteferrik olanlar 
Yazı, neşir ve propaganda mas
rafları -:- .".- *-'•'• 

45 676 

48 000 

93 676 

25 000 * "• 

50 000 

48~Ö0Ö 

98 000 

25 000 

50 000 

"40 000 

90 000 

25 000 
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1942 1943 mali yılı için 

Mâli yılı Hükümetçe Encümeneo 
tahsisatı talep edilen ltabul edilen 

MuhaSBasatin nev'İ Lira Lira Lira 

Milletlerarası müessese ve te
şekküllere iştirak hissesi . . . 2 700 2 700 2 700 

Üçüneü kısım yekûnu 169 376 228 700 207 666 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 8 000 8 000 8 000 
Eski yıllar borçları 
1938 - 1941 yıllan borçları 3 288 3 000 3 000 
1928 - 1937 » » — 188 188 

Fasıl yekûnu 3 288 3 188 3 188 

Dördüncü kısım yekûnu 11 288 11 188 11 188 

. Beşinci ktmn - Yardımlar 

2834 sayık kanunla 3018 sayılı 
kanunun 7 nci maddesine göre 
kurulu teşekküllerin idare mas
raflarına yardım 10 000 10 000 10 000 
Ticari istihbarat için yardım 10 000 10 000 10 000 
İzmir arsıulusal fuvarına yar
dım 50 000 50 000 50 000 

Beşinci kısım yekûnu 70 000 70 000 70 000 

tCMAL 

Bİrinei kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüneü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN; 

1 279 920 

223 436 

169 376 

11 288 

70 000 

1 754 020 

1 280 421 

315 &39 

228 700 

11 188 

70 000 

1 905 848 

1 301 455 

315 539 

207 666 

11 188 

70 000 

1 905 848 
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Rapor [*]' 
17 .17 . 1943 

Ziraat vekâleti 1943 malî yılı bütçesini inceledim: 

1942 yılında Yüksek Ziraat enstitüsü dahî dahil olduğu linkle bu vekâlet bütçesi yekûnu 
(8 950 847) lira iken bu yıl (4 865 000) lira fazlasiylc (13 815 847) liraya yükselmektedir. 

Nafia bütçesinin yapı ve inşa işleri tertibinde 91 440 ve Avrupadald talebeler için Maarif 
bütçesinde (17 964) lira tahsisat bulunduğuna göre Ziraat vekâleti bütçesinin hakikî yekûnunun 
(13 925 251) liradan ibaret olduğu görülür. 

Bu fazlalığın bir kısmı eskiden mevcut tertiplere ihtiyaç ve lüzumu dolayısiylc yapılan zam
lardan ileri gelmekte, bir kısım da yeniden ihdası düşünülen müessese veya teşkilâtın tesis ve 
idare masraflarını karşılamaktadır ki bu yıl konan yent tahsisatın müfredatı aşağıda yazılan
lardır. 

Ziraat teknik okulları 
Bchço enstitüleri 
Kavuçuk müessesesi Ve iıişaatı 
Teknik okulları ve B. enstitüleri nakil vasıtaları bedelleri 
Karasığır tecrübesi 

» » için Z. işletmelerine 
Z. Bankasına verilecek zarar karşılığı 
Üç vilâyette yapılacak teşkilâtın kadro tufan 
» 
» 
» 
» 
•» 

.» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
2* 

. •» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

tenviratı 
teshini 
icarı 
nakil vasıtası 

» » işletmesi 
M. harcırahı -
fennî alâtı 

1 7C7 000 
1 231 070 

250 000 
30 000 
50 000 
50 000 
93 285 

114 000 
10 000 
20 000 
10 000 
60 000 

. 12-500 
30 000 
20 000 

3 747 855 

Gerek yeni teşkilât ve merkez, gerek bu yıl açılacak olan müesseseler kadrolariyle 2919 saydı 
kanun mucibince Y. Z. enstitüsü stajiyerlerinden fiili kadroya alınmaları zaruri bulunan ziraat 
mühendis ve veterinerler ve diğer kadro tutarını aşağıda olduğu gibi telhis edebiliriz: 

[*.] Rapnrda sözü geçen cetveller dosyasındadit. 
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Ziraat umum. müdürlüğü merkez teşkilâtı için 
» ' ' • ' » > vilâyet » » 

Orta ziraat mektepleri için 
Veteriner nmum müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı için 
Bakteriyoloji ve seroloji müessesesi iğin 
Aygır depoları için 
Yüksek ziraat enstitüsü için 
Hukuk müşavirliği için 
Seferberlik müdürlüğü için 

Lira 

43 398 
104 366 

16 737 
39 813 
7 336 
3 873 

102 352 
1 221 
1 434 

K. 

48 
88 
48 
60 
<ı>2 
3G 
G8 
12 
12 

Umumî yekûn 320 534 64 
(|j) cetveline enstitülerden, iade olunan 56 961 12 

^ 
263 573 52 

lînslitü kadrosu noksanı olup ilâve olunan 204 İS 

" . • ; . . " " " " . " ' - * . . " . • ' 2 6 3 7 7 8 0 0 

• Şayi- itibariyle (L) cetvelinden ziraat ve veterinerler İ̂ in. 151 memuriyet serbest bırakılmış. Yüksek 
ziraat cııstitîistü tedris heyetinde kendi kanunlarına gihr, ter.fi müddetleri gelmiş ve unvanları yük
seltilmiş olanlar için do (L) cetvelinden 35 aded asistan, başasistan vo profesör kadrosu alınarak, 
buna mukabil de asistan gel' vo doçent olmak üzere 25 momuriyet (L) cetveline iade olunarak uıevr 
kul' tutuImustui'i 

(L) cetvelinden alman 151 memuriyetten 113 ü ziraate ait olup tutarı 164 409, 24. ve 36 sı veteri
ner olup tu tu M 51 123, 28 lirayı bulmaktadır. Bunlardan başka (IJ) cetvelinden fiili kadroya 

hukuk müşavirliği için 30 lira maaşlı bîr memur ve seferberlik müdürlüğü için de 35 lira maaşlı bîr 
(jet' geçirilmektedir. 

• Yüksek ziraat enstitüsü fiili kadrosuna almanlar karşılığı ise 102 352, 68 lira tutmakta ve (L) cet
veline iade olunanların ki de 56 961, 12 lirayı bulmaktadır. 

Yüksek ziraat enstitüsü 1942 bütçesinde noksan olarak konan 204, 48 lirayı da ilâve ettiğimiz tak
dirde .(TJ)' cetvelinden fiili kadroya almanlar karşılığının umum yükûnumin yukarıda yazılı olduğu 
gün 263 778 lira olduğu görülür ki, cetveli bağlıdır. 

(D) cetvelinde 30 875 lira fazlalık vardır. Bunun 870 lirası evvelce (E) kadrosunda bulunan 
motosiklctcilcr ücreti olup 30 000 lirası da tohum temizleme evleri makinist kadrosuna yapılan zam
lardan ileri gelmektedirki, bu zamlar makinistler kadrosunda 70 liraya kadar çıkmakta diğer müs
tahdemler kadrosunda 5 - 15 lira arasında değişmektedir. 

Bh- nüshası bağlı olarak sunulan bu cetvelin tetkikinden dahî anlaşılacağı veçhile ge
rek merkez gerek bahçe ziraatı işleri, aygır depolan ve inekhane ve ağıllar gibi müesseselerin 
müstahdemleri kadrolarında tahsisatları dahilinde kalmak şartiyle adetleri indirilip ücretleri yük
seltilecek bir kısım değişikliKler yapıldığı görülmekle beraber yekûn itibariyle de 471 liranın 
kadro tutarından fazla olarak konmuş bulunduğu nazarı dikkati eelbeder. Şn halde 3 ncü fas
lın 2 neî maddesi ile fasıl yekûnunun ona göre düzeltilmesi gerektir. 

Yüksek ziraat enstitüsü İX kadrosunda da tahsisat yekûnunu aşmamak şartiyle bir değişiklik 
yapılması yeniden teklif olunmaktadır ki, en ziyade bir meslek sakibi olan kimselere yapılan 

bu zamlardan bir tanesi istisna edilirse diğerleri için yapılan zammm 5 - 1 5 lira arasında olduğu 
görülür. 
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E. Cetveline ait fasıllarda görülen 500 lira noksanlık yakanda arzolunduğtt gibi motosikletli

lerin daimî bir vazife olarak D. kadrosuna alınması lüzumundan doğan bir tenzilâttır. 

E. cetveline yeni teşkil edilecek Kavuçuk müessesesiyle teknik okulları ve bahçe ensttülerinin 
muvaldtat müstahdemleri ücretlerinin <le zam ve ilâvesi İktiza edeceğinden Iıakiluttte bu cetvele ait 
tahsisatın fazlalaştırdmış olacağı tabiidir. 

Nafia vekâleti 1943 bütçesinde mevcut bulunan VÛ Ziraat vekâletrao ait olan inşa tahsisatının 
1942 dekinden 4 lira nolssaniyle 91 440 lira olduğunu yukarıda arzetmiştim. Bu yıl istenilen mik
tar Nalla veladeti bütçesine nakli zarurî olan 190, 000 lira* ile beraber 281 440 liradır. Bağlı cet
velden de anlaşılacağı veçhile bu miktarın büyük bir kısmı muhtelif yerlerdeki müesseselerin esas
lı tamiratına 90 000 lirası da yeniden yaptırılacak olan Kavuçuk müessesesesi inşaatına talısis olun
maktadır. 

Tekaüt ikramiyesi İşin istenilen miktar geçen , yıünkinden 5 000 fazlasiyle 25 000 liradır. Üç 
senelik vasati jse 18 800 lirayı buluyor, , _' • ' ^ 

1943 bütçesinde konan tahsisatla muhtelif motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarının satın aitti* 
mas; düşünülerek kadroya ilâvesi yapılmıştır ki, listesi bağlı olan raotörlü taşıtlar tutarının 
113 500 liraya baliğ olacağı anlaşılmakta ve bununda Maliye bütçesine devredilmek üzere bütçe' 
sonuna ilâvo olunduğu görülmektedir. •' . _ 

D. cetvelinin mektepler talebe kadrosunda da değinildikler yapılmış ve dört mektepte talebe 
yekûnu 130 dan 150 ye çıkarılmıştır. 

Yine bu cetvelde Teknik okullar talebe kadrosu 700, Bahçe cnstitülei'ininki ise 200 olarak goâ-> 
teıilmiş ise de alınan izahat neticesinde üç teknik, okul kadrolarının her birinin 300 erden, Manisa^ 
nın ki 100 den ki, ceman 1 000 olduğu ye "Bahçe enstitülerinde beheri 200 den ,6Q0 talebe kad* 
rosu bulunacağı anlaşılmış olduğundan cetvelde do ona göre tetkikat yapılması iktiza etmektedir. 

Kira bedelinde 10 000 lira bir fazlalık vardır ki o da üç vilâyette yapılması kararlaştırılan 
yeni teşkilât dolayısiyledir; 

Umumî formülde do bir çok değişiklikler yapılmış olup bu da 1942 bütçesi fasıllarında mev
cut olan metinlerin • buraya naklinden başka esasen mevcut olanların izahından veya yeniden bir 
krsım hükümlerin ilâvesinden ileri gelmektedir, 

Bunlardan : ". : •• ' - ' • ' • • ! .. , • • • • . . ' • 

1 nci madde tatil devresinde klinikleri açık olan. müesseselerdeki muallim veya memurların 
iaşelerinin temini için; 

16 ncı madde belediyelere ait fidanlıklara da nakdî yardımda bulunabilmek salâhiyetini' almak 
iç»i; , 

«Diğer masraflar? başlığı altındaki 4 ncü maddede talebeye verilecek mükâfat bedellerinin 
ödenebilmcsi.ni temin için tadil suretiyle tesbit olunmuştur. 

2 nci maddedeki değişiklik bir tavzihten ibarettir. ,--..;,,>; 

Yeniden yazılanlardan : r *' • "~~ ' " ' '" • : ~ • : , 

3 ncü madde cskıi bir formül hükmünü tavzih ve tadat etmek maksadiyİe} 

18 nci m'adde kombina masraflarının bir kısmının umumî bütçeye alınmış olması dölayısiyle; 
38 nci madde eskiden mevcut bir hükmün tavzihi için yeniden yapılmış olan bil' formüldür ki bil 

formüle.gorc kanunen toplamağa ve imha veya teslime mecbur oldukları hastalıklı veya böcekli 
nebat veya parçalariyle hasara veya yumurtaların mükelleflerden de para mukabilinde satın alına
cağı anlaşılıyor. 
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Şu laledir mükellefiyet mefhumu ve bu husustaki muhtelif kanunların hükümleri ortadan kal

dırılmış oluyor demektir. Onun için bu formüldeki «mükellefi ye ti i veya» keli m elerinin tâyini mü
nasip görmekteyim. 

42 nei madde fidaııl iki ardaki sulama tesisatı malzmo ve İnşaatı masraflarının temini için 
tavzihaıı; 

43 lieü maddede 'yeniden açılan 741 nei fasıldaki kauçuk ıslah ve tecrübe istasyonları masraf
ları için tesbit olunmuştur. 

.44 ııcü madde olarak konan formül «Teknik okulların ve Bahçe enstitülerinin inşaatı» içindir, 

3611 numaralı Nafia teşkilât kanununun 27 nei maddesi iııaat tahsisatının Nafia bütçesinde 
toplanmasını emrettiğine göre bu hükmün teknik okullar ve Bahçe enstitüleri inşaatına şâmil ol
madığını teyit edİeı herhangi-bir diğer kanunî hüküm mevcut olmadıkça formülün 44 ııcü mad
desi üzerinde durulması lâzım gelia' mütalâasındayım. ' ' 

45 nei madde Yüksek Ziraat Enstitü ve lâ bora tu var] arı Umumî masrafiariylc fennî alât ve Jcvu-
zunı ve bunların işletmelerini temin İçin yeniden ve tavzihan yanılmıştır. 

«Diğer masraflar» başlığı altındaki 13 maddelik metinler 748 nei faslın 13 ncü maddesi saı-fi-
atına ait olup 10 ncuya kadar olan aynen, 11 ve 12 ncisi do tavzih için yeniden tesbit olunmuştur, 

«idare masrafları» baslığım taşıyan kısımda 748 nei faslın 3 ncü maddesine ait olup evvelce 
952 nei faslın 2, 3, 4, 8 ve 9 ucu maddelerine temas eden tahsisatın sarf suretlerini gösteren hü
kümleri ihtiva etmektedir. 

Y. Ziraat enstitüsüne ait olan kısımların en sona getirilerek 44 neü maddenin 45 ve 45 nei 
maddenin de 44 ncü olarak numaralanması ve hepsinin bir teselsüle tabî tutularak rakaııılaudı-
rılması daha doğra olur kanaatindeyim. 

Aynen naklolunanlar: , 

37, 39, 40,.41 nei maddeler olup bunlar da 1942 bütçesinin 925, 927/2, 931/3, 941/2 uci fasıl 
vo.ıııaddelcrindcki metinlerin aynıdır. 

J\u seııeki bütçenin fasıl ve unvanlarında bir kısım değişiklikler yapılmış olduğu gibi Y. Zi
raat enstitüsünün bir kısım tahsisatı da şahsa ait istihkaklar unvanını taşıyan ve birinci kısmiı 
teşkil eden tahsisat mcyannıa sokulmuş ve aynı müessesenin ecnebi mutahassıslar ücretleri do 
vekâlete ait olanlarınkilerle beraber birleştirilmiştir. 

Fasıl ve maddelerdeki çoğalma veya azalmalar mucip sebepleriyle yaplan diğer değişiklikleri 
ve bunlara bir kısımları hakkındaki düşüncelerimi de aşağıda sırasiylc arzediyonun. 

Fasıl 720 - M. 1. : Yukarıda arzettiğim sebepler dolayısiyle mcumrlav . maaşı tertibi için 
263 778 lira fazla tahsisat teklif olunmaktadır. 

Fasıl 721 - M. 2. : Evvelce de arzolunduğu gibi teklif olunan müteferrik müstahdemler üc
reti her ne kadar 30 870 lira fazlasilc 934 301 lira ise de (D) kadrosunda yaplan inceleme ne
ticesinde kadro karşılığı tutarının 471 noksaııiyle 933 830 lira olması lâzım gelceeği anlaşıldı
ğından bu terttp tahsisatının ona göre tashihi icap etmektedir. 

M. 3. 60 lira ücretli motosikletlilerin müteferrik müstahdemler kadrosuna aluuımsindan do
layı tertipten geçen yıla göre 500 lira indirilmiştir. 

Fasıl 722 ; Sağlık memura ve Nalbant mektebine tavzifi icabeden askcı-lik dersleıi öğretmeni için bu 
fasla 900 lira bîr zam yapılmış ve esasen ş:eçen yılda 600 liranın münakale suretiyle bu tertibe 
eklendiği görülmüştür. 
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Fasıl 724 : Bu fu.stM.iki fazlalık 5 000 lira olup 1943 malî yılı içinde tekaüt talebinde bulunmak 
ihtimali -olanlar gözönündo tutularak ona göre tahsisat konması lüzumu hâsıl olmuştur. 

Fasıl; 725 : Şimdiye kadar 3 800 lira kadar münakale suretiyle zam gören çocuk zammı. 
faslına 1943 bütçesi için teklif olunan miktar 6 000 fazl asiyle 17 000 liradır. 

Fasıl 728 - M. 4 : Nakliyedeki fiyat n-tışı farkı gözetilerek teshin maddesi olan bu tertibe 
1 000 lira zam yapılmış ve yekûn 5 000 liraya çıkarılmıştır, 

Fasıl 729 - M. 1 : Kırtasiye fiyatlarında yükseliş ihtimali gözönüudo tutularak vilâyetler kır
tasiye tertibine 1 000 liranın ilâvesiyle tahsisat yekûnu 8 000 den fl 000 e yükseltilmiştir, 

M. 3 : Üe vilâyet ziraat teşkilâtının takviyesi ve diğer taraftan tenvir vasıtaları fiyatlarındaki 
yükseliş dolayısiyle bu tertibe 10 000 Uranın zammı lüzumu hâsıl olmuştur. 

M. 4 : 20 000 lirası yeni teşkilâta ve 3 O00 lirası da mahrukat vo nakliyesi, artış payı olmak 
üzere vilâyetler teshin tertibine 23 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

M. 5 : Eşya fiyatlarındaki, yükseliş farkı müteferrika tertibine 10 000 lira zammı istilzam eyle
miştir, 

Fasıl 730 : Matbu evrak ve defterlerde görülen fiyat artışı hesaba katılarak bu fasla 2 000 
lira ilâve olunmuştur. 

Fasıl 731 - M. 1 : Münakalât vekâletinin 26 . I . 1943 tarihli tezkeresi üzerine 5 750 üru Kamla 
posta vo telgraf ücretleri tertibine 50 750 lira tahsisat konmuştur.-

M. 2 : Geçen yıl kifayet etmediğinden dolayı münakale suretiyle zam talebinde bulunulan bu 
tertibe bu sene 1 000 lira ilâve olunmakta'vc resrrtî telefonla ücretli muhabere ve ıııükâfeme bede
li tertipleri bir madde olarak birleştirilmektedir. ' . 

Fasıl 732 : Kira bedeli tertibine üç vilâyette yapılacak olan teşkilât dolayısiyle 10 000 lira
lım zammına lüzum hissedilmiştir, 

Fasıl 733 - M. 1 : Nakil vasıtaları tamir ve işletme tertipleri biri eştir iimekl e beraber akarya
kıt kifayetsizliği ve tamir bedellerindeki artış farkı gözönüııde tutularak vekâlet otomobili ter
tibine 1 500 liranın zammı münasip görülmüştür. . , 

M, 2 : Diğer nakil vasıtaları karşılığındaki artış 12 750 liradır. 

Tiuımıı 250 lirası vekâlet motosikîcri 'benzin ihtiyacı, 12 500 lirası da üç vilâyetin yeni teşki
lâtına verilecek «lan kamyonet ve motosikletlerin işletme ve tamirleri bedelleri için hesap edilerek 
konmuştur. 

Fasıl 734 - M. 1, 2, 3 : Uç vilâyette yapılacak olan teşkilât vo harcırah yevmiyelerinde 4327 
sayılı kanun mucibince icra edilen % 50 zamlarla beraber nakil Vasıtaları . ücretlerinde görülen 
artış farla gozÖnünde tutularak daimî ve muvakkat memuriyet ve müfettişler harcırahı tertiple
rine 10 000, 38 000 lira ve 5 000 olmalı üzere ceman 53 000 liranın ilâvesi zaruri/görülmüştür. 

Fasıl 735 : Müstahdemine verilecek olan ayakkabı ve elbise fiyatlarındaki artış dolayısiyle mel-
İmsat tertibi 1 000 lira fazlastylc (i 200 liraya çıkarılmıştır. 

Fasıl 737 - M. 1 : Süne, kımıl, çekirge, iponoııtot, fare, doınuz vo pamuk hastalıkları müca
delesini teksif «tmekle beraber amelebaşlarının ücretlerinin arttırılması mecburiyeti dolayısiyle 
zirai mücadele işleri umumî masraflarına 100 000 liralık bir zam yapılmıştır ki bu tahsisat ile 
bu yıl stoku azalmış olan bir kısım ilâçların alınacağı da ifade olunmaktadır. Gecen yıl tahsisatı 
ile yapılmış, olan mücadele faaliyetinin başlıealan şunlardır: * 

176 175 dekarlık arazide çekirge mücadelesi yapılmış vo 333 703 kilo sürfe iıafca edilmiştir, 
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59 vilâyette öldürülen domuz sayısı 40 000 i bulmakta ise de imha olunan karga sayısı 2 524 ü 

geçmemekte olduğuna ve kargaların yaptıkları zararlar da gözönünde bulunduğuna göre bu yol
daki çalışmalara, biraz dalıa hız verilmesini temenniye değer görürüm. 

100 000 bektarlık fareli arazide imha faaliyetine girişilmiş ve 1943 yılında bu mücadelenin art
tırılacağı anlaşılmıştır. 

Şark vilâyetlerimizin onunda başgostermiş olan süne ve kımıl mücadelesi 1942 yılında hızlan
dırılarak 76 671 hektarlık gevenli saha yaktırılmış, ve 1 300 400 kilo süne imha olunmuştur. Mü
kellefiyetle toplattırılan miktar 276 971, mükellefiyet harici satın alman miktar ise 59 069 kilo
dur. 

Şark vilâyetlerimiz çiftçilerinin bugünün, en büyült dertlerini teşkil eden bu haşereye karşı 
mücadele teşkilâtının daha müessir hareket etmelerim dilerim. 

1942 yılında iponoınnt ınücadolerini gören meyvalı ağaçlar sayısı 1 225 419 dur ki 1943 de bu 
faaliyetin diğer nıeyvalr ağaç hastalıklarına da teşmili suretiyle arttırılacağı anlaşılmıştır, 

Sürmeye karşı ilaçlama tohumluk buğday miktarı 10 000 000 kiloyu bulmaktadır. 

M. 2 : Bu yıl 7 000 lira tasarrufa imkân görülen Merkez mücadele enstitüsü tertibinden geçen yıl 
münakale suretiyle yapılan tenzilât miktarı 30 500 idi. 

M. 3 : Geçen yıl bir arıza dolayısıyla bir müddet çalışmalarını tatil etmiş olan Mersin Füniga-
hıvarı tahsisatından 6 000 lira münakale suretiyle tenzilât yapılmıştı. Bu yıl da 3 000 liranın ta
sarruf edilebileceği düşünülmektedir. 

M. 4 : Harcırah yevmiyelerinin % 50 zam görmesi ve nakil vasıtaları ücretlerinin artması dola
yısîyle bu tertipte 20 000 lira zamla 100 000 liraya çıkarılmıştır. Esasen geçen yılda münakale su
retiyle buraya 12 000 lira bir zam yapılmıştır. 

M. 5 : Geçen yıl 10 000 lira, zam gören naMI vasıtaları masrafı bu yıl da işletme ve tamir bedel
lerindeki artış dolayısîyle 4 500 lira fazlasiyle 11 200 liraya çıkanİnuştır, 

F. 738 - M, 1 : Manisa örnek çiftlik mektebinin teknik okulu haline ifrağ edilmesinden bu 
müesseseye ait olan 31 200 liralık tahsisat bu tertipden çıkarılarak 747 nci faslın ikinci maddesine 
konmuş ve bundan dolayı 738 nci faslın müesseseler umumî masrafı 31 200 lira noltsaniyle 125 000 
Ura olarak tesbit edilmiştir. 

Bu faslın nakil vasıtaları karşılığı olan 3 ncü maddesindeki 2 000 lira fazlalık yukarıda, nakil 
vasıtaları hakkında arzedilen sebepleriden ileri gelmektedir, 

F. 739 - M. 1 : Bağcıhk, meyvaeılık ve çay ziraatı işlerinin ayrı ayrı maddelerde gösterilmeleri 
bu üç mevzu ile uğraşan müesseselerde idare bala- mından bir takım zorluklara sebebiyet verildiğin
den 934 ncü faslın 1, 2 ve 3 ncü maddelerindeki bu hizmetler masrafları birleştirilmiş, ve amele yev-
miyelerindeki artış yeni malzeme vo tamir bedellerindeki yükseliş dolayısîyle de 95 000 liranın zammı 
mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

M. 2 : Ustalar yevmiyelerinin arttırılması lüzumuna binaen bu tertibe 4 999 liralık bir ilâve ya
pılmıştır. '• . ' 

M, 3 : Harcırahlar baklanda arzolunan sebepler dolayısîyle bu tertipte de 8 000 lira bir artış mev
cuttur. 4 ncü maddede görülen 1 600 liralık yükselişte nakil vasıtaları masrafları hakkında söylenen
lerin aynı dır. 

• F, 740 : Bu-faslın başlığına arıcılık kelimesi ilâve olunmuştur. 

M, 1 ; Amele ücretlerinde görülen yükseliş ve dut yapraklariyle sair levazım fiyatlarındaki ar
tış nazarı dikkat* alınarak bu tertibe 5 000 liralık bir zam yapılmıştır. 
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M. 2 : Arıcılık masrafiyle tavuk yemleri fiyatlarındaki artışı karşılamak için bu tertibe 5 000 

lira kadar bir tahsisat ilâve olunmuştur. 

Muvakkat memuriyet harcırahı ve nakil vasıtaları tertiplerini teşkil eden 3 ve i ncü maddeler 
ki artış sebepleri yukarıda Eirzolunan benzerlerininkinin aynıdır ki l»irincisindeki fazlalık 2 000, 
ikincisindeki 700 liradır. 

Pastl 711 : Kauçuk ağacının her memlekette yetişmemekte olduğundan ötederıbcrî bir çok 
memleketlerde onun yerini tutabilecek olan lateksli bir çok nebatlar üzerinde tecrübeler .yapılmak
ta ve lıer- bakımdan elverişli bulunanların çoğalmasına ve memleket içerisinde yayılmasına çalr-
şılmaküıdıı*. Bunun memleketimizde ele bir çalışma mevzuu olarak ele alınması hakikaten şaya
nı temennidir, işte bu hayırlı teşebbüsün tahakkukunu temin için bu yıl bütçesine tecrübe, üret
me, toplama, istihsal ve imal işleri masrafları ve 13. cetveline alınacak kadro karşılığı olmak üze
re ;birinci maddeye 150 000 lira ye tetkik Jıareıraht olmak üzere de. 2 nei maddeye 30 000 lira kon
muştur. . . 

Fasıl 742 - M. 1.: Pamuk deneme, ıslah ve üretme çiftliklerinin malî vaziyetleri gittikçe in
kişaf etmekte olduğundan deneme çırçır evleri ve selektörler işletme masraflariyle 1682 sayılı ka
nana göre Ziraat bankası vasıtasiyle dağıtılan tohumlardan doğacak zararları ve sair müteferrik 
masrafları karşılamağa yanyaeak olan yardımdan bir tasarruf imkânı görülerek bu yıl bu tertibe 
59 100 lira noksaniyle 100 900 lira tahsisat verilmiştir. Muvakkat memuriyet harcırahında ise 
7 000, ve nakil vasıtaları masraflarında 3 100 lira bir .fazlalık vardır. . . 

Bu müessesenin 1942 de dağıttığı akola pamuk tohumu yekûnu 300 000, klevlant tohumu yekû
nu ise 620 000 kilodur • • . . . • • • • . . ' ' 

Bu yıl Çukurova bölgesinin- tamamına akolanın teşmiline çalışıldığt anlaşılmaktadır. 

Fasıl 743 - M. 1 : 1942 yılı bütçesinde zirai kombinalarla koy kalkınma masrafı aynr tertip
te ve 120 000 lira olarak kabul hııyurııl muştu. Bu yıl köy kalkınma masrafı yeniden açılan'44 
ncü faslın birinci maddesine nakledilmiş okluğuna ve bunun iyin de 25 000 lira ayrıldığına ve bu 
yıL daL 40 000 lira İstenildiğine ^öre 1.943 senesinde zirai kombinalar tertibinden 55.000 lira tasar
ruf edilmiş oluyor demektir. 

Zirai kombinaların, çiftçinin doğrudan doğruya işini gören bölge teşkilâtı kaldırılmak suretiyle 
bu yıl çalışma tarzmda bir değişiklik yapılmıştır. 

18 . VIII . 1942 tarihli koordinasyon karariyle 3 376 350 lira daha almış olan kombina idaresi 
1 . 1 . 1943 den itibaren yalnız kendi işletmelerinde çalışmayı karar altına alarak Polatlı, Yerköy, 
Aksaray, Sarayönü, Bafra ve Urfa mmtakalarmda 353 000 dekarlık yerin açılması işini bitirerek iki
lenmesini ve ekilmesini temin altına almıştır ki bnnun yalınız Bafra'da bulunan 19 000 dekarı icar 
mütebakisi de Hazineye ait araziden açma suretiyle elde edilmiş, ve 1943 son ballarında bu rakamın 
pek çok fazla bir miktara çıkarılacağı ifade olunmuştur. 

1942 de yapılan zeriyat miktarı: 

Arpa Buğday Çavdar Yulaf Mtsır , Yekûn 
. ^ 1 F -. . . * . p — « ^ _ , — • ' • • — ^ " • , — — • • - . " ' • • • V • — — m:— ' — ' - J 

50 659 , 243 771 16 100 250 19 000 '329 7BÖ 
dekardır. 

1941 malî yılında samanlı, kıran harmanı ve Beylikahjr'nda hazırlanp ekilen 84 000 dekarlık 
araziden alınan mahsul miktarı 1450,5 tondur. -

G*çen yıl çalışmalarında gerek kendi zeriyatıçorelc köylüye yaptrğ; yardımlar yefcûAU ise; 
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A. Toprak işleri ; 

Makine sayısı 207 

Umumî yekûn 
Sürme dekar İkiJeme dekar Ekme dekar Yekûn dekar dekar 

Köylüye 441 424 199 753 87 196 728 373 
Z. Kombinalara 329 780 329 780 329 780 329 780 3 717 713 tür. 

Bu hesaba göre bîr traktöre açma ve nadaslarda vasati olarak 3 726, ikilemede 2 558 ve ekme
de 2 014 dekar isabet etmektedir ki, geçen yılanazaran ikileme ve ekmede iki misline yaklaşılmış 
demektir. 

B. Orak ve harman işleri : . . " • ' • 

Biçer döğer İş yekûnu ':"*"• Umumî yekûn 
sayı kilo Batöz sayı İş. Y. kilo kilo 

Köylüye 169 19 685 387 31 90 236 909 
Z. Kombinalara 1 450 556 - 39 3"2 852 

olduğuna göre beher biçer düğere -vasati iş miktarı 125 065 ve beher batöze düşen miktar İse 
297 965 kilo kadar etmektedir ki, geçen senenin biçer döğer miktarı 143 200 ve batöz nispeti de 
187 076 olduğuna göre biçer döğer vasatisindenbir düşüklük, batözde ise normal üstünde bir 
yükseklik göze çarpmaktadır. 

Kombina müledavil sermayesi işletmesinin sermaye miktarı 47 325 832 lira olup üç sene içinde 
sattığı muhtelit' aletler ise aşağıda gösterilmiştir: 

Cinsi 1940- 1941 ' 1942 • Yekûn . 

635 
250 
59 

2 '•• 

239 
2 051 
238 
14 
8. 
3 

98 
• 910 
321 

• - 2 . 

7 
2 
2 

100 
150 

. 7 465 
2 

962 
3 211 
618 
.18 
15 
5 

• 2 
100 
150 

7 465 
2 

Orak makinesi 
Pulluk «muhtelif* 
Bileği makinesi 
Milzer 
Demir tırmık 
Biçer - bağlar 
traktör 
Pamuk milzeri 
Çayır makinesi 
Tırpan 

..Traktör pulluğu 

Bu idî)renin geçen yit kan bilançosuna göre 50 805, 89 liradır. 

Zirai kombinalara ait 1.941 - 1942 hesap senesi bilançosu da bağlanmıştır. 

M. 2. : Tohum temialome evleri masraflarım, karşılayan bit tertipteki tahsisat geçen" yılııı-
kimn aynıdır. 

1942 de temizlenen ve ilaçlanan tohum miktarı 1.941 e nazaran 11 856 000 kilo nnitsaııiyie 
49 300 000 kilodur. 

1 . 9 . 1942 den 3 . 1 , 1943 tarihine kadar 30 538 000 kilo toliuın temizlenmiş ve İlâçlannııştii\ 
Devam etmekte olan bu ameliyatın ilk bahar faaliyeti ile beraber yekûnun bu yıl 60 milyon ki
loyu bulacağı tahmin olunuyor. 



<M. 3. : Bu tertipteki 2 000 lira noksanlık 44 neü fasla kaldırılan köy kalkınma işlerine ait 
olmak üzere bir kısmın tenzilinden ileri gelmektedir. 

Fasıl 744--M. 1. : Veteriner mücadele işleri umumî masrafları karşılığı 1942 yılıııdakimn 
aynıdır. Geçen yıl hayvan sağlık işlerinde yapılan çalışmaların başlıcalan ise şunlardır; 

Türkiye'ye transit suretiyle giren 22 350 hayvanla Suriye'den ithal olunan 60 hayvan ki ceman 
22 410 baş hayvanla Yunanistan'a çıkarılan 64 hayvan üzerinde koruma muayenesi yapıldığı 
gibi memleket içinde vâki hareketler esnasında da yekûn 6 248 453 başı bulan hayvanlar üze
rinde yine koruma muayenesi tatbik olunmuştur,,'. 

Antraksa karşı aşılanan hayvan sayısı 343 138, barbona karşı aşılananlar 26 659, uyuza karşı 
banyo edilen koyun sayısı da 323 250 dir, , • . • J ; •- j j i ' , % 

22 926 baş hayvan serirî ve mailem tatbikiyle muayene edilerek 77 si öldürülmüştür. 

857 759 koyun çiçeğe karşı aşlanmıştır. Hülâsa aşdanan veya alaçlanan küçük ve büyük baş 
hayvan sayısı 1 952 750 yi bulmaktadır. 

M. 2 : Bakteriyoloji ve serum müesseseleri ve laboratuvar tertibinde görülen 40 000 lira fazlalık 
bu müesseselerin istilısal ettikleri sorum ve aşılar igİiı alınacak büyükbaş ve tecrübe hayyanlariyle 
bunlarm yem bedellerindeki fiyat farkını karşılamak içindir. Esasen geçen yıl da bu tertibe 
30 000 lira kadar bir münakale yapılmıştır. 

M. 4 : Ambalaj malzeme bedelleriyle nakliye masrafının artmasında veteriner teçhizat ve am
bar tertibine de bu yıl 2 000 lira bir zam yapılmıştır. 

M. 5 : Emsali fasıllarda arzolunaıı esbap dolayısiylc bu harcırah tertibi de 15 000 lira zam ile 
110 000 liraya çıkarılmıştır. 

P. 745 - M. 1 : Aygır depoları mevcudu bu yıl "600 den 650 ye çıkmış olmakla beraber yem 
ve iaşe bedellerinde de artış. mevcut olduğundan bu tertibe 100 000 liralık bir zam yapılması za
rureti hâsıl olmuştur. 

M. 3 : 1942 de 1 050 mevcutlu olan sığır yetiştirme müesseselerinin bu seneki mevcudu 1 660 
bagı bulmaktadır ki, doğması beklenilen 136 baş yavru dahili hesap edilmemektedir. Ondan dolayı bu 
tertibo yem ve iaşe bedeli artış farla da gözönühde tutularak 50 000 lira bir ilâve yapılmıştır. 

M. 4 : 1942 bütçesinin 941 nci faslının 4 ncü maddesindeki sarahate uyarak Kazova inekhanesine 
20 000 liralık bir işler sermaye verilmişti. Bu sermayenin 5 000 lira artırılması ve 2654 sayılı kanuna 
dayanarak İnanlı inekhanesi için de 5 000 lira işler sermaye verilebilmesini teminen bu tertip ye
niden tesis olunmuş ve 10 000 lira konmuştur. 

M. 5 : 1941 ve 1942 bütçelerinde tasarruf imkânlarından bahsettiğimiz ilısa ve organizasyon terti
binden bu yıl filhakika 6 000 lira bir tasarruf yapılarak tahsisatı karşılığı 4 000 liraya indirilmiştir. 

F. 746 - M. 1 : Merinos işleri mumî masrafları geçen senekinin aynıdır. Bu yıl suni tohumlama 
yapılmamıştır, 

Veteriner umum müdürlüğünün verdiği rakama göre kuzular dahil olmamak şartiyle muhtelif yaş 
ve safiyetteki merinoz sayısı aşağıda yazüı olduğu gibidir. 



— m — 
1. Halk elinde ve nıerinoz bölgesinde: 

Bursa ve Karacabey nım-
takası 
M.' Kemalpaşa 
Yenişehir 
Bandırma 
Balıkesir 

Koyun 

20 570 
6 965 

11 470 
12 082 
5 702 

Toklu 
Erkek 

363 
106 
271 
147 
55 

Dişi 

5 799 
2 475 
3 827 
2 716 
1 249 

Koç 

1 595 
521 
696 

1 194 
1 634 

Yekûn 

28 327 
10 007 
16 264 
16 139 
7 640 

56 789 942 15 066 4 640 78 437 

11. Müesseselerde 

A.) Karacabey çiftliği 
Elitsürü 
Reformeler 
H). Diğer müesseseler 

Koyun 

4 023 
925 

1 196 
47 

Toklu 
Erkek 

441 
213 
333 
71 

Dişi 

1 152 
322-

11 
79 

Koç 

350 
8 
0 

15 

Yekûn 

5 966 
1 468 
1 540 

212 

5 291 1 058 1 564 373 9 186 

Merinos bölgesi dışında bulunan 5 576 baş hayvanı da ilâve ettiğimiz takdirde 1943 yılı merinos 
mevcudunun: 

Koyun 68 556 '" -. ' 
Toklu erkek 2 000 

» dişi 17 630 
Koç 5 013 

Yekûn 93 199 olduğu görülür ki, geçen yıl verilen rakam 80 371 den ibaretti. 

M. 4 : Nakil vasıtası tertibinde evvelce «rzcdilen sebepler dolaynsiyle 1 500 lira bir fazlalık vardır. 

P. 747 - M. 1 : Dört mektep talebesinin yeme ve giyme vesait* masrafları karşılığı olan bu tertibe 
110 000 lira ilâvesi yiyecek ve giyecek levazım ve cşyasntdaki fiyat farkiyle beraber 1942 kadroları
nın 20 şer talebe arttırılması da nazarı dikkate alınarak zaruri görülmüş ise de kadro arttırılma-
dığr halde geçen yıl 80 000 lira munzam tahsisatın alındığına bakılırsa bu zammın bu yıl hiçte kâfi 
gelmiyeceği neticesine vârrlabilir. 

M. 2: Köylü çocuklarını olcutmak için yeniden açılacak olan üç teknik okulla, teknik okul haline 
sokulacak olan Manisa örnek çiftlik mektebi idare ve tesis masraflaruıı karşılamak üzei'c açılan bu 
yeni tertibe 1 767 000 lira konmuştur ki, beheri için ayrılan para ile bunun tevzi sureti haklımda bir 
fikir vermek İçin: 

186 200-
' 58 975 ' 

19 200 . , 
142 224 
67 173 

İnşaata 
Mefruşattı 
Demirbaş 
Umumî masraflar 
(E) cetveli kadrosu 

Yekûn 573 372 lira hesap edilmiş olduğu ve Mauisa için de 45 684 lira ay
rıldığı anlaşılır. 
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lüvvelce de arzedildiği veçhile beher okul kadrosu 300 olup Manisa'nın ki, 100 dut'. 

M. 3 : Bahçeciliğin bütün şubelerini amelî bir tarzda okutmak için 3 bahçe enstitüsü tesisi karar 
altına alınarak bu tertibe inşa, tesis ve idare masrııfhırr karşılığı olmak üzere 1 231 070 lira 
tahsisat konmuştur. ., . .. . 

M. 4 : Geçen yıl 20 000 lira munzam tahsisat verilen makinist-''mektepleri tertibine l)ü yıl da 
2ü 000 lira ilave olunmuştur. 

M. 5 : 1İI42 bütçesinde 981 nci faslın 3 neü maddesini teşkil eden bu tertipten su işlerinin 
ayrı bir tasla naklinden dolayı 10 000 Ura indirilmiştir.-

M. 6 : Hayvün sağlık memurları ve nalbant olculu umunu * masrafı karşılığı olan bu maddeye 
yiyecek fiyat Harkı olmak üzere 4 000 lira ilâve- edilmiştir. Harcırah ve nakil vasıtaları tertip-
lerindeki ziyad eliğin mucip sebepleri benzer tertiplerdekilerin aynıdır. 

Fasıl 749 : 1682 sayılı kanuna göre Ziraat bankasına tohumluk zararı olarak ödenmesi lâzım-
gelen borç karşılığı* olmak üzere açılan bu tertibe 93 285 lira konulmuştur M bunun 75 000 lirası 
.1938 - 1939 yılma, 18 285 lirası da 1941 - 1942 yılma aittir; 

Fasıl 750 : Kâğıt fiyatı farkını ve baskı bedellerindeki yükselişi karşılamak üzere bu tertibe 
.6 000 liralık ilâve yapılmıştır. 1942 deki sarfiyat've neşriyat listesi bağlıdır. 

Fasıl 752 : 2437 sayılı Tutun inhisarı kanunu tatbikatına ait masraf 500 .lira' kadar arttırı
larak 1 000 liraya iblâğ olunmuştur. • . . ; • ; , - ;'. 

Fasıl 753 :'Çeltik eltimi kanununa göre teşekkül edecek olan komisyonlara yapılan yardımm 
arttırılması İçin bu tertibe 1 000 lira zam yapılmıştır. 

Fasıl 754 - M. 1 : 1942 bütçesinde 929.ve 954 ncü fasıllara ayrılmış olan bu,mütehassıslar ter
tibi bu yıl bütçesindeki değişiklik dolayısiyle birleşti fi İmiş ve 15 500 lira noksan olarak konmuş
tur. Bu noksan da Yüksele ziraat enstitüsündeki iki profesörün mukavelelerinin yenüeıııniyerek 
vazifelerine son verilmesinden ileri gelmektedir. 

Ecnebi mütehassıs kadroları cetveli tetkik edildikte iki ierc.İimanın mesken zamlarının hesap 
edilmedikleri görüldüğünden üçüncü faslın ikinci maddesi olan müteferrik müstahdemler tertibin
de fazlalığını arzoylediğim 471 liranın 350 sinin b\ı tertibe nakli, geriye kalan 120 liranın da ya 
aynı tertipte bırakılarak 25 likiki odaeı ücretinin 30 zar liraya çıkarılması veya umum yekûn
dan düşülmesi Yüksek encümenin tekdirine arzoluıtur. 

M. .2 : İki profesörün ayrılışı dolayısiyle harcırahtan da 750 lira tasarruf yapılmıştır. 

Fasıl 760 : Yüksek ve orta mektep tahsili görmüş sekiz ziraat memurunun diğer memleketler 
ziraat işlerini takip ederek memleketimizi faydalandıracak meslekî malûmat edinebilmelerim te
min için bu yıl harcırah tc:*tibine 16 000 Hra konmuştur. 

•Fasıl'761 : 1942 bütçesinde 931 nei faslın 3 neü tertibine dahil olan ,su ve seyyar atezyin iş
leri karşılığı- bn yıl 10 000 Jira ve ayrı bir fasıl olarak tesbit edilmiştir. 

Fasıl 762 - M. 1 : Köy kalkınma İşleri yukarıda arzedildiği veçhile 1942 bütçesinde ziraî kom
binalar tertibinde iken o tertipten ayrılarak yeniden ya2ilan hıı fasla konmuş ve umumî masraf
ları karşılığı olmak üzere de 25 000 lira tahste edilmiştir. . 

1942 malî yılı zarfında etüdü yapılan köyler sayısı fi 58G olduğuna göre •• etüdü bitmiş köy
ler yekûnu 20 000 i bulmuş oluyor demektir. 

M. 2 ; Muvakkat memuriyet harcırahı tertibine de S 000 lira ayrılmıştır. 

Fasıl 763 : Uç vilâyetin ziraat işlerini takviye için yapılacak olan yeni teşkilâta verilmesi lü> 
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zumlu görülen, alât ve malzeme maaraflarr karşılığı olmak üzere açılan hu yeni fasla da. 20 000 
lira tahsisat konmuştur. 

Fasıl 764 : Geçen .yıl borçlan Yüksek ziraat.enstitüsününkilerle hirleştirilerek 2 000 lira. zam-
m olunmuştur. 

Fasıl 765 : Eski yıllar borçları da Yüksek zirâat enstitüsünün eski yıllar borçlariylc birleştiril
miş ve .1 000 lira indirilmiştir. 

Fasıl 766 : Naralar esas itibariyle . kendilerini mü tedavil sermayelcrİyle idare etmekle iseler de 
hayvanat mevcudunun her yıl artması ve yem -bedellerinin yükselmesi yüzünden mütemadi ilmî 
araştırına ve tecrübelere sahne olan bit müesseselere yapılması- zarurî bulunan' yardımın 10C' 
bütçesinde 304 000 lira aammiylo 660 000 liraya çıkarılması münasip görülmüştür. 

Veteriner umum müdürlüğünden alman rakamlara göre beş harada.. bugünkü. ıneveut 1 900 
at, 1 800 sığır, 1 060 koyun, 1 867 keçiden ibarettir. 

Matbu bütçe çetvolinirı bir çok lağımlarında, matbaa-ve tertip balası görülmüş ve taslıilınt ya
pılmıştır. 

• Yüksek encümenin takdir ve tasvibine arzolunur. 

Raportör 
Mardin mebusu 

Rı-za Erten 



Rapor [*] • 

Sİ . IV .1943 

Bütçesinin tetkiki uhdeme tevdi buyurulan Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü, bilindiği üzere 
ziraat, orman, veteriner sahalarına şâmil bir ilim ve tahsil müessesesidir. Bu sahalar ııçin lüzumlu 
meslek adamlarınım yetiştirmek ve bu ihtisas şubelerinde ilmî tetkik ve araştırmalar yapmak ga
yesiyle 1933 yılında kurulmuştur. 

Yüksek Ziraat enstitüsünde, kurulduğu yıldan bu seneye, kadar 402 ziraat mühendisi, 492 asker 
ve »İvil veteriner hekimi, 251 orman mühendisi ki ceman 1145 meslek adamı yetişmiştir. Hâlen 
bu müessesede, Ziraat fakültesinin stajiyer talebeleri de dahil olmak üzere, 739 talebe vardır. Bu 
talebelerin 603 ü parasız yatılı, 93 ü paralı yatılı v e 43 ü de niharidir. Talebe yekûnunun % 38 i 
ziraat, %• 31 i orman, % 31 i de veteriner Fakültelerine mensuptur. 

Yüksek Ziraat enstitüsünün ilmî tetkik ve araştırma yönündeki çalışmaları neşriyat sahasında 
ifadesini bulmaktadır. Filhakika bu müessesede geçen 10 yıl gibi kısa bir müddet zarfında 291 
eser hazırlanmıştır. Hazırlanan bu eserlerden 188 ni çalışmalar, 78 ni ders kitabı ve talebe .Ma
ruzları, 25 ni de muhtelif neşriyat teşkil eder. Şimdiye kadar basılmış olanların sayısı 191 i bu
lur; 1942 malî yılı içinde neşredilen kitapların sayısı 19 kadardır. Daha 100 eserin de basıma 
hazır olduğu bildirilmiştir. - . 

1933 yılında {585 000) liralık bütçe ile _baslıyan Yüksek Ziraat enstitüsünün tahsisatı, faali
yetine muvazi olarak, duraksız artmış ve bu miktar 1943 yılında (1 591 310) liraya yükselmiş bu
lunuyor. 1943 yılında Yüksek Ziraat enstitüsü için bütçede teklif edilen tahsisat miktarı geçen 
seneye nazaran (321 547) lira fazla olup umumî artış başlıca maaş' ve ücretler faslı ile «Yüksek 
Ziraat enstitüsü umumî masrafları» faslma şâmil bulunmaktadır, 

Enstitünün 1942 yılı tahsisatında (11 750) liralık bir münakale yapılmıştır. 1943 yılı dçin tek
lif edilen tahsisatta bu münakale ayrı ayrı fasıl ve maddelerde nazarı itibara alınmıştır. 

Fiyatların çok yükselmesi dolayısiyle iaşe tahsisatının kâfi gelemieyceğıi düşünülerek 1942 yı
lında ayrıca 50 000 liralık munzam tahsisat alınmıştır. (Ek -1) 

Yüksek Ziraat enstitüsü için teklif edilen bütçe 1943 yılma gelinceye kadar Ziraat vekâleti 
bütçesinde hususi bir kısım halinde iken bu sene enstitü için derpiş edilen' tahsisat Ziraat vekâleti 
bütçesinde taalluk ettiği fasıllara serpilmiş bulunuyor. Bu itibarla burada münhasıran Yüksek 
Ziraat enstitüsüne ait bulunan 748 nci fasıl üzerinde durulmuştur. 

«Yüksek Ziraat enstitüsü umumî masrafları» unvanını taşıyan 30 neu faslın yekûnu 797 678 
İira olup geçen seneye nazaran 289 501 lira bîr fazlalık göstermektedir. Artış, hemen hemen 
bütün maddelere şâmil olmakla beraber en çok talebe ve müstahdemlerin iaşe masrafı, Enstitü 
lâboratuvarlar işletme ve umumî masrafları ile karasığır tecrübeleri için Devlet Ziraat işletme
lerine verilecek tazminat maddelerinde toplanmış bulunmaktadır. Artış miktarları ve sebepleri 
aşağıda maddelerin tahlilinde ayrı ayrı arzedilmistir. 

Madde 1 : Bu tertipte geçen seneye nazaran. 130 000 liralık bir artış vardır. Geçen yıl büt
çesinin teklifi sırasındaki rayice göre hesaplanarak konmuş olan tahsisat gıda maddeleri fiyat
larının yükselmesi yüzünden kafi gelmemiş ve iaşe masrafları ijçîn 50 000 lira munzam talı-

[*] Raporda sözü geçetı cetvelhr dosyadadır. 
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sisat alınmıştır, Ü043 yılında talebe sayısının 7.r>0 den 800 e yükseltileceği gözönünde tutularak re 
bütçenin teklifi sırasındaki birinci kâmın 1942 rayiçler.) esası alınarak bu tertiip için 324 300 lira 
tesbit edilmiştir, iaşe edilecek talebe ve müstahdemine ait listelerle birinci kânun 1942 ve nisan 
1943 rayiçlerine nazaran talebe ve müstahdemine isabet eden günlük iaşe tutarı ckde sunulmuştur, 
(Ek - 2) ' 

Madde 2 : Geçen seneye nazaran 5 000 liralık bir artış vardır. Bu ilâve 1940 yılında talebe kadro
sunun 50 fazla! aştır ılacağı ve pahalılık gözöuünde tutularak yapılmıştır. 

Madde 3 : Göçen yıllar bütçelerinde tertipleri ayrı olan tenvir, teshin, kırtasiye, defterler ve 
matbu evrak, demirbaş eşya ve masraflarını içerisine alan «îdare masrafları» maddesinde geçen 
yıla nazaran 7 300 liralık bir artış varclır, 1942 yılında demirbaş eşya ve masraflarına 1 700 lira
lık bir münakale yapılmıştır. 1943 yılı için ilâve edilen fazla tahsisat ile hem münakale zaruretinin ön
lenmesi, hem de fiyat tereffülerirrin karşılanması hesaba katılmıştır, 

Madde 4 : T->û maddede geçen seneye, nazaran 2 000 liralık bir artdş vardır. Gerçi geçen sene bu 
maddeden aynı faslın diğer maddelerine 1 700 liralık bir münakale yapılmıştır. Fakat bu hal bu 
tertibe konan tahsisatın yeter derecede bulunmasından ziyade aynı faslın diğer tertiplerindeki 
hizmetlerin bu işe tercihan ifası zaruretinden doğmuştur. Telif haklan, kâğıt tabı masrafları, kü
tüphane için satın alınacak Türkçe ve yabancı dillerdeki kitaplar, müessesenin onuncu yıl dö
nümü münasebetiyle yapılacak neşriyat ile çıkarılması tasavvur edilen Yüksek Ziraat enstitüsü 
dergisi masrafları bu fasıldan Ödeneceğinden ilâve yerinde görülmüştür, 

Madde 5 : Bu tertibe konan tahsisat geçen yıla nazaran 10 000 lira fazladır. Artış sebepleri
nin Harcırah kanununa yapılan % 50 zamdan İleri geldiği, bu sene yaz tatilinde Enstitü profesör 
ve doçentlerine memlekettin muhtelif mmtakalarında spor halinde yaptırılacak tetkik, tenvir vo 
.irşat gezileri karşılığı olduğu ifade edilmiştir. ~" ~ ' 
İlim adamlarımızın memleket realitelerini tanımalarını vo çiftçi ile yakından temas etmelerini 
sağlryacak olan tetkik, tenvir, ve irşat gezilerinin daha büyük ölçüde yaptırılması temenniye şa
yandır. ; ' 

Madde 6 : 1942 bütçesinde 952 nei faslın ücretli muhabere ve mükâleme ile resmi telefon te
sis vo mükâleme bedeli maddelerini içerisine alan bu tertibe 1943 yılı için konan tahsisat geçen 
senenin aynıdır. Bu tertipten yapılan sarfiyatın çoğunu ücretli mükâlemeler teşkil ettiğinden 
geçen yıl buraya 1 800 liralık bir münakale zarureti hâsıl olmuştur. Halen enstitüde ücretli. te
lefon mükâlemelerine mahsus otomatik bir santral kurulmuş olduğu cihetle 1943 yılı için bu 
tertibe bir ilâve yapılmamıştır. 

Madde 7 : Stajiyer talebe tahsiaatıda geçen seneye nazaran 10 000 liralık artış vardır. Ge
çen sene bu tertibe konan tahsisat; talebe adedinin arttırılması, 1693 sayılı kanun hükümlerine 
göre stajiyer talebeye verilmekte olan aylık ücretin 50 liraya çıkarılması dolayısiyle yetmediğin
den 3 600 liralık münakale yapılmıştır. Gerek geçen sene yapılan münakale ve gerek 1943 yılında 
talebe sayısının yeniden arttırılacağı da hesaba katılarak tahsisat yükseltilmiştir. 

Geçen yıllara kadar Orman çiftliğinde staj görmekte olan Ziraat fakültesi birinci sınıf talebe
leri 1942 yılında hazırlanan bir talimatname esaslarına göre bir pratik yetiştirmeğe tabi tutulmuş
lardır. Bu talebeler bir asistanın nezareti altında grup grup . memleketin muhtelif yanlanndaki 
Devlet çiftliklerine gönderilerek bütün ziraat işlerinde ameli olarak çalıştırılmaktadırlar. Bu. ye
tiştirme tarzının daha şimdiden müspet neticeler verdiği alâkadarlarmea ifade edilmiştir. Bu 
usulün Orman fakültesi talebelerine de teşmil edileceği ve Fakülte talebelerinin yazın tatil ay
ları içinde orman işletmelerinde, fidanlıklarda, ve amenajman gruplarında amelî işlerde çalıştı
rılmak üzere bir talimatname hazırlandığı memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Madde 8 : Geçen seneki tahsisatın aynıdır. 

Madde 9 : Enstitünün geçen yıl bütçelerinde « muhtaç talebeye tâviz » şeklindeki tertibin 
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yeni unvanı olan bu maddedeki tahsisat geçen senenin aynıdır; bir yandan talebe sayısı 800 e 
varan Enstitünün bütün yatılı talebelerine, diğeryüksek mekteplerde olduğu gibi,' ayda velcvki 
asgari miktarda da olsa, harçlık vermenin imkânsızlığı, öteyandan tavizen verilen paranın geri 
alınmasında karşılaşılan zorluk gozönünde tutularak tahsisat unvanının değiştirilmesi ile iktifa 
olunmuştur, 

Madde 10 : Bu maddedeki tahsisat 4 000 lira fazlasiyle geçen senekinin ilci mislidir. Geçen 
sene bu tertibe, çok mübrem ve zaruri bazı tamiratın yapılması maksadiyle'3 000 liralık müna
kale yapılmıştır. Enstitü tesisatının genişliği vedeğeri gozönünde tutulursa iyi bakım ve tamirat 
için bu tahsisatın da yetmiyeceği kendiliğinden anlaşılır. 

Madde 11 : Geçen seneye nazaran bu tertipte 67 000 liralık bir artış vardır. Mucip sebep
ler lâyihasında da izah edildiği veçhile artan miktarın 50 000 lirası Enstitü profesörlerince Or-
mançiftliğinde yapılmakta olan karasığır inekçiliği teerühe mesraflarma, 17 000 lirası da mal
zeme fiyatlarının ve amele ücretlerinin yükselmesine karşılıktır. Enstitünün malı olmıyan ve Or-
mançiftliğine ait bulunan karasığırların bakımı için Enstitüce bu tertipten sarfiyat yapılmasına 
malî mevzuat bakımından imkân görülmediği cihetle tahsisatın buradan tayyile 12 nci mad
deye ilâvesinin daha uygun olacağı mülâhaza edilmektedir. 

Madde 12 ; Memleketimizde geniş bir intişar sahasına malik bulunan yerli karasığırlar üze
rinde Enstitüde yapılmış olan küçük ölçüdeki denemeler bu ırkm büyüme, verim, yemden fayda
lanma kabiliyeti, hastalıklara mukavemet gibi hususlarda tatminkâr ve müspet neticeler vermiştir. 
Bu sonuçlara dayanarak 1941 yılından itibaren Ormançiftliğinde büyük materiyel üzerinde tecrü
belere başlanmıştır. Denemenin maksadı; karasığırların normal bakım ve yemleme şartlan altında 
sıhhat, verim ve formlarını kontrol ederek içlerinden en elverişlilerini seçmek, aynı şartlar altın
da elde edilecek damızlıkları halka dağıtarak memleket sığırcılığının inkişafına hizmet etmektir. 

Tamamiyle ilmî araştırma ve tetkik mahiyetinde bulunan bu deneme masraflarının iktisadi 
bir Devlet teşekkülü olan Ormançiftliğİ tarafından ödenmesi uygun bulunmamıştır. Bu itibarla 
kurumca im işler için yapılan sarfiyatı karşrlamak üzere yeni açılan bu tertibe 50 000 lira tah
sisat konmuştur. Memleket karasığır inekçiliğinin inkişafında müessir olacağı kuvvetle umulan bu 
teşebbüsün devamı temenniye şayandır. Bu takdirde 11 nei maddedeki 50 000 Mranm da zikre
dilen sebeplere binaen bu tertibe ilâvesiyle 12 nci madde tahsisatının 100 000 olarak tashihi lâ
zımdır. 

Madde 13 : Malzeme ve eşya fiyatlarındaki tereffüler dolayısiyîe bu maddede geçen yıla naza
ran 2 201 liralık bîr artış vardır. 

Madde 14 : Geçen yıla nazaran bu maddeye de 2 000 liralık bir ilâve yapılmıştır.' Artışın 
sebebi umumî fiyat yüksekliğidir. 

Yüksek ziraat enstitüsüne ait bütçenin müzakere ve kabulünü Yüksek encümenden saygılarım
la dilerim. 

Raportör 
Amasya mebusu 

: ': . ' A. Kemal Yiğitoğlu 

Ekler: . 

1. — Yüksek ziraat enstitüsü 1942 münakale ve munzam tahsisat cetveli; 

2. — iaşe edilecek talebe ve müstahdemler listesi - talebe ve müstahdemlerine ait on günlük ta-. 
belâ muhteviyatı ile vasati tutar fiyatlarını gösterir cetveller. 



F. M. Muhassasatın nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

722 

Birinci kısvnı - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve 'ben

den şahsa ait istihkaklar 

I - Vekil tahsisatı, maaşlar, 
ücretler 

719 Vekil tahsisatı 
720 Maaşlar 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

721 

5 320 

2 759 491 
2 501 

5 320 

Askerlik dersi öğretmenleri üc
reti 

5 320 

3 023 269 3 023 269 
2 501 2 501 

1 
2 

3 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 
Muvakkat müstahdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

2 761 992 

387 399 

903 431 

1 001 

1 291 831 

3 025 770 

387 399 

934 301 

501 

1 322 201 

3 025 770 

387 399 

933 951 

501 

1 321 851 

3 700 4 600 4 600 

LT - Diğer istihkaklar 
723 Muvakkat tazminat 
724 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

725 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

726 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

727 1437 sayılı kanun gereğince ve
rilecek avans 

Birinci lasım yekûnu 

123 000 123 000 123 000 

20 000 

11 000 

10 000 

10 000 

4 236 843 

25 000 

17 000 

10 000 

10 000 

4 542 891 

25 000 

17 000 

10 000 

10 000 

. 4 542 541 
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F. M. • Mühassasatın. nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe. Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

ikinci hısım * İdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
728 Merkez büro masrafları 

1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 
3 Tenvir 
4 Tesbin 
5 Müteferrika 

729 

730 
731 

6 000 
4 000 
4 000 
4 000 
7 850 

Matbu evrak ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

10 000 

6 000 
4 000 
3 000 
5 000 
10 000 

12 000 

6 000 
4 000 
3 000 
5 000 
10 000 

1 
2 
3 
4 
5 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Tesbin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

25 850 

8 000 
20 000 
4 000 

11 000 
3 000 

46 000 

28 000 

9 000 
20 000 
14 000 
34 000 
4 000 

81 000 

28 000 

13 000 
34 000 
5 500 

17 000 
8 000 

77 500 

12 000 

732 
733 

1 
2-

1 
...2. 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 
'Vekalet otomobili 
Diğer nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

45-000 

8 500 

63 500 

32 000 

4 850 
1 400 • 

6 250 

50 750 

9 000 

59 750 

42 000 

5 500 
13 850 

19 350 

50 750 

9 000 

59 750 

45 500 

5 500 
; 13 850 

19 360 

• U - Şahsa ait olanlar 
734 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 33 000 40 000 40 000 



F. 

735 
736 

M. 

2 

3 
4 

Mulıassasatm nev'i 

Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Yabancı memleketlere gönderi
lecekler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince ya-

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

18 500 
15 000 

3 502 

70 002 

5 200 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira . Lira 

60 000 
20 000 

1 

120 001 

6.200 

60 000 
20 000 

1 

120 001 

6 200 

738 

pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 4 5Q0 4 000 4 000 

İkinci kısım yekûnu 253 302 372 301 372 301 

Üçüncü kısım - Daireye malı- . . 
'stts hizmetler . 

I - Daimî olanlar 
737 Zirai mücadele iğleri 

1 Mücadele umumi masrafları 398 000 500 000 500 000 
2 Merkez mücadele enstitüsü ve 

3 
4 

5 

1 
2 

3 

mücadele istasyonları 
Mersin fümigatuvârı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Nakil vasıtaları masrafları 

Fasıl'yekûnu 

Tarla ziraatı, ıslah, deneme, 
üretme, temizleme, tohum teda-
riki ve tecrübe İşleri 
Müesseseler umumî masrafları 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
IsTakil vasıtaları 

45 500 
8 000 

78 500 
6 700 

536 700 

159 200 

7 000 
5 500 

40 000 
5 000 

100 000 
11 200 

656 200 

125 000 

7 000 
7 500 

40 000 
5 000 

100 000 
11 200 

656 200 

125 000 

7 000 
7 500 

Fasıl yekûnu 171700. 139 500 139 600 
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M. Muhassasatm nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Dira 

1943 malî yılı igiu 
Hükümetçe Encümence 

• talep edilen lıabul edilen 
Lira Lira 

739 

740 

741 

Bahçe siraati işleri 
(Bağcılık, meyvecilik, sebzeci
lik, süs nebatları ve çay) " 

1 Bahçe ziraatı işleri, ve mües
seseleri ' 468 100 563 100 563 100 

2 Zeytin işleri 55 001 60 000 60 000 
3 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 35 400 43 400 43 400 
4 Nakil vasıtaları masrafları 4 500 6 100 6 100 

1 
2 
3 

4 

^ — 

1 
2 

- • -

* • ^ ^ 

Fasıl yekûnu 

Tavukçuluk, ipekböcekçilik ve 
arıcılık işleri 
îpekböeekçilik 
Tavukçuluk ve arıcılık 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Nakil vasıtalaarı masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, 
deneme, üretme ve imal işleri 
Umumî masraflar 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

Fasıl yekûnu 

563 001 

25 000 
• 22 500 

5 500 
2 300 

55 300 

0 

0 

0 

672 600 

30 000 
27 500 

7 000 
3 000 

67 500 

150 000 

10 000 

160 000 

672 600 

30 000 
27 500 

7 000 
3 000 

67 500 

150 000 

10 000 

160 000 

742 Pamuk işleri 
1 Umumî masraflar 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
3 Nakil vasıtalan masrafları 

160 000 
13 000 
9 000 

Fasıl yekûnu 182 000 

100 900 

20 000 
12 100 

133 000 

100 900 

20 000 
12 100 

133 000 

743 Zirai kombinalar ve tohum te
mizleme evleri umumî masraf
ları 

1 Zirai kombinalar 
2, Tohum temizleme evleri 

120 000 
95 000 

40 000 
95 000 

40 000 
95 000 
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M. . Muhassasafcm nev'i 

3 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

4 Nakil vasıtaları masrafları 

Fasıl yekûnu 

Veteriner mücadele tahaffuz
hane, hastaneler, "bakteriyoloji-
hane ve serum müesseseleri ve 
lâboratuvar tesis ve idare iğleri 

1 Umumî masraflar 
2 Bakteriyoloji ve serum müesse

seleri ve lâboratuvarlan 
3 Hayvan tazminatı 
4 Veteriner teçhizat ambarı 
5 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 

Fasıl yekûnu 

Veteriner zootekni ıslah ve 
üretme işleri 

1 Aygır depoları 
2 Koyun ve kürk hayvanlan ve 

numune ağılları 
3 Sığır yetiştirme işleri ve mües

seseleri 
4 Sığır yetiştirme işleri müteda-

vil sermayesi 
5 thsa ve organizasyon 
6 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 

Fasıl yekûnu 

Merinos işleri 
1 Umumî masraflar 
2 Mütedavil sermaye 
3 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
4 "Nakil vasıtaları masrafları 

• • • • • - - ( - . . . . , • • 

Fasıl yekûnu 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

17 500 15 500 15 500 

3 820 3 820 3 820 

236 320 154 320 154 320 

180 000 

100 000 
40 000 
15 000 

95 000 

430 000 

180 000 

140 000 
40 000 
17 000 

110 000 

487 000 

180 000 

140 000 
40 000 
17 000 

11.0 000 

487 000 

255 000 

18 300 

127 000 

0 
10 000 

10 500 

420 800 

355 000 
18 300 

177 000 

10 000 
4 000 

10 500 

574 800 

355 000 

18 300 

157 000 

30 000 
4 000 
10500 

574 800 

145 000 
100 000 

25 000 
7 500 

277 500 

145 000 
100 000 

25 000 
9 500 

279 500 

145 000 
100 000 

25 000 
9 500 

279 500 
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1942 1943 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. Muhassasatm nev'i Lira Lira Lira 

' 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 

Mektepler ve kurslar umumî 
masrafları 
Orta ziraat okulları 
Ziraat teknik okulları 
Teknik bahçe okulları 
Ziraat alât ve makineleri ihti
sas okulu ve makinist okulları. 
Ziraat kursları ve köy eğitmen
leri 
Hayvan sağlık memurları ve 
nalbant okulları 
Veteriner kursları 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

270 000 
0 
0 

85 000 

43 000 

36 000 
500 

5 050 
6 000 

445 550 

300 000 
1 767 000 
1 231 070 

85 000 

33 000 

40 000 
1 

8 800 
7 500 

3 472 371 

300 000 
1 767 000 
1 231.070 

85 000 

33 000 

40 000 
1 

8 800 
7 500 

3 472 371 

40 000 
55 500 
10 000 

45 000 
63 800 
12 000 

45 000 
63 800 
12 000 

Yüksek siraat enstitüsü umumî 
masrafları 

1 iaşe masrafları 244 300 324 300 324 300 
2 Talebe ve stajiyer talebe rriel-

busatı, dersane, yatakhane ve 
mutfağa ait bilûmum malzeme 
mefruşatı ve demirbaş bedel ve 
masrafları 

3 idare masrafları 
4 Telif ve neşir işleri 
5 Memur ve müstahdemlerle ta

lebe ve tedris heyeti harcırah
ları . ' " . . ' ' 1.0 000 20 000 20 000 

6 Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

7 Stajiyer talebe tahsisatı . 
8 Stajiyer-talebe için müessese- •• 

lere verilecek tazminat 
9 Muhtaç talebe harçlığı 

10 Tamir ye su tesisleri 
11 Enstitü lâboratuvarları ve tat

bikat bahçeleri malzeme ve iş
letme masrafları 118 000 188 000 138 000 

12 Kara sığır tecrübesi için Dev
let Ziraat işletmeleri kuru
muna verilecek tazminat 0 50 000 100 000 

13 Diğer masraflar 27 877 30 078 30 078 

4 500 
20 000 

10 000 
•4 000 
7 000 

4 500 
30 000 

10 000 
4 000 
8 000 

4 500 
30 000 

10 000 
4 000 
8 000 



— 259 

M- Mulıassasatın nev'i 

14 Nakil vasıtaları masrafları 

Fasıl yekûnu 

I I - Muvakkat olanlar 
749 1682 sayılı kanun gereğince 

Ziraat bankasına ödenecek za
rar karşılığı 

I I I - Müteferrik olanlar 
750 Yazı tercüme, neşir ve propa

ganda işleri 
751 2342 sayılı kanun gereğince 

hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hayvan avansı ve yem 
bedeli 

752 3437 sayılı Tütün inhisarı ka
nunu tatbiki masrafı 

753 3039 sayılı Çeltik ekimi kanu
nu tatbiki masrafı 

754 Yerli ve yabancı mütehassıslar 
ve tercümanları ve ustabaşılar 
ve büro 

1 Ücret 
2 Harcırah ve sair masraflar 

Fasıl yekûnu 

755 tç ve dış kongreler ve teknik 
toplantılar umumî masrafları 

756 Ziraat sergi ve meşherleri ve 
müsabakaları umumî masraf
ları 

757 Hayvan sergileri ve teşvik ik
ramiyeleri 

758 Milletlerarası teşekküllere işti
rak hissesi 

•1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

ti 000 8 000 8 000 

557 177 797 678 797 678 

93 285 93 285 

14 002 20 000 20 000 

32 000 37 500 37 500 

500 1 000 1 000 

2 000 3 000 3 000 

57 800 42 300 42 650 
2 000 1 250 1 250 
59 800 43 550 43 900 

200 200 200 

1 1 1 

30 000 30 000 30 000 

6 500 7 000 7 000 



F. 

759 

760 

761 

762 

763 
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M. Muhassasatın nev'i 

Hususi idare bütçelerini tetkik 
edecek Ziraat vekâleti mümes
sili ücreti 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecekler harcırah ve sa
ir masrafları 
Küçük su ve seyyar arteziyen 
işleri , 
Köy kalkınma işleri 

1 Umumî masraflar 
2 Muvakkat monnırıyet harcı

rahı 

Fasıl yekûnu 

Fennî alât ve malzeme masraf
ları 

Üçüncü kısım yekunu 

— 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

I 

300 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

4 020 352 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe EncümciHiC 
talop edilen 

Lira 

300 

16 000 

10 000 

25 000 

8 000 

33 000 

20 000 

7 909 305 

kabul edilen 
Lira 

300 

16 000 

10 000 

25 000 

S 000 

33 000 

20 000 

7 909 655 

764 
765 

1 
2 

Dördüncü kımıt - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
19*8 - 1941 villan bordan 
1928 - 1937 » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

14 000 

7 850 
0 

7 850 

21 850 

16 000 

G 000 
850 

6 850 

22 m; 

16 000 

6 000 
850 

6 850 

22 850 

IJesinai Imvm- - Yardımlar 

766 Haralara yardım 
767 îç fuarlara yardım 

556 000 
5 000 

660 000 
5 000 

660 000 
5 000 

Beşinci kısım yekûnu 561 000 665 000 C65 000 



— ZOJ 

Muhassasatın nev'i 

İCMAL 

Birinci İnsim yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü lasını yekûnu 

Beşinci kısmı yekûnu 

Nakil vasıtaları satm a-
lmması için Maliye bütçe
sine nakledilecek olan 

İnşaat için Nafia bütçesi
ne nakledilecek olan 

UMUMÎ YEKÛN 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 
Lirıı 

t 

4 236 843 

253 302 

4 020 352 

21 850 

561 000 

0 

0 

9 093 347 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

4 542 891 4 542 541 

372 301 372 301 

7 909 305 7 909 655 

22 850 22 850 

605 000 665 000 

113 500 

190 000 

13 815 847 13 512 347 





26-Millî Müdafaa V; 



Rapor 
30 .IV . 1.94a 

1943 Millî -Müdafaa bütçesini tetkik ettim. 

J. Bütçeye konulan tahsisat yokunu (lifi 033 238) lira ohıp 1942 bütçesine nispetle (14516938) 
lira fazladır. Bu fark kara ordusunun, tayinat maddesine (fi 000 000), yem maddesine (1 000 000} 
mahrukat maddesine (1 51fi 938), uıelbıısat maddesine (3 000 000) ve harp teçhizatı maddesine 
(3 000 000) lira ilâve edilmek suretiyle hasıl olmuştur'. 

'2. Bütçenin esaslarını teşkil öden hesaplar kadrolarına ve kanunlarına uygundur. 

3. Bütçe muhteviyatı bu günkü fevkalâde halin istilzam ettiği masrafların' ancak küçük 
bir kısmına tekabül etmekte olduğundan mütebaki ihtiyacın (1939, 1040, 1941 vo 1942) yıllarında 
olduğu gibi mahsus kanunlarla karşılanması lâzım gelecektir. 

4. Bu seue Millî Müdafaa bütçesi vekâletin Kara, Hava, Deniz Askerî fabrikalar vo Harita 
Umum müdürlüğü kısımlarına mütenazır olara km üst erek masraflar bir .fasıl dahilinde sıra ile 
maddelere ayrılmak ve gayri müşterek masraflar ayrı ayrı fasıllarda gösterilmek suretiyle yeni 
bir şekilde tertip olunmuştur. 

5. Gaz Maske fabrikası Millî Müdafaaya devredildiği için Sıhhiye vekâletinin 1942 bütçesinin 
586 faslında görülen (1 500 000) lira mezkûr vekâletin 1943 bütçesinden çıkarılmıştır. Bu tahsi
satın Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin 810ucu faslına ve aşağıda yazık mevaddm da formülün 
810 nen maddesine ilâvesi iktiza eder: ' 

"" (Fabrikanın işleme, tamir, idame, bakım, kortuna, istihsal, etüt, tecrübe, tevsi, tecdit, malzeme, 
nakil, ambalaj, idare, inşaat vesair her nevi masrafları fabrikanın imal ettiği bütün malzemenin 
teferruatının yedek parçalarının ve bu malzemenin kullanılması için icabed.cn diğer vasıta ve 
teçhizatın satın alma masrafları.) . 

G, Yeni teşkilât sebebiyle aşağıda ytızıh kayıtların 1943 formülünün 813 ncü maddesine ek
lenmesi lâzımdır: (Motorlu harp, eer ve nakil vasıtaları ye bunlara ait bilcümle yedek ve ip
tidai madde vo malzeme mubayaası ile bakını, tamir ve işletmeye ait bilûmum masraflar benzin 
vesair yağlar ve bunları koymağa ve muhafaza etmeğe yarayan kapların mubayaa masrafları, 
Askerî fabrikalardan yapılacak sipariş .bedelleri ve Motorlu vasıtaların istilzam ettiği bilcümle 
masraflar). 

7. Millî Müdafaa bütçesinin heyeti ıımumiyesi hakkındaki müşahede ve mıttalâalarmu bütçe
nin Encümende müzakeresi sırasında izah edeceğimi saygılarrmla arzeylerinı. 

- • • t •' ' Raportör 
• ' Aydın mebusu 

.' , " , R, Atymm 

http://icabed.cn
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F. M. Mülıassasatın nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyeni ve ben

zeri sahsa ait istihkaklar 

768 
769 

770 

771 

772. 

1 
2 
3 
4 
5 

l 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

X - Vekil tahsisatı maaşlar v=; 
ücretler 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 
Kara 
Hava 
Beniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Memurlar ücreti 
Kara 
Hava 
Beniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik müstahdemler 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat müstahdemler üc
reti 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 

5 320 

33 393 176 
2 715 097 
2 953 812 

759 824 
458 453 

39 280 362 

150 933 
393 739 

49 652 
339 836 
42 268 

976 428 

1. 155 807 
564 432 
220 767 
236 064 

51 835 

2 228 905 

0 
0 
0 

5 000 

5 320 

32 393 176 
2 715 097 
2 953 812 

759 824 
45S 453 

39 280 362 

150 933 
393 739 

49 652 
339 836 
42 268 

976 428 

1 155 807 
564 432 
220 767 
23G 064 

51 835 

2 228 905 

0 
0 
0 

5 000 

5 320 

32 393 176 
2 715 097 
2 953 812 

903 664 
458 453 

39 424 202 

150 933 
393 739 
49 652 

129 840 
42 268 

766 432 

1 155 807 
564 432 
220 767 
302 220 
51 835 

2 295 061 

1 
1 
1 

5 000 
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1942 1943 malî yılı iğin 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. Muhas sa sa tm nev ' İ Lira Lü-a Lira 

II - Diğer istihkaklar 
Muvakkat tazminat 

I. Kara 
2 Hava 
3 • .Deniz 
4 Askerî fabrikalar 
5 Harita 

1633 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
tekaüt, ikramiyesi 

5 Harita . 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 6 000 6 000 6 003 

270 000 
20 000 
11 560 
45 216 
45 000 

270 000 
20 000 
11 560 

• 45 216 
45 000 

270 000 
20 000 
11 560 
45 216 
45.000 

Fasıl yekûnu 391 Y76 391 776 391 776 

1 
2 
3 
4 
r> 

1 
2 
3 
4 
5 

. „ \. 

1 
2 
3 
4 
5' 

Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

255 000 
3 000 

25 000 
5 000 
8 160 

296 160 

126 030 
5 000 

10 000 
2 000 
1 000 

144 030 

200 000 
5 000 

1 
1 500 

5 

206 506 

255 000 
3 000 

25 000 
5 000' 
8 İflO1 

296 160 

126 030 
5 000 

10 000 
2 000 
1 000 

144 030 

200 000 
5 000 

1 
1500 

• - 5 

206 506 

255 000 
3 000 

25 000 
'5 000 
8 160 

296 160 

126 030 
5 000 

10 000 
2 000 
1 000 

144 030 

200 000 
"5 000 

1 
1 500 

5 

206 506 
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F. 

777 

M. 

1 
2 
3 

Muhassasatm nev'i 

Temsil tahsisatı 
Kara 
Hava 
Deniz 

Fasıl yekûnu 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Iıira 

135 000 
14 954 
13 432 

163 386 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

135 000 
14 954 
13 432 

163 386 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

135 000 
14 954 
13 432 

163 386 

778 

779 

780 

781 

3779 sayılı kanunun 10, 11 ve 
1059 sayılı kanunun 5 nci mad
deleri gereğince gedildi erbaş
lara verilecek ikramiye ve mü
kâfat 

1 
2 
3 

1 
2 

Kara 
Hava 
Deniz 

Fasıl yekûnu 

657, 2022, 2047, 3485 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
zamlar ve tazminatlar 
Hava 
Harita 

10 000 
300 
500 

10 800 

r 

688 076 
50 000 

10 000 
300 

1 500 

11 800 

688 076 
50 000 

10 000 
300 

1 500 

11 800 

688 076 
50 000 

Fasıl yekûnu 738 076 738 076 

2204, 2853, 2858, 4334, 4335 sa
yılı kanunlar gereğince verile 
cek ihtisas ücreti v.e yevmiye
leri 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 Askerî fabrikalar 

1144,4145 sayılı kanunlar gere
ğince verilecek denizaltı ve dal
gıç tahsisatı 170 000 170 000 

738 076 

Fasıl yekûnu 

0 
17 940 
7 200 

23 500 

48 640 

0 
17 940 
7 200 

23 500 

48 640 

1 
•17 940 
• 7 200 
23 500 

48 641 

170 000 

Birinci kısım yekûnu 44 666 389 44 667 389 44 667 393 
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i'1. M. Muhassasatm nev'i 

İkinci ktsım- - İdare -masraftan 

I - Hizmete ait olanlar 

1942 
Malî yılı 
talisi satı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 
4 

782 
1 
2 
3 
4 
5 

783 
1 
2 

784 
1 
2 
3 
4 
.5 

785 
L 
2 
3 
4 
5 

F86 
1 
2 
a • 
4 

Kırtasiye 
Kara 
Hava 
Deniş; 
Askeıi fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Tersim malzemesi 
Kara • 
Hava 

Fasıl yekûnu 

Mefruşat ve demirbaş 
Kara 
Hava ; 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Matbu evrak ve defterler 
Kava 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Kara 
Hava 
Denişi 
Askerî fabrikalar ' . 

68 170 
5 500 
8 000 
4 000 
2 000 

87 670 

10 000 
500 

10 500 

100 000 
6 000 
8 000 
2 500 

500. 

117 000 
* 

m ooo 
10 000 
6 000 . 
3 000 

500 

112 500 

133 400 
8 000 
8 000 
7 500 

68 170 
5 500 
8 000 
4 000 
2 000 

87 670 

10 000 
500 

10 500 

100 000 
6 000 
8 000 
2 500 

500 

117 000 

93 000 
. 10 000 

6 000 
3 000 

500 

112 500 

133 400 
8 000 
8 000 
7 500 

68 170 
5 500 
8 000 
4 000 
2 000 

87 670 

10 000 
500 

10 500 

100 000 
6 000 
8 000 
2 500 

500 

117 000 

93 000 
10 000 
6 000 
3 000 

500 

112 500 

133 400 
8 000 
8 000 
7 500 
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M. Mulıassasatın nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen İtabul edilen 

Lira Lira 

5 

1 
2 
3 
4 
5 

7 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 ' 

Harita 

Fasıl yekûnu 

Posta ve telgraf ücretleri 
Kara 
Hava 
Beniz 
Asko.rî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 
Kara 
Hava 
Beniz 
Askerî fnbi'ikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Kara 
Hava 
Boniz 
Askerî fabrikalat 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Vekâlet otomobil masrafları 

İT - Şahsa ait olanlar . 
Daimî memuriyet harcırahı 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Hai'ita 

3 000 

159 900 

204 000 
7 060 
7 432 
3 648 

630 

- 222 770 

84 090 
8 000 
S 500 
6 350 

300 

107 240 

273 720 
15 000 

0 
1 500 
1 000 

291 220 

1 940 

421 680 
15 000 
15 000 
3 000 

500 

3 000 

159 900 

204 000 
7 060 
7 432 
1 848 

630 

220 970 

84 090 
8 000 
0 500 
6 350 

300 

105 240 

273 720 
15 000 

0 
1 500 
1 000 

291 220 

1 940 
-». 

421 080 
15 000 
15 000 
3 000 

500 

3 000 

159 900 

204 000 
7 060 
7 432 
1 848 

630 

220 970 

84 090 
8 000 
6 500 
6 350 

300 

105 240 

273 720 
15 000 

1 
1 500 
1 000 

291 221 

1 940 

— -

421 680 
15 000 
15 000 
3 000 

500 

Fasıl yekûnu 455 180 455 180 455 180 
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F. 

792 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

' ' • • • • 

Muhassasatın nev'i 

Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu' 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

2Ö0 000 
50 000 
25 000 
25 000 
7 000 

367 000 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

200 000 
50 000 
25 000 
25 000 

7 000 

367 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

- • 

260 000 
50 000 
25 000 
25 000 
7 000 

367 000 

793 Müfettişler harcırahı 64 100 64 100 64 100 
794 Yabancı memleketlere gönderi

leceklerin harcırahları 
1. Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 Askerî fabrikalar 
5 Harita 

Fasıl yekûnu 

tkinei kısım yekûnu 

Üçüncü h-s-ım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
795 Taymat 

1 Kara 
2 Hava 

•3 Deniz 
4 Askerî fabrikalar 
5 Harita 

25 000 
Ö 

19 1.72 
5 000 

0 

49 172 

2 046 192 

25 000 
0 

50 000 
5 000 

0 

,80 000 

2 073 220 

25 000 
1 

50 000 
5 000 

1 

80 002 

2 073 223 

20 526 451 
708 880 
940 890 

. 100 000 
65 000 

20 520 451 
708 880 
940 890 
100 000 

G5 000 

26 526 451 
708 880 
940 890 
100 000 

65 000 

Fasıl yekûnu 22 341 221 28 341 221 28 341' 221 

796 2852 sayılı kanun gereğince ve- . \ . 
rilecek yemek bedeli 100 000 100 000 100 000 

797 Tem 
1 Kara 3 604 000 4 604 000 4 604 000 
2 Hava 1 500 1 500 1 500 
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p. 

798 

799 

800 

801 

M. 

o 
._> 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
î) 

1 
2 
3 
4. 
5 

1 
2 
3 
4 

Muhassasatm nev'i 

Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Mahrukat, tenvir ve teshin 
Kara 
Hava 
Beni/ 
Askerî fabrikalar 
Hari ta 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Teçhizat 
Kara 
Hava 

. Deniz 
Askerî fabrikalar 
Hari ta 

Fasıl yekûmı 

Harp levazım ve teçhizat ve 
tahkimat bedel ve masrafları 
Kara 
Hava 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 
i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

2 400 
12 960 
26 000 

3 646 860 

2 121 020 
150 000 
50 781 
14 000 
12 000 

2 347 801 

6 844 260 
450 000 
257 769 

68 200 
40 350 

7 660 579 

1 417 300 
200 000 
141 229 
30 000 
13 000 

1 801 529 

2 502 500 
1 100 000 

ROO 
5 000 

3 608 300 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lİra ' Lira 

2 400 
12 960 
26 000 

4 646 860 

3 637 958 
150 000 
50 781 
14 000 
12 000 

3 864 739 

9 844. 260 
450 000 
257 769 
68 200 
40 350 

10 660 579 

1 417 300 
200 000 
141 229 
30 000 
13 000 

1 801 529 

5 502 500 
1 100 000 

800 
5 000 

6 608 300 

2 400 
12 960 
26 000 

4 646 860 

3 637 958 
150 000 
50 781 
14 000 
12 000 

3 864 739 

9 344 260 
450 000 
257 769 

08 200 
40 350 

10 160 579 

1 417 300 
200 000 
141 229 
30 000 
13 000 

1 801 529 

4 502 500 
1 100 000 

800 
5 000 

5 608 300 

802 Tayyare fabrikaları amele üc
retleri {Hava) 900 000 900 000 900 000 
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.,-.'."..' 1942 1943 malî yılı için 

]\fatî yıh _ Hükümetçe Encümence 
tahsisatı Uılop edileni kabul edilen 

P. M. • MuhaSS'asatm nev'İ Lira Lira Lira 

803 Denize ait harp malzemesi, teç
hizat, müteferrik malzeme ve 
devriçark 

1 Torpito, paravan, sis cihazları. 
. su bombalan, denizaltı talini 

804 

2 
3 
4 
5 

G 
7 
8 
9 

1 

2 
3 
4 
5 

cihazları 
Mayin arama, tarama 
Ağ işleri 
Mühimmat 
Tahkimat, top işlori' ve muyta-
biye 
Gemi inşa vo tamiri 
Telsiz, elektrik ve seyir işlevi 
Müteferrik malzeme 
Devriçark 

Fasıl yekûnu 

Askerî fabrikalar umum mas
rafları 
İptidai madde ve müstehlek 
malzeme 
Amele ücretleri 
Demirbaş 
Nakil ücretleri 
3284 sayılı kanım gereğince 
satın alınacak hurdalar bedeli 

79 000 
m ooo 
30 000 

• 180 000 

140 200 
900 000 
50 000 

323 000 
430 000 

2 192 200 

1 045 770 
1 504 732 

50 000 
250 000 

5 000 

79 000 
60 000 
30 000 

180 000 

140 200 
900 000 
50 000 

323 000 
430 000 

2 192 200 

1 749 370 
1 504 732 

50 000 
250 000 

5 000 

79 000 
60 000 
30 000 

180 000 

140 200 
900 000 
50 000 

323 000 
430 000 

2 192 200 

1 749 370 
1 504 732 

50 000 
250 000 

5 000 

Fasıl yekûnu 3 455 502 3 559 102 3 559 102 

.805 Harita umum müdürlüğüne ait 
makine, alât ve edevat ve de
mirbaş eşya ve levazımının 
mubayaa ve tamir masrafları 58 468 58 468 58 468 

806 

1 
2 
3 
4 
5 

Ecza ve sıhhi malzeme masraf
ları 
Kara 
Hava 
Deniz 

•Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

243 800 
20 000 
41 800 • 
3 660 

500 

309 760 

243 800 
20 000 
41 800 
3 660 

500 

309 760 

243 800 
20 000 
41 800 
3 660 

500 

309 760 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kaimi edilen 

Lira Lira Lira 

807 

808 

809 

810 

811 

1 
2 

• 3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

1 
2" 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 

Tedavi masrafları 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Veteriner ecza ve malzemesi 
masrafları 
Kara 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Hayvan mubayaa ve tazmini 
Kara 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Gtaz ve gazdan korunma mas
rafları 
Kara 
Deniz 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Nakil masrafları 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

14 000 
G 000 

0 
3 000. 

0 

23 000 

63 270 
500 

0 
100 

63 870 

60 672 
500 

61 172 

177 000 
5 000 

500 

182 500 

•1 580 320 
200 000 
39 000 
10 000 
25 000 

1 854 320 

14 000 
G 000 

Ö 
3 000 

0 

23 000 

63 270 
500 

0 
100 

63 870 

200 000 
500 

200 500 

277 000 
5 000 

500 

282 500 

1 580 320 
200 000 
39 000 
10 000 
25 000 

1 854 320 

14 000 
6 000 

1 
3 000 

1 

23 002 

63 270 
500 

1 
100 

63 871 

200 000 
500 

200 500 

277 000 
5 000 

500 

282 500 

1 580 320 
200 000 
39 000 
10 000 
25 000 

1 854 320 

812 Nakil vasıtaları satın alma be
deli (Harita) 2 000 2 000 2 000 
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1942 1943 malî yılı iğin 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

y. M. Muhassasatm nev'i Lira Lira Lira 

813 

814 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Nakil vasıtaları masrafları 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

inşaat, tamir iğleri 
Kara 
Hava 
"Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

70 000 
0 

1 500 
0 

.19 000 

90 500 

1 906 321) 
1 
1 

50 500 
25 869 

1 982 697 

70 000 
0 

1 500 
0 

19 000 

90 500 

1 606 998 
1 
1 

50 500 
25 869 

1 743 369 

* 

70 000 
1 

1 500 
1 

• 19 000 

90 502 

1. GCS 998 
1 
1 

50 500 
25 869 

1 743 369 

815 Hava meydanları ile yolları ve 
depoları inşaatı 457 140 457 140 457 140 

816 Mektepler umumî masrafları 
. 1 Kara 35 000 35 000 35 000 

2 Hava 20 000 20 000 20 000 
3 Deniz 15 000 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 70 000 70 000 70 000 

817 Matbaalar umumî masrafı 
1 Deniz 4 300 . 4 300 4 300 
2 Harita 40 038 40 038 40 038 

Fasıl yekûnu 44 338 44 338 44 338 

818 Maske imalâtı masrafı 0 0 1 500 000 
(Kara) 

I I - Muvakkat olanlar 
819 Pasif korunma masrafları 

1 Kara 
2 Askerî fabrikalar 
3 Harita 

5 000 
20 000 

500 

5 000 
20 000 

•500 

5 000 
20 000 

500 

Fasıl yekûnu 25 500 25 500 25 500 
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F. M. 

820 

821 

822 

823 

824 

1 
2 
3 
4 

Muhassasatm nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

2441 sayılı kanunun muvakkat 
2 nci maddesi gereğince inhi
sarlar umum müdürlüğüne 
ödenecek eşya ve malzeme tak
siti (Askerî fabrikalar) 

III - Müteferrik olanlar 
Manevra masrafları 

300 

Yabancı mütehassıs ve müstah
demlerle tercümanların har
cırah ve sair zaruri masrafları 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 

300 300 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

Kara 
Hava 

Fasıl yekûnu 

Staj ve tahsil masrafları 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Yabancı mütehassıs ve müstah
demlerle tercümanların ücret
leri 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 

Fasıl yekûnu 

285 000 
15.000 

300 000 

131 000 
75 000 
92 080 

159 200 
30 000 

487 280 

40 000 
150 000 
19 994 
15 000 

224 994 

285 000 
15 000 

300 000 

131 000 
75 000 
92 080 

159 200 
30 000 

487 280 

40 000 
150 000 
19 994 
15 000 

224 994 

285 000 
15 000 

300 000 

131 000 
75 000 
92 080 

159 200 
30 000 

487 280 

40 000 
150 000 
19 994 
15 000 

224 994 

• * 

Fasıl yekûnu 

54 000 
50 000 

328 
5 000 

109 328 

54 000 
50 000 
5 000 
5 000 

114 000 

54 000 
50 000 
5 000 
5 000 

114 000 



F. M. 

825 

826 -
1 

• 2 

• 

Muhassasatın nev'i 

Fen, sanat umum müdürlüğü 
tecrübe ve muayene masrafla
rı 
Askerî müzeler masrafı 
Kara 
Deniz 

Fasıl yekûnu 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı . 

tiira 

18 000 

2 000 
0 

2 000 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

18 000 18 000 

2 000 2 000 
0 1 

2 000 2 001 

827 Şehitlikler masrafı 10 000 10 000 10 000 
828 Yazı , tercüme, neşir, kitap, 

mecmua ve abone bedelleri 
1 
2 
3 

Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 

Fasıl yekûnu 

Sınırların tahdit komisyonlan 
masrafı (Kara) 

10 000 
2 000 

500 

12 500 

4 000 

10 000 
2 000 

500 

12 500 

4 000 

10 000 
2 000 

500 

12 500 

4 000 
829 

830 Maznun olarak askerî mahke- ' 
melere getirtileceklerle şahit 
ve vukuf ehli olarak gönderi
lenlerin masrafları 

1 Kara 9 300 9 300 9 300 
2 Hava 0 0 1 
3 Deniz 500 500 500 
4 Askerî fabrikalar 200 200 200 
5 Harita 0 0 . 1 

831 
•1 
2 
3 
4 
5 

Fasıl yekûnu 

1493 sayılı kanun gereğince ve
rilecek ikramiyeler 
Kara 
Hava 
Doniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

10 000 

18 600 
2 000 
6 000 
2 000 
1 000 

10 000 

18 600 
• 2 000 

6 000 
2 000 
1 000 

10 002 

18 600 
2 000 
6 000 
2 000 
1 OOO 

Fasıl yekûnu 29 600 29 600 29 600 
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p. 

832 

833 

• • . * • . • • 

.̂  . 

834 

'' "' ! 

M. 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Muhassasatın nev'i 

3575 sayılı kanun gereğince 
Askerî fabrikalar tekaüt ve 
muavenet sandığı aidatı 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Eski yıllar borçları 
Kara 
Hava . 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1942 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

.... 

47 600. 
23 000 
93 840 

164 440 

54 652 699 

• • • 

2 000 
5 000 

500 
500 

10 

8 010 

4 140 
710 
750 
100 
10 

5 710 

13 720 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe ' Encümence 
talep edilen 

Lira 

47 600 
23 000 

' 93 840 

164 440 

69 276 909 

• • • • • - : - . 

2 000 
5 000 

500 
500 

10 

8 010 

4 140 
710 
750 
100 
10 

5 710 

13 720 

kabul edilen 

69 

Lira 

47 600 
23 000 
93 840 

164 440 

27G 917 

1 998 
4 996 

496 
498 

7 

7 995 

4 140 
710 
750 
100 
10 

5 710 

13 705 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci lasını yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKUN 

44 m 389 
2 046 192 

54 652 699 
13 720 

44 667 389* 
2 073 220 
69 276 909 

13 720 

44 667 393 
2 073 223 
69 276 917 

13 705 

101 379 000 116 031 238 116 031 238 





VARİDAT BÜTÇESİ 



Rapor 
8 . Y . 1943 

1. — 1943 malî yılı âdi bütçe varidatı, sekiz aylık tahsilat ramakları esas tutularak Hükümetçe 
« 480 386 500 » lira tahmin edilmiştir. Bu miktar 1942 malî yılı âdi bütçe varidatına nazaran 
« 86 058 160 » lira fazladır. ' 

Hükümetçe 1943 malî yıl varidat tahminlerinin, iç ve dış âmillerin varidat nıcmbalarımız üze
rinde hâsıl edebileceği menfi tesirler gbzönünde tutularak âzami ihtiyat ve basiretle yapılmış ol
duğu memnuniyetle kayde şayan görülmüştür. 

2. — İçinde bulunduğumuz malî yılın ön aylık tahsilat yekûnu, alınmış olduğundan, Hükü
metçe sekiz aylık . tahsilat rakamlarına göre yapılmış olan varidat tahminleri, on aylık rakamlar 
esas» tutularak Maliye vekâletiyle müştereken gözden geçirilmiş - ve muhtelif varidat kalemlerinin 
on aylık tahsilat miktarlarına nazaran, yine âzami ihtiyata riayet edilmek şartiylc varidat kalem
lerinin bazılarına < 9 200 000 » lira bir zam yapılması ve bazı kalemlerden de « 4 378 500 » li
ra tenzili ieabedeceği neticesine varılmıştır. Zam ve tenzillerin miktariyle taallûlc ettiği varidat 
nevileri aşağıda gösterilmiştir. 

Çoğaltılması lâzimgelen tahminler 
l i ra Varidatın nevi 

Azaltılması lâzım gelen tahminler 
Lira Varidatın nevi 

3 500 000 

200 000 
1 000 000 
1.000 000 
1 000 000 

500 000 

5p0 000 
500 000 

1 000 000 

Ticari ve sınai teşebbüsler kazanç 
. vergisi 
iliamet erbabı kazanç vergisi 
Gümrük resmi 
ithalât muamele vergisi 
Banka ve sigorta muamele vergisi 
İthalâttan alınan muhtelit, madde
ler istihlâk yergisi 
Damga resmi 
Muvazene vergisi 
Gümrük çıkış vergisi 

1 381 000 

355 000 

2 100 000 
30 000 

500 000 

V 

Hayvanlar vergisi (davar ve deve
ler), 
Hayvanlar vergisi (Diğer hayvan
lar), 
İnhisarlar safî hasılatı 
Diğer müesseseler hasılatı 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 

9 200 000 YEKUN 4 366 000 YEKUjN 

Bu tadiller neticesinde 1943 malî yılı âdi bütçevaridatının « 485 220 500 » lira olarak tesbit ve 
kabulü mümkün görülmüştür. 

Tenzil tekliflerinin en mühim kalemlerini inhisarlar hasılatından indirilecek (2 100 000) lira ile 
hayvanlar vergisi tahmininden indirilmesi lâzrmgelen (1 736 000) lira teşkil etmektedir. Bunlar
dan inhisarlar sâfİ hâsılatına taallûk eden miktar, encümence İnhisarlar Umum müdürlüğü bütçe
sinin tetkiki sırasında kahve varidatından indirilmesi karar altına alınmış olan miktara umumî 
bütçe varidatına inikasından ibarettir. Hayvanlar vergisi tahmininden indirilmesi teklif olunan 
ecmari (1 736 000) lira, 1943 malî yılı hayvan sayımr neticesinde 1942 malî yılı sayım miktarlarına 
göre muhtelif nevi hayvanlar miktarında noksan olduğu tebeyyün eden 2,5 milyonu mütecaviz 
hayvanın vergisine tekabül etmektedir. Vilâyetlerden Maliye vekâletime gelen malûmata göre 
bu noksanlık bu sene kışrn sürekli olmasından ve yem azlığından dolayı hayvan telefatının fazla 
olmasına vo kısmen de ordu ihtiyacını karşılamak için fazla hayvan kesilmiş, bulunmasına atfedil-

. inektedir. Bu sebepler varit görüldüğünden, hayvanlar vergisi tahmininden azalan hayvanlara te
kabül eden miktarın indirilmesi zaruri görülmüştür. 
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Zam tekliflerinin en mühim kalemi de ticai'i ve sınai teşebbüsler kazanç vergisine ilâvesi arzo-

lunan üç buçuk, milyon liradır. Hükümetçe talimin yapıldığı sırada varlık vergisi tahsilatının 
henüz yeni başlamış olması dolayısiyle mezkûr verginin kazanç vergisi tahsilatı üzerinde hâsıl 
edebileceği menfi tesirleri tahmin etmek o tarihte mümkün görülmediğinden 1943 malî yıJı kazanç 
vergisi varidatı için 1942 malî yılı tahminleri aynen bırakılmıştır. Varlık vergisi talısilıitanîn kazanç 
vergisi üzerinde zannedildiği derecede büyük tesiri olımyacağı, ticari ve sınai faaliyetlerin teka
süf etmiş olduğu büyük vilâyetlerden alman malûmattan anlaşıldığı gibi fiiliyat da bu malûmatı 
teyit etmiş olduğundan on aylık fiili tahsilatla Hükümet tahmini arasındaki, miktarr yedt milyon 
liraya ve nisan, mayıs 1943 ayları tahsilatı da nazara alınırsa on bir buçuk milyon, liraya baliğ 
olan ihtiyat payından hiç olmazsa üç buçuk milyon liranın 1943 tahminlerine zammedilmesi müm
kün görülmüştür. - . 

Diğer kalemlerde yapılan zam ve tenzillerde on aylık tahsilat miktarlarında görülen inki
şaflara veya noksanlıklara müstenit bulunmaktadır. Bunların miktarlarını ve ne suretle hesap ' 
edilmiş olduğunu şifahen arzedeceğim : 

3. — Varidat bütçesine dahil vergilerden ikisi üzerinde yüksek encümene ayrıca aşağıdaki iza
hatım arzını faydalı görüyolum: 

A) Şeker istihlâk vergisi; bu vergi tahsilatı Hükümetçe 39 milyon lira tahmin edilmiştir. Ya
pılan tahminler şeker fiyatlarının halen câri miktarlarda kalmasına göre hesap edilen senelik 
vasati istihlâk miktarına müstenittir. 

Serbest şeker satış fiyatlarının yükseltilmesi istihlâki tahmin olunduğundan daha fazla tahdit 
etmiş; ve bu da Hazineyi mühim'miktarda varidattan mahrum bırakmış olduğundan fiyatların da
ha mutedil ve biriktirme temayüllerine mümkünmertebe set çekmekle beraber varidatı artıracak 
bîr hadde indirilmesi mevzuunda Hükümetçe yapılan incelemeler sonunda serbest şekerin satış 

fiyatı fabrika teslimi 235 kuruşa indirildiği takdirde ayda takriben C GOO tondan fazla şeker sa
tılabileceği ve halen mevcut ve 1943 kampanyasında istihsali muhtemel görülen miktarla 120 000 
tona baliğ olacağı umulan şeker stoku ile 1944 kampanyasına sıkıntısız olarak ulaşmak kabil 
olacağı neticesine varılmış ve 4385 numaralı kanunla verilen salâhiyete dayanılarak, şeker istih
lâk vergisinin 417,5 kuruştan 135 kuruşa indirilmesi karar altına alınmak üzere bulunmuşıtur. 
Bu karar verildiği takdirde ayda vasati 6 000 tton hesabiyle senede takriben 80 bin ton şeker sa
tılabileceği ve sabit ve dar gelirlilere ucuz fiyatla tevzi olunan on bin tondan mütebaki 70 bin ton 
şekerden « 94 500 000 •» ve dar ve sabit gelirlilere dağıtılan şekerden do « 4 050 000 » ki ce
man « 98.550 000 » lira varidat elde edileceği tahmin olunmakta ve adi bütçe varidatı meya-
nında bulunan 39 milyon liradan fazlasının fevkalâde Millî Müdafaa masraflarının karşılanma
sına tahsis olunması düşünülmektedir. 

Derpiş olunan yeni fiyatla ayda 6 600 ton şeker satılabileceği hakkındaki tahmin biraz nik
bin görünmekte ise do fiyat tenzilinin istihlâki artıracağı da şüphesiz bulunduğundan, 1943 malî 
yılı tahminleri arasına konulmuş olan miktardan fazla olarak elde edilecek varidatın fevkalâde 
Millî Müdafaa' masraflarının karşılanmasına tahsisi yolundaki tasavvur günün ihtiyaçlarına uy
gun bir tedbir olarak kabul edilmişi ve şeker istihlâk vergisindeki Hükümet tahmininin aynen mu
hafazası muvafık görülmüştür. 

B) Kibrit ve çakmak hasılatı : Hükümetçe 1943 malî yılı için yapılan tahminler inhisarın 
şirketçe işletilmesi esasına müstenit bulunmaktadır. İnhisar şirketinin Hükümetçe . satın alın
ması hakkında şirketle Hükümet arasında mutabakat hâsıl olmuş ve satınalma mukavelenamesi 
do parafe edilmiş olduğu yüksek encümence malûmdur. Bu vaziyete nazaran 1943 malî yılında 
inhisarın işletilmesinden mütevellit safî hasılatın tamamı Hazineye ait olacak, buna mukabil, şir
ketin her türlü vergi ve resimlerden muaf tutulması karşılığı olarak Hükümete vermekte olduğu 
ve miktarı 1943 malî yılı için 30 000 lira tahmin edilmiş bulunan para artık aîuımıyaeaktır. Bi
naenaleyh, 1943 malî yılı kibrit ve çakmak hasılatı tahmininin bu vaziyetler gözönüne alinarak 
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yapılması lâzımgelir ise de inhisarın Hükümetçe işletilmesinden dolayı elde edilecek hasılatı tah
mine esas olacak hiç bir malûmat elde edilememiş ve mukavelename de^henüz yüksek Meclisçe ka
bul vo tasdik edilmemiş olduğundan Hükümet tahmininin aynen bırakılması zaruri görülmüştür. 

4. — Varidat kalemleri arasında dikkati çeken biri de Varidat bütçesinin 44 ncü faslını teşkil 
eden (müteferrik hasılat) tır. Miktarı itibariyle ayrı bir fasıl veya madde tahsisini icabettirmiye-
cek cüzi hasılatın kaydına mahsus olması lâzımgelen bu faslın hiç bir sene dört milyondan aşağı 
düşmediği görülmektedir. Bir kaç senenin hesabı katilerinden alman. aşağıdaki rakamlar bunu te
yit eder, 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

4 897 698 
5 346 779 
3 624 654 
4 471 082 
4 091 427 
4 275 572 

1942 malî yılı on aylık tahsilatı da 6 933 529 liraya baliğ olmuştur. Mevzuu muayyen ve ma
lûm olmıyan bu faslın devamlt surette artış göstermesi, tahminde büyük tereddütlere sebep ol
maktadır. 20 - 30 bin lira gibi cüzi meblâğlar için ayrı fasıl veya maddeler açılmış olan Varidat 
bütçesinde, yakûnu bir kaç milyonu aşan bir faslın böyle müphem bir durum arzetmesı muvafık 
olamıyacağından, 1943 malî yılında, bu fasla irat kaydı ieabeden muhtelif nevi varidatı ayrı ayrı 
gösterecek şekilde hususi bir hesap tutularak; 1944 malî yılında, ayrı bir fasıl veya maddeye mev
zu teşkil edebilecek mahiyette görülen hasılat için ayrı fasıl veya maddeler açılması temenniye 
şayan bulunmaktadır. 

5. — Varlık vergisi: Bu verginin tahakkukat ve tahsilat miktarları ve halen bulunduğu vaziyet 
üzerindeki tetkik ve müşahedelerimin neticesi şudur. 

30 nisan 1943 akşamına kadar vilâyetlerden Maliye vekâletine gelmiş olan malûmata naza
ran 114 191 mükellefe Varlık vergisi tahakkuk ettirilmişir. Tahakkuk eden vergi militan 
464 994 969 lira, buna mahsuben vâki olan tahsilat miktarı da 56 232 983 lirası çekle olmak üzere 
255 163 964 liradır. Tahakkukat ve tahsilattan mühim vilâyetlere ait miktarlar: 

' Tahsil olunan 
vergi 

İstanbul • 
îzmir 
Ankara 
Bursa 
Adana 
Mersin 

Mükellef 
adedi 

63 640 
5 183 
3 185 
3 106 
1 674 

823 

Tahakkuk eden vergi 
yckûımu 

348 992 022 
. 27 992 415 

16 980 683 
11 239 940 
9 931 237 
6 193 065 

165 343 133 
19 351 088 
15 111 989 
5 405 952 
7 027 471 
5 235 844 

istanbul vilâyeti hariç olmak üzere diğer bütün vilâyetlerin tahsilat nispeti % 77,12, İstanbul 
vilâyetinin tahsilat nispeti de 47,37 dir. Kanunen verginin tediyesi için tâyin edilmiş olan kısa müd
detler içinde olduça mühim yekûnlara baliğ olan vergilerin defaten ödenebilmesi mümkün alaım-
yaeağı nazan dikkate alındığı takdirde, nispctenlusa bir zamanda yapılmışı olan tahsilatı memnu
niyete şayan görmek lâzımgelir. Bundan başka mükerrer ve hatalı olarak tabaklmk ettirilmiş 
olan miktarlar henüz kayrtlardan düşülemetniş olduğu cihetle bu vaziyette tahsilat nispetine 
müessir olmatadır. Bunların terkini halinde; tahsilat nispeti, daha da yüksek miktara çıkacak
tır. Vilâyetler ayrı ayrı nazara alındığı takdirde birçoklarında, tahsilat nispetinin % 95 i geç
tiği görülmektedir. , ' £••'''!-.'?' 

Her tarafta tahsilata devam edilmekte olup önümüzdeki malı yıl içinde büyük vilâyetlerdeki 
tahsilat, nispetinin dahi bazı istisnalarla bu hadlere yaklaşacağı ümit olunabilir. 
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4345 numaralı kanunun 6 ncı maddesi mucibince, varlık vergisi tahsilatı varidat bütçesinde 

acılan hususi fasla irat kaydolunmaktadır. Adı geçen kanunun hükmü bir seneye maksur oldu
ğundan malî yıl sonunda hitama erecektir. .--•-... 

Varlık vergisi tahsilâtına Önümüzdeki ,^alî yılda da devam olunacağına göre mezkûr hükmün 
1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa konulması icabetmektedir. 

6. — 1943 malî yılı on aylık varidat fazlası, varlık vergisi hariç, « 88 324 774> liraya baliğ 
olmuştur. Muharip veya tarafsız diğer bütün memleketler gibi memleketimizi de fevkalâde 
Millî Müdafaa tedbirleri almağa ve bu yüzden normal istihsal membalarını daraltmağa mecbur 
eden harp ateşinin dördüncü yılında elde edilmiş olan bu netice mucibi memnuniyet bulunmakta
dır. ' .. ••••••• l : J [ ' ' \ 

Harbin başladığı tarihtenberi, günün icap ve ihtiyaçları derecesinde ve halkımızın malî kud
reti gözönünde tutulamk suretiyle vasıtalı ve vasıtasız vergilere peyderpey yapılmış olan zamlar
la normal varidat membalarımızın geliri, seneden seneye azımsanmıyacak derecede artmış olan 
adi bütçe masraflarını karşılamakta ve kısmen fevkalâde Millî Müdafaa ihtiyaçlarına da tahsis 
olunmaktadır, üç sene içinde yapılmış olan Kamlarla mahmul bir hale gelmiş olan vergilerimizin 
yeni zamlarla arttırılması imkânları-azalmıştır. Durmadan devam eden fevkalâde masrafların 
karşlanması için baş vurulmakta olan emisyon tedbirinin mahzurlarını hafifletmek üzere şimdiye 
kadar teklif haricinde bırakılmış olan bazı irat menbalarına vergi vazı hususunda Devlet borç
ları bütçesini tetkik eden raportör arkadaşın mütalâasına iştirak etmemek mümkün değildir. 
Ordunun, dar ve sabit gelirli vatandaşların iaşesi için Hükümetçe bazı toprak mahsullerinin mu
ayyen miktar lavına el konulmak suretiyle ucuz fiyatla mubayaası, mahsul fiyatlarının yüksek
liği nispetinde, miktart artan bir vergi mahiyeti göstermesine göre, bunun hakikî mahiyetine irca 
edilerek, teşkilâtı geniş ve memurları tecrübeli olan Maliye vekâleti tarafından tahsili, bugün
kü usullere göre halk için de daha ziyade emniyet bahşolacağı izahtan varestedir. 

Bu suretle vasıtalı ve vasıtasız vergilerimiz arasındaki muvazene daha ahenkli bir hale ge
tirilmiş olacağı gibi bugün ekseriyeti büyük şehirler üzerinde toplanmış olan mükellefiyet yü
künün şehirlerle köyler arasında daha uygun bir surette taksim ve tevzi edilmesi imkânı hazır
lanmış olacaktır. 

Rapora başlarken 1943 malî yılı varidat tahminlerinin Hükümetçe azamî ihtiyatla yapılmış 
olduğuna işaret etmiştim. Bu sebeple önümüzdeki malî yıl tahsilatında ela mühimce miktarda 
varidat fazlası hâsıl olacağı kuvvetli bir ihtimal olarak derpiş edilebilir. Bu itibarla, bir taraftan 
yeni vergi vazedilirken diğer taraftan da adi bütçenin tatbikinde alınacak tasarruf tedbirleriy
le varidat fazlasının âdi bütçe tertiplerine munzam tahsisat şeklinde intikal etmesini önlemeği 
ve bunu tamamen fevkalâde masrafların karşılanmasına tahsis etmeği bugünün icaplarına uy
gun bir tedbir telâkki etmekteyim. 

7. — Hükümetçe kazanç vergisinin daha âdilâne bir şekilde tevziini ve hakikî kazanç sahiple
rinden Devletin beklemekte hakh olduğu mükellefiyet hissesini tahsile imkân verecek usulleri sağ
lamak üzere yapılmakta olan tetkiklere hız verilmesi ve bu meyanda hizmet erbabı istihkakları 
üzerine mevzu ve her birinin mevzuu, istisnası vo nisbeti değişik olan dört verginin de birleşti
rilerek nispetinin daha müsait bir dereceye indirilmesi ve bu suretle harp sonrasına daha verim
li ve daha âdilâne bîr vergi sistemi ile girilmesi temennisiyle mâruzâtıma nihayet veriyorum. 

Varidat tahminlerinden her birinin müstenit olduğu esaslar hakkında müzakere sırasında şi
fahen izahat vereceğimi arzederim. ~ 

Raportör 
istanbul mebusu 

S. VlJtmen 
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F. M. Varidatın nev'i 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yıh Hükümetçe Encümence 

ımıhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

BÎRÎNCÎ KISIM 

İRAT VE SERVET VER-
CKfLERÎ 

Kazanç vergisi 
1 Ruhsat ve unvan tezkereleri ve 

vergi karneleri 
2 Ticari ve sınai teşebbüslerle 

sair işlerden 
3 Hizmet erbabından 

790 000 800 000 800 000 

35 000 000 35 000 000 38 500 000 
15 4O0 000 19 000 000 19 200 000 

Fasıl yekûnu 51 190 000 54 800 000 58 500 000 

Hayvanlar vergisi 
1 Davar, develer ve domuzlar 
2 Diğer hayvanlar 

22 500 000 22 500 000 21 119 000 
5 600 000 5 600 000 5 245 000 

3 

4 

Fasıl yekûnu 

Veraset ve intikal vergisi 

Madenler rüsumu 

Birinci kısım yekûnu 

ÎKÎNCÎ KISIM 

28 100 000 

740 000 

740 000 

80 770 000 

28 100 000 

800 000 

600 000 

84 300 000 

26 364 000 

800 000 

600 000 

86 264 000 

MUAMELE VE İSTİHLAK 
VERGİLERİ 

Gümrük vergileri 
1 Gümrük resmi 
2 Ardiye ücreti ve 3023 sayılı ka

nunla istanbul ve izmir liman 
idarelerinden alınacak maktu 
ücret 

21 000 000 25 500 000 26 500 000 

250 000 250 000 250 000 
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F. M. 

8 

9 

10 

İ l 

12 

13 

14 

Varidatın nev'i 

1942 1943 mali yılı için 
Malî yık Hükümetçe Encümence 

ınühammenatı . talimin edilen talimin edilen 
Lira Lİra Liva 

3 2456 ve 2672 sayılı kanunlar 
gereğince gümrüklerde kulla
nılan bazı evraka yapıştırıla
cak müdafaa pulu hasılatı 90 000 120 000 120 000 

Fasıl yekûnu 21 340 000 25 870 000 26 870 000 

Muamele vergisi 
1 İthalât muamele vergisi 
2 İmalât muamele vergisi 
3 Bankalar ve sigorta şirketleri 

muamele vergisi 

12 000 000 
3ü 600 000 

20 800 000 
53 200 000 

23 300 000 
53 200 00ü 

4 350 000 6 000 000 7 000 000 

Fasıl yekûnu 51 950 000 80 000 000 83 500 000 

Dahilî istihlâk vergileri 
1 Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 39 207 000 39 000 000 39 000 000 
2 Elektrik ve havagazı istihlâk _ 

vergisi 3 300 000 3 200 000 ~3 200 000 
3 Ham petrol ve ondan çıkarı

lan maddeler istihlâk vergisi 2 500 000 2 500 000 2 500 000 
4 İthalâttan alınan muhtelif 

maddeler istihlâk vergisi 5 400 000 4 000 000 4 500 000 
5 İmalâttan alınan muhtelif 

maddeler istihlâk vergisi 10 000 000 11 000 000 11 000 000 

Fasıl yekûnu 60 407 000 59 700 000 60 200 000 

Su ve kara av vergisi 

Nakliyat vergisi 

Sefineler rüsumu 

Damga resmi 

Tapu harçları ve kaydiyeler 

Mahkeme harçları 

Pasaport, kançılarya ve ika
met tezkeresi harçları 

600 000 800 000 800 000 

5 100 000 5 500 000 5 500 000 

100 000 90 000 90 000 

12 100 000 14 000 000 14 500 000 

2 000 000 3 500 000 3 500 000 

2 000 000 2 150 000 

230 000 180 000 

2 000 000 

180 000 
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• ' # . " M . 

15 

16 
1 
2 

3 

Varidatın nev'i 

Noter harçları 

Diğer harçlar C 
Nüfus harçları 
Eczane ve ecza depoları ve 
ihtisas vesika harçları 
ihtira beratı harçları 

Fasıl yekûnu 

1942 
Malî yık 

muhammcnatı 
Lira 

900 000 

35 000 

6 000 
8 000 

49 000 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

1 100 000 

40 000 

3 000 
8 000 

51000 

1 100 000 

40 000 

3 000 
8 000 

51 000 

17 Hayvan sağlık zabıtası resmi 45 000 100 000 100 000 

İkinci kısım yekûnu 156 971 000 192 891 000 198 391 000 

18 

19 

20 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

İNHİSARLAR HASILATI 

Tütün, tuz, kahve, çay, ispirto 
ve ispirtolu içkiler ve revol- _ 
ver, fişek ve patlayıcı madde- y 

1 
2 
3 

ter :-...!.._:_! 

Kibrit ve çakmak 
Kibrit ve çakmak hasılatı 
Maktu miktar 
Kibritten alman müdafaa ver
gisi 

Fasıl yekûnu 

Oyun kâğıdı 

60 500 000 

1 425 000 
30 000 

4 950 000 

6 405 000 

40 000 

82 700 000 

1 390 000 
30 000 

6 300 000 

7 720 000 

50 000 

80 600 000 

İ 390 000 
30 000 

6 300 000 

7 720 000 

50 000 

Üçüncü kısım yekûnu 66 945 000 90 470 000 88 370 000 
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iv M: Varidatın nev'i 

1942 
Malî yılı 

mııhammenatı 
Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

21 

22 

23 

DÖRDÜKCÜ KISIM 

DEVLETE AİT EMVAL VE 
EMLÂK HASILATI 

Devlet ormanları hasılatı 

G-ayrimenkul icar ve ecrimisil-
leri 

1 îear bedeli 
2 Eerimisiller 

40 000 
220 000 

250 000 
50 000 

250 000 
50 000 

1 
2 

3 

4 

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 kısmı yekûnu 

260 000 

700 000 

980 000 

850 000 

180 000 

2 710 000 

2 970 000 

300 000 

i 000 000 

1 200 000 , 

1 000 000 

220 000 

3 420 000 

3 720 000 

300 000 

1-000 000 

1 200 000 

1 000 000 

220 000 

3 420 000 

3 720 000 

BEŞİNCİ KISIM 
DEVLETÇE İDABE EDİ
LEN" MÜESSESELER • 

24 Devlet demiryolları ve liman
ları 

25 Posta, telgraf ve telefon 

26 Darphane ve damga matbaası 

27 Resmî matbaalar hasılatı 

40 000 

25 000 

50 000 

30 000 

50 000 

30 000 



m 

Varidatın nev'i 

Mektepler hasılatı 

Diğer müesseseler hasılatı 

Konya ovası sulama idaresi 
hasılatı 

Radyo hasılatı 

Beşinci kısım yekûnu 

1942 
Malî yrlr 

muhammenatı 
Lira 

25 000 

180 000 

60 000 

970 000 

1 300 000 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira 'Lira 

25 000 

180 000 
' • 4 

60 000 

1 100 000 

1 M5 000 

25 000 

150 000 

60 000 

1 100 000 

1 415 000 

ALTINCI KISIM 

UMUMİ MÜESSESELER 
VE ŞİRKETLER HASI-
SILATINÎMN DEVLET 

HİSSESİ 

imtiyazlı demiryollarından 
alınan 

Fenerler hasılatı mukabili alı
nan 

Mükerrer sigorta şirketinden 
alınan 

Mukavelenamesi mucibince 
Musul petrollerinden alınan 

Altıncı kısım yekûnu 

*i— 

120 000 

225 000 

620 000 

9G5 000 

—-

50 000 

225 000 

620 000 

895 000 

• — 

50 000 

225 000 

620 000 

\ 895 000 

YEDİNCİ KISIM 

MÜTEFERRİK VARİDAT 

Hazine muamelelerinden mü
tevellit varidat 
Hazine portföyü ve 'iştirakleri 
geliri 750 000 750 000 750 000 
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1942 1943 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammcnatı tahmin edilen tahmin edilen 

M. Varidatın nev'İ Lira Lira Lira 

2 Faiz 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Fasıl yekûnu 1 750 000 1 750 000 1 750 000 

37 

38 

39 

40 

Tayyare resmi 

Askerlik mükellefiyeti 

Kıymetli evrak 

Muayyen masraflar karşılı 

3 200 000 

5 000 

210 000 

Lffl 

3 200 000 

500 

200 000 

3 200 000 

500 

200 000 

varidat 
1 Kambiyo murakabesi mukabi

li Cumhuriyet Merkez banka
sından alman 112 340 125 000 125 000 

2 Teftiş mukabili şirketlerden 
ve mütaahhitlerden alman 80 000 80 000 80 000 

3 Teberruat — — — 

41 

42 

43 

44 

1 
2 

1 
2 

Fasıl yekûnu 

Eski alacaklar 
Tavizattan istirdat 
Mülga vergiler bakayası 

Fasıl yekûnu 

Cezalar 
Para cezaları 
Zam cezalan 

Fasıl yekûnu 

İstanbul Üniversitesi hasılatı 

Müteferrik hasılat 

192 340 

220 000 
100 000 

320 000 

750 000 
2 250 000 

3 000 000 

130 000 

4 000 000 

205 000 

180 000 
100 000 

280 000 

750 000 
3 000 000 

3 750 000 

80 000 

6 000 000 

205 000 

180 000 
100 000 

280 000 

750 000 
3 000 000 

3 750 000 

80 000 

6 000 000 

Yedinci kısım yekûnu 12 807 340 15 465 500 15 465 500 
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F. M. Varidatın nev'i 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 

muhammcnatı tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

SEKİZİNCİ KISIM 

FEVKALÂDE VARİDAT 

45 İktisadi buhran vergisi 
1 Hizmet erbabından 
2 Sair kazanç erbabından 

17 600 000 22 000 000 22 000 000 
4 600 000 4 600 000 4 600 000 

46 

47 

48 

49 

51 

Fasıl yekûnu 22 200 000 26 600 000 26 600 000 

Muvazene vergisi 21 800 000 25 500 000 26 000 000 

Hava kuvvetlerine yardım 
vergisi 14 700 000 17 500 000 17 000 000 

Binalardan alınan müdafaa 
vergisi 2 100 000 2 500 000 2 500 000 

Posta, telgraf müraseleleriyle 
telefon abone bedellerinden 
alınan müdafaa vergisi 1 800 000 2 100 000 2 100 000 

50 İhracattan alman müdafaa 
vergisi 9 000 000 17 000 000 18 000 000 

Sekizinci kıs ım yokunu 71 600 000 01 200*000 92 200 000 

Hazım varidat 

UMUMÎ YEK0H 394 328 340 480 386 500 456 720 500 



D-Cetveli 
Mnvazenci umumiye kanunu; Madde — 4 

(Dairelerin barem hraici müteferrik müstahdemleri ile nakil vasıtaları kadroları] 



Büyük Millet Mecliei 
Memuriyetin nevi 

Daktilo 
» 

Bütçe encümeni bürosu daktilosu 
Ser hademe 

* muavini 
.1 ııei sınıf hademe 
2 » . » - » 
3 ııcü » » z 
4 » » . ' » 
Şoför 

' * . - ' 

Mütehassıs bahçıvan 
Bahçıvan 

Daimî amele 
» » 

Telefoncu 
Kaloriferci 
Makinist 
Elektrikçi 
Marangoz 
Motosiklete.! 
Doktor yardımcısı 

Matbaa 
Tertip kısmı: 

Sermürettip 
» muavini 

1 ııei sınıf operatör 
2 » & • » • 

1 ııei sınıf mürettip 
2 > » ' » 

Baskt kısmı: 

Sernı akinisl. 
» . ' muavini 

Makinist 
» muvîni 

Motorcu ve' elektrikçi 

Aded 

.1 
3 
.1 
1 
2 

28 
8 

.37 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
5 
1 
O O 

1 
1 
1-
1 
1 

1 
1 
s 
2 
1 
4 

1 
t 
2 

Ücret 

100 ' 
90. 
90 • 
80 
75 
< ** 
70 ' 
55 
50 

• 45 
120 
100 
90 

250 " 
100 ' 
70 
50 
45 
55 
70 
95 

110 
110 
75 
75 

160 
130 
120 
100 
90 
80 

130 
120 
.90 

Memuriyetin nevi 

Oild kısmi: 

SermücclHt 
» muavini 

Müeellit 
» muavini 

Kaloriferci 

Atled 

1 
1 
2 

" 2 
1 

MÜH saraylar müdürlüğü 

Ayniyat memuru 
Alalzemei tefrişiye depoeusu 
Elektrikçi ve elektrik levazımı , 
depocusu 
Muhafaza memuru 

• Elektrikçi 
-» - refiki 

Mefruşat marangozu 
Malzcmci inşaiyc ambarcısı 
Dülger 
Doğramacı 
Kurşuncu 
Tenekeci 
Su yolcusu 
Ciaraj kademesi 

* * 
Yorgancı . 

» . ' . . 
Bokeibaşı 

Bekçi 
» - ' 

Itapıcı 

» 
Balıçivaııbnsr ' 

» 
Bahçıvan 

» 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 . 

ı 
3 
1 
2 
2 , 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

14 
23 
19 
1 
1 
2 
1 
2 
7 

29 

(Jcrct 

130 
100 

80. 
70 
70 

55 
70 

60 
80 
70 
70 
95 
55 
70 
70 
70 
70 
4.0 
45 
40 
90 
60 

; 70 
60 
50 
45 
40 
50 
45 
40 
70 

, 55 
45 
40 

2 
1 

60 
110 

Kaloriferci, motorcu, itfaiyeci vo 
sıva idleri müstahdemim 90 



Memuriyetin nevi 

Kaloriferci vo itfaiyeci 
» . .» 

İtfaiye müfreze erbaşı 
». » eri 
»" ' » & 

Nakliyat şoförü 
Otomobil şoförü 
Telefoncu 

»• z 
» 

•Cilâcı ,• 
Kayıkhane bekçisi 

Aded 

1 
t 
t 
1 

. 3 
.1 
t 
2 
1 
1 
1 
1 

— p / 3 •— 
Ücrci 

• 55 
50 
eo 
50 
45 
70 
70 
60 
55 
50; 
50 
45 

Memuriyetin nevi 

Saatçi 
Sof racıbaşı 
Sofracı 
lîmiç.ber 

» 
Boyacı 
TCımıaş dokı 

» 
mıaeı.sı 

» 
Kınnap nıasuraeısı 
Dokmıılın.ııe 
ımmt 
Daktilo 

ayniyat ve lıosap ınc-

Aded 

1 
'" ı' 

3 ' 
1 
.1 
1 
1., 

Y 1 

1 
1 

Üerot 

45 
80 
55 
40 . 
35 
<w 

•70 
55 
45 

00 
55 

Daire müdürü 
Şoför 
Kütüphane memuru 
Müvezzi 
Kaloriferci, telefon ve eleklrik 
tamircisi 
Kaloriferci, elektrikli .ve telefoncu 

Divanı muhasebat 
Kapıcı .1M 

100 
70 
45 

80 
05 

» 
Odacı 

(Jcce beklisi 
Mahzen kamalı 

1 
1 

r-t 

1 
30 
2 
3 

50 
45 
55 
40 
35 
45 
.35 

Başvekâlet 

Matbaa idare memuru 
Abone, ve sevk memuru 
Müvezzi 

» • 

» • 

Tîaşodaeı (Aym zamanda İTeyetî Ve-
kilcye bakar 
Odacı 

1 .170 
1 ' 75 ' 
:i - 7 0 
.1 
1 

J 
1 
4 

CO 
60 

100 
50 
45 
40 
35 

Kapıcı 
Hazine! evrak odacısı 
Şoför 
. i> 
» 
» 

Hizmet kamyoneti şoförü 
Motosikletli 
Evrak sevk memuru 
Meydancı 
(Jaraj bekçisi' 

• 2 

, 4 • 

1. 
2 . 
1 
1 

ı-l 

2 
1 
2 

. :ı 

45 
30 

150 
.100 

90 
...80 

90 
70 
70 
45 

& 



Memuriyetin nevi 

Daktilo 
Müvezzi 
Odactbaşı 
Kapıcı 

Aded 

5 
2 
1 
1 

— u, /a — 
Derlet şûrası 

Ücret 

80 
50 
50 
45 

Odacı 

Şoför 

Memuriyetin nevi Aded. 

4 
5 
5. 
1 

Ueret 

40 
• 35 

30 
90 

Matbuat umûm müdürlüğü 
BaRspiker , 
Spiker 

» ' • • 

» namzedi 
İdarâ memuru 
İmzacı 
Kaşe ICVKİCİSI 

» . » 
Ambarcı 
Depucu 
Arşiv tasnifçisî 
Arşiv fişeisi 
Kütüphane tasnifeisi 
Başkupürcü ve •tasnif»;! 
Kııpürcü 
Yabancı dil bilen staııö * daktilo 
Daktilograf 

Atölye şefi muavini . 
Torna ustası 
Marangoz ustası ' 
Atölyo kalfası 

1 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
I. 
1 
3 
2 
6 

17 
12 
2 
T 
X 
3 

250 
200 
150 
100 
125 
80 

150 
120 
350 
120 
150 
120 
120 
120 
60 

200 
150 
120 
100 

80 
175 
150 
150 
300 

Ateşçi 
Müvozüi 

» 
öeeo bekçisi 
Telefoncu 

Basfoto&rafçı 
Fotoğrafçı ' 

*' 
Fotoğraf baskıcısı 

» kalfası 
I1'iİm. operatörü 

» • ' . » 

» » muavini 
» KÖZCÜSÜ 
» montajcısı 
» bauyoeusu 
» baskıcısı 

Filmotckçi 
Filin'kalfası 

» makinisti 
Mizanpajdı 
K 

1 
5 
1 
0 
4 
2-
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
.1 
1 
2. 
1 
1 
1 

00 
75 
00 
.00 
75 

• 60 
50 

300 
250 
150 
120 
75 

250 
200 
.150 
250 
200 
150 
150 
125 
.75. 
150 
200 
200 



Memuriyetin nevi 

Bisikletçi 
• » 

Ba lıçıvan 
Kapıcı 

\dcd 

3 
• 1 

2 
6 

~ D/5 — 
Ücret 

75 
60 
75 

' 5 0 

• Memuriyetin »evi 

Itatmnal. 
Başodaeı 
Odacr 

» 

Adeti 

4 
2 

10 
45 

Ücret 

50 
60 
50 
40 

istatistik umum müdürlüğü 

MERKKZ 

Makinist 
» 

Kaloriferci, t amim 
Kaloriferci yamağı (yalnız altı aylk) 
Müvczzi 
Basildiler 

1 
1 
1 
1 
2 
3 

110 
90 

100 
30 
50 
50 

Odacı ' 
* ' 

(lecc bekçisi 

TAŞRA 
1, % 3, ve dördüncü Umum müfettiş
lik miıslahdımıleri 

1" 
5 
3 
1 

4 

40 
35 
30 
45 

31) 

Meteoroloji işleri umum müdürlüğü 

MEJİKEZ 
Baslolsîzei 
Telsiz basmakinisti 
Telsiz mubabereci 
Ressam ve graiükev 

» » yartfmıcısı • 
Yazıcı aletler işletme ustası 
Motorcu' bnşııstası 
Makinist 
Bülten nmstalmrı 
Motorcu 
Şoför 
Miivczzi 
Bekçi 
Bademe. 

• » ' : 

Kaloriferci ve rıızgar aletleri bakıcını 
Balı<;ıvaıı 
Başbndeme 
Daktilo 

» 

1 
1 
2 

"1. 
1 
1 
1 
3. 
1 
2 
3 
•1 

2 
3 
8 
1 
3 
İ 
2 

• ı 

150 
320 
300 
320 
75 

120 
320 
.300 
300 

90 ' 
75 
40 
35 
35 
30 
45 
50 
50 
85 
80 

Daktilo 
Alet .fvkiyaieıst 
Marangoz 

» • • • . 

VÎLÂYETLEU 

Baştelsizei 
Telsiz muhabereci 

» » 
» başın aki nişti 

Motorcu lıaşustası 
»' 

Hademe 
» ve bekçi 

Baş rasatçı 
Rasatçı 

» 
» 
» 
» 

1 
3 
3 
1 • 

3 
2 

. 5 
3 

0 
26 
12 
3 
2 

12 
23 
41 
74 

75 
• 75 

75 
65 

130 
300 
90 

120 
300 
75 
20 
25 

150 
50 
40 
30 
20 

• 15 



„D/6 — 
Diyanet işleri reisliği 

Memuriyetin nevi 

MERKEZ 
MüvesMİ 
Gece bakçisi ,. 
-Basodacı . 
Odacı 

VİLÂYETLER 

Vaiz 
» • '• ' ' 

Dersiam 
• • » • . • 

» 

Aded 

1 
. ,1 

1 
8 

7 
245 

2. 
4 
C 

Ücret 

50 
45 
45 
35 

' Maaş 
15 

.10 
30 
25 
20 

Memuriyetin n< 

Dersiam 
» . 
» 

Kuv'an öğreticileri 
» » 
» » 
» ' * 

Müftülükler hademesi 
, » » 

» » 
» ' » 

Aded 

18 
44' 

108 

11 
10 
7 

10 
r> 
6 
2 

Ücret 

Maaş 
15 
12 
.10 

Ücret 
40 
30 
25 
15 
30 
25 
20 

50 15 

Maliye vekâleti 

Daktilo 
Umumi 

» , 
» 
» 

evv 
» 
» 
» 

J/umsî kalem 

ık daktilosu 
* 

' » -
» 

1 
I ' 
2 

3 
4 

90 
90 
80 
70 
eo 

' • Malî telkih haydi 

Daktilo (Kcncbi lisan bilmesi şarttır.) 1 150 

Teftiş heyeti 

Daktilo 

Hukuk müşavirliği' 

Daktilo 
* 

Muakkip 

2 
2 
1 
2 
1 
1 
9, 

!>0 
70 

90 
80 
70 

'so 
70 
60 
50 

Mitçe ve mali kontrol umum müdürlüğü 

Daktilo 

Daktilo 
» 

1 100 
2 90 
2 80 
I 70 

Muhasebat Umum Müdürlüğü 

1 
2 
3 
3 

90 
80 
70 
CO 

Mekrez daireleri Muhasebe Müdürlüğü 

Daktilo 

Daktilo 

12 

Hazine Umum Müdürlüğü 

Bankalar murakıplığı daktilosu 
Kambiyo müvezzü 

» odacısı 

80 
70 

100 
80 
70 
70 
45 
40 



— D/7 — 
Memuriyetin nevi Adeti ücret 

Muntazam borçlar Umum müdürlüğü 

Daktilo 

Piş memuru 
» » 

90 
80 
70 
70 
60 

Jjtvazım ve kıymetli evrak müdürlüğü 

Daire müdürü 3 • 1 7 5 
Daktilo .1 80 

> 3 70 
Evrak müycsszü 5 60 

• * . » 8 50 
» . » 10 40 

Baş marangoz 1 175 
Marangoz 1 110 

* 1 100 
» 1 90 

Marangozhane makinisti 1 90 
Doğramacı 2 90 
Marangoz çırağı 1 50 
Marangoz işçisi 1 60 
Kaloriferci ve tamiratçı 1 110 
Kaloriferci ve tamiratçı muavini 1 50 

» • . » » • ' 1 • 8 5 

Makine tamircisi 1 1.50. 
» . . » . • 1. 120 
». » . i 80 
» » muavini 1 60 

Şoför 1 150 
Motosiklet müvezzii 1 75 
Otomatik telefon mcnıunı ve tanıiratçı 1 150 
Otomatik telefon memuru ve tamirattı 
muavini . 1 50 
Bahçıvan 2 100 

» muavini 1 50 
Bahçe amelesi 2 35 
Baş odacı 1 75 
Odacı 5 45 

» ' 10 40 
» 27 35. 
» 33 30 

Kapıcı 1 45 
» _' • ' . ' 4 40 

Ciece bekçisi 3 " 60 
» »' ' ' 8 50 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Tasfiyei hesabat odacısı 
» • » kapıcısı 
» » hamail 

Yatakhane ve tathirat içhı kadın işçi 
İstanbul Sultanahmet mahzeni evrak 
odacısı 
Hamal 

» 
.» .. 

» • 

istanbul evrakı matbua ambar hamalı 
» . » » » odacısı 
» » » » daktilosu 

Zat işleri müdürlüğü 

Daktilo 

Darphane ve Damga matbaası 

30 
30 
40 
35 

30 
60 
50 
40 
30 
40 
30 
60' 

2 S0 
3 70 
3 60 

8er m ürettin 
Scrmücellit 
Çinkoğraf' ustabaşısı 
Ustabaşı 
Muakkip 
Daktilo 

Kapıcı 
'. * . . 
Gece bekçisi 

•» » 
Odacı 

» 

Vtmtasts vergiler umum müdürlüğü 

Daktilo 

' • » 

» 
Temyiz komisyonları daktilosu 

» » » 
» » » 
» » » 

Temyiz komisyonları odacısı 
» » » 

1 
1 
1 
4 ' 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 ' 
1 

150 
150 
150 
130 
•80 
90 
70 
50 
40 
60 
45 
40 

. 35 
30 

t-1 

3 
2 

ı-t 

5 
4 
2 
2 
2 

100 
90 
80 
70 
90 
80 
70 
60 
35 
30 



Memuriyetin nevi Adcd 

• Vamtah vergiler mmım- müdülüğü 

Daktilo 

Millî emlâk mmım mfifîü'rî'fij/tt 

Daktilo 
» 
» 

'Kloktrifcçi 
» 

Diiıa tamircisi 
Ttnkcî ve korucu 

1 
2 
İ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

14 

Daki ilo 

Daktilo 

Tafısüât umum müdürlüğü 

Nafia inşaat muhasebesi 

VİLÂYET LEE 

Ifulcuk müşavirliği 

Muakkip 
» 

' » • • • 

* • ' ' ' • • " 

Maliye müşavirliği odacımı 

Varidat 

Kolcu ve kantarcı 
• » • » 

6 
5 

10 
10 
4 

31 
30 
15 

B/Ö — 
Ücret Memuriyetin nevi 

1 100 
1 90 
1 '80 
1 70 

90 
85 

•75 
150 
100 
75 

150 
60' 
50 
40 
30 

90 
80 

80 

120 
100 

80 
70 
60 
50 
40 
30 

4 30 

5 75 
13 .60 

Kolcu ve kantarcı 
» . ' • » • • ' _ 

Daktilo 
» • ' • ' " . . 

' * .. 
Tahakkuk tebliğ memuru 

• . » ' • » • : • . ' » 

» • » £ 

» ' • - . » ' . » 

Tetkiki itiraz komisyonu daktilosu 
» ' » ' • » • » 

»• • » » odacısı 

' Istanhvl av verffîleri 

Wod 
19 
2 
9 
12 
99 
20 
30 
51 
57, 
1 
5 
6 
8 

Ücret 

50 
40 
75 
00 
50 
75 
60 
50 
40 
90 
75 
60 
30 

Odaet 
Ocec beklisi 

Tahsilat 

3 
2 

Tahsil. tebliğ memuru 
» » .» 

Yaya tahsildar 
• » ' . ' » . . ' 

» » ' ü 

» »V 
Atlı Tahsildar 

• » • » • • • • 

Hece bekeisi 
Daktilo 

Vtîâycf ı« 7e«s« odacıları 

İstanbul defterdarlığı evrak mü-
VCîiKİİ 

» » » • 

Başodacı ' 
Vilâyet odacıları 

K a z a • » • .-

Jtomînj/0 'mws(<ı7MÎ<!J»îcn 

Daktilo 
• » • 

30 
35 

41 
80 
•r»o 
50 

130 • 
70 
69 
150 
150 
460 
297 
202 

51 -
1 

50 
40 
85 
75 
60 
50 
40 
85 
75 
60 
50 
40 
30 
40 

4 
4 
1 

181 
216 
375 

40 
30 
40 
30 
25 
20 

1 
•2 

80 
00 



Memuriyetin nevi 

M üvez KÎ 

D/9 
Adcd ücret 

50 
40 

Odacı 

Memurij'etin nevi \dcd 

2 
2 
9. 

Ücret 

40 
35 
80 

Grüıurük ve inhisarlar V. 
MERKEZ 

Dııîıe müdürü 
Elektrik ve telefoncu 
Telefon santralci ve tamircisi 
Kaloriferci (Makinist) 

» yardımcısı 
Kalorifer ateşçisi (fi ayhk) 
Asansö'rai 

» 
Marangoz 

» yardımcısı 
Şoför 
Tamirat ustası 
Bahçıvan 
Bağ<ju amelesi 
Müve-asd (Motorlu) 

•» (Bisikletli) 
Basodact 
Odacı 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

2 

175 
150 
75 

150 
75 
45 
30 
40 

120 
50 

120 
75 
75 
40 

• 7 5 ' 
G0 
G0 
50 
45 
40 

Odacı 
» 
fc 

Gece bekçisi 
Kapıcı 

» 
Meydan* ı 
Dikici 
Hamal 

VİLÂYETLER 

Otlacı 
» 
» 

• 

Kaloriferci 
» 
» ateşlisi 

Telefon ve elektrikçi 
Bloktrik ve santralci ' 

5 
10 
10 
4 
2 

r-l 

5 
1 
3 

5 
10 
25' 
15 

1 
1 
1 
1 
1 

40 
35 
30 
60 
50 
50 
35 
30 
45 

— -

40 
35 
30 
25 

120 
100 
45 

120 
100 

G-ümrük muhafaza genel komutanlığı 

Birinci makinist 
İkinci » 
Makinist 

Motorcu 
Lostromo 

Yağcr 
Ateşçi 

12 
18 
4 
3 

15 
5 

11 
4 

14 
2 
2 

120 
100 
90 
75 
70 
65 
70 
G0 
50 
50 
45 

Tayfa 

Sandalcı 
Atölye l)«ş makinisti 
Ustabaşı 
Kızakçı 
Tornacı 

Tesviyeci 

23 
49 
05 

1 
1 
1 
1 
2 

r-i 

2 

50 
45 
40 

210 
100 
90 
90 
80 
90 
80 



Memuriyetin nevi 
— D/10 

Aded ücret 

Marangoz kalafat 

Demirci ve kazancı 
Ambar memuru 
DSkümcÜ 
Borucu 
Elektrikçi 
Bekçi 
Amele 
Silâh ve depo memuru 
Muhabere makinisti 
Şoför 
Baş makinist 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
6 

44 
1 

90 
80 
75 

100 
80 
80 

100 
50 
60 

110 
110 
50 

170 

Memuriyetin nevi 

Makinist 
Telsiz muhabere makinisti 
Amele 
Levazım depo memuru 
Başodacı 
Odacı 

Kapıcı 
Aluji 

Ham ma l 

Şoför 

2 
14 
1 
1 
1 
13 
8 
1 
2 
1 
4 
1 

İ20 
100 
35 
110 
50 
40 
30 
45 
40 
45 
40 
100 

Dahiliye vekâleti 

MERKEZ 

Mütercim 
Daire müdürü 
Daktilograf 

» 
MÜVCKZİ (Motosikletli 

Muhasebe muakkibi 
» » 

Başodacı 
Odacı 

» 

-Kaloriferci 
» muavini 

Bahçıvan 
•» muavini 

Bahçe amelesi 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Telefoncu 

» muavini 
Elektrikçi 
Tamirci 
Asansöfcü ' 
Boyacı 
Şoför . . 
Daktilo 

1 
1 
5 
5 
2 
8 
2 
1 
1 
3 
5 

41 
1 
1 
1 
1 
2 
,4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 

125 
175 
70 
60 
75 
50 
60 
50 
75 
60 
50 
40 

110 
60 

100 
60 
40 
60 
45 

150 
50 

150 
120 
50 

100 
120 
80 

Motosikletçı 
Odacr 
MÜVCKHİ 

VİLÂYETLER 

Vilâyetler müvezzileri. 

Vilâyetler odacıları 
» » 

Kaza » . . 
» » 

Nahife > , 

Umumî müfettişlikler 

Birinci umumi Müfettişlik 

Kalorifer makinisti 
. Kaloriferci muavini 
Telefon memuru 
Bahçıvan 

a> yamagt 
Evrak dağıtma memuru 

Başodacı 

1 75 
5 50 
1 50 

1 
6 
59 
23 
116 
3 

116 
286 
871 

40 
30 
25 
30 
25 
25 
20 
15 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
35 
75 
60 
30 
35 
40 



Memuriyetin nevi 

Odacı 
» 

Şoför 
» 

Ad 

tkinci umumî müfettişlik 

Odacı 
» 

Şoför 
» 

ed 

€ 
2 
1 
1 

6 
3 
1 
1 

— D/11 — 
Ücret 

30 
20 
80 
60 

30 
25 
80 
60 

Odacı 
Şoför 

» 

Odacı 
Şoför 

» 

Memuriyetin nevî Aded 

Üçüncü umumî müfettişlik 

6 
1 
1 

Dördüncü umumî müfettişlik 

10 
1 
1 

Ücret 

30 
80 
60 

30 
80 
60 

Emniyet umum müdürlliğü 

MERKEZ 

Dairo müdürü 
Müvezzi 
Odacıbaşı 

» 
Occo bekçisi 
Asıuısörçü 
Kapıcı 
Odacı 

» 
Makini»! ve.silâhçı 
Hademe 

» 
» 

Enstitü kapıcısı 
Kaloriferci 
Lisan muallimi 

:» » 
» » 

DaktiloğraC 
Çamaşırcı 
Ütüeft 
Hademe 
Aşçı 

» yamağı 
Kaloriferci 
Elektrikçi 

1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 

20 
5 
1 
2 
6 

11 
1 
1 
4 
5 
7 
2 
3 
2 
5 
4 
2 
1 
1 

150 
50 
60 
r>o 
50 
60 
45 
40 
50 

120 
40 
35 
30 
40 
60 

140 
120 
90 
80 
40 
40 
30 
50 
40 

100 
100 

Bulaşıkçı • 
Daktilograf 
Başşoför 
Şoför 

s» 

VİLÂYETLER 

Daktilograf 
» 

Hademe ve odacı 
Polis nezarethane memura 

Sandalcı 
Odacı 
Hademe 

» 
Şoför 

» • 

Makinist 
* Atlı polis binicilik talîmcisî 
Hademe 

Makinist muavini 
Tayfa 
Odacı 

1 
3 
1 
1 
1 
2 

1 
2 

14 
. 1 

1 
52 
5 
3 

114 
2 
1 
8 
3 
3 

1 
3 
8 

40 
60 

100 
80 
75 
60 

80 
60 
30 

• 45 
40 
40 
30 
25 
20 
80 
60 
50 
50 
25 
20 
40 
30 
20 



'Memuriyetin nevi 

Çamaşırcı 

üaşodacı 
& muavini 

Odacı 
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Terzi ustası 

~ ıvı* -
Jandarma genel komutanlığı 

Aded Gere; 

Matbaa ambar memuru 
•» ressamı 
» mücellidi 
» makinisti 
» mürcttiM 
» işçisi 

1 
.1 
2" 
2 
.2 
3 
1 
2 

305 
110 
105 
105 
105 
.75 
35' 
30 
25 
00 
50 
40 

100 
70 
330 

Memuriyetin nevi 

Makine ustası 
'' » ' ye elektrik usta muavini 

Kundura ustası 
s- makine ustası 
v , ambar memuru 

Mclbusat ambar memuru 
Teçhizat ve harp teçhizatı ambar 
memuru t: 

Yapı ustası 
Şoför 

» • 

» 
Hamal 
Telsiz ustası 
.ŞofÖr 
Hamal 

Aded 

1 
3 
3 
1. 
1 
1 

2 
3 
3 

. ] • 

4 
11 
1 
3 

11 

ücret 

140 
100 
130 
330 
320. 
120 

120 
150 
120 
100 
30 
45 
G8 
55 
45 

Hariciye vekâleti 

. MESKEZ 

Daktilograf [31 
Daire müdürü 
Şoför 

» 
» 

Elektrikçi 
Telefoncu 
Başodacı 
Odacı 

» • 

» 
Başmüvczzi 
Müvczzİ (Bisikletli) 
Müvezzi 
Muhasebe takip memuru 
Motosikletli müvezüi 

» » 
Hazinci evrak muhafızı 

15 
1 
1 
1 
1 
3 

i 
3 
2 

20 
16 

1 
2 
3 

3 
3 
1 
2 

1800 
120 
120 
100 
80 

100 
50 
50 
40 
35 
30 
50 
50 
45 ' 

75 . 
70 
80 
40 

[1] Azami (200) lirayı tccmilz etmemek üzere 
adcd ve taJtstmh dahilinde heherinin 
tâyini vekâlete aittir, 

ücretlerinin 

Oeee bekçisi 
Hah civan 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Kütüphane memuru 

» » 
Ambar memuru 

Raşıııürettip 
Makinist 
Mü retti]) 

» 
Müretlip yanındı 
Musahhih 
Mücellît 

muavini 

Matbaa 

ITarİcİJje köşJıi't 

İdai'e TYifYnnnnı 
Aşçı 
.» yamağr 

Tîah cıvan 

• 2 

1 
1 
1 
1 

• 50 
60 
90 
40 

300 
140 
90 

150 
90 

100 
• 75 

(50 
100 
90 

110 
100 
40 
SO 



Memuriyetin nevi 

Bahçıvan yamağı 
Sofracı 

» yamağı; 
Kapıcı 

A (İMİ 

1 
. 1 

1 
I 

— Uf 
Ucrot 

40 
80 
40 
50 

AO 

Memuriyetin nevi Aded 

Kaloriferci 1 
Ateşçi 1 
Elçilik ve konsolosluklar müstah
demleri [1] 410 

Ücret 

110 
40 

2831 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 

Ecnebi müstahdemler 

Refik Saydam merkez hıfsıssıhha müessesesi 
~ HifgtssihJıa enstitüsü 

Serum ve aşı şubesi müdürü (Mü
tehassıs) ' 1 1303 
Biyoloji tetltikat ve imalât şubesi 
müdürü (Mütehassıs) 1 1303 
Kimya mütehassısı {Altı aylık) 1 1150 

Hastaneler 

Ankara Numune hastanesi operatörü 1 1150 
Ankara Numune hastanesi fiziyote-
rapi mütehassısı 1 1150 
Ankara Numune lıastanesi çocuk 
hastalıkları mütehassısı • 1 1150 
Ankara Numune hastanesi deri ve 
tenasül hastalıkları mütehassısı 1 1150 
Ankara Numune hastanesi diyet 
mutfağı hemşiresi 
Ankara Numune hastanesi hem
şiresi 
Ankara Numune hastanesi Şof ma
kinist ve âletler mıttahhassısı 
İstanbul çocuk hastanesi hem
şiresi 
Haydarpaşa emrazı sariye hastane
si hemşiresi 

MERKEZ 

Bagmakinist ve aletler tamir müte
hassısı 1 
Kaloriferci 1 
Santralci 1 
Makinist 1 

» muavini 1 
Marangoz 1 

1 

1 

1 

1 

1 

110 

110 

350 

110 

110 

350 
100 
90 
125 
70 
60 

1 
2 
1 
2 

22 
1 
% 
1 
1 
1 
1 
1 

50 
50 
50 
45 
30 
85 
50 
35 
30 
30 
50 

120 

Bahçıvan 
Müvezzi 
Bagodacı 
Odaeı 
* 

Motosiklctçi 
Kapıer 
Gece bekçisi 
Hamal 
Ambalajcı 
îşçi 
Şoför 

REFİK SAYDAM MERKEZ HIFZIS8IHJIA 
MÜESSESESİ 

Şoför 
Daktilo 
Baş laborant 
Birinci smıf laborant 
İkinci suııf laborant 
Sevk memuru 
Ambalajcı 
Marangoz 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Kapıcı 

1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

100 
80 
90 
75 
60 
80 
60 
60 
70 
35 
40 
35 

[1] Hariç teşkilatında üeretle istihdam edilip 
istiJıkahları bu taJıstsattan verilecek olanların 
aded ve ünvam memuriyetlerinin tespiti ve bu 
müstaitâcmlerin tayiniyle teşkilât itibariyle veri-
lecch tahsisat dairesinde ücretlerinin tâyin ve 
tevzii vekâlete veya vekâletin tensip edeceği ma
kamlara bırakümtşUr'. 410 adedi vergi tahakku
kuna esastır. 
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Memuriyetin nevi Adcd Ücrel 

Gece bekçisi 
Başhademe 
Hademe 
Müvezzî 
Boyacı ve sıvacı 
Çamaşırcı ve îitücü 

Serum- ve ası şubesi 

Aşı danaları hademesi 
Kuduz tavşanları hademesi 

3 
1, 

46 
1 
1 
1 

1 
1 

Kvınya tahlil şubesi 

Daktilo 

Sıhhi ahırlar ve immünoloji suhesi 

Yom memuru 
Baş seyis 
Seyis 
Nalbant 

1 
1 

10 
1 

Makine ve. atölye, tamirat kısmı 

lülektrikıjî 
Kaloriferci 
Kaloriferci muavini 
Makinist muavini 
Cam âletler-tamı reisi 

Ihfsıssıhha mektebi 

Müslahzır 
Daktilo 
Kapıcı 
Hademe 

3 
1 
1 

10 

35 
40 
30 
40 
60 
30 

40 
50 

00 

60 
50 
30 
35 

150 
125 
60 
80 
G0 

G0 
80 
35 
30 

Merkez sıtma mücadelesi 

Sıtma müfettişlik şoförü 1 100. 

Kinin komprime ve ampulleri imalâthaneni 

Kademe - 2 30 

VİLÂYETLER 

Ankara Numune hastanesi 

Müracaat memuru 1 05 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

» » muavmı 
Makinist ve etüveü 

» - » ' • muavini 
Kaloriferci 
Şoför 

» 
Bas bahçıvan 
Bahçıvan 
Asesbaşı 
Aşçı 
Aşçı yamağı' 
Çamaşırcı 

» 
Baş terzi 
Terzi 
Boyacı 
Marangoz 
Berber 
Laborant 

.» ' ' 
Masajcı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Eczacı kalfası 
Baş hademe 
Hastabakıcı ve müteferrik müs
tahdemler 

» » 
» » 
» » 
» » 

Kapıcı 
Namzet bademe 

» 

» 

1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
5 
2 

10 
1 
1 

20 
20 
20 
30 
30 
20 
2 

25 

50 
125' 

50 
100 
80 
60 
60 
40 
90 
50 
30 
50 
45 
40 
45 
40 
50 
60 
40 
75 
50 
C0 
50 
75 
60 

40 
35 
30 
20 
15 
10 
40 

5 

istanbul muayene ve tesellüm komisyonu 

Daktilo 
Hademe 

50 
30 

İstanbul Sıhhat müdürlüğü 

Evrak, müvezzii 
Oecc bekçisi 
Kapıcı 
Şoför 
İstimbot kaplanı 
Tayfa 

1 
1 

ı-l 

1 
1 
2 

50 
35 
35 
60 
75 
40 
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Memuriyetin nevi 

VİLÂYET 

Odacı 
* 

» 
» 
» 
» 

Adcd 

YE KAZALAR 

titfmsilıha müzesi 

Sinema operatörü 
Kapıcı 
Odacı ve hizmetçi 

8 
70 

215 
1 
G 

1 
1 
7 

ICııdîiz tedavi müessesesi 

Aşsı 
Makinist 
Bahçıvan 
Hizmetçi vo saire 

» » 
» » 

Küçük sılıhai 

Hizmetçi 
Hizmetli vo sairo 

» » 
• » • » 

» > 

/s(ff«6»/ 

Makinist ve etüvcii 

1 
1 
1 
1 

23 
1 

memurla-n mektebi 

çocuk hastan 

Makinist vo etüvcü muavini 
Şoför (Kaloriferci) 
Bo^bohçıvan 
Bahçıvan 
Boyacı 
Aşsı 

» yamağı 
Terzi 
Arabacı 
Marangoz 
Kapıcı 
Hizmetçi ve sairo 

» » 

2 
1 
X 
5 
3 

;.« 

4 
C 

Ücret 

30 
20 
ır> 
25 
15 

75 
35 
30 

50 
75 
40 
30 
25 
20 

30 
30 
25 
20 
15 

75 
60 
50 
50 
35 
50 
€0 
30 
15 
35 
30 
45 
35 
40 
35 

Menatı iyetin nevî 

Hizmetçi vo saire 
» » 
>. ». 
> > 
» > 

Stajiyeı* hademo 

Numune hastaneleri 

Makinist ve elektrikçi 
Makinist vo etüvcü 

» » 
» » 

Kaloriferci 
Şoför 
T e m 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» 
Aşçı yamağı 
Marangoz 
Bahçıvan 

» 

Çamaşırcı 
» 

Lâburant 
Berber 
Kapıcı 

muavini 

İmam vo gassal 
liastabalaeı hizmetçi vo sairo 

3> 

» 
» 
nv 

> 
3ı 

» » 
* * 
» * 
S j 

1* » 
» » 

Stajiyer hademe 

-

Lâburant 
Şoför 
Aşçı (yamağı 
Torzi 
Kapıcı 
Berber 
Oaıııaijireı 

Zonguldak hastanesi 

ile beraber)-

Adcd 

18 ' 
10 
11 
10 
11 
20 

1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
7 
5 

27 
49 
76 
25 
30 
20 

1 

Ücret 

30 
25 
20 
15 
10 
5 

- • • — 

100 
100 

75 
40 
60 
55 
30 
45 
40 
50 
15 
50 
50 
35 
30 
40 
25 
50 
30 
40 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
18 
15 
5 

50 
50 
00 
30 
35 
30 
25 
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Memuriyetin nevi Adcd Ücret 

Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

» - » » 
» » » 

Stajiyer hademe 

3 30 
1 25 
7 20 
4 
10 

15 
5 

İstanbul emrazı akliye ve asabiye hastanesi 

Dahilî inzibat memuru. 
Başmüstalızır 
Makinist ve etüveü 
Şoför 
Mubassır 

Aşçıbaşı 
Balıçivan 
Hizmetçi ve saire 

» s> 
Staj iver hademe 

1 
1 
1 
1 
2 
C 
1 
1 
10 
40 
40 
100 
121 
20 

80 
80 
75 
60 
75 
50 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
r; 

Manisa ve Elâzığ emrazı aldiye ve asabiye 
hastaneleri 

Aşçı 2 
Başmulmssır 2 
Mubassır 1 
Elektrik, telefon ve motorcu , 1 
Bahçıvan 1 
Hizmetçi ve saire - 7 
• .». » 12 
. » - . » . 8 

» • » 29 
• » » • • 8 

» ' • > ' • 1 1 

Stajiycr lıademe 20 

Hrzincan Hastanesi 

Makinist, ve etüveü 
Şoför 
Arabacı 
Agçı 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 

50 
50 
40 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
17,5 
15 

50 
50 
40 
35 

'30 
25 
25 
25 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Hastabakıcı, hizmetçi ve snirc 
» » » 

» » » 
Stajiycr hademe 

1 
2 . 
6 
4 
8 

30 
25 
20 
15 
5 

Ilcybeliada verem sanatoryonm 

Santralci 
Makinist ve etüveü 
Kaloriferci 
Aşçı 

P 
Aşçı yamağı 
Bahçıvan 

» yamağı 
Marangoz 
Boyacı 
Arabacı 
Berber 
Terzi 
Çamaşırcı 
Kapıcı 
Hizmetçi ve saire 

» » 

Stajiycr lıademe 

Kemik ve mafsal veremlileri hastanesi 

Eczacı kalfası 
Makinist ve etüv memuru 
Şoför 
Aşçıbşı 
Aşçı 
Kai.net 
Bahçıvan 
Berber 
Hastabakıcı 
Hizmetei vesaire 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
7 
12 . 
26 
13 
10 

50 
140 
50 
90 
35 
15 
40 
25 
60 
60 
40 
40 
40 
30 
35 
35 
30 
25 
20 
15 
r> 

t-i 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
12 
16 
12 

35 
85 
65 
65 
40 
40 
40 

. 30 
35 
30 
15 

Antakya hastanesi 

Eezaeı kalfası 
Makinist ve etüveü 
Sofor 

1 50 
1 50 
1 50 

http://Kai.net


Memuriyetin nevi 
— D/17 — 

Aded Ücret ATemurİyetin nevi 

AŞÇE yamağı 
Bahçıvan 
'JVM-KL ' . 

K Î I . » J C I 

Berber 
Çamaşırcı 
Arabacı 
Hastabakıcı hizmetçi ve saire 

. ' » » » 
» • • ' » • » 

.» » » 
•Sia.jiyei' bademe 

İskenderun. hastanesi 

Eezii('\ kalfası 
Jtalıçtviiıı 
Aşc,ı 
Aşçı yamağı 
.KfipKH 
Amhacı 
Hastabakıcı hizmetçi ve an'u-a 

» ' » » 
» » » 
» » » 

Slajiyer hademe 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
0 
4 
S 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

'5 
1 
3 
3 
2 

M-tut t/ene ve lechıvi evleri 

Hademe 179 

8a<))>\ dilsiz re körler müessesesi 

Başaıİirehbiye 
Mürebbiyc 
Ustu 

'IVıv,i kalfası 
Bahçıvan 
Ta m as ım 
Aşeı 
Aşçı yamacı 
Kapıcı 
Hizmetçi vo saire 

». » 

1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3.' 
1 
1 
3 
2 
3 

35 
15 
40 
30 
25 
20 
25 
40 
30 
25 
20 
15 

5 

50' 
40 
30 
10 
25 
40 
30 
25 
20 
15 

17,5 

45 
75 
40 
30 
30 
35 
45 
15 
25 
30 
25 
20 

Aded ücret 

Leylî Tıp Talebe yurdu 

1 
1 
2 
2 
1 
12 
12 
1 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
5 
11 
40 
50 

80 
30 
50 
25 
60 
25 
20 
25 
25 
50 
40 
30 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

Elektrikçi 
Daktilo 
Şoför 

» muavini 
Çamaşır muhafızı 
Berber 
Ütücü 
Bahçıvan 
Külhancı 
Aşçı 

» 
.» 

Hizmetçi "ve saire 

» » 
» » 

JfııifiiitrjHtşa Emrini sariye ve islüâiııc 
hmtanesi 

llîikhıist ve etüvcü 
Şoför 
Eczacı kalfası 
A şe i başı 
Aşçı 
1 hıstabakıeı 
Hizmetli vesaire • 

» » 

İzmir emrazı sâriye ve istilâiye hastanesi 

Makinist re etüvcü 
Terzi 
Arabacı 
Aşçı 
Hastabakıcı 
Hizmetçi vesaire 
Hademe 

Elâzığ cilzzam hastanesi 

Makinist ve tephirci 
Kaloriferci 
Çamaşırcı 

1 
1 
1 
1 
1 
12 
17 
12 

50 
50 
35 
50 
40 
35 
30 
15 

1 
1 
1 
1 
6 
15 
C 

50 
40 
30 
• 40 
35 
30 
20 

1 125 
1 50 
1 40 



Memuriyetin »evi 
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Aded Ücret 

Kapıcı 
.Aşçı 

•» yamağı 
Bahçıvan 
Hustabaktcı bizmetçj vesaire 

» » • 

Doğum ve çocuk bakım evlen 

Makinist ve kaloriferci 
Hastabakıcı 
Aşçı 
Çamaşmeı . ' 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

» » » '. 

» » » 

2 
27 
12 

1 
13 
32 
13 
23 

35 
40 
15 
35 
30 
25 
20 

50 
30 
40 
30 
25 
20 
16 
15 

Sıtma mücadelesi Adana.sıtma enstitüm 

Müıstohzır 
Bahçıvan 
Hademe 

50 
30 
25 

Sıtma mücadele imnlakalart 

Müslalızır 
Şoför 

Hademe 

Hastabakıcı 
Aşgı 
Hademe 

* 
Şoför 

• • » 

Trahom mücadelesi 

Memuriyetin nevi Adcd Ücret 

Gitesam mücadelesi 

Hademe 

Sâri ve mlytn Jmsl'ahMarla mücadele 

Şoför ' i : 

Afyon Karahisar tephirhanesi 

Makinist 
Hademe 

20 

S0 

90 
25 

Ankara emrazı zühreviye hastanesi 

Hastabakıcı 
Hademe 
Çamaşırcı 
Aşçı •: 

Ankara deri ve tenasül hastalıkları muayene ve 
tedavi evt 

2 . 
2 
1 
1 

30 
30 
35 
40 

Hademe 30 

İG 
2 
1 

15 
î) 

131 
1 

50 
80 
75 
60 
30 
25 
20 

M üst alız tr 
Hademe 

-ır„„«„, .ı:. 

İzmir deri ve tenasül kastaltklart muayene 
ve tedavi evi' 

Hademe 2 

Frengi mücadele vnntakalan 

0 
' 2 2 

10 
2 

Verem, dispanserleri 

Verem dispanserleri hademesi 
» •» Hastabakıcısı 

30 

50 
20 

30 
40 

75 
15 
75. 
52 
1 

• ı 

30 
30 
20 
10 
60 
50 

j v t t m M i / M 

Şofiir ye kaloriferci 
Arabacı 
Aşçı 
Hademe 

» 

I'JUmcsğut Sıhhat merkezi 

1 
1 
1 
1 
3 

70 
40 
35 
30 
20 
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Adliye vekâleti 

Memuriyetin nevi Adecl Ücret 

Zat işlen 

Diik filo 

•Müvcm 

100 

Levazım ve daire müdürlüğü 

Motosikletli nıiiyciMîi 
Rışodaeı 
Odacı 

flecc bekçisi ve kapıcı 
Meydancı 
Kaloriferci 

» muavini 
Elektrikçi 
Telefon en 
Şoför 
TSalıçivaıı 

1 
> 
1 
1 
3 
8 

27 
4 
2 

50 
40 
60 
50 
40 
35 
30 
30 
30 

130 
50 

110 
75 

100 
00 

£5$G numarnh "kanun mucibince kurulan merkez 
bürosu 

Daktilo 1 100 
4 80 

Temyiz mahkemesi 

Müvoz/.i 
Odacı 
Cloee bekçisi ve kapısı 
Kaloriferci 

» muavini 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Şoför 

» 

12 
40 

4 
• 1 

1 
1 
1 
1 
1 

Adli Tıp işleri umum müdürlüyü 

Kaloriferci 
Müvezzi 

40 
30 
30 
80 
50 
80 
00 
90 
80 

50 
30 

Memuriyetin nevi Adcd ücret 

Aşçı 
Kapıcı 
(îardiyan 

» 
Odacı 
Şoför 
Tıbbı adli odncıhırı 

1 
1 
3 
2 
fi 
1 

Vilâyet müteferrik müstahdemleri 

Ceza ve tevkifevleri 

Bas gardiyan 

'Birinci sınıf gardiyan 
» » •» 

Gardiyan '. 
Arabacı * 

.Şoför 
» . 

Elektrikçi 

Makinist 
İfademe 

• » 

Memurini ruhaniye 
Aşçı 
Aşçı, çamaşırcı ve hamamcı 
Haricî hastane hademesi 

» . • > » 

İmam 

Usta 

30 
30 
40 
30 
30 
70 
25 

Mübaşir 
Kaloriferci 

» 
Telefoncu 
Kapıcı ye pree bekçisi 
-Meydancı 
Odacı 

» 
» 

<~icer bekçisi 

428 
1 
1 
1 
1 
1 

00 
59 

439 
fi 

40 
60 
40 
40 
30 
30 
30 
25 
20 
35 

11 
31 

182 
740 
257 ' 

1 
2 
3 . 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 

13, 
S 

ı-t 

3 
4 

00 
50 
40 
30 
25 
30 
80 
60 
50 
40 
70 
40 
30 
1 

40 
30 
25 
20 
45 

1 
S5 
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Tapu ve kadastro U. M. 

'Memuriyetin nevi 

Müeellit 
» • refiki 
» ' » ' 
» ' ' • 

Fotosta memuru (Fotoğrafçı) 
•» » -refiki' 

Baktîlo 
» 
» . ' • . 

» 
» 
» 

baloncu 
Gece bekçisi 
Baş odacı 

* » . ' 
Odacı 

» 

Aded 

• 1 . 

t-l 

i 

1-f 
1-1 

9 
3 
1 

11 
22 
4 
3 
2 
1 
1 

28 
60 

Ücret 

100 
,60 
40 
30 

120 
60 

.60 
50 
45 
40 
35 
30-. 
30 
30 
40 
35 
30 
25 

Memuriyetin nevi 

Odacr 

Kapıcı 
Müvezzt (Birisi bisikletlidir) 

. Defterci 
Daktilo 

Jaloneıı 
'* 

MÜVCZKÎ 

Mübaşir 
Odacı 

Aded 

53 
30 
2 
4 
4 

' 3. 
1 
4 
1 
3 
5 

15 
28 
1 

ı-l 

1 
15 

. Ücret 

20 
15 
30 
35 
30 
40 . 
50 
40 
35 
30 
35 
30 
25 
40 
50 
30 
25 

Maarif vekâleti 
MJÜBKEZ 

Yabanci memleketlerdeki talebe 
müfettişliği kâtipliği [1] 
Yabancı memleketlerdeki talebe 
müfettişliği kâtipliği 1.1].. 
Telefoncu 
Tamirat ustası 
Müvczüi 

* ' 
Başodaci 
Odacı 
Gece bekçisi 
Odacı 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Takipgi 

Daktilo 

[1] Ecnebi olabilir. 

Neşriyat müdürlüğü 

2 

1 

T-l 
ı-t' 

2 
1 
1 
1 
1 

34 
1 
1 
1 
1 
1 

7 

14 
70 
60 
60 
55 
70 
50 
70 
35 
50 
85 
45 

120 
100 

Pcdalet 
Mürettip. ve müeellit 
Çırak 
Türk Tarifi kütiİplıaııcsî 
Kütüphane fiş memuru 
Sevk memur it 
Tevzi » 
Takip » ' 
Mecmua musahhihi vo id 
Paketl i 
Fotoğrafçı 

,& çırağı 
Araştırıcı 

» 
Musahhih 

* 
Daktilo 

» 
Odacı 
Müvezzi 

yardımcısı 

ai'c memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
1 
1 

90 
90 
30 
50 
60 
60 
60 
60 
75 
40 

100 
40 
75 
60 

100 
75 
75 
CO 
30 
40 



Memuriyetin nevi 
— D/21 — 

Adcd Ücret 

VİLÂYETLER 

Müşavirlik odacıları 
Mâarif idareleri ortacıları 

4 20 
4 30-

62' 20 

Yüksek öğretmen okulu 

Aşçı (yamağiyle beraber) 
Kaloriferci 
Hademe 

Siyasal Bilgiler okulu 

Aşçıbaşı (5 yamağiyle beraber) 
Hademe 

» 

• » • . 

Daktilo 
Kaloriferci vo clcktirikeİ 
Balımvan 
Tamire i 
Not teksir memuru 

» » • » 

1 
1 
1 

11 
4 

1 
1 
7 

2(; 
4 
1 
]. 

1 
ı 
1 
1 

60 
75 
40 
20 
J5 

J40 
30 
20 
15 

' 10 
(it) 

100 
50 
75 

• 75 
40 

Memuriyetin nevi Aded ücret 

Gazi Öğretmen okulu w- eğilim cmHlîtsu 

Kâtip ve daktilo 
A.şgıbaşı (ecnebi olabilir) 
A şçt 
r-'eıun tesisatçı (Ecnebi olabilir) 

» » muavini • 
Demir işleri ustası 
Tahta » » 
Hademe 

» . -
Şoför 
Bahçıvan 
Hastabakıcı 
Daktilo 
Aççt 

1 
1 
:i 
ı 
2 
1 
1 
2 
1 
2 

25 
15 
1 
1 
1 
1 
1 

so 
120 
75 

150 
75 

100 
100 
40 
35 
30 
20 
15 
50 
G0 
C0 
70 
50 

Giizel sanatlar akademisi 

Lâboratuvar vo ders aletleri muhafa
za memuru 
iiesim galerisi hademesi 
Hademo vo kapıcı 

Kaloriferci 

1 
4 
3 
5 
2 
9 
1 

60 
25 
40 
30 
25 
20 
50 

Rasathane 

1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 

55 
50 
50 
40 
30 
30 
25 

Hesapçı 

Teknisyen çırağı 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Bekçi 
Hademe 

Cumhur liaşk-aulığ% Filârmonik orkestrası 

Salon ve caz orkestrası müzisyeni (Ec
nebi olabilir). 4 
Salon ve caz orkestrase müzisyeni) Ec
nebi olabilir) 4 
Hademo 3 

» 1 

150 

140 
35 
25 

Ankara .Devlet Konscrvaluvarı 

Daktilo 
Elektrikçi 
Enstrüman iaıtıiır.İsi 

İdaro memuru 

Daktilo 
Makyaj stajyeri 
Hademo 
Daktilo 
Bilet satıcısı (Aynı zamanda daktilo 
olarak çalışacaktır). 
Malzemeci 
Erkek fmîirü 
Kadın » 

1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 

75 
75 
75 
60 
50 
40 
40 
40 
20 
100 

100 
120 
75 
75 

http://Enstriima.il


Memuriyetin nevi 
— D/22 

Aded Ücret 

Erkek tevzi (Aynı zamanda sanatkâr
ların giydiricisi) 
Erkek terzi (Aynı zamanda sanatkâr
ların giydiricisi) 
Kadın terzi (Aynı zamanda sanatkâr
ların giydiricisi) 
Elektrikçi (Enstallatör) 
Bilet kontrolörü 
Garderopcn. 
Sahne garderopcusn 
Sahne ve atclyc işçileri 
Hademo 

• * . 

* ' 

Bahçıvan 
Elektrikçi vo kaloriferci 

1 
1 
6' 
4 
2 
4 
1 
,8 
2 
8 
6 
1 
1 

Iıisc, Orta ve öğretmen okullun 

Elektrikli vo kaloriferci 

• * 

Müteferrik müstahdem 
Aşçı 

» 

Hademo 
.* 

Hademe 

1 
3 
0 
4 

18 
3 
3 
5 

25 
30 

65T 
2»r> 

Maarif Matbaası 

Kapıcı 
01 ece bakçtsi 
Hademe 

Hademo 

Derleme inüdürîüğü 

1 

Prevantoryum ve sanatoryum 
Eczacı kalfası 1 
Kaloriferci 2 
Elektrikçi 1 
Tamirci . •• 1 

100 

75 

100 
75 
25 
25 
40 
75 
30 
25 
20 
15 
12 

. 50 
• 75 

80 
75 
G0 
50 
50 
75 
00 
50 
40 
30 
20 
15 

2 30 
2 40 
1 30 

30 

50 
80 
G0 
50 

Memuriyetin nevi Âded Ücret 

Daktilo 
Şoför 

.» muavini 
Aşçıbaşı 
Aşçı ltalfası 

•» yamağı •• 
Arabacı 
Bahçıvan 

» . yamağı 
Hademo 

Müccllit 

Hademe 

•» vo bekçi 

Kütüphaneler 

•İstanbul Arkeoloji müzesi 

Eski eserlerin muhafazası encümeni 
huzur hakkı [1] 
Bilet lucmurlariylc salcın ve kütüp
hane, hademeleri 
Eski eserlerin tamircini 
Hademe ve bekçi 

Kimya lamıratııvarı hademesi 
Fotoğraf vo lâlioratuvar hademesi 

2'opkapı sarayı müzesi 

Bahçıvan 

Odaci 
Müccllit 
Marangoz 
Kurşuncu 
Duvarcı ve sıvacı . 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
4 
24 
14 

60 
80 
40 
80 
30 
20 
50 
60 
45 
40 
30 
20 
15 

1 
1 
1 
2 
5 
10 
40 

80 
70 
.60 
50 
40 
30 
20 

28 

5 

t-t 

30 
18 
1 
1 

40 
60 
30 
25 
35 
30 

1 
1: 
4 
1 
1 
1 
1 

40 
30 
25 
70 
.60 
1)0 
60 

[1] Ayda sclriz içtimai geçmemek üzere her iç
tima için maktuan 3fi Ura. 
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Memuriyetin HCYİ 

Türk ve İslâm asan müzesi 

Fotoğraf ve duhuliye ıhcraıtrıı 
Hademe 
Hademe ve gece bekçisi 
Başhadeuıe 

Ankara etnografya müzesi 

Cfeee bekçisi 
Bagbekci 
Hademe 

Müzeler 

Haclemc: ve bekçi 

„Hafriyat ve harabe bekçisi 
• » » » » 

^«/ctmı arkeloji müsesi 

B a «hademe 
Hademe 

Tamirci 
Hademe 

Başlı adcın e 
Hademe 

Lzmvr müzesi 

Konya müzesi 

Anıtları koruma heyeti 

Fotoğrafçı (Keııebi olabilir) 
» yardımcısı 

Odacı 

Ayasofya, müsesi 

Uifet ve fotoğraf satış ıııemımı 
Hademe 
Bahçıvan 
Gece beklisi 

Aded 

esi 

1 
4 
5 
1 

sı 

1 
1 
5 

•ı 
8 
4 
44 
20 
3 
2 
e 

1 
2 

1 
5 

1 
4 

1 
:ı 
1 

:ı 
7 
1 
1 

ücret 

40 
. 30 
25 
35 

40 
35 
30 

40 
30 
'30 
25 
20 
15-
10 
5 

35 
30 

50 
30 

' 35 
30 

170 
50 
30 

60 
30 
1̂0 
30 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Hatay müsesi 

Daktilo ve kâtip 
Hademe 
Bckei 

Hademe 

Hademe 
•» 

Bursa müzesi 

Jtolövc bürosu 

1 75 
1 30 
2 30 

1 30 

İ 35 
2 30 

Ticaret, kız sanat okulları ve enstitüleri, bölge 
sanat okulları, meslek ve bilûmum akşam okulları 

İdare memuru. 

IfaHİabakıer TTstn 

» 
Şoför 
Aîjrı (yamuğiyle beraber) 

» » » 
Kaloriferci 

Bahçıvan 

Hademe 
» 

3 
12 
20 
77 
24 
C 
1 
11 
3 
13 
15 
8 
8 
20 
fi 
1 
2 

G 
!) 

• 4 

5 
2 

I-l 

3 
1 
22 
105 
482 
80 

120 
100 
85 

" 75 
60 
60 
50 

• 40 
260 
210 
170 
150 
140 
120 
100 
85 
75 
75 
80 
70 
75 
60 
50 
00 
50 
40 
50 
40 
30 
20 



Memuriyetin nevî 
— D/24 

Adcd Ücret 

İstanbul üniversitesi 

lâaro heyeti 

Mütehassıs müstahdemler 

Camcı ustası 
Elektrik makinisti 
Kartograf cfesiııatöriı 
Elektrik makinisti 
Marangoz ve tamirci 
Radyoloji enstitüsü yardımcı mc-
kanisyenî 
Dişeı okulu teknisyen yardımcısı 
Laborant 

t> • " 

Teknisyen 

Elektrikçi • 
îîaşhemşirc 
Hademe 

* . • • 

» 

» ' • . 

1 
1 
1 
1 
1 

4 
1 
fi 
10 
2 
3 
1 
1 
3 
10 
9 
33 
12 
40 
Öl 
110 
03 
217 
31 
3 

120 
100 
100 
80 
50 

50 
90 
00 
40 
60 
50 
40 
50 
50 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

jinkara .7)il, Tarik -

İnzibat, memuru 
Kaloriferci 
Tanıird 
Bahçıvan 
Not teksir memuru 
Elektrikçi 
Müstalızır 
Mutahhassıs ıuüs-t uhdem 
kütüphane yardım ersi 
Ciltçi . 

» 

Coğrafya faJcültcsi 

2 
1 
1 
1 
1 

T-l 

1 
1 
1 
1 
1 

100 
120 
100 
100 
85 
80 
75 
75 
50 
100 
00 

Memuriyetin nevi 

Daktilo 
» 

Müteferrik müstahdem 
Hademe 

Fars dili enstitüsü ders okutmanı 

Türk inkılâp tarihi enstitüsü 

Aded 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
10 
19 

ı-l 
Ücret 

100 
80 
75 
50 
60 
50 
40 
35 
30 
140 

Dosya memuru ve daktilo 
Hademe 

Uzmanlar 

Fotoğrafçı 
DcsinatÖr 
Kartoğrafçı 

Ankara Hukıtk fakültesi 

Kalori fere i 
Elektrikçi. 
Daktilo 
Kalorifer yardımcısı 
Aşç.ı • 
Bahçıvan 
AŞÇT yamacı 
Hademe 

Dakik aletler tamircisi 
Makine vo demir aletleri usta başjıSE 

» . » » ustaları 
Marangoz. 
Monter (telefon ve telgraf blbora-
tuvarlan için) 
Daktilo (kütüphane için) 
Matbaacı 

Yüksek mühendis mektebi 

Tedrisat 

100 
30 

1 1C0 
1 150 
1 150 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
10 
10 
10 

100 
80 
75 
60 
50 
50 
30 
40 
30 
25 
20 
15 

1 
1 
4 
2 

1 
1 
1 

125 
125 
110 
70 

100 
00 
70 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

İdare 

Daktilo (pansiyon amirliği için) 
» -(muamelât kalemi için) 
» (muhasebe İçin) 
» (ayniyat muhasipliği iyin) 
» (mektep ve pansiyon am-

bai'lnn için) 
Aşçı (kalfa ve yamaklavİyle be
raber) [1] 
Hasta l>akıer 

Kaloriferci 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Baş. hademe 
Haâemo 

» • 

» 

Teknik okulu . 

Makine atölye ve htboratuvar us
taları 
Modelci 
Daktilo 

1 
1 
İ 
1 
3 
1 
1 

10 
5 
5 

12 
İG 
17 

1 
1 
1 
1 

fiO 
co 
G0 
60 

60 

200 
45 
30 

100 
40 
45 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

3 150 
1 120 
2 60 

Memuriyetin nevi 

Kaloriferci 
Maranogoz 
Sof»* 
Demirci 
Hastabakıcı 
Aşçı (Yamağiylo berabor) . 
Balı civan 

,» yamağı 
Berber (çtrak ve kalfnsİyle) 
Kapıeı 
Gece bekçisi 
Baglıadcme 
Hademe J 

Leylî talebe 
Siyasal bilgiler okulu 
Yüksek Öğretmen okulu 
Gazi öğretmen okulu vo eğitim 
enstitüsü 
öğretmen okulları 
Köy enstitüleri 
Yüksek mühendis okulu 
Teknik okulu 
Ankara Devlet konscrvatuvarı 
Meslekî ve teknik öğretim müste-
şnı-lığtna bağlı yatık okullar 

Adod 

1 
1 
] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

25 
10 
15 

420 
192 

400 
1700 

15000 
350 
450 
200 

Ücret 

50 
60' 
60 
CO 
45 

120 
40 
20 
60 
35 
40 
40 
30 
20 
15 

3000 

Nafia vekâleti 

Daktilo 

Hususi kalem.müdürlüğü 

Ş?*c ve köprüler reisliği-

Daktilo 
Başmakiııist 

(IJ Tâyini mektep müdünine milir, 

Demiryollar ve Umanlar in§aai reisliği 

1 
2 
3 

1 
1 

100 
90 
80 

75 
260 

Malzeme sevk memura 
Daktilo 

Mavİci 

Bekçi 

Daktilo 

Hukuk müşavirliği 

1 
1 
2 

I-H
 

1 
1 
1 
1 

75 
105 
90 
80 
70 
75 
60 
40 

• '?';•;. i - - r i - • ' " 

90 



Memuriyetin nevi 

Zat işleri müdürlüğü 

Daktilo 
Kayıt memuru 

Sevk m e mitini 
Piş memuru 

Malzeme müdürlüğü 

Daire -Müdürü 
Müracaat memuru 
Daktilo 

». 
Elektrikçi 
Santralci 
Anansörcü 
Kaloriferci 
Ateşçi 
'Bahçıvan 

» muavini 
Bahçe amelesi 
Başlıademe 
İTademe 

» 
. • • • ' » . ' ' 

TGVSÛ ıiKMimm' 
> . » • 

Marangoz 
» 

Gece bekçisi 
Şoför. 

Neşriyat müdürlüğü 

Fotoğrafçı 
Desinatör 
Daktilo 
Daktilo 
Mnvici 

Vekâlet Muhasebe müdürlüğü 

Aded 

1 
1 
1 
1 

.•• ı - . 
1 
1 
2 
1 
2 
2 

• 4 

:I3 
40 

6 
1 
5 
<w 

•1 

1 
4 
i 

T 
1 
1 
1 
1 
1 

— D/26 — 
Ücret 

90 
m 
90 
90 

150 
90 
90 
75 
80 
00 
40 
90 
60 
80 
40 
35" 
70" 
50 

. 45 
40 
35 . 
75 
70 
60 

100 
60 
45 

120 

200 
120 
140 

80 
120 
80 

Memuriyetin nevi . 

VİLÂYETLER 

Aded 

Daıniryollar ve Umanlar 

Tesellüm vo sevk memuru 
» •»- » 

Gümrük memuru 
» -takip memuru 

Travers tesellüm memuru 
» » • " » ' . 

» » • » ' 

Ambar memuru 
' . , » . • » 

' » » ' 
» » 
» » 

Ambar ve sevk memuru 
Sevk memuru 

» » 
» » 

Mutemet 
* 

Daktilo 
Maviei 
To'vz'î momuru 

S'Jılıİye hademeleri 
Bekçi 

> 
Odaeı 

» • 

Sone ve köprüler 

. Taşra mtac'tları 
• • » • ' » ' • • 

Transit yolu Erzurum mmtaha 

Mutemet vo ambar memuru 
Oadaeı 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20 
1 
i) 

İ0 

(i 
w 

m ildürl 

1 
1 

Ücret 

200 
130 
135 
100 
115 
110 
100 
140 
115 
110 
100 

85 
110 

80 
70 
G5 

100 
85 

. 85 
50 
45 

• 50 
40 
35 
35 
ÜÜ 

:IÖ 
;ÎO 

«f/M. 

60 
:w 

Daktilo 90 

Transit yolu Trabzon mıntaka müdürlüğü 

Mutemet vo ambar memuru 
Odacı , 

60 
30 



î)/â? 
Memuriyetin nevi 

Konya ovası sulama idaresi teşkilâtı hesap 
işleri heyeti 

Tahsildar | l ] 

Su tevzi müstahdemle) 

Kanal kolcusu [1] 
Sayakct 

13 a rüku bekçisi 

Adcd Ücret 

lâh hesap 

4 <İ0 

6 CO 
1 50 
5 30 
4 ;.:o 

Memuriyetin nevi 

İdare müstahdemleri 
Telefon makinisti 
Marangoz ustası 
Demirci 

» 
Santral nııeııııtrıı 
Telgraf İmt-çavuşu j.l] 
Odacı 
<.!ece bek<;İ.ıî 
Bahçıvan 
Şoför 
Fİdancı 

Adöd 

i 
' ' • İ -

1 
1 
1 
2 
1 
1 
I 
1 
1 

Ücret 

70 
80 
75 
ao 
.ir» 
-10 
:ıo 
;sr> 
30 
60 
50 

İktisat vekâleti 
Daira müdürü 
Şapiroğraf 
Daktilo 

» 

» 
Telefon ' ıııaİrijıisti 
Elektrikçi 
Santralci. 
Mu ak İt rp 

» 
Miivczzi 
Marangoz 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Asansoreiî 
Baş öd acı 
Odaeı 

» • 

1 
1 
4 
3 
3 
1 

10 
1. 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

20 
25 

150 
90 

120 
110 
100 
DO 
75 

130 
110 
80 
90 
80 
70 
80 
75 
75 
70 
60 
50 
45 
40 
35 

Şoför 
Motaiklet şoförü, 
Gece bekçisi 

İ 12Ü 
1 • - 70 
2 50 

VİLÂYETLER 

•ünHİfvldak mıvtnka iklimi müdürlüğü 

Daktilo 
» 

Telefoncu 

Tezkere memuru 

İ . .00 
2 75 
1 
1. 
1 

• 80 
70 

' 5 0 

' Aftnlaka iktîatd müdürlükleri 

•Daktilo 
Odac.L 

Seyyar kolcu 
'» » 

G 
!) 
0 

18 
5' 
G 

75 
40 
35 
30 
50 
40 

[1] At mubayaa ve hesleme masrafları kendisine att olmak üzere süvari olacaklardır, 



Münakalât vekâleti 

Memuriyetin nevi Aded • Ücret 

; MERKEZ 

Hususi kalem 

Dakülo 1 100 

Tefti§ heyeti 

Daktilo 1 85 

Daktilo 

Daktilo 
. :» 

Kara nakliyai dairesi reisliği 

Seniz nakliyat dairesi reisliği 

1 
2 

1 
2 

100 
75 

100 
75 

Liman dairesi reisliği 

Daktilo 3 75 

8u, mahsulleri ve avpdtğt müdürlüğü 

Daktilo 1 75 

. Tarife ve ticaret dairesi reisliği 

Daktilo 1 100 

Muhabere ve mürasele müşavirliği 

Daktilo 1 85 

Hukuk müşavirliği 

Daktilo 2 100 

Zat İşleri ve sicil müdürlüğü 

Daktilo 1 100 
2 75 

! Seferberlik müdürlüğü 

Daktilo 1 75 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Daktilo 

Muhasebe müdürlüğü 

Levazım miidüıiüğü 

1 75 

Daire müdürü 
Elektrikçi 
Marangoz 
Şoför 

Daktilo 
Müvezzi 
Baglıadcmo 
Sıhhiye hademesi 
Hademe 

» 

Kapıcı 
Gece bekçisi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
c 
1 
1 
9 
10 
30 
c 
2 
4 

140 
100 
100 
120 
100 
75 
CO 
60 
60 
50 
40 
35 
30 
40 
50 

FoloffraPer 

Neşriyat müdürlüğü 

VİLÂYETLER 

İstanbul mtntaka liman reisliği 

1 250 

Daktilo 

Motor makinisti 

Serdümen 
Telefoncu 
Tayfa 
Odacı 

1 
2 
3 
3 
2 
1 
10 
4 

CO 
50 
80 
75 
50 
50 
40 
30 

İstanbul gemi muayene, mesaha ve tasnif 
fen heyeti 

Daktilo 
Odacı 

G0 
30 



- Û/2!) -
Memuriyetin nevî Aded Ücret 

İstanbul mıntakasma bağh tâli liman reislikleri 

Motor makinisti 1 
Tayfa 2 

İzmir mmiaka Uman reisliği 

Daktilo 1 
Motor makinisti 1 
Tayfa 3 
Odacr 1 

Mersin tnıntaka Uma nreisliği 

Tayfa 2 
Odaeı 1 

Mersin mıntakasma bağh tâli Uman 
reislikleri 

Tayfa 3 
Odacı , 1 

Samsun nmıtaka Uman reisliği 

Motor makinisti 1 
Tayfa • . 2 
Odacı 1 

75 
35 

50 
75 
35 
30 

35 
30 

35 
30 

75 
35 
30 

Memuriyetin nevi Aded 

Trabzon mmtalta liman reisliği 

Tayfa 2 
Odacı 1 

Zongulâah mmtalta liman reisliği 

Daktilo 1 
Tayfa 3 
Odacı 1 

Yüksek âenİs iicaret mekteU 

Hademe 11 
A^Çi 1 
Kapıcı 1 

Nakil vasıtaları müstahdemleri 

(tüvorUt 1< ısf.ro m osu 1 
Makine * . 2 
Ateşçi C> 
Tayfa lî. 
Deniz şoförü 1 
tıüvcrie lostromomu X 
Hademe 2 

Komiserlikler 

Odacı , 3. 

Ücret 

35 
30 

40 
35 
30 

30 
50 
35 

50 
50 
40 
85 
75 
45 
30 

-80. 

Ticaret vekâleti 

Daktilo 
» 
» 
» 

Şoför 

MERKEZ 

3 
9 

. 8 ' 
15 
1 

120 
100 
80 
75 

120 

J)tş ticaret 

Meşelik daktilosu. 4 150 
10 100 

Zat işleri levazım müdürlüğü 
Daire müdürü - 1 
Telefon makinisti 1 
Elektrikçi 1 
Kaloriferci 1 
Başodacı 1 
Bahçıvan 1 
Odacı 20 
, » ' " 20 
Gece. bekçisi 
Kapıcı 

3 
2. 

140 
120 
100 
75 
00 
75 
45 
40 
50 
45 



- -B/30 
Memuriyetin hcvi 

Evrak tevsi memuru 
Motosiklet şoförü 

VİLAYETLER 

Aded 

; 2 
1 

Ücret 

. 75 
75 

• v . • ; ; • • • • . • 

Mmlaka ticaret müdürlükleri 

Daktilo 4 100 

Memuriyetin nevi 

Daktilo 

Odaer 
.» 

Aded 

3 
5 
4 
1 
7 
0 

30 

Ücret 

80-
70 
60 
50 

40 
35 
30 

Ziraat vekâleti 

M ERK F/Z 

DuİL'C müdürü 
lijloktriltgi ve santralnı 
KlekUikçi muavini 
Makinist 
"Kaloriferci 
Evrak takip imanınrıl 111 
Muakkip [2j 
Miivmi 

» 
Bahçıvan 

» yamağı 
Üdacılmşt 
Odacı 

» . 
Şoför 
MotosiMet^i 
Tamieci 

Merkez Uhor<ti.uvarhm 

Maldaki. 

Daktilo 
Boş hademe 
Hademe 

[1] Muftosefte evntfe* tgin 
[2] Btri muhasebe evrakt iğin 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
20 

7 
1 
1 
1 

120 
115 
50 
80 

120 
70 
50 
50 

• 40 
so 
35 
60 
40 
35 
30 

120 
•70 
• 8 5 

1 120 
1 100 
1 80 
1 
S 
2 
6 

10 
8 

65 
50 
45 
40 
35 
30 

lîii.hçiYai] 
Arabarr 
AhıraııgoK-

» yamağı 

VİLÂYETLER 

Ziraat servisleri 

Mütehassis ustabftşr 

' 1 
t 
2 
1 

a 

80 
45 
60 
40. 

• • ; ; 

175 
» » 

> • • » 

Seyyar öğretici 

Odacı 

#»ra£ »«icrtcîeZc 

Makinist' 
Odacı 

4 
I 
1 
2 
1 
1 
c 
40 
43 

150 
100 
80 
60 
100 
60 
40 
30 
25 

1 100 
8 30 
8 25 

Mücadele enstitüsü ve istasyonları ve, fümigatuvar 

Fümİgatuvar makinisti 1 100 
Bahgıvan 3 40 

» ' ' " • • 1 3 0 
Odaer 1 - 3 5 

» \ 7 30 



— D/31 — 
Memuriyetin nevi Adcd Ücret 

4 
2 
5 
1 
5 
1 
1 
3 
2 
8 

41 
4 

23 

80 
75 
G5 
CO 
50 
80 
75 
G5 
60 
45 
30 
25 
20 

Islah ve doneme istasyonları, deneme tarlaları 
iiraime ve örnek eiftlifderİ, yonca tohumu 

tevıi-slemc evlen 

Makinist 

» muavini , 

Çiftçibaşı 

Daimî işçi 

Bahçe siraali i§leıi ve Müesseseleri 

8 75 
S 70 
8 " 50 
8 45 
8 40 
S 35 
8 30 

Zeytin bakım teşkilâtı 

MleİiiiKüisİJİi muakkibi 7 -.10 

İpekltöcekçitik enstitüsü ve kışlakları, bayma ve 
fışkırtma evleri 

Bağcı veya 
•» » 
» .» 
» » 

Daimî işçi 
» . . 5> 

Sr » 

» s 

bahçıvan 
» 
» yamağı 
s t> 

Makinist 
Hademe 

I 75 
1 80 

îpekböcekçüik istasyonları ve tohum y&tislirme 
evleri 

Mum ıtriye t in nevi Adcd Ücret 

Makinist mektepleri 

Motor dokum ustası 
Demirci 
Marangoz • 
Tesviyeci 
Hademe 

Tohum temizleme evleri 

Başmakinist 
Makinist 

Orta ziraat mektepleri 

Bahçıvan 
Bağcı 
Eşcar bahçıvanı 
Çiftçibaşı 
Aşçı 
Demirci 
Marangoz 
Makinist vo şoför 
Hademe 

TavnlcçîthtJt enstitüsü 

Hademe 6 30 

Tamkçuhaçt 
Bahçıvan 
Korucu 
Tavukçu 
Hademe 
Şoför 

Odacı 

Veteriner' servisleri 

1 
1 

r 
1 
1 

' " • : : 

2 
15 

142 
1 

GO 
50 
50 
50 
25 

-•: -ajft 

170 
100 

50 
30 

y 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 

11 
4 
5 

43 

G0 
60 
60 
50 
CO 

. 60 
75 
40 
35 
30 
20 

1 
1 
1 
4 
1 
1 

40 
35 
35 
35 
30 

100 

6J 30 
14 25 
74 20 

Bakteriyoloji, scrolojî ve hıfzmıhha müesseseleri 

Makinist 1 100 



Memuriyetin nevi 

Balı civan 
Arabacı 
Kademe ve gece beklisi 
Başlı ati cm o 
BVıdemo 

Laborant hademesi 

Teçhizat deposu 

Sbvkiyatçı 
Hademe 

Hademe 

Adca 

1 
1 
6 
4 , 
2 

.15 
1.8 
3 
2 
4 

1 
2 

_ D/32 — 
Ücret 

Zootekni müesseseleri 

Aygır depoları 

Seyis' 

Nalbant 
Başalnrcı 
Mürcbbi yamağı 

3 
2* 

117 
4 
2 
2 

hıclchanc ve numune ağıllan 

40 
40 
35 
50 
40 
30 
20 
60 
50 
40 

40 
25 

4 
2 
2 
7 • 

7 
3 

40 
35 
30 
25 
20 
15 

40 
35 
30 
50 
50 
60 

5 
35 
10 

50 
30 
20 

Kâhya 
Çoban 

Hayran sağlık.memur!arı ve nalbant mektepleri 

Nalbanthaşı 

Nalbant 
Bshademc 
Hademe 

* . • • • 

• • » ' 

Memuriyetin nevi Adcd ücret 

1 
1 
1 

ı-l 

2 
1 
5 
1 

100 
80 
80 
40 
35 
30 
25 
20 

Hayvan hastalıklariyle mücadele 

Süvari gardiyanı 

Piyade » 

7 
44 
10 

Tfmumt tnüfettişlilc müşavirlikleri 

O d a c ı ' • . ' ' • • • ' 8 

Pamuk İşleri ... 

Makinist 
Makinist «mavim 
Şoför 
Çırçır ustası 
Çiftçibaşı 
Çiftçibaşı 
tşçibaşı ' 
Daimî işçi 
İşçi yamağı 
Korucu 

* • 

Gcec bekçisi 
Hademe 
Arabacı 
Seyis 
Demirci 
Balıçivan 
Ambar hademesi 
Odacı 
Şoför 

Merinos iılen 

• Yüksek ziraat enstitüsü 

Kütüphane daktilosu 
muhasebe daktilosu 
Muhasebe müvezzii 
Rektörlük daktilosu 

» •» 

Roto makinisti • 
Evı*ak postacısı 
Daire ıııdürlüğü daktilosu 
Talebe işleri daktilosu 
Ayniyat muhasebe daktilosu 
Müşavirlik daktilosu 
El işleri ustabaşısı 

fi 
19 
•6-

0 
2 
5 
20 
15 
3 
2 
2 
4 
9 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
4 

40 
35 
25 

30 

100 
6G 
GG 
66 
50 
40 
30 
25 
20 
30 
25 
30 
25 
25 
25 
50 
35 
40 
35 
75 

İ 
1. 
1 
1. 
3 
1 
1 
1 ' 
1 
1 
1 
1 

70 
70 
60 
00 
70 
70 
60 
70 
70 
70 
80 
85 



Memuriyetin nevi 

Elektrikçi 
Fizik enstitüsü makantsyeni 
Sütçülük ustabaşısı 
Birinci sınıf laborant 
İkinci » » 
Ustabaşı 
Usta 
Orman fakültesi daktilosu 
Orman fidanlık ustabaşısı 
Çamaşır depo memuru 
Oanıaşırcıbaşı 

» • 

» 
» 

Şoför 
» 

Oieee bekçisi 
Nalbant 
Orman fakültesi aşçısı 
Hasta bakıct 

» » 
Bfişlıadcme 
Hademe 

» 
» 
> ' 

Aşçıbaşı (3 yatuağiyle beraber) 
Aşçı muavini 

» çırağı 
Bulaşıkçı 
Baş garson 
Garson 
la«e muamelât memuru 
İaşe ambar'memuru 
Camcılık atelyesi şefi 

» » usta muavini 
Birinci sınıf tekniker 
İkinci • » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü» » 
Inekçi . • . 
iVhırcı 
Santralci 

Aded 

2 
'. 1 

1 
7 

41 
3 
2 
1 
1 
i 
1 
3 
1 
5 
3 
1 
3 
1 
1 
1* 
1 
1 

10 
13 
48 
59 
1 
1 
7 
4 
1 
8 
1 
1 
1 

• 2 

1 
1 

10 
2 
1 
2 
1 

— 11/ 

Ücret 

100 
130 

00 
75 
60 
50 
30 
70 

150 
50 
70 
40 
25 
20 
00 
75 
40 
50 
60 

. 75 
65 
75 
40 
35 
30 
20 

130 
50 
20 
25 
80 . 
30 
70 
60 
90 
80 

100 
50 
40 
30 
50 
30 
50 

oo — 

Eczacı 

Memuriyetin nevi Âc 

kalfası 
Foto filim memuru 
Baş mürettip 
Mürettip 

» 
Matbaa makinisti 
Cilt atelyesi şefi 
Cilt atelyesi usta muavini 
Bnstelâtör 
Suculuk makinisti 

» » 
Birinci sınıf bahçıvan 

» 
İkinci 

» » 
» » 

Üçüncü » » 
Dördüncü» x> 
Reşİnci » »' 
Ütücü 
örücü 

» 
Berber 

> 
Terzi 
Kapıcı 
Arabacı 

» 
Santralci 

* 

Adcd 

800 
150 
150 
150 
150 

60 

60 
1000 
fi00 

90 

Mektepler talebe kadrosu 

Yüksek ziraat enstitüsü 
İstanbul orta ziraat mektebi 
Bursa » > » 
İzmir » » » 
Seyhan » » » 

led 

3 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
1 

Ücret 

75 
85 

130 
65 
50 
85 

100 
80 

100 
90 
60 

,200 
150 
80 
70 
50 
40 
25 
30 
25 
50 
40 
30 
30 
40 
35 
75 

Ankara ziraat alet ve makineleri ihtisas 
mektebi 
Seyhan makinst mektebi 
Teknik okulları 
Teknik bahçe okulları 
Hayvan sağlık memurları mektebi 





Nakil vasıtaları kadroları 



No. Nevi 

111 Komyonet 
1 Motosiklet 

1911 Kamyon 

1912 » 
1980 » 

UTarlresu 

Şevrole 1937 
N. S. U. 
Studebafcer K-15 

Fort 

Motor No. Tahsis edilen isin mahiyeti Miadı 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 
Lira tarihi 

Büyük Millet Meclisi 

335978 Meclis hizmetinde 
217030 Evraktevzi işlerinde 

27366 Yeni Meclis binası inşaatı, fidanlık ve bahçe* 
işlerinde 

27365 » - » ; > 
99829 Riyaseti Cumhur Dairesinden naklen alınmıştır. 

(Millî saraylar müdürlüğünde.) 

1 875 11- 3 -1937 
550 28-6-1937 

4 850 12-3-1941 
4 850 12-3-1941 

112 Hİmet kamyoneti Opal Blifcı 

76 Motosiklet 

2 > 

Hsrley Daviteoa 

-> » 

Başvekâlet 

4189 Başvekâlet Devlet matbaası Resmî gazete tev
ziatı ve evrakı matbua ve icabında işçilerin 
nakliyatında kullanılır 

3704853 Başvekâlet Devlet matbaası Resmî gazete tev
ziatı ve evrakı matbua ve icabında işçilerin 
nakliyatında kullanılır. Evrak tevzii 

3803094 Mühim^ ve müstacel, evrakın sevk işlerinde 

2 790 15-1-1940 

950 2-7-1937 
0 O 

370 Motosiklet B. N: w. 

Matbuat umum müdürlüğü 

721225 Haber toplama, evrak ve bülten tevziatı ve 
• sair müstacel, işlerde - ' 

(Mubayaa tahsisatı Maliye V. Bütçesindedir.) 

999 1941 
(Yeniden alınacaktır) 



I 

1 

t-l 

1 

X 
1 
2 

1919 

255 
280 

Kamyonet 
(kaptıkaçtı)_ 
Otobüs 

Kamyonet 

Servis arabası 

Bisiklet 
» 
> 

Forî 

Linke 

Bave: 
& 
» * 

5555757 Etimesgut Radyo istasyonu ile stüdyo arasın
da irtibat vazifesi görür 
Radyo dinleme ve radyo neşriyatı islerinde ça
lışanların naklinde 
Etimesgut ile şehir' ve ambarlarla daireler 
arasında eşya ve malzeme naklinde 

H. 96591 Takip, tefi ile sesalma, radyo raportajı, 
filim, fotoğraf ve sair işlerde 
Dört hisikletten üçü her türlü tevziat işlerin
de, biri Etimesgut istasyonu pasif korunma 
işlerinde 

2 400 1941 

(Yeniden alınacaktır) 

(Yeniden alınacaktır) 

6.500 1941 
64,50 1941 
46,50 1941 

(Yeniden alınacaktır) 

1 
1 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 

131 Otobüs Fort 

132 Kamyonet Fort. 

133 
1941 

1942 

> 
3> 

77-6050 A. 

18/4870136 

C/157899 
B. B. 

18/6480493 
B. B. 

18/6468741 

İMerkez ve civarı meteoroloji istasyonlarında
ki işlerin takip ve kontrolü ile ilmî tetkik ve 
müşahedelerde kullanılır. 
«15-V.-1940.tarih ve 3827 numaralı kanu
nun muvakkat maddesinin son fıkrasına göre 
halen elde mevcut bir adet 93 numaralı ve 
77 — 6050 A. motor numaralı ve 2 270 lira 
bedel mukabilinde 29 - IX -1937 tarihînde mu
bayaa edilmiş, olan otomobil yeni otobüs alı
nıncaya kadar otobüs plâkası taşımak şartüe 
kullandmakta devam edilecektir». 
Eşya, alât, malzeme ve müstahdemin nakliya
tı ile her türlü tevziat, tatbikat işlerinde kul
lanılır. 

» » » 
Seyyar meteoroloji' istasyonları işlerinde 
kullanılır 

t2 

2 600 17-5-1939 
1 750 19-12-1935 

5 800 24- 2-1942 
5 800 24-2-1942 



Markası 

Fort 

Motor No. 

B. B. 
18/6480389 

B. B. 
18/6480539 
18/6488941 
18/6680706 

Tahsis edil 

Seyyar meteoroloji 
kullandır 

» 

» 
» 

en işin mahiyeti 

istasyonları işlerinde 

•» » 

» » 
•» •» 

Miadı 

Mubayaa 
bedeli 
Lira 

r» soo 
5 800 

6 529 
6 529 

Mubayaa 
tarihi 

24- 2 -1942 
24-2-1942 

2-11-1942 
2-11-1942 

{Mubayaa tahsisatı Maliye V. Bütçesindedir.) (Yeniden alınacaktır) 

18/4414144 Seyyar meteoroloji istasyonları işlerinde kul
landır, 

> 
* :, V - '• 
> • • . . • . : • • • • • . ! . - • ' - . > • • - • 

• ir • ' • ' • ; - ; * . : ' 

> • ; • - • ' • v : 

» "fİV"T' 
* 1: i 

Harley 
N. S. V. ~W' 

> W1) 
Zündap ''~* '• 

» " 'H " ! 
» "rJ'',:r-;:,'!-

f ' "•'• t * 

» . • • • ' 

» "1 "^ 
> 'V :! t ; ; 
•» 

• • » • ' • - : ; • ı ' • ; 

' > ' . I-' : 

N . S . U . '•' ! " 

18/4298422 
99.T.80500 
99.T.S049S 

18/5200141 
18/5200124 

81.T.5157738 
81.T.5157627 

38.WŞ.D.2626 
T.S.601 
T.S.601 
315899 

; 315830 
: *: 314849 
; 315838 

; f • 315248 
^ • .315146 

315833 
"'''• 315829 

406050 
" i ^ 

> 

» 

» 

(Mubayaa tahsisatı Maliye V. Bütçesindedir.) 

Seyyar ve sabit meteoroloji istasyonlarıma 
rasat ve irtibat işlerinde kullanılır. 

Meteoroloji istasyonlarının 
işlerinde kullanılır. 

rasat ve irtibat 

3 700 
3 700 
3 900 
3 900 
4 400 
4 400 
4 650 
4 650 

6- 8-1939 
6- 8 -1939 

29- 9 -1939 
29- 9 -1939 
22-3-1940 
22-3-1940 

3- 5 -1940 
3-5-1940 

(Yeniden alınacaktır) 
940 
750 
750 
473 
473 

- 473 
\ 473 

473 
473 
473 
473 
734 

" 53 

8-11-193S 
18- 7 -1938 
31-1 -1938 

9- 2 -1940 
9- 2 -1940 
9- 2 -1940 
9- 2-1940 
9- 2 -1940 
9-2-1940 

.9 -2 -1940 
9-2-1940 
9-2-1940 

22-2-1940 

f 



2 

8 

— Sandal 

— > 

Deniz, göl, nehir meteoroloji rasat işlerinde 
kullanılır. 50 8- 5 -1939 

(Yeniden, alınacaktır)-

Maliye vekaleti 

1 . Sepetli motosiklet 
1 307 Kamyonet Şevrole 
1 308 .» . »• 
4 Kamyon 

1 Motosiklet 

Kamyonet 
Motosiklet 

836573 
837591 

Evrak tevziinde 
Damga matbaası işlerinde 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası. 
kanın kıymet ve eşyanın naklinde. 
Vekâlet evrak tevziinde. 

Ban-

Milli piyango müdürlüğü 

Piyango kürreleriyle sair nakliyatta. 
Mevcut bisiklet motosiklete tahvil edilecektir. 

(Yeniden alınacaktır) 
350 28-1 -1938 

l 840 , 29-8 -19^5 

(Yeniden alınacaktır) 
(Yeniden alınacaktır) 

(Yeniden alınacaktır) 
(Yeniden alınacaktır) 

I 
ö 
«3 

120 Motosiklet (Sepetli) Tryurnî 

1 
1 
1 
1 
1 

172 
428 
425 

11 
256 

Bisiklet 
Motosiklet 

» 
Bisiklet 

» 

» 
9 

Eîfa 
Tryumf 

» 
Elfa 
Hcrgules 

283 N. S. U. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

83867/62785 Merkezde evrak gönderilmesi' ve sair acele 
hizmetlerin yapılması. 

416991 » » » ' 
100630 istanbul gümrükler evrak ve sair acele işlerine 
100880 Edirne » • » » 
453749 Memurların Rey haniye'ye gidip gelmeleri. 
469316 Memurların Kapıkule'den Edirne - Kara

ağaç'a gidip gelmeleri işinde. 
1630731 Evrak tevzi işlerinde kullanılmak üzere İs

kenderun Gümrük başmüdürlüğünde. 

695 28-9 -1937 
105 10- 0 -1937 
498 5-7-1933 
690 26-4-1938 
40 12-11-1940 

130 18-11-1942 

120 2-10-1942 



No. Nevi Ma rka.ii Motor No. Tahsis edilen işin mâhiyeti 

Mubayaa 
bedeli 

Miadı Lira 
Mubayaa-

tarihi 

193 Motosiklet 
458 > 

Kamyonet 

4 Kamyonet 
5 Motosiklet 
6 » 

Tryumf 
Şitay 

Şevrole 

Şevrole 
N. S. U. 

Dahiliye vekâleti 

1000637 Evrak, tevziinde 
20421 » .'• * 

Birinci umumî müfettişlik 

3528628 Emniyet işlerinde ve. müteferrik hizmetlerde 

Dördüncü umumî müfettişlik 

6795916 Emniyet işlerinde ve müteferrik hizmetlerde 
' 212892 » '» . . » 

292893 » > > 

5 750 28-6-1938 
5 725 27-12-1930 

(Yeniden alınacak) 

— 2 325 2- 5 -1933 

5 
5 
5 

2 150 
750 
750 

27-2-IMG 
14-5-1336 
ı-ı- 5 -ı<nc £» 

Emniyet umum müdürlüğü 

46 

82 
103 

Otomobil 
» 
» 
» 

• » . " 

> 
•> 
» 

. • • » • , 

Bnik 
Stdebaker 
Linkolen 
Buik 
Ford. 
Buîk 
Şevrole 
Pakart 
Bnik 

911375 
194777 
77108 
911326 
505635 
31358 

1920546 
316787 
198334 

Emniyet umum müdürlüğü hizmet. 

Emniyet umum müdürlüğü emrinde. 
Emniyet işleri emrinde. 
Ankara Emniyet müdürlüğü hizmet. 
Riyaseti Cumhur takip arabası. 
tstanbul emniyet müdürlüğü hizmetinde 

» > » 
» » » 

istanbul polis mektebi hizmetinde 

3.200. 
5 400 
3 750 
1 950 

3 048 
2 325 
3 200 
300 

10-11-1937 
194i 
1941 

10-11-1937 
1939 

. 1937 
1936 
193S. 

http://rka.ii
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> 
> 

• » 

> 
* 
» 
> 

> 

> 

> 

N. S. U. 
Doyç 
B. M. W. 
Vander 
B. M. W. 

» 

» 
N. S. D. 

> 

B. M. W. 
Vander 
N. S. U. 

> 
> 

İstanbul Polis okulu 
» » » 

505601 Edirne Emniyet müdürlüğü 
66821 » » » 

Seyhan Emniyet müdürlüğü 
î> » > 

66620 izmir Emniyet müdürlüğü 
660687 » » • » 
255018 Çanakkale Emniyet müdürlüğü 
255020 » » > 
255025 » •> » 
255019 Antakya Emniyet müdürlüğü 
255029 > » > 
255027 » » > 
255015 Hatay » » 
146014 » » » 
217025 Bursa Emniyet müdürlüğü 
217027 » » • » • 

Konya Emniyet müdürlüğü 
> » > 

255011 Trabzon Emniyet müdürlüğü 
255013 > » > 
255026 Erzurum Emniyet müdürlüğü 
226179 Kars » » 

490 
260 
950 
240 
950 
950 

950 
950 
740" 
740 
740 
740 
740 
740 
740 
450 
740 
740 
950 
220 
220 
220 
220 
220 

1936-
» 

1940 
1938 
1940 

> 
1940 

» 
1937 

* 
» 

1937 
» 
» 
& 
ı& 
> 
» • 

1933 
193f> 
1937 

> 
». 
> 

t 
1 

23 
I 
l 

Deniz motorfi 
> > 
> > 
» . > 
> » 
» 3 
> » 

Deniz sandalı 
> 

Istarlİnk 
Skritk 
Şevrole 

Dizel 
Polandar 

Deniz taşıtları 

1033 istanbul Emniyet müdürlüğü 
> > > 

837231 • » » > . 
705020 Kocaeli > » 

5118 Hatay » > 
20991 içel » > 

Trabzon »• > 
İstanbul » » 
Çanakkale » > 

3 000 
4 00O 
1 300 

300 
4 500 
1 250 

400 
30 

184 

1935 
1934 
1936 
1940 
1940' 
1940 
1939 
1937 
1925 



No. ı Nevi Markası Motor No. 

1 . . Beniz sandalı 
1 > 
ı » •. - "! 

ı • • . : • ; • • • ' : ' • » 

ı 9 : . - . . - " ' ' • ; ; ; 

• 1 ' > :'.-. 

1 » 
1 ;/ 9 
I ••'. 9 

1 9 
1 . ' • . » . " . • - . • • ' ' • ' 

1 '-:. ' •'• . » . 

1 • » "-• 

1 • » -

ı •';.; 9 • \ : . -" 

î 9 
1 » 
1 . . '"' •, > 

1 ; Bisiklet N,aü. 
40 9 \'": » 
40 > » 

3 : » > 
4 9 > 
2 ' . ' " : > • • • " . : • ' " - ' . > 

• 2 . > . » 
8 » » 
2 ». » 
2 » • • ' ; • > 

2 . > • . - • • • • • ' • • > 

2 » • • • • • • • • • ' • " • • > . 

2 " " » s 
3 ;"": p ; ' : | ı ;! : » • 

Tahsis edilen işin. mahiyeti 

Tekirdağ Emniyet müdürlüğü 
Zonguldak 
Ereğli 
inebolu 
Antalya 
Sinop 
Balıkesir 
Ordu 

» 
» 

Kocaeli 
Bursa 
Muğla 
Bodrum 
Fethiye 
Giresun 

» 
Trabzon 

_» 
9 

9 

> 
9 

9 .. 
9 

> 
> 
> 
9 

» 
» 
» 
» 
9 

9 

. 9 

* 
9 

9 

9 

9 

>' 
9 

> 
9 

» . • 

» -
» 
» 
» 
» 
» 

Ankara Polis enstitüsü 
İstanbul Emniyet 
Ankara 
Edirne 
Seyhan 
Tunceli 
Sivas 
îzmir 
Çanakkale 
Tan 
Urfa 
Afyon 
Samsun 
Kırşehir 

9 

9 

9 

9 

9 

9 . 
9 

> 
9 

9 '. 
9 

9 

müdürlüğü 
9 

9 

9 

> 
' 9 

9 " '„• 

» ' ' • . ' 

> 
9 

9 . 
9 

9 



2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
2 
S 
2 
S 
a 
2 
3 
8 
3 

» 
- : • • - . • • • - • • ş 

& 
? .; 
& ; • , ' ' 

:> 
s 
* ' • / ; ' V 
& 
& '.';' • [ 
& .! 
» 
» 
» 
^ 

• * • 

» 
*' î : - ; 
» 

» 
; f * 

; • ' • ' • ' » 

• • ; ! • » 

» 
» 
» 

;-:"'^" » 
» 

: » 
• i ; » 

• • • » 

: - " . . ' " • > 

» 
' * 

:'• ' : Hndson 
; Baver 

; : Filipa 
Muhtelif 

Malatya Emniyet müdürlüğü 

ı 

'. • ' 

a ' 

lîf 

Aded 

45 
45 

Bedelleri 

200 
200 

Gaziantep 
DenMi 
Aydın 
Kütahya 
Eskişehir 
Niğde 
Elâzığ • 
Eocadi 
Bursa 
Muğla 
Konya 
Giresun 
Trabzon 
îçel 
îçel 
Kocaeli 
Antakya 
Diyarbakır 

T> 
» 
» 
> 
!fr 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

Süvari hayvanları 

Tahsis edilen yer 

İstanbul Em. Md. 
Ankara Em. Md. 

» 
3> 
» 
» 
» 
» • ' • : ' " ; 

» 
» 
> 
» 
» 
> ' 
> 
> • -• 

» 
> 
» 
» 

Umumî kıymeti 

9 000 
9 000 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
180 
120 
180 
120 
120 
120 
75 

180 
480 
180 

1937 
» 
> 
» 
» • 

• » 

» 
s 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1937 
1934 
1937 

> 
1929 

I 

1 290 Erat otomob2i KadÜak 
1 291 Kamyon Opel 

Jandarma genel komutanlığı 
411795 Reisicumhur muhafazası vazifesinde 

4188 J. Mh. Tb. Erat nakil işlerinde 
6 
6 

7 950 
2 160 

1936 
3-4-1940-



1 

_ı_ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

I 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
s 
1 
1 
1 
1 
9 

No. 

60267 
- 6 0 2 5 1 -

60252 
60264 
60254 
60256 

9 
10 
11 
12 

60051 
60052 
60053 
60266 
60261 

7 

2 
3 

60260 
60258 
60257 
60259 
60255 
60253 
60265 

290 

Nerİ 

Motosiklet 

— »-
» 
» ": : ' : ' : 
> 

W 
Kamyonet 

> •:'<- . 

» ' f •..•' 

» • ' ; ' 

> . ' ' , ' • ' ' 

» : ' : 

9 

Motosiklet 
» 
» 

» 
» 
> • • ; ; ; • 

> ' • ~ • ; •• l 

> " ; . : ', 
* ''' '-'\ "'". 
* 

• » 

> 
Erat bineği 
Kamyonet 

» •( H ' 

» 
» 

• MftrVtiTi 

N". S.U. 
» 
» 
* ,-:: . . i 
* 
* • ' ! " . 

Şevrole 
> 

• . » • 

* .'. '. 
» " " • ' • ' - . 

* 
» 

N. S. U. 
• > 

» 
- - *. ... 

» 
» - . ! ' 
» . ' ' • • ' ' • ' • ' . 

> ''• : . ! f 
> ' " - ? ' " ' : 
> ' T. ; 
» .. 
» 

Sütütpeyker. 
Fort 

» 
» 

. . . . . . . . .... 

Motor No. 

255252 
212891 
255249 
255248 
212894 
255290 

1687695 
•I 2079362 

1439765 
1687669 

47168 
47178 

: 47103 
255246 
212895 
14738 

~ 15277 
1527S 

217026 
217028 
25525 
8282 

255244 
212895 
255252 
191427 

18-6680725 
18-6585077 
18-6688237 

...<y" 

Tahâ3,edilen için mahiyeti 

Mubayaa-
bedeli- Mubayaa 

Miadı Lira tarihi 

J. Gn. K. Karargâhı hizmetinde 
» > > 

J . Subay okula tedris iğlerinde 

Ankara V. J . A. Koruma iğlerinde 
1. Umum Mf. J. K. Diyarbakır koroma Is> 
5. J. Er. Okul A. K. 
Gazianteb V. J. Alayında. 
Urfa Y. J. Alayında. 
6. J. Er. Okul A. K. 
Diyarbakır Y. J. Alayında. 
Siird V. J. Alayında. 
Mardin V. J. K. 
İstanbul Y. J. K. Koruma işlerinde. 

> » » 
Antakya V. J. A. Koruma islerinde 

» > » 
Bursa V. J. A. Korama iğlerinde 
Urfa » • > » 
Mardin > » » 
Siirt > > » 
Diyarbakır » » » 
J. Mh. Tb. Korama işlerinde 

Riyaseti Cumhur koruma İşlerinde:. 
J. Mh. Tb. Hizmete mahsus 

» » 
J. Sb. O. Hizmete mahsus. 
Koruma işlerinde kullanılmak üzere. 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
e 
6 
6 
5 
6 
6 
6 

574 
574 
574 
574 
574 
574 

2 032 
2 032 
2 032 
2 032 
2 075 
2 075 
2 075 

674 
674 

80 ingiliz 
lirasına 

» 
> 

630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 

6 400 
6 528-93 
6 528-93 
6 528-93 

1935-
» 
» 
» 
» 
» 

1938-
» 

1939 
». 

1937 
» 
» 

1935 
». 

1938 

» 
» 

1937 
* 
> • 

> 
> 

1937 
> 

4-5-1942 
29-1-1943 

» 
» 

I 

I 

(Yeniden alınacaktır); 



Motosiklet 

Binek otomobili 

Koruma islerinde ve mühim vilâyetlerde kul
lanılmak üzere. 
Riyaseti Cumhur koruma islerinde kullanıl
mak üzere. 

(Yeniden alınacaktır)' 

(Yeniden alınacaktır) 

Hariciye vekâleti 
469 

220 

38130 

35393 
38153 

29 

Motosiklet 
Motosiklet 
Bisiklet 

» 
> 
» 
> 

.> 
> 
* 

sepetli 

, 

Horex 
Trîumph 
Adler 
IV. V. S 
Kato 
Temunuet 
Van Havvert 
Bselent 
Kato 
Royal împerial 

2318 Vekâlet evrak posta servisi için 
» » > 

Sefaret evrak tevziatı için. 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 

» 
» 
» 
» 
> 
* 
» 

6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

600 
25,29 

35 
32 
18 
40 
45 
32 
21 

1938 
1- 6 -1942 

1938 
» 

30- 5 -1938 
1-7-1938 

18-10-1938 
30-11-1939 
30-5-1938 
20-5-1938 

I 
ö 
=5 

88 Otomobil Ford 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti 
A.406050 Ankara sıtma mücadele mıntakasma bağlı şnbe 

ve köylerin teftişinde — 2 135 1936 



i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

No. 

1 — 

3 

B.14 

212 
40 

A. 104 
§310 

Nevi Markası 

> 
> 

> 

Fort 

> 
Opel 
Ford 

[1] » 
> ' 

» 
Opel 

Ford 

Hizmet için kaptı
kaçtı 

S7 Otomobil Fort 

[1] Şevrole 

Motor No. 

18.505442 

18.4424481 
2017801 
4128820 
1818520 
526640İ. 
2354049 

18.4127001 
18.2797078 
18.4126694 

3818578 
16808 

117264591| 
3259594J 

— Hasta nakliye oto- Ford 
mobili 

• Hizmet için kam
yonet 
Hasta nakliye oto- Fort 
mobili • 

2201 '.» » * 
9 • » » » 

5078063 

6353473 

Okunamamış-
trr. 

5289529 

T. 4807633 
3408926 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira tarihi 

Aydın sıtma mücadele .mıntakasma bağlı şu
be ve köylerin teftişinde 
Konya 
Bursa 
Balıkesir 
Samsun 
Kocaeli 
Eskişehir 
Antalya 
İstanbul 
Manisa 
Kayseri 
Maraş 

îçel 

> 

> 
> 

> 
* 

> 

> 

» 

5 

> 

> 
> 

[1] £ « otomoötBer ^SS? sayüı kanunun muvakkat maddesinin B 

Çanakkale ve Muğla sıtma mücadele mmtaka-
ları için-. 
Umum sıtma mücadele müfettişliği mıntaka-
lânndaki merkez ve şubeleri teftişinde 
Trakya Sıtma mücadelesi şubelerine bağlı 
köylerin teftişinde 
Etimesut Sıhhat merkezi mmtakasma dahil 
köylerdeki hastaların nakillerinde. 
Refik Saydam Merkez hıfzıssıhha müessesesi • 
için. 
Gazianteb Trahom mücadelesi emrinde köyle
rin göz tedavi işlerinde. 
Ankara Numune hastanesinde hasta naklinde 
Dördüncü mrmmî müfettişlik emrinde sarî ve 
salgın hastalık işlerinde ve diğer sıhhî hiz
metlerde 
bendinin ikinci fıkrası mucibince miatları hitamına 

2 700 
3 000 

840 
280 
030 
745 
885 
195 
925 
100 

2 030 
2 030 

1939 
22-9-1938 
20-10-1935 
23-10-1937 
16-12-1938 

1934 
16-3-1936 
20-10-1937 
9-7-1936 

22,10-1937 
29-12-1938 
30-11-1938 

— 1718.75 15-7-1936 

(Yeniden alınacaktır) 

— 2 500 1939 

1 703.50 15-10-1936 

2.300 30-11-1935 

(Yeniden amaeaktır)] 

1800 17-7-1935 
3 200 21-6-1939 

— 2 400 16-4-1935 
kadar kullanüacahtır. 

I 
ö 

I 



2112 
294 

2220 
176 

303 

1230 
279 

280 
177 

Cenaze otomobili 
s> 

Kamyon 
> 

Kamyonet 

» 
> 

» 
> 

» 
> 

Şevrole 

Ford B. B. 
9 

» 

> 
Fortson B. B 

Deseto T. 4. 
Ford 

. T . 

T. 

18.4451305 
838710 

18.3201310 
5268078 

18.4807647 

5119831 
8S645 

30988 
2210131 

48 
— 
— 

6 

— 

-*— 
— 

Motosiklet 
» 
> 

» 

Motorbot 

Bisiklet 
> 

» [1] 
» m 
* [1] 

> 

îndian 
> 

B. M. W. 

T. W. N. 

Boznig 

N. S. U. 
Pejo 
N. S. tL 

f A. 406049 \ 
{ A. 406050j 

40720 
• — 

70761 

200486 

— 

_ 
— 

Ankara Numune hastanesinde cenaze naklinde. 
Haydarpaşa Emrazı sariye ve istilâiye hasta
nesinde cenaze nakillerinde. 
Ankara Numune hastanesi nakliye işlerinde. 
İstanbul Leylî tıp talebe yurdu şubeleri ara
sında nakil işlerinde. 
istanbul Sıhhat müdürlüğünde emrazı sariye 
islerinde. 
Ankara Sıtma mücadelesi nakliye işlerinde. 
istanbul emrazı akliye ve asabiye hastanesi 
nakliye işlerinde. 

> » • » 

istanbul Leylî tıp talebe yurdu nakliye işle
rinde. 
istanbul'da Kemik ve mafsal veremlileri has
tanesi için. 

Zonguldak hastanesi nakliye işlerinde. 

istanbul Emrazr akliye ve asabiye haataned 
için malzeme naklinde. 
Merkezde evrak tevzi işlerinde. 
Merkezde emrazı sariye işlerinde 
Bursa Sıtma mücadele mıntakasınm şubeler 
kontrollarmda. 
istanbul Sıtma mücadele mmtakasmm şube
ler kontrollarmda. 
istanbul Sıhhat müdürlüğünde emrazı sariye 
işlerinde. 
Merkez müvezzileri için 
iskân umum müdürlüğü emrinde 
iskenderun Memleket hastanesi için 
Adana Doğum ve çocuk bakımevi için. 
Balıkesir Doğum ve çocuk bakımevi için. 
Adana Sıtma enstitüsü 

— 2 500 1938 

— 1 900 22-5-1938 

— 2 100 10-12-193S 

— 2 450 18-8-1934 

— 3 070 1938 
— 1 942 10-8-1933 
— 2 450 10-12-1933 

— 3 600 27-10-1938 

— 2 100 14-7-1936 

^(Yeniden alınacaktır) 
— 1416 27-7-1934 

^Yeniden alınacaktır) 
995 7-6-1937 
950 7-6-1937 

200 

625 

2 700 
70 

100 
72/71 

7-7-1937 

1939 
8-6-1937 

12-11-1941 
29-9-1941 

1932 

[1] Yeniden mubayaa olunacaktır. 



No. Nevi Markası Motor No. 

2 

2 

2 

12 

— 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 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

istanbul Emrazı akliye ve asabiye hastanesi 
ile Heybeliada Verem sanatoryumu emrinde. 
Haydarpaşa Numune ve istanbul Çocuk has
tanelerinde cenaze naklinde. 
Etimesgut Sıhhat merkezinde ve Manisa Em
razı akliye ve asabiye hastanesi emrinde 
Etimesgut Hıfzı&sıhha merkezinde ve Erzu
rum, Diyarbakır, Sivas Numune hastanele
rinde, İstanbul Çocuk, istanbul Akliye, İzmir 
Emrazı sariye, Antakya ve iskenderun ve 
Erzincan hastaneleriyle Heybeliada Verem 
sanatoryomunda eşya nakil işlerinde. 
(istanbul Akliye hastanesinde İki araba var
dır.) 
istanbul Emrazı akliye ve asabiye hastanesi 
iğin 
Keük Saydam Merkez hıfzıssıhha müessesesi 
için. 
istanbul Emrazı akliye ve asabiye hastane
sinde. ' "• * 
istanbul Emrazı akliye ve asabiye hastane
lerce Heybeliada Verem sanatoryomunda. 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira tarihi 

i 
Ü 
o 

Otomobil Ford 

Yalova Jcaphcalan müessesesi nakil vasıtaları 

18.1160259 Yalovada banyo servislerinde. (3827 sayılı 
kanunnu muvakkat maddesinin B bendinin 
2 nci fıkrası'mucibince miadı hitamına kadar 
kullanılacaktır.) 2 35Ü 1935 

[°] Yeniden mubayaa clunacahttr. 



1 
1 

2 

27 Otobüs 
43, Kamyors 

Otobüs 

9 18.4942734 
B.B. 18.4315141 

Yalavada banyo servislerinde ve gezi İşlerinde 
Yalova kaplıcalarına lâzım olan erzak ve mal
zemenin nakillerinde. 
Kaplıcalarla iskele arasmda yolcu naklinde. 

2 900 

2 400 

3- 6 -1939 

3-5-J93S 
(Yeniden 
mubayaa 
edilecek.) 

1 

2 
1 

1 
1 

1 

1 
2 

367 

302 

704 

938 

Kamyonet 

» 
» 

Motosiklet 

Bisiklet 
Araba 

Opelbelitz 

Şevrole 
Ford 

Şevrolo 
.. ~. . 

N. S. U. 

39 BR 4/125 

98 
"•'1 B. B. 5.275542 

E.4495769 

. — 

:;;.; 
— -— 

Adliye vekâleti 

Istanbulda Adlî tıp işleri umum müdürlüğün
de ölü ve deli nakline mahsus. 
Ankara Cezaevi mahpus ve mevkuf naklinde. 
îstanbülda Cezaevi mahpus ve mevkuf nak
linde. 
îzmirde ceza evi mahpus ve mevkuf naklinde 
Bursa ceza evine ait mahpus ve mevkuf nakli
ne mahsus. 
Vekâlet daireleri muhasebe ve evrak tevzia
tında. 

> > » » 
istanbul ceza ve tevkif evlerinde erzak taş> 
mağa mahsus. 

Mütedavü sermaye ile idare edilen müesseselere ait nakü vasıialan 
1 98 Motosiklet 

(Sepetli) 
1 Kamyonet 

1 26 Kamyon 
1 Kamyonet 

Arda 

DoS 
Opel 

2607 

1118/19526 
2539576.14 

C.39 

Ankara yeni ceza evi matbaa islerinde kırtasiye 
ve saire taşımak. 
Ankara yeni cezaevi matbaa.ve kunduracılık 
atelyelerî nakliyatı işinde kullanılmak üzere. 
Ankara inşaat yeni cezaevi nakliyat işlerinde. 
Ankara inşaat yeni cezaevi İşlerinde malzeme 
ve saire taşımak. 

2 900 Şubat 1940 
1 999.90 Şubat 1935 

2 600 I. Teş. 1934 • 
2 350 I. Teşrin 1934 ü 

OT 

(Yeniden alınacaktır) . 

(Yeniden alınacaktır) 
65 H. Teşrin 1938 

Mubayaa tarihi 
tesbit edileme

miştir. 

1 000 15-4-1939 

(Yeniden alınacaktır) 
7 200 1942 

1 350 13-10-1939 



x 
ı 

No. ÎTevî 

Kamyon 
At ve arabs 

Kamyonet 

"Mflrlfflgt Motor No. 

1 
1 
1 
1 

s 
11 
29 
.2-
21 
13 
24 
79 
10 
1 
6 
1 
1 

» • 

Motosiklet 
Motorla kayık 

» » 

Balıkçı kayıgs 
(Beş çifte) 

» » 
Yük arabası 
Saka arabası 
Beygir ve tay 
Kısrak 
Merkep ve katır 
Öküz ve inanda 

» » ' 1 

Deniz motoru 
. Balıkçı kayığı 

Motosiklet 
Kamyonet 

Triynmf 
Skandiye 
Avsa 

.. 

E*3 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira tarihi 

Ankara inşaat cezaevi nakliyatına mahsus. 
Ankara Çocuk ıslahevi işlerinde erzak ve sa
ire taşımak. 
Ankara mahkûm çocuk ıslahevi nakliyat iş
lerinde, 
Zonguldak Maden cezaevi nakliyatına mahsus 
îmralıda posta işlerinde. 
îmralıda nakil ve balıkçılık işlerinde 
îmralı muvasalasını temin ve mahkûm nakli 
işlerinde. 
îmralıda balıkçılık işlerinde 

» » » 
îmralıda ziraat işlerinde. 
îmralı'da. 
îmralı'da nakil ve ziraat işlerinde. 

» » » 

» • » » 

îmralı yeni cezaevi nakil işlerinde. 
îmralı yeni cezaevi balıkçılık işlerinde. 
Karabük yeni cezaevi nakil işlerinde. 
Dalaman yeni cezaevi nakil işlerinde. 

(Yeniden alınacaktır) 

(Yeniden alınacaktır) 

(Yeniden alınacaktır) 
2 250 
600 

2*000 

10 000 
900 

1941 
1938 
1936 

1938 
1938 

I 
OT 

l 

2005 Bisiklet Adle? 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

Dairelere evrak tevziinde. 60 4-7-1939 

[*] Yeniden mubayaa edîtece&tîr* 



Maarif vekâleti 

1 2162 Otobüs 

1 196 Kamyon 

Fo?S B.B.18 
2899402 

18/4366951 

1 2202 » 

1 2355 > 

3 199 s- Mask 

4833854 

2135 

1 199 s> O. II. O, 272657 

Gazi terbiye enstitüsündeki muallimleri mek
tebe getirmek, hasta talebeleri hastaneye, 
tatbikat için talebeleri tatbikat : mahalline 
götürüp getirmek için. 
Prevantoryom ve sanatoryom şehire nzak 
olduğu için doktorların müesseseye gidip gel
meleri ve lüzumu halinde hastaların diğer 
hastanelere nakilleri ve müesseseye müstacel 
alınması icap eden ihtiyaçların temini için.: 

inşaat usta okulu civarındaki malzemeyi inşaat 
yerine taşımak için. 
Şehir haricinde bulunan inşaat usta okuluna 
talebe ve öğretmen taşımak için. 
Maarif matbaasına kâğıt ve malzeme ile Dev
let kitaplarının kâğıt, malzeme ve kitaplarını 
ve Maliye ve Gümrük vekâletleri adına bası
lan işlerin kâğıt ve malzemesini getirme ve 
basılmışlarını yerlerine götürme isinde (Müte-
davil sermayeden). 
Posta paketlerinin nakli ve matbaanın şehir 
dahili perakende tevzi işlerinde (Mütedavil 
sermayeden). 

3 000 7-11-3936 

t 150 24-10-1938 

2 950 1931 

2 900 17-12-1937 

4 000 21-İ0-1939 

1 2074,56 25-12-1928 

I 

l 

t 
1 
1 
1 
1 
% 

72 
153 
577 

Otohü» 
Kamyonet 
Temrin otomobili 
Motosiklet 

...> 
» 

Şevrolo 
: > 

> • : 

N, a û. : > 
- .-9 

Köy enstitüleri nakil vasıtaları 

888101 Köy enstitüleri nakliye işlerinde. 
152860 » » » 

3508479 Köy enstitüleri ders tatbikatmda. 
44526 » ' » » ' 
8.556 » » » 
9080 » » • » 

1 850 13-8-1937 
2 000 - 1940 
800 16-2-1939 
275 9-3-193S 
250 23-9-1940 
700 12-7-1940 



•6 
3 

1 

1 
1 

:i 

-1 

3 

12 
3 

44 
2 
2 
5 

69 
12 
28 
110 
17 

9 
6 

No. 

144 

2141 
2142 

5 

1 

1 

Nevi 

Motosiklet 
* 
» 
» 
» 
* : : ' . - ; ' • • 

> , 

* • 

» • 

Kamyon 

» 

» 

» 
Fnrgnn arabası 
Bisiklet 
Traktör 
Deniz ır.otörü 
Kızak 
Yük arabası 
Binek arabası 
öküz arabası 
At 
Öküz 
Katır 
Merkep 

Markası 

Kyamant 
Boyer ( R 88) 
Triymf 
Zündap 
Adler 

k an. , ' 
Dürkor =, i 

D. K. W. ?;•"^ 
Baner . ' 
Şevrolet 

Opelbüits 
- -fI"V ; 

^ * ': 

* 

Motor No. 

86552 
465199 

314958 
..24803 
320818 

'1 1726162 

1726419 
266968 
465958 

5949502 

1457857 

39BR. 
9842 

V 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira tarihi 

Köy enstitüleri ders vasıtası 
» > » 
» » » 
» » » 

Köy enstitüleri ders tatbikatında 

> > » 
Köy enstitüleri nakliyatında (Mütedavü ser
mayeden) . 
Köy enstitüleri inşaat ve nakliyat işlerinde 
(Mütedavü sermayeden). 
Köy enstitüüleri inşaat ve nakliyatında (Mü
tedavü sermayeden). 
Koy enstitüleri nakliye işlerinde. 
Koy enstitüleri için. 

s-

» 

340 
150 
450 

413,33 
272,50 

175 

190 

190 
160 

1940 
12- 9 -1940 

1938 
25-7-1940 
25-74940 
30- 3 -1941 

30-3-1941 

29- 6 -1938 
21-4-1940 

2 450 15- 7 -1936 î 

2 200 12-7-1939 ^ 

2 042 10-3-1939 i 

(Yeniden alınacaktır) 



Meslekî 

1 » 

1 » 

ı • » -
1 Motosiklet Orijinal phönnİs 

2 Binek ve yük ara
bası 

2 » » 

2 » . » 

S » » 

2 > » 

teknik öğretim müsteşarlığı 

Ankara Erkek meslek öğretmen okulu şehir 
Jıaricinde olduğundan şelnrle irtibatını te
min için. 
Aydın Erkek sanat okulu şehir haricinde ol
duğundan şehirle irtibatını temin için. 
tstanbul Yapı usta okulu için. 
istasyonla vekâlet, vekâletle kırtasiye depo
su ve Devlet matbaası, diğer vekâletler ara
sında kitap, meemua ve kâğıt işleri. 
Adana Erkek öğretmen okulu: 
Okul şehire uzak olduğundan binek arabası 
Öğretmenleri okula götürüp getirmek ve yük 
arabası da taahhüt haricindeki ve günlük ih-' 
tiyaçların nakli için. 
Erenköy Kız lisesi: 
Okul şehire uzak olduğundan binek arabası 
öğretmenleri okula götürüp getirmek ve yük 
arabası da taahhüt haricindeki ve günlük ih
tiyaçların nakli için. 
istanbul Erkek öğretmen okulu: 
Okul şehire uzak olduğundan binek arabası 
Öğretmenleri okula götürüp getirmek ve yük 
arabası da taahhüt haricindeki ve günlük ih
tiyaçların nakl i için. 
Sivas Erkek öğretmen okulu: 
Okul şehire uzak olduğundan binek arabası 
öğretmenleri okula götürüp getirmek ve yük 
arabası da taahhüt haricindeki ve günlük ih
tiyaçların nakli için. 
Çamlıca Kız lisesi: 
Okul şehire uzak olduğundan binek arabası 
öğretmenleri okula götürüp getirmek ve yük 
arabası da taahhüt haricindeki ve günlük ih
tiyaçların nakli için. 

(Yeniden alınacaktır) 

(Yeniden alınacaktır) 
(Yeniden alınacaktır), 

700 25-12-1940 

•I. -!~i 
I 



•3 
<t No. Nevi Markası Motor No. 

1 Yük arabası 

» £ 

» » 

Binek ve yük ar= 
bası 

46 Yük arabası 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Kandilli Kız lisesi: ' 
Okul Kandilli tepesindedir. Mektebin erzak 
nakliyatını temin için. 
Haydarpaşa lisesi: 
Mektebin erzak ve diğer ihtiyaçlarının iske
leden okula nakli için. 
Edirne lisesi: 
Mektebin erzak ve içme suyunun nakli için. 
Edirne Kız öğretmen okulu: 
Mektebin erzak ve içme su ihtiyacının. nakli 
için. 
Kastamonu Lisesi: 
Mektebin erzak ve içine suyunun nakli için. 
Bolu Orta okuiu: 
Mektebin erzak ve İçme suyunun nakli için. 
Buca Orta okulu: 
Mektebin erzak ve içme suyunun nakli için, 
Trabzon Lisesi: 
Mektebin erzak ve içme suyunun nakli için. 
Aydın Orta okulu: 
Mektebin erzak ve içme suyunun nakli için. 
İzmir Erkek lisesi: 
Mektebin erzak nakli için. 
Prevantoryum ve sanatoryom: 
Müessese şehİre uzaktır. Binek araba müesse
senin günlük ve müstacel ihtiyaçlarının ve 
yük arabası da müessesenin içme suyunun 
nakli için. - • ' 
Köy enstitüleri arabaları 
Ziraat işlerinde kullanılmaktadır. 



1 

1 

1 

Yük arabası 

> » 

Binek ve yük ara
bası 
Merkep 

Aydm Bölge sanat okulu: 
Mektebin ihtiyacı için satın almacak eşyayı 
nakil için. 
istanbul Yapı usta okulu: 
Mektebin erzak ve içme suyunun nakli için. 
Siyasal bilgiler okulu: 
Mektebin muhtelif nakil işlerinde. 
Kandilli rasathanesi: 
Eşyanın Rasathaneye nakli işlerinde. 

Bisiklet 

Vekâlet 

Evrakın tevzii işlerinde. 

Kamyonet Şevrole 

Ford 

1 173 Kamyon Şevrole 
1 Çift atlı yaysız 

yük arabası 

Teknik okulu 

777789 Mubayaatta, levazım naklinde, muallimlerin 
derse yetişmeleri için Beşiktaş - Yıldız servi* 
sinde ve tatbikatta 

18.4465812 Alaeahöyük hafriyatında mütehassısların a-
melenin hafriyat mahalline naklinde ve haf
riyat vasıtalarının şevkinde 

Üniversite 

886010/3 . Kadavra nakline mahsus. 
Eşya ve su nakline mahsus. 

10 

2 130 

3 000 

1 690 
120 

1937 

1938 

1936 
1933 

I 

t 



No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira . tarihî 

1 
.1 

1 
3 
1 

1 
3 
1 
1 

r-l 

1 
1 
5 
il 

1 
1 
1 
1 

n 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
> 

> 
» 
» 

• » 

> 
» 
» 

Kamyonet 
» • 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Binek atı 
Kemyonet 

» 
. » 
» 
» 

Hüdson 
Benz - Mersedez 

Ford 
' > 
.» 

Şevrole 
Ford 
Şevrole 

• » " ' 

» 
» . . 
» 

Şevrole 
Ford 

* 
Şevrole ' 

Nafia vekâleti 

Demiryottar ve Umanlar inşaat reisliği 

132501 Merkez etüt ve aplikasyon işlerinde. 
*• 128570 » •'» • » 

Elâzığ - VanhatU 

614475 
791727 
603104 
32İ3Ö9 
919070 
1487404 
838710 
723331 
811398 

2117829 

Elâzığ - Yan hattında kontrol teşkilâtında. 

» » 

Yol inşaatı kontrol teşkilâtında kullanılmak 
nzere. 

3 
2 

2 
1 
2 
3 
2 
2 

3 

1 000 
1 000 

2 196 
2 050 
2 050 
2 050 
2 196 
2 450 
2 250 
2 250 

50 
2 325 

1939 
1937 

1935 
1935' 
1934 j -
1936 0 
1934 \ 
1939 <» 
1937 | 
1937 
1934 
1939 

(Yeniden alma e aktır) 

Diyarbakır - Cizre hattı 

838101 Diyarbakır - Cizre hattında kontrol teşkilâtında. 
18.830586 » »' - . > 

1674721 » ' » ». 
18.482228 »' * > » • • 

[*1 #wwî«r ftoîen «teveırf olmayıp yeniden satın alınacağından bunların yerine^ hizalHhnâaki sütunlarda evsafları gösterilen ve halen kulla-
mlmakta olan otomobiller 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesi ntucîbince' midildiının Hitamına kadar kullanılacaktır. 

2 250 
2 250 
2 281 
2 421 

1937 
1932 
•1934 
1934 



1 

1 

.»' 
;> . 
_» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

,» 
.» 
.* 
» 
» 
» 
» 
» 
» . 
» 

» 

» 

» 
:.! » 
' . ' • • * 

i » 

» 
» 
> ' 

Ford 
Sevrole 

» 

Fort 

Şevrole 

18.142801 
406049 

16.647121 
18.919067 

317533 
1454572 
4476771 

18.918952 
730169 

2139245 

Diyarbakır -
> 
> 
» 
» 

• * 

* 
> 
» 
» 

Cizre hattmda ko] 
> 

• • » • • 

» 
» 
> 
* 
>. 
»' 

> 

tıtrol teşkilâtında. 
» 
» , 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
2 

2 
3 

800 
2 196 
2 İ96 
2 196 
2 270 
2 350 
2 195 
2 196 
2 270 
2 325 

1934 
1934 
1934 
1934 
1936 
1936 
1934 
1934 
1937 
1939 

Sivas - Erzurum hattı 

1103215 Sivas - Erzurum hattmda Erzurum - Sarıka
mış arasında^ kullanılmak üzere. 

4459253 - » » » 

Zonguldak - Kozlu hath 

8.838101 Zonguldak - Kozlu hattı inşaat kontrol teşki
lâtında. 

2 196 
2 195 

1935 
1934 

! 

en 
2 270 1936 

Su işleri reisliği 

1 70 > 

1 • . » 

1 

1 

1 » 

Fort 

Şevrole 
Fort 

994/68754 

2861/445725 
3845954 

13.3832960 

18/4,88,5,517 

Ankara havalisi su etütleri ve Çubuk barajı 
İşletmesi hizmetlerinde. 
Bursa ovası ıslahat ve işletmesi hzmetlerinde. 
Kemalpaşa ve Karacabey etüt ye inşaat kon-
trollerile Manyas ve Susurluk etüt ve inşaat 
kontrollerinde. • 
Bergama ovasında Bakırçay ıslahat etüt ve 
inşaatı kontrolünde. 
Marmara golü civarındaki kanallar ve. toprak 
barajm ve Adala Ahmetli regülâtörlerinin 
inşaat kontrolünde. 

5 
5 

5 

5 

3 100 
2 290 

2 175 

2 175 

1939 
1937 

1937 

1937 

2 100 

'[*] Bunlar lıalen mevcut olmayıp yeniden satın alınacağından yerine hizalarındaki sütunlarda evsafları gösterilen ve halen kul
lanılmakta olan otomobiller 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesi mucibince miatlarına kadar kullamîaeaktır. 

1939 



'•S. 
r*l No. Nevi Markası 

Kamyonet Fort 

Motor No. 

18/3811067 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Mubayaa 
bedeli 

Miadı Lira. 
Mubayaa 

tarihi 

Şevrole 

Fort 

» 

838101 

18/3832954 

B.B.18/1392362 

» 

» 

Şevrole 

Ford 

' » 

>. 

• , * 

» 

18.338092 

3832946 

7.454772 

18.3810864 

18.4979182 

A. 6049 
B. 6050 
3831761 

18.4979227 

Salihli, Turgutlu ve Manisa ovalarının sala
ma kanallarının ve sınaî imalâtın inşaatı kon
trolü ile Gediz havzasındaki derelerde ve kum 
çayı ıslahatı etütlerinde, 
Küçük Menderes ıslahatı ve işletmesi hizmet
lerinde. 
Işıklı gölü Sarayköy ovası sulaması inşaatı 
kontrolünde. . ' . 
Burhaniye Horsnnlu kanallarile barajların ve 
Aydına kadar olan etütlerle Aydından denize 
kadar olan yandereler ve Söke ovası etüt
lerinde. 
Antalyada sahil bataklıklarının kurutulması 
ve sulama yapılması etütlerinde. 
Mersinde Tarsus inşaat ve işletmesi hizmetle
rinde. 
Adanada Seyhan sağ taraf sulama şebekesi 

• inşaaıt kontrolünde. 
Adanada Seyhan sol taraf salama şebekesi in
şaatı kontrolunda. 
Malatya Derme, Sürgü ve Sultansuyn inşaat 
ve etütlerinde. 
Tokatta Kaz ovası sulama inşaatının kontrolü 
ve Amasya havalisindeki etütlerinde. 
Çarşamba, Bafra bataklıklarile Kızılırmak ve 
Teşilırmak membalarının etütlerinde. 
İğdır ovası ıslahı etüt ve Serderabat barajın-
daM İnşaatın kontrolunda. 

5 

5 

5 

.2 175 

. 2 290 

2 175 

1937 

1937 

1937 

5 

5 

5 

5. 

5 

5 

5 

5 

5 

1936,28 

2 175 

2 175 

2 290 

2 175 

2 850 

2 200 

2 175 

2 850 

1935 

193,7 

1937 

1937 

1937 

1939 

1939 

1937 

1939 

•i 
o 
o 
I 

» 

[*] Bunlar halen mevcut olmayıp yeniden sattn alınacağından yerine hizalarındaki sütunlarda evsafları gösterilen ve halen kul
lanılmakta olan otomobiller 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesi mucibince miatlarına kadar kullanılacaktır. 



Kamyonet, 18.4979194 

38410Ö5 

i 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
V 
1 

1 

» 

» 

» 

» 

2518 Kamyon 
Motörbot 

Motorlu kayık 

» 

» 

Şevrole 

Ford 

* 

,..»• B.B 
Opel - Et;lizt 
P^ntha (motörle 
müteharrik) 
927 modeli şevrole 
marka (motörle 
müteharrik) 

18.5-056301 
. 16.323İ952 

18.4725190 

325987 

3810716 

18.38İÖ854 

18/381089 
. 18.5171018 
39 BR 4-132 

49165 

4659827, 

Kamyonet 

Eskişehirde Porsuk suyu ile Eskişehir ovası
nın sulanması etütlerile Sakarya membaiarm-
daki etütlerde. 
Sakarya mansabmda Akhisar ve Adapazarı 
ovalarının ıslah ve sulama etütlerinde. 
Çorumda Kızılırmak havzasının etütlerinde. 
Diyarbakır - Elâzığ ovalarmın sulanması etüt
lerinde 
Meriç etütlerinde (Yunanlılarla münakit îti-
lâfname mucibince). 
Antakyada Antik ovası kurutma ve sulama 
etütlerinde. 
Niğdede baraj inşaatı kontrolünde ve Kayse
ri civarı ıslahatı etütlerinde. 
Konya, Ereğli, Ilgm, 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 inşaatı 
kontrolünde. 
Mersin'de Silifke ve Anamur sulamaları etüt
lerinde. 

2 850 

18 311 

1939 

5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 
5 
5 
5 
5 

2 175 
2 500 

2 175 

2 500 

2 290 

2 175 

2 175 
2 175 
2 587 
2 400 
3 215 

1937 
1939 

1939 

1938 

1937 

1937 

1937 
1937 
1939 
1940 
1937 

1 
I 

t—ı 

1939 

(Yeniden alınacaktır) 

(Yeniden alınacaktır) 

Kamyon Şevrole 

1 
1 
1 
1 

•» 

Kamyonet 
> 
> 

Ford 
Şevrole 

» 
Ford 

Şose ve köprüler reisliği 
1534226 Trabzon - Iran hattı transit yolu inşaat ve 

2037126 
838101 
837591 

2104461 

tamiratında kullanılmaktadır. 
» » 
» » 
» » 
» » 

» 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
2 
1 

2 950 
3 425 
2 275 
2 300 
3 600 

1937 
1936 
1937 
1935 



3 
< 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Kamyon 

Kamyonet 

- » 

> 

n 
fi 

Kamyonet 

Fort 

Şeyrole 
Ford 

Merküri 
Ford 
Bantam 
Bantam 

Ford 

X 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' » 
• » 

* 
» 
> 
» 

• • * 

». 
* 
» 
» 
» 

> 
» -; 

••? 

» 
> 

• » • 

» 
' » -

> 
» 
'» 

Fort 

18.3647147 Trabzon - tran hattı transit yolu inşaat ve 
tamiratında kullanılmaktadır, 

. » . • " » » 

'İstanbul - Edirne asfalt yolu inşaat ve müte
madi tamiratında kullanılmaktadır. 

1Ş34259 
18.1566352 

18.1499037 
84908 

18.4305416 
65255 
65271 
4128 

6049.6050 

11884 

6813 
12809 
6820 

1382İ 
",7787 
2615 

11877 
,11042 
y$8 
7213 

18/5157604 

. * . * * ' 
Çanakkale - Balya yolu inşaatında kollanıl-
maktadır. 
Hopa - Borçka yolu inşaat ve tamiratında 
kullanılmaktadır. 
Şose ve köprüler istanbul mmtaka müdürlü-
jjü dahilindeki yoUarrn,inşaat ye tamiratında 
kullanılmaktadır. 

Miadı 

1 
1 

1 
1 
3 
1 
3 
2 

Mubayaa 
bedeli 
Lira 

3 425 
2 950 

2 050 
2 050 
3 100 
2 900 
1 400 
1 400 . 

Mubayaa 
tarihi 

1936 
İ937 

1935 
1935 
1939 
1938 
1939 
1939 

» 
» 

1 i 
1 i 
1 i 
1 
1 
1 
i 
1 
i 
i 

2 400 

3 600 

750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750: 
750 
•* -Cf.<-

500 

1939 
" " *\ 
193? & 

im 
. » • ' 

• ' - » . - . • 

» • ' • ' 

» • 

•[*] Sujtîor ftole» mevcut oîmaytp yönden, satın alınacağından yerine hizalarındaki sütunlarda evsafları aösterüen ve lıalen kullanılmakta 
olan otomobiller 3827 .sayılı kanunun muvakkat maddesimuçfyİnçe miatlarına kadar kuUanılâeaktır, 



Kamyon 

1 
1 
i 
1 
1 

i 
1 i 

1 

i 

1 

1 
1 
1 
4 

68 

» 

Kamyon, kanıyjo-
net ve motosiklet 

Kamyonet 

» 

» 

» 

6480321 Ankara vilâyeti dahilindeki yolların mütema
di tâmiratriîda' kullanılmaktadır. 

» »" s?*. 

Adapazarı* - Âkövâ yöîu inşaatında kullamİ-
maktadırî 

» >" s>' 
Akhisar - Sındırgı yolu inşaatında kullanıl
maktadır. 

6İ6İİÎ2 
Ş480298 
6İ8Ö2Ö8 

64803İ3 
' 'ir f : 'Jr'; 

6489002 

6409003 

63*73473 

647729'4 
^(İ357 

6480514 

6460624 

8471283, 
6480390' 

Siird - Kurtalan yolu inşaatında kullanılmak
tadır. 
Trabzon - îran hattı' transit yolu mütemadi 
tamiratında kullanılmaktadır. 

» » * 
Hatay vilâyeti dahilindeki yollarıiı inşaatında 
kullanılmaktadır. 
Eskişehir vilâyeti dahilindeki yolların inşaa
tında kullanılmaktadır. 
İstanbul' - Edirne' asfalt yolu inşaatında kul-
lannriıaktâdir. 

Teni satın alınmıştır. Tesellümünde diğer 
malûmat yazılacaktır. 

Hafriyat işleri 

18.4465812 Ala&âhcyük' hafriyatında mütehassısların ye 
amelenin hafriyat mahalline naklinde re 
hafriyat vasîtalannmsevÖnde* 

18.447722(1 Karaojjflah hafriyatında mütehassısların ve 
amelenin hafriyat mahalline naklinde ve 
hafriyat vasılatannm şevkinde * 

4 
4 
4 

4 
4 

4 
4 
4 

5 80Ö 
5 800 
5.8ÎÎÖ 

5 SÖÖ 
s M 

İ W 
is sB 

1942 
» 
»' 

»' 

»' 

4 

4 

4 

4 
4 
4 
4 

10 

10 

İM 
5" 800 

.5'80u 

5 800 

5" 8İİÖ 
5 800 
5 800 
5 800 

i 

I 
i 

1343 
(Yeniden alınacaktır) 

3 000 

İ 950 

1938 

1939 



3 No. Nevi Markası 

1 101 Motosiklet hususî Golyat Karaserlidır. 

1 102 » » » > 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

İktisat vekaleti 

Merkez 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira tarihi 

87187 Evrak, posta levazım ve diğer nakil işlerinde 
kullanılmaktadır. 

87157 . . » .::. ...» . . . . . » . , . . . 
1000 
1 000 

1938, 
1938 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
i". 
1 
1 
i .•ı-t 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

2434 
2435 

2013 
2015 
2331 
2221 
2298 

Traktör 

Remörk ağaç 
» demir 

Kamyon 
' • ' » 

» 
* • : 

Motosiklet (sepetli) 
\». »' 

Küçük otobüs 
». » 
» . » 
» > 
» > 

Küçük otobüs 
» , » ' 
» » 

Motosiklet (Se
petli) 

Katerpiller 

Marten Spezial 
» » • • 

Fort 
» 
> 1937 
» » 

N. S. U. 601 T. S. 
Zftndap 
Fort 8. Y. 
Doyç 
Fort 
Ford 1939 

» 
Fort 1937 
Şevrole 1936 
Fort 1936 

N. S. U. 1601 

M. T 

. 4752 
- - - / , > • , • • . 

18/4781216 
84940640 

18/4092397-
18/3608065 

236576 
172306 

18/2493680 
665029 

18/4665725 
494221 

2941233' 
18/4005862 

4511927 
18/1256698 

327691 

. A. Enstitüsü . • • 

Kamplarla kasaba arasındaki 
kamp- ihtiyaçlarının naklinde. 

'»'"' ";" "':' "' »" 
' • ' • • ' • • » ' * ' • " " • " > • • ' • • 

- » ' ;'" ' ' » 
> ' " » - '' • ' " 

» - . » • 

' • " " ' " » ' • • • " " ' " > ' •' 

i : • . • - " ^ - • " ' " ^ : • - • . . • 

' " ' " ' » » 
• » • ' ' " ' ' • ' » • " ' " • 

» » • 

» » 
' " . ' ' • ' • » » 

' • " . » • ' . • • » ' ' 

çetin yollarda 
. • . - • • - . • • • • • / . , - • , • 

• » 

" » ' 
» 

.. ^ .... 
» 

] -

» 
' " > " • ' " • ' ' 

> 
i 
» 

' » " • ' 

Seyyar ekiplerin arazideki hizmetlerinde. 
» » » 

Keban kampı ile Elâzığ arasında nakliyat ve 
irtibatı temin için. 
Turhal, ve civarında mevcut iki kamp ara
sında irtibat temini için. 

10 
5 
6 
'4 
4 
2 
2 
4 
4 : 

5 
5 
5 
4 
4 
1 
1 

5 

4 

.'-...'., 

4 500;00 
1 559,46 
2 395,34 

2 525-
2 450 

1 360,65' 
1 İ60JBBT 

800 
1 081,64 

1 720 
1 575 
2 616 
•2 475 
2 475 
1 680 

400 

İ 900 

800 

1934 
1936 I 
1936 ö 
1939 «t 
1939 
1940 I 
1940 
1938 
İ940 
1936 
1937 
1939 
1939 
1939 
1938 
1939 

1938 

193S 



1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

15 

11 
1 

1 
16 

1 
1 

2 

1 

1 

1441 
1504 
2029 

* 

Bisiklet 

Kamyon 

Küçük otobüs 

Binek hayranı 

s- » 

» > 
» » 

Koşum hayvanı 
Yük hayvanı 

Yük arabası 

Binek arabası 

Motosiklet 

Küçük otobüs 

N. S. U. 
Adler 
Salon 

367391 Mubayaa işlerinde 
1105366 Evrakı umumiyede. 
1335998 Nakil ve sevk işlerinde. 

Kamplar arasında malzeme nakli için. 

Kamplarla şehirler arasmda irtibat temini için. 

Kamplarla şehirler arasmda muhaberat temi
ni ve topoğraflar için. 

» 

» 

s> 

Kamplarla şehirler arasında malzeme nakli için. 
Maden teknisyen mektebi su ve erzak nakli 
için. 

% •& » 
Kamplarla şehirler arasmda malzeme nakli 
için. 

Maden teknisyen mektebi erzak nakli için 
Kamplarla şehirler arasında malzeme nakli 
için. 

Kamplarla şehirler arası irtibat için. 

Zonguldak ocaklarındaki kursların idaresi için. 

Kampla kasaba arasında kamp ihtiyaçlarının 
naklinde [1] 

[1] Halen Enstitünün elinde "bulunan 214649 motor numaralı iki sene miattı 1939 tarihinde 400 liraya mubayaa edilmiş bulunan Fort mar-
Tcah binek otomobili 382Z numaralı Jcanunun muvakkat maddesinin (B) tendi mucibince miadının hitamına kadar kullanılacaktır, 

4 
4 
4 
4 

i 

4 

4 

75 
55 
35 

4 000 

2 500 

55 
70 

150 
62,50 

75 
1 500 

200 

52,50 
87,50 

1 600 
" 

85 

200 

SOO 

1 500 

1937 
1937 
1933 

(Yeniden 
alınacaktır) 

(Yeniden 
alınacaktır) 

193S 
19-10 
1942 
3940 
1940 

(Yeniden 
alınac aktır) 

1942 

1940 
1942 

(Yeniden 
almaeaktır) 

1940 

(Yeniden 
almaeaktır) 

(Yeniden 
almaeaktır) 

(Yeniden 
almaeaktır) 

a 



«t. 

I 

1 

1 

1 
1 

No. Nevî Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti Miadı 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 
Lira. tarihi 

Küçük otobüs 

Motosiklet 

Kamyon [4] 

At 

Kampla kasaba arasında kamp ihtiyaçlarının 
naklinde [1] 
Kampla kasaba arasında kamp ihtiyaçlarının 
naklinde [2].. 
Kamplar arasında irtibatı temin için [3]. 

Sümerbank, müessese ve fabrikaları 

Sümerbank 
Servis İşlerinde kullanılmak üzere. 

İplik ve dokuma, fabrikaları müessesesi 

Bünyan fabrikası 
Muhtelif nakil işlerinde. 

Defterdar fabrikası 
. Muhtelif nakil işlerinde. 

Mereke fabrikası 
Nakliye ve temizlik işlerinde 3 

3 

(Yeniden alınacaktır) 

(Yeniden alınacaktır) 
(Yeniden alınacaktır) 

1 500 (Yeniden 
almaeaktır) 

(Yeniden alınacaktır) 

(Yeniden alınacaktır) 

65 
70 

193$ 
1940 

[1] Fort Rus modeli 125130 moiör numarah ve i 470 liraya mubayaa edilmiş bulunan beş sene miath binek otomobili 3827 numarah kanun 
mucibince miadının hitamına kadar kullanılacaktır. 

[2] Fort Rus markalı A. 2510 numarah 125131 motor numaralı ve 5 sene miath 1939 tarihinde 1 350 liraya mubayaa edilmiş olan binek 
otomobili 3827 numaralı kanun mucibince miadı Mtamina kadar kullanılacaktır. 

[3] Minerva markalı M. T. A. Plâkalı A. 2394 numaralı, 55925 motor numaralı, 4 sene miath 1938 tarihînde 550 liraya mubayaa edilmiş bulu
nan binek otomobili 3827 numaralı kanun mucibince miadı hitamına kadar kullanılacaktır, 

[4] Kamyonlar temin edilmediği takdirde beher kamyona mukabil İki aded çift atlı araba alınacaktır, 



1 
1 
2 
1 

Kısrak 
Araba 

Kamyon [1] Muhtelif nakil işlerinde. 

3 70 1939 
3 46,15 1937 
3 70 1938 

(Yeniden alınacaktır) 

1 
2 
1 
1 
1 

54 Otomobil 
Otobüs 
Araba 
At 
Bisiklet 

27 Otobüs 
Tek atlı araba 

3971 

Fort 

Kamyon 
» 

Otobüs 
Kamyon [1] 

3 K. Otobüs 
2 Kamyonet 

Motosiklet 
Kamyon [1] 
Kaptıkaçtı 

Spe 
Port 

Şevrole 
Port 

Merinos fabrikası 

2SJ3348 Binek otomobili 
îşçi naklinde ve saire nakliye işlerinde. 
Muhtelif nakil işlerinde. 

Şehirle irtibat ve posta işlerinde 

Gemlik fabrikası 

18/3630468 Memur, işçi ve eşya naklinde 
Muhtelif nakil işlerinde. 

Bakırköy fabrikası 

291930 Kullanılmıyor (tamire muhtaçtır). 
18/49116740 Bakırköy ile şehir arasında nakil işlerinde. 

Personel ve sair nakliyat işlerinde. 
Kömür ve sair nakliyat işlerinde. 
Eşya nakliyatında. 

Ereğli fabrikası 

837309 Devair işlerinde, îvrize işçi naklinde. 
istasyon île fabrika arasmda eşya naklinde 
ve îvrize malzeme naklinde (mubayaa za
manlarında Adana pamuk mubayaa bürosu 
emrinde 
Fabrika ile îvriz arasında irtibat. 
Muhtelif nakliye işlerinde. 
Fabrika ile îvriz arasında personel naklinde. 

2 127,40 
(Yeniden 

» 
» 
» 

1937 
alınacaktır) 

» 
» 
» 

2 583,45 28-4-1937 

4. 
2 

4 

^ i enmen 

1 700 
2 300 

(Yeniden 
» 
» 

2 515,25 

aıınacaKiırj 

1934 
1939 

alınacaktır) 
» 
» 

1936 

I 
ö 
Ş 
M 1 

4 2 328,52 1936 
(Yeniden almaeaktır) 

[1] Kamyonlar temin edilmediği takdirde beher kamyona mukabil iki aded çift atlı araba alınacaktır. 



Ol 

No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira tarihi 

Kayseri fabriJcdsı 

1 17 Otobüs Fort 

1 Bisiklet 
1 Küçük otobüs 
1 -10 Binek otosu Fort 

B. M. 18/4192651 

18/434246 

Çocukları mektebe ve işçileri de şehire nakil 
işlerinde 
Posta İşlerinde 
Personel nakliyatında. 
3827 sayılı kanunun, muvakkat maddesinin 
B bendinin 2 nci fıkrası mucibince miadınm 
hitamma kadar kullanılacaktır (mubayaa 
zamanlarında Adana pamuk mubayaa büro
su emrinde) 

4 3 132,08 20-7-1938 
3 75 4-9-1937 

(Yeniden alınacaktır) 

4 2 280,94 8-7-1938 
1 
P 
âi 
09 

4 
1 
2 

1 

2 
2 
2 
1 

1 

1 
2 
1 

28 

29 

Araba (çift s 
Araba binek 
Kamyon veya 

Motosiklet 

Bisiklet 
Kamyon 

» [iJ 
Kaptıkaçtı 

K. Otobüs 

Kamyon 
Bisiklet 
K. Otobüs 

ıth) 

otobüs 

-

» 

» 
Wanderer 
Wanderer 

Muhtelif emtia nakliyatında. 
Personel nakliyatında. 
îşci, memur nakliyatında ve sair nakliye işle
rinde. 
Fabrika ve Karpuzatan santralı arasmda ir
tibat işlerinde ve sair hizmetlerde. 
Fabrika şehir irtibatı ve forta işlerinde. 
Muhtelif nakil işlerinde. 
Muhtelif nakil işlerinde. 
Fabrika - şehir arasında nakliye işlerinde. 

Nazilli fabrikası 

B.B. 18/4304134 Fabrika memur çocuklarının mektebe nakil 
işlerinde. 

P.A.T. 1583959 Muhtelif nakliyat işlerinde 
idare emrinde müteferrik işlerde 
Personel ve sair nakliyat işlerinde. 

4 
.4 
3 

(Yeniden 
•» 

» 

» 
» 
» 

1 875,08 
2 200 

100 

alınacaktır) 
» 

» 

» 
» 
» 

' 15-12-1937 
10-11-1936 
27-2-1910 

(Yeniden alınacaktır) 

[1] Kamyonlar temin edilmediği takdirde beher kamyona mukabil İki aded çift atlı araba alınacaktır. 



43 Fort 

1 

1 
3 

1 
1 

2 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 "' 
1 
1 
1 
1 
.4 

22 
21 

Kamyon [1] 

Kaptıkaçtı 
Kamyon 

Otobüs 
Binek otomobili 

Bisiklet 
Küçük otobüs 
Kamyon 

» 
» 

. » 
» 
» 
» 
» 
» 
.* 
» 

Fort 
» 

Doç 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

116997 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesinin 
B. bendinin 2 nci fıkrası mucibince miadmm 
hitamına kadar kullanılacaktır. 
Muhtelif nakliyat işlerinde. 

Adana Pamuk mubayaa bürosu 

Muhtelif nakliye işlerinde. 

Sellüloz sanayii müessesesi 

18/4340215 
18/48318836 

T. 118/55736 

T. 118/55737 
T. 118/55738 
T. 118/55748 
T. 118/55754 
T. 118/55755 
T. 118/55758 
T. 118/54518 
T. 118/54523 
T. 118/54512 
T. 118/54528 

Memur, işgi ve çocuklaviyle eşya naklinde. 
3827 sayılı kanun bendinin 2 nci fıkrası mu
cibince miadmın. hitamına kadar kullanıla
caktır. 
Şehirle irtibat ve posta işlerinde. 
Muhtelif nakliye işlerinde. 
Fabrikaya tomruk nakliyatında. (Halen mon
te edilmekte olduklarından plâka numarası 
dercedilmemiştir). 

» •» 

» 

> 

4 

4 

1 890 18-9-1936 
(Yeniden alınacaktır) 

» 
» 

2 631,68 

» 
» 

1938 

4 2 599, 1938 
(Yeniden alınacaktır) 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

234,68 
234,68 
234,68 
234,68 
234,68 
234,68 
234,68 
234,68 
234,68 
234,68 
234,68 

26-11-1942 

I 
ö 

» 

(Yeniden alınacaktır) 

[1] Kamyonlar temin edilmediği takdirde beher kamyona mukabil iki aded çift atlı araba alınacaktır. 



i No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin. mahiyeti 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira tarihi 

1 
1 
1 
1 

Araba binek 
» yük 

• » " 

Deniz motoru 

Deri ve kundura sanayii müessesesi 

iskele İle fabrika arasmda memur naklinde 
Eşya naklinde 
Persoiıel nakliyatında. 
Fabrikaya malzeme naklinde. 

8 90 
3 40 

(Yeniden alınacaktır) 

Kamyon 

1 20 » 
l 28 Otobüs 

1 5 Kaptı kaçtı 

1 Motosiklet 
3 Araba 
1 Otobüs 
2 Kamyon 

1 12 Kamyon 
1 3 Küçük otobüs 
1 6 Büyük » 

Şevrole 
» 

Fort 

10 Küçük » 

Fort 
Şevrole 

Fort 

Yerlimallar pazarı müessesesi 

Muhtelif nakliyat işlerinde. 

Sivas Çimento sanayii müessesesi 

1383588 Bilûmum nakliye işlerinde ve sıhhi işlerde. 
1458028 Fabrika - şehir arasında memur ve işçi nak

linde. 
' Fabrikada ikamet eden ailelerin şehirle irtiba

tını temin ve talebelerin mekteplerine nakli. 
Posta ve müteferrik işlerde. 
Muhtelif nakliyat ve temizlik işlerinde. 
Personel nakliyatında. 
Fabrikanın muhtelif nakil işlerinde. 

Türkiye demir ve çelik fabrikaları müessesesi 

B.B. 18/4323530 Fabrika nakil işlerinde. 
34282 inşaat kontrol şefliği emrin 

1462137 Fabrika memur ve .müstahdemlerinin ve 
mukaveleli İngiliz mütehassıslarının Fabri-

' ka - Yenişehir, Karabük - Safranbolu arasın
da nakil işlerinde 

18/4465818 . " » > » 

3 3 000 (Müstamel) 

3 A 000 » 

1 
- (Yeniden almaeaktır) 

2 575,38 22- 6 -1Ö38 
î 625 14-71937 

3 250 12-8-1938 
3 107 19-2-1939 

i 
ö 

I 



11 18/4465823 

1 
i 
1 
1 

7 
9 
8 

27 

Büyük > 
» » 

Küçük » 
» » 

» 
•» 
» 

Opel Büst 

B.B.18/497881 
B.B. 18/4477978 

3336157 
39B.R.3793 

Fabrika memur ve müstahdemlerinin ve 
mukaveleli İngiliz mütehassıslarının Fabri
ka - Yenişehir, Karabük - Safranbolu arasın
da nakil işlerinde 

» » » 
İçtimai teşkilât işlerinde 
Fabrika memur ve müstahdemlerinin va 
mukaveleli ingiliz mütehassıslarının Fabri
ka - Yenişehir^ Karabük - Safranbolu arasm-

• da nakil işlerinde 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 

26 
24 
41 
42 
43 
44 
45 

Büyük > 
Küçük > 
Büyük otobüs 

» > 
Kamyon 

» 
Kamyon 

» 7> 

» > 
Ziss 

» 
Şevrole 

» 
» 

39B.R. 10986 
39R.B. 3424 

97074 
104642 

691 
961 

339192 

î 
1 

1 
4 
9 
1 
1 
1 

1 

1 

46 
1 

4 

14 

25 

4 

Hizmet otomobili 

Hasta otomobili 
At 
Araba 
Otomobil 
Hasta. Otomobili 
Hizmet > 

Kamyon 

Küçük otobüs 

Deseto 
Fort 

Mersedes 
Fordson 
Moris. 

G. M. C. 

Fort 

: T. 98/T. 6960 
18/4334030 

3859821 

136037 
Va. 1259 

15218 

P . 878632 

13F. 23569526 

» » » 
Fabrika memur ve müstahdemlerini ve muka
veleli ingiliz mütehassıslarını Fabrika - Yeni
şehir, Karabük - Safranbolu arasında nakil 
işlerinde. 
Fabrika nakil işlerinde. 
Müdiriyet hizmetinde. (Miadının hitamında 
küçük otobüs alınacaktır). 
imdadı sıhhi emrinde. 
Sn ve tanzifat işlerinde. 

Teknik müşavirlik hizmetlerinde 
Hastane emrinde. 
Fabrika kısımlarını teftiş işlerinde (miadı
nın hitamında küçük otobüs alınacak) 
Fabrika dahili, istasyon ve Yenişehir arasın
da malzeme ve eşya nakliyatında 
Mukaveleli ecnebi mütehassısların nakli işle
rinde 

4 3 107 19-2-1939 
4 4 256,25 19-2-1939 
4 4 256,25 19-2-1939 

1 425 30-11-1937 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

2 647,27 
3 666,29 
2 647,27 

3 500 
3 500 
6 000 
6 000 

10-11-1939 
21-12-1939 
20-11-1939 
28-11-1941 

» 

4. 
4 

4 
4 
4 
3 
4 
4 

6 000 
6 000 

2 696,78 
1 812,88 

200 
900 

3 500 
750 

28-11-1941 
28-11-1941 

10-1 -1939 
7-10-1937 

30- 7-1937 
30-7-1937 
29-11-1942 

193T 

î 

İ 

4 475 193& 

4 3 450,95 1-1-194İ 

4 550 1937 



1 
1 
1 

.1 
1 
4 

I 
3 
6 . 
'2 
.5 

No. Nevi 

itfaiye kîavnz 
» arazoz 

Küçük otobobil 

At 

Bisiklet 
Motosiklet 
Kamyon 
Hasta otomobili 
Ootobüs 

Markası 

Fort, 
Opel 
Eantam 

B antant. 

• • • - • -

Motor No. 

33392000 
38B.R.253G 

65251 

65252 
65252 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

33392000 Fabrika itfaiye 'teşkilâtında. 
» • 3> 

65251 irtibat ve günlük işlerin takibinde. (Otobüse 
tahvil edilecek). , 
İrtibat ve günlük işlerin takibinde. 

Su ve tanzifat işlerinde. 

Üniteler arasında irtibat. 
irtibat ve günlük işlerin takibinde. 
Muhtelif nakil işlerinde. 
Müessese hastanesi emrinde. 
Personel ve diğer nakliye işlerinde. 

Süngercilik Türk anonim şirketi 

Miadı 

4 
4 

4 
4 
4 
3 

3 
4 

Mubayaa 
bedeli 
Lira 

1 425 
6 555,40 

1 900 
1 900 

400 

Mubayaa. 
tariiıi 

193T 
3-3 -1939 

3-3 -193? 
3- 3 -1933 

(Yeniden 
alınacaktır} 

» 

- a 

179 Sünger 
171 
177 
183 
208 
209 
210 
211 

189 
187 

> 
• i Doç 
I I Peters 

I I I 
IV 
V 

VI 
VI I 

VI I I 

Jüngers 
» 

luegero 
» 
» 
» 

Dizel Bolinden 
» » 

Motorlu tekneler 

Sünger avlamağa mahsustur 
208856 

15722 
15727 
19143 
19152 
19146 
19151 

35188 
35186 

Bu 
Sün 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
& 
» 
» • 

motörlere mülhaktır 
ger almağa mahsustur 

» » • 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

2 537,63 
3 117,29 
2 436,20 
2 362,36 
2 577,57 
2 577,57 
2 577,57 
2 577,57 

415,17 
2 654,03 
2 654,03 

1937 
> 

193S 
» 

193? 
» 
» 
» 

Muhtelif 
1942 

» 



Motorsuz tekneler 

1 418 Depo sünger A, 
1 - 2 0 2 » » B. 
1 206 iâünger boş 
1 207 » » 
1 159 Kontrol motorlu 

I Baecio Sendim 
II » » 
Trerschel 

Avlanan süngerleri depo etmeğe mahsustur 
> > » 

47663 » » ' » ' 
46710 » ' » » 
14659 Sünger avlama faaliyetini kontrole mahsustur, 

10 
10 
10 
10 
10 

1 957,08 
1 033,68 

980,68 
980,68 

3 950,88 

193 
» 
» 
» 
» 

Malatya bez ve iplik fabrikası Türk anonim şirketi 

118 Kamyon Opel 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

119 
120 
122 

118 

124 

» 
» 

Küçük otobüs 
Kamyon 
Çift atlı araba 

» » 
Binek otomobili 

Kamyon 

Doyç 
* 

Elukt 

Fort 

2571029 

198/9830 
198/11898 

1002 

39/13973 

BB/18/3900100 

Civardaki köylerde mukim amelenin Malatya 
fabrikasına nakli ve sair nakliye işlerinde. 

» » » 
» » » 

istasyon ve fabrika arasında nakliyat 
Şehirle irtibat işlerinde 

3827 sayılı kanunun muvakkat maddesinin 
B bendinin 2 nci fıkrası mucibince eskiyin-
ceye kadar kullanılacaktır. 
Adana Çırçır fabrikası emrinde nakliye iş
lerinde 
Malatya fabrikasından muhtelif nakliye işle
rinde. 

4 
4 
4 

4 
3 

(Yeniden alınacaktır) 

- 3 

(Yeniden alınacaktır) 

102 Motosiklet Harley Davitson 

Etİbank, müessese ve fabrikaları 
Merkez 

36.L.B.3234 Posta işlerinde. 
Kartel 

1943/1944 malî yılr İhtiyacı: Bir aded kaptıkaçtı. 

1- 7 -1942 

1 
1 
1 

31 
32 
34 

Kamyon 
» 
» 

Enternasyonal 41 Md. 

Garp linyitleri 
241-39159 Kömür naklinde (Tavşanlı'da). 
241-39173 » .' • » 
241-39179 »'. » 

2 5 412,88 
2 5 412,88 
2 5 412,88 

20- 5 -1941 



No. Nevi Markası Motor No. 

33 

35 
36 
65 
03 
38 
29 
18 

4 
30 
26 
28 
03 
01 

43 
44 
45 
46 
47 
48 

Kamyon 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kaptıkaçtı 
Kamyon 

» 
» 
» 

Kaptıkaçtı 
Kamyon 

»' 
» 
» 
» ' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Enternasyonal 
41 model 

» 
» 

Dog 
» 
» 
Fort 39 model 

» 
» 

Fort 37 model 
Dizel Benz 

» 
Şevrole 
Fort 39 model 

» 
Fargo 

» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kanada Şevrolesi 
» 
» 
» 
» 
» 

BB. 
BB. 
BB. 

BB. 
BI 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T 
T. 
T. 
T 
T. 

241/39177 

241/8080 
241/9577 
118/27105 

118/270195 
118/27112 
18/5168468 
18/4255887 
18/4940557 
54/97895 
65/11807 
59/21309 
802010 

18/5199635 
i. 54457462 
118/72208 
118/75004 
118/72230 
118/71552 
118/71201 
118/72146 
118/72201 
118/72957 
118/71571 
118/71283 
3742784 
3716177 
3740117 
3735493 
3710478 
3759392 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Kömür naklinde (Tavşanlı'da) 

» 

Servis işlerinde. 
Kömür naklinde. 

Direîr ve malzeme naklinde (Soma'da). 
Servis işlerinde. 
Malzeme ve direk naklinde (Soma'da). 

Kömür naklinde. 

» • 
» • 



43 
50 
51 
52 
39 
40 
41 
42 
58 

53 

* • ' . - • . " 

•» . 

> 
» 
* 
•» , : ; r"';• 

* 
> 

Kamyon 
» 

Küçük otobüs 
Traktör 

y 

» ' • , • 

» 
* . ;: 
» 
» 
» 
» 
•» 

Çift atlı araba 

At yağız 
» al 
» » 
'» yağız 
» kır 
» doru 

Katır yağız 
» kır 
s> » 
» yağız 
» » 

' * • • 

» 
"» 
» 

Fort 
» : ; 

Doyç 
» • 

Doyç 
» 

KadiUak 
Yüngers 

» 
Eeno 
Yüngers 

» 
Eeno 
Dizel 

.» 
> 
y> 

T> 

Yavuz 
Kahraman 
Tutar 
Hakan 
Aslan 
Çetin 
Uçar 
Mercan 
Çeker 
Duman 
Ceylân 

3743969 
3743969 
3701143 
3688774 

BB. 18/5573294 
BB. 18/5377373 

1118/28830 
1 ; 1118/28832 

,:; • ' 1118/28831 
1118/28823 

6115157 
4555 
4530 

7276 
1499 

- 819.269.70 
:': ;'. 819.271:72 

819.277.78 
819.283.84 

7 yaşmda 
6 » 
8 » , 
4 » 

15 » 
8 > 

10 » 
9 » 
7 » 
7 > 

11 » 

» 
» 
* 

• » 

» 
' * 
» 
* 

Direk naklinde (Balıkesir'de) 
Direk naklinde (Soma'da). 
Servis. 
Kömür naklinde. 

» 
» 
» 
» 
» • * • • 

Cevher naklinde. -
• » 

» 
» 

Kömür ve eşya naklinde. 

Kömür naklinde. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» . 
» 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
.5 
5 
8 
5 
8 
8 

10 
10 
10 
10 

12 500 
12 5Û0 
12 500 
12 500 

7 150 
7 150 
7 150 
7 150 
7 000 

700 
700 
757 
700 

757,07" 
757,08 .' 

9 860 KM 
9 850 EM 
9 850 EM 
9 850 EM 

168^95 
168,95 

70 
55 
60 
84 

77,75 

» 
» 
» 
» 

11- 3 -1942 
11- 3 -1942 
11-
11-
11-

6 -1942 
6 -1942 
6 -1942 

» 
30-12-1942 

1940 
» 
» 
» 
» 
» 

. 1-11-1942 
• » 

» 
» 

1941 
» 

1939 
» 
» 

• » 

1940 
1939 
1940 

> 

•I 

I 
I 



1 
-< No. 

Nevi Markası 

Katır yağız Derviş 
Sürmeli 

Motor No. Tahsis edilen isin mahiyeti 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira tarihî 

12 yaşında Kömür naklinde. 
9 » » 

120 1939 
1940 

'[1942 malî yıh kadro cetvelinde gösterilmiş olan 20 plâka ve BB. 18/5.157565 ve 27 plâka BB. 18./5.175.379 motor numaralı kamyonlar im-
Tıa edildiğinden ~1943 yılı kadrosundan düşürülmüştür. 19 ve 25 plâka ve 18/418.103.7 ve 18/4128725 numaralı Port kamyonları hurda oldu
ğundan hizmetten çıkarılmıştır. 

İşletmenin tevsii doîayısiyle 1943'- 1944 malî yıh ihtiyacı 60 kamyon, 6 otobüs, 16 lokotratör ve 2 motosiklettir.] 

45 
39 
36 
46 

38 
43 
34 
11 
28 
57 
40 
37 
51 
54 

' 27 
42 

364 

Küçük 
: £ 

.» 
S 

£ 

» 

otobüs 
» 
» 
> 

» 
•» 

Kaptıkaçtı 
Küçük otobüs 
Kaptıkaçtı 

» , 
» 

' * 
• » . 

• » 

Otobüs 
;» 
» 

L 

Port 
Şevrole 
Chrysler 
Ford 

» 
Plyrnut 
ChevTOİet 
Ford 

» 
» 

. » • • • • ' . • ' • 

Whita 
" >:. 
Ford 
Mercedes 

Diesel 
Mas 

929.620 
1.556.453 

19160 
3240130 

507986 
P.8X394599 

628435 
.18x2878605 

1026663 
628435 

T " 183343631 
100A.197 

1 ; 100A.199 
B.524,484 

305922348 
305939735 

. . Fo.D3014 

[1] 1943 - 1944 malî yıh ihtiyacı 
1) 60 aded Dizel lokomotif, 

Ereğli kömürleri [İ] 

Emniyet mühendisliği emrinde 

Genel direktörlük enirinde. 
(Tiirkiş D) Ticari, malî ve idari iş. U. M. 
Mv. Emrinde. 
Mükellefiyet ve direkçilik Serv, emrinde 
İstihsal heyeti fenniye emrinde 
îstihsal isleri umum Md. Muavinliğinde 
Etüt başmüşavirliği emrinde (plâkasız) 
Kozlu mıntakası emrinde 
Üzülmez başmühendisliği emrinde 
inşaat başmühendisliği emrinde (Kömüriş D) 
Gelik başmühendisliği emrinde 
Merkez emrinde (Kara nakliyat servisi) 
Gelik başmühendisliği emrinde 
Üzülmez başmühendisliği emrinde (hurda) 

» ' ' » • » 

Üzülmez başmühendisliği emrinde 

S)- 10 aded motorlu deniz nakil vasıtası, 3) 110 aded kamyondur. 

2 150 . 
2 700 
4 000 

2 250 
1 750 
6 ouu 
2 525 
5 650 
3 840 
3 950 
1 650 
6 750 
6 750 

200 
6 056 
5 547 
5 595 

26- 6 -1937 
1938 
1938 

15- 6 -1936 
1040-1940 

1- 8 -1941 
10-9-1933 
1- 8 -1941 

18- 6 -1940 
17-9-1940 

1937 
27- 5 -1941 
27- 5 -1941 
1- 8 -1941 

1937 
193S 

22- 3 -1941 

i 

^ 

t 



- Wff -
T ^ Ö O & *H r-J 
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No. Nevi Markası Motor No, 

250 
351 
352 
320 
322 

313 
314 
44 
— 
— 
— 

• — 

— 
12 
— 
41 

i 
4 
5 

20 

Kamyon 
» 
> 
» 
> 

» 
» 

Otobüs 
Kamyon 

• * ' 

• * — * 

> 
» : 

Motosiklet 
» 

Otobüs 
Fayton 
Tek atlı araba 
Tek, atlı araba 
Araba (lâstik te-

Fort 
» 
> 

Düdge 
Diesel 

Opel 
Opel 
Daimand 
Fargo 

s 
» 
» 
•% 

Herek 

, - • ; -

• ^ • V ~ : T * ~ T ; S ; 
• - . ş . • • ; . . • • . . « . -

^ , r..-* 
r— — r 

. . - • • . . . . , • , 

" • : • • • * -

Harley-Davidson 
DMge 

•• ' ' 

^ . -- h . 

99.T.204.733 
99.T.203.908 
99.T.203.924 

620029-3 
305920516 

2571029 
10928 
78233 

1118/6715 
1118/6942 
1118/6711 
1118/6958 
1118/6715 
10254.118 
38/V3543 
60202992 

• * * 

" • 

''T" :\ 

kerlekli) 
Motosiklet 

13 Kayık 
20 » 
22 > 
23 » 
24 » 
25 » 
25 » 

Tahsis edilen isin mahiyeti 

Direk nakliyat servisi emrinde, 

Kilimli başmühendisliği emrinde (hurda) 
Merkez atelyesi başmühendisliği emrinde 
(hurda) 
Kozlu başmühendisliği emrinde 

» » 
» » (hurda) 

Direk nakliyat servisi emrinde 

> 

Santraller başmühendisliği emrinden 

Uzülmeı başmühendisliği emrinde (itfaiye) 
Merkez idare amirliği emrinde 
Üzülmez mıntakası emrinde 

işçi yemekhanesine erzak nekliyatmda 

Gelik mıntakası ile Zonguldak arasmda âdi 
işlerde kullanılmak üzere 

Ereğli mevkiinde kömür nakli 

> 

> 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira tarihi 

3 240 
3 240 
3 615 
2 339 

3 740 
2 690 
3 770 
5 920 

1 150 
1 100 
1 000 

9-7-1940= 
9- 7 -194G 
9-7-194Ö 

193T 

1937-
1937 
1937 

10- 9 -1941 

-

1-10-1940 

1937 

i 

On 
ı 
fi 

350.46 10-12-193S 

4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 500 4194 numa
ralı kanunla 

380 193» 
550 193S 
450 1938 
550 193$ 
600 193» 

c. 450 1938 
750 1938. 
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< 

i 

N'n, 

3 

<i 
1 
4 

•5 
6 

28 

Nevi 

Sandal 
Muş 
Römorkör 

•> 
» 
» 
> 

Tarak makinesi 
•» > 

Markası Motor N 

30 Çamur dubası 

31 > » 
Macuna 

66 Dalgıç sandalı 

67 
68 
69 

19 
7,8:0 

34 
12 

14 
15 
16 
35 
17 

Kılavuz sandalı 
» > 
» » 

Binek sandalı 
Saka sandalı 
Duba 
Mavna 

> 
» 
9-

> 
» 
£ 

D 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira tarihi 

Ereğli mevkiinde serviste 
Zonguldak limanmda binek için 
Zonguldak limanında yedeğinde mavna 
çekmek 

> 

> 

Zonguldak 
için 
Zonguldak 
İ5U1 
Zonguldak 
Zonguldak 
için 
Zonguldak 
için 
Zonguldak 

Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

> 

limanında hortumla kum tarama 

limanmda kovalı kum tarama 

limanında çamur taşımak için 
limanmda ağır eşya kaldırmak 

limanında dalgıg makinesi nakli 

limanında kılavuz taşımak İçin 

limanında binek için 
limanmda su taşımak için 
limanmda kömür nakli için 

> 

5 
15 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

99 
2 300 

38 960 
700 

10 500 
5 000 

10 000 
60 000 

1938 
1938 

7-2-1938 
İS-1-1929 
31-12-1940 
22-12-1923 
16-7-1313 
28-7-1926 

15. 

15 
15 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

'5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

6 000 

2 000 
2 000 

1910 

1910 
1910 

15 10 000 28-12^1340 

70 
75 
60 
70 

90,80 

03 
O 

350 
200 
800 
800 
700 
400 
400 
100 
550 
200 

28-8 
26-4 
26-4 
26-4 
26-4 
26-4 
26-4 
26-4 
26-4 
26-4 

1922 
1924 
1920 
1921 
1921 
-1934 
-1934 
-1934 
-1934 
-1934 
-1934 
-1934 
-19:>4 
-1934 
-1934 
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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 

6 
S 

Diesel motor 
* * 
> » 
» » 
» » 

Lokomotif 
Lokomotif 

» 
» 
> 
» 

Vagon 
Triko 
Lokomotif 
Vagon 
Triko 
Lokomotif 
Vas?on 
Triko 
Lokomotif 

» 
Vagon 
Triko 
Triko. 
Volen vagonu 

Kamyon 
» 

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 

Fort 

Ergani bakırı Türk anonim şirketi [1,2,3] 

18/425.223 Nakliye işlerinde. 
• 4261.413- » 

Dolmuş 1 403,70 
» 1 403,70 

7-1-1935-
7-1 -1935 
7-1 -1935 
2-11-1934 
2-11-193* 

I 

i 

193S 

[1] Geçen yılki kadroda vasili olan 10 plâka ve 18/4.352378 motor numaralı Fort kamyonu hizmetten çıkarıldığından kadrodan dşüriil-
muştur.. 

[2] Geçen yıl kadrosundaki lokotratörlerden 3 sinin Şark kromları isletmesine ve birini de Divriği demir işletmesinle göndermiş olmasiyle-
kadrodan düşürülmüştür. 

[3] 1943 - 1944 malî yılı ihtiyacı : 21 aded kamyon ve 1 aded motosiklettir. 



1 
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1 
1 

1 

1 

1 
1 
I 
î 
1 

" : 7 

No. 

\ . 1 

2 
4 

.-; s 
3 

6 
8 
9 

11 
20 

• - t / -

Nevi 

Küçük otobüs 

> » : T 
Kaptıkaçtı 

9 

Buik kaptıkaçtı 

Tuk 
.. •» 

• * 

> ' • , • ' -

Traktör 
-Lokotraktör 

» 
» ; ^ 
» 
^ 
S> ' -

' * 
» 
^ 
^ 
^ ^ ' , 
» 
* • . 

^ 
^ 

.. ^ 
^ 
> 

Markası 

Chevrolet 

Bene 
Fort 

» 

j . 

» • • ' ; • 

» 
" ' » ' 

1 ' ' 1 • • ' 

Hanomak 
Orensetin 

» ' ' i 

* \ j -

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » ' 
» • " T 

» 
» 
» 

Motor No. 

838397 

30298 
18/5041929 

""•"' 18/5029001 

18/4367037 

H.B. 18/425233 
426413 

H.B.18/4253842 
H3.18/4252348 

50464 
9.126 
9.127 

x 20.890 
20.834 
20.870 
21.184 

• 20.384 
20.829 

:"' 20.731 
,"" . ' 21.185 

20.883 
•"•: • " 4.895 

' 7,178 
:.' 7.179 

•" "••• 8.269 
8.270 
•8.428.. 
8.429 

Tahsis edilen iğin 

Müdüriyet emrinde. 

Hurda bir haldedir. . 
Hasta naklinde. 

Serviste. 

» 

Malzeme naklinde. 
'.» '. » 

» » • 

•> » 
Hurda ve çok eskidir. 

" 
mahiyeti 

• ' < • 

Tahmil, tahliye ve cer işlerinde. 
> » 

Ceher nakliyatında. 
» 
» • -

» 
» 
» . 
» 
» 
» . 

Cevher ve cer İşlerinde. 
» » • • 

- • - » » 

» » 
» » 
» » 
» ' ' • » 

Miadı 

Dolmuş 

» 
» 

1 

Dolmuş 

» 
> 
> 
> 

Mubayaa. 
bedeli 

Lira 

2 514.23 

9 549.11 
2 648.27 • 

3 197,17 

1 460:50 

1 403.70 
1 403.70 
1 403.70 
1 403.70 
8 359.79 
9 924.55 
9 924.55 
4 096.07 
4 096.07 
4 096.07 
4 096.07 
4 096.07 
4 096.07 
4 096.07 
4 096.07 
4 096.07 
1 719.67 
1 719.67 
I 719.67 
1 719.67 
1 719.67 
1 719,67 
1 719.67 

Mubayaa 
tarihi 

Temmuz 
1937 

1925 
Sonkânun 

1939 
îlkkânun 

1939 
Sonteşrin 

1938 
1938 

» 
» 
» 

1925 
1938 

» 
» 
» 

• • • » 

» 
» 
* ' 
» 
» 
» 
» 
» 

.-.» 
.» 
» 
» 
> 

I 

I 
I 



1 
1 
1 
1 

p 

6 Küçük otobüs 
2 Kaptıkaçtı 
1 Kamyon 

14 ' » 
At 

Renoült 

Ford 1938 
> 1939 

Torningrof 
Ford 1939 
Ceylân 

8.430 
8.431 
8.268. 

3 
. 7 
17 
19 
20 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
# 
» 

B.l Benzin darlığından kallanümamaktadır. 
B.2 » » ' 
B . 3 • • • » . » 

1 » » . ' 

Murgul bakır madenleri [1] 

4320867 
18.5072603 

6 LW 42503 
BB. 185157427 

5 yaşında 

Servis hizmetinde. 
» 

İnşaat malzemesi naklinde. 

Binek 

Dolmuş 
» 

2 
.2 

1 719.67 
1 719.67 
1 719.67 
1 159.88 
1 159.88 
1 159.88 
1 159.88 
1 159.88 
' 499.59 
499.59 
499.59 
499.59 

2 679.73 
2 644.73 
14 424.14 
3 421.36 

110 

» 
» 
» 

1940 
»-
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1938 
1939 t 
1940 ^ 

9-2-1942 S 

Keçiburlu kükürtleri [2] 

1 Kamyon 

2 > 

4 s 

Ford 1937 model 

» » 

» 1938 

V. 8 silindir 
85 beygir 
4181021 
V. 8 silindir 

85 beygir 
4139217 
V, 8 silindir 
85 beygir 
4288740 

Kükürtdere ve Beğirmendere maden
lerimizden fabrikaya cevher, Keçibur-
ln istasyonnndan fabrikaya kömür ve 
istasyondan maden ocaklarının eüttm-
luk direk naklinde 

31-12-1940 1 528,37 1-2-1938 

31-12-1943 1 528,37. 8-1-1942 

•2 500 1943 

[1] A. Geçen yıl kadrosunda yazılı İİJ8 motor numaralı 
B, 1943/1944 malî yilvnâa 2 kamyona ihtiyaç vardır, , 

[[2] 1943/1944 malî yılt ihtiyacı : 5 aded kamyondur. 

deniz motoru satılmış olduğundan bu yıl kadrosundan çıkarılmıştır. 



.8 
% No. Nevi Markası 

Fort 1937 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Mobayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira tarihi-

2 Kamyon 

— Küçükotoba» > » 

1943/1944 malî yık ihtiyâcı : 5 aded kamyon. 

V. 8 silindir Şirket kömür madeninden Burdur 
85 beygir tasyonuna kömür naklinde 

BJB. 18-3774826 
V. 8 silindir Servis 
85 beygir 
' 4054625 

81-12-1942 1 768,87 31-6-1941 

8M2UM0 2 252,58 1-11-1937 

3 Olta I Hasta otomobüi Fort 
2 * II Kamyon . Fargo 
1 Tek atlı araba 

1943/1944 malî yılı ihtiyacı r 4 aded kamyon. 

Balkaya kamp* 

Hasta nakliyatında, servis hizmetinde. 
118954 işletme hizmetinde. 

Servis işlerinde.' . 

2 4 300,86 22-4-1941 
I . 2 6 326,20 24-5-1941 i 

Dolmuş 35,61 2-1-1940 t J 

İ 

1 102 Motosiklet Harley Davitson kartel 

1943 - 1944 mâlî yılı ihtiyacı : 1 aded kaptıkaçtı. 

Merkez teşkilâtı 

3254 Posta işlerinde. 

Solkarâoğ - Keban [1] 

1 
i 

Kaptıkaçtı 
2 Kamyon 

Kısrak 
A f '• 

Opel 3883 Serviste. 
International 241/39190A.P. Malzeme naklinde. 
Macar 16 yaşmda Binek. 
Azade 14 » Serviste, 
Asude 13 » » ' ' • . 

p - 9 :» * » 

2 
2 

1 750 
5 279,31 

300 
95 
50 
70 

1941 
1941 
1941 
1940 
1940 
1940; 

•[1] 1943/1944 mcdî yih İhtiyacı 7 aded kamyondur. 



Şark kromları [1] 

l 8 
1 21 
1 23 
1 5 
1 • '6. 
1 15 
l 10 

1 Lntsika 
1 Uslu 

Lokotraktör 
» 
» 
» • . 

» 
Küçük otobüs 

» » 
Kamyon 

Orentein koppel 
» » 

Renault 
» 
» * 

Fort 
•» 

Fargo F. K. 6 
Hasta otomobili Fort. 
Traktör 
Kısrak 
Kısrak 

1 Tenikır At 

1 14 
1 48 
1 22 
1 86 
1 16 
1 26 
1 69 
1 44 
1 47 

Küçük otobüs 
» » 

Kamyon 
» 
* 

Kamyon 
» 
» • 

> 
Katır 

Rubczahl 
Demirkır 

• [•] Dom 
Kır 

Chevrolet 
Ford 1939 
Chevrolet 1938 
Ford 1940 

» » 
Chevrolet 1937 

* » 
Chevrolet 1938 

» » 
Bakır 

20871 
20872 

3190968 
4824518 

80060453 
18/4381100 

4578 
10 Yaş. yukarı 
10 
10 

yaşında 
yaşında 

Kuvarsan . 

935690 
5054621 
1467399 
555624 

5577262 
11384259 

83S101 
11529427 

838161 
10 yaşında 

Cevher- nakli 
*• > 
» > 
* » 
» » 

Binek, 
» 

Nakliye. 
Sıhhiye. 
Nakliye. 
Posta ve H. Hat reviziyon isleri ve saire. 

» 
> 

hakir madenleri 

Sökülmüş olup 
Servis işlerinde 
Malzeme, bakır 

» 
» 
» 
' » • 

» 
. » 

> » 
» > 

[21 . 
kullanılmamaktadır. 

ve kok nakliyatında, 
» 
» 
» 
» . . . 
» 

• » 

Odun, kömür naklinde. 

Dolmuş 
» 

• ' ' 2 

Dolmuş 
» 

Dolmuş 
2 

Dolmuş 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

6 606.26 
6 606.26 
1 210.33 
1 210.33 
1 210,33 
2 158,47 
2 522,37 
5 314,61 
2 814,95 
5 266,23 

50 
45 

122 

-

2 057,01 
4 476,60 
2 225,13 
3 739,55 

2 000 
4 500 
4 500 
4' 500 
4 500 

130 

1937 
1937 
1940 
1940 
1940 
1937 
1939 
1941 
1939 

' 1939 
1936 
1936 
1940 

1937 
1941 

• 1938 
1941 
1941 
1942 
1942 
1942 

' 1942 
1941 

1 
Ç 
- 3 

• | 

i 

[1].-A. 1943/1944 malî yılı ihtiyacı 5 aded kamyon, 
B. 1943 malî yılı kadro cetvelinde mevcut gösterilen 8 plâka ve 18/42522320 motor numaralı Fort kamyonu calışamıyacak derecede 

yıpranmış, Ceylân kır ve îdîs doru adlarındaki 2 at da iaşe ve hakim zorluğu yüzünden satılmış, Yavuz adındaki yağtz at da vazife sırasında 
clmüş. olduğundan 1943 malî kadrosundan düşülmüştür. 

• [*] Bu kısım mevcuttur. 
[2] 1943/1944 senesinde $ aded yeni kamyon alınacaktır, 



i 3 No. Nevî Markası Plâka No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira , tarihi 

Divriği demir madenleri [1] 

.0 119 
121 
125 
126 

5 118 
117 

5 116 
' 115 

114 
• • 7 3 

100 

69 
. 101 

102 

i6 

Kamyon 
» • 

" • » 

» 
» 
» 
•» 

» 
» 

• . . » ' • 

Küçük otobüs, 
Kaptıkaçtı 

• » 

• • » 

İmdadı sıhhiye 
Kamyon 

* 
Tek atlı araba 
Çift atlı araba 
Tek atlı araba 
Vagon 
Lokotraktör 

» . • 

» • 

& 

Fargo 
» . 
» 
> 

G-. İL G 
» 
» 
* 
» 

Fort 
» 

Şevrole 
y> 

Fort 
» 
» 

Ben s 

Renaut 
» 
» 

. * • 

6715 
7135 
6947 

• . ' 7134 
6107412 

. 6107377 
'6107411 
6107626 
6107413 
77234 

18.3553127 
63.6010-5 
• 545820 

370213 
68 

674310 

Okun amamıştır 

Cevher nakliyatında. 

128366 
"247799 
24798 

247784 

• . » 

» 

»' 

Memur naklinde. 
» • » . . • ' • 

Erzak, posta nakliyatında. 

Hasta naklinde. 
Çalışmamakta olduğundan plâka numarası 
alınmamışta'. 

' » • • » » . 

Çöp naklinde. 
(Hayranı olmadıjpndan kullanılmıyor) 
Hurda ve metruk. 
Cecher naklinde. 
Cevher naklinde. 

2 
2.' 
2 
2 

i 
1 
1 
1 
1 

Dolmuş 
» 

3 
Dolmuş 

»» 
» 

Dolmuş 
Dolmuş 

Dolmuş 

5.600 
5 600 
5 600 
5 600 
3'300 
3 300 
3 300 
3 300 
3 300 
2 744 

1 795,25 
4 600 

2 961,20 
1 455,66 

2 500 

1 500 
4 061,86 

50 
245 

5 800 
799,72 
797,72 
797,72 
797,72 

27-1-1941 
*> 
» ' 
» 

.2-4-1940 
» 

• » " • 

» 
» 

18-10-1938 
1939 

.1942 
3-11-1938 
8-9-1939 

25-11-1939 

6-5-1941 
22-11-1938 

1938 
6-7-1940 

1940 

1940 
» 
* 
» 

I 

[1] 1943/1944 senesinde 6 aded yeni kamyon alınacaktır. 



143 
288 
142 
289 
290 
101 

At 
» 
» 
» 

Kısrak (tay) 
> 

Ester 

Binek araba 
Yaylı ara ta 
Kapalı araba 
Çift atlı araba 
Tek atlı araba 
Çift atlı araba 
Kısrak 

> 
» 

îdiç at 
Kısrak 

Ceylân 
» 
» 

Pamuk 

Demir 
Yıldız ' ' 
Burhan 

Lâstik tekerlek 

Lâstik tekerlekli 

Demir tekerlekli 
Acar koyu kestane 
Bulut doru 
Demir doru kestane 
Garip kestane 
Uslu kırmızı doru 

8 yaşında 
5 > 
5 > 

10 yaşmdan 
yukarı 

3 yaşında 
6 ' » 
8 » 
9 » • ' 

Binek ve mekkâre. 
» 
» 

Araba koşum 

Binek 
. 7> 

» 

Adapazarı demir ve tahta fabrikaları 

19 yaşında 
8 » 
9 » 

18 » 
11 » 

Binek 
Moble nakliye işlerinde 
Binek 
Nakliye işlerinde 

» • 

Binek 
Nakliye işlerinde. 

» 
» 
» 
» 

100 
75 

110 
110 

348 
100 

95 

1938 
1941 
1941 
1938 

1941 
1940 
1939 
1938 

600 
50 

600 
300 
150 
50 
80 
95 

,85 
75 
75 

1941 
-1939 
1941. 
1941 

.1941 t 
1939 ü 
1941 "So 
1941 « 
1941 I 
1939 
1939 

Adana, Bursa etüd büroları ve İzmir pancar tohumu üretme çiftliği 

Bursa etüd bürosu 

1 Bursa 22 Binek otomobili 
1 Traktör 
1 » 

1 8 Binek otomobili 
Adana H. 

Chevrolet 38 
Lanz I93S 

> 1937 

Fort 

1429566 Ziraat etüd işlerinde 
135870 » » 
127170 » » 

Adana etüd bürosu 

184331038 » » 

2 400 
2 495 
2 410 

1938 
1938 
1937 

2 600 1938 



•a 
4 No. Nevi Markası Plâka No. Tahsis sdilen. işin mahiyeti 

Mubayaa 
badeli Mubayaa 

Miadı Lira tarihi 

Ismir Pancar tohumu üretme çiftliğinde mevcut motorlu ve motorsuz 
nahü vasıtaları 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 
8 ' . • 

2 
1 
1 

•ı-l 
1-1 

2 
1 

0 

7 Binek otomobili Chevrolet 
43 Kamyon » 

Traktör Lanz 1939 
» » . 1938 

• » ' » » 

> . » # 
» ,» 1931 

» . »' » 
Araba, çift heygîrli 
Mazot arabası 
Su. arabası ; 
Temek arabası 
Brik araba 
Tek yaylı araba 
Brik, 
Brik, dört teker
lekli 
öküz arabası 

5736092 
3615430. 
144451 
136780 
136779 
135869 
78597 

79381 

Ziraat islerinde. 
Ziraat taşım işlerinde! 
Ziraat işlerinde. • 

2 075 
2 350 
3 578 
2 619 
2 619 
2 495 
4 076 

1 200 

•• • : : - ; • - : 

1938 
1935 
1940 
1938 
1938 
1938 

1935 den 
evvel 

» I D
/90 

1-1 

1 
1 
1 
1 

2349 I 

1629 

îisilüet 
» 
» 
> 
> 

Wanderer 
» 

Adler 
• ' • • • » 

* Brennabor 

•&'&• Türkiye seker fabrikalar* A. Ş. Ankara merkezinde mevcut motorlu ve motor
suz nakil vasıtaları 

' 1287315 Posta "işleri, diğer muhtelif hizmetlerde. 
» » » 

1İÖ6487 » • » • ' » 
» » > 

60 
70 
60 
55";, 
55 

1940 
1940 
1933 
1938 
1938 



» 
> 

> 

» 

•N. s: v. 
> 

• • • » 

1638278 
1638063 
1639879 
1638085 
1630965 
A6385.52 

* 
!> 
» 

, » 
* 

.:'•• » 

» 
» 
» 
» 
> 
/» 

• » 

> 
» 
> 
» 
: * 

80 
;80 
;80 
;80 
,85 
85 

.1942 
.,1942 
•;.1?42 
1942 
•1942 
1942 

Alpultu seher fabrikasında mevcut motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

4 
3 
1 
1 
1 
s 
1 
1 

1 
1 

6 Binek Oto. 
7 " '•» •» 

14 » .•» 
48 Kamyon 
10 » 

9 » • • 

Kamyonet 

Kamyon 
Binek Oto. 

28 

Bisiklet 
Traktör 

» 

• » 

» 

> 

Plymooth 39 
Fort 38 
Bens-Mercedes 39 
Fort 39 
Chevrolet 38 
Benz-Mercedes 
Rodge. 41 
Bcnz-llercedes 41 

•Dodge 41 ' . • 
Lasalle 39 

Buiek 
Chevrolet 37 
Royal Kraysler 38 

N. S. U. 
Hoffer Schrantı 

» 
> 

Lanz 1936 

P8-31079 
4300342 
431556 

18-5168447 
1434977 

305922/974 
111/21737 

412437 

1110/54514 
40/5227 C 

43259534 
'713545 

18-29498 

6666 
11921 
11922 
11913 
11910 
11917 

135871 

Ziraat işlerinde. 
•» » • 

Fabrika işlerinde. 
Fabrika ihtiyaçlarının taşımında. 

Ziraat işlerinde kullanılacaktır. 
Ziraat işlerinde kullamİaeaktrr. (Müstamel 
olarak satın alınmıştır). 
Fabrika, işlerinde kullanılacaktır. 
Fabrika işlerinde kullanılacaktır. (Müstamel 
olarak 'satın alınmıştır). 

> » > 
Sarımsaklı çiftliği ziraat işlerinde.' 
Sarımsaklı çiftliği ziraat işlerinde kullanıla
caktır. (Müstamel olarak satm alınmıştır), 
Muhtelif hizmetlerde. 
Sarmısaklı çiftliği ziraat işlerinde. 

» 
» 
» 

135872 
135844 

» 
> 

» 

» 

3 100 
2 600 
3 500 
3 255 
2 40Ö 
4 026 
8 534 

3 709 
8 534 

9 500 
6 000 
2 000 

4 500 
320 

3 600 

1939 
1938 
1941 
1940 
1938 
1937 
1942 

İ942, 
1942, 

1942 
1942 
1937. 

' "1942 
1942 
1940 

! D
/91 

i 

1935 den 
evvel 
» 



3 
1 

1 
3 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8 
5 
3 
5 
1 
5 
2 

75 
11 

No. Nevi 

Traktör 

» 
» 
» 

• > 

» 
• • » 

» 
». 

Lokomotif, bnhar 
y> Dizel 

Araba çift atlı 
. Araba, çift atlı 

yaylı 
öküz arabası 
Araba, çift beygirli 
Araba, tek beygirli 
Su arabası 
Mazut arabası 
Çift binek arabası 
Tek binek arabası 
öküz arabası 
Traktör arabası 

Markası Plâka No. 

Laıız 1931 

» •» 
» 1930 
» 1931 
» » 
» 1934 

Hanomag 
> 
» 

Orenstein und Koppel 
» » 

Payton 

. . . - . . . . 

78766 

79207 
78340 
79949 
7S367 
83008 

292766 
292748 
292706 

20429 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

78766 Sarmısakh çiftliği ziraat işlerinde. 

» 
> 

» 

» 

» 

» 

Mubayaa 
bedeli 

Miadı Lira 

: 3 700' 
3 700 
3 700 

Mubayaa 
tarihi 

> 

» 
» 
> 
» . 

1940 
1940 
1940 

Vagon manevra işlerinde. 
• » ' > • • 

Pehlivanköy ziraat işlerinde.. 
Alpullu ziraat işlerinde. 

Aîpullu Toh. Üret. Çift. İşlerinde. 
Sarmısaklı Toh. Üret. Çift. işlerinde. 

> 
> 

> 

» 
* 
» 
» 

> 

> 
> 

I 
I 

Eskişehir feter /a&rtfttfsMHİa mevcu* motforKi ve motörsûs nakü vasıtaları 

1 
1 
1 
1 
1 

7 
9 

12 
6 

23 

Binek Oto. 
» » 
» » 
» » 
» » 

Dodge 39 
Chevrolet 

» 
Fort 
Chevrolet 

B.ll-179694 
3053898 
1432400 
5079454 
5529941 

Fabrika -işlerinde. 
Fabrika işlerinde 
Ziraat işlerinde 

> > 
* » 

3 500 
1 500 
2 500 
2 750 
1 904 

1940 
1932 
193S 
1940 
1938 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . 

.11 
10 
5 
8 

21 

Atjik binek Oto. 
Otobüs 
Kaptıkaçtı 
Kamyon 

> 
• » 

» 
» 

Binek Oto. 

» » 

Traktör 

» 
. > 
. » • • 

• > . . . 

> 
' . » • 

> 
» 

Traktör tank tipi 
» » > 
» • " . » » 

» » » 
Lokomotif buharlı 

» Diesel 
Bisiklet 

» 
» 
» 
» 
s 
» 
» 

Fort 
Chevrolet 

» !'s' 
Fort 
Fargo 
Fort 

» 
» 

-Liııkohı 

Bııiek 

Lanı 

> 
> 
» • 

.> 
» 
> 
» ; . 
* 

Hanomag 
» 

Hofer 
> 

Orenstei - Koppel 
» > 

Miefe 
NT. S. U. 

» 
» 
» 

Baver 
N. S. U.. 

» 

786050 
1433398 
1434990 

5157605BB18 
98-10031 

G804119BB18 
6763871BB18 
6753644BB18 
41Ö98H.P.95 

3353758H.P.45 

79544 

79198 
79388 
79203 

'•; 136781 
83009 
78764 
78595 
78596 
19615 

":• 19576 
11975 
11479 
12523 

: T ; 20920 

Fabrika işlerinde 
Memur seferlerinde. 

» » 
Kireçtaşı naklinde 

• * ; 

Fabrika 
-

Ziraat 

» 
re ambar işlerinde kullî 
» » » 
» > » 

işlerinde kullanılacaktır 
olarak satm alınmıştır). 
Fabrika işlerinde kullanılacaktır. 
olarak satın alınmıştır.) 
Çifttik işlerinde 

» 
» 
» 
> 
> 

-» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 

Manevra 
» ••' 

» 
» ' 
» 
» 
» 

: • » 

» 
» 
» • 
» ,.._ . _._. 
» 

• • ' » • ' • 

t işlerinde 
' > 

(Müstamel 

(Müstamel 

Posta islerinde 
> » 

Sevkıyat bürosunda 
Kireçtaşı işlerinde 
Ziraat rasat işlerinde 
Eskişehir çiftlik işlerinde 

Muhtelif hizmetlerde 

2 100 
4 543 
2 678 
3 255 
3 907 
7 863 
7 531 
7 531 

4 731 

1937 
1939 
1937 
1940 
1940 
1942: 
1942 i 
,1942 

1942 

9 000 
3 500 

1 200 
1 597.76 

2 458 
2 619.84 
4 076.34 

3 500, 
1 917.57 
1 915.03 

9 500 
6 500 

3 500 
17 509.12 
18 949.69 

65 
57 
57 
30 
40 
50 
80 

240 

1942 
1935 den 

evvel 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

24- 8 -1940 
24-8-1940 

12-2-1940 
1- 7 -1941 

1938 
1935 
1941 
1941 
1939 
1937 
1941 
1942 
1942 

I 
ö 
w 



•sj No. Nevi Markası 

13 

« 

1 
1 
1 
'1 
1 
10 
13 
1 

30 
15 
'2. 

2 
2 
1 
2 
1 

' 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tank vagonu 10 4220-31 
tonluk 
Tank vagonu 15 4412-7 
tonluk 
Araba tek 'atlı 
Araba tek atlı 
Birik çift atlı 
Yük arabası tek atlı 
Saka arabasr tek atlı 
'Yük arabası çift atlı 
Öküz arabası 
Saka öküz arabası 
Öküz arabasr 
Araba çift atlı 
Saka arabası tek 
öküzlü 
Traktör arabası 
Traktör arabası 
Yaylı araba tek atlı 
Yaylı araba çift atlı 
Fayton çift atlı 
Traktör arabası 
Yaylı araba tek ath 
Fayton çift .atlı 

» > 
» » 

Birik çift âtlı 
» » 

[•*]' 

, [ * * ] _ 

[*] Vagon numaradandır. 
f**3 Fabrika imalât numaralandır. 

Tabsİs edilen isin mahiyeti 

•ispirto nakliyatında 

Fabrika muhtelif hizmetlerinde 
'Fabrika su içlerinde 
Eak. Çift. talerinde 

» > 
• » > 

> > 
Çatma Çift. islerinde 

» 
» 

» • * 

* • • ' ' . » 

Çatına çiftliği islerinde. 
. » • - » 

•Eskişehir çiftliği süt taşıma. 
Bilecik Mın. Zr. İş. 
Adapazarı » * 
Bozöyük » » 
Adapazarı > » 
Beylikahrr » > 

Mubayaa 
bedeli 

Miadı Lira 

31 823.03 

27 131.96 

75 
10 

Mubayaa 
tarihi 

1938 

1938 

1937 
1937 

^3 /Q00 
630 

26^0 

500 
,668:10 

50 
.160 

1 
£ 
İ 
I 

350 30- 9 -1942 
15-1,1943 

373 ;İ94I 
•200 ,1941 
-345 1941 



t-l 

1 

-

1: 
4 
2 
3 
6; 
5 
7:-
8 
9 

» 
» 

Binek Oto. 
> » 
> > 
» -, » 

Kamyon 
> 
>-
» 

Kamyon 
Kamyonet 

• » • • 

Binek Oto. 

Lokomotif, 
Lokomotif 
l&lrtör 

»' 
> 
> 
» 
> :! 
> 
» 
» 

» 
» 

' . ? • • ' ' 

buharlı 
dizel 

• • • 

-•,•- • \ — r t 

TurKâl şeker fabr 

Chevrolet 
. - , * • 

Ford 
» 

' • • » - • ' . • • ; . • 

BenzMercedes 
International 
Oppel 39 
Dodge 
Benz - Mercedes 
Plymuth 
Studebaker 

Orenstein-Koppcl 
0 r enstein-Koppel 
Lanz 

» 
Hoffher 
Lanz 

> 
» 

Hoffer-Schrantz 
» » 

Lanz Bnldog 
» » 

Geyve » » 
Sivrihisar > » 

motorlu ve.-' motorsuz nakil vasitaîart 

Muhktell 

6549773 
102^45 
.5Ö8!#62 

18-Sp7ŞİJ6» 
5265309 

305926313 
187431 

BR;6838; 
1118/19529 

425102 
T.125-27165* 

H.35600 

12524 
20393 

^' 136778 
T! ; 78594 

' :;f 78598 
11476 
82731 

'[T- 144540 
126435 

11919 
J 11920 

144542 
126435 

8185,8186,8187 

Fabrika işlerinde 
Ziraat işlerinde 

Hasta taşıt arabası 
Şeker taşımında 
itfaiye işlerinde 
Kireçtaşı taşımında .'. 
Şeker taşımında kullanılacaktır 
Fabrika işlerinde kullanılacaktır 
Hasta taşımında kullanılacaktır 
Fabrika işlennde kullanılacaktır (kullanılmış 
olarak'satitn alınmıştır)' 
Manevra işlerinde 

Ziraat işlerinde 

»' 
» 

» 

290 
413 

2 93? 
2 225;' 
2 70V 
2 89b' 
2 250 " 
4 025 
1 0 & 
2 505 
8 885 
3.891 
4 277 

6 500 
13 907 
12 965 
2 632 
4 076 
3 651 
3 500 
3 651 
3 450 

1941 
1941 

1936; 

1935 
1938 
1940 
1934 
1936 
1933 
1941 
1942 
1942; 
1942 : 

1942 
1934 
1934 
1938 
1936 
1938 
1940 
1938 
1940 

1 
1 

Öt 
1 

1 

3 315 
2 458 

• [ * ] 

1940 
1935 den 

evvel. 
1943 

.[*] Teni geldiğinden bedeli he'niiz tespit edilmemiştir. 



-8 • ' . 
«İ No. Nevi 

4 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
5 
6 

12 

ı-l 

Bisiklet 
Araba tek beygirli 
Yük arabası çift 
beygirli 

» • » ' 

Binek arabası 
» » 
» » 

Araba tek beygirli 
Öküz arabası 
Beygir arabası 
öküz arabası 
Binek arabası 

Markası Motor No. Tahsis edilen işin .mahiyeti 

Mubayaa 
bedeli ' Mubayaa 

Miadı Lira tarihi 

N. S. U. Muhtelif işlerde 
Fabrika nakliyat işlerinde 
Zile ziraat işlerinde 

Artova ziraat işlerinde 
Zile ziraat işlerinde 
Artova ziraat işlerinde 
Amasya ziraat işlerinde 
Tohum Üret. Çift. 

Kazanasmaz tohum üretme Çift. İşlerinde 

1 2 
1 1 
İ Dinar 1 
1 4 
1 3 

1 5 . 
1 • " 6 
1 : 7 
1 9 
1 8 
1 
1 

Binek Oto. 
» » 
» » 
» » 
» » 

Otobüs 
» 
» 
» 

Kamyon 
» 

Kaptıkatı 

Ford 
» 
> 

Chevrolet 
Ford 

Mercedes 
» 
» 

Chevrolet 
Ford 
Chevrolet 
Fort 

5057351 
4299905 

.4302334 
945637 

'İ37789 

305922137 
103807/1İ8 
103807/172 

3686676 
5119135 

14492148 
,4057684 

Uşak seker fabrikasında mevcut motorlu ve motorsuz nakil vasttalan 

Ziraat işlerinde. Afyon mıntakasmda. 
Fabrika işlerinde. 
Ziraat işlerinde. Dinar mmtakasmda. 
Ziraat işlerinde. Banaz mıntakasmda. 
Ziraat işlerinde. Uşak mıntakasmda (Hurdaya 
çıkarılmışta') 
Fabrika ile Uşak arasında memur taşımında. 

» » » 
& » » 
» ' » » • ' ' 

Malzeme ve kireçtaşı tasımında. 
• • " ' » ' . » 

Ziraat işlerinde kullanılacaktır.•.. (Kullanılmış-
olarak satm alınmıştır) 

320 1940> 

2 855 
2 625 
2'643 
2 314 

1 300 
5 054 
3 175 
3 175 
2 253 
3 402 
1 593 

1940 
1938 
1938 
1937 

1928 
1937 
1937 
1937 
1933 
1940 
1928 

—
 D

/96 

1 

3 850 1942 



35 Buick 

5288671 

1289261 

Fabrika ile Uşak arasında memur taşrmıııda 
kullanılacaktır. (Eski olup hurdadan çıkarıla
rak tamir ve itmam edilmiştir) 
Şeker taşımmda İmllanılacaktır. (Kullanılmış 
olarak satm alınmıştır) 

Elektrikli araba 
» » 

Lokomotif 
Buhar lokomotifi 
Traktör 

> 
Silindir 

Bisiklet 
» 
» 
» 
j 

» 
^ 
» 
» 

Fayton 
• » 

» 
Brik 

» 
Fayton 

» 
» (körüklü) 
» » 

At arabası 
öküz arabası 

> » 
» » 

Araba, tek atlı 

A. E. G. 578 ek: 1502 
» » » 

Orenstein Koppel 1934 20413 
Koppel " 32528 
Hanomag 925 1009 
Fordson 926 480125 
Erste Briinner 150 
(Diesel motor) 
Atlantik 

* i 
Naumann 

» 
» 
» 

Apollo 
N. S. U. 

» 

Fabrik 
» 
> 
» 

Ziraat 
» 

a işlerinde. 
» (Hur 
» 
» 

işlerinde 
» 

Fabrika işlerinde. 

Muhtelif hizmetlerde. 
» 
> 
> 
» 
> 
> 
s» 
» 

Ziraat 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 

işlerinde. 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» ' 

Çiftlik ziraat işlerinde. 
» » 
» » 
» » 
» » 

da) 

> 
* 
> 

1 584 

6 500 
2 141 
2 141 
.3 451 
.3 451 
5 no 

191 
7 499 

41 
41 
49 
49 
49 
49 
35 
80 
80 

900 
802 
560 
475 
230 

1 100 
1 100 
1 300 
1 050 

18 
83 
52 

1943 
1939 
1939 

1941 
1941 
1941 
1941 
1941 
1942 
1942 
1942 
1942 

I 

I 
I 

18 



s 
1 
1 
1 

10 

No. Nevi 

Araba, çift atlı 
öküz arabası 
Kapalı araba (om-
nibüs) 
Araba, çift atlı 

Markası Motor No. Tahsis edilen iğin mahiyeti 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira tarihi 

Çiftlik ziraat işlerinde. 

Uşak - Fabrika memur nakli için. 

Malzeme ve kriçtaşı taşımmda (beheri). 

62 
160 
683 

1941 
1942 

356 1942 

Münakalât vekâleti 
Gemi Balık 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
X 
1 
1 
2 
1 

» 
- Motor 
Kotra 
Mus 
Motor 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
% 
» . 
*" 
» 
•» 

Söğütlü 
Büyük 

Mazot 
Kuş 
Geçer 
Deniz 
Hale 
Altay 
înei 
Kurt 
Hizmet 

Taka 

Yüksek deniz ticaret mektebinde mektep ge
misi 

». ' » » 
Yüksek deniz ticaret mektebinde talim için 

> » » 
» > » 

İstanbul mıntaka liman reisliği emrinde li
man inzibatını temin ve kontrol hizmetleri 
için 

1915 
1904 

1 D/98 

» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

1938 
1938 
1938 
1938 

1926 
1928 

1940 
1928 



1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 " 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

» 

' * '-•: M, -•• 

Motor 

Sandal 

T> 

Motor 

Sandal 

•> 

» • • • ; ' . : . 

» ; "J • j *';'' •" 

Römorkör 

Altıntaş 

Şule 

—--

Trabzon 

Ayyıldız 
Antalya 

Tepeköy 

Tan 

Doğan 

Mezgit 

i Ankara 
L. Huda 

\" Altın 
•' Kefal 

Arhava 

Çanakkale liman" reisliği emrinde liman inzi
batını temin ve kontrol hizmetleri için 1935 
îzmir mıntaka liman reisliği emrinde liman 
inzibatını temin ve kontrol hizmetleri için 

» ; » » *• (Yeniden alınacaktır) 
Mersin mıntaka liman reisliği emrinde liman 
inzibatını temin ve kontrol hizmetleri için 1941 
Trabzon mmtaka liman reisliği emrinde in
zibat ve kontrol için 1934-
Samsun mmtaka liman reisliği emrinde in
zibat ve kontrol için 
Zonguldak mıntaka liman reisliği emrinde in
zibat ve kontrol için 1940 

» • " » » 1930 
Antalya mmtaka liman reisliği emrinde in
zibat ve kontrol için 1923 
Giresun mmtaka liman reisliği emrinde m- " 
zıbat ve kontrol için 1937 ö 
Tirebolu mmtaka liman reisliği emrinde in- g 
zıbat ve kontrol için ' . 1936 
Vakfıkebir mıntaka liman reisbği emrinde 
inzibat ve kontrol için 1938 
Akçaabat mıntaka liman reisliği emrinde 
inzibat ve kontrol için 1935 
Sürmene liman inzibat ve kontrolü için 1937 
Of liman inzibat ve kontrolü için 1928 
Kize liman inzibat ve kontrolü için 193& 
Pazar liman inzibat ve kontrolü için - 1935-
Hopa liman inzibat ve kontrolü için ' - 193S 
K. Breğlisi liman inzibat ve kontrolü için 1930 
Bandırma liman inzibat ve kontrolü için 
iskenderun liman inzibat ve kontrolü için 1940-
İstanbul liman inzibat ve kontrolü için 

f 

l 



Nevi •RTuT^nıg % No. 

1 130 Küçük otobüs [*] Roayal Ehyesler' 

Motor No. Tahsis edilen isin mahiyeti 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira tarihi 

Dağınık bulnnan vekâlete ait hizmetlerin mu
rakabesi 5 3 300 27-7-1939 

1 A-015 Motor 
t 83 Motosiklet 

Kamyon 

Zündap 

Üatüdübaker 

Ticaret vekâleti _ . L 

172312 "Vekâlet ve şehir arası evrak servisi. 
500403 Servis motosikleti olarak kullanılmaktadır 

Toprak mahsulleri ofisi umum müdürlüğü 

' ' 118İ-M. Hububat nakil işinde 

1180 
1192-M. 

1186 
1132-M. 

1184 
1139-M. 

1149 
1189-M. 

885 19-8-1939 
900 3-5-1941 

4 7 342,89 25-1-1943 

4 7 342,89 . » 

4 7 342,89 » • 

4 7 342,89 » 

4 7 342,89 » 

1142 

[*] 3827 sayılı kanunun muvakkat Ttıaddesinİn B fıkrası mucibince halen vekâlet elinde bulunan, otomobilin kullanılmasına devam olunacaktır-
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-< No. Nevi 

1 
69 

10 
10 
15 
2 
2 
3 
5 
1 
5 

50 

Kamyon 
» 

Sepetli motosiklet 
Traktör 
Traktör arabası 
Motorlu kayık 
Motorlu kayık 
Mavuna 

» . • • * 

Römorkör 
Kamyonet 
At 

Markası 

Scania Vabis 

, ~ 

- - -

Motor No. 

10993 

Tahsis edilen iğin mahiyeti 

10993 Hububat nakil işlerinde. 
» » ' 

Nakliyat işlerini kontrol içirt 
Hububat nakliyat işinde 

» 

p 

• » 

» 

Ziraat vekâleti 

Merkez 

rl 

Miadı 

8 
4 

5 
5 
4 
8 
8" 
8 
8 
8 

Mubayaa 
bedeli 

Lira 

20 000 
12 000 

1 500 
9 000 
6 000 

50 000 
40 000 
10 000 
20 000 
90 000 

" 

Mubayaa 
tarihi 

». 
(Yeniden 

alınacaktır) 
> 

•» 
• » 

•» 

» 
» 
» 

f 
X. 

104 Motosiklet sepeÜâ Trinmp 

50 > Harley Davitson 

2179 Kamyon 

321 

Ford 

81913 Evrak servisinde, vekâletin mubayaa ve kü
çük nakil işlerinde. (Vekâlet levazım müdür
lüğü). 

38U.4122 > > » 

Ziraat umum müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı 

B.B. 1394998 Ankara tohum ıslah istasyonu. Müessesenin 
•bilûmum hizmetlerinde, köy tetkik işlerinde ve 
vazife icabı memur naklinde. 

A* A. 4782470 İstanbul Ziraat mektebinin bilumum hizmetle
rinde ve vazife icabı memur ve talebe naklinde 

S 
5 

5 

5 

fc» 

700 29-6-1936 
800 14-5-1940-

2 800 

2 795 

1935 

1932 



27 » 

28 » 
322 Kamyonet 

12 

724 » 

Doç S. 

» 
Ford 

Doç 

Ford 

4 

2007 

7 

Plâkada 
Fıstık is
tasyonu 
diye ya
nlıdır. 

38 

» 

.* 

» 

Kamyonet 

» 

> 

Şevrole İ938 M. 

Ford 1939 İL 

Ford 

» 

4664655 

838397 

18.4492960 

4506077 

18.4142928 

30 

741 Fort 

42431 Seyhan Ziraat mektebi başteknisyenliğinin bi
lûmum mücadele hizmetlerinde 

76229 » - » , » 
3379262/A istanbul Ziraat mektebinin bilûmum hizmetle

rinde ve vazife icabı muallim, memur ve ta
lebenin naklinde 

8074420 Bursa Ziraat mektebinin bilûmum hizmetle
rinde ve vazife icabı muallim, memur ve ta
lebenin naklinde 

9235990 izmir Ziraat mektebinin bilûmum hizmetle
rinde ve vazife ieabı muallim, memur ve ta
lebenin naklinde 
Adana Ziraat mektebinin bilûmum hizmetle
rinde ve vazife icabı memur ve talebe naklinde 
Tavukçuluk enstitüsünün bilûmum hizmetle
rinde ve vazife icabı memur ve talebe naklinde 
Bursa Ipekböeekçilik enstitüsünün bilûmum 
hizmetlerinde ve vazife ieabr memur naklinde 
Giresun Fındık istasyonunun bilûmum hiz
metlerinde ve vazife icabı memur naklinde 

Antalya Narenciye istasyonunun bilûmum 
hizmetlerinde ve vazife icabı memur naklinde 

77?6050 Kize çay fidanlığının bilûmum hizmetlerinde 
ve vazife icabı memur naklinde 

4092006 Kastamonu meyve ağaçları fidanlığının bilû
mum hizmetlerinde ve vazife icabı memur 
naklinde 

18430965 Aydın încir istasyonunun bilûmum hizmetle
rinde ve vazife icabı memur naklinde 

4456224 izmir Bağcılık istasyonunun bilûmum hiz
metlerinde ve vazife icabı memur naklinde. 

5 
5 ' 

5 

5 650 
5 650 

495 

1931 
1931 

1936 [1] 

5 

5 

5 

5 

5 

2 450 28-5-1937 

2 000 

2 025 

1931 

1939 

1 800 28-5-1939 | 

2 4S0 29- 51939 - Ş 

2 575 Mayıs 1938 

5 2 030 II. Kâ. 1938 

5 2 450 Mayıs 1938 

5 2 500 I. Teş. 1937 

5 2 200 Nisan 1938 

5 1 765,35 1932 

8 
I 

[1] KuUanümış olarak mubayaa edilmiştir. 



i No. 
26 

39 

Nevi 

Kamyonet 

M u b a y a a 
bedel i Mubayaa 

Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti Miadı Lira tarihi 

Fort • 18.5048-12 Yeşilköy Tohum ıslah istasyonunun bilûmum 
hizmetlerinde ve "vazife icabı memur naklinde. 5 2 550 18-10-1939 

» 18.412T974 Antalya müessesesinin bilûmum hizmetlerinde, 
koy tetkik işlerinde ve vazife ieabı memur 
naklinde. 

8 » » • '• . 18,4336-339 Eskişehir Drayfarming istasyonunun bilû
mum tetkik işlerinde ve vazife ieabı memur 
naklinde. 

3 » Ş^vrole 15.10331 Eskişehir tohum ıslah istasyonunun bilûmum 
hizmetlerinde, köy tetkik işlerinde ve vazife 
ieabı memur naklinde. 

1 » Ford 18-541854 Adapazarı Tohum ıslah istasyonunun bilû
mum hizmetlerinde ve vazife icabı memur 
naklinde. 

2411 s> Ford 18-4665725 Ankara Tohum ıslah ıstosyonunun bilûmum 
hizmetlerinde, köy tetkik işlerinde ve vazife 
icabı memur naklinde. 

19 .» » A. . 152013 Seyhan Ziraat mektebi başteknisyenliğinin 
bilûmum mücadele islerinde. 

* A. B. 1594286 » » » 
> A. A. 1994300 Urfa Ziraat müdürlüğünün bilûmum mücade

le işlerinde. 
> A. A. 1594155 » > » 
» A. A. 1550884 » » ' . » 
» Mardin Z i raa t müdür lüğünün bi lûmum mü

cadele işlerinde, 
» 1594534 Manisa Z i raa t müdür lüğünün bi lûmum müca

dele işlerinde. 
» A. A. 3253680 Samsun Zi raa t müdür lüğünün bi lûmum mü

cadele işlerinde. 
Layman t 8621755 izmir Z i raa t mücadele is tasyonunun bi lûmum 

mücadele işlerinde.. 

20 
40 

29 

17 

26 

» 
9 

» 
» 
» 

> 

> 

» 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
5 

5 
5 
5 

5 

5 

5 

5 

2 030,50 

2 435 

2 480 

2 650 

2 500 

1 875 
1 875 

1 875 
1 875 
1 875 

1 875 

1 875 

1 875 

1 660 

3-12-1939 ' 

7-2-1938 

13-i 

1938 
I 

1939 -^ 

1939 | 

1930 
1930 

•1930 
1930 
1928 

1930 

1928 

1928 

i -1938 



1 
1 
1 
9 

58 

264 

477 
24 

Otomobil 

Motosiklet 

Kamyonet 

» 

Desoto 

N. S. U 

G. M. C 

30 Motosiklet (sepetli) 

8 Kamyon 

5 Kamyonet 

32 

1 

55 

16 
31 

Kamyon 

» 

> 

» 
> 

Hersedes 

Ford 

Şevrole 

Ford 

S. N. 17758 Ankara Tohum ıslah istasyonunun kamyonet 
İle ifası lâzımgelen işlevinde. 

255560 Ankara Ziraat mücadele müdürlüğünün bilû
mum mücadele işlerinde. 

255565 > ' • » • » • 
22826-166 Seyhan Ziraat mücadele istasyona müdür

lüğü, 
Rize fidanlığı. 
Kastamonu. 
Manisa Teknik okulu. 
Teknik okulu bahçe enstitüleri ve ziraat mü
dürlükleri. 
Ziraat teşkilâtı için. 

Yet&riner umum müdürlüğü teşkilâtında 

720087 Bandırma Merinos çiftliği; hububat ve diğer 
nakliye işlerinde. 

17382 Bursa Merinos müfettişliği; koçların aşım du
raklarına şevki, sepermalarm nakli, hastalık
ların takibi ve damızlıkların iaşelerinin temi
ni için. 

6075020 Bandırma çiftliği; hububat ve diğer nakliye 
işlerinde. 

Pamuk teşkilâtında 

4917011 Adana Pamuk deneme istasyonu ve üretme 
çiftliğinin muhtelif levazım naklinde. 

8-80488 Malatya Pamuk deneme istasyonu ve üretme 
çiftliğinin muhtelif levazım naklinde. 

BBB. 8.4324493 Nazilli Pamuk deneme istasyonu ve üretme 
iftliğinin muhtelif levazım naklinde. 

18.5079679 > » > 
476709 Adana Pamuk deneme istasyonu ve ürteme 

çiftliğinin muhtelif levazım ve memurların. 
naklinde. 

3 500 1936 

5 
6 

5 

745 1938 
745 1938 

2 985 1940 
(Yeniden alınacaktır) 

» » 
(Yeniden alınacaktır) 

» » 
» » 

5 3 500 23-5-1940 tf 

§ 

5 . 2 395 18- 5 -1939 

5 3 200 

4 1 970 1-6 -1939 

4 2 400 29-9-1929 

3 4 477,50 26-4-1938 
4 2 750 29-11-1939 

4 1 8 5 0 15-4-1939 



o 
^ No. Nevî • 

7 Kamyon 

29 > 

Markası 

Şevrole' 

Enternasyonal 

Motor No. 

6202GO 

4941 

7 > 

30 

Ford 

Tahsin edilen İşiıi mahîye.ti 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadr Ljr'a larilıî 

6202609 Eskişehir Pamnk deneme istasyonu ve üretme 
çiftliğinin muhtelit levazım ve memurların 
naklinde. 1 

49412 Adana Pamuk deneme istasyonu ve üretme 
çiftliğinin muhtelif levazım ve memurların 
naklinde. 4 

18.4093 Nazilli Pamuk deneme istasyonu ve üretme 
çiftliğinin muhtelif levazım ve memurların 
naklinde. Köhne 

B. 5288613 » ' » . » 1 

1 760 1936 

2 S50 29- 5 -1939 

991 6-9 -1934 
SOO 27- 7 -1036 

2324 Kamyonet 

2118 

3400 Doç 

2770 » Ford 
Motosiklet (sepetli) 

Yüzsek ziraat enstitülerinde, 

B. B. 18-3854201 Ankara llcrkcz Yüksek ziraat enstitüsü ihti
yaçlarının temini ve talebe tetkikatında kul
lanılır, 

18.4253881 
18.5342564 

405101 İstanbul Büyükd ere Bahçeköy Orman fakül
tesi ihtiyaçlarının teinini ve talebe tetkikatın
da kullanılır. 

17825104 » • » » ' 

> 

5 3 400 14- S -1937 
5 4 000 31- 5 -19:19 
5 4 000 20- 5 -1940 

O 
o 

5 3 400 2-12-1931 
.5 .3 800 25-1-1932 

(Yeniden alınacaktır) 

170 Otomobil [11 

171 » [1] Desoto 

Ziraî kombindlaf 

4056709 Ankara Zirai kombinalar müdürlüğünün Zi-
rai kombinalar teşkilâtında istihdam edilen 
ma ki nişti erin kontrolü için köylere gitme iş
lerinde. 3 

3 
2 275 
3 650 

23- 9 -1937 
28- 5 -1938 

[1] Kamyonet olarak kutta?ıilmaktadır. 



1893 Kamyonet Ford 78-790 B. 5840 Ankara Zirai kombinalar müdürlüğünün köy
lerde bulunan makineler için yedek parça, me-
vaddı müştaile ve saire nakil işlerinde. 

1 
1 
1 
6 
5 

10 
15 
5 

38 
7S ' 
13 
1 

33 
3 . 

2' 
23 
1 

11 
42 
34 
16 
13 
10 

4 
10 

5 
5 ' : 
3 

Bisiklet 
* 
» . • 

» 
> 

Binek arabası 
> 
» 

Yük arabası 
» 
» 
» 
» 

Ki2ak 

Yük arabası 
' » 

Binek arabası 
• » 

Yük arabası 
» 
» 

Binek arabası 
» 
» 

Yük kızağı 
Binek kızağı 
Yük kızağı 
Binek kızağı 

Ziraat umum müdürlüğü teşküâttnda 

Mersin fümigatuvarmda. 
Merkez mücadele esntitüsünde. 
izmir mücadele istasyonunda. 

• Tohum ıslah istasyon hırında. 
Bahçe ziraatı müesseselerinde. 
Tohum ıslah istasyonlarında. 
Bahçe ziraati müesseselerinde. 
Orta ziraat mekteplerinde. 
Tohum ıslah istasyonlarında. 
Bahçe ziraati müesseselerinde. 
Ziraat mekteplerinde. 
Tavukçuluk enstitüsünde. 
Fidanlık ve ziraat mekteplerinde. 
Tohum ıslah istasyonlarında. 

Veteriner umum müdürlüğü teşkilâtında . 

Balıkesir Merinos müfettişliği. 
Bursa Merinos müfettişliği. 
Balıkesir Merinos müfettişliği. 
Bursa Merinos müfettişliği. 
Aygır depolarında. 
înekhanelerde. 
B akt eriyolo j ihanel erde. 
Aygır depolarında. 
înekhanelerde. 
Bakterİyolojihanelerde. 
înekhanelerde. 
înekhanelerde. 
Aygır depolarında. 
Aygır depolarında.. 



* 3 

<3 No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

2 Yük arabası 
1 Binek arabası 

40 Yük arabası 
6 Binek arabası 

'. Pamuk teşküâU 

12 Yük arabası 

6 » 

4 ' ' ; » • ' 

4 »• 

1 - Yaylı araba 

Yüksek ziraat enstitüsü 

7 v . Bisiklet 
3 Bisiklet 

1 Süt arabası 
I Yaylı araba 
1 Sap arabası 
2 Yük arabası 
1 Çöp arabası 

••;';• ' Havalardaki motorsuz nakil vastialan 

6 - Binek arabası • - . . . - . . - , . „ Sultansuyu harası 
8 A » ' " ' • ' • ' ' v "'.'"'"",^\ • - Ç i f t e l e r ' »" 

Teçhizat deposunda, 
Tahaffuzhanelerde. 
Merinos çiftliğinde. 
Merinos çiftliğinde. 

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. 

Muhtelif enstitülerin servislerinde. 
idare müdürlüğü, muhasebe, idare müşavir
lik işlerinde. 
Sütçülük enstitüsü servisinde. 
Nebatları ıslah, yetiştirme enstitüsünde. 

îdare müdürlüğü servislerinde. 



3 
3 

21 
40, 
40 
40 
10 
120 

» 
» 
» 

Yük arabası 
» 
& 
> 
> 

Konya > 
Çukurova » 
Karacabey » 
Sultansuyu » 

'" Çifteler » 
Çukurova » 
Konya » 
Karacabey » 

Ziraat vekaletine bağlı bütçesi Büyük Millet Meclisinden geçmeyen müessese
lerde kullanılmakta olan nakil vasıtaları cetveli 

9 Kamyon 

Otomobil [1] 

Opel 

Doç 

1 Otomobil [1] Şevrole 

38 Otomobil [1] Şevrole 

Motosiklet (sepetli) 

11/303 Sultansuyu harasının zahire, eşya ve malze
menin nakli işleri için. 

85628 Karacabey harasının birbirinden çok nzak 
mevkilerini teftiş ile gerek kaza ve gerekse 
vilâyetle olan resmi takip ve bankalardan pa
ra alma, verme için şehirlere gidip gelinme-
siyle müessese memur ve müstahdemlerinin 
hastalık, kaza ve saire gibi ahvallerde kulla
nılmak üzere. 

646013 Sultansuyu harasının birbirinden çok nzak 
mevkilerini teftiş ile gerek kaza ve gerekse vi
layetle olan resmî işlerini takip ve bankalar
dan para alma, verme için şehirlere gidip gc-
linmesiyle müessese memur ve müstahdemle
rinin hastalık, kaza ve saire gibi ahvallerde 
kullanılmak üzere. 

6078643 Çukurova harası hububat ve diğer nakliyat 
işlerinde. 
Sultansuyu harasında, yetiştirme ve ziraat 
mevkileri 25 kilometre gibi son derece uzak 
olduğundan vakit zryama meydan yerilmemek 
üzere hasta hayvanların süratle tedavisine ye-. 
tişebümek için. 

5 2 655 19-2 -1940 

5 3 120 11-5-1939 *° 
I 

5 2 360 14-1-1939 

5 3 300 15-2-1936 

r(Yeniden alınacaktır) 

[1] Kamyonet olarak kullanılmaktadır. 



I No. Nevi Markası 

6 Kamyon 

4 Otomobil [11 

Opel 

Ford 

Motor No. 

11806 

19-5054479 

Motosiklet (sepetli) 

2 Otomobil [1] Şerrole 4495198 

* [1] Fort 45/201704 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira tarihi 

Çifteler harasında zahire, eşya ve malzemenin 
naklî İşleri için. 
Çifteler .arasında birbirinden çok uzak mevki
lerini teftişle gerek kaza ve gerekse vilâyetle 
olan resmî işlerini takip ve bankalardan para 
alma, verme için şehirlere gidip gelişmesiyle 
müessese memur ve müstahdemlerinin hasta
lık, kaza ve saire gibi ahvallerde kullanılmak 
üzere. 
Çifteler harasında; yetiştirme ve ziraat mev
kileri 25 kilometre gibi son derece uzak oldu
ğundan vakit ziyama meydan verilmemek 
üzere hasta hayvani arın süratle tedavisine ye
tişebilmek için. • • -
Konya harasmda; birbirinden çok uzak mev
kilerini teftişle gerek kaza ve gerekse vilâyet
le olan resmî işlerini takip ve bankalardan 
para alma, verme için şehirlere gidip gelîn-
mesiyîe müessese memur ve müstahdemlerinin 
hastalık, kaza ve saire gibi ahvallerde kulla
nılmak üzere. .. • , 
Çukurova harasında; birbirinden çok uzak 
mevkilerini teftişle gerfek kaza ve gerekse vi
layetle olan resmî işlerini takip ve bankalar
dan para alma, verme için şehirlere gidip 
gelinmesiyle müessese memur ve müstahdem
lerinin hastalık, kaza ve saire gibi ahvallerde 
kullanılmak üzere. 

5 2 325 1-12-1939 

5 2 925 1-9-1939 

(Yeniden alınacaktır) 

6 2 500 1-7-1935 

5 2 000 8-4-1939 

[1] Kamyonet olarak kuUamlmaktadır. 



Motosiklet (sepetli) 

2 
2 
1 
1 
9 

3 Kamyon 

Kamyonet 

» ' 

Kamyon 

Şevrole 

Par ' ' o • 

Yetiştirme ve ziraat mevkileri 25 kilometre 
gibi son derece uzak olduğundan vakit ziyama 
meydan verilmemek üzere hasta hayvanların 
süratle tedavisine yetişebilmek için. 

4898176 Karacabey harasında; zahire, eşya ve malze
menin nakli işleri için. 

7403800 • » ' » » . 
120S7 Karacabey harası; zahire, eşya ve malzemenin 

nakli işleri için. 
Çukurova harası. 
Çifteler harası. 
Konya harası. 
Kazova İneklıanesi. 
Manisa ve Yeşilköy İşler sermayeli tohum 
üretme çiftlikleri, 

(Yeniden alınacaktır) 

5 
5. 

5 

2 540 1-8-1935 
2 450 4-9 -1933 

. 3 290 15-1 -1940 
(Yeniden alınacaktır) 

» '• •» ' 

» » 

Devlet ziraat isletmeleri kurumu umum müdürlüğü 

rL 

1 
1 

1 
1 

t-1 
ı-l 

1 
1 
1 
1 

r-t 

1 

1909 
1945 
2020 

1918 
84 

12 

'» 
30 
39 

34 

Otomobil [1] 
Otobüs 
Kamyon 

Kamyonet. 
Motosiklet 
Kamyon 

» 
Otomobil 
Kamyon 

» 
Kamyonet 
Kamyon 

» 
Kamyonet 

Plymotb 
Opel 939 
Fort 937 

Buik 
Miller 
Stüdbaker 
Fort 

> 
Enternasyonal 
Ford 937 
Fargo 938 
Opel 
Ford 934 
Opel 938 

128452 
872/5766 
'3809407 

2932234 
5554S1 

1191 
18/2810592 

, . 288128 
36190 

78/6050 
. ' 3S/36003 

39/5148 
18/930300 

2539561 

Umum müdürlük emrinde. 
Umum müdürlük memur naklinde. 
Umum müdürlük (tamirde ve işletmelere gön
derilmek üzere). 
Ankara Orman iftliği. 
Ankara Orman çiftliği; çiftlik işlerinde. 

» » » 
Yerköy Midilliçoğlu çiftliği; çiftlik işlerinde. 
Lüleburgaz Türkgeldi çiftliği; çiftlik işlerinde. 

» » » 
' . » » y> 

Silifke Tekir çiftliği;. çiftlik işlerinde. 
» • » » 

Dörtyol Karabasamak çiftliği; çiftlik işlerinde 
Seylıaniyo Hatay çiftliği; çiftlik işlerinde. 

5 
4 

3 
3 
4 

1 
3 
5 
5 
5 

3 
5 

2 800 
5 000 

650 
1 250 

250 
7 342 

750 
1 325 
2 600 
2 600 
2 160 
5 250 

495 
1 200 

30-6-1938 
15-7-1941 

15-10-1939 
1-2-1937 
6- 6 -1941 

14-11-1942 
1- 2 -193.7 

1938 
193S 
1938 

1- 7 -1938 
29- 5 -1942 

1- 8 -1939 
1-10-1938 

[ l ] Kamyonet yerine kullamlmalrfadır. 



< 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

2 
1 
1 

3 
2 

No. 

2235 

101 
951 

Nevi 

Kamyon 
» 
» 
» 
» 

Kamyonet 
Motosiklet 
Kamyon 

» • • • 

Kamyonet 

Kamyon 
s > • 

Motosiklet 
Kamyonet 

Kamyon 
Motosiklet (sepetli] 
Kamyon 

Çift atlı araba 
Tek fitli araba 

Markası 

Ford 934 
» 942 

Stütbaker 
Doç 
Fort 942 

» 938 
İndia 938 
Opel 
Stütbaker 
Opel 

Fort 942 
Stntbaker 

Triyıım 
For t 931 

Motor No. 

1958679 
6804017 

1131 
• "21439 

6801671 
4457022 

945 
39/11074 

1182 
39/2606 

: 7 ~ ' ~~. • 

6803581 
199193-2 

100662-
4798396 

.Tahsis edilen işin mahiyeti 

Konya Sarayönü çiftliği; çiftflik işlerinde. 
» » ^ 

Köyceğiz Dalaman çiftliği; çiftlik işlerinde. 
» » » 

• » » •» 

» » » 
Ankara Ticari isletme müessesesi; süt, peynir 
ve sair satış mevaddı naklinde. 
Süt/peynir ve satış mevaddı naklinde. 
Ankara Orman çiftliği Parklar ve bahçeler 
müessesesi; park ve bahçe işlerinde. 

» » » 
Ankara Ziraat âletleri fabrika müessesesi; fab
rika işlerinde. 
Rize çay atelyeîeri için. 

Ormart çiftliği Parklar ve bahçeler müessesesi; 
park ve bahçeler için, 

Miadı 

2 

2 
5 

5 

Mubayaa 
bedeli 
Lira 

2 500 
7 797 
7 342 
5 500 
7 797 
1 500 

650 
4 750 
7 342 

2 715 
7 797 

7 342 
750 

Mubayaa 
tarihi 

20-9-1941 
741-1942 

14-11-1942 
12- 6 -1942 
7-11-1942 

20-10-1940 
17-1-1941 
6-6-1942 

14-11-1942 

31-12-1939 
7-11-1942 

14-11-1942 
14-5-1942 

1 

112 

• 2 400 1942 
(Yeniden alınacaktır) 

^ ^ o & * 



/E-Cetveli 
• Muvazenci umumiye kanunu: Madde — 4 

[Kadroları masraf tertibinden yaiMİneak hizmetlere ait tertipler] 



- E/2 — 

IİV M. Muhassasatm ııcv'i 

Büyük Millet Meclisi 

25 3090 sayılı kanun gereğince yapılacak Meclis itinasının inşaat masraf lan ve 'istimlâk bedeli 

Başvekâlet 

71. 1 Ücret ve yevmiye 
73 Muhtelif evrak haz inci erinin tasnif ve tevhidi umumî masrafları 

Matbuat umum müdürlüğü 

105 Neşriyat, turizm ve propaganda masrafları ı 
107 İ Ankara Radyodifüzyon, istasyonu ve stüdyoları 

2 Sair radyodifüzyon istasyonu ve stüdyoları 
"109 l Ücret ' " . 

İstatistik umum müdürlüğü 

130 . .1. Ücretler ' • '_ 

• Meteoroloji işleri umum müdürlüğü 

153 Meteoroloji istasyonları tesis ve tamirleri 
154 İler türlü rasat, telli ve telsiz muhabere ve dinleme alet ve cihazları ve malzemesi satm

alıca, tesis, kontrol, tamir ve isletme masrafları, seyyar 'istasyonların işletme, tamir ve 
karoseri imâli masi'afları 

155 Kurs ve staj masrafları -• T ; 
15G Neşir, baskı, kitap, mecmua ve abone bedel ve masrafları! 

Maliye vekâleti 

180 3 Muvakkat müstahdemler ücreti 
196 4 4307 sayılı kanun gcrcğiııeo aynon alınacak nebati yağlar vergisinin her türlü tahsil mas-

masraflan 
197 3 Kambiyo işleri murakabe masrafları 

. 5 Türk borçları idare masrafları 
198 1 Tcsbit, tevzi ve mübadil işleri- ' 
199 Tamir maraflan 
205 İ Muallim ve idare memurları ücreti ' • . 
214 4306 sayılı kanun gereğince Devletçe parasız verilecek giyim eşyası bcdçl ve her türlü 

masrafları 
216 Yasayan diller kursu bilûmumücret ve ^masrafları 
226 3827 sayılı kanun gereğince tesellüm olunan nakil vasıtaları bakım masrafları 



— E/3 —. 
F. M. Mııhassasatm ncv'i 

300 1 Muallim ücreti 

330 i Muallim ücreti 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı 

Dahiliye vekaleti 
35ö 2 Nüfus tahriri 
359 1 Muallim, konferansçı, idare memurları ve mütefcııilt müstahdemler ücretleri 

Emniyet umum müdürlüğü 

389 1 Ücretler 
392 3 Vilâyetlerde açılacak polis kursları idare masrafları ve Öğretme» ücretleri. 

Hariciye vekâleti 

430 3 Muvakkat müstahdemler ücreti 
443 Kongre, konferans ve komisyonlar umüıııî masrafları 
448 Vekâlet kütüphanesinin tanzim ve ıslahı için istihdam edilecek mütehassıslar ücreti 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 

472 1 Umumî masraflar 
473 1 Umumî masraflar 
474 1 Umumî masraflar 
477 1 ' Umumî masraflar 

' 478 İskan iğleri 
479 İnşa, tesis ve tamir işleri 
487 Yüksek sdıhat şûrası azalan huzur ücreti 

Adliye vekâleti 

515 Ceza ve tcvktfcvleri inşa ve esaslı tamir işleri 

Tapu kadastro umum müdürlüğü 

522 3 Muvakkat müstahdemler ücreti 
536 1. İdare heyeti ve muallim ücreti 

Maarif vekâleti 

544 5 Konferans ve inkılâp tarihi dersleri ücreti 
558 1 Tetkik ve vekillik daireleri kütüphaneler masrafları 

2 Derleme masrafları 
3 Nesir masrafları 

560 İstanbul Üniversitesi ve buna bağlı fakülte, müessese ve teşekküllerin umumî masrafları 
502 4 Ankara Devlet kohservatuvan 



— K/İ — 
Muhassasatm nov'i 

565 1 Köy enstitüleri i '. 
2 Köy eğitmenleri kursları 

570 Kütüphaneler umumî masrafları 
57i Orta öğretim Öğretmenleri kursları bilûmum ücret ve masrafları 
570 Meslekî ye teknik okııîlar açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı ka

nun gereğinco yapılacak hizmetler 
578 Milletlerarası kongre, sergi ve müsabakalara İştirak ve ilmî tetkik için gönderileceklerin 

harcırahları ile yol masrafları 
582 1 Lise, Gazi öğretmen okulu ve terbiye enstitüsü, Cîüzel sanatlar akademisi, Siyasal bilgiler 

• okulu yabancı mütehassıs ve öğretmenleri ücreti 
2 Riyaseti Cumhur filârmonik orkestrası ve Devlet konservatuvarı yabancı mütehassıs ve 

öğretmenleriyle muvakkaten getirtilecek yabancı orkestra şef ve virtüozlan ücreti 
3 Meslek okulları yabancı mütehassıs ve muavin ve tercümanlariylc öğretmen ve ustaları 

ücreti 
4 Üniversite yabancı profesörleriyle yardımcıları ücreti 
5 Dil, Tarih - Coğrafya falriiltosi yabancı profesörleriyle lektörlcri ücreti 
(i Yüksek mühendis olculu yabancı Öğretmenleri ücreti j 

Nafıa vekâleti 
599 3 Muvakkat müstahdemler ücreti 
613 3 inşa bedel ve masraflariyle her türlü makine ve alâtler ve malzeme bedel ve masrafları 
614 3 İşletme masrafları 

5 Meriç, su iğleri 
6 Taşkın sulara ve su baskmuvrma karşı 4373 sayılı kanun gereğince yapılacak korunma 

/masrafları 
615 2 inşaat ve işletme malzemesi bedelleriyle bu işlere ait her türlü masraflar 

11 Antalya Limanı mendireğinin tamir ve temdidi ve rıhtım inşası masrafları 
12 2214 sayılı kanuna göre yapüacak Ereğli limanı masraflart 

616 Yapı vo imar işleri, inşaat, istimlâk ve csaslr tamirat masrafları 
017 Ankara lâğımlarının inşa masraf lan 
61S Ankara Gençlik parla masrafları 
«22 1 Ücretler 
624 Hafriyat masrafları 

îktâsat vekâleti 
Ü34 3 Muvakkat müstahdemler üereti 
650 Sanat modelleri satın alınması, dağıtılması masrafları 
653 İgei sigorta idaresi masrafı ile 3008 sayılı kanunun 89 ncu maddesinin tatbiki masrafı 
654 El ve ev sanatları kooperatif lmrslarmm hor türlü kurma, idare etme ve okutma masrafları 

ve öğretmen ücretleri 
050 1 Ücretler 

Münakalât vekâleti 
Muvakkat müstahdemler üereti 
Limanlan temizleme, tarama ve mendirek masraflariyle şamandıra yaptırma, nakil ve yerine 
koyma, bakım ve onarma masrafları 
Liman idarelerinin deniz nakil vasıtalarının «atmalına, yaptırma, işletme, onarma, bakını, 
kızağa çektirme masraflariyle kızak bedelleri 

F. M. 



— E/6 — 
F. M. Mulıassasaüıı nev'i 

682 1 Umujmî masraflar 
683 Devlet Reisine ait deniz nakil vasıtalarının lıer türlü yaptırma, satmalma ve işletme mas-

raflariyle sigorta ücretleri için Devlot Denizyolları işletme umum müdürlüğüne 
087 1 Ücretler 

Ticaret vekâleti 

693 3 Muvakkat müstahdemler ücreti 

Ziraat vekâleti 

Muvakkat müstahdemler ücreti 
Mücadele umumî masrafları * 
Merkez mücadele enstitüsü ve mücadele istasyonları 
Müesseseler umumî masrafları 
Baliğe ziraatı iğleri vo müesseseleri 
Zeytin işleri 
Umumî masraflar 
Umumî masraflar 
Zirai kombinalar 
Tohum temizleme evleri 
Umumî masraflar 
Aygır depoları 
Sığır yetiştirme işleri ve müesseseleri 
Umumî masraflar 
2iraat teknik okulları 
Teknik bahçe okulları 
Ziraat alât ve makineleri ihtisas okulu v" makinist okulları 
Ziraat kursları ve köy eğitmenleri 
Enstitü laboratuvarlari ve tatbikat baliğleri mitizeıno ve işMnıe nmsnıl'ljırı 
Diğer masraflar 
Üeret 
Umumî masraflar . 

Millî Müdafaa vekâleti 

772 4 Askerî fabrikalar 
5 Harita 

815 Hava meydanları ile yollan ve depoları İnşaaü 
823 Yabancı mütehassıs ve müstahdemlerle tomimmılnnn ücretleri 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniş 
4 Askerî fabrikalar 

721 
737 

738 
739 

741 
742 
743 

744 
745 

746 
747 

748 

754 
762 

3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
11 
13 
1 
1 





C - Cetveli: 
Muvazenei umumiye kanunu madde : T 

(Varidat nevilerinden her birinin müstenit oldukları hükümler) . 



Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın miistenidatı 
Nev'i Tarihi No. 

BİBİNCÎ KISIM 

îrat ve servet vergileri 

H U L Â S A 

Kazanç vergisi 

Kanun 22. 
5. 
23. 
30, 
24. 

1934 
1934 
1935 
1935 
1936 

T. B. M, M, Karan 

12. 6 .1937 
20. 6 • 1938 
24- 5 .1940 
17. 5 .1940 
29. 5 ,1940 
17. 6 .1938 

16. 6 .1939 

3 . 7 . 1 9 3 9 

16 .12.1942 

11. 6 .1937 

2395 
2574' 
2729 
2751 
2957-
3258 
3470 
3840 
3828^ 
4040 ( 
3460 

3645 

3659 

4325 

1010 

Kazanç vergisi kanunu 

Tadilleri ve ekleri 

Fevkalâde zam kanunları 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretiyle knruîlan' iktisadi teşekküllerin teşkilâ-
tîyle idare ve murakabesi hakkındaki kanunun 
46, 47, 48 hci maddeleri 
istanbul Elektrik, Tramvay ve Tönel idaresi 
teşkilât ve tesisatının istanbul belediyesine dev-
rine dair kanunun 12 nci maddesi 
Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylık
larının. tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
18 nci maddesi 
Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik 
müesseselerinin idare işletmeleri hakkındaki ka
nunun 26 nci maddesi 
Kanunun 3 ncü maddesinin 1 ve 21 nci fıkraları 
hakkında . 

Kanun 

» 

Hayvanlar vergisi 

20 , 1 .1936 2897 Hayvanlar vergisi kanunu 
23..3 .1938 • 3343 Tâdili 
S * î 'ÎÜtİ 1£ffl Fevkalâde zam kannnlan 
27. 5 .1942 4226J iCVMai l"w •**"** *"•"«"««* 



.— ö/â — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın miistenidatı • 

Nev'i Tarihi No. H U L Â S A 

Kanun 

T. B. M. M. Karan 

Veraset ve intikal vergisi 

3 .4 .1926 
4 . 7 . 1 9 3 1 

29 . 5 .1941 
30. 6 .1932 

797 
1836 
4040 
721 

Veraset ve intikal vergisi kanunu 
Tadili , 

'Fevkalâde zam kanona 
Mübadil ve muhaeirlerle harikzedfilere 
edilen gayrimenkullerin vergisi hakkında 

temlik 

Nizamname 

Kanun 

Nizamname 
Kanun 

1. V. H. Karart 

Mukavelename 

26 mart 1322 
1 Kâ. Evvel 1329 

6 nisan 1334 
26. 3 .1931 

. 14. 6 .1935 
17. 6 .1942 

16 mayıs 1317 
24 . 3 .1926 
10. 6 .1927 

14. 6 .1935 
23 . 5 .1938 

26. 5 .1941 

18 mayıs 1336 

Madenler rüsumu 

— Maadin nizamnamesi 

1794 
2818 
4268 

792 
927 

2809 
2/8830 

2/15858 

Ek ve tadilleri 

Taşocaklan nizamnamesi ^ 
Petrol kanunu 
Sıeak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap* 
lıcalar tesisi hakkında 
Ek kanun 
Ereğli kömür havzasındaki ruhsatnameli ocaklar
dan istihsal edilen kömürlerden % 3 nispî resiın 
alınması hakşkmda 
Ereğli kömür havzasındaki kömürlerden % 1 re
sim alınması hakkında 
Ergani bakır madeni hakkında 

İKİNCİ KISIM 

istihlâk ve muamele vergileri 

Kanun 

A) Gümrük vergileri 

I. Gümrük tarife kanunu ve ekleri 

1 .6 .1929 1499 Gümrük tarifesi kanunu 



Ö/4-
Vergilerin ve resimlerin .ve sair hasılatın müstenidatı 

Nev 'i Tarihi No. M u :h Â S A 

Kanıın 
» 
7> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* » 
» 
> 
* 
» 
» 
» 

5 .12 .1929 
29. 3 .1930 
2,6.1930 
12. 6 .1930 
26. 3 .1931 
7. 1..1932 

31. 5 .1933 
9. 4 .1937 -
29. 6 .1937 
15.12.1937 
20> 4.1938 
17 . 6 .1938 
27. 6 .1938 
12.12 .1938 
12. 6 .1939 
18 . 1 .1940 
17. 1 .1940 
5'.(İ.1942 

25 . 4 .1938 
24. 6 .1938: 
29. 6 .1938 
15.12 .1939 
19. 1 .1942 
.5". 6 .1942 
C. 7.1939 
4. 6 .1942 
3. 1 .1941 

1535' 
1577 
1669 
1717 
1795 
1926 
2255 

• .3152 
3264 
3283 
3369 
3465 
3506 
3544 
3641 
3781 
3775 
4225 
3373' 
3496 
3528 
3746 
4172 
4246 
3702 
4243 
3970 

Tefsir 

T. B. M. M. Karan 

î. V, H. Karar
namesi 

> Tadil ve ekleri 

Bazı maddelerin gümrük vergileri hakkında Hü
kümetçe ittihaz edilen-kararların fcasdikma daû-

Sinema Mimlerinin gümrük vergileri hakltmdâ 
Bu husustaki kararın tasdikma dair 
Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette tica
ret anlaşmaları ve modüs vivendiler akdine ve 
bunların şümulüne giren maddelerin gümrük re
simlerinde değinildikler yapılmasına ve anlaşmaya 
yanaşmıyan Devletler müvaridatına karşr tedbirler 
.alınmasına salâhiyet verilmesi hakkında 
Şeker İstihlâk ve gümrük vergileri hakknda 

Tarife kanuna hakkında 

12. 6 .1935 2785-
3.12.1931 172 
11. 6 .1933 190 
12.2.1931 616 
8.11.1935 903, 
9 . 1 . 1 9 3 4 2/20 Maden kömürksrî hakkında 

30'. 4 .1938 2/8672 Camdan fenni cihazlar hakkında 
13. 1 .1939 2/10258 Çiçekler hakkında 

Kamm 

ÎI. Gümrük kanunu ve ekleri 

11 nisan 1334 — ÇHimrük kanunu 



— C/6 
Vergilerin ve resimlerin.ve sair hasılatın müstenidatı 

Nftv'i Tarihi No. 

Kanun 
• » • 

» 

ı r u ij A S A 

T. B-..M.M.-Karan. 

14 şubat 1340 
4. 1 .1926 
7. 0 .1926 
7. 6 .1926 
4. 1 .1930 
15 . 2 .1930 
15. 6 .1930 
7 . 4 .1932 
28.12.1933 
23. 6 .1934 
22.12.1934 
20 . 1 ,1939 
7. 1 .1932 
17. 1 .1940 
30. 6 .1941 

414 
705 
905 
906 
1549 
1560 
1723 
1940 
2372 
2533 
2646 
3567 
1918 
3777 
1253 

•. Ele ve tadilleri 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkımla. 
Tadili 
Gümrük kammunun 35 nei maddesi hakkında 

Kanun 

B) (litmriiklerde dhnan diğer vergi ve resimler • •• - . • ~ • »• 

I. Rılıtım resini ve 3023 numaralı kanunla alınan malrtu ücret. 

10. 6 .1936 3023 \ istanbul ve izmir limanlannm sureti idaresi hak
kında kanun 

Kanun 

II. Müdafaa vergisi 

28. 5 .1934 2456 Gümrüklerde, istimal olunan baz[ evraka müdafaa 
mılu ilsakı hakkında kanrm 

23.12.1934 2672) — m ,„.,.«. . 
17. 1.1940 3776İ Bk vo tadilleri 
29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde zam kûmum 

O) Gümrük vergilerine haizi tesir olan ve ahdî tarifeleri ihtiva eden Ticaret Mukavele
lerinin tasdiki hakkında kanunlar 

Kanun 31. 5 .1930 1671 Türkiye Hükümeti ile isveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret vo seyrisefain mukavelenamesinin 
tasdiki 

7 . 6 .1930 1689 Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümeti ara
sında münakit ticaret mukavelenamesinin tasdiki 

21 . .1. .1939 3569 Türkiye - Almanya Ticaret mukavelenamesine 
müzcyyel olarak Ankara'da tanzim ve imza edilen 
Üçüncü itilâfnamemn tasdiki 

7 .6 .1930 1690 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında 
münakit Ticaret vo seyrisefain muahedesinin tas
diki 



ö / ö -
Vergilerin ve resimlerin ve sair lıasüatm müstenidatı 

Nev'i • • Tarihi . N o . H U L İ S İ 

Kanun 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

7.6.1930 

26. 3 .1931 

4.6.1934 

3.6.1935 

28.5.1933 

29. 1 .1936 

16 . 6 .1939 

1691 

1799 

2499 

2756 

2237 

2909 

"3646^ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti 
arasında münakit Ticaret ve seyrisefain muahede
sinin tasdiki 
Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki Ticaret ve 
seyrisefain-mukavelesi hakkında 
Türkiye - Bulgaristan arasında akit ve imza edi
len Ticari itilâfnamenin tasdiki 
2499 sayılı kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret 
mukavelesinin bir numaralı cetvelinde yapılan de
ğişiklik hakkmda 
Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve 
seyrisefain mukavelesinin tasdiki 
Türkiye ile Yunanistan arasında münakit 30 ilk 
teşrin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefain 
mukavelesine ek Anlaşmanın tasdiki 
Türkiye CumhlriyeÜ ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında imzalanan Ticaret anlaşmasının tas
diki ; • • ; ! ; 

Kanun 

> 

Muamele vergisi 

28, 5 .1940 3843 Muamele vergisi kanunu 
6 . 1 .1941 3973] 

10 .8 .1942 4290 [ Ek ve tadilleri 
13.11.1942 4307 j 
17. 5 .1940 38281 
29. 5 ,1941 4040 î- Fevkalâde zam kanunları 
27 . 5 ,1942 4226J 

Dahili istihlâk vergivİ 

Kanun 

» 

12 
12 
25 
27 
16 
22 
19 
26 
14 
14 
17 

A) 

. 6 

. 6 

. 1 

. 5 

. 1 

. 7 

. 4 

. 5 

. 6 
, 6 
. 5 

Seher, glikoz ve mayi madeni mafırukat 

. 1930 1718 Dahilî istihlâk vergisi kanunu 
.1935 
.1937 
. 1942 
.1943 
.1931 
.1934 
. 1934 
.1935 
. 1937 
.1940 

27851 
3101 
4225 
4385J 
1871 
2414 
2448 
2796 
3263 
3828 

Şeker ve glikoza ait hükümlerin tadilleri 

Mayi madeni mahrukata ait hükümlerin tadilleri 

Fevkalâde zam kanunu 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Nev'i Tarihi No, H U L A S A 

Kanun 

Tefem

i n Elektrik ve havagazı • 

24. 5 .1934 2442 Elektrik ve havagazı istihlâk resmi hakkında 
14. 6 .1937 3260 Tadili 
29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde zam kanunu 
11.' 8 .1937 224 2442 numaralı kanunun 1 nci maddesinin (G) fık

rası hakkında 

Kanun 

T. B. M. M. Kararı 

C) Bazı maddelerden alınan istihlâk vergisi 

27. 5 .1935 

29. 6 .1939 
1940 25 

17 
29 
27 
11 

4 
5 
5 
5 
6 

2731 Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkında 
kanun 

3636! T a a i l l e l , 

1940 38281 
1941 4040 j- Fevkalâde zam kanunları 
1942 4226J 
1937 1009 2731 numaralı kanunun 1 nci maddesinin 5 nci fık

rası hakkında 

Sıt ve kara av vergileri 

Nizamname 

Kanun 
Nizamname 

» 

Kanun 
» 

19 nisan 1298 
22 haziran 1305 

6 nisan 1340 
26 kânunusani 1297 

22 haziran 1305 
20 K. evvel 1318 
11 haziran 1322 

16 nisan 1338 
18 . 1 .1926 
22. 4 .1926 

5 . 5 . 1 9 3 7 

-l 
Dersaadot ve tevabii balıkhane nizamnamesi 

Ek ve tadiller 465i 
— Zabıtâi saydiye nizamnamesi 

-218 
721 
820 

Ek ve tadiller 

Zabıtai saydiye ve istanbul ve tevabii balıkhane
sine müteallik nizamnemelerin bazı maddelerini 
tadil eden kanun 

3167 Kara avcılığı kanunu 

Kanun 

Nakliye resmi 

10 nisan 1340 472 Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 

. kanun 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Nev'i Tarihi No. 

Kanun 

H U İ J İ S A 

25 . 6 .1933 
24. 5 .1940 
17 . 5 .1940 
29. 5 .1941 
27. 5 .1942 
31. 5 .1930 

S i Uk ve tadiller 3842J 
38281 
40.40}-' Fevkalâde zam kanunları 
4226J 
1667 Devlet Demiryolları ve limanları idarei unmmi-

ycsinûı teşkilât ve vezaifino dair kamına müzey-
yel kamımın 1 ırei maddesi 

Kanun. 15 nisan 1338 

6 nisan 1340 
(i nisan 1340 
13.12.1935 

. Sefineler rüsumu 

,216 Mcrakibi bahriyeden alınacak rUsııın hakkında 
kanun 

4G6İ 
467 i Ek ve tadilleri 

2864 Turist gemilerinden: alınan resimlerden bazıları
nın indirilmesi hakkında kanun 

Kamın 23. 5 .1928 
14.12.192!) 
28. 5 . 1934 
.16.10\ 1935 
22 . C . 1938 
27. 1 .1939 
6,7.193!) 
3 . 1 .1940 

29 . 5 •1941 
27. 5 .1942 
20. 6 .193S 

• Ek vo tadiller: 

Damga resmi 

1324 Damga resmi kanunu 
15411 
2455 
2828 
3478 
3590 
3702 
3765, 

422fif fevkalâde zanvkamuıları 

3437 Tütün: ve Tütün inhisarı kanununun 112 nci mad
desi 

Kanun 

T. B. M. M. karan • 
Nizamname 

16. 5 . 
15.12. 
22.12, 
4. 7 . 

Tapu harçları ve kaydiyeler 
1929 
1934 
1934 
1931 

1451 Tapu harçları kanunu 
2613 Kadastro ve taptı tahriri kanunu 
2644 Tapu kanunu 
1836 Vorasct ve intikal vergisini ınuaddU kanunun 

50 ııei maddesi 
1023 Tapu kanununun muvakkat maddesi hakkında 29.12.1937 

5 .12.1935 2/3542 : Kadastro ve tapu tahriri nizamnamesi 

http://Anr.nl
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstonidatı 

Ncv'i Tarihi No. H U L Â S A 

Kanım 

T. B. M. M. Koran 

9. 6 .1934 
20.12.1934 
16. 1 .1939 
10 . 8 .1942 
28. 6 . 1939 

Malıîîcmo Jtarçlan 

2503 Adliye harç tarifesi kamum 
2629") 
3560}- Ek ve tadilleri 
4289J 
1059 33 ncü madde hakkında 

Pasaport ve kançılarya ve ikamet teskeresi 

Kaim ıı 
» 

23. 
12, 

15. 
23. 
21. 
28. 
29. 

6 
. 5 

12 
5 
10 
6 
C 

.1927 • 

.1928 

.1941 

.1928 

.1935 

.1938 

.1938 

1143 
1260 

4151 
1318 
2833 
3519 
3529 

Şehbenderlik rüsumu kanunu 
Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlar bak
landa 
Tadili 
Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkında 
Tadili 
Pasaport kanunu 
Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hak
kında kanun 

Kanun 15 .6 .1938 
24. G .1938 
14.11.1942 

Noter harçtan 

3456 Noter kanunu 

Dİğcr harçlar 

Kanını 

Niüiinmaınü 

Kamın 

14 ağustos 1330 
24. 1. .1927 

2. 3 .1927 

14. 5 .1928 

17 . 6 .1938 
11. 5 .1939 

9 .10.1939 

964 
9S4 

1262 

3458 
2/10941 

3728 

Nüfus kanunu 
Eczacılar vo eczaneler baklanda 
Ecza ticarethaneleri ile sanat vo ziraat işlerinde 
kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin 
satıldığı dükkânlara mahsus kanun 
ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar hakkındaki ka
nun ' '.; \ • :* 
Mühendislik ve mimarlık hakkında 
3458 numaralı kanunun 6 ncı maddesine tevfikan 
alınacak harçlar hakkında 
Mütehassıs tabipler, kimyagerler ve diğer sıhhiye 
memurlariyle fennî gözlükçülere ve hususi has
tane açacaklara verilecek ihtisas vesikası, şaha
detname ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar 
hakkında 



— 0/10 — 
Vergilerin vo resimlerin ve sair hasılatın müstemidatı 

Nev'i Tarihi No. 

Kanım 
» 

Nizamname 

Kanim 
İrade 

10 mart 1296 
2 . 4 . 1 9 3 2 

28 nisan 1304 
12 ağustos 1317 • 

2 . 3 . 1 9 2 9 
25 mart 1321 

1939 
— 

1401 

H U L A S A 

İhtira beratı kamımı 
T a d i l i • • ' . ' • . • 

Alâmeti farika nizamnamesi 
Ek ve tadili 

İhtira beratı ile alameti farika rüsumunun taz'ifi 
hakkında 

Kamın 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

2 şubat 1310 405 Zabıtai sıhhiyei hayvaniye kanunu muvakkatini 
muaddil kanun 

3 . 5 .1928 ' 1234 Hayvanların sağlık zabıtası lıaldcında kanun 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

İnhisarlar safi hâsılatı 

Kanuni 
» 
» 
» 
s 

17 . 6 .1938 
28. 5 .1934 
17 .. 5 .1940 
29. 5 .1941 
27'. 5 .1942 

Tütün 
3437 Tütün ve Tütün (inhisarı kanunu 
2460 Tütün müdafaa vergisi hakkında kanun 
38281 
4040}- Fcvka'lâdc zam kanunu ve ekleri 
4226J 

Kanun 

Tuz 

11.12.. 1936 3078 Tuz kanunu 
29 . 5 .1941 4040 Fcvkalâdo zam kanunu 

Kanun 

İspirto ve ispirtoht içkiler 

8, 6 •, 1942 4250 ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu 
28 . 5 .1934 2460 Müskirattan, alınacak müdafaa vergisi kanunu 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstonidatı 

Nev'i Tarihi No. H U L Â S A 

Kanun 
» 
» 

î. V. H. 
namesi 

Karar-

17. 
29. 

.27. 
1. 

5 
5 
5 
8 

.1940 

.1941 
.1942 
.1942 

38281 • • . 
4040}- Fevkalâde zam kanunu ve elden 
422GJ 

2/18435 inhisarlar idaresinin buz, gazoz, soda, malt huİâ 
sası, asit karbonik ve kolanya yapıp satabileceği 
hakkında ' ! i • • ! .! -sr ş 

15 . 8 .1942 2/18617 Dış, memleketlerden getirilen ispirtolu mcvaddra 
inhisar resmi miktarının ve yurt içinde satılan, 
ispirtolu maddelerden alınacak inhisar resminin 
asgari ve âzami hadlerinin tesbiti hakkında 

İG. 1 .1943 2/19329 Bir kısım sıhhi müesseselerle eczanelere verile
cek ispirtoların fiyatı hakkında 

Kanun 

Barut ve patlayıcı maddeler, siîâlt ve teferruatı 

14. 1 .1943 4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 
inhisarı hakkında 

Kanun 
t V. H. Karar
namesi 

KaJıve ve çay 

25. 5 .1942 4223 Kahve ve çay inhisarı kanunu 
25 . 8 .1942 2/18CG2 4223 sayılı kanunla inhisar altına alınan kahve 

ve çaydan alınacak asgari ve azami inhisar resmi 
hakkında • ! i ; 

Kamın 

Kİbrît ve çakmak 

1. G . 1929 1503 Kibrit ve çakmak inhisarı halikında 
15. G .1930 1722 Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine 

müteallik muamelenin tasdiki 

27* 5 1942 4226V F « T k a l f " l ( ! zam kanunu ve eki 

Kanun 21 . G . 1927 

Oyun hâğtât 

1118 Oyun kâğıtları inhisarı hakkında 
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Vergilerin VG resimlerin ve sair hasılatın mustenîdatı 

Ncv'i Tarihi No. H U L A S A 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Devlete ait emval ve hâsılatı 
ICiıııuiı1-
» 

• » . - . • • •-. 

Nizamname 

,8.2.1937 
13. G . 1938 
17. 6 .1942 
Ö. 8 .1938 

311G 
3444 
4268 

2/9634 

Orman kanunu 
Eki 
Madenlerin aranma ve işletilmesi hakkında. 
Orman Umum müdürlüğü memurlarının göreceği 
işlere dair nizamname 

İCiınun 

Gayrimenkul icar ve ccrimi&îllcri 

2 . G .1934 2490 Arttıranı, eksiltme ve ilıalo kanunu 

Menkul ve gayrimenkul mallar sahş hasılatı 

Kainmu muvakkat 

Kanun 

13 eylül 1331 

15. 4 .1339 

21. 4 .1340 

14. 1 ,192G 
17.2.192G 

22. 2 ,192G 

24. 5 .1928 

2.6.1929 

7. 4 ,1932 

27". 6 ,1932 

11, 6 .1933 

2. G . İ934 -
28. 6 .1938 

6. 1 .1941 

— 

333 

499 

71G 
743 

748 

1331 

1505 

1943 

2033 

2300 

2490 
3524 

3975 

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlubatı metrukesi baklanda 
13 eylül 1331 tarihli kanunu muvakkatin bazı 
maddelerinin tadiline, dair 
Ziraat bankası matlubatı atikasının sureti tedi
yesine dair 
Borçlanma kanunu 
Türk kanunu medenisinin Hazineye intikal ede
cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
Emvali milliye ve metrukeden veya mazbut va
kıflardan bazı müesseselerle belediyelere satıla
cak arazi ve arsalar hakkında 
Mübadil, gayrimübadil, muhacir ve saireye ka
nunlarına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olu
nan gayrimenkullerin tapuya raptı hakkında 
Şark mcnatrkı, dahilinde muhtaç Jîürraa tevzi edi
lecek araziye dair 
Mazbut emlâk, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili 
verilecek emlâk ve arazi hakkında 
Hazineden taksitle gayrimenkul satın almış olan
lara mütedair 21 mart 1931 tarihli tecil kanununa 
müzeyyel kanun 
Devlete aît bir kısım binalar satış bedeliyle resmî 
daireler yapılması haltkında 
Artırma, eksiltme ve ihale kanunu 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimcnkullcrin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 
Ek kanun 



_ c / i â — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstcnidatı 

Nov'i 

Kanun 

Kararname 

Tarihi 

18. 1 .1939 

No. H U L Â S A 

3563 Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvan
ların çiftçiye satılması hakkndaki kanunun 2 nci 
maddesi 

5 . G . 1939 3631 Devlet kinini uıütcdavil sermayesi . hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesi 

5 . 6 .1939 3067 2510 sayılı iskân kanununun 12 nci maddesini 
kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddelerine 
birer fıkra ekleyen kanun 

9 . 6 . 1 9 4 1 4062 İskân kanununun 39 nen maddsinin tadili hak
kında kanun 

24.11.1939 2/12374 3067 sayılı kanunun birinci maddesinin (B) fık
rasının sureti tatbikma ait talimatnamenin kabu-
lünc dair 

17. 8 ,1940 2/14177 Toprak tevaii talimatnamesinin meriyete konul
masına dair 

BEŞİNCİ KISIM 

Devletçe idare edilen müesseseler 

Kamın 

Devlet Demiryolları *• ' ' • ' • • ' : "' '•;""! ~ ; " 

23. 5 .1927 1042 D . D. Y. ve limanları idai'öi umümiyesınin teşki
lât ve vezifine dair' 

31.12.1928 1375 Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolu iti
lâf namesi 

28.12.1933 2376 Sıcak ve soğuk maden suları hakkında tenzilâtlı 
tarife tatbik edileceğine dair 

3.0 . 7 .1940 . 3893 Erzincan sarsıntısından müteessir olan mıntakaya 
yanılacak nakliyattan alınacak ücretlere dair 

Kanunu muvakkat 23 şubat 1328 

Kanun 

» 

26 T. Sani 1339 
11. 6 .1933 

Posta, telgraf ve telefon 

— TcatÜ muhaberata hadim hususi elektrik hututu 
hakkında 

'376 Posta kftmmü . . . • " ' ^ 
2298"} 

18. 5 .1935 2721J- Tadilât ve ekleri 
1.12.1942 4133J 
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Vergilerin vo'Tesîmîerin ve sair hasılatın müstonidatı 

Nev'i Tarihi No. H U L İ S A 

Kanun 

» 

4 şubat 1340 

30. 5 . 
1.12. 
7. 1 

21.12 
21.12 
1 . 5 

18, 
10, 
12, 
•25, 
24, 

9 . 6 
15, 5 

17. 5 

1926 
1928 
1929 

,1931 
1931 

,1933 
1935 
1936 
1936 

,1938 
,1938 
.1937 
,1928 

,1928 
16. 6 .1932 

406 

S76n 

1366 
1379 
1900 
1901 
2164 
2722 
3026 
3054 
3375 
3488 
3222 
1253 

1265 
2009 

Telgraf vo telefon kanunu 
(Bu kanunun 33 ncü maddesi 
nunla kaldırılmıştır) 

835 numaralı ka-

Tadilât ve ekleri 

» 

» 
» • . '• 

» ' 

» 

- -'.'•' ' V • • « ; ••' 

' » 

Kararname 

» 

» 

» 

» 

'» 

22.12.1934 

10. 6 .1935 
16. 1 .1939 

7. 5 ,1941 

7. 5 .1941 

4. 6 .1937 
!.. • • 24. 6 .1938 

27.12.1923 

1. 1 .1928 

1.10.1934 

24.4.1935 

31.10.1935 

20 ; 12.1935 

2640 
* 

2772 
3560 

4023 

4024 

3202 
3491 

185 

6012 

2/1364 

2/2393 

2/3422 

2/3732 

Telsiz kanunu 
P. T. T. İdaresince eşhasa ait akümülâtörlerİn dol
durulması hakkında 
Anadolu ajansı telgraf ücretleri hakkında 
(Eastern) Telgraf kumpanyasiyle münakit Muka
velenamenin fcshiylc (Commariication Imperial 
and International) Limitet şirketiyle bir mukave
le akdi hakkında 
Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesiyle telli 
ve telsiz telgraf ve telefon niı&mnaroesinin tasdikı-
na dair 
Posta, telgraf ve telefon memurları hakkında 
Adli evrakm P. T, T. İdaresi vasıtasiyle tebliği 
hakkında 
Buenes Aires posta kongresi kararlarını havi se
netlerin tasdiki 
Milletler ' arası Telekomünikasyon mukavelena
mesine bağlı protokolların (Kahire 1938) reviz
yonlarını» tasdiki hakkında 
• T. C., Ziraat bankası kanununun 53 ncü maddesi 
Toprak mahsulleri Ofisi kanununun 25 nci mad
desi 
Komanya ile Türkiye arasında Köstence kablo
sunun işletilmesine dair yapılan itilâfnamenîn 
tasdiki hakkında 
Amerika ile Türkiye arasmda taatî edilecek tel
siz telgrafların ücretleri hakkında 
Harici posta mürâselâtmdan alınacak ücretler 
hakkında 
Türkiye ile Amerika Birleşik İlükiimcti arasında 
posta paketleri, teatisine dair uzlaşma hakknda 
Mürascl&ta yapıştırılacak reklâm etiketleri hak
kında 
Anadolu ajansının Iran Pars ajansına yazacağı 
adi matbuat telgrafları hakkında 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstcnidatı 

Ncv'i Taıilıi No. 

Kararname 23 . 3 .1937 

30. 4 .1937 

14. G . 1937 

20. 7 .1937 

1.9.1937 

2.11.1937 

2/6240 

2/G4S3 

2/6823 

2/7138 

2/7319 

2/7598 

19 . 1 .1938 2/8072 

19'. 

14. 
15. 

15. 

9. 

24. 

27. 

19. 

13. 

S, 

3. 

1 , 

7 . 
8 , 

11 

2 

12 

4 

9 

10 

, 1 

, 4 

.1938 

.1938 

.1938 

.1938 

.,1939 

.1939 

. 1939 

.1939 

,1939 

.1940 

. 1940 

2/8077 

2/9250 
2/9441 

2/9884 

2/10342 

2/10445 

2/108GG 

2/11970 

2/12.145 

2/125S5 

2/13231 

H U L A S A 

İstanbul telefon rehberine konacak reklâm ilân
larından alınacak ücret hakkında 
Bükreş posta re telekomünikasyon uzlaşması hak
kında 
Uçaklarla taşınacak evrak, kıymetli mektup ve 
kutu postaları ücreti hakkında 
Umumî telsiz telefon neşriyatım almağa mahsus 
tesisattan her malî sene 5çİn alınacak ücretler 
hakkında , 
Marmaris - Rodos kablosunun işletme mukavelesi 
hakkında 
İstanbul telefon talimatnamesinin tarife bahsinin 
(müteferrik âletler, tesisat ye abonman ücretleri) 
kısmına uzun kordonlar için tesbit edilen ücretle
rin ilâvesi ve istanbul telefon tarifesinde mevcut 
olup 876 numaralı kanunda gösterilmemiş olan üc
retlerin Ankara telefonu için de tatbiki hakkında 
Radyo "satışlarından alınmakta olan ücret miktar
larının, izmir Enternasyonal fuarında teşhir edil
mek maksadiylc getirilecek radyo makineleri için 
iki bucuk liraya indirtmesi baklanda 
İzmir telefon şnrketi tesisatının satın alınması 
hakkında 
Radyo telgraf ücret tarifesinin tasdiki hakkında 
Ankara otomatik telefon tarifesinin izmir telefon
ları için tatbikına dair 
istanbul telefon abonelerinin riayete mecbur ol
dukları hükümler baklanda 
Avrupa rejiminde çekilecek telgraflardan alına
cak ücretlere dair 
İzmir telefon rehberinde yapılacak neşriyat, rek
lâm ve ilânlar için İstanbul rehberinden alman 
ücret tarifesinin aynen tatbiki hakkında 
Türkiye - Bulgaristan. P. T, T. Mukavelesinin 15 
ncİ maddesinin tadili haklımda 
Sergi, panayır ve fuarlarda alınacak telefon tesisat 
masraf ve abunman Ücreti tarifesi hakkında 
Bükrc§'tc toplanan Balkan birliği posta vo teleko
münikasyon komitesinin içtinıaında kabul edilen 
esaslar dairesinde tesbit edilen ücretler hakkında 
Yabancı memleketlerle yapılacak posta muamelâtın
dan alınacak ücretler hakkında 
Yerlerini değiştiren radyo abonelerinden alınacak 
veya kendilerine iade olunacak ücret farkları 
hakkında 
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Yergilerin vo resimlerin ve sair hasılatın müstcmdatı 

Ncv'i ' Tarihi No. 

Kararname 

» 

» 

» • 

» 

10. 8 .1940 

28. 9 ,1940 

17.12.1940 

24.12.1940 
10. 7 .1941 

7 . 8 . 1 9 4 1 

17 . 1 .. 1942 

2/14141 

2/14460 

2/14856 

2/14920 
2/16160 

2/16380 

2/17184 

13. 4 .1942 

3. C . 1942 

30. 9 .1942 
5. 1 .1943 

2/17695 

2/18025 

3.6 .1942 2/18026 

2/18815 
2/19269 

H U L Â S A 

Türkiye ile Fransız mandası altında bulunan yalan 
Şark'Hükümetleri arasındaki telefon devrelerinin 
işletilmesine ait uzlaşma haklımda 
Belgrat'ta toplanan Balkan birliği posta telekomü
nikasyon komitesince kabul edilen muaddel ücretler 
hakkmdâ 
İstanbul'- Selanik telgraf irtibatındaki bozukluk do-
layısiyle İstanbul - Atine arasındaki telsiz irtibatın
dan alınacak ücretler hakkmda 
Telsiz ücret tarifesinde yapılan değişiklik hakkında 
İstanbul telefon talimatnamesinde yapılan değişik
lik hakkmda 
Radyo ücretleri hakkında son nüfus sayımının esas 
tutulacağına dair 
istanbul telefon abonelerinin riayete mecbur olduk
ları hüküjmlere ait talimatnamenin 17,18 ve 19 neu 
maddeleri hükümlerinin Ankara'da da tatbiki hak
kında 
Posta, telgraf ve telefon ücretlerine dair tarifenin 

.tasdiki haklımda 
Posta idaresi vasıtasiyle tebliğ edilecek adlî evrak
tan alınacak ücretlere ait tarifenin tasdiki hak
kında 
Tarifedeki mektup vo haberalma kâğıdı ücretle
riyle taahhüt maktu resminin indirilmesine dair 
Telsiz, ücretleri tarifesinde yapılan tadilâta dair 
Posta, telgraf ve telefon ücretleri tarifesinde yapı
lan değişiklik haklımda 
Beynelmilel telgraf mukavelename ve buna mer
but telgraf, telefon ve telsin nizamnameleri 

ICııımn 

Darphane va Damga matbaası Jmsılatı 

'i . 1932 1951 Bu kamımın (Darphane mütedavil sermayesi) teş
kiline mütedair üçüncü maddesi 

Kaıraıı 
» 

11. 
27. 

1 . 
26. 

1 
1 

4 
1 

.1939 

.1927 

.1933 

.1939 

Resmî matbaalar hasılatı 

3558 Devlete ait matbaaların birleştirilmesi baklanda 
968 Millî matbaa tahsisatının mütedavil sermaye halin

de istimali hakkında 
2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 
3577 Tadili 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Ncv'i Tarihi No. H U L Â S A 

Kanım 

Talimatname 

t V. H. Karan 

Umumî mektepler hasılatı 

17 • 5 .1928 1275 Yüksek mühendis mektebi hakkındaki kanunun 3 
. ncü maddesi 

6. 7 .1931 1838 Maarif vekâleti tarafından idare edilceck mektep 
pansiyonları hakkında 

11. 6 .1932 2005 Tadili 
4 . 6 . 1 9 3 2 2000 Tıp fakültesinden neşet edecek talebelerin • mcebu-

ri hizmetleri hakkında 
14. 6 .1935 2795 Ankara'da Tarih, dil ve coğrafya fakültesi kurul

masına dair 
23. 3 .1936 2923 Hu kanunun İstanbul üniversitesine 'bağlı radyo

loji ve biyofizik enstitüsü ve Diş hekimliği mekte
bi mütedavil sermayeleri teşkiline dair hükmü 

9 . G . 1937 3224 Maarif vekâleti -prevantoryum ve -sanatoryumu hak
kımla 

7 . 7 .1939 3704 Köy eğitmen kurstan ile Köy enstitüleri idaresine 
dair kanunun 3 ncü maddesi 

20. 5 .1940 3829 Devlet konservatuvarr hakkındaki kanunun 6 ncı 
maddesi 

30. 5 .1940 3848 Ankara Hukuk fakültesinin Maarif vekaletine dev
ri hakkında kanun 

25 . 5 .193G — 2923 numaralı kanunun 2 nei maddesi mucibince 
(fstanbul üniversitesine bağlı radyolaji ve biyo
fizik enstitüsü ve diş hekimliği mektebi) müte
davil sermayelerinin kullanılmasına dair talimat
name 

3 .6 ,1937 2/6763 Leylî tıp talebe yurdu talimatnamesinin 10 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Kamın 

Dİğe.r mücuesder hasılatı 

26 . 1 ,1341 549 Ziraat müesseselerine sermaye vazına dair 
17 . 5 ,1928 1266 Islahı hayvanat kanununun 28 nei maddesini ta

dil eden kanun 
2 .6 .1930 1678 Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti İdaresi 

hakkındaki 867 numaralı kanuna nıüzyyel kanun 
21 . 7 .1931 1858 Distotajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak 

kullanılması hakkında 
10. 6 .1933 2291 Ankara'da Yüksek Ziraat enstitüsü hakkında 
21. C . 1934 25İ20 Nebat vo hayvanlarla mahsulâtının muayene ve te

mizleme isleri için kurulacak fennî müesseseler 
baklanda 

5 . 7 .1934 2582 Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumu üretilmesi haldcmda 
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Yergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın ıniistenidatı 

Nev'İ Tarihi No. 

Kanun 

» 

Talimatname 

» 

23,12.1934 

30.12.1940 

1340 
28.11.1340 

19 . 6 .1936 

2654 

3059 

332 

2/4858 

Kararname 14. 5 .1941 

7 .10.1941 

2/15799 

2/16666 

H U L Â S A 

25 . 2 .1942 • 2/14713 

Ziraat vekilliği müesseselerinde yetiştirilen üret-
mo vasıtalarının satılabilmesi ve işler sermaye 
ile idaresi hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez hıf-
zıssıha müessesesi teşkiline dair kanunun 4 ve 

5 nei maddeleri 
Muayene ve tedavi evleri hakkında 
Sağır ve dilsiz ve körler müessesesi dahilî tali
matnamesi 
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslâh edilmiş 
pamuk tohumu üretilmesi hakkındaki 2582 nu
maralı kamınla verilen mütedavil sermayenin iş
letilmesi hakkmda talimatname 
Hayvan sağlık memurları mektebi nizamnamesi
nin tasdikine dair kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Kefik Saydam Merkez Hıf 
zıssıhha Enstitüsünce umumî sıhhate taallûk et
in iyon ve bir ücret mukabilinde yapılan muayene 
tahlil ve tetkikler için hazırlanan tarife ile aşı, 
aerom ve diğer maddelerin satış kıymetlerini gös
terir cetvelin tasdiki hakkmda 
JTastahn neler talimatnamesi 

Katımı 

Konya ovast Sulama idaresi hasılatı 

29 , 6 .1938 ' 3538 Konya ovası Sulama idaresi Teşkilât ve vazifeleri 
hakkında 

Kanun 
» 

Radyo Jımilatı 

9 .6 .1937 3222 Telsiz kanunu 
22. 5 .1940 3837 Başvekâlete bağlı -Matbuat Umum müdürlüğü 

teşkiline dair kamımın muvakkat 2 nei maddesi 
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Vergileri» ve resimlerin ve sair hasılatın m üs teni da ti 

Ncv'i Tarihi No. H U L Â S A 

ALTINCI KISIM 

Umumi müesseseler ve şirketler hasılatından 

Devlet hissesi 

tehire ve karnini ara müsteniden veya Hükümete 
verilmiş olan salâhiyete binaen aktolunan kcı! nevi 
imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müteallik 
nuıkarrcratm varidata müteallik hükümleri 

Kanun 

hıtiyazh demiryollarından alınan 

8 .6 .1933 2285 Cemi]) demiryollarının işletilmesine ait itilâftıa-
nıenin onuncu maddesi 

Kanım 

Fenerler hasılatından alman 

30. 6 .1941 4070 Fenerler hâsılatından Hazıineyc ödenecek miktar 
hakkında kanım 

Kanun 

Kararname 

Mükerrer sigorta sandığından alman 

25, G .1927 1160 Mükerrer sigorla hakkındaki kanunim 1 nei ve 
4 ncü maddeleri 

27 . C . 1929 — Millî reasürans Türk Anonim şirketi hakkında 

Mukavelename 

Musul petrollerinden alınan 

5. 6 .1926 — Mukavelenamenin 14 ncü maddesine müsteniden 
IVnk petrol şirketinden % 10 Haşine hissesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın nıüstenidatı 

Ncv'i Tarihi No, H U L Â S A 

YEDİNCİ KISIM 

Müteferrik varidat 

11.asine ımtamcUlcrindcn mütevellit varidat 

Haz iri o portföyü geliri ilo bankalar nczdindc açılan hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk eden faiz
ler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden hâsıl olan gelirler 

Kanun 28 . 5 .1934 
23 .12 .1934 
25 .12 .1935 
25. 5 .1938 
6.7.1939 

27. 5 .1942 

Tayyare resmi 

2459 Tayyare resmi kanunu 
2G47İ 
2877 [ ]îk ve tadilleri 
8401 j 
3702 Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve bele

diyelerce alınmakta olan damga, tayyare vo belediye 
rcsiınloriylc darülaceze hissesinin miktarına ve su
reti İstifasına dair 

4220 Fevkalâde zam kanunu 

Kaıııtn 

Askerlik mükellefiyeti 

21. 6 .1927 1111 Askerlik kanunu 
12. 5 .1932. 1958 Tadili 

Kanun 

Kıymetli evrak" * 

11. i . 193S 3356 Kira koutratolariyle ferağ yo intikal ilmühaberleri
nin ve nüfus hüviyet cüzdanlarının bedel mukabi
linde satılması hakkında 

29 . 5 . İSJ29 1473 Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde satılması 
hakkmda 

5 .7 .1939 3680 Evlenme cüzdanları hakkmda 

Knnun 

Muayyen masrafla:- karşılıyı varidat 

A) Kambiyo murakabesi mukabili T. 0. Merkez bankasından alman . 

11 • 6 ,1930 1715 Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 
Hükümet hissesine mütaallik mevaddı 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın mUatcnidatı 

Nev'i TarİM No. H U L Â S A 

B) Şirketlerden ve mütaahlntlerden teftiş mtıkabili alman 

Knmuı 27. 5 •1939 3G14 Ticaret vekâleti. Teşkilât kanununun 19 ncu mad
desi 

. C) Tebcrrüat 

Kanun- 26. 5 .1927 1050 Muhasebei umumiye kanununun 55 nci maddesi 

Eski atacaklar 

A) Tavizattan istirdat 

ITıvisten verilen mebaliğden istirdat, muhtelif se
nelerde muvazene ve takviyeİ ziraat kanunları ve 
diğer hususi kanunlar mucibince tavizen tevzi 
edilmiş olan mebaliğden İstirdat 

B) Mülga vergiler bakayası 

Muhtelif- tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmi mim-
kazi olmuş bulunan kanun ve nizamnamelerin 
mer'i bulundukları senelerde tahakkuk etmiş ve
ya bu kanun vo nizamnamelere tevfikan yeniden 
tahakkuk edecek olan her nevi vergi, resim, harç, 
ücret ve iltizam bedelleri ve zamları bakayası 

Cezaİar 

A) Para cezaları 

Umumî ve hususi bilcümle kanunların para cezası 
alınmasını tazammun eden hükümleri 

B) Zam cezalan 

Umumî ve hususi bilcümle kanunların zam cezası 
alınmasını tazammnn eden 'hükümleri 

istanbul Üniversitesi hastlah 

Kanun 29. 5 ,1934 2467 İstanbul Üniversitesinin muvazenci umumîyeye 
alınmasına dair 
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Vergilerin ve resimlerin vo sair hasılatın mllstenidatı 

Nov'i Tarihi No. H U L Â S A 

Kanun 

Karar 

Kanun 

29.11.1336 

30.12.1341 

18. 3 ,1926 
2C. 5 .1927 

26 . 5 .1927 

17 . 5 .1928 

24. 5 .1928 

24. 5 .1028 

16 . 5 .1929 
7 .1 .1932 

17 . 1 .1940 
12 . 6 .1933 

2 . 6 . 1 9 3 4 

9 .7 .1934 

21. 3 .1938 

27 . 0 -. 1938 

17. 4 .1940 
13. 7 .1940 

2 . 6 . 1 9 4 1 

23. 9 .1928 

4; 7 .1941 

15. 1 .1943 

Müteferrik hasılat , ' 

66 İstiklâl madalyası hakkındaki kanunun harca mü
teallik maddesi 
Mevcut evrakı nakdiyenİn yenileriyle istîbdalİne 
dair 
Memurin kanununun 30 ucu maddesi 
Mulıaseboi umumiye kanununun 41 ve 125 nei 
maddeleri 
Sigorta Şirketlerinin teftiş vo murakabesi hakkın
daki kanunun 3 ve 6 nci maddeleri 
Sıtma mücadelesi kanununa bnzr maddeler tczyill 
hakkında 
Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı kanu
nun 8 nci maddesinin tadiline dair kanun 
Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat 
kaydına dair 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkında 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 
Bu kanunu tadil eden kanun 
Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tah
vilat ve hisse senedi bedellerinin Hazineye inti
kali baklanda kamın 
Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 5, 25, 49 
ve 73 ncü maddeleri 
Cezaevi eriyle mahkeme binaları inşası karşrfığı 

olat'ak alınacak ücretler hakkında kanun 
Müzelerle tören yerlerini ziyaret edenlerden alı
nacak ücret hakkında 
Avukatlık kanununun ruhsatnamelerden 25 şer 
lira harç alınacağına dair olan 20 noi maddesi 
Köy enstitüleri kanununun 4 ve 5 nci maddeleri 
Denizde zapt ve müsadere kanunu 
Yüzde beş faizli Hazîne tahvilleri ilıraenıa dair 
kanun 
Balya - Ivaraaydut hattının buharla işletilmesi 
baklanda 
Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipotekli ve 
müteselsil kefaletli zirai alacaklarm taksitlcndirü-
mesi hakkında 
Tokat, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yer 
sarsıntısından müteessir olan mıntakalarda zarar 
görenlcro yapılacak yardım hakkında 

701 

788 
1050 

1149 

1271 

1338 

1349 

1447 
1918 
3777 
2308 

2490 

2548 

3340 

3499 

3803 
3894 
4000 

4094 

43S6 
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Vergileri» ve resimlerin vo sair hasılatın nıüsteııidatı 

Nev'i Tarihi No. 

Kanun 29. 5 .1941 4040 

Kamın 29. 5 .1941 4040 
1 

» 27. 5 .1942 4220 

H U L Â S A 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim-
lero zara icrasına dair olan 3828 numaralı kanu
na ek kamımın 31 nci maddesi 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazr vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanıma 
ek kanunun 35 nci maddesi 
Ek vo tadiü 

SEKÎZINCI KISIM 

Fevkalâde varidat 

İktisadi buhran vergisi * -" 

1931 1890 İktisadî buhran vergisi, kamımı 
1984 24161 

1935 2728)- Tadil ve ekleri 
1937 3258 

Muvazene, vergisi 

1932 1980 Muvazene vergisi kanunu 
1938 3404) T a d i l v o c k l c r i 
1939 3588J ı a a u ı o C K l c r ı 

1937 3258 Kazanç vergisi kanuniyle 1890, 1980 ve 2882 nu
maralı kanunların bazı bükümlerini değiştiren 
kamın 

Hava kuvvetlerim yardım vergisi 

1935 2882 Hava kuvvetlerine yardım vergisi kanunu 
1940 3828 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim-

lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına, dair kanun 

Binalardan alman müdafaa vergisi 

Kanım 30.11.1931 
» 26. 4 .1934 

'•»• 23. 5 .1935 
» " 12 . 6 .1937 

Kanun 
» 

» 

26. 
25. 
26. 
12. 

5 
5 
1 
6 

.1932 

.1938 

.1939 

.1937 

Hav 

Kanun 25 .12 .1935 
» 17 . 5 .1940 

Posta, telgraf mnraselelerıyU telefon abone bcdelhnnâen alttım müdafaa vergisi 
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Vergilerin ve resimler m ve eair hasılatın müstcnidatı 

Nev'i Tarihi No. 

Kanun 

T. B. M. M. Karan 

29, 5 .194a 

27. 5 .1942 
2 . 2 . 1 9 4 2 

H U L Â S A 

İhracat vergisi • ' - • • 

4040 Fevkalâde vaziyet dolayısıyla bn2i vergi ve re
simlere zam' icrasına dair olan 3828 numaralı ka
nuna ek kanunun 36 ve 37 nci maddeleri 

4226 Ek vo tadili 
1276 İhraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 sayılı ka

nunun 36 nci maddesi hükmünün şümulüne gir-
diğino dair 

Kamın 11.11.1942 
Varlık vergisi 
4305 Varlık vergisi hakkında kanun 

Nâsım varidat 

Kamın 

t. V. H. Karar
namesi 
Kanım 

21 . 6 .1928 

2. 
20. 

1929 
1933 

23 .12 .1935 

27.12.1937 

1118 

1525 
2159 

2871 

3293 

8 .1 .1940 2/12627 

25. 5 .1938 

11. 8 .1941 

3398 

4109 

Oyun kâğıdı inhisarı hakkındaki kanunun ikinci 
maddesi mucibince Hilâliahmer cemiyetine ait 
hİsao ' , 
Şose vo köprüler konunu 
İnhisarlar kanununa müzeyyel kanunun 11 nci 
maddesi 
Arazi ve bina vergileriyle binalardan alınan ikti
sadi buhran vergisinin hususi idarelere devri hak
kındaki kanunun 8 nci maddesi 
Sınai müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehassıs 
yetiştirilmesi hakkında kanun 
Bu kamına, müstenit kararnamo . ' . 

Devlet Dcmhyolları bir kısmı işletme işlerinin su
reti idaresine ve Demiryolları inşaat mukavelelerin
den münbais gümrük resmiyle diğer vergilerin mah
subuna dair kanunun 3 nen [maddesi 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım haklım
da kanun 

Kanun 

Muhtelif vergi-ve rüsumu ve harçları • ve sair varidatı alâkadar eden hükümler 

24.12.1937 

21. 8 .1940 

3290 Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi hak
kında kanun 

3911 Bazı Devlet alacaklarının tahsil sureti hakkında 
kanun 



C - Cetveli 
öt 

Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 7 

[Vatanî hîzmetj maaşları] 
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Maaş sahibinin 

İSİMLERİ Maaş 
miktarı Tahsis şartları 

Müstenid oldu
ğa kanunun 

No. Tarihi 

Usat tarafından §elıid edilen Akdağ 
Madeni kaymakamı Tahir: 

Zevcesi Memnuna 
Kerimesi Mihrünnisa 

i Nilüfer 
» Tahire 

Mahdumu Ertuğrul 

Derseadette şaiben idam olunan 
Urfa mutasarrıfı sabıkı Nusret zevcesi 
Hayriye 

Konya hâdisei isyanîyesinde vazi
fesi uğrunda şebid edilen Bozlar kay
makamı Demir Asaf zevcesi Samiye 
ve İM çocuğu 

Şehidi millî Boğazlryan esbak kay
makamı Kemal: 

Zevcesi Hatice [*] 
Kerimesi Müzehher 

» Müşerref 
Mahdumu Adnan 

Ankara mebusu sabıkı Atıf 

Gebze ve havalisi kuvayi milliye 
kumandanı iken gehiden vefat eden 
Yahya Kaptan: 

Zevcesi Şevket 
Kerimesi Fikriye 

» Muzaffer 

Bahriye nazırı esbakı General mer
hum Ahmed Cemal: 

Zevcesi Seniha 

2 
2 
2 
2 
2 

12,5 

} 10 

10 
5 
5. 
5 

10 

10 

25 

80 
481 

107 

371 

270 

275 

23/9/336 

25/12/336 
13/4/340 

19/ 3/337 

14/10/338 

19/10/338 

14/10/338 

15 478 13/4/340 

l*) 315 numaralı kanunla evvelce muhassat 3 lira maaşt 3 Ura zamla 10 liraya çthanlmtştvr. 
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Maaş sahibinin 

İSİMLERİ Maaş 
miktarı Tahsis şartları 

Müstenîd oldu
ğu kanunun 

No. Tarihi 

Sadn esbak merhum Talât zevcesi 
Hayriye 

Şebid Tevfik Sükuti hemgiresi So-
nîye 

Dam ad Ferid tarafından idam edil
miş olan şehid Çarkçı Yüzbaşısı Halil 
İbrahim 

Zevcesi Fatma Belkis 
Kerimesi îclâl 

» Necibe 
Mahdumu Celâleddin 

General Abdülezel hafidesi Naciye 

Şehiden vofat 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 Eeşid 
merhumun: 

Haremi Mazlume 

Kerimesi Fikret 

25 

10 

10 
5 
5 
5 

15 

13 

10 
10 

20 

6 Teehhülüne kadar 

478 

479 

13/4/840 

13/4/340 

480 13/4/340 

481 13/4/340 
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Maaş sahibinin 

ÎSÎMLEKÎ Maaş 
miktarı Tahsis şartları 

Müstcnid oldu
ğu kanunun 

No. Tarihi 

Şeyhülislâm Hayri merhumun: 

Zevcesi Munise 

Şehid Yüzbaşı Yörük Selim 

* Zevsesi Hikmet 
Kerimesi Zafer 

» Nimet 

Akdağ Madeni kaymakamı Tahir: 

Zevcesi Memnune 
- Kerimesi Nilüfer 

» Tahire * 

Irak Şoyhülmegayihi "üceymi 

Merhum Memed Ali zevcesi Belkis 

Gümfigane mebusu Şehid Ziya: 

Zevcesi Ayşe 

Marağ ulûmu riyaziye muallimi sa
bıkı Hayrullah: 

Zevcesi Ayşe 

Denizli mebusu sabıkı Hakkı Behig 

20 

10 
5 
5 

Teehhüllerine kadar 

2 
2 
2 

50 

Teehhüllerine kadar 

25 

481 13/4/340 
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Maaş sahibinin 

ISİMLEKÎ 

Denizli komiseri Hamdi;-

Zevcesi Fcvziyc 
Kerimesi Perihan 
Validesi Firdevs 

Mustafa. Nccib hemşiresi Kevser 

Mug mutasarrıfı merhum Servet: 

Zevcesi Samiye 

Karamağara nahiyesi müdürü Tev-
fik: 

Zevcesi Hafize 

Kızılca nahiyesi müdürü Şehid 
Adil: 

Zevcesi Havva İsmet 
Kerimesi iffet 

Şehid Erzincanlı Hafız Abdullah 
haremi Hatice 

'Konya hâdisci isyaniyesinde gehîd 
edilen Ali Kemal kerimesi Nefise 

Ziya Gök Alp merhumun: 

Kerimesi Hürriyet 
» Türkân 

Maaş 
miktarı 

5 
5 
5 

10 

2 
2 

10 

30 
30 

Tahsis şartları 

Teehhülüno kadar 

Teehhillüne kadar 

Teehhüllerine kadar 

Müstenid oldu
ğa kanunun 

No. Tarihi 

481 

482 

615 

518 

13/4/340 

13/4/340 

24/4/340 

11/11/340 
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Maaş sahibinin 

ÎSÎMLERÎ 

24 neü fırka kumandam kaymakam 
Mahmud: 

Refikası Şaziye ' 

24 ncü frrka erkânıharbi yüzbaşı 
Yakub Sami: 

Zevcesi. Şahende 

Maraşlı doktor Mustafa: 

Zevcesi Naimo 

Maragh şehid Evliya: 

Zevcesi Şerife 

Közaıilı s^hid Saimin hemşiresi Na
ciye 

Şehid jandarma mülâzımı ovveli 
Süreyyaum validesi Hüsniye 

Şehid doktor Nafiz Tahir: 

Hemşiresi Sabiha 

Topçu binbaşılığından müstafi mer
hum Rıza: 

Zevcesi Şükriye 

Maaş 
miktarı 

40 

20 

10 

10 

15 

10 

10 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

Tahsis şartlan 

Toiknüd, eytam ve era-
mil maaşları varsa kat-
olunacaktır. Kız ve 
erkek çocuklara yir
mi yasma kadar ve
rilir . 

No. Tariîu 

649 

3291 

22/4/341 

24/12/937 / 
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Maaş sahibinin 

İSİMLERİ 

Naf ra vekili merhum Süleyman 
Sırrı: 

Zevcesi Ehliman 

Mahdumu Sarulıan 

Kerimesi Gülbeğim 

Sarulıan mebusu merhum Reşad: 

Zevcesi Atiye 

Oğlu Mustafa îteşid 

İstanbul mebusu merhum Abdur-
rahman Şeref: 

Kerimesi Hikmet 

Çorum mebusu merhum Ferİd Re-
cai: 

Zevcesi Kamüran 

Mahdumu Bahir 

Merhum Doktor Vasfı: 

Refikası Nazmiye 

Sivas valii esbakı merhum Reşİd: 

Zevcesi Melek 

. Kerimesi Emine Fikret 

Mahkemei temyiz reisi evveli mü
teveffa Hasan* Pehmi zevcesi Kamüran 

Maaş ' 
miVtarı 

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 şartfle sev-
cesino kaydıhayat ırare-
tile, oğluna ikmali tah
siline kadar. 

Eytam ve eramil maaşı 
katolunmak üzere teeh-
hülüne kadar 

Zevcesine teehhül et
tiği zaman katedilmek 
üzere kaydi hayat île, 
mahdumuna yirmi ya
şına veya ikmali tah
siline kadar 

Refikasına teehhül etti
ği takdirde katedilmek 
üzero kaydıhayat ile 

Eytam ve eramil maaş
ları verilmemek sure-
tile zevcesine toeuhüt 
ettiği takdirde katcdil 
mek üzere kaydıhayat 
ile, kerimesine de te
ehhürlerine kadar 

Eramil maaşı verilme
mek ve teehhül ettiği 
tokdirdo katolunmak 
üzere 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. 

732 

753 

1098 

1099 

1100 

1102 

1103 

Tarihi 

8/2/926 

24/2/926 

19/6/927 

19/6/927 

19/6/927 

19/6/927 

19/6/927 



- Ç / 8 -

Maaş sahibinin 

İSİMLERİ 

Sabık istanbul mebusu Ahmed Sa-
lâhattin: 

Refikası Seaa 
Mahdumu Haldun 

Kırşehir mebusu Ali Rıza merhu
mun refikası Nocmiye 

General Celâl: 

Kerimesi Redife 

Rize mebusu merhum Rauf: 

Zevcesi Bitınaz 

Kerimesi Melâhat 

Mardin mebusu sabıkı merhum 
Derviş zevcesi Meryem 

Şehid binbaşı Ali Kabulinin keri
mesi Fatma Balıire 

Menemen hâdisesinde şclıid edilen 
Kubilây annesi Zeyncb 

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 
verilmemde gartile refi
kasına teehhül ettiği tak
dirde katedilmck üzere 
kaydihayat ile, mahdu
muna yirmi yaşına veya 
ikmali tahsiline kadar 

Eramil maaşı verilme
mek şartile teehhül et
tiği takdirde kesilmek 
üzere kaydıhayat ile 

Eytam ve eramil maaş
ları verilmemek aartile 
zevc^ine teehhül ettiği 
takdirdo kesilmek üzsre 
kaydıhayat ile, kerime
sine teehhül edinceye 
kadar 

Eramil maaşı verilme
mek üzere tuahhül etti
ği takdirde katolunmak 
şartilo 

Kaydihayat şartÜe 

Yaşadıkça ve maktuan 

•Evlendiği zaman kesil
mek üzere maktuan 

Müstcnid oldu
ğu kanunun 

No. 

1104 

1105 

1141 

1171 

1174 

2038 

2364 

2432 

Tarihi 

19/6/927 

19/6/927 

23/6/927 

25/ 6 /927 

26/6/927 

27/6/932 

27/12/933 

17/5/934 
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l Gelecek yıllara sari mukaveiât akdine mezuniyet verilen hizmetler] 

Kanun 
No. 

* h ' 1 ' • - • 

9441 • - • - . , • ' . • ' - ' , ' • -1091 Devlet-demiryolları inşaatı 

1050 Muhasebei umumiye kanununun 50 ve 52 nei uıaddelreinde gösterilen 
' hizmetler 

1375 •'•Anadolu,-Mersin -Adana demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım 
mukaveleleri 

İ39İ Ford mukavelesi 
1722 Kibrit istikrazı 
2173 Gölcükte tamir limanı ve tersane yaptırılmasına dair 
2182 Tababet ve şuabatı sanatlarınm tarzı icrasına dair 2 nisan 1928 tarih ve 

1219 numaralı kanuna ek kânım 
2876 Ankara Numune hastanesi için getirilecek üç ecnebi mütahassısla beş 

sene için mukavele .akdine dair kanun 
2300 1 Devlete ait bir kısım binalar satış bedeliyle resmî daireler yapılması hak-
3276 j kında kanun ve bu kanunun 2 nci maddesini değiştiren kanun 
2397 İstanbul Üniversitesinde istihdam olunacak ecnebi mutahassıslarla akdo-

umacak mukavelelere dair 
2405 Fevzipaşa - Diyarbakır hattı inşaatının ikmali hakkında 
2425 Millî Müdafaa vekâletince gelecek senelere sari taahhüd icrasına dair 

.2510, îskân kanununun 40 ncı maddesinde gösterilen hizmetler 
2519 istanbul adliye, binası için 500 000 liraya kadar'istikraz yapılması hak

kında 
2557 Maarif velcaletine bağlı mekteb ve müesseselerde kullanılacak yabancı 

Devlet tebaasından muallim, mutahassıs ve ustalar hakkında 
2594 Anadolu ajansile 10 seneye kad&r taahhüdat icrası için Hariciye vekil

liğine salâhiyet verilmesi hakkında 
2664 Ziraat vekâletine bağlı Ankara Yüksek ziraat enstitüsü ile nıektebler 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 
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Kanun 

•No. 

3262 
3813 

2917 Aydnı demiryollarında yapılacak tesisat ve tadilât için gelecek senelere 
sari taahhüde girişilmesi hakkk>nda 

2980 ) Millî Müdafaa vekâletince 67 milyon liralık gelecek senelere sari taah-
3060 j nüde girişilmesi hakkında 
2670 1 Amerika Birleşik Devletlerine 13 senede ödenecek paraların sureti tes-
3022 j viyesi hakkında 
30901 Büyük Millet Meclisi ile Başvekâlet ve Hariciye vekâleti binalarının ya-
3403 J pılması için taahhüd icrasına mezuniyet verilmesi hakkında 
3132 \ ' • • ' • • . ' • ' 
OAOO Yeniden yapılacak su isleri için gelecek senelere geçici taahhüd icrasına 

'41 AA mezuniyet verilmesi hakkında 
3142 Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı şirketlerile akdedilen muka

velenamelerin bazı maddelerinin tadiline dair iki mukavelenin tasdiki 
hakkında 

3228 Ankarada bir Tıb fakültesi tesisi hakkında 
Diyarbakır istasyonundan î rak ve î r an hudutlarına kadar yapılacak de
miryolları için. sarı taahhüde girişilmesi ve 3262 sayılı kanunun birinci. 
maddesinin tadiline dair. 

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 taahhüdegirişilmesi ve Haydarpaşa - Sirkeci ara
sında feribot işletilmesi hakkında 

3715 Amasrada dalgakıran tamir ve inşası için gelecek yıllara geçici taahhüd 
icrası hakkında 

3879 Zonguldak - Kozlu demiryolunun inşası için gelecek yıllara geçici teah-
hütlere girişilmesi hakkında • • 

3892 Cezaevleri inşası için istikraz akdine ve sâri taahhüdat icrasına dair 
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 
4251 Şose ve köprüler inşaatı için gelecek yıllara geçici taahhüde girişilmesi 

hakkında 
4304 Meslekî teknik okullar açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkında 



F - Cetveli . 
Muvazene! umumiye kanunu : Madde - 7 

[Maliye vekâleti bütçesinin 224 ncü faslına mevzu ihtiyat tabsisatuun nakledileceği tertibler ] 

1 — Mahkeme masraü 
2 — Mahkeme ilâmına müstenıd deyin tahakkuk etmiş olan tertiblerden tah

sisata. kalmıyanlar 
3 — G-eçen yıl borçlan tertibîeri , 
4 — Eski yıllar borçları tertibîeri. 



Muvazenei umumiye k a n u n u : Madde - 7 

[Gümrük tarife kanununun 14 neü maddesi mucibince kabulü muvakkat usulünden istifade 
edecek eşya] 

Eşyanın cinsi ve nev'i • Ne halde geleceği Ne gibi ameliyeler göreceği 

1. İplikler: -
a) Kaskam iplikleri «senede Çile veya paket halinde Halı dokunacak 

100 bin kiloyu geçmemek 
üzere» 

b) Safi veya karışık kanı- Masura veya bobin üzerinde Yün mensucat, çorap, fanila vesait* 
gam iplikleri sanlı, çile veya paket halinde örme eşya dokunacak 

e) Safi veya karışık pamuk Masura, veya hobin üzerinde Çorap, fanila vesair Örme eşya ile 
iplikleri (her nevi) Karılı, çile veya paket halinde sırma, klâptan ve kaytan yapılacak 

d) ' Sun'i ipek iplikleri Masura veya bobin üzerinde Çorap, fanila vesair örme eşya örü-
ısarılı, çile veya paket halinde lecek 

2. Kaşarlı, ve kasarsrz pamuk .Top halinde Yazma ve kalemkâri basmalar ya-
mensucat (Amorlkan bezi, pılâeak 
tülbend, salaşpur, patiska ve 
benzerleri) 

3. Safi keten mensucat . Top halinde Anteh işi çamaşır, örtü ve benzeri 
eşya yapılacak 

4. Keten, kendir, jüt, rami ve Top halinde Çuval ve harar yapılacak 
tarifede yazılı olmıyan sair 
nebati maddelerden sargılık 
kaba mensucat (tabii renkli , 
veya boyalı) r- ~" 

5. Türk vo Şark hah ve kilimleri Halı ve kilim halinde Yıkama, temizleme ve tamir gibi 
, " . ameliyeler 

6. Plâstik maddeler (Sellüloid, Külçe, levha, yaprak, çubuk, Teşbih, ağızlık vo kaşık gibi eşya 
galalit ve bakelit ve benzer- boru ve tane halinde yapılacak 
leri) ve oryantal halitaları 
Fildişi, kemik vo boynuz, ko-
rozo cevizi 

7. Bakır: 
a) Levha Levha halinde . Bakır eşya yapılacak 
b) Tel «her nevi» Yuvarlak ve yassı, masura, Sırına, Haptan, kaytan ve gelin 

. * makara veya bobine sarılı ola- teli yapılacak 
r a k ' • : ' ! • " 

8. Çinko: ! "~ -'-.." 
a) Külce Külçe halinde Galvanizli düz veya oluklu saçlar 

yapılacak 
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9. 

10.' 
• 

11. 

12. 
13. 
14-: 

v 

15. 

Eşyanın cinsi ve nev'i 

b) Levha 
Demir: 
a) Saç 

b) Kalay galvanizli. £âç (te
neke) 

e) Profil demirleri 
• 

Hamızı kibrit 

'Nışadır • •--

Saf kurşun 
Bağırsaklar 
Kauçuk: 

.a) Ham veya temizlenmiş 

. b) Tel ve şerit 
Ağaç kütükleri 

Ne halde geleceği Ne gibi Ameliyeler göreceği 
^-^ 1^ . . : ^^ . ^ ^ . J_ 

. Levha halinde Ziynet pulu yapılacak 
, , 

Levha •.halinde 

Levha halinde 

Mayi halinde 

TOK veya parça, halinde 

Külçe halinde * • 
Tuzlanmış' lıaldc 

Her şekilde 

Tel ve şerit lıalînde 
' • 

"Galvanizli düz veya oluklu saç
lar ile demir frçr vesair ambalaj 
eşyast yapılacak 
Konserve ve benzeri yerli mahsul 
ve mamullere mahsus ambalaj ku
tuları yapılacak 
Demir fıçı vesair ambalaj eşyası 
yapılacak 
Düz ve oluklu saçların galvanizi 
işinde kullanılacak . 

: Düz ve oluklu saçların galvanizin
de kullanılacak 
Sülycn (Miniyıtm) yapılacak 
Temizleme ve ihzar ameliyeleri 

Ayakkabı, oyuncak vesair kaııçıık-
lu eşya imal olunacak 
Kasık bağları imal olunacak 
Kontrplâk ve kaplamalık ağaç yap-

16, Kereste 

17. Şeker (tasfiye edilmiş) Toz, kristal ve küp halinde 

rak yapılacak 
İhracata mahsus yerli mahsûl ve 
mamullerin ambalajı için 
Aşağıda yazılı şekerli .maddelerya-
pılaeak 
Bu maddelerin ihracında şekerin 
miktarı, aşağıdaki .nispetlere göre 
hesap olunur: 
1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
(i. 

Çikolatalar 
a) Sütlü 
b) Sütsüz 
Şekerlemeler: 
a) Lokum 
b) Badem şekeri 
c) Diğer şekerlemeler 
Bisküvi 
Reçeller ve marmalâtlar 
Meyve konserveleri 
Tahan helvası 

% 
40 
50 

48 
35. 
40 
İÜ 
60 
35 
40 

ihtar: 
Bu cetvelde yazılı sekerden gayri eşya için hizalarında gösterilen ameliye ve işçilikler dolayısiyle 
girerken tesbit olunan miktarlarına göre ne nispetlerde fire veya artma payı kabul edilebileceği 
İktisât vekâletince tâyin olunur. •.',--. ,• . .. 



M..- Cetve 
Muvazene! umumiye kanunu : Madde - 8 

[Pansiyoner talebeden almacak ücretferj 

Adana erkek 
> ' kız 

Afyonkarabisar 
Antalya 
Balıkesir 
Bursa.... 
Çamlıca kız 
Denizli 
Diyarbakır 
Edime 
Erenköy kız 
Erzurum 
(Matasaray 
Gazıitnteb 
Haydarpaşa 
tzmir Atatürk 

» kız 
Kabataş 
Kandilli kiz 
Kars 
Kastamonu 

Okülûri adı 

lisesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 

• , » . ' 

i» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 

. » 
» 

• » • 

Lira 

345 
345 
300 
340 
365 
345 
475 
300 
345 
330 
475 
850 
600 
315 
475 
400 
400 
475 
475 
330 
315 

Okulun adı 

Kayseri lisesi 
Konya, » 
Kütahya » 
Sivas » 
Trabzon * 

1 Tozgad . * • .. 
Bnrsa kız öğretmen okulu 
istanbul kız » » 
Aydın orta okulu 
Blecik » » 
Bolu ' » '* 
Buca » » 
Çanakkale » » 
Manisa . •» » 
Maras » . » 
Niğde » > • 
Yalvaç » » 
Ismetpaşa kız enstitüsü 
Üsküdar kız sanat okulu 
Sanat okulları 

Lira 

345 
330 
300 
330 
330 
315 
345 
475 
315 
300 
315 
400 
330 
830 
315 
300 
240 
450 
400 
300 

»« ••m»fr" »q-



etvelî 
Muvazene! umumiye kamımı: Madde - 10 

[2005-sayılı kanunun üçüncü maddesine gİJre pansiyonlarda 1943 malî yık içinde kullanılacak 
ücretli memurlar ve müstahdemler kadrosu] 

Memuriyetin ney*i 

Müzakereci 

idare 
» 
> 
» 
* 
» 
> 
» 

Doktc 
» 
» 
» 

» 
J» 
memuru 

» 
• > 

* . • -

» 
» 

r 

Aded 

120 
30 
40 
1 
ı-
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 nev'i 

Aşçı (yamağı 
» 
> 
» 

» 
» 
» • 

ile beraber) 
» 
> 
» 

Müteferrik müstahdem 
» 
» 
» 

Hademe 
. • > 

» 
» 
:• 

» 
» 
» 

Aded 

..' • 10 
1Q 
20 
20 

10 
10 
40 
40 

75 
75 

100 
150 
350 

Ücret 

80 
70 
60 
50 

100 
75 
50 
40 

40 
35 
30 
25 
20 

«*S»>-Ö-« 



- 4 - -Cetveli 
Muvazeneİ umumiye kanunu: Madde -15 

[1943 malî yılı Karfmda-mevlcuf "tutulacak memuriyetleri 
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Devlet şûrası 

D. Memuriyetin nevi 

11 Mümeyyû; 

Aded Maag 

1 30 

D. Memuriyetin nevi Aded Maag 

12 Birinci sınıf kâtip 1 25 

İstatistik U. M. 

6 üçüncü umumî müfettişlik İs- ( tatistik bürosu müdürü 1 70 

Devlet meteoroloji işleri U. M. 

5 Meteoroloji müdürü 
6 9 > 

1 80 
1 70 

13 Asistan Ö 20 

Maliye vekâleti 

Levazım «e kıymetli evrah müdürlüğü 

13 Memur 1 20 

Muntazam borçlar umum müdürlüğü 

13 Memur 1 20 

Vergi temyiz ve itiraz komisyonlar* 

7 Temyiz komisyonu raportörü 
8 Temyiz komisyonu raportörü 
9 Kalem şefi 

10 Birinci mtimeyyk 
5 itiraz komisyonu reisi 
8 » » Aza» 
7 > > raportörü 
8 » ^ » 

2 
3 
1 
1 
4 
8 
2 

10 

• ( İ0 

so 
40 
35 
80 
70 
60 
50 

9 Kalem şefi 
10 Birinci mümeyyiz 
11 ikinci > 

ViMyetUr varidat mtmvrlart 

11 Tahakkuk şubesi şefi 
11 Tahakkuk şubesi memuru 
14 > ' > katibi 
9 Varidat kontrol memuru 

12 Seyyar yoklama ve tahakkuk 
memuru 

4 
5 

10 

Vilâyetler muhasebe, memurları . 

13 . Muhasebe kâtibi 2 

Vilâyetler tahsilat memurları-

15 Tnhsil/lt bUibi '' 3 

40 
85 
30 

30 
30 
15 
40 

25 

20 

10 
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Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

3. Memuriyetin nevi 

MERKEZ 

Teftiş heyeti 

5 Birinci simi müfettiş 
8 Dördüncü smıf müfettiş 

Aded 

1-
1 

Maaş 

80 
50 

D. - Memuriyetin nevi 

Veznedarlar 
13 Veznedar 

Muhasebe memurlar* 

Aded Maaş 

2 20 

' Teftih heyeti kalemi 

8 Jlttdür 

TcdkİI; şufiCHİ Müdürlüğü 
13 M omur 

TAŞRA 

Muayene memurlar* 

13 S. 3. Muayene memuru 

Memurlar 

13 Memur 
U » • • • 

42 

50 

20 

20 

1.3 Memur (Veznedarlık vazifesi de 
üzerindedir) 

13 Memur 

İhtiyat memurları 
13 Memur 
13 S. 3 kolcu. 

10 
23 

4 
24-

20 
20 

20 
10 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı 

97 
14 

20 
15 

11 
12 
13 
14 
15 

Kısım âmiri 
> » 

Muhafaza memuru 
* » 

Muhafaza memuru 

7 
15 
15 
25 

100 

30 
25 
20 
tf 
10 

6 Şube müdürü 

Dahiliye vekaleti 
S 70 I 13 Kâtip 20 

13 Polis memuru 
13 Dördüncü sınıf muamelât mc-

EmniyetTT.M 
222 '20 muru 54 20 

1+ Beşinci sınıf mutımelât memuru 143 15 

2 
3 
4 
5 

Hariciye vekâleti 
2 
5 
3 
1 

125 
100 
90 
80 

0 
8 
9 

10 

1 
2 

22 
31 

70 
50 
40 
35 



D. 

14 

Memuriyetin nevi 

Filî kadro dışında kulan m«-
ımıı-laı-a ait temsil -tahsisatı 

— L/4 — 
Aded M.ıag 

15 

100 
50 

D. Memuriyetin nevi Aded 

6 
4 
5 
6 

23 

Maaj 

40 
35 
30 
25 
5 

Adliye vekâleti 
MERKEZ 

Ceza işleri umum müdürlüğü 

6 Umum müdür muavini 1 

Teftiş heyeti 

4 Başmüfettiş 
7 üçüncü sınıf müfettiş 

2 
5 

Adlî hp işleri umum müdürlüğü 

7 Mü§ahedchnne müdürü 1 

70 

90 
00 

60 

6 
10 
11 
12 
13 

G 
7 
81 
9 

10 

u-

Adlî sicil 

Müdür 
Mümeyyiz 

* 
Kâtip 

VİLÂYETLER 
Beis, hakim, âza, sulh hâkimi, 
M. Umumî ve muavinleri, icra 
hâkim ve muavinleri, sorgu hâ
kimleri, hâkim muavinleri ve , 
Temyiz raportörleri 
Hâkim namzedi ve stajiyer hâ
kini njııujîcdi 

1 
1 
1 
1 
3 

12 
2 
4 
7 

25 

129 

70 
35 
30 
25 
20 

70 
60 
50 
40 
35 

30 

Hukuk mezunu kâtipler 

7 Başkâtip ve muavinleri 
8 • » • • " » . 

Kâtipler 

9 Başkâtip, başkâtip muavinleri 
10 Zabit kâtibi 
14 Zabıt kâtibi muavinleri, kâtip 
15 » » » 

Adlî sicü 

1 
2 

60 
50 

2G 
41 
25 
99 

40 
35 
15 
10 

13 
14 
15 
11 
12 
13 
5 

5 

6 

6 

Taşra teşkilâtı 

Kâtip 
> 
» 

îera memur ve muavinleri 
» > 

• * * 

İkinci umumî müfettişlik mü
şaviri 
Üçüncü umumî müfettişlik mü
şaviri -
Üçüncü umumî müfettişlik mü
şaviri muavini 
Vilâyet ve komutanlık mehakim 
şubesi muavini 

120 
120 
120 
15 
3 

14 

1 

ı 
1 

1 • 

20 
15 
10 
30 
25 
20 

so 
80 

70 

70 



Ü. 

— VB — 
Tapu ve kadastro TJ. M. 

Memuriyetin nevi 

10 Müdür 
6 Hâkim 
7 : » • 

Aded Maaş 

5 35 
3 70 
3 60 

D. Memuriyetin nevi 

11 Tapu âzası 
10 Fen âmiri 

sd 

4 
4 

Maaş 

30 
35 

Maarif vekâleti 
Maarif müdürleri ve Öğretmenlerle memurlar 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
12 
13 
8 
9 

10 
11 
12 
8 
9 

12 
13 
14 

öğretmen 
» 
» 
» 
». 
» 
V 
» 

' » • • 

» 
Dahiliye şefi 

> » 
> » 
» » . • 

» » 
idare memuru 

. » " » 
» » • 

» » 
» » 

10 
14 

161 
86 
90 

159 
116 

1526 
419 
157 

4 
5 
4 
6 

15 
5 
3 

• 78 
240 
57 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
25 
20 
50 
40 
35 
30 
25 
50 
40 
25 
20 
15 

Itolgc sanat okulları ile kız enstitüleri ve kuz 
sanat ve diğer meslek ve akşam okulları 

2 Ord. Profesör 
3 » » . 
4 > > 
5 Profesör 
6 »: 
6 Doçent 
7 " » • . . ' 
8 > 
9 » 
8 Asistan 
9 " » 

10 - * 

2 
2 
4 
6 

15 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
35 

3 Öğretmen 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

.12 
i) 

10 
11 
12 
13 
14 

» 

» 

» 
Katip-vo hesap nıcıtıuru 

» » 

10 Ambar ve deppoy memuru 
1 1 » » • • 

12 » » 
1 3 • • » • . » . 

12 'Dahiliye şefi 
13 » » 

Kiyaseti Cumhur filârvıonik orkestrası 

• 3 

6 
11 
12 

Sef 
A/ıı 

» 
» 

4 
14 
30 
74 

136 
229 
367 
470 
693 
743 
. 3 

18 
31 
86 

160 
50 
23 
39 
44 
62 
1 
1 

estras 

1 
1 
1 
3 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
35 
30 
25 
20 
25 
20 

1 

100 
70 
30 
25 

Giitel sanatlar akademisi 

4 öğretmen 2 90 

Yüksek öğretmen okulu 

8 Müdür 
11 » muavini 

50 
30 



D. 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

6 
7 
S 
9 

10 
11 

7 

10 
11 

Memuriyetin nevi 

Kütüphaneler 

Müdür 
* 

" " • ' » > 

Memur 
» 
'» 
» 

Adeti 

C 
2 
2 
5 

40 
7 

34 

Hk tedrisat müfettişleri 

Müfettiş 

* 

9 
14 
12 
04 

. 32 
18 

İstanbul Üniversitesi tedris heyeti 
Başasistan 

Üçüncü sınıf asistan 
Dördüncü sınıf asistan 

10 

10 
5 
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Maaş 

40. 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

70 
60 
50 
40 
35 
30 

60 

35 
30 

D. 

3 
4 
5 
ü 
7 
8 

4 
fi 

14 

2 
3 
4 
5 
6 
S 
9 
8 
9 

10 

Memuriyetin nevi 

/foîiservafuı/ar 

öğretmen 
> 
» 
» 
» , ' 
» 

/föy eıısh'fİtlerİ 

Öğretmen 
.» 
» 

jlnfcara Hukuk fakültesi 

Profesör 
• » 

» 

Doçent 
> 

Asistan 

Aded 

1 
2 
2 

- 1 
5 
3 

16 
13 
10 

1 
3 
1 
1. 
1 
3 
2 
1 
1 
2 

Man| 

100 
90 
80 
70 
60 
50 

90 
80 
15 

125 
100 
90 
80 
70 
50 
40 
50 
40 

•35 

Ankara dil, tarih - coğrafya fakültesi 

Profesör 
. » 

• > 

Doçent 

3 
3 
9 
8 
6 
1 

100 
90 
80 
70 
70 
60 

, Siyasal aügiler okulu 
6 Doçent 1 

yüksek mİ'thendvi okulu 
4 Müderris 
5 Muallim muavini 
9 » » 

70 

2 
6 

16 

90 
50 
40 

MERKEZ 

Teftiş heyeti reisliği 

8 Müfettiş 

Nafia vekâleti 

50 

Demİryollar ve limanlar İnşaat dairesi reisliği 
DemiryolJar inşaat fen heyeti 

6 Yüksek mühendis 2 70 

7 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 1 

8 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 2 

Etüt ve istikşaf fen lıeyeti 

5 Yüksek mühendis 
î) Baş fen memuru 

60 

50 

80 
40 
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D, Memuriyetin neyi Aded Maa^ 

Malzeme'fen heyeti 

C Yükseli mühendis 70 

Limanlar inşaat fen heyeti 

5 Yüksek mühendis (Müdür mu
avini) 1 

G » • •» 1 

Şose ve köprüler dairesi reisliği 

80 
70 

S Şef 
Yİ Menim 

Köprü le r fen heyeti 

8 Yükfiek mühendis 2 50 

Şoseler fen heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 70 

Yapı ve imar işleri dairesi reisliği 

Sapı ve, imar işleri fen heyeti 

İJ Yüksek mühendis veya yükselt 
mimar 1 

11 Mühendis veya fon memuru ' 1 

Su işleri dairesi Reisliği 

40 
30 

ö 
8 
!) 
7 

Pen heyeti 

Yüksek mühendis 

' > * 
Mühendis 

1 
4 
1 
1 

70 
50 
40 
60 

Nafia şirket ve müesseseleri dairesi reisliği 

F e n heyeti 

4 Başmühendis (Müdür) 
G Yüksek mühendis 1 

Tarife ve hesaı tetkik heyeti 

fi Murak ıp 1 

90 
70 

70 

D. Memuriyet in nevi Aded Maaş 

10 Şef 

10 Şef 

35 

Hukuk müşavirliği 

ZatişUrİ müdürlüğü 

Okullar bürosu 

35 

50 
25 

2 
1 
1 

70 
50 
50 

TAŞRA 

Dr-miry ollar ve limanlar inşaat dairesi reisliği 
İnşaat başmüdürlükleri 

5 Şube mühendisi ( Yüksek mü
hendis ) 4 80 

6 Kısım mühendisi ( Yüksek mü
hendis ) 

8 Yüksek mühendis 
8 İstimlâk bas fen memuru 

Şose ve köprüler yüksek mühendisleri 

G Yüksek mühendis (Mıntaka 
veya Nafia müdürü olarak 
kullanılabilir) 5 70 

8 Yüksek mühendis , 4 50 
9 » » 10 40 

Şose ve köprüler mühendis veya fen menmrlan 

11 Mühendis veya fen memura 10 30 
ÎT" » ' » . » 26 25 

Yapı ve İmar yüksek miilıendis ve yüksek 
mimarlan 

fl Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 6 40 

10 . »• » » • 2 35 



VS — 
D. Memuriyetin nevi Adeti Maaş 

Yapt ve imar mühendis, mimar, fen me
muru veya ressamları 

' 9 Mühendis, mimar, başfen me
muru veya ressam 3 

11 Mühendis, mimar, feıı'ınohıımı 
1 veya ressam 

12 Fen memuru veya desinatör 1 

Sular şube müdürlükleri 

9 Yüksek mühendis - H 

40 

30 
25 

40 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

-8 Mühendis 
9 » 
S Baş fen memuru 

10 Fen memuru 
11. » 
12 » 
12 Desinatör 

1 
3 
1 
6 
3 
5 
8 

50 
40 
50 
35 
30 
25 
25 

Nafia şirket ve müesseseleri komiserlikleri 

i) Komiser 
12 Kati]» 

2 
7 

70 
25 

Hususî kalem 

10 gef 
13 Memur 

Ziraat vekâleti 
Ziraî mücadele 

12 Mücadele teknisyeni 36 
20 

Teftiş heyeti 

9 Birinci saat müfettiş muavini 

Teftiş bürosu 
i 

12 Memur -1 

Pamuk işleri müdürlüğü merkez teşkilâtı 

9 Merkez yazı İşleri şefi * 
9 Merkez propaganda, istihbarat 

yo istatistik işleri şefi 
11 Merke» hesab işleri memuru 
13 Kâtib 

Ziraat işlen Vumum müdürlüğü 

C Şube müdürü 
12 Memur 

40 

25 

40 

1 
1 
1 

40 
30 
20 

25 

3 
1 

70 
25 

Ziraat isleri umum müdürlüyü Vilâyetler 
teşkilâtı 

13 Birİneİ smıf katip 8 Jjj 
14 İkinci . > " » • 12 15 

Islalı v deneme istasyonları, deneme tar~ 
laları üretme ve örnek çiftlikleri ve yon-

ca tokumu temizleme evleri 

13 Mutomed ve kâtib 
14 Ayniyat memuru 

Bağ ve batice ziraat enstitüsü ve istas
yonları 

12 Birinci sınıf mutemed ve kâtib 
13 ikinci sınıf mutemed ve kâtib 

Makinist mektebleri 

4 
3 

12 Muallim muavini -
13 Dahiliye memuru 

20 
15 

25 
20 

25 
20 

Tavuk yetiştirme istasyonları 

12 Asistan . 4 25 

Pamuk işleri müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı 

5 Müdür 
6 » 
7 » muavini 

1 80 
1 70 
2 00 



o. Memuriyetin nevi 
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Aded Maaş D. 

7 Pamuk yetiştirme eksperi 
8 Birinci sınıf şef 
9 İkinci > » 

11 Birinci smıf kontrol memuru 
12 İkinci » » * 
9 Birinci sınıf mesul muhosib 

10 İkinci » » » 
11 Birinci sınıf ayniyat memuru 

2 
6 
4 

16 
5 
2 
2 
3 

60 
50 
40 
30 
25 
40 
35 
30 

Veteriner işleri umum vıüdürlüğü merkez 
teşkilâtı 

5 
5 
6 
7 
9 

10 
12 

Umum müdür muavini 
Mutahassıs mügavir 
Şube müdürü 

» » • • 

Şube müdür muavini 
Şef 
Memur 

1 
2 
3 
5 
6 
1 
1 

80 
80 
70 
60 
40 
35 
25 

Aygır depolan 
13 Mürebbi, muhasip, ayniyat yar

dımcısı ve kâtip 
13 Muhasip 

12 
1 

20 
20 

VeieHncr işleri umûm müdürlüğü 
• vilâyetler teşkilâtı 

6 Veteriner müdürü 
9 Veteriner müdür, kıdemli mu

avin veteriner ve fen memuru 
11 Veteriner, muavin veteriner ve 

fen memuru . 
12 Muavin veteriner ve • fen me

muru 
33 Hayvan sağlık memuru 
14 » » » 
11 Veteriner 

Bakteriyoloji ve seroloji ve hifzıs&ıhha 
müesseseleri 

4 Mutahassıs müdür 1 
5 » '» . 1 
6 Müdür muavini 1 
9 Üçüncü sınıf şef ve birinci sı

nıf asistan 3 
11 Muhasip ve mutemet 1 
12 Ayniyat memuru muhasip ve 

mutemet ' 2 
13 Muhasebe, kültür, ayniyat, am

bar memuru ve kâtip 7 

1 

18 

53 

70 
38 

113 
10 

70 

40 

30 

. 25 
20 
15 
30 

il 

12 

4 
6 

13 

90 
80 
70 

40 
30 

25 

20 

Memuriyetin nevi Adcd Maaç 

14 Müvezzi 

Zootekni müesseseleri 

5 Hara müdürü 
6 Hara ve inokhane müdurâ 
9 Şef 

10 Hara şef muavini 
11 Hara veteriner ve laboratu

ar memuru 
11 Muhasip ve ayniyat memuru 

ve kâtip 

Merinos teşkilâtı 
Merinos yetigtirme ve hasta
lıklar mutahassısı 
Merinos yetiştirme kontrol ve 
muhasebe memuru 
Kâtip 

Yüksek ziraat enstitüsü 

2 
1 

Orta ziraat mektepleri 
Orta üiraat mektebi muallimleri 1 

» » . » 5 
Orta ziraat mektebi muhasebe 
memuru ve mutemet 2 

14 Orta ziraat mektebi' ayniyat 
memuru 2 

1 
2 
3 

'4-
5 Doçent 

Ordinaryüs 

Profesör 

(sınıf 1) 

6 
7 
i) 

( » 
( » • 

( »' 
( * 

» ( * 
Şef 
Asistan (sınıf 1) 

2) 
D 
2) 
1) 
2) 

15 

2 
1 
3 
1 

80 
70 
40 
35 

30 

30 

40 

40 
25 

90 
70 

20 

15 

13 
19 
10 
13 
4 -

17 
17 
12 

150 
125 
100 
90 
80 

• 70 
60 
40 



O - Cetveli 
MuvaKonei umumiye kanunu : Madde - 24 

[Ordu ihtîyaeı için Millî Müdafaa mükellefiyeti yolu ile alınacak lıayvanlarnı asgari beden 
ölçüleri ve vasati fiyat cetveli] 

Asgari beden ölçülen ve vasati fiyat cetveli 

İrtifa Göğüs çevresi ' Vasati fiy 
Hayvanın hizmeti Ncv'i Mt. Mt. Lira 

Süvari saf bineği 
Top bineği 
Sair binekler 
Sahra top (dip) ağırlığı en aşağı (500) kilo 
Sahra top (çengel ve şrvgar) 
Dağ top 
Süvari makineli beygiri 
Nakliye Itoşuıtm 

» » 
Makineli » 

Mckkâri 
» . . • 

Top koşumu mandasr 
Araba koşumu mandası "'"' 
Top koşumu Öküzü 
Araba koşumu » 

Beygir 1,43 
» 1,40 
» 1,38 
» 1,55 
» 1,50 

Kntır 1,43-1,50 
Beygir 1,35 

» 1,30 
Katır 1,30 
Beygir 1,30 
Katır 1,30 
Beygir 1,30 
Katır 1,30 
Manda 

» 
öküz 

Dcvo 
Eşek 

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 

405 
275 
250 
650 
600 
510 
255 
240 
280 
215 
285 
190 
245 
355 
315 
330 
260 
440 
70 



P - Cetveli 
.Muvazene! umumiye karnnıu : Madde, - 24 

[Motorlu vasıta takribi fiyat listesi] 

Takribi fiyatı 
Lira 

9 000 
9 000 

10 000 
8 000 

10 000 
20 000 
12 000 
10 000 

'vasıtanın ismi 

Sepetli motosiklet 
Sepetsiz » 
Cadde kamyonu 
Cadde kamyoneti 
Küçük binek otomobili 
Büyük » » 
Varım tonluk pikap (kaptıkaçtı) 
CCITC mahsus ağır traktör 

Takribi fiyatı 
Lira 

1 500 
1 000 

10 000 
9 000 
5 000 
9 000 
4 000 

20 000 

•* 'm » 

vasıtanın ismi 

Otobüs 
Arazi binek otomobili 
Arazi kamyonu 
Arazi kamyoneti 
Zirai traktör 
Seyyar tamirhane 
Benzin tanla 
ArazöK 



Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde: 2G 

(Masraf tertiplerinden yapılacak sarfiyata ait formül) 



F. • M, Tahsisatın Nev'i 
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Hangi hizmetlere sarfolunabileceği 

•,!,.'".';. _ . . , ! B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i 

1 8 Divanı riyaset âzası taz- Tediye 1757 sayılı kanun gereğince yapılır. 
minatı 

2 1 Muvakkat tazminat^ Toptan verilir, 
21 '1 Beynelmilel Parlamento- Bu para grup reisinin emrine verilir. 

lar Türk Grupunun mü
teferrik masrafları 

36 

Riyaseti Cumhur 
Müstahdemler ücreti Riyaset Divanınca tasdik olunacak kadroya göre sarfolunur, 

Başvekâlet 
71 4 Diğer işletme VD idare tşçi gömlek ve tulumİariyle (mütefernika, mefruşat, tenvir, 

masrafları' teshin, kırtasiye, matbu evrak ve defterler, pul posta ve 
sevk bedel üeretj ve masrafları ve kira bedelleri ve sair işletme 

. . . . ' ; " , . . : ~ masrafları bu tertipten verilir.) . 

82 3 Tenvir 

Devlet Şûrası 
(Asansör motörii sarfiyatı dahildir.) 

103 

105 

Matbuat umum müdürlüğü 
Melbusat 

Neşriyat, turizm ve pro
paganda, masrafları 

Teknik memur ve atölye müstahdemlerinin dahilî mesai göm
lekleri ve is> elbiseleri bedelleri dahil; 
Neşriyat, telif, tercüme, makale,. kâğıt, klişe tabı ücret vo 
bedelleriyle iç ve dış neşrjyatı takip ve tesbit masrafları, 
kiljap ve abone bedelleri, sinema ve fotoğraf makineleriyle 
filim ve plâk imali ve doldurulması ve bunlara müteferri cçhi-
ze, makine edevat ve saire mubayaası ve kirası ve plâk doldur
maatelyeleri tesis ve kira masrafları, depo kirası ve filim stod-
yoları tesis ve kira masraflariyle her türlü Stüdyo alet ve 
malzemesinin mubayaa ve kira bedelleri, filim senaryosu 
ile repertuvar ve plâkların kontrolü, senaryolar ve filimler 
hasırlamak ve hazırlatmak, Turizm işlerinin, tetkiki, teşvik, 
tanzim ve murakabesi masrafları, her türlü propaganda mas
rafları ve bu maksatla seyahat ettirilecek olanlara ve mih-
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106/A Ajans dış muhabirleri her 
türlü ücret ve masrafları 

1 Ankara Radyodifüzyon 
istasyonu ve stüdyoları 

107 

112 

115 

Kongre ve konferanslar ve 
Milletlerarası temaslar 

Çeşitli yardımlar 

. ~ a/â -
Hangi hizmetlere sarfolıuıabileecği 

mandarlara verilecek harcırah ve sair masraflarla misafirlere 
her türlü izaz ve ikram, neşriyat, Turizm ve propaganda işle
rinin icabetyirdiği diğer, bilûmum masraflar, fotoğraf, filim 
gibi teknik işlerde vazifeleri sırasında kazaya Uğrıyacaklarm 
ve hastalanacak! arın tedavi ve mualece masrafları; 
Toptan Anadolu ajansına verilir 

Ankara Radyodifüzyon ve stüdyoları her nevi işletme mas-
raflariyle tamiri, telefon ve elektrik cereyan bedelleri ve 
tenvir ve teshin masrafları, ses, saz ve temsil sanatkârlariyle 
konferansçıların ve söa artistlerinin ve ecnebi dillerle neşriyat 
için tavzif edilenlerim yevmiyeleri, umumî konserlerde giyil
mek üzere saz ve ses artistlerine mahsus stüdyo demirbaş- elbi
seleri, musiki ve temsil sanatkârlarının. tedavi ve mualece 
masrafları ve bilûmum eçhize, alât, fennî malzeme ve musiki 
eşyası mubayaa, tamir, nakil ve kiralama bedelleri, Radyo 
konferans, program ve saire neşriyatının malzeme ve tabı 
masrafları ve radyo işletmesine ve etüd ve plân islerine mü
teallik lıer türlü masraflarla stüdyo ve istasyonların ieabet-
tirdiği sair masraflar ve istasyon ve stüdyodaki teknisiyen-
lerden vazifeleri sn'asında kanaya uğrıyacaklarm veya istas
yondaki vazifelerinin mahiyeti icabı meslekî arızaya mâruz 
kalacakların ve hastalanacaklarııı tedavi ve mualece masraf
ları, radyo müsabakaları masrafları, müteferrika, mefruşat, 
kırtasiye, defterler ve matbu evrak bedelleri; 
memleket içinde ve dışında yapılacak matbuat ve turizm 
kongre ve konferanslarına ve temaslarına memur edileceklere 
verilecek harcırah ve sair masraflarla aynı sebeplerle davet 
olunacak kimselerin zaruri ve sair masrafları ve beynelmilel 
matbuat, radyodifüzyon ve Turizm teşekkülleriyle meslekî 
temas ve münasebetlerin icapettireeeği bilûmum masraflar. 
Turizm iş vo teşekküllerine, alelûmum neşriyata film ve plâk 
imaline, radyo müzik ve temsil daimî sanatkârları teavün 
sandığına yardım. . . . . . . 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 
vasrtaları masraf- Vesait işe kâfi .gelmediği takdirde hariçten tutulacak nakil 

vasıtalarının kira bedelleri de bu tertipten verilir. 
Teknik memur ve atölye müstahdemlerinin dahilî mesai göm
lekleri bedelleri dahildir. 
Merkez ve taşrada yapılacak ve kurulacak sabit, muvakkat 
ve seyyar istasyanlarm tesisat masrafı olup yapılacak tesisata 
ait her türlü malzeme ve bu işlere.ait alât mubayaa, nakliye, am
balaj, tamir ve her türlü kimyevî ve sıhhi ecza ve ilâçlarla 
bina ve arazi mubayaa ve istimlâk bedelleri ile yapılacak 
her nevi telefon ve elektrik ve su tesisatı masrafları ve diğer. 

149 1 Nakil 
lan: 

151 Melbusat 

153 Meteoroloji istasyonları 
tesis ve tamirleri 
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Her türlü rasat, telli ve 
telsiz muhabere ve dinle
me alet ve cihazları ve 
malzemesi satmalma, te
sis, kontrol, tamir ve işlet
me masrafları seyyar is
tasyonların işletme tamir 
ve karoseri imali masraf
ları 

Kurs ve staj masrafları 

Neşir, haskn kitap, mec
mua ve abone bedel ve 
masrafları 

Hangi hizmetlere sarfolunabileeeği 

harç, pul, proje ve mukavele masrafları ve merkez ve taşrada 
yapılacak bilûmum tamirat masrafları ve tesisata memuren 
gönderilecek müstahdemlerin yol masrafları ile bir günlük 
asıl ücretlerinin yarısını geçmemek üzere verilecek yevmiye
ler, b.u tertipten verilir. 
Merkez ve taşra için alınacak telsiz ve her türlü muhabere ve 
dinleme ve işaretleşme «helyosta projö'ktör ve emsali aletler» 
alât ve cihazlarının mubayaa, tesis, nakliye, montaj enstal-
lassion, tecrübe, işletme, tamir, tamirhane alât ve levazımı 
ve masrafları ile telsiz cihazları, rasat parkları istasyonları 
için lâzım olan barakaların ve siperlerin yaptırılması veya 
satın alınmasına ait masraflarla diğer her türlü rasat malze
me ve aletleri ile fennî malzeme ve aletlerin mubayaa, tesis, 
tecrübe, kontrol,.tamir ve nakliye masrafları ile bu işlerde kulla
nılan bilûmum edevat, malzeme ve ecza berelleri, «tamir ve atöl
ye işlerinde hariçten çalıştırılacak amele yevmiyeleri) seyyar ve 
muvakkat meteoroloji istasyonlarında yatım, yiyint ve iş gi
yimi ve çalışmalara müteallik eşya ve edevatın mubayaası ve 
bunların nakil masrafları» telsiz cihazları ile rasat istasyon
larının ve rasat ve fen aletlerinin tesis, montaj, enstallassiyon, 
işletme kontrol ve tecrübeleriyle tamirleri için İzam oluna
cakların ve seyyar meteoroloji istasyonlarına memur edile
ceklerin harcırahları, seyyar istasyonların nakil vasıtalarının 
işletme, nakil, sevk, muhafaza, temizlik masrafları. 
Seyyar İstasyonların nakil vasıtalarının tamiri ve karoseri 
İmali masrafları 

Meteoroloji teşkilâtı için merkez ve taşrada açılacak kura
ların idare ve imtihan masrafları, kurs ve staj görecek me
murların azimet ve avdet zatî harerrahlariyle kursda ve staj
da bulundukları müddetçe kendilerine yevmiye 150 kuruşu 
geçmemek üzere maktu olarak verilecek yevmiye) kursta 
muallim olarak ders vereceklerin okutma ücretleriyle har
cırahları, kursa açıktan alınacakların harcırahlariyle iaşe, 
ibate masrafları ve iaşe edilmedikleri takdirde kurs müdde-
dnee kendilerine günde 150 kuruşu geçmemek üzere verile
cek yevmiye, kursa ait idare işlerinde hariçten istihdam 
edileceklerin ücretleri vo kursa iştirak edeceklere verilecek 
kitap ve diğer tedris levazımı masrafları ve kurs için kitap 
yazdırma vo bastırma ücret ve masrafları, kurs için alına
cak âletler ve her türlü numunelerin mubayaa, nakliye, ta
mir ve muhafaza masrafları ve meteoroloji bilgisiyle İlgili 
müesseselerdeki kurslarda tedrisat yapmak için izam edile
ceklerin harcırahları, 

Her türlü kitap, risale, gazete, mecmua mubayaa ve abone 
bedelleri ile bastırılacak olan bütün broşür, kitap, risale, 
harita, levha, grafik, talimatname, izalıname, günlük, hafta
lık ve aylık ve yıllık bülten ve müteferrik bütün negriyat ile 
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Hangi hikmetlere sarfoİunabileceğı 

defter, cetvel ve sairenin tabı ve neşir masraflariyle telif, 
tercüme, tersim, istinsah, teksir masrafları, 

19S 1 Tesbit, tevzi ve mübadil 
işleri 

2 İstimlâk ve satmalına mas
rafları 

3 Menkul ve gayrimenkul 
malların umumî masraf
ları 

199 Tamir masrafları 

200 4 Vergi kanunlarmm tatbi
ki için köylere gönderile
cekler 

205 1 Muallim ve idare memur
lun ücretleri: 

2 Mektebe getirilecek me
mur ve talebe yevmiye
leri 

3 idare masrafları 

Maliye vekâleti 
Millî ve mübadillerden metruk emvalin tespit ve tevzi işle
rinde çalıştırılacak memur ve müstahdemlerle vukuf ehlinin 
ücret) harcırah, yevmiye ve huzur hakları ve tespit ve tevzi 
komisyonlarının fennî alât, malzeme, matbua, kırtasiye,, de-
ıt.irbaş, mahrukat., icar, nakliye ve sair bütün masrafları. 
Vergi borçlarına karşılık Hazinece alınmış ve alınacak gay-
rimenkullerin nakden ödenecek bedelleriyle bunların icra, 
vergi ve diğer masrafları ve istimlâk edilmiş ve edilecek gay
ri menkullerin bedeli. 
Tahmin, ilan, satış ve tescile müteallik bütün masraflarla 
millî emval ve sahipsiz malların idaresine ait bilcümle ınas-
raflar (Hükümet konaklariylc maliye şubeleri binalarının 
ve memur evlerinin plânları için açılacak müsabaka ikrami
yeleri ve masraflariyle Devlet ye âmme malları ve sahipsiz 
malların idaresi hakkındaki kanuuun ihzarı masraf lan' da
hil) tahakkuk etmiş ve edecek harç ve resimlerle tescil ve 
tescil iğin mahallerine gidecek memurların harcırah ve za
ruri masrafları ve millî emval ile sahipsiz malların idaresine 
müteallik müteferrik masraflar. 
Müstakil inşaat mahiyetinde olmamak üzere yapılacak ilâve, 
tadil ve tesislerle ilân ücretleri, sürvoyyan, fen memuru, 
mühendis mimar ücret ve harcırahları, malzeme mubayaası, 
nakil ve muhafaza masrafları. 
Vergi kanuni s ımn tatbiki için köylere gönderilecek memur
lar harcirahiylc hayvanlar vergisi yoklamasına ve kaçak 
hayvan takibine gönderilecek çavuş, onbaşı ve erlerin her nevi 
nakil masrafları; 
İstanbul memurları kursunun tedris ücreti de dahildir. 

Mektebe g'etirileee'k memur ve talebenin 
vesair masrafları da dahildir. 

yiyecek, giyecek 

Mualecc, tedavi, spor ve imtihan masrafları ve mektep kitap
larının tahnir ve tabı masrafları da dahildir. 

Devlet borçları 
£SĞ6 Fevkalâde tahsisat karşı- Tasarruf bonoları için amortisman sandığının hesap hulâsa-

hklarmdan ve 171Ö sayılı lan üzerine bu sandığa verilecek ücret ve masraflar dahildir, 
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kanan ve ekleriyle diğer 
kanunların tespit ettiği 
hadler dahilînde çıkarılan 
Hazine bonolarından do
ğun Taorçİarın f ais ve itfa 
bedelleri 
Mütekait, dul, yetim ma

aş ve tahsisatları", 

Hangi hizmetlere sarfolunabileceği 

İstiklâl harbî malûllerinin nakdî mükâfatı bu tertipten verilir. 

286 3-4 Tenvir teshin 

286 
287 5 Müteferrika 

289 1 Posta, telgraf ücretleri 

293 Melbusat 

295 Nakil masrafları 

296 5 Kaçak eşya satış masraf
ları 

298 2 Nisbeti kananla tâyin edil
miş olan ikramiyeler 

299 inşaat ve tamirat işleri 

A>fc 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
Muhafaza Genel Komutanlığı krsmı ile beraber binanın tenvir 
ve tcshiım ve odacılarla karargâh erlerinin yıkanma ve temiz
liği ve asansörlerle su motörl erinin cereyan sarfiyatına ait 
elektrik mahrukat ve havagazı masrafları da bu ijertipten 
verilir. 
Merkez ve vilâyetlerin müteferrik "masraflarına ait olup ve
kâlet binasındaki Muhafaza Genci Komutanlığının şehir suyu 
ile donanma masrafları da bu tertipten verilir. 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı ücretleri de bu tertip
ten verilir. 
Müstahdem ve kolcuların elbise, ayakkabı, kaput, muşamba, 
çizme, eldiven, iş gömleği, deri elbiseleri bu tfertipten verilir. 
Merkez ve gümrüklerce nakledilecek olan eşyanın nakil ve 
bcııdiye ücret ve masrafları ile gümrük muamelelerinde kul
lanılmak üzere alınacak kurşun mühür ve ip masrafları bil 
tertipten ödenir. 
Kaçak eşyanın satışına ait her türlü masraflar ale 1918 sayılı 
kanunun 21 hei maddesi gereğince kaçak eşya müzayede ve 
satışında hazır bulunacak azaya ve eşyanın mahiyet ve kıy
metini tâyin ve takdir için davet olunacak ehlihibreye ticaret 
ve senayı odaları nizamnamesi gereğince ticaret odası bulun-
ınıyan yerlerde belediyece takdir olunacak nispet ve miktar 
üzerinden verilecek ücretler de bu tertipten verilir. 
1918 sayılı kanunun 3777 sayılı kanunla değiştirilen 60 ncı 
maddesi gereğince verilecek ikramiyeler. 
(A. 1 000 iira ve aşağı inşa, tesis ve tamir işleri, satın alına
cak veya istimlâk edilecek arsa veya binaların bedelleri ile 
isiıinılâk ve harç masrafları dahildir.) 
(B. Cenup demiryolları idaresince geçen yıl inşa edilerek Hazi
neye devrolunanlar ile bu yıl içinde inşası ikmal olunarak 
devredilecek gümrük memurlarının ikametlerine mahsus bi
naların inşa masrafına bir yardım olmak üzere bunların 
maliyet fiyatlarına göre Münakalât vekâletiyle müştereken 
tayin vo tespit edilecek ve maktuan verilecek paralar da bu 
tertipten Ödenir.), ,. ; 
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301 Pasif korama masrafları 

303 Kitap ve mecmua bedelle
ri ve yazma ve tercüme üc
retleri 

304 Staj masrafları 

Kurs kitaplarına ve bültenine ait baskı, cilt, kâğıt ve diğer 
malzeme ve neşir masrafları ile kurslarda talim ve tedrise 
aid film ve benzeri eşya ve melzemeleri.(, bedeli vesair mas
rafları, kursa müteallik eserlerin yazi ve yazdırma ve tercü
me ücretleri ve imtihan masrafları bu tertipten verilir. 
Gümrük muhafaza genel komutanlığı teşkilâtına ait olan 
masraflar da bu tertibe dahilidr. 
Bastırılacak kitap, mecmua ve genel yazıların baskr, cilt, 
kâğıt ve diğer masraflariyle yazma ve tercüme ücretleri bu 
tertipten verilir, 
Staj için yabancı memleketlere gönderilecek müfettiş ve 
müfettiş muavinleriyle yüksek tahsilini bitirmiş olup yaban
cı dil ve gümrük muamelelerini bilenlerden yabancı memle
ket gümrüklerine staja gönderilecek memurların harcırah
ları bu tertipten verilir. 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı 
315 Matbu evrat ve defterler 

320 1 Taymat 

(Tabı ve teclit malzemesi, ahit ve edevat ve müstehlek ine 
vat mubayaa, tamir bedeli, kitap ve risaleler ve harita mu< 
bayaası, teclit ve kornoj, telif ve tercüme masrafları dahil
dir). 
(Kara ve deniz subay, erat, Harbiye ve lise talebelerinin 
iaşesi, seyyar fırın ve mutfak ve temizleme makinalarınm 
satmalmması, yaptırma, tamir ve işletme masrafları, iaşıc 
maddelerinin temizlenme, havalanma,' üğütme, mutfak ve 
ambarlardaki iaşe maddelerinin muhafazası için dolap ve 
ranza yaptırılması ve tamiri ve hava dolabı ve malzemesi
nin satmalmması, tesisi, tamir ve işletmesi ile hava dolabı 
olmıyan yerlerde soğuk hava masrafları, ekmek saçı muba
yaa vo tamirleri ile ekmek pişiımıc ve bulgur kaynatma ve 
sair masrafları, kavurma imal -ihraçları, fırın, mutfak ve 
zephiye işlerinde kullanılacak malzeme ile iaşe maddelerinin 
muhafazasında kullanılacak çuval, sandık, bidon, tenekenin 
satmalmması ve tamir masrafları, iaşe maddelerinin amba
laj masrafları, mutfak ve yemek takımlarının kalay ücreti 
vo bunlar için satm alınacak kalay, nışadır, pamuk ve sair 
masrafları, erzakın muayene, tahlil masrafları ile levazımı 
muayene komisyonları ve kimyahaneleri için satmalınacak 
alât ve edevat ve ecza masrafları ve bunların tamir ve mu
hafaza masrafları ve su tasfiyesi için Satınalmacak alât vo 
edevat bedelleriyle kurdurma ve tamir masrafları hastane 
vo revirlerde bulunacak hasta eratın masrafları, revir ve 
nıutfaklardald dolapların ve yemek kapları ile mutfak mal
zemesinin temizlenmesinde kullanılacak soda ve sabun mas
rafları bu tertibe dâhildir. 
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2 Yem (Subayların zatî hayvanlariyle miri hayvanların iaşesi, ar-
' pa kırma ve ezme ve temizleme makinelerinin mubayaa, 

tosis ve tamir masrafları ve hariçte kırdırılacak arpanın 
.•"A- kırdırma ve ezdirme ücretleri, yem tevzi ölçeği, arpa ve 

saman çuvalları ile saman hararlarının satınalmma ve ta
mirleri, çayır biçme alât ve edevatı ile ot, saman balya ma
kineleri ile tellerini mubayaa, tamir ve kiralama ve çalıştı
rılacak işçilerin yevmiyeleri, 3310 sayılı kanun mucibince 

' * askerî hizmetlerde kullanılacak köpeklerle yavrularının iaşe 
masrafları, erat iaşesi için ayaktan satmalmacak etlik hay
vanların kesilinciye kadar iaşeleri bu tertibe dahildir. 

330 3 Mahrukat, tenvir ve tes- (Harbiye ve lise talebesiyle eratın kanuni mahrukat istih-
Mnr kakları, subay, memur, ve muhafaza memurları odalarının 

tenvir ve teshini, soba, mangal ve teferruatının satın alınması, 
tamirleri ve kurdurma masrafları ile kurdurma için satm 
alınacak malzeme masrafları; ampul, bilûmum lâmba, fener 

' gibi tenvirat malzemesi alımı tamir ve tesis masrafları, fırın
larda ekmek pişirme için kullanılacak her nevi mahrukat ve 
3310 sayılı kanun mucibince askerî hizmetlerde kullanılacak 
köpeklerle bunların yavruları için lüzumunda sarf edilecek 
odun ve gaz masrafları bu tertipten veTİlir.) 

321 1 Melhusat' (Harbiye ve lise talebesiyle kara ve deniz eratmın ve muha
faza memurları ile bilûmum deniz vesaiti müstahdemleri ve 

• kara telli ve telsiz muhabere makinistleri ile odacı, şoför ve 
~"~ ~ ~ bekçi melbustı ve 3944 sayılı Teşkilât kanununun 7 nci mad-

\ '" "' " • • • - • - - - - £egj m u e i m n e e sivil kıyafetle vazifelendirilen muhafaza me
murları ile mmtaka, kısım âmirlerine verilecek ellişer lira 
elbise bedeli ve vapurların muayenesinde memurlara verile
cek tulum elbise, çizme, ve bilûmum melbnsatm muayene ve 
tahvil masrafları ve muayene için satm alınacak alât, edevat 
ve ecza masrafları, spor elbiseleri ve melfrusatm muhafaza
sında kullanılmak üzere alınacak naftalin masrafları). 

2 Teçhizat (Harbiye ve İrse talebesi ile kara ve deniz eratının ve 2893 
sayılı kanuna göre muvazzaf sınıfa geçecek subaylar ile harp 
okulunu ikmal edeceklere verilecek yüz ellişer lira teçhizat 
bedeli, mıntaka ve kısım âmirleri île muhafaza memurlarının 
teçhizatı, spor teçhizatı, peksimet torbası, arka çantası, kilim, 
battaniye, kar gözlüğü, gemici feneri, palaska takımı, tüfek 
kayışı, yalak ve karyola takımları, boru ve trampet, matra, 
•yangın söndürme alât ve malzemesi, mutfak ve sofra takım
ları ile yemek ve su kaplan, dikiş, kundura ve saraç maki
neleri île yedek edevatı ve bunlara ait malzeme, çadırlar, 
hamam ve traş, kunduracı ve saraç talnmlarr ve heybesi, 
alelûmum tartı âletleri, işbu teçhizatın ve malzemenin mu
bayaa ve tamirleri ile muayene ve tahlil masraflarr bu ter-

- • • tipten verilir). 
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322 Harp levazım ve teçhizatı (Pırıldak, ışıldak, telefon, santral, tekiz ve muhabere şebe-
masraflari kelerinin bilûmum masrafları, dürbün, paratoner, talim ve 

terbiyeye mütaallik demirbaş ve ıniadh malzeme, kara ve 
deniz kuvvetlerinin bilûmum silah, mühimmat ve teçhizatı 

,. harbiye ve fenniyel eri irin mubayaa, tamir tathir ve sair mas
rafları, velense, eyer, koşum takımı, yem torbası, yular ve 
sapı, kaşağı, gebre, fırça, sünger, kolan, paybent, köstek, nal 

. • ve mıh, tavla halatı, belleme, çul, nalbant takımı ve heybesi 
•ve ocakları, mekkârî yük semerleri ve urganları, sıeak nal 

" '"•' tatbiki için lüzum görülecek kömür mubayaası ve sair malze
menin mubayaa ve tamirleri İm tertipten verilir.) 

323 Ecza ve sıhhi malzeme (Hariciye ve lise talebesi ile erat ve muhafaza memurlarının, 
masrafları deniz kaptan ve mürettebatlımı.ceza ve sıhhi malzemesi, ecza 

ve malzeme konacak mevzuatı ve teferruatı, etüv makinesi ile 
sandığı, askerî hastanelerde tedavi edilecek subay, talebe ve 

• • ' eratın tedavi ve iaşeleri -İçin Millî Müdafaa vekâleti emrine 
verilecek EKJO lira bu tertipten verilir.') 

324 Veteriner ecza, ve malzeme (Kıtaat hayvanlarının veteriner ecza ve malzemesi ile sâri 
masrafları hastalıklarda tedabir ittihazı İçin icabeden malzeme, ceza ve 

malzeme konacak mevzuat ve teferruat, hayvanların sıhhi 
temizliklerinde kullanılacak sabun ve sair 'temizlik mal
zemesi.) 

325 Hayvan mubayaa' ve taz- (244Î) ve #İIO sayılı kanunlara göre bilûmum binek, cer ve 
mini talimi! hayvanları ile hizmet köpeklerinin satın alınması ve 

1841 sayılı kamına göre subaylarla 3944 sayılı Teşkilât ka
nununun S nci maddesi mucibince atlı memurların vazifeden 
mütevellit' ölen ve sakatlanan zatî hayvanlarının tazmin 
bedeli.) 

326 Nakil masrafları (Esliha, mühimmat, eşya, malzeme, erzak, mahrukat ve bil
cümle mevaddm nakliye, tahmil ve tahliye masrafları, askerî 
talebe, erat TC hayvanların her nevi vesaitle nakliye masraf
ları, tedavi ve tebdilhava zumunda bir yere gidecek subay
larla, askerî memur ve talebe ile eratın yol masrafları vo 
memleket dahilinde ücretli müesseselerde tedavi masrafı ve 
yürüyüş halindeki kıtaların subayları ve askerî memurlun 
ile eratın ibate ve bunların hayvanlarının ahır masrafları, 
ardiye, bendiye, ıstalya ve ambalaj masrafları ile üst subay
lar ve subayların binmelerine mahsus hayvanlar hakkındaki 
24 mart J330 tanİhÜ nizamnamenin lo ncü maddesine göre 
verilecek hayvan nakliye ücreti ve askerî mahkemelere cel-

>..,•••••. • • ' " ' " ' ' bolunacak subay, erbaş, er, memur ve müstahdemlerin yol 
: ! masrafları bu tertibe dahildir.) 

327 2 İşletme ve tamir masraf- (Kara ve deniz vasıtalarının, tamirleri, tamirata ait nıalze-
lan ve kira Bedelleri meleri, yedek parçaları, demirbaş, mukannen ve müteferrik 

levazımına mütaallik- masrafları,, atelyeler için. lüzumunda 
alınacak ala t, edevat ve takımlarla atelyeler haricinde tamir 
ettirilecek kara nakil ve deniz muhafaza vasıtalarının tami-
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330 3 Umumî masraflar 
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rat bedelleri, alclycler için hariçten tutulacak bilûmum ıtsta, 
İŞÇÎJ ÇH'ak yevmiyeleri bıı tertipten verilir. Vesaitin işletme 
malzemesi, tahlisiye ve nakliyesi,' işletme malzemesinin mu-
hafanasr için. satın alınacak yağ gemisi, laytor, duba, ve bi
donların mubayaası, kaçak takibinde kullanılmak dçiıı hariç
ten tutulacak nakil vasi talan tnrı lıira, taımİr ve tazmin mas
rafları.) 
(2500 lira ve daha aşağı inşaat, tesisat, ve lauıii'at, kuyu,. 
açtırılması^ ve tem i 7,1 ettin im esi. Satın alınacak veya İstimlâk 
edilecek arsa ve binaların mubayaa, istimlâk ve harç mas
rafları.) 
(Kurs kitaplarının ve bültenlerinin her türlü nesir masraf
ları ile talim ve tedrise ait filim ve diğer her türlü levazı
mın mubayaa ve tamir masrafları). 

344 2 Mefruşat ve demirbaş 

359 

360 

3 Tenvir 
3 İdare masrafı, ders notla

rının yasdırma, çoğaltma 
ve bastırma masrafları 
Mecmua masrafı 

Dahiliye vekâleti 
Vilâyetler, evinin tesisatiyle meydanın tanzim ve tesviyesi 
masrafları dahildir. 
Muharrik elektrik eeryaıı bedeli dahildir. 
.İmtihan masrafları vo imtihanlarda bulunacak mümeyyiz
lerin ücretleri dahildir. 

Kâğıt, baskı, Mise, yazı bedel ve ücretleri, diğer bilûmum 
masraflar dahildir, 

384 Tamir işleri 

388 Polis mecmuam 

393 Pravantoryom ve sanator-
yom masrafları 

Emniyet umum müdürlüğü 
5 000 liraya kadar karakollar, mektepler, polis âmir vo mü
düriyet binaları ve diğer müesseselerin küçük yapılan, bina 
ve arsa istimlâk ve satın alma bedelleri, tapu harçları ve 
bunlara ait diğer masraflar dahildir. 
Emniyet bültenleri, meslekî eserler ve diğer neşir masrafları, 
telif ve tercüme, yazı ııeretlori vo bunlara ait sair mütefer
rik masraflar dahildir. -• • -
1. — Memur ve müstahdemler ücret ve harcırahları, amele 
yevmiyesi, iaşe masrafları, fennî tesisler ve alâtlar satın 
alma ve tamir bedelleri, ilâç masrafları, nakil vasıtaları, 
melbusat, teçhizat, tamirat yesair bilûmum idare masrafları. 
2. — Umum müdürlükçe hastaların resmî ve hususi sana-
toryom vo pravantoryomlarda tedavileri tensip edildiği tak-
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dit-de bu işlev için yapılması zaruri her türlü masraflar da 
bu müesseselerle yapılacak mukavele esaslarına göre bn 
tertipten ödenir. 

Jandarma genel komutanlığı 
405 Matbu evrak ve deftirler Teelit malzemesi, der türlü kitap ve risale, harita muba

yaası ve malzeme masrafı. . » 
411 . 1 Taynıat Eratın, mektep talebelerinin iaşe masrafı, fırıılarda kullanı

lacak alât, edevat ve levazım bedeli, hamurkâr, pişirici ve
saire gibi işçi yevmiyeleri, İşletme ve zahire öğütme masraf
ları. Seyyar fırın ve ocak mubayaa ve tesis masrafları. 

~ iaşe maddeleri muhafazalarına mahsus soğuk hava dolabı ve 
malzemesi bedelleriyle tamirleri masrafları. Mutfak ve ye-

\ mek takımlarının kalaylanma masrafları.* Sü tasfiyesi için 
alât ve edevat bedelleriyle tamir masrafları. İaşe maddeleri 
temizleme makineleri mubayaa, tamir ve tesis -masraflan. 
Mutfaklara mııkta/t erzak dolapları. Levazım muayene ve 
tahlil masrafları. Muayene aiât edevat ve ecza masrafları 
2615 sayılı kanuna göre arınma masrafları.. Hastane ..ve re
virlerin eczane I eriyle kimyalıaııe lâboratuvar ve diğer sıhhî 
teşkiller için muktazi her. nevi yiyecek ve arınma masrafları. 
Köpeklerin iaşesi. 

411 2 Yem Bütün hayvanların iaşe ve arpa kırma masrafları. Arpa kır
ma, ezme ve temizleme makiııaları mubayaa masrafları bu 
tertibe dâhildir. 

3 Mahrukat, tenvir, teshin Tenvir, teshin ihtiyacı için ocak, fırın, soba, boru tedariki ve 
tamirat masrafLariyle 2 000 liraya kadar elektrik tesisat ve 
tamiratı masrafları. Ankara'da bulunan subay ve askerî me
murların ve mensuplarının er.tayın istihkaklarmdaki mah
rukat ve tenvir bedelleri bu tertipten verilir. 

412 1 Melbusat: Dikimevi işçi yevmiyeleri dahildir. 
413 ' Harp levazım ve teçhizatı Her nevi eyertakımı, yük ve binek arabası, esmer, koşum, 

bedel ve masrafları mubayaa, tamir ve levazrmatı. Mevcut, veya yeniden tesis 
edilecek olan telefon, hclyosta, pırıldak ve telsiz malzeme-
terinin mubayaa, tesis, işletme ve tamir masrafları. Boru, 
trampet, musiki alât ve levazımatı alım ve tamiri Atış le-
vaKimatı. Tüfek kayışı, palaska takımı, balta,, kürek, kazma 

" * . ve emsali ve kılıfı alım ve tamiratı. Fişek tecrübe masraf
ları gibi harp teçhizatı ve subay hayvanlarından maada 
hayvanların nal, mıh ve nallama masrafları ve her nevi 
muytabiye. • 
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414 2 Tedavi 

415 

417 

419 

420 

421 

422 
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Hastalanan erlerle müsademede yaralanan jandarma subay
larının askerî hastane ve revirlerinden gayri yerlerdeki te
davi ve'iaşe nıaaraılariyle sıhhi levazım ve-reçete bedelleri 

* ve memleket dâhil ye haricînde ücretli sıhhi müesseselerde 
tedavi ettirilecek jandarma mcnsuplarınin masrafları.; 

Veteriner • ecza ve maüse- Askerî hastane ve revir bulunmıyan yerlerdeki hasta kay
mesi masrafları vanlar için mülkiye votoriııerlcrincc verilecek reçete üzerine 

lüzum gösterilecek ceza ve baytarî malzeme masrafları 
bu tertipten verilir. " 

Nakil masrafları 

Tamir işleri 

Mektepler umumî masraf
ları: 

Müesseseler ve komisyon
lar umumî masrafları 

Matbaa masrafları 

Er vo hayvan nakliyesi, silâh, mühimmat, eşya ve malzeme, 
erzak, mahrukat've sair bilcümle askerî maddeler nakliyatı, 
tahmil ve: tahliye masrafları, tedavi ımıayene ve hava tebdili 

-zımnında bir yere nakledilecek subayların ve askerî men
supların kamın • mucibince verilecek yol msrafları. Yürüyüş 
halinde kıtalar erat ve subaylariylc askerî memurların 
ve' hayvanlarının ibate masrafları, her nevi ambalaj mas-
rafları da bu tertibe dâhilidir. 

5 000 liraya kadar karakol, ve,buna benzer küçük yapılarla 
bina ve arsa istimlâk vo mubayaası vo tapu harçları vosair 
masrafları, tamirleri bu tertipten verilir. 

Mekteplerin tenvir, teshin, müteferrika ve mefruşat ihtiyaç
ları. Ocak, soba, fırın, boru tedariki Ve tamiratı. 2 000 lira
ya kadar elektrik tesisatı ve tamiratı bit tertipten verilir. 

Tenvir, teshin, müteferrika, mefruşat ve sigorta ücretleri bu 
tertipten verilir. 

Miitefpmka, mefruşat masrafı bu tertipten verilir. 

Hariciye vekaleti 

435 1 Arsa, bina satmalma, yap
tırma ve kira bedelleriyle 
sigorta, belediye vergi ve 
resimleri ve küçük tamir
ler 

5 Diğer masraflar 

Telefon ve diğer muhabe
re ücret ve masrafları 

Devlet malı binaların sigorta ücretleriyle1 belediye vergi vo 
resimleri ve mukavelenameleri mucibince iearlı binaların 
küçük tamirleri bu tertipten verilir. 

Tenvir, teshin, kırtnsiyp, matbu evrak ve defterler, melbusat, 
müteferrika masrafları ve gazete, kitap ve risale bedelleri bu 
tert/ipten verilir. 
Elçilik ve konsoloslukların' maaş, elçilik ve konsolos
luklardan gönderilecek kançılarya hâsılatı ile avans 
balciyolenİ ve emanet paralar için ilıt)iyar edilecek her 
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439 1 Vekâlet otomobili 

2 Diğer nakil vasıtaları 

440 2 Muvakkat memuriyet har
cırahı 

443 Kongre, konferans ve ko
misyonlar umumî masraf
ları 

^444 Hakem mahkeme ve he
yetleriyle uzlaşma komis
yonları masrafları 

4̂ /5 Ecnebi elçilerle misafirle
rin ağırlama masrafları 

446 îane ve iade 

449 : Pasif korunma masrafları 

450 Telif, tercüme, yazı neşir 
ve abone ücret ve masraf
ları 

451 Matbaa masrafları 

türlü- banka masrafları ve •telgraf ve posta ücretleri1 ve ve
kalet, elçilik vc konsoloslukların posta telgraf, telefon tesis 
ve tuükâlenıo ücret ve her türlü1 masrafları hu tertipten ve
rilir. 
Vekâlet otomobilinin lıer Uiclii ,îişlo1ıne ve Lam ir masrafları 
bu tertipten vcrilrir. 
Vekâlete ait ikinci otomobille kâtilıi umumiliğe a.ît otomo
bilin ve vekâlet motosikletlerinin işletme ve tamir masrafları 
bu tvortipten verilir. 
Muvakkat memuriyetle veya kurye olarak harice gönderile
ceklerin harcırahları bu tertipten verilir. 
Hükümetlerle muahede v c mukavele akdine memur edilecek
lerin harcırah lari yi e ' kongre, konferans ve komisyonların 
bilûmum masrafları ve bu teşekküllerde liizııiet edeceklerin 
ücret ve yevmiyeleri bu tertipten verilir. 
Hakem mahkeme ve heyetleriyle ü/1 aşma komisyonlarımı 
memur edileceklerin harcırah lar iyi e bu komisyonlarda vazife 
görecek müstalıdemlenin harcırah, yevmiye vc ücretleri ve 
komisyonların bilûmum masrafları İm tcrtintıen verilir, 
Kcııebi elcilerle misafirlerin izan ve ikramına taallûk eden 
Itilûrımnı masraflarla 'ibate ve ziyafet masrafları ve mihman
darlarının harcırahlariylc masrafları vc hariciye köşkünün 
bahçe vc tatınir masrafları bu tertipten verilir. 
Kcnebi memleketlerde bulunan Türk tebaamdan kudreti 
olanlara iaşe ve yol masrafı olarak listirdat edilmek üzere 
verilen paralarla kudreti olmıyanlara yardım olarak verilen 
paralar karşılığıdır. 
:îf)02 sayılı kanunun tâyin ettiği şekil ve masraflarla yapılan 
bilûmum masraflar bu tertipten ödenir. 
Telif ve tercüme ücreleriylc, ya/ı, tab vc neşir masrafları, 
gazele,, mecmua, kitap, risale albüm ve klişe bedelleri bu 
itırtipteıı verilir. 
Vekâlet1 matbaasının demirbaş eşya ve iptidaî madde satm
alına tamir bedel ve her türlü masrafları ve işletme masraf
ları bu tertipten verilir. : . 

•100 

4C1 

Sıhhat ve içtimai . muavenet vekâleti. 

4178 sayılı kanun gere
ğince verilecek çocuk 
zammı 
4178 sayılı kanun gere
ğince verilecek yakacak 
zammı 

Ücretleri iskân işleri faslından verilmekte olan diğer ücretli 
ıncmurlarn* yakacak ve çocuk zamları da bu tertiplerden 
Ödenir. ': 
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471 

472 
47S 

474 

475 

47G 

1 Bulaşıcı ve salgm hasta
lıklarla mücadele 
Trahom ile mücadele 
Zührevi hastalıklarla mü
cadele 
Sıtma ile mücadele 

Hastaneler sıhhi ve içti
mai muavenet müessese
leri 
Mektep, müessese ve 
yurtları 

470 4 Tekâmül tedrisatı 

477 Befik Saydam merkez hıf-
zıssıhha müessesesi ve hıf-
zıssıhha mektebi 

478 Iskan işleri 

Hangi hizmetlere sarfolunabüeceği 

Amele yevmiyesi, huştu ve müstahdemler iaşesi, fennî tesisat, 
demirbaş, makine, aletler ve edevat, malzeme, ilâç, idare masraf-
larr, me)f>ıı«at, nakil İçleri, küçük tamir masrafları, telif, -tercü
me ve tabettirilecek veya .satın.alınacak kitap ve risale bedelle
riyle sair bilûmum masraflar mücadelenin mevzuuna göre, yu
karıda yazılı ola» İlgili tertiplerinden ödenir. 
Amele yevmiyesi1, hasta, talebe ve müstahdemler iaşesi, fennî 
tesisler, demirbaş}, makine ve aletler, nakliye masrafları, küçük 
tamir masrafları, ilâç; vcjmuzcrnCj melbusat ve idare masrafları, 

'vassifeten şehir dalı il i tide dolaşacakların- zaruri masrafları ve 
deıs-içitv müessesata -gidecek talebenin yol masrafları,1 kitap, 
risale ve mecmua mubayaa, ve tabı bedelleri, askerlik ve beden 
terbiyesi dersi vcrceeklerin ücretleri, yurt ve mektep idare he
yetlerince fakirliği ve muhtaçlığı tasdik edilen talebeye senede 
on bin lirayı geçmemek üzere verilecek şehri ücret ve talebeden 
hasta ve malûl olanların memleketlerine iadesi, talebenin tedavi 
ve ölenlerin cenaze masrafları,'Tıp talebe yurdunun Ankara'ya 
nakli lüznıım hâsd olduğu takdirde nakil için ihtiyar edilecek 
bilûmum masraflar, hastanelerde ecnebi hemşirelere İaşelerine 
mukabil her ay maktuan verilecek para, akü hastalarından ta
burcu edilenlerin yerlerine iadesi ve cüzamlıların nakil mas
rafları, fakir veremlilere-verilecek gıda maddeleriyle ilâç. be
delleri muayene ve tedavi evlerine müracaat edecek fakir-has
talara verilecek ilâçlar ile köy öğretmen ve eğitmenlerine hu
susi kanunu mucibince verilecek âcil müdavata mahsus levazı
mı havi sıhhat çantaları bedelleri, koy ebe mekteplerine getiri
lecek köylü talebenin iaşe, ibate, ilbas masraftan ve ayda 75 

•kurusu geçmemek üzere verilecek aylıklar ile diğer bilûmum 
masraflar hizmetin'taallûkuna göre yukarıda yazdı fasılların 
ilgili maddelerinden ödenir. 

Hıfzıssıhha mektebinde tekâmül tedrisat] görecek tababet 
vo şuabatı sanatları mensuplarının lıareırahlarıyle tedris za
manına ait'ikamet yevmiyeleri ve diğer bilûmum masrafları, 
Amele yevmiyesi, demirbaş, fennî tesisat, makine, aletler ve 
edevat, kimyevi maddeler ve diğer levayım mubayaa be
deli, melbusat, idare masrafları, küçük tamir masrafları, 
ve vazifelen şehir dahilinde dolaşacakların zaruri masraf
ları, kitap ve risale ve mecmua mubayaa bedelleriyle tabı 
ücretleri, hayvan mubayaa ve iaşesi, 3959 numaralı kanunun 
(i ııcı maddesi mucibince vücudo getirilecek serum çiftliğinin 
tesis vo işletmesine müteallik masraflarla çiftlikte yapıla
cak barakalar inşaat bedeli.bu fasıldan ödenir. 
Ücret, bekçi ve amele yevmiyeleri, açık maaşı, muvakkat 
tazminat, daimî ve muvakkat memuriyet harcırahı - memur
lar vo müstahdemler için - müfettişler harcırahı, ecnebi 
memleketlere gönderileceklerin harcırahları, 3335 sayılı ka
nun mucibince tedavi ve yol masrafı, merkez ve vilâyetler 
idare masrafları melbusat masrafları, her nevi nakliyat, ki
tap, risale tabı ve mubayaa, telif, ve tercüme masraflariy-
le fotoğraf bedelleri ve harita bedel ve masrafları, hayır ce-

* maiyetleri tarafından iskân hizmetleri için bidayeten yapılan 
yardımların bu cemiyetlere geri verilmesi, muhacir ve mül-
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479 İnşa, tesis ve tamir işleri 

480 Millî Türk Tıp kongresi 

482 1 Propaganda ve neşir işleri 

2 Sağlık müzeleri 

487 Yüksek Sıhhat curası aza
lan hasar ücreti: 

480 

493 

Hükümet tabiplikleri için 
•• alınacak tıbbi aletler ve 
malzeme bedeli 
Çok çocuklu analara yar
dım 

Hangi hizmetlere sarf olunabileceği 

lecİlerlo naklolunan eşhasın sev,k, iaşe, - insan ve hayvan • 
tenvir,, teshin, ibate, iskân, tedavi ve giyimleri ve müstah
sil hale getirilmeleri ve banlara müteferri ihtiyaçlar ile 2510 
ve 2848 sayılı kanunların hükümlerini yerine getirmek üzere 
yapılacak her türlü unııbayaat ve sarfiyat, ecnebi memleket
lerden getirilecek muhacirlerin celp ve nakil ve hini hacet
te dış memleketlerden şevkleri esnasında iaşe, ibate ve'hay
van besleme masrafları, Romanya'(lakı Türklerin muhacere
tine mütedair 4 eylül 1936 tarihli mukavele hükmüne göre 
Romanya'da teşekkül eden komisyondaki Türk azaların 
yevmiye, ücret ve masrafları, geçen ve eski yıllar borçları ye 
sair bilûmum masraflar İm fasıldan ödenir. 
Etüt, proje, aplikasyon, elektrik, havagazı, su kalorifer, asan
sör gibi sabit tesisat, istimlâk ve tefevviiz masrafları, arsa be-
deleri, sürveyyan ücretleri, muvakkat ve katî kabul ile tetkik 
için gideceklerin harcırahları. 
Toplanacak olan Türk Tıp kongresine ait. zabıt, rapor ve sa
ire tabiyesi, sergi tesisi ve ziyafet masraflariyle kongreye ail 
sair bilumum masraflar. 
Satmalınaeak kitap ve risale bedelleriyle telif ve tercüme 
ücreti e rakamın, nizamname talimatname, sıhhî Öğütler, afiş 
tab ve neşri ve alclûrmım sağlık propagandası masrafları 
pedal makinesi İçin alınacak' harfler ile sair malzeme bedeli, 
sinema makineleri ve sıhhî filim bedelleri, resim malzemesi 
ve bunlarla alâkalı diğer bilûmum masraflar, 
TVntıî tesisat, demirbaş, makine, aletler ve edevat, mclbusııt 
ve idare- masraflariyle küçük tamirler ve müzeye müteallik 
diğer bilûmum masraflar, 
A) Lüzumu halinde içtima günlerini tahdide ve âza huzur 
halılarının tâyin ve takdirine Sıhhat ve İçtimai muavenet 
vekili salahiyetlidir. 
B) Yüksek Sıhhat şûrası zabıtlarını tutmak için muvakka
ten çalıştırılacak steno ücreti de vekâletçe tespit edilecek 
şekilde bu tertipten verilir, 
Satın alınacak tıbbi aletlerle.levazımın satın alma bedeli ve 
lamirlcriylc bunların tesis masrafları. 

Umumî hıfzıssılılıa karninu mucibince madalya verecek
ler için yaptırılacak madalya masrafları da im tevHj; a\ 
verilir, 
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508 

Ö09 

512 

51S 

514 

515 

516 

518 

Muvakkat memuriyet har-
cırabı 
Melbusat 

Meşhut suçlar kanunu ge
reğince çalışma saatleri 
dışında beklemeğe mecbur 
olan hâkim, müddeiumu
mi ve kâtiplerin ücreti 

Demirbaş alât ve edevat 
otopsi sandıklan ve kim
yevi ecza ve malzeme sa
tmalına. ve tamir vesair 
masraflan 
idare masrafı 

Ceza ve tevkifcvleri inşa 
ve esaslı tamir isleri 

Mahkûm çocuk ıslah evle
ri masrafları 

Adliye mecmuası ve tem
yiz kararlan dergisi yazı 
tercüme ve baskı masraf-
lariyle hukuki eserler sa
tmalına bedelleri 

Adliye vekâleti 

Amme İmkuktı para cezalarını takıp edeceklerin harcırah
ları bu tertipten'1 verilir. 
Mübaşirlerle Ankara mahkeme ve daireleri müstahdemleri 
melbıısatı dahildir, 
Mcşlıud suçlara gidecek adli memurların ve tabiplerin harcı
rahı ehlivukuf ye ehlihibre ve şahitlerin yol masrafı Polis 
enstitüsü ekspertis işleri masrafları ve ücretleri ye ilk tedavi 
ve otopsi masrafları eürmün Kahire ihracı'için. ihtiyarı îâf.mı 
yelen sair masraflarla ihzarh ınazımnlarm bir mahalden- di
ğer bir mahalle sevk masrafları. 
Adli vazife yören tabiplere muktazi alât ve edevat ve lâbo-
ratuvar tesisi ve malzemesi bedeli. . 

Telef on makaleme ve tesis masraf lariylo müstahdem ve mah
kûmlara yaptrılacak melbusat bedelleri bu tertipten verilir. 
Ihaletcn veya emaneten yaptırılacak inşa ve esaslı tamirat 
bedeli ve masrafları İnşa ve esaslı tamiratın kontrolü içhı 
lüzumu hafinde merkezde veya inşaat veya tamirat mahal
linde çalıştırılmak üzere haristen alınacak veya mcı-kcKdcn 
gönderilecek murakıp, mimar, mühendis, ressam, sürveyyan 
vesai renin harcırah, ücret yevmiye masrafları ve bu işler 
için icabedeu tersim levazımı vo kırtasiye ile tabı masrafları, 
Mahkûm çocuklar ıslah evleri umum masrafları ve ıslah ev
lerinin iaşe, idare,' nıüdavat ve sevk ve avdet masrafları 
bu tertipten verileceği gibi beher çocuk için maktu bir ücret 
verilmek suretiyle bu işin belediye çocuk ıslahhanelerine 
voya sair münasip görülecek kurumlarda gördürülmesi ca
izdir. Gardiyan ve mahkûm çocuklara melbusat bedelleri 
bu tertipten verilir. 
Makale ücretleri ve mahkemeler içtihat dergisi ve ııaşriyata 
ait sevk ve bent ve hamaliyesi ve bilûmum sair masraflar 
ve telif hakkı bedelleri bu tertipten verilir. 
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Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
529 Mathu cvralî ve defterler 

535 3 İdare masrafları 

536 3 İdare masrafları 

538 Hukuki ve mesleld eserler 
satmalına, tercüme, baskı 
vesaire masrafları 

D ellerle fi e cetvellerin kâğıt mukavva ve tab ücretleriyle 
nakliye masrafları da bu tertipten verilir. 
Defterlerin, tamir re cilt masrafları yle müccllithanc'için 
nmktazi her nevi malzeme bu tertipten verilir, 
Kadastro ve ve tapu tahrir heyetlerinin müteferrika, icar, 
mefruşat, demirbaş, tenvir, teshin, kırtasiye def teri eri yi e 
matbu evrak ve telefon tesis ve mükâlcmc bedelleri, nirengi 
ve poligon için mnktazi bilcümle mevat ve nakil masrafları 
hu tertipten verilir. 
Tapu ve kadastro mektebinin müteferrika, icar, mefruşat, 
demirbaş, tenvir, teshin, kırtasiye, matbu evrak, telefon tesis 
ve mükâlemo bedelleri ve tabettirilecek kitapların masraf-
ları'yle nakliye bedelleri bu tertipten verilir. 
Tapu ve kadastro idareleri için lüzum görülecek hukuki ve 
meslekî eserlerin satın alınması tercüme ve telif haklariylc 
tabettirilecek eserler ve umumî muharreratın kâğıt tab ve 
sair masrafları İm tertipten verilir, 

Maarif vekâleti 
553 1 Tetlrik ve vekillik daire- Müsahalia ve yabancı dil imtihanları mümeyyiz ücretleriyle 

lcı'İ kütüphaneler masraf- vekillikçe jıcşrediieeek eserler ve tetkik ettirilecek her tur
ları 

?, Derleme masrafları 

3 Nesir masrafları 

lü vesaikin tetkik masrafları, 
Vekillik daire 'kütüphaneleri için salın alınacak eserlerle 
abone olunacak dergi ve gazetelerin masrafları, Vekillik 
dairelerinin her nevi kütüphane tesis ve idare masraf lan bu 
lerlipten ödenir. 
'J-V27 saydı kanım hükümleri dairesinde yapılacak- her türlü 
dericine, dağılma, neşir işleri ve yabancı memleketlerle neş
riyat mübadelesi masrafları, bu isleri yapmakla mükellef 
teşkilâtın bütün ücret ve tesisat masrafları ve harcırah! a riy-
le udisi akdemlerin giyecekleri bu tertipten verilir, 
Hususi neşriyata yardım. 
İTer türlü neşir İsleri, propaganda ve reklâm, sergî, fotoğ
raf teksir isleri ve güzel saııatlarr ve neşriyatı teşvik husu
sunda yapılacak bilûmum masraflarla eser sahiplerine veri
lecek para mükâfatı (Hor türlü baskı, telif ve. redaksiyon 
tel il: haklan bu işler için muvakkaten'çalıştırılacak müte
hassıs, memur ve müstahdemlerin ücretleriyle harcırahları 
ve ecnebi mütehassısların harcırah, izaz ve ibate masrafları, 
teshire ait tesis masrafları, satın alınacak veya teksir edi-
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îccek lıer türlü eser ve vesikaların alınması vo çoğaltılması 
iğin yapılacak bilûmum masraflar). 
Nakil vasıtaları tamir ve işletme masrafları. 
Okullar ve müesseseler h/m bastırılacak ders vo terbiye va-
sılalariyle ber türlü idare evrakının bütün masrafları (bu 
işler için çalıştırılacak mütehassıs, memur ve müstahdemle
rin ücret ve harcırahları da dâhilidir). 
İnönü Ansiklopedisi Bürosunun ber l|ürîü tesisat, kira, 1-clc-
fon malzeme ve neşir hazırlıklariyle telif ve tercüme ve tet
kik. ilmî kontrol masrafları ve müstahdemler elbisesi ve di
ğer her türlü masraflar ve kütüphane için alınacak kitaplar, ' 
tenvir ve teshin masrafları, mütehassıs ve müstahdemler üc
retleri. 
Okul kütüphaneleri ve umumî kütüphanelerle düğer Vekillik 
Öğretim müesseseleri için satfın alınacak kitap, harita ve ders 
1 evli alan masrafları, dergi abone masraflar iyi e her türlü am
balaj ve sevk masrafları İm tertipten ödenil". 

560 İstanbul Üniversitesi ve Yakacak, aydınlatma, telefon mükâlcmc ve tesisatı, Ünivor-
buna bağlı fakülte, mües- Hitenîn merkez masraflariylc Fakültelerin ve bunlara bağlı 
sese ve teşekküllerim umu- bütün müessese ve teşekküllerin, lâboratuvarların, cczaeı ve 
mî masrafları (}\^\ okullarının kırtasiye levazımı, müteferrika, matbu ev

rak, îlilnatj, tercüme, muhabere ve neşriyat, kilra bedeli, nakil 
masrafları, mevkut ve gayrı mevkut risale, mecmua ve gazete 
aboneleri, kütüphanelere alınacak kitap bedeli, sigorta, 
müstahdem nıclbnsatı, müessesemin /işletme ve idamesinden 
mütevellit bilûmum masrafları, daimî.ve muvakkat harcırah
lar, fakir talebeye yardım ve diğer bütün masraftan ile tem
sil vo profesörlerle yardımcılarının ve talebenin ilmî araştır
ma masrafları, nlfı.1| edevat, ders levazımı, mefruşat, tamir 
ve sair masrafları okullara yabancı dıîl öğretmeni yetiştirmek 
üzere alınacak talebeye yapılacak yardım ve tedris yardım
cıları ücretler/i bu fasıldan verilir. 

561 1 Dil - Tarih - Coğrafya fa- Elektrik, havagazı, su ve su tesisatı, telefon tesis ve nıükâle-
kültesi nıc bedeli, temizlik işlerine ait bütün eşya ve malzemenin. 

mubayaası, ilmî tetkik seyahatları, harcırahlar, mefruşat) ve 
demirbaş, kömür ve odun, telif, tercüme, tetkik, radaksiyon, 
bilûmum kitap baskı ve neşriyatı masraflan, kırtasiye, matbu 

' ' evrak ve defterler, inkîlAp tarihi enstitüsüne ait vesika ve 
bitapların nnıbayaasiyle enstitünün diğer bütün masrafları, 
Fakülte binası tesisatı ve levazımı, Hükümet hesabına oku-

' ,"; mak üzere evvelce alınmış; ve yeniden alınacak olan talebeye 
.yiyecek, yatacak ve giyecek ve sair masraflarına- karşılık 
olmak üzere verilecek harçlık, (Tamirci, elektrikçi, bahçivan 
müeellit, kaloriferci ve marangoz) gibi müstahdemine ait 
eşya ve malzemenin mubayaası, oilt masrafı, küçük tamirler, 
müstahdemin giyim eşyası, posta telgraf ücretleri, kit|a.p, 
'mecmua ve gazeteler mubayaası,, ilanlar, idare masrafı, lale

li'. M. Tahsisatın Ncv'i 
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2 Hukuk fakültesi 

582 1 Yüksek öğretmen okulu 
• 2 Gazi "Öğretmen okulu ve 

eğitim enstitüsü . 
3 Siyasal bilgiler okulu . 

4 Ankara Devlet Konserva-
• tuarı 
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benin tedavi ve nakdi masrafları, ilâç bedeli bu maddeden 
mahsup edilir. Türk înkilâb Enstitüsü masrafları da dahildir. 
Yatılı talebenin iaşe bedeli ile tatil aylarında yemek ücreti, Fa
kültenin aydınlatma, ısıtma, temizleme ve su masrafları ve 
tesisat bedelleri, yatıh talebe ve müstahdemlerin giyim eşyası, 
yatılı talebenin çamaşır yıkama ücretleri, ilâç ve tedavi be
deli vc.hasta talebenin nakil masrafları yatılt talebentn.kitap 
ve ders levazımı bedeli, telefon tesisatı ve mükaleme bedeli, 
posta ve telgraf ücretleri, .kitap, mecmua ve gazete satın alın
ması, ciltlenmesii ve abone dıınmasiylc .Fakülte neşriyat ve 
dergisi ve talebeye lüzumlu kitapların basılması masriaflai'i, 
ilmî araştırma ve tetkik masrafları, kırtasiye, defter ve ev
rak tabiyesi, ilâıl iieretleııi Fakü l t eve müştemilâtı balanı ve 
tamiratı İle tesisat, demirbaş ve mefruşatı ve tamirleri bedel
leri, müteferrika ve sair bilûmum İdare masrafları, ıtlelûmum 
-harcırahlar bu tertipten mahsup olunur. '•> •':'•,'. 
Yiyecek, içecek,* tatil aylarında yemek ücreti, yakacak, ay
dınlatma, temizlik, ilâç, makine yağı, benzin, hayvan-yem 
bedeli, lastik ve saire masrafları, hasta talebenin-.tedavi 
bedeliyle nakil masrafı, idare masrafı, laboratuar-ve-atölye 
masrafı, parasız yatıh talebenin kitap, defter ve sair der» 
levazımr, canlı modeller .masrafı, neşriyat, hademelerin iş 
elbisesi, giyim eşyası, hamam, traş, parasız yatılı talebenin 
harçlığı ve yol parası, telefon tesisat ve mükaleme bedeli 
ve talebe tetkik masrafı, dershane, yatakhane, mutfak, 
hastane ve sair tesisat,, mefruşat, demirbaş ve ders aletleri 
bedeli, elektrik havagazı ve su tesisatı, ^ nakil vasıtaları 
hayvan ve levazım bedeli, kitap, mecmua • bedeli ve basm 
masrafı, cilt masraf ve talebeye lüzumlu kitplarm basın 
masrafı, küçük tamirler, talebe seçme evrakım tetkik üc
reti İle lıer türlü telif, tercüme hakları ve talebenin sıhhi 
muayene ücretleri bu tertipten ödenir. 
Yiyecek ve İçecek, tatil aylarında yemek ücreti, yakacak, 
aydınlatma, temizlik, ilâç, idare ve laboratuar masrafı, 
parasız yatılı talebenin Icitap, defter ve sair ders levazımı, 
giyim eşyası, hamam, traş, 'parasız yatılı talebenin harçlığı 
ve yol parası, telefon tesis ve mükaleme bedeli dershane, 
yatakhane, mutfak, hastane vesair tesisat, mcfmşaty demir
baş ve ders aletleri bedeli, elektrik, havagazı ve su-tesisatı, 
müzik notlan, kitap ve mecmua bedeli ve bunların teclit 
ve sair masrafları, küçük tamirler, Türk halk şarkılarııin 
derleme ve armoıûzasyonu ile mahallî kıyafet ve 'Talaşların 
filme alınması ve bu hususta lüzumlu lıer türlü vesait ve 
malzemenin temini ile yol masrafları ve batı koro, şarkı, 
opera ve sahne .müzik ve metinleri ve müzik ile tiyatroya 
ait ders kitaplarından lüzumlu görülenlerin dilimize^adap
tasyon, telif, tercüme, tetkik, ve her türlü neşir masrafları, 
Ankara Devlet konservatuarı ve tatbikat sahnesinin bilûmum 
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563 Lise ve orta okullar ile 
öğretmen okulları umumî 
masrafları: 

564 1 
2 
3 

4 

. . ' , . . : • : . • • • . ; " • • • • • . . . . 

Yüksek mühendis oklu 
Teknik okulu 
Yüksek iktisat ve ticaret 
okulu ile diğer meslek 
okulları ve enstitüler 
Kurslar 

ücret ve masraflariyle konservatuar talebesinin yaz tem
rinleri kampr masrafları ve kampta çalışacak memur ve 
öğretmenlerin ücreti, yol paraları, konservatuar tatbikat 
sahnesinde bir sene staj yapacak olan talebeye verilecek 
burs karşılığı, konservatuardan mezun olacak yatılı talebeye 
verilecek giyim eşyası bedeli, nakil vasıtaları mubayaa, 
işletme ve tamir masrafları bu tertipten verilir:, 
Nebari okulların yakacak, aydınlatma, yem bedeli ve ben
zin masrafı, idare ve laboratuar masrafı, telefon tesisatı 
ve mükâleme bedeli, beden terbiyesi hareket ve müsabaka
ları masrafLari ve kitap, madalya, kupa ve para mükâfatı 
öğretmen okullarının yiyecek, içecek, yakacak, aydınlatma, 
temizlik, ilâç, hayvan yem bedeli benzin ve tatil aylarında 
yemek ücreti, öğretmen okulları idare ve laboratuar masrafı 
meccani talebenin kitap, defter ve sair ders levazımı, Öğret-, 
men okulları meccani talebesinin hamam, traş, harçlık, yot 
masrafr, telefon tesisatı ve mükâleme bedeli, öğretmen 
okulları talebe giyim eşyası masrafları bu fasıldan tediye 
edilir. 
Yiyecek, tatil aylarında yemek ücreti, Ticaret okullarına 
öğretmen yetiştirmek Üzere istanbul Yüksek İktisat ve tica
ret okuluna alınacak talebeye yiyecek, giyecek ve..sair mas-
raflarına karşıhk ohnak üzere verilecek harçlık, yakacak, 
aydınlatma, temizlik, çamaşır yıkama masrafr, ilâç hayvan 
yemi, benzin, makine yağı, lâstik nakil vasıtaları işletme ve 
tamir masrafı temrin ve atclye masrafı, idare ve lûboratuvar 
masrafı, matbu evrak ve defterler, meslekî kitap, mecmua 
ve gazeteler mubayaa ve abone bedeli, talebenin kitap, kır
tasiye, resini ve ozalit kâğıtlar^ pergel ve sair ders levazımı, 
bina kira bedeli, parasız yatılı talebenin giyeceği gündüzlü 
talebenin iş elbisesi ve ayakkabısı hamam, tıraş, talebe harg-
ltğı, profesör, öğretmen, muavin ve asistanlarla talebenin 
memleket içinde ve dışrnda yapacakları fennî seyahat, staj, . 
ders ameliyat ve tatbikatı, hazırlık ve tatil pratikleri mas
rafları ilo harcırah, yol ve yiyecek masrafları, fakir talebe
ye yardim, yarım yat ıh talebenin şehir içindeki yol parala
rı, mezunların ecnebi memleketlerde okul, lâboratuvar, ens
titü ve şantiyelerde tetkik, tetebbu, tahsilini ikmal masrafı. 
telefon tesisatı ve mükâleme bedeli, dershane, yatakhane, mut
fak, hastane tesisatr, mefruşat, demirbaş, ders aletleri, elek
trik, havagazı ve su tesisatı, makine projeleri masrafları, 
bilûmum tamirat, icarsız olarak Devletçe intifa olunan bi
naların tamir masrafı, okuldan mezun olacak talebeye hedi
ye edilecek olan kullanılmış edevat bedellerinin mahsubu, 
bilûmum istimlâk, kitap tetkiki, tashihi, tercümesi, telifi 
ve tabr masrafları. Köy kursları öğretmenlerinin harcırah ve 
zaruri masrafları. 
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3238, 3704, 3803, 4274, ve 
4357 sayılı kanunlar gere
ğince ödenecek bilûmum 
köy okullariyle enstitüleri 
ve köy eğitmenleri ücret 
ve masrafları 

İaşe : 
Her türlü iaşo maddeleri: (Her nevi yağlar, etler, kura ve" 
yaş sebzeler, kuru ve yaş nıeyvalar, ekin, ekmek veya un, 
hayvan ve nebat mahsulleri bu mahsullere ait sanat şubele
rinde elde edilen yiyecek maddeleri, tuz gibi-madenî gıdalar) 
(«lebe, memur, eğitmen, usta, öğretici ve müstahdemlerin ia
şe maddeleri, her nevi hayvan ve yemleri, temizlik malzemesi. 
Tesisat ders aletleri ve malzeınelesi: -V 
M'ahruat, tenvirat, her türlü ders aletleri, Jâboratuvar/alet-* 
leriyle her çeşit malzemesi, gramofon, plâk, her tüi'JÜ.'-cİris 
atelyeye ait alât, makine, vasıta ve malzeme, radyo,..bisik
let, motosiklet, kayak, kızak, motor, hayvan ve araba,/to--
hum ve taluıııı hıklar, fideler, fidanlar, her çeşit her cinsten da
mızlık hayvanlar, her nevi sanat şubelerine ait makine:: ve 
malzeme, askerlik derslerine ait alât-ve malzeme, av^siİâh-
ları, malzeme ve nıakinaları, balıkçılığa, tabaklığa, kundu
racılığa, ciltçiliğe, matbaacılığa, halı, kilim, tezgâh, bez/biç-
ki, dikiş ve terzilik işlerine ait her türlü malzeme, -makine 
ve alât, kayık ve tezgâh, her çeşit ders aletlerinin/: türlü 
onarılmalar*, 'istihsal âletleri ve vasıtaları çift ve hayvan
ları, .ziraat makineleri ve aletleri, elektrik malzemesi 'her 
türlü lâmbalarla malzemeleri, her eüıs maden, tahta, mukav
va ve kâğıt levhalar, her eins kum ve yaş odunlar, -enkaz, 
her cins kömürler her türlü akaryakıtlar, makine yağları, 
.soba kalorifer boru ve dirsek tamirleri, atclye Iâboratuvar 
vo sanat, ziraat, tenvirat tesisleri, revire ait tesisler, ya
tuk takımları, mutfak takımları, yemek takımları, dershane 
İcre, bürolara, kütüphanelere, idare odalarına, öğretmen-
evlerine, ahır, ağıl, kümes, kovan ve tavla tesisi, bunlara 
ait eşya vo malzeme, yangın tertibatına ait her nevi alet 
makine ve malzeme masrafları pasif koni tını a malzemesi ve 
işleri, sinema tesisleri, matbaa'işlerine ait tesisler. " >V' -
Kitap : ; - ^ ^ - : 
Köy enstitülerine eğitmen kurslariylc koy okulıi ve öğret
menleriyle Eğitmenlerle köylerle ilgili kitap, büroşür, resim, 
tablo, levha, kollcksİyoıı. masrafları, gezici ve daimî' sinema 
Makinelerinin işletilmesine ve kiralanmasına, ait masraflar. 
Gramofon ve plâk, cilt masrafları, talebeye ve öğretmenlere 
verilecek defter, kalem ve sair yazı malzemesi. 
Matbu evrak : • , •;•' 
idarenin her şekline ait her nevi defter, makbuz, senet ve 
sair evrak. • • ^:£?&&v 
İnşaat: , •.,.-.:.. 
Her türlü inşaat masrafları, tamir masrafları, inşaat, malze
mesi aletleri, makine ve vasıtaları, inşaatla veya tamirle il
gili tadil vo tebdil masrafları, amele, usta, öğretici vc'inşaat 
dersleri tatbikatına ait her türlü masraflarla, ücretler, yol 
paraları keşif ve ehlihibre yevmiye, harcırah ve masfarları, 
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Güzel sanatlar akademisi 
umumî masrafları 
Riyaseti Cttmhıir Filârmo
nik orkestrası umumî mas
rafları 

İstanbul Kati4üli Rasat
hanesi umumî masrafları 

Hangi hizmetlere sarfolunabileçeğİ 
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yol inşaatı, âlet, malzeme, madde, usta, işçi ve nakil mas
rafları. . ; 

ilâç ve tedavi: 
Hor türlü tıbbi ecza malzeme ve aletler, cibinlik, tel, has
talanan talebe, öğretmen, memur ve İşçilerle eğitmenlerin 
mevcut kanunlarına göre muayene, hastanelere sevk ve te
davi masraflariylc ücretleri, ölen talebenin teçhiz ve tekfin, 
ölü nakli masrafları 
yevmiye ve harcırahlar: 
Talebe ve eğitmen harçlıkları, her türlü ücret ve yevmiyeler, 
nakil ve tâyin harcırahları, muvakkat memuriyet harcırah
ları, amele, usta, usta öğretici, mütehassıs öğretmen, asker
lik dersi öğretmeni ücret ve ye vmiy el eriyle bunların yol 
masrafları,. köy enstitüleriyle eğitmen kursları, köy okul
ları . teşkilûtiyle köy okullarına yardım meseleleri, köyle
rim tetkikiyle eğitmenler, köy okulları ve koy okulu in-
şasiylc ilgili her türlü tetkik, teftiş, kontrol, takip ve tah
kik masraf lariylc yevmiye, iaşe, ibate ve harcırahları. 

Melbusat ; ". 
Her türlü yütılü, pamuklu, keten ve kenevirden, ottan veya 
ipekten yapılma giyecekler, başlıklar, ayakkabı, terlik ve 
ııalmlar, lâstik ve deri çizmeler, üste giyilen pasif'korunma 
malzemesi. . 
Diğer masraflar: 
Talebe ve tğitmen seçim masrafları,' her türlü müsabaka, 
yarış, koşu, sergi, ilân, panayır masrafları, her nevi tahmil, 
tahliye, keşif, nakil, harita, kroki, plân, teksir, mukavele 
ve Örnek fotoğrof masrafları, enstitü mezunlarına ve eğit
menlere verilecek her türlü âlet, arazi, yapı malzemesi, hay
van ve makine bedelleri, teçhizat bedelleri, köy Öğretmen
leri tekaüt ve yardım sandığı, her nevi sigorta masrafları 
bu fasıldan tediye olunur. 
Yakacak, aydınlatma, temizlik ve ilâç, idare masrafı, labo
ratuar, atölye ve eanh modeller masrafı, talebenin müsa
baka mükâfatı, talebe harçlığı ve temrin masraflar, telefon 
tesisatı ve mükâleme bedeli ve talebe tetkik masrafı, ders
hane levazımı, bilûmum ders aletleri, mefruşat ve demirbaş, 
elektrik, havagazı ve su tesisatı, kitap, . mecmua bedeli ve 
bunların teclit ve sair masrafları; küçük tamirler, neşriyat, 
mimari tatbikat bölümünün bütün masrafları, giyim eşyası, 
müzik aletleri satın alınması ve tamir masrafları, nota, nota 
kağıdı ve notaya müteallik sair masraflar bu fasıldan yerilir. 
idare masrafı, fennî âlât ve. edevat mubayaa, tesis ve tamir 
masrafları, telefon tesis ve mükâleme bedelleri, hayvan 
satın ahnması ve yem bedeli, rasathane neşriyat masrafı ve 
ilmî tetkik seyahat masrafı, kitap, mecmua bedeli, atölye 
masrafı ve küçük tamirler, müstahdemlerin giyim eşyası 
bu fasıldan verilir. . , 
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569 Prevantoryum ve sanator
yumun umumî masrafları 

570 Kütüphaneler umumî mas
rafları 

571 Müzeler ve âbideler umu
mî masrafları 

572 1-11 Yabancı memleketlere gön
derilecek talebenin tahsil 
ve yol masrafları 

573 1-2 Yabancı memleketlerdeki 
talebe müfettişliği masraf
ları 

574 Orta öğretim öğretmenle
ri kursları bilûmum ücret 
ve masrafları 

575 Seyyar sinema satmalma 
bedeliyle diğer masrafları 

576 Meslekî ve teknik okullar 
açılması ve mevcutların 
büyütülmesi hakkındaki 
4304 sayılı kanun gere
ğince yapılacak hizmetler 

577 Resim ve heykel sergileri
nin açılış masraflarına yar
dım ile mükâfat ve satm-
alınacak eserler bedeli 

— B/23 — . • 
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Yiyecek, içecek ve giyim eşyası, demirbaş al ât malzeme 
ve edevat satmalma ve tamir bedelleri, idare maarafı, nakil 
vasıtaları mubayaa, işletme ve tamiri, müessese arazisinin 
işletilmesi miUodav.il sermayesi bu fasıldan ödenir. 
Kütüphanelerin idare ve tesis masraf lan, telefon tesis ye 
miîkâlemc bedeli, kitap, mecmua, gazete bedelleri ve ba
deme elbisesi ve kütüphanelerin nakil vo tevhidi ve yeni 
eserlerle takviyesi, cilt atölyesiyle fotokopi atölyesi tesis ve 
levazımı masrafları, kira bedeli, kütüphanelerin tasnif, tesbit 
ve nakil masrafları, seyyar tesbit komisyonları âzasmin za
ruri yol paralan, yeni yaptırılacak kütüphane projeleri için 
müsabaka masrafı ve mükafatı bu fasıldan verilir. 
idare masrafı (Müzeler ve anıtları konuna komisyonu dahil) 
müzelere alınacak asarı atika bedeli ve ikramiyesi, hafriyat 
ve müzelere eser nakli masrafları, arkolojik araştırmalarla 
hafriyat ve nakliyata gönderilecek memurların harcırah ve 
yevmiyeleri, müzelik eşya tamir masraflarîylc Etnografya 
müzelerine alınacak eşya bedeli, telefon tesis ve mükalcmo 
ücretleri ve hademe ve bekçi elbisesi ve müzelerin eser ka
talog neşriyatı, ihtisas kütüphanelerine mubayaa olunacak 
kitap bedeli, anıtları koruma komisyonu kira,, fotoğrof ve 
malzemesi, vilâyeti erdeki anıtların tamir ve muhafaza mas
rafı, bu işlerle ilgili istimlâk bedeli bu fasıldan ödenir. 
Yabancı memleketlere gönderilecek ve memlekete avdet ede
cek talebelere maktuaıı verilecek yol masrafı ile aylrk ücret, 
mektep vo lâborahıvar ücretleri ve bu gibi tahsil masrafları, 
tedavi masrafları bu fasıldan ödenir. 

Yabancı memleketlerdeki talebe müfettişliği ve memurları 
gidiş ve. geliş harcırah3ariyle idare masrafları, muhabere, 
mürasclo, nıükâleme bedelleri, talebe müfettişi erinin yabancı 
memleketlerde yapacakları teftiş ve tetkik seyahati arın e ait' 
yol masî'ivfiarı bu tertipten malısun edilir. 
Talimatnamesi ımıeibinee kursların bütün masrafla fiyle har
cırah ve ücretleri bn fasıldan ödenir. 

Seyyar sinema satın alınmasiylc İrana müteallik bütün mas
raflar bu fasıldan Ödenir. 
4304 sayılı kanunim istilzam etilimi masraflarla bu işlerle 
ilğilt «İçiminim harcırahlar bu fasıldan mahsup olunur. 
' > ? " ' " ' - ' • " . 

Memleketimizde açılacak bütün sergilerin açılış masrafı, mü
kâfat ve satın alınacak eserler bedeli bu tertipten ödenir, 
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578 Milletlerarası kongre, ser
gi ve müsabakalara iştirak 
ve ilmî tetkik için gönde
rileceklerin harcırahlariy-
1D yol masrafları 

579 Milletlerarası Meslekî öğ
retim cemiyetine iştirak 
hissesi.' 

580 Okul kütüphanelerine alı
nacak Iritap ve mecmua 
bedelleri ve bunlara ait 
masraflar 

581 Okul müzesi masrafları 

— E/24 — 
Hangi hizmetlere sarfolımabilcecği 

Beynelmilel kongre, sergi ve müsabakalara iştirak ve ilmî 
tetkik için gönderileceklerin harcırahı, beynelmilel meslekî 
öğretim kurumlarına iştirak hissesi ve Cenevre'de milletler
arası terbiye bürosuna tıznlık aidatı ve aynı sehivdeki daimi 
nıaari f; sergisinin Türkiye kısmı için ieabedeıı vesait, mal
zeme ve eşyanın imali, tedariki ve .şevki masraftan ve sergiye 
gidecek memur ve mütehassıs harcırah ve yevmiyeleri bu fa
sıldan ödenir. 
Okul kütüphanelerine alınacak kitap ve mecmua bedelleri 
ve Inınlara ait (eclit ve sair masraflar bu fasıldan ödenir, 

582 1-7 

5S3 
584 

585 

588. 

Yabancı mütehassısların 
ücret ve masrafları 

Okul müzesi ve terbiyevi eserler masraf iyle .okıü müzesi için sa
tın alınacak eşya bedeli ve katalog neşriyatı, eşya ve sergi na
kil masrafları vo seyyar sergilerde bulunacak memurların har
cırah ve yevmiyeleri, müze temizliği ile malzemesi! masrafları 
bu fasıldan tediye olunur. 
ltariçtcn memleketimize getirtilecek yabancı mütehassıs ve 
muavini eriyle öğretmen; usta, ve tercümanları ve muvakka
ten getirtilecek yabancı orkestra şeJJL ve vurtüozlara mukave
leleri gerekince verilmesi lâmmgelcn ücretlerle geliş ve gidiş 
yol paraları, pasaport ve vize ücretleri, bunların memleket da
hilinde herhangi bir vazife ile geliş, gidiş seyahatlerine ait 
harcındı ve yevmiyeleri de bu tertipten verilir. 

-Kampa -uıülîiallİk bütün masraflar bu tertipten verilir. 
1 Parasız yatılı talebenin \ Meccani talebenin pansiyon ücretleri, giyim eşyası, kitap, ve 

Kamp masrafı 

sair masrafları, memur çocuklarının pansiyon ücretlerinden 
/apdat'»!-: tenzilât karşılığı hu fasıldan verilir. 

1 

2 

pansiyon ücretleriyle sair 
masrafları 
Memur çocuklarının pan
siyon ücretlerinden yapı
lacak tenzilât 
Dershane, yatakhane, ımıt-') Yatakhane, nıııl l'alc, yemekhane, hamam levazımı, .sobalar, 
fak, hastanelere ait bilû- alolûımım okul mel'nısalı, elektrik tesisatı, bütün dolaplar 
mum levazım, mefriişat, masalar, okul bahçesine lâzım olan demirbaş eşya, okul sıra-
dcınirbaş ve ders aletleri hırt, hastane alât ve •tıbbî edevatı, ilâç, yazı tahtası, pergel 
bedeli ' ve buna benzer bütün ders aletleri, -(Fizik, kimya, tecrübe, bi-
Elcktrik, havagazı ve su Jyolojî, beden terbiyesi ve sair derslere ait levazım) nakliye 
tesisatı ve yangın aletleri (arabası kosnın bedelleri.ve tamir masrafları, hayvan bedeli, 
umumî masrafları elektrik, havagazı ve su tesisatı ve yangın aletleri, hayvan 
Nakil vasıtaları hayvan ve yeıti ve levazımı, okul eşyasının hir yerden diğer yero ıınkli 
levazım bedel ve masraf- masrafları bu fasıldan mahsup olunur. 
lan 
tstimlâk ve satmalına be- f>evlet malı olan veya Devletçe kirasız olarak intifa olunan 
acü binaların tamiri ile istimlâk ve mubayaa olunacak arazi ve 
Devlet malı olan veya ki- emlâk bedeli ile istimlâke mütnallik sair masraflar bu fasrl-
rasız olarak Devletçe in- dan mahsup edilir. 
tifa edilen binaların tamir 
masrafları 
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Hangi hizmetlere sarfolunabileceği 

Staj için yabancı memlc- Yabancı memleketlere staj için gönderileceklerin yol masraf-
ketlere gönderileceklerin lariyle bunlara her ay maktuan verilecek ücret kargılığı bu 
tahsisat ve harcırahları fasddan ödenir, 

604 5 Müteferrika 

613 1 İstikşaf, etüt, aplikasyon 
ve istimlâk 

2 Mütemadi tamirler 

3 înşa bedel ve masraflariyle 
her türlü makine ve alet
ler ve malzeme bedel ve 
masrafları 

5 Naldl vasıtaları masraf
ları 

614 1 îstikşaf, etüt, aplikasyon 
ve istimlâk 

2 însa ve tamir masrafları 

3 işletme masrafları 

Nafıa vekâleti 

Resmî ziyafetler, asansör, işaret tesisatı ve motörleriniıv ce
reyan ve tamir ve işletme masrafları dahildir. 
Bu işlere ait tabı ve ilân ücretleri, tapu harç ve masrafları, 
muhammin ve ehli vukuf ücret ve masrafları dahildir. 
Yol ve köprülerin bakım, ağaçlama ve tamirlerinde ye atclye 
ve garajlarda kullanılan her nevi işçi ve nakil vasıtalarının 
biKimum masrafları ve daimî işçilerin giyecekleri ve bu işle
re ait kira ve tesis masrafları, her türlü malzeme, aletler ve 
eşyanın mubayaa, nakil, tamir ve muhafaza masrafları dâ
hildir. 
Yol ve köprülerin ve tesislerinin inşa, imal ve esaslı tamir-
leriyle her türlü makine aletler ve malzeme mubayaa, nakil, 
tamir vo muhafazalarına ait bilûmum masraflar, emanet 
usuliyle yapılan işlerde çalıştırılan işçilerin ve amele bölük-
leriyle mahkûmların bilûmum masrafları, tabı ve ilân ücret
leri, açılma töreni masrafları, inşaat dairelerinin telefon te
sis ve işletme masrafları ile lüzumu halinde emaneten yapı
lacak inşaat vo tamiratta lcullanılacak amele ve işçilerin 

~ iaşe ve sair gıda maddeleri masrafları bu tertibe dahildir. 
Nakil vasıtalarının işletme, tamir ve garaj masrafları. 

'Bu işlere ait tabı ve ilân ücretleri, tapu harç ve masrafları, 
muhammin ve ehlivukuf ücret ve masraflariyle bu işlerde 
kullanılacak amele yevmiyeleri. 
Küçük su işleri inşa, tamir ve tesisatı için yapılacak masraf
larla her türlü makine, aletler ve malzeme mubayaa, nakil, 
tamir vo muhafazası masrafları, ilân ücretleri ile lümmu 
halinde emaneten yaptırılacak inşaat ve tamiratta kullanıla
cak amele ile işçilerin iaşe ve sair gıda maddeleri masraf
ları. 
3132 saydı büyük sn işleri kanunu haricinde evvelce yapıl
mış ve yaptırılmakta bulunan barajlar, kanallar, şeddeler ve 
imalâtı smaiyenin işletmesiyle mütemadi tamir masrafları, 
muhafaza ve işletmeleri için istihdam edileceklerin ücretleri, 
bekçilerle, kanalcı ve savakçılann melbusat masrafları, fi
danlıkların tesisi için yapılacak bilcümle masraflarla işlet
me işlerinde kullanılacak amele ve usta yevmiyeleri ve bil-
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615 

5 
7 

Meriç au isleri 
Nakil vasıtaları masraf
ları 
Konya ovası sulama ida
resi isletme, bakım ve ta
mir masrafları 

1 İstikşaf, etüt, aplikasyon 
ve istimlak 

2 inşaat ve isletme malze
mesi bedelleriyle bıı islere 
ait her türlü masraflar 

— H/26.— ' 
Hangi hizmetlere sarfolunabileceği 

'umum nakliye masrafları, işletmeye müteallik tenvir, kuvvei 
muharriko için sarfedılecek elektrik cereyanı ile müştail 
maddeler masrafı, elektrik tesisatı bedelleri, teshin ve tele
fon, tesis ve mükâleme masrafları, 
Yunanlı'1 arla yapılan itilâfriamc gereğince sarfedilecektir.' 
işletme, tamir ve garaj masrafları dahildir, 

Tamirhaneler için alınacak lıer türlü malzeme, aletler, tele
fon makine ve levazımı ve telefon şebekesinin bakım mas
rafları ve tathirat işlerinde kullanılacak usta ve amele yev
miyeleri, fidanlıkların idare ve tevsi masraflar] dahilidr. 
P>u işlere ait tabı ve ilân ücretleri, tapu harç vo masrafları, 
muhammin ve ehlivukuf ücretleri, bu işlerde çalıştırılacak 
âmele yevmiyeleri, inşaatı ikmal ve işletmeye devrolunan 
hatların istimlâk bedelleri dahildir. 
inşaat ve tesisat, ameliyat, tamirat ve fersiyat, teçhizat, mon
taj masrafları, alelurnum lokomotif, vagon ve sair her nevi 
makine ve alât ve edevat ile levazım ve malzeme, mefruşat 
ve eşiya mubayaa, tahmil ve teslim tamir, muayene, tesellüm 
ve ekspertiz ve sigorta istalya ve ardiye, şomaj, ücret bedel 
ve masrafları, faiz ve komisyonlar, vergi ve resimler, tazmi
nat, motorlu, motorsuz nakil vas it al arının ve 'inşaat mahal
lerine konulacak telefonların mubayaa ve işTetmo masrafları, 
ecnebi mühendis ve mütehassıslarla müteferrik müstahdemler 
ücreti, amele ve sair müstahdemler yevmiyeleri, taşra teşki
lâtı tenvir ve teshin masrafları, kar siperleri ve karla müca
dele ve heyelan ve tahkimat masraflariyle kar tatfoiratında 
çalışan amele ve müstahdemine verilecek ısıtıcı yemek ve 
içecek masrafları, icar bedelleri, .mşaat ve ameliyat mahal
lerinde bulunan memur ve müstahdemlerin ve amelenin ibate 
masrafları alelurnum malzeme mubayaa ve nakliyatı, tahmil 
ve tahliye masraflarilye 2256 numaralı kanun mucibince güm
rüklerce tahsil edilen belediye hisseleri karşılığı, alelûmum 
tören masrafarı, hayvan kiralan ve yom bedelleri ile poz ve 
ameliyat katarları için Devlet demiryolları işieftnc idaresine 

. verilecek ücretler, daimî bakım masrafları, tab ve ilân üc
retleri, kırtasiye ınasraflan ve merkezde otomobil isletme 
masraflariyle telefon mükâlcmesi ve muhabere ücretleri, alâtı 
hendesiye mubayaası ve hat güzergâhında zarar göreceklere 
verilecek tazminat, muvakkat, işgal, dcmİryol ve limanlar 
inşaatında çalıştırılacak Nafia takımlarının iaşe ve sair bil
ûmum masrafları. 
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Hangi hizmetlere sarf olunabileceği 

2200 sayılı lamıma göre 
yapılacak Sivas - Erzu
rum ve Malatya iltisak 
hatları inşaat bedel ve 
masrafları 
3262 ve 3813 sayılı kanun
lara göre yapılacak Di-
yarbalar - Cizre ve Elâ
zığ - Van hudut hatlariyle 
Bitlis şube hatları inşaat 
medel ve masrafları 
3879 sayılı kanuna göre 
yapılacak Zonguldak -
Kozlu hattı inşaat bedel 
ve masrafları 
Kaza tazminatı, tedavi, 
ilâç, teçhiz ve tekfin mas-
raflariyle kilometre ikra
miyesi 
înşaat istimlâk ve esaslı 
tamflrat masrafları 

Lüzumu halinde emaneten yaptırılacak inşaat ve tamiratta 
[ kullanılacak amcJe ve işçilerin iaşe ve sair gıda maddeleri 

masrafları. 

Ankara lâğımlarının inşa 
masraflar: 

620 Telif, tercüme, basla ve 
neşir masrafları, kitap, 
mecmua bedelleri 

624 Hafriyaat masrafları 

İş yüzünden malûl kalan inşaat memur ve müstahdem ve 
amelesi vo bunlardan vefat edenlerin vârislerine yenilecek 
tazminat, muaiecc, tedavi, hastane, teçhiz ve tekvin masraf
ları, ray ferçiyatı kilometre ikramiyesi. 
Yapılacak inşaat ve esaslı'tamirat bedeli vo bu işlerin emanet vo 
ihale şekillerine göre lüzumu olan her nevi malzemenin ihtiyaç 
halinde her vakit ve her miktarda evvelden satın alınması ve bu 
malzemenin muhafaza, nakil vo sair masrafları, Nafia memur ve 
müstahdemlerinin inşaat ve tamiratın keşif ve murakabe, 

'kabul ve sairesi için vukubulaeak seyahatlerine ait harcırah
lar, eksiltmeye çıkarılacak işlerin dlâıı ve sair ücretleri her 
yapıya ait levazımı tersimiyc ve kırtasiye ile tabına lüzum 
görülecek evrakın tabı masrafı ve bu luısustja istihdam edile
ceklerin ücretleri ve Üniversitenin lâbnratuvar ve klinikle
rinin sabit tesisatı. 
Ankara şehri lâğımlarının înşaat ve tesisat masraflaııiyle bu 
işlerde istihdam edileceklerin ücret ve harcırahlariylc usta 
ve amele yevmiyeleri, alınacak alât ve edevat ve malzeme 
bedelleri, nakliyeleri, kırtasiye, matbu evrak ve Ijabiye ve 
bilûmum masrafları. 
Kitap ve fennî risaleler bedeliyle fennî eserlerin ve haritala
rın tabı ve teelİt masrafları, alelûmıım telif ve tercüme ve 
Nafıa eserleri modelleri için verilecek ücret ve mükâfat, filîm 
mubayaa bedeliyle muktazi masrafları dahildir. 
Türk Tarih kurumunun lüzum göstereceği yerlerdeki hafri
yatın icrası ve çıkan eserlerin mahallinde tanzim ve müzelerle 
nakli ve mubayaa edilecek alât ve edevat ve malzeme bedel
leri ve müstahdemlerin ücret, yevmiye ve harcırahları ve sair 
bilûmum masrafları. 
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648 1 Harcırahlar 

650 

655 

Diğer 
lan 

madenler masraf-

Sanat modelleri satmahn-
ması, dağıtılması masraf
ları 

Yazı, neşir ve propagan
da masrafları 

İktisat vekâleti 

Havza dahilindeki ocaklara gidip gelecek memur, mühendis' 
ve müstahdemlerin harcırahları bu tertipten verilir. 
Ereğli kömür lıavzasından gayri madenlerde tetkikata memur 
edilenler tarafından bu totkikatın icaplarına göre t ediy esiyle 
mükellef kaldıkları amele hamaliye ve sair masraflar da bu 
tertipten verilir. 
El ve ev sanatlarında kullanılan bilûmum aîât ve edevatın mu
bayaa, tevzi ve şevki, tesisatın inşası ve bunların işletme ve 
murakabesi için kullanılacak lüzumlu memur ve ustaların üc
ret ve harcırahları ve bütü nîşletaıe, teşhir, propaganda mas
rafları ve bu hususta yapılacak her nevi yardımlar (Bu tahsi
satın lüzumlu kadarı malzeme ve alâtın tedarik, mubayaa ve 
şevkine sarfedilmek üzere Sümerbank'a yardım olarak veri
lir). 
Jktîsatdİ ve meslekî mecmualar, kitap, haritalar, telif ve ter
cüme ücretleri, tabı, neşir ve teelit masrafları, filîm ve filim 
makine mubayaası, ihzar ve kira bedelleri, istihbarat ve pro
paganda masraflariylc bu maksatlara müteferri yardımlar. 

671 3 Tenvir 

672 3 Tenvir 

078 

680 

Melbusat 

Mayın 
lan 

yoketme masraf -

682 1 Umumî masraflar 

Münakalât vekâleti 

Telefon tesisatı motörleriniıı cereyan, tamir ve işletme mas
rafları da bu tertipten verilir. 
Mühim limanlara rekzedilecek hava rasadatıra müşir işaret 
direklerinin elektrik masrafları da bu tertipten ödenir. 
Liman reis ve liman kontrol memurlariylc liman memurlarına 
ve merakip müstahdemlerine verilecek muşamba, ayakkabı, 
kaput, şapka ve elbise ile merkez ve taşra odacılarının ayak
kabı ve melbusatı 
Mayınlan arama, tarama ve yoketme,için lâzımgelen vesait 
kirası, akaryakıt bedeli, mayin imhasına lüzumlu bilcümle 
malzemenin nrubayaa bedeli ve diğer masraflar bu tertipten 
verilir. 
Yiyecek, giyecek, yakacak, yatak ve lokanta takımları, ilâç-

. 1ar, elektrik, su, telefon, çamaşır yıkama, kırtasiye, talebeye 
~ yardım ve ilânat masrafları, fabrika malzemesi bedeli, müte

ferrik masraflar, gemi mürettebat ücretleri, gemiler masrafla
rı, Iâboratuvarlar, atölyeler için alât, edevat ve malzeme mu
bayaası ve bunlara ait her türlü tesis masrafları, kütüphane 
tesisi, kitap, risale, meslekî mecmua mubayaası ve bunların 
teclidiyest, telif ve tercüme ve tabı ücretleri ve sair masraflar 
bu tertipten verilir. 
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Neşir ve propaganda mas
rafları 

— »/2ft — 
Hangi hizmetlere sarfoîunabileceği 

Meslekî mecmua, kitap, risale, gazete ve harita mubayaa ve 
abone bedelleriyle telif ve tercüme ücret ve mükâfatları, te
lif,' tercüme ve neşredilecek âsann tabı, teelit ve sair mas
rafları, filim ve filim makinesi mubayaası, filim developman 
ve saire masrafları, istihbarat ve propaganda masrafları bu 
tertipten ödenir. 

712 Yazı, neşir ve propaganda 
masrafları 

Ticaret vekâleti 
İktisadi ve meslekî mecmualar, gündelik gazeteler, 
kitap, haritalar, telif, tercüme ve eilt ücretleri, baskı ve 
neşir bedel ve masrafları, filim ve filim makine mubayaası, 
ihzar ve kira bedelleri ve istihbarat, propaganda masrafları. 

737 Zirai mücadele işleri 

788 

739 
740 

741 

743 

743 

744 

Tarla ziraatı, ıslah, dene
me, üretme, temizleme, 
tohum tedariki ve tecrü
be işleri 
Bahçe ziraati işleri — 
Tavukçuluk, ipek böcek
çilik ve arıcılık işleri 
Kauçuk bitkileri, ıslah, 
tecrübe, deneme üretme 
ve imal işleri 
Pamuk işleri 

Zirai kombinalar ve to
hum temizleme evleri u-
mumî masrafları 
Veteriner mücadelesi ta
haffuzhane, hastaneler, 
bakterelojikane ve serum 
müesseseleri ve lâboratu-
varlan tesis ve idare isleri 

2Sraat vekâleti 
1. — Leyli talebenin vazifeten mektepte kaldıkları müddetler 
için muallim, memur ve müstahdemlerin ve imtihanlarda 
bulunacak mümeyyizlerin ve tatil devresinde klinikleri açık 
olan mekteplerde memur ve muallimlerin iaşe ve ibate mas
rafları. 
2. — Talebenin ders kitapları melbusat yatak, yorgan, ko
modin, karyola, elbise dolabı ve emsali bilûmum masrafları. 

3. — Dershane ve yemekhaneye ait bilumum masraflar. 
4. — Fakir talebeye yardım, her nevi merasim masrafları, 
mükâfat bedelleri. 
5. —• Muallim ve talebenin tetkik seyahatları ve kamp mas
rafları, leyli talebenin mektepten mektebe nakil masrafları. 

6. — Talebenin tedavi, yol, cenaze masrafları, hekim ve diş 
hekimi ve veteriner vizite ücretleri. 
7. — Kurslara devam edenlere verilecek kitap ve levazım 
bedelleri. 

8. — Kursları muvaffakiyetle idare ve ikmal edeceklere ve
rilecek aynî, nakdî mükâfat. 
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Veteriner zootekni ıslah 
ve üretme isleri 

Merinos işleri 

Mektepler ve kurslar umu
mî masrafları 
Yüksek ziraat enstitüsü n-
mtımî masrafları 

Yazı, tercüme, neşir ve 
propaganda işleri 

îç ve dış kongreler ve 
teknik toplantılar maunu 
masrafları 
Ziraat sergi ve meşher
leri ve müsabakaları umu
mî masrafları 
Hayvan sergileri ve teşvik 
ikramiyeleri 
Küçük su ve seyyar arte-
siyen işleri 
Köy kalkınma işleri 

9. — Nebatat ve mahsullere ziyan yapan muzır hayvan, bö
cek ve hastalıklarla mücadele ve bunların imhası, İtlafı te
davi ve tetkiki hastalıklı ve böeekli nebat ve parçalariyle 
mahsullerin kontrol, muayene, temizlenmesi için yapılması 
lâzım gelen bütün masraflar. 
10. — Muzır böcek ve hastalıkların bulaşmaması İçin kal, 
imha ve ihrak olunacak nebat ve parçalariyle mahsuller için 
verilecek tazminat ve bu işler için yapılacak bütün masraflar. 
' 11. — Domuz öldürenlere verilecek para mükâfatı. 

12. — Muzır hayvanlarla mücadele esnasında ölenlerin aile
lerine ve muzır hayvanlarla mücadele mükellefiyetini ifa 
sırasında malûl kalanlara İcra Vekilleri Heyetince tesbit edi
lecek miktarda verilecek tazminatlarla yaralananların tedavi 
masrafları. 
13. — Domuz ve diğer hayvanların etleriyle derilerinden ve 
sairelerindcn istifade maksadiyle müesseseler kurma mas
rafları, 
14. — Köy eğitmenleri yetiştirme müesseselerinin bilûmum 
masrafları. , 

15. Makine, ahit ve edevat vo alelûmnm teçhizat ile fenni 
levazım ve itlaf edevat ve levazımı ve alelûmnm eczayı kim
yeviye vo veteriner ilâçları. 
İ 6. Motorsuz nakil vasıtaları ve teferruatı ve yedek edevatı 
ve hayvanat mubayaası ve tamir masrafları ve hayvan teçhi
zatı ve müstahdeminin melbusâtı ve çoban malzemesi. 
17. Sigorta, vergi ve resimler. 
18. Zirai makinelerin akaryakıt ve madenî yağları, harita ve 
kadastro yaptırma ücreti ve buna muktazi malzeme muba
yaası; tesisat ve 250 liraya kadar tamirat ve küçük inşaat. 
19. Çiftlik, tarla, yoncalık, çayırlık ve bahçe ziraatİ müesse
se ve lâboratuvavlarmm ıslah, tecrübe, üretme, yetiştirme ve 
her nevi tatbikat masrafları. 
20.- Telefon tesis ve mükâleme ve tamir bedelleri. 
21. Usta, işçi ve amele, çoban yevmiyeleriyle ecnebi müte
hassıs ve ustabaşılarm yol masrafları ve ücretleri, 
22. Nal imaline mahsus demir, kömür ve kauçuk mubayaa 
bedelleri. 
23. Erkek ve dişi damızlık hayvanlariylc tecrübe, serum ve 
aşı için küçük ve büyük ba§ hayvanların mubayaası. 
24. Bilûmum müesseselerin tohum ziraat, teşcir, tefeir, yol, 
kaldırım, kanal, kuyu, cetvel ve aı-teziyen masrafları. 
2,r). Hayvan hastaltklariylc mücadele için-her türlü taharri-
yat, İhtisas, kurs tetkikat, İhtira ve mubayaa marafları. 
26. Hayvan sağlık memurları mektebi talebesinin tatbikat 
masrafları, i 
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27. Müesseselerin damızlık nakliye, hizmet, tecrübe, serum 
ve aşı lıayvanlarınııı yeın ve muytabiye, nallama masrafları. 
28. Suni tohumlamada toplanılan ahali koçlarından ve koru
ma tedavi banyolarında, aşı, seranı ve ilâç tecrübelerinden, 
enemeden mütevellit ölüm vakalarında verilecek lıayvan 
tazminatı. 
29. . Hayvan asağlık zabıtası kanununda zikredilen hastalık
lardan itlaf edilen hayvan tazminatı. 
30. Talimatnamesi mucibince yapılan sergilerde yetiştirici
lere verilecek sergi ikramiyeleri ve organizasyon masrafları, 
kırkım, sağım ve <banyo masrafları ve yapağı primleri. 
31. Hayvan yemi ziraatini teşvik etmek üzere merinos yetiş
tiricilerine meccanen verilmesi gerekli • tohum mubayaa ve 
nakliye bedelleri. 
32. Halk elindeki kıvırcık koyun ve koçların merinos koç ve 
koyunlariylc mübadelesi, banyo ve enemeden telefat vukuun
da hayvan sahiplerine verilecek tazminat. 
33. Pamuk tohumu temizleme ve ilaçlama, pamuk çırçır-
lama ve linter ve prese makineleri selektör traktörler dina
mo vo elektrik makineleri ve bunların yedek parçalarının 
satın alınması nakliye montaj, işletme ve tamir masrafları, 
34. Pamuk tohumu çırçırlama, ayırma, tiriyaz, ilaç
lama, pamuk tohumu satın alma vo dağıtma, sulama ve var
yete denemeleri masrafları, 
35. Ziraat bankasiyle yapılan saf pamuk tohumu tevziin
den bankanın uğnyabileecği zararlar karşılığı. 
36. Etüdde çalıştırılacak talebe ve işçilerin zaruri yol mas
rafları ve yevmiyeleri, işçilere verilecek tıbbi mualeee ve her 
nevi fennî etüd levazimiylo resim alât vo edevatı. 
37. Her nevi neşriyat mubayaası tercüme ve telif hakları 
her türlü neşriyat ve istihbarat tabı istihsal ve tevzi masraf
ları öğretim ve propaganda resimleri ve filimlcri mubayaası, 
isticarı ve imali ile bunları göstermek ve yaymak için yapı
lacak her nevi masraflar. 
38. Kanunlarına göre lüzumunda satın alınacak hastalıklı 
vo böcekli nebat ve parçalariyle zararlı böcek, yumurta, 
kurt, tırtıl ve kırizalitlerin bedelleri, 
39. Dahilde toplanacak kongre ve teknik toplantıların ve
kâletçe takdir edilecek bütün masrafları. 
40. Örnek olacak işlerde uğraşan köylülere vekâletin em
riyle parasız verilecek ufak ziraat alât ye malzeme bedeli. 
41. Seyis ve çobanların iaşeleri. 
42. Su tesisat ve inşaat ve. malzeme masrafları. 
43. Kauçuk bitkileri için işletme ve ham madde mubayaası. 
44. Nakliyat, müteferrika, kırtasiye,.mefruşat ve demirbaş, 
matbu evrak ve defterler, icar, kitap ve faydalı eserler mu
bayaası, telif hakkı mubayaası, tabr ve tercüme bedelleri, 
tenvir vo teslıin masrafları. 
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45. Enstitü ve lâboratuvarlar fennî alât, levazım ve işlet
meleri ve umumî masrafları. Havagazı kuvvci muharrike, su, 
fennî alet, levazım tecrübe ve işletme hayvanatı bakım, yem 
mubayaa bedeli ve masrafları, bağ, bahçe masrafları ensti
tüler işletmesine taallûk eden bilûmum materyal, tohum ve 
saire umumî ve müteferrik masrafları. 

Diğer masraflar 
1. Tıbbî ve baytarî ecza. 
2. Talebe tetkik, tetebbu, resim ve sergiler masrafları. 
3. Usta, çırak ve amele yevmiyeleri. 
4. Merasim ve müze masrafları ve mükâfat bedelleri. . 
5. Bahçe, ilân masrafları ve kira bedelleri. 
6. Talebeye ait kitap, kırtasiye, kamp masrafları. 
7. Su bedeli. 
8. Hizmet hayvanı mubayaa, iaşe ve bakım masrafları, mo

torsuz nakil vasıtaları mubayaa, tamir masrafları. 
9. İmtihanlarda bulunacak mümeyyizlerin masrafları. 

10. Talebenin tedavi, yol, teçhiz ve tekfin masrafları. 
11. Resim tahnit, fotoğraf, camcılık ve mücellithanc atelye-
rİ masrafları. 
12. Hademe mclbusatı ve kapların kalaylanması. 
1.3. Bilûmum müteferrik masraflar. 

îdare masrafları 
Müteferrika, mefruşat ve demirbaş, tenvir ve teshin, kırtasi
ye, matbu evrak hu tertibe dahildir, 

Millî Müdafaa vekâleti 

Tersim malzemesi Bütçeye mevzu fasılların mahiyeti itibariyle hangisi ile alâ
kadar olursa olsun alelıtlak tersim malzemesi ile bu i§e ait. 
kırtasiyeye mütaallik her nevi maddenin hariçten tedariki. 

Matbu evrak ve defterler Tabı ve teelH malzemesi alât ve edevat müstehlck maddeler 
. . . mubayaa ve tamir bedeli kitap ve risaleler ve harta tabı mas-

. rafları. 
Tayinat Kanun ve nizam namelere göre Devletçe iaşesi ieabeden kim

selerin yiyecek ve temizlik ihtiyaçlarıııa.muktazi bütün maad-
delerin tedarik, imal, istihsal, muayene, nakil, muhafaza, ih
zar, tevzi ve sigortasına,muktazi bütün masraflarla hu iğlerde 
kullanılacak bütün alât ve edevat ve tesisat masrafları. 

Yem Kanun ve nizamnamelere göre Devletçe iaşesi icabeden-hay-
vanlarm iaşesi için gereken bütün maddelerin tedarik, imal, 

• . ' istihsal, muayene, nakil, muhafaza, ihzar, tevzi ve sigortasına' 
muktazi bütün masraflarda bu işlerde kullanılacak bütün alât 
ve edevat ve tesisat masrafları. 
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Mahrukat, tenvir ve teshin İvaımn vo nizamnamelerine göre Devletçe eşhas ve müesse-
, selci'in ve bilûmum askerî binalarla orduevleri ve gazinoları 

ve fabrikaların mahrukat, tenvir ve teshin ihtiyaçlarına 
nuıktazi bütün maddelerin tedarik, imal, istihsal, muayene, 
nakil, muhafaza, ihzar, tevzi, vo sigortası için yapılacak bü
tün masraflar. 
2 000 liraya kadar elektrik tesisatı ve tamiratı. 
1 000 livaya kadar hamam, ocak bulagıkhaııc, çamaşırhane, 
mutfak tamiri vo arıtma masrafları . 

Melbusat Kanun, nizamname ve talimatnamelere göre orduca giydiril
mesi ieabeden kimselerin ve sıhhi müesseselerin giyecek ih
tiyaçlarına muktazi bütün maddelerin tedarik, imal, işletme, 
temi aleme, muayene, mulırafaza ihzar, tamir, tevzi ve sigor
tasına lüzumlu tekmil masraflar ile bu işlerde kullanılacak 
bütün alât vo edevat, tesisat, tenvirat masrafları ve işçi üc
retleri île ambalaj masrafları, kurs ve benzeri ödevlerle 
ecnebi memleketlere gönderilecek erata Verilecek sivil mcl-
husat ve teferruatı. 

Teçhizat Kanım, nizamname ve talimatnamelere göre orduca teçhiz 
edilmesi ieabeden kimselerin ve sıhhi müesseselerin teçhizat 
iîıUyaçlarıııa muktazi maddelerin tedarik, imal, işletme, te
mizleme, muayene, muhafaza, ihzar, tamir, tevzi ve-sigortası
na lüzumlu tekmil masrafları ile bu işlerde kullanılacak 
bütün alât, edevat, tesisat, tenvirat, masrafları işçi ücret
leri, ambalaj masrafları, ölenlerin teçhiz ve tekfin masrafla
rı, levazım müesseseleriyle ambarlar için yangın söndürme 
alât vo malzeme masrafları, harp okul ve muadili okulları 
bitirenlere verilecek teçhizat bedelleri masrafları. 

Harp levazımı ve teçhizat Demirbaş ve miatlı talim ve terbiye malzemesi ve levazımı 
ve tahidmat bedel V© mas- harbiye ve fenniye ve tahkimatta çalışacak crlerm yevmiyesi 
raflan vo buna muktazi nakliye işlerini yapmak için nakil vasıtalaır 

mubayaa ve bunların isletme masrafları ve Askerî fabrika
lara verilecek sipariş masrafları, gizleme malzemesi ve sıh
hiye araba vo otomobilleri, cenaze arabaları brııct ve em
sali hasta ve yaralı nakline mahsus vasıtalar imali, mubayaa, 
tamir vo tamire ait yedek malzeme mubayaa masrafları ve 
hilûnuını buna müteallik masraflar, tahkimat ve tahrip pro
jelerinin icabettiridiği umum tersim ve kırtasiye malzeme
siyle tab ve teksir, makîııa ve işletme malzemeleri ve vası
taları ile projelerin muhafazalarında kullanılan bilcümle 
mal zem o vo vasıtalar ve bilûmum harp malzeme alımı ve 
bakımı tamir ve işletme malzemelerinin alınması ve bunlara 
müteallik masraflar, bilûmum esliha, mühimmat ve muhabe
re aletlerinin kullanılmalarına ait tarifnamelerin tabı ve tek
sir ve buna ait kırtasiye ve bilcümle masraflar, palaska ta
kımı, bel kemeri, askı kayışi, hatfif makineli tüfek kılifı ile 
şarjör ve edevat çantaları, istihkâm edevatının kılıfları 
imal ve tamir masrafları, yer ve teşhis bezleri ve buna ben-
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zer- bilcümle harbiyo ayniyatı malzeme ve teçhizatının alımı, 
imali, tamiri, bakımı vo ambalaj masrafları. 
Harp malzeme ve teçhizatına mahsus cephanelik vo depo
ların 2 500 lirayı geçmemek üzere yapılacak tamir ve tadil 
masrafları ile cephanelik ve depo yollarının inşaat ve tamir 
masrafları. Yem torbası, yular baslığı vo sapı, zincir yulav 
sapı, kaşağı, gebre, fırça, kolan, sünger, paybend, köstek, 
nal ve mili, tavla halatı, belleme, çul, nalbant takımı ve heybesi, 
seyyar yalaklar* makara, tevhit ve yük semerleri, urgan bedelle
riyle bunların imal tamir ve ambalaj masrafları, sıcak nal 
tatbiki için mahrukat masrafları, kadrosunda nalbant olmt-
yan ve bulunduğu garnizonda kıta ve hayvan hastahanesi 
bulunmayan birlik hayvanatının nallama ücretleri, nal imali 
masrafları vo buna benzer bilcümle mutabiyenin alımı, ba
kımı, tamiri, imali ambalaj ve emsaü masrafları. 
Hava birlik ve teşekküllerinin nakil vo muhabere vesaiti 
ve teçhizatı ve fabrikalar ile atölyelerin' makine edevat ve 
malzeme mübayaatı ve bunların işletme masarifi ve hariç 
atölyelere verilecek imal - veya tamir ücretleri ve hariçten 
getirtilecek malzeme ve makinelerin nakil vo gümrük mas
rafları. 

803 1 Torpito, . paravan, sis ci- Donanma gemilerinin torpido, paravan, sis cihazları, su 
hasları, su bombalan, de- bombaları topu ve su bombaları ve denizaltı talim cihazla-
nizaltı talim cihazları su riyle bunlara ait teçhizatın lıava kompircsleri ve atış vası-
bombalan, denizaltı talim talan talim ve tedariki ve bunların tamir vo idamesi ve 
cihazları torpido talini atölyesinin işletme masrafı amele yevmiyesi 

ve bu atölyeye lüzumu olan .bakım ve tezgâhlarla alât ve 
edevatın ve iptidai maddelerin temin ve tedariki, yeni inşa 
edilen veya hizmete alman gemilerin torpido, paravan, sis 
cihazı ve su hambası toplariylc teçhizi ve bunların idame 

" v e bakımları torpido atış tecrübeleri İçîn poligon tesisi ve 
bu tesisatın işletme masrafı, torpido ve paravan sis cihazları 
ve su bombaları için atış ve bakım malzemesinin temin ve 

-"•-•••-• '- tedariki torpido su bombalarmm depodan donanmaya vermek 
için kara ve deniz nakil vasıtaları temin ve tedariki ve bun-

' "" ~ "~" larm işletme ve idame masrafları torpido paravan sis cihaz
ları vo su bombaları üzerine yapılması gerekli ve ıslâhı için, 
tecrübe vo işçilik masrafları. 

2 Mayın arama ve tarama Miknatıslı mayın arama ve tarama, Dckavsing (Mayın ve 
arama Tarama işleri atölyesinin bir senelik işletme masrafı, 
tezgâh ve malzeme ihtiyacının temini, talîm ve harp hizmet
leri içîn mayın silâhlarının ve arama tarama cihazlarının 
imal ve tamir, ıslâh ve ikmal İşleriyle yedek aksam ve malze
mesinin istok edilmesi, buıdardan yeni tiplerin numunelerinin 
ikmali tecrübe masrafları ve bunların mayın sevk hatları, 
emniyet tertibatı, nöbet kulübeleri, tenvir, cephane usulle
rine uygun şekilde emniyetli tarzda teshin ve yangın sön
dürme hizmetlerine gerekli vesaitin temin ve teçhizi, mayın 
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arama tarama ve gurup bölgleriniıı talini ve harp hizmetleri
ne müteallik -ihtiyaçlarının teinini, lıarp ve ticaret gemileri
mizin mİknatisli mayınlara karşı emniyete abnmaları mak-
sadiyle dckavshıg viping dcpcnnİng tertibatiyle teçhizi, bu 
maksatla viping istasyonları tesis ve gerekli vasıtalarının 
hizmete müteallik ihtiyaçlarının temini, mıknatıslı mayin ara
ma (arama cihaz ve vasıtalarının imal ve tedariki ile hizmete 
yarar çekikle tadil ve teçhiz edilmelerinin temini, serseri ma
yınlarla mücadele malzeme ve vasıtalarının imal ve tedariki,) 
Her tip mania ağlarında gerekli tel halat, kilit, kerye ve sair 
teferruatı yi e şamandıra, zincir ve demir ihtiyaçlarının dahil 
ve hariçten temini, ağ, grup ve bölgelerinin ağ. hizmetlerine 
müteallik ihtiyaçlarının tedariki, ağ. pistlerin ihtiyaca göre 
inşa ve tamiratı ağların denizde bulunduğu müddetçe idame
leri için gerekli malzemenin mubayaası ve .imali, 
Tekmil silâhlara ait cephane, barut, mermi, tapa, funya, 
işaret fişekleri, tirotil hasis, mermi boyası cephaneye müte
allik muhafaza vasıtaları, kovan, cephane sandıkları, tapa, 
funya ve İşaret fişek kutuları cephaneye mahsus tesisat ve 
nakil vasıtaları ve malzemesi; cephanelik ve funya! ık inşası 
ve bunlara lüzumlu olan mihaniki ve elektrik! cer ve kaldırma 
vasıtaları, paratonerler, halatlar yol keçeleri, keçe ayakkabı, 
barut eldiveni barometre ve termometre barograf higrometre
ler, tebrit ve teshin cihazları mimmaks, elektrik fenerleri. 
emniyet fenerleri, cephanenin muayenesi için lüzumlu olan 
ecza tekmil alfıV ve cihazlar cephane depoları satın alınması 
ye inşası, cephane nakline mahsus lüzumlu olan tekmil cihaz 
ve tesisat, cephanelik atelyeleriniıı tesis ve işletme masrafları, 
cephanelik dekovil hatları vagon lokomotifleri mubayaa ve 
tamiri ve imali, cephanelik yollarının İnşa ve tamiri, cephane
lik iskeleleri inşası ve iskelelerde kaldırma tesisatı, cephane 
nakliyatı için kamyon, kamyonet araba, motosiklet ye
dek 'parçaları mubayaa ve tamiri, vasıta kiralama, bedelleri, 
topçuluğa ait bilcümle defter, cetvel satın alınma veya bas-
tn-ırıa bedelleri bn tertipten verilir. 

5 Tahkimat ve top işleri ve Donanma, müstahkem mevkiler ve sefer gemileri için top, 
muytabiye makineli tüfek, her nevi tabancalar, mesafe aleti ve atış ci

hazları mubayaası esliha atelyesinin işletme masrafı amele 
vcvıiüiycsî atelye ve tezgâhlar, takımlar, ve mevaddı iptidaiye 
mubayaası topların ışıldaklarının cihazlarının tamir, tabya 
ve tadilleri nıotör, dinamo mubayaa tamir ve tadilleri ve 
hımlara ait yedek malzeme ve teferruatı atış idare mevkile
rinin tesisi, telefon vasıtalariylo teçhizleri, atış idare aîâtvo 
cihazları mubayaası, montesi, tamiri, sığmak inşası tahkikata 
ait bütün işler mesafe âletleri mubayaası topçuluğa ait âlet 
ve cihazların mubayaası tamiri ve tadili, hedef çekine için 
tel ve lif hatları, hedef ikmali hedef çekme vasıtaları hu va-

,3 Ağ- işleri 

4 Mühimmat 
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* «itaların kiralanma masrafları bilcümle silahlara ait kılıf, pa
laska teferruatımn limali ve lüzumlu elan malzeme atış ve 
•tecrübeleri için poligon tesis bina âlet ve cihanlarının muba
yaası veya imali, deniz ve hava atıflarına mahsus istasyon
larının tesisi ve buntıira ait vasıta ve malzemenin mubayaa ve 
montajı, topluluk mektebi ve atış istasyonları için lüzumlu 
olan tezgâh, atölye, silâh ve lüzumlu idiğer teferruatın mulıa-
yaası, topçuluğa müteallik kitaplar satın alınması veya tabet-

• " ' ' tirilmesi, topçuluğa mütaallik resim ve hesallatm yapılması 
İçin resiinhane tesis ve malzemesinin temini. 

6 Gemi inşa ve tamiri Deniz ordusuna ait harp ve mayin gemileriyle küçük meraki-
bin'insa ve tamiratı, havuzlanma masrafı, yeni gemi inşaatın
da ceminin tekne, makine ve tekmil teçhizatı mefruşat işlevi 
hariç tekmil tekne, makine merakibiuc lüzumlu tamir masraf
ları, gemilerin havuzlanma ücretleri ve havuzlanma için cer 

"'" ve sigorta masrafları, deniz fabrikaları ve diğer birlikler em
rindeki gemi tamir 'atölyelerinin işletme ve teçhiz masrafları, 
fabrikaların faaliyeti için lüzumlu her nevi malzeme ve fen
nî vesaitinin mubayaa bedeli ve ambalaj masraftan bu ter
tipten temin ve tesviye olunur. 

7 Telsiz, elektrik ve seyir Gemi ve Balıii telsiz istasyonlarının idamesi ve bunların yeni 
işleri cihazlarla teçhizi, su altı dinleme ve muhabere cihazlarının 

idamesi ve yenilerinin temini, su altı dinleme ve İhbar istas
yonlarının idamesi ve yenilerinin'tesisi hususu (P. T. T. jıin 
verdiği değil. 
Telefon şebekelerinin.İdamesi ve yenilerinin tesisi, dalgıç vo 
tahliye cihazlarının idamesi ve yenilerinin, tedariki, su üstü 
muhabere cihazlar! yi e Seyre ait eşya ve aletlerin idame ve ye
nilerinin temini, saat tamir işleri ve burada çalışanların yev
miyesi. 

8 Müteferrik malzeme Gemi ve mevakiin ve silâhların temizlik malzemesi ve ba
kım masrafı bu tertipten verilir. 

9 Devriçark Harp ve muavin gemilerde ve merakini, bahriyede ve ka
radaki bilûmum deniz müesseselerinde ve her nevi nakil ve 
binek vasıtalarında her ne maksatla oiursa olsun kullanılan 
• her cins kömür, benzin, yaz, mazot, motorin ve bilûmum ma
den ve yağlama yağlariyle sn, odun, gıra ve sair sulp ve 

'mayi mahrukatın bedellerinin ve bu malzemenin muaye
nesine lüzumlu olan ahit ve makinelerin satın alınması ve 
tamiri masrafları ve işbu devriçark malzemesinin bir yer
den diğer bir yere veya gemiye tahmil ve tahliyesi masraf-
lariylc keza bu malzemenin nakli için kiralanacak vapur, 
motor, römorkör, şalopa çektirme, mavna ve diğer vesai
tin kira ücretleri, ve bunların muhafazasına muktazi is
kele, tank, tanker, .şilep, duba, motor, kamyon satın alın
ması, kiralanması ve tamirleri ye bu vesaite lüzumu olan 
ve teferruatından bulunan malzemenin mubayaasiyle su isa-
lesi için tesisat yapılması ve bu tesisatın İdamesi masrafla-

F. SI. Tahsisatın Ncv'i 
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riylo kömür, mazot, benzin, motorin maden ve yağlama 
yağlariyle diğer bilcümle devrigark malzemesinin gümrük 
vo istihlâk resimleri devriçark malzemesi vesaitine ait va
pur, motor ve emsalinin harp ve âdi sigorta ücretİen bu 
tertipten ödenir, 

804 1 İptidai madde ve müsteh- j Hor nevi makine, ve tezgâh alât ve edevat ve eşya ve lc-
lek malzeme vazun ile bilumum buharlı, motorlu, motorsuz vesaiti nakliye 

2 Amele ücretleri - ve koşum hayvanatı ve bilumum dahilî vesaiti muhabere ve 
3 Demirbaş mubayaa bedelleri İle bilûmum tamir ve yedek ve tecdit mas

rafları. 
4 Nakil Ücretleri Vahim ücreti nakliye olarak sarfcdilir. 273 sayılı kanunun 

şümulü haricinde kalan usta ve amelenin bir taraftan diğer 
tarafıt izam ve nakillerinde yalnız yol masrafı verilir. 

806 Ecza ve sıhhi malzeme Hastane, revir ve birliklerin sıhhi ihtiyaçlarında kullanılan 
masrafları her türlü ilâç, aletler, sıhhi teçhizat ile sıhhi evrakı matbua 

fennî kitaplar vo bu işler için muktazi her nevi ambalaj mal
zemesi mubayaa masraflari. Askerî tababet, eczacılık, Dişçi
lik daimî ofis aidatı sıhhî imalâthanelere muktazi makine ci
haz mubayaası ve bunların kuvvci muharrike masrafları. 
Sılıhi ders ve tatbikatlar için projeksiyon, sinema, fotoğraf 
cihaz ve malzemesi ile levha, mulâj, maket, ve saire edevatı 
mubayaa ve tamir masrafları, Laboratuvarların zemininin 
muşamba ve duvarlarının fayans ve boya ile telviıı ve tef
rişi masraftan. Sıhhiye depolara, hastane, eczane, ve lahora-
(livarlarında lüzumlu ilâç, alet. ve malzemenin muhafazasına 
mahsus her nevi sabit vekabİIi nakil masa, dolap, banko ve
saire, mubayaa ve tamir masrafları. Lâboratuvarlara tecrü
be hayvanı mubayaa ve bunların muhafazalarına mahsus 
kümes, kafes ve saire mubayaa vo tamir masrafları. 
Eczane vo bakteriyoloji laboratuvar!arına muktazt soğuk 
hava tesisat ve doîabt mubayaa ve tamir masraflar:, Avnı-

? *" '• ' :• * • pa'darı' gelecek iltic, sıhhi malzemenin her nevi gümrük, diz-
barko ve sigorta vo saire masrafları bu fasıldan ödenir. 

.807 - Tedavi masrafları Askerî hastane bulunmıyan yerlerdeki ordu mensuplarının 
memleket ve idarei hususiye, belediye"vo sivil hastanelerde 
tedavilerine lüzum görülenlerle sıhhat işleri dairesince Av
rupa'da tedavilerine ve memleket dahilinde sanatoryom te
davisine lüzum görülenlerin (Subay, er, okur, askerî memur) 
tedavilerine muktazi masraflar bu fasıldan ödenir. 

808 Veteriner ecza ve malze- Veteriner ceza ve malzeme ve serum ve tecrübe hayvanları 
nıesi masrafları mubayaası mesleki neşriyat ve askerî veteriner okulu İle mes

lek gedikli okulundan fevkalâde derece ile neşet edenlere 
şercü ve tergip mükâfatı. 

809 Hayvan mubayaa ve taz- Ordu kadrosuna dahil bilûmum lıizmet hayvanlarının, kon-
mitti gur, at ve kısraklarının, ordu için yetiştirilecek Remont 

taylarının ordu kadrosuna dahil muhtelif hizmet köpeklerinin 
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satın alınması, vekâlet Remont tay deposunun zirai aletlerle 
sair malzeme vo eşyasının tedarik ve tamiratı, ordu subayla-

• rınıiı talimat dahilinde temlik edilmiş zati hayvanlarından 
ve ordu lıizmctinc alman ahali hayvanlarından kanunen 
muayyen olan ahvalde ölen, öldürülen, sakat kalan 

.'" • ""' vo ziyaa uğrıyanlarm mahsus kanununa tevfikan ve atlı sınıf 
subaylarına verilen hizmet hayvanlarının aynı kanundaki 
maddeler dahilinde tazmini 3563 sayılı kamınım tatbiki, 3634 
sayılı Millî Müdafaa mükellefiyeti kanununun yolıyle ve peşin 
para ile mubayaa edilecek hayvanlara lüzumlu mııytabiye 
(yular, torba, gebre, kaşağı, fırça, kıl kolan, belleme) ile hay
van yiyecek maddelerinin, konulmasına ve nakline muktazi 
çuval, urgan ve su içirme için kova tedariki ve mubayaası, 
hayvanların gerek mubayaa edildikleri mahalde ve gerek ilk 
ibişti merkezine kadar iaşeleri ye han ücretleri. 

810 Gaz ve gazdan korunma Koruyucu malzomo masrafı bilûmum insan ve hayvanı gaz-
masrafları dan koruyucu malzeme, cihaz, elbise ve eşya teferruatları, 

Minmak gazdan korunma evi vo Gaz komutanlığı em
rindeki kimya birlikleri, Gaz mektebi kuraları, ko

mutanlık kuruluşundaki depolar için yapılacak ve ko-
-' mutanlık tarafından yaptırılacak bilûmum tamirat ilâveler 

tesisat, tamirhaneler, Ankara, istanbul depolarının teshini, 
yakıcı gazlcre karşı ilk tedavi masrafları vo erler nezdİnde 
kullanılacak kutular talim ve terbiye malzemesi masrafı, 
kimya birlikleri, gaz mektebi, gaz kurslarında ve talim ve 
terbiyede kullanılmak üzere bilûmum gaz, sis atmaya mah
sus cihaz vo silâhlar, alev cihazları ve bunların teferruatı ye
dek aksamı, mermileri gaz temizleyici arazözle arabalar ve
saire, talim ve terbiye malzemesiyle umum ordu gaz talim ve 
terhiyesino yarayan bilûmum âlet, ceza, edevat, cihaz, levha, 
kitap ve benzerleri, gazdan korunma evine, gaz kurslarına, 
gaz mektebine, gaz komutanlığına ait fennî alât ve edevat ve 
cem, Idtap, risale ile mefruşat, tenvirat malzemesi, tamirat 
alât ve edevat, tcdı*isata ait sinema makinesi ve filîmleri vo 

• ' tecrübe hayvanları, bunların iaşe ve masrafları, Mamak gaz
dan korunma evinde çalışan amele ilo komutanlık depoların
da çalışan mütehassıs amele ve ustabaşılann yevmiyeleri, Gaz 
komutanlığı evinin, Gaz mektebinin ve komutanlığın hizmet 
kamyon ve kamyonetleri, otomobilleri, arazi kamyonları, ra-
zörler, motosikletler ve yedek parçaları, tamir ve işletme mas
rafları. Komutanlık, ile emrindeki tesisler ve teşekküller 
arasında muhabere irtibatı masrafları, Avrupa'dan getiri
lecek melzemenin nakliyesi, dizbarko, sigorta gümrük vesa
ire resimleri ilo alman malzemenin Komutanlık emrindeki 
Maçka ve Ankara gaz depolarına kadar naldl masrafları 
Komutanlık tarafndan neşredilecek kitap masrafları. 
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Nakil masrafları Nakliyatın istilzam eden lıer türlü canlı, cansız maddele
rinin demir, deniz ve hava yolları ve kara nakil vasıtalarıylc 
nakilleri, levazım işlerine ait kara ve denin vesaiti nakliye
sinin mubayaa, tamir ve her nevi malzemesinin mubayaa 
ve işletme ve tamir masrafları ve bunların kaptan, şoför 
ve müstahdemin ücretleri tahmil ve tahliyelerde istihdam 
edilecek amele ve hamal ücretleri ve yevmiyeleri, ardiye, 
tatili edevat, istalya, garaj, iskele rıhtım ücretleri, vasıta
ların su ve hasar bedelleri ile vasıtaların her nevi işletme 
malzemesinin konmasına mahsus garaj, sundurma, depo, 
seyyar ve sabit tank inşa, tamir ve mubayaa bedelleri, sivil 
ücretlilerden gayri ordu mensuplarının hava tebdili, mua
yene ve tedavi için sıhhi heyetlerce gönderilmelerine 
lüzum, gösterenlerin yol masrafları, askerî mahkeme
lere gelecek ve gidecek askerî okullar talebesİylc gedik
li, erat ve bunların muhafızlarının yol masrafları, yü
rüyüş halindeki'kıtaatın han, konak ve ahır masraflariyle 
nakil vasıtaları ve hamulelerinin sigorta masrafları yalnız 
deniz ordusunun binek vasıta! arının mubayaa tamir bedel
leri ve amele yevmiyeleri bu tertipten verilir. 

Nakil vasıtaları masrafları Tamir ve tamire ait yedek malzeme mubayaası ve işletme 
masrafları ve motorlu harp, cer ve nakil vasıtaları ve bun
lara ait bilcümle yedek ve iptidai madde ve malzeme muba
yaası iîe bakım, tamir ve işletmeye ait bilûmum masraflar 
benzin ve sair yağlar ve bunları koymağa ve muhafaza et
meğe yarayan kapların mubayaa, masrafları, Askerî fabri
kalardan yapılacak sipariş bedelleri ve motorlu vasıtaların 
istilzam ettiği bileümle masraflar. 

İnşaat, tamir işleri inşaat ve tamirat bunlara ait tesisat masraflariyle istimlâk 
işleri, mimar ve marangoz alât ve edevatları için lüzumlu 
olan tekmil malzcmci tersimiye, inşaata ait çıkan Türkçe 
ve yabancı dil kitap, mecmua bedelleri ve istimlâk teffiz 
muamelâtı ve bu muamelâta pul ve muhammin ücretleri, 
etüt, proje ve keşif tanzim, teksir ve istinsah, daktilo işleri 
için tutulacak memurlara, yeni yaptırılacak veya tamir etti
rilecek inşaat işlerine nezaret etmek Vekâletçe tâyin edile
cek yüksek mühendis, sürvcyyan ücretleri, boşalan kışlaların 
muhafazası için tutulacak bekçilerin ücreti, bilûmum mal
zeme! iıışaiyonin nakil masrafları, inşaat ambarına icabında 
tutulacak amele ve istifçi yevmiyesi, inşaat âlet ve malze
melerinin bedelleri ve hava korunmalarına karşı garnizon 
etraflarının ağaçlanması ve bunlara muktazi âlât ve fidan 
tohum mubayaası ile su ve snlama vasıtalarının temini mas
rafları ve mütehassıs ücretleri ve mebaniî askeriyenin mas
kelenmesi masrafları, müteharrik barakalar inşası, bunlara 
muktazi malzeme mubayaası, sökülüp takılma ve nakil mas
rafları ve mebanii askeriyenin tesisat, bakım vesaire ordu
nun kışlık iskân ihtiyacını karşılamak üzere stok olarak 
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815 Hava meydanları ile yol
ları ve depolan inşaatı 

âlâ 

8İfl 

822 

Maske imalat masrafları 
(Kam) 

Pasif korunma masrafları 

Staj ve tahsil masrafları 

825 Fen sanat umum müdür
lüğü tecrübe ve muayene 
masraflan 

826 Askerî müzeler masrafı 
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malzemci inşaiye mubayaası ve bunların nakil masrafları 
iticimi ıı mini akaların istimlak bedeli ve masrafları, memleket 
i<j ve dışındaki Türk şehitliklerinin tezkir ve İpkayı namı için 
yapılmiş ve yanılacak şehitliklerin bilûmum levazım ve inşa 
masrafları ve bekçi ücretleri ve bekçilere senede bir takım 
elbise, ayakkabı ile iki senede bir kaput yaptırılması, şehit
liklerin hüsnü halle ve millî şerefini vikaya için yapılacak 
diğer bilûmum masraflar. 
Meydanlarda çalıştırılacak muvakkat memur ve müstahdem 
itere iti eriyle usta, amele yevmiyeleri ve istimlak ve inşaat ve 
tesisat bedelleri ve emaneten inşaatta keşifsiz malzeme mu
bayaa bedelleri ve bu inşaat (İşleri için mubayaa olunacak 
bilcümle makine, ahit, edevat ve malzemenin bedelleri, nak
liye, işletme kira ve nakliyeleri ve bu işler için yapılacak 
bilûmum etüt ve proje masrafları iile toprak tesviyesi mey
danların kira bedelleri dahil. . . 
Maske imal ve 2815 sayılı kanun hükümlerine göre tesbit 
edilecek fiyatlar üzerinden Millî Müdafaa vekâletine tevdi 
olunmak üzere kati sarfiyat şeklinde toptan Kızılay kurumu
na verilir, 
Pasif müdafiia bakımından talim ve terbiye, tatbikat, ma
nevra, propaganda, neşriyat için her türlü masraflar. 
Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek subay ve me
murların talısisat, harcırah, ve zaruri masrafları ve oltur üc
retleri ile dahilde lisan tahsil ettirileceklerin yol ve tedavi 
masraf an ve tedris ücre'teri dahilde ilini ve fen tahsil ettiri
lecek subay ve memurların ve askerî talebelerin kayıt ve tedris 
ücretleri, 'askerî mühendis ve fen memura yetiştirmek üzere 
ecnebi m emekçilere gönderilecek talebelerin aylık tahsîsat-
lariylc gidiş ve geliş maktu yol masrafları ve mektep ve lâ-
h o rat livarlar, tedavi masrafları, tahsil programı mucibince 
zaruri ve hakikî masrafları ve stajiyer okurların teftişi için 
haremdi ve müteferrik masraflar bu tertibe dahildir, 
Fan ve Sanat Unmm müdürlüğü ve mucsscsatm tecrübe ve 
muayene hizmetlerine müteallik bilûmum silâh, mühimmat, 
ahit ve edevat muhafaza ve lüzum görülecek numunelerin 
tedarik ve mezkûr Umum müdürlüğe merbut resimhane, lâbo-
ratuvarlara mahsus ecza yağ, pil ve saire gibi malzeme muba
yaası ve yerli ve ecnebi asar tedariki ve poligon ve kimya 
evinde vücuda getirilecek bilûmum tesisat ve vesaiti, poligon 
namımı tedarik ve mubayaa edilen malzemenin mahalline ka
dar şevki ve bunlara mümasil masraflar bu tertipten verilir.) 
Eşya, asar, atelyelerin malzemesi, mubayaası bedeli fotoğraf 
ve tasnif işleri, tenvir masrafları. 

• * - » -
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Malî yılı Muvazenei uumumiye kanununun dördüncü maddesi ile verilen salahi
yete istinaden E cetveline dahil masraf tertiplerinden idare edilen hizmet

ler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle tatbik edilmiş olan kadrola
rın müfredatını gösteren cetvel ..::._., 
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BÜYÜK MİLLET MECLtSt 

Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

24 3090 sayılı kanuna müs
teniden yeni yapılacak 
Meclis binasının inşaat 
masrafları ve İstimlâk 
bedeli 

Memuriyet unvanı 

Betonarme mütehassısı 
Mimar 
Stirvcyyan 
Plân, arşiv, ambar 
memuru 
Bekçi 

Beheri 
Aded Lira K, 

1 500 
1 .350 
1 90 

1 60 
2 40 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

12 
, 12 

12 

12 
12 

Tutan 

6 000 
4 200 
1 080 

720 
960 

12 960 

S6 Muhtelif evrak hazinele
rinin tasnif ve tevhidi, 
yevmiye ve 

BAŞVEKÂLET 

Arşiv tasnif şefi 
» tasnifçisi 
» » 
» . » 
» » 
» » 
» .» 
» bekçisi 
» » ' , 

3 
9 
5 
5 
5 
6 
6 
2 
2 

90 
85 
80 
75 
65 
60 
50 
40 
35, 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 869 64 
10 968 48 
5 737 20 
5 381 40 
4 669 20 
5 176 08 
4 321 44 
1 155 60 
1013 28 

42 292 32 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir.' 
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Beheri 
AcUsd.Lira K, 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutarı 

MATBUAT U. M. 

Ücretleri Başvekalet Matbuat umıım nıüdürlilğü, l'â42 pıalîytlt büt' 
çesinin;E cetveline, dâhil 127'nci faslın birinci maddesinden veril
mek üzere 1 haziran, 1942 ilâ 31 ağustos İH2 tarihleri arasında is? 

*27 1 

tihdam edilecek ücretli muvakkat müstahdemler, kadrosu 

Neşriyat, turizmce pro- -Tetkik ve telhis 
Sağanda bilûmum mas- ^muru 
rafları Mütercim 

• • " • : \ : " » 

Bovizyoncu _ 
Grafikti 
Bülten müeellidi 
Ambalâjcı 
Asansöreü 

me-
3 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 

175 
170 
150 
80 
80 
35, 
35 
35 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 575 
510 
450 
720 
240 
210 
210 
105 

Sinema serıisi kadrosu 

Operatör. -,v. - .-. 
Laborant 
Filmotckçi 
Operatör yamağı . 

2 . 260 3 
1 120 3 
1 100 3 
1 75 : 3 

Fevkalâde zam 

1 560 
360 
300 
225 

:6 465 
965 34 

7 430 34 

ücretleri-. Başvekalet Matbuat umum müdürlüğü 1942 malî yılı büt
çesinin E cetveline dahil 127 nci faslın birinci maddesinden veril
mek üzere 1 eylül 1942 tarihinden İtibaren İstihdam edilecek ücretli 

muuvakkat müstalıdemler kadrosu 

Matbuat 

Mütercim 
» 
» 
» {daktilo bilen) 

Yabancı muhabirler 
bürosu şefi 

11 
1 
1 
1 

1 

210 
170 
150 
150 

140, 

9 
9 
9 
9 

9 

20 790 
1 530 
1 350 
1 350 

. 1.2Ç0 
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F. M; Unvanı Memuriyet unvanı 

Hizmet \ 
Beheri müddeti 

ÂdedİAra K. Ay Gün Tutan 

Yabancı muhabirler 
bürosu fiş memuru 
Yabancı matbuat bül-
tencisi 
Tetkik ve telhis, me- • 
mum 
"' » » 

» » 
Revizyoncu 
istatistikçi 
,Iç ; matbuat sicil me
m u l u • , . • • - • • 

Kupür tasnifçisİ 
Beyazcı 

» 

2 

• 1 

,2 
1 

• • • " 8 . . ' 

''• 4 
! • • • 

1 
2 
2 
2 

120 

120 

,175 
.170 . 
140 

,150 
.120 

•120 
100 
120 
80 

9 

9 

9 
9 
9 
9 
9 

9 
9 
9 
9 

2 160 

1 080 

3 150 
1 530 
2 520 
5 400 
1 080 

1 080 
1 800 
2 160 
1 440 

Propaganda servisi 

lütüd bürosu şefi 
» » memuru 
» » » 

İstihbarat memuru 
Steno daktilo 
Yayım bürosu şefi 

» » memuru' 
Steno daktilo 
Tetkik ve kontrol bü- ; 

rosu şefi 
Tetkik ve kontrol bü
rosu memuru 
Koordinasyon bürosu 
.memuru 
Beyazcı 

Turizm servisi 

Turizm işleri etüd ser
visi şefi 
Turizm işleri etüd ser
visi memuru 
Beyazcı 

Kâğıt tevsi bürosu 

Tevzi memuru 
» » 

Beyazcı 

-2 
1 
1 
2 
1 

•1 

2 ' 
1 

1 

1 

1 
1 . 

2 

1 
1 

1 
2 
1 

300 
140 
120 
120 
175 
300 
140 
175 

210 

100 

140 
. .80 

300 

140 
80 

120 
100 
80 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

9 

9 

9 
9 

9 

9 
9 

9 
9 
9 

5 400 
1 260 
1 080 
2 160 
1 575 
2 700 
2 520 
1 575 

1 890 

900 

1 260 
. 720 

5 400 

1 260 
720 

1 125 
1 800 

720 
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V 1 

: .*• , V *'\ - . ' 

' / • : • 

• " . . ' • " " 

: Memuriyet. unvanı 

Sevlc servisi 

Sevk servisi âmiri 
Kütüpane tasnif çişi 
Beyiızeı 

' Başsevkçi 
Baaambalâjcı 
Başbantçı 
Bantçı 

» 
Neşriyat postacısı 

> . » 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
2 
4 

-.2 

170 
120 
80 

120 
100 
90 
60 
50 
75 
50 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

Tutarı 

530 
080 
720 
125 
900 
S10 
540 
900 
700 
900 

Filin ve fotoğraf servisi 

Film servisi müdürü 
Fiimotekçi 

> 
Beyazcı 
Servis muakkibi 
Film operatörü 
Montajcı 
Film banyoeusu 

» » kalfası 
Fotoğraf teksi reisi 

» » 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
4 

.1 
1 

300 
120 
100 
100 
75 

260 
210 
120 
50 

225 
200 

9 
9 ' 
9 
9 
9 

•9 

9 
9 
9 
9 
9 

2 700 
1 080 

900 
900 

1 350 
7 020 
1 890 
2 160 
1 800 
2 025 
1 800 

Basım servisi 

.Şef 
Muakkip 
Baskıcı 
Bülten mücellidi 

-

1 140 
2 75 
2. '7.5 
2 40 

Fevkalâde zam 

9 
9 
9 
9 

1 260 
1 350 
1 350 

720 

123 255 
17 326 38 

140 581 38 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. ' Unvanı Memuriyet unvanı 

Beheri 
Aded Lira K. 

' Hizmet * 
müddeti 
Ay Gün Tutarr 

Ücretleri BaşvetıâUt Matbuat umum müdürlüğü 1942 malî yıh bütçesinin E cet
veline ddhü 130 ncu fashmn birinci maddesinden verilmek üzere 1 haziran üâ 31 

' ağustos 1943 tarihleri arasında istihdam edilecek ücretli muvahltat müs
tahdemler kadrosu 

130 1 Ankara Kadyo dii'üzyon 
istasyon ve stüdyoları 

Jeneratör mütehassısı 
» » 

Doktor 
Plâk muayeneci» 
İstatistikçi . 
liadyo gazetesi muak
kibi 
Nota tevzi ve derle-
mecisi 
Grafrkçi 
Cilâcı 

•X 300 
2 250 
1 210 
1 125 
1 125 

1 90 

ı m 
1 80 
3 30 

Radyo mecmuan 

İtadyo mecmuası sek
reteri 
Mizanpajcı 
Abone memuru 
Beyazer 

'. 
1 300 
1 10Q 
1 80 
2 75 

Fevkalâde zam 

3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

ı 

t 900 
1 500 

630 
375 
375 

270 

240 
240 
270 

900 
300 
240 
450 

6 690 
809 34 

7 499 34 

Ücretleri BaşveMlet Matbuat umûm müdürlüğü'1943 malî ytlı bütçesinin E cetve
line dahil 130 ncu faslının birinci matldesinden verilmek üzere 1 eylül İ943 
tarihinden İtibaren istİJıdam edilecek ücretli muvakkat müstalıdemUr kadrosu 

Radyo difüeyon müdürlüğü 
Jeneratör mütehassısı 

» ». 
Ploıı kontrolörü 
Panolar » 
Kısa dalga postası kon
trolörü 
Anten kontrolörü 
Doktor 

1 
6 
1 
5 

3 
1 
1 

30Ü 
250 
150 
140 

125 , 
125 
210 

9 
9 
9 
9 

9 
9 
9 

• 

2 700 
13 500 
1 350 
6 300 

3 375 
1 125 
1 890 
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Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin. , 

F. M, ,. .Unvanı Memuriyet unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Ecnebi dil neşriyatı kon
trolörü . 
Uzun dalga neşriyatı baş 
kontrolörü 

2 
! * • 

1 
Uzun dalga neşriyatı kon
trolörü 
Plâk muayenecisi 
İstatistikçi 
Spikerlik bürosu me
muru 
Gece nöbetçi memuru 
Etimesgut bürosu me
muru 
Nota tevzi ve derlemc-
cisi 
Grafikçi 
Makinist şoför 

» . A - . . - » - . • - • 

•» ";>. 
Santralci ....--. 

• . ' • . » 

Asansörcü 
Hamal. 

» 
Marangoz 
Motor, makinisti 

» » çırağı 
Marangoz çırağı 
Cilâcı 

, Radyû mecmuası 

Radyo mecmuası neşrim 
yat müdürü 
Raportajeı 
Mizanpajcı 
Muakkip 
Abone arşivcisi 

» memuru 
Servis, âmiri 
Tahakkuk memuru 

» . » " • 

Sicil memuru 
Ka§e ve tevzi memuru 

3 
1 
1 

1 
1 

1-

1' 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 

t-I 

1 
1 
1 
2 

İ 
1 
l1: 
1 
1 
1 
2. 
2 
1 
ı 
1' 

210 

250 

200 
125 
125 

120 
120 

100 

80 
80 

120 
90 
75 
75 
40 
50 
50 
40 

150 
150 
60 
50 
35 

300 
210 
150 
90 

120 
100 
170 
120 
ıoo 
120 
140 

9 

9 

9 
9 
9 

9 
9 

1 9 . 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9. 
9 
9 

3 780 

2 250 

5 400 
1 125 
1 125 

1 080 
1 080 

900 

720 
1 440 
1 080 

810 
675 

1 350 
720 
450 
900 

1 080 
î 350 
1 350 

540 
450 
630 

2 700 
1 890 
1 350 

810 
1 080 

900 
3 060 
2 160 

900 
1 080 
1 260 
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Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 
Beheri 

Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutan 

Beyazcı 
» 
» 
» 

Servis memuru 
» » 

Takip memuru 
• » » 

Tasnifçi 
» 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

120 
100 
90 
80 
140 
120 
100 
75 
125 
100 

Fevkalâde zam 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

1 080 
900 
810 
720 

2 520 
1 080 
1 800 
675 

1 125 
900 

90 225 
13 154 10 

103 379 10 

İSTATİSTİK U. M. 

1910 umumî nüfus, sayımı neticelerinin tasnifi için muvakkaten çalıştırılacak mü
teferrik müstahdemlere ait kadro 

İĞİ 1 Ücret Fiş memuru 
» Uf 

» » 
Ambarcı 
Temizleyici 
Hamal 
» 

25 
40 
10 
2 
1 . 
2 
1 

81 

60 
50 
45 
50 
40 
35 
30 

10 876 50 [1] 
14 500 80 [2] 
3 262 80 
725 04 
290 04 
507 60 
217 50 

30 380 28 

İ940 umumî nüfus sayımı neticelerinin tasnifi için muvakkaten çaUşttrılacak olan 
müteferrik müstahdemlere ait kadro 

Fiş memuru 
» 
» 

20 
30 
5 

60 
50 
45 

6 
6 
6 

8 701 20 
10 875 60 
1 631 40 

[1] 1 haziran 1942. 
[2] 30 ikinciteşrin 1942. 
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Tatbik edilen kadroya ait 

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

mas-

Memuriyet 

Ambarcı 
Temizleyici 
Hamal 

unvanı 
Belıcri 

Aded Lira K. 

2 50 
1 40 
2 35 
1 30 

61 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

6 
6 
6 
6 

Tutan 

275 04 
290 04 
507 60 
217 50 

22 951 38 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 

1940 umumî nüfus sayımt netİcelennİn tasnifi için muvakkaten çaliştmlacak mü
teferrik müstahdemlere ait kadroda 1 haziran 1942 tarihinden 30 ikinciteşrin 1942 

tarikine kadar yapilan tasarruf listesi 

Aylar 60 lira 50 lira 45 lira Yekûn 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Teşrinievvel 
Teşrinisani . 

148 20 
92 17 
35 71 
52 11 
75 44 

312 75 , 

710 38 

358 48 
73 95 
81 90 
70 91 

315 13 
521 , 20 

1 421 57 

335 90 
64 32 

.40 81 
21 88 

. 57 50 
234 55 

754 96 

842 58 
230 44 
158 42 
144 90 
448 07 

1 068 50 

2 892 91 

DEVLET METEOROLOJİ ÎŞLERÎ İT. M. 

185 Neşriyat, tabı, risale ve Neşriyatı kuşaklama 
abone masrafları memuru 

Not : Fevkalâde zamla birlikte. 

187 - Kurs. ve staj masrafları Kurs daktilo ve mu
kayyidi 
Kurs muallimi 

- Kurs kademesi 

75 12 900 

1 
2 
1 

• . . . . . . . 

50 
40 
30 

J ' . ' 

12 
12 
12 

1 076 28 

725 04 
1 160 16 

435 00 

.2 320 20 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 



11 
Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F, M, Unvanı 

189 1 Merkez ve taşra için alı-
naealc telsiz ve her tür
lü muhabere ve 

• 

Memuriyet unvanı 

Teknisiyen 
Seyyar meteoroloji is
tasyonları malzeme 
ambarcısı 

» » » 
Seyyar meteoroloji is
tasyonları daktilo ve 
mukayyidi 
Seyyar meteoroloji is
tasyonları dosya me
muru 
Seyyar meteoroloji is
tasyonları makinist 
yamağı 
Atelye şefi 
Doğramacı 

» yamağı 
Başbahçivan 
Rasat parkları koru
cusu 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 

189 2 Telsiz cihazları ile rasat 
istasyonlarının ve rasat 
Y \ j 

Baghamal 
Hamal 

Beheri 
Aded Lira K. 

3 160 

1 
1 

2 

3 

1 
1 
2 
1 
1 

2 

1 
3 

90 
60 

50 

G0 

50 
120 
70 
40 
60 

40 

40 
30 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

12 

12 
12 

12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 

Tutarı 

C 616 44 

1 289 88 
870 12 

1 450 08 

2 610 38 

725 04 
1 661 28 
2 010 00 

580 08 
870 12 

1 160 1G 

19 843 56 

580 08 
1 305 00 

1 885 08 
Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 

189 3 Seyyar istasyonların na
kil vasıtalarının işletme, 
nakil, sevk 

Seyyar meteoroloji is
tasyonları şoförü 

» » » 
Seyyar meteoroloji is
tasyonları şoförü ya
mağı 
Seyyar meteoroloji is
tasyonları bekçisi 
Seyyar meteoroloji is
tasyonları bekçisi 
Seyyar meteoroloji is
tasyonları bekçisi 

1 
1 

1 

ı-l 

1 

5 

90 
80 

40 

40 

40 

30 

12 
12 

12 

12 

12 

12 

1 289 SS 
1 147 44 

580 08 

580 08 

580 08 

2 175 00 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 
G 352 56 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutan 

MAltYE VEKÂLETİ 

220 3 Muvakkat müstahdemler Kaloriferci Kaloriferci 
». 
•» muavini 

Tamirat ustası 
Elektrikgi 

» muavini 

4 
2 
2 
1 
1 

t-4 

75 
60 . 
50 

125 
100 
75 

4 305 12 
1 740 24 
1450 08 
1 730 16 
1 432 20 
1 076 28 

11 734 08 
Not : Fevkalâde zamlar da dahildir, 

Su ve icara av vergileri için İstihdam olunacak memurların 1942 malî yıtı kadrosu 

Av vergisi memuru 
•» » 
* * 

Av vergisi süvari mu
hafaza memuru 
Av vergisi muhafaza 
memuru 

» . » » 
» » » 
» » » 

Av vergisi sandalcısı 

1 
2 
2 

1 

2 
7 
8 

10 
2 

60 
50 
40 

60 

40 
35 
30 
25 
35 

870 12 
1 450 08 
1 160.16 

870 12 

1 160 15 
3 553 20 
8 480 00 
3 625 20 
1 015 20 

17 184 24 

1942 malî yık sarfıtıâa kupon ve tahvil saydînhnast İsinde çakştinlacaklann 
kadrom 

Muaddit 
Müstahdem 

* • 

15 75 
2 85 
3 75 

Fevkalâde 

2 : 
5 
5 

zam 

2 250 
850 

1 125 

1 975 
386 

2 361 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Kambiyo UşkilâU İ9&2 malî yık kadrosu 

bikı masrafı 
Kambiyo mü 

» » 
» » 

idürü 
muavini 

» 
Kambiyo muralabı 

» » 
» kontrolörü 
» 

Masa gefi 
» » 
» » 
Memur 
» 
» 
» 
» 
» 

Steno 

» 

• 
• 

3 
3 
1 
1 
1 
.1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
9 
3 
11 
1 

400 
260 
210 
170 
210 
260 
170 
260. 
170 
140 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
85 

15 958 80 
10 388 88 
2 798 76 
2 342 64 
2 79,8 76 
3 462 96 
4 685 28 
3 462 96 
4 685 28 
3 873 36 
2 342 76 
1 936 68 
8 306 40 
12 889 80 
3 656 16 
11 839 08 
1 218 72 

96 647 25 

[i] 
[i] 
[1J 
[i] 
[i] 
El] 
m 

1942 mali yılı Türk borçtan bürosu kadrosu 
242 5 Türk borçlan idare Türk borçları bürosu 

masrafları karşılığı başkam 
Türk borçları bürosu 
müdürü 

244 1 Ecnebi mütelrâssıs ve Hesap mütehassısı 
tercümanları 

249 1 Tedris ve İdare ücretleri Muallim 
Beden terbiyesi mual
limi 
Müdür [*] 

» muavini [*] 
îdare memuru 
Ambar memuru ve baş 
bekçi. 1 60 

1 

1 

1 

24 

1 
.1 
2 
1 

500 

300 

500 

100 

50 
100 
60 
85 

12 

12 

12 

10 

10 
12 
12 
10 

6 639 

3 994 32 

10 633 32 

6 000 

27 150 

600 
1 344 
1 610 
1 063 

[1] 
[i] 

12 870 

[1] İhtisas mevkii. 
[**] 3656 sayılı kanununun 2U nci maddesi mucibince muayyen çatışma saatleri İıaricindeH vıe-

saiUrine vıukdbÜ veriUcektir* 



l*atbik edilen kadroya' ait mas
raf tertibinin " 

F, M. Unvanı 

_ İ 4 -
Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay , Güıı Tutarı 

Bekçi 
* • 

Hademe 
Daktilo • 

2 
1 
3 
1 

50 
40 
30 
60 

•12 
12 
12 
12 

1 430 
600 

1 350 
900 

36 917 

istanbul Maliye memurlun kurs muallimlerinin 1 haziran 1942 den itibaren. 52 haf
talık kadrosudur 

249 4 istanbul memurları kur- Kurs muallimi 
sunun tedris ücreti 

3 85 3 658 16 

252 1 Tesbit ve tevzi ve müba-
. dil işlerinde çalıştırıla
cak müstahdem ve 

-

^ 

. ' . • - . - . - - - • - -

Toprak teabit ve 
memuru 

.» 
» 
» 
» 
» 
» • 

Jaloneu 
'» 

» 
J> 

» 
» ' 
» 
» 

» 
Kontrolör 

» 
» 
» 

Memur 
» 
» 

Daktilo 
» 
» • 

tevzi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

* 

Mübadil işleri 

4 170 
6 140 

10 120 
10 100 
50 85 
50 75 
50 60 
30 60 
40 50 

1 210 
1 170 
5 140 
5 120 

. • - • 

4 120 
5 100 
6 85 
1 100 
2 85 
2 75 

Vilâyet memurları 

Tesbit memuru 
» 
» 

» • 

» 
» 

• » 

1 210 
2 170 
5 140 
Ş 120 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

2 342 76 
2 905 02 
4 153 20 
3 580 50 

15 234 00 
13 453 50 
10 876 50 
6 525 90 
7 250 40 

699 69 
585 69 

2 420 85 
2 076 60 

• ; - • - : • 

1 661 28 
1 790 25 
1 828 08 

358 05 
609 36 
538 14 

• - - • • • - • • - ; 

699. 69 
1 171 38 
2 420 85 
2 076 60 
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Tatbik edilen kadroya ait! mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Hizmet 
Beheı-i müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Tesbit memura 
» » 
» » 
» » 

2 
, 20 
1 20 

43 

100 
85 
75' 
60 

3 . • 
3 
3 
3 

716 10 
6 093 60 
5 381 40 
9 353 79 

Takip ve tebliğ memuru 

Toprak 
memuru 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Jaloncu 
» 

tesbit ve 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kontrolör 
» 
» 
» 

Memur 
» , 
» 

Daktilo 
» 
» 

Mıi&adtî 

tevzi 

» 
» 
» 
» 
»'. 
» • 

İşleri 

2 
4 
5 

11 

402 

4-
6 

10 
10 
50 
50 
50 
30 
40 

1 
1 
5 
5 

4 
5 
6 
1 
2 
2 

100 
85 
75 
60 

170 
140 
120 
100 

85 
75 
60 
60 
50 

210 ' 
170 
140 
120 

120 
100 
55 

100 
85 
75 

3 
3 

• 8 

3 

^ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 • 

3 
3 
3 . 
3 

716 10 
1 218 72 
1 345 35 
2 392 83 

112 476 18 

2 342 76 
2 905 02 
4 153 20 
3 580 50 

10 234 00 
13 453 50 
10 876 50 
6 525 90 
7 250 40 

699 69 
585 69 

2 420 85 
. 2 076 60 

• • : - ' 

1 661 28 
1 790 25 
1 828 08 

358 05 
609 36 
538 14 

'Vilâyet memurları 

Tesbit memuru 
» ' » 

• » • ' • » 

» > 

1 
2 
5 
5 

210 
170 
140 
120 

3 
3 
3 
3 

69!) 69 
1 171 38 
2 420 85 
2 076 60 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin ; 
F. M. Unvanı 

-

' • 

Memuriyet unvanı i 

Tesbit memura 
» » 
» » 

Takip ve tetkik 
muru 

» » 
» » 

Toprak tesbit ve 
memuru 
. » » 

» » 
•» » 

» » 
» '» 
» » 

Jnloııcıı 
» 

Kontrolör 
» 
» 
» 

Afü&adt! 

Memur 
s 
» 

Daktilo • 
» 
» 

me-

» 
» 

tevzi 

9 

» 
» 
» 
.» 
> 

işleri 

Beheri 
ıded Lira K. 

2 100 
20 
20 
43 

4 
5 

11 

402 

4 
'6 
10 
10 
50 
50 
50 
30 
40 

i 
l " 
5 
5 

4 
5 
6 
1 
2 

• 2 

85 
75 
60 

85 
75 
60 

170 
140 
120 
100 

85 
75 
60 
60 
50 

210 
170 
140 
120 

120 
100 
85 

100 . 
85 
75 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

3 
S' 
3 
3 

3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

Tutan 

716 10 
6 093 60 
5 381 40 
9 353 79 

1 218 72 
1 345 35 
2 392 83 

112 476 18 

2 342 76 
2 905 02 
4 153 20 
3 580 50 

15 234 00 
13 453 50 
10 876 50 
6 525 90 
7 250 40 

699 69 
585 69 

2 420 85 
2 076 60 

1 661 28 
1 790 25 
1 828 08 

358 05 
609 36 
538 14 

Vilâyet memurlun 

îsbi 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 

t memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
2 
5-, 
5 
2 

20 
20 
43 

210 
170 
140 
120 
100 

85 
75 
60 ' 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

699 69 
1 171 38 
2 420 85 
2 076 60 

716 10 
6 093 60 
5 381 40 
9 353 79 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

— 17 — 
Hizmet 

Beheri müddeti ^ ' 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

• I L ! " .'• • 

Tamirat 

Takip ve tetkik 
muru 

» » 
•» » 

> » 

me-

» 
•» 

» 

Mimar veya mühendis 
Fen memuru 
Sürveyyan 

» 

2 
4 
•5 

11 

402 

.2 
1 

10 
10 

100 
85 
75 
60 

260 
200 
100 
80 

3 
3 
3 
3 

12 
12 
12 
12 

716 10 
1 218 72 
1 345 35 
2 392 83 

112 476 18 

6 240 
2 400 

12 000 
9 600 

30 240 

tptal edilen cetvel No: 1 

Mimar veya mühendis 1 260 8 
Fen memuru 1 200 8 

2 080 
1 600 

3 680 

Yeniden kabul edilen cetvel No: 2 

Sürveyyan 2 170 
1 120 

8 
8 

2 720 
960 

3 680 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

357 1 Merkez kursu muallim Muallim 
ücreti 

9 75 11 8 879 31 

Not : Fevkalade zamlar da dahildir. 
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Tatbik edilen kadıya, ait mas-(1 . -" ' Hizmet 

raf tertibinin.,. :
: / Beheri müddeti: 

P. M, Unvanı j , ' .-; M^ııl-iyet uüvaai'v Aded Lira K. Ay, Gün Tutarı 

Gümrük muhafaza Jcurş-.nmallİnüerİnc aü kadro 

385 -I-Kurs muallim ücreti Muallim 4 
4 
1 

'85 
75 
50 

10 
10 
10 

4 062 40 
3 587 60 
604 10 

S 254 10 

[1] 
[1] 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

418 1 Muallim ve konferansçı Kurs öğretmeni 
ve idare memurları ve » _; .*.••. 

Ecnebi konferansçı 
; Konferans Terecekler 

• • Teksir için kullanı
lacak daktilo 

' • • • • • : » » 

Teksir için kullanı
lacak memur • 

; Tabr işlerinde* çalışa
cakmemur 

1 
,. .9 
1 

356 

i 
1 

ı—
l 

• 

1 

210 
120 
200 
10 

120 
80 

100 

85 

12 
2 

' 7 

12 
12 

12 

12 

Fevkalâde zam tutarı 

2 520 
2 160 
200 

3 560 

1 440 
960 

12] 
[3] 
W 

1 200 

1 020 

13 060 
1 432 32 

14 492 32 

[•] Memur olanlara 3888 sayilt kanun mucibince ücret verilir, 

fi] Fevkalâde zamla beraber. 
[2] Beheri için. 
[3] Maktudur, bir konferans, 
[4] Beher konferans içindir (Haziran - Hrindkânun 1942). 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin • 
F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyet unvanı Aded Lİra K. Ay Grîıh Tutan 

Kura öğretmem . • 5, 12Ö 
Ecnebi konferansçısı 1 200 
Konferans verecekler 150 10 

Fevkalâde znw 

1 200 
200 

1 500̂  

2 900 
184 40 

3 034 40 

ru 
12] 

Bu kadronun tutarı 3 084 lira 40 kuruştur. •-..•• }, 
Memur olanlara 3888 sayılı kanun mucibince ücret verilir. 

EMNİYET TL M. 

458 1 -Ecnebi mütehassısların Krîminalistik mütehas-
ücrctlcri SISI "1 775 12 9 300 

SIHHAT VE' ÎOTİMAÎ MUAVENET VEKALETİ 

19-13 malî yüı güzlükçülük kursu öğretmen kadrosu 
560 4 Diğer bilûmum masraf- (îtiz mütehassısı öğret- v ' 

lar meni [*] - 1 300 2 
Gözlükcü 1 . 200 » 

600 
400 [3] 

[1] Maktudur, bir konferans tein. - '-'•• '. 
[2] Mart.- mayıs 1943. •-• • '•',-; -
[°] Bu vasıf e mamurlardan birine gördürüldiığü takdirde 3888 sayılı kamm hükmü tatbik edile

cektir.' 
[3] Fevkalâde sam veritmiyecektir. 
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Tatbik edilen kadroya, ait-mas- Ĵ Oizmct 

raf tertibinin ; ; , Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Trahom mücadele teşkilâtında kurs görecek olan stajiyer tabiplere dit kadro 
Trahom mücadele eta-
jiycr tabibi 6 120 5 3 600 

îstanhul Guraba hastanelerinde frengi kursu görmek üzere istihdam olunacak sta
jiyer tabip kadrosu 

561 2 Diğer bilûmum masraf- Frengi mücadele ata
lar jiyer tabibi 6 100 C , 3 600 

562 4 Diğer bilûmum masraf- Stajiyer tabip 90 120 2 ' 21 600 
lar 

•j 

Istahdam müddet ve zamanları Sıhhat ve içtimai muavenet vekâlotincc tâyin olunur. 

İstanbul Baltalimam kemik ve mafsal veremlilerin tedavi müessesesi İçin 1. XII, 
1942 tarihinden itibaren istihdam olunacak sürveyyan ve bekçi ]tadrosu 

563 Verem mücadele masrafı Sürveyyan 

Bekçi 

Yekûn 300 1800 2 052 24 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir, 

Ankara Tip fakültesi ve müştemilâtı inşaatının takip ve kontrolü İçin 1942 malî 
- yılı bidayetinden itibaren lüzum hâsıl oldukça 12 ay müddetle istihdam edilecek 

kontrol memur» ve mühendisi ve saireye ait kadro 

568 İnşaat, tesisat, tamirat . Kontrol memur veya 
ve istimlak mühendisi 

Kontrol muavini 
» » 

Sürveyyan 
İdare memuru 
Mubayaa memuru 
Ambar » 

» yardımcısı 
Puvantö'r 
Makinist 

, . Daktilo 

2 100 
'2 50 

200 1200 
100 600 

1 332 20 
" 720 04 

1 
1 
1 
2 

ı-l 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

600 
260 
210 
140 . 
170 
120 
85 
60 
75 
120 
75 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

7 200 
3 120 

" 2 520 
3 360 
2 040 
1 440 
1 020 
720 
900 

1 440 
900 

[1] İhtisast 
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Tatbik edilen kadroya ait'mas- Hizmei,: 

raf tertibinin Beheri müddeti;,. •.. 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün, Tutarr 

Bekçi 1 50 12 600 
» ..... . 2 12 1 080 

26 340 
Fevkalâde zam tutarı 3 690 36 

30 030 36 

Trabzon Numune hastanesi insafında istilıdam edilecek sürveyyan kadrosu 

Sürveyyan . 1 85 12 1 020 
» 1 75 12 900 

1 920 
Fevkalâde zam tutarı 375 

2 295 

İstanbul Emrazı akliye ve asabiye hastanesi ve Çocuk hastanesi inşaatında istih
dam edilecek bir sürveyyan kadrosu 

Sürveyyan ' 1 85 9,5 .. 807.50 

İskân -umum müdürlüğü merkez teşkilâtı ücretli memurlarının 1942 malî ytlt kad
ro cetveli 

584 Muhacirlerin iskân iş- Hukuk müşaviri 
İcri , » » 

Fen şubesi şefi (ihti- * 
s«s mevkii) 
Fen memuru 
Fen Ş. Muamelât Me, 
Fen Ş. Kâtibi 
Tahakkuk bürosu şefi 

» » kâtibi 
Ihsaiyat bürosu şefi 

» » kati lıi 
» » » 

İskân idarî müfettişi 
İskân fen müfettişi 
(ihtisas mevkii) 
İskân ambar memuru 
Buğday ve iaşe Mc. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

2 
1 
1 

300 
260 

•300 
170 
85 
60 
210 
75 
170 
75 ' 
60 
260 

210 
120 
100 

12 
..,: 12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

8 600 
3 120 

3 600 
2 040 
1 020 
. 720 
2 520 
900 

2 040 
900 
720 

6 240 

5 040 
1 440 
1 200 

[1] Müktesep hak olarak verilmesi ieabeden; Yıllığı 600, 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmşt 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. - : : Unvanı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay tiran Tutarı 

Aşa ir memuru 
Ayniyat memuru 
Toprak memuru 
Levazım memum 
Tasfiye' hoyeti Mc. 
tskân memuru 

» » 
» kâtibi 
» » 

Hukuk müşavirliği Kâ. 
Daktilo 

» 
Müvezzi 
Başodacı 
Odacı ve kaloriferci 
Odacı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
7 

75 
100 
75 
85 

140 
120 
100 
75 
60 
60 
75 
60 
50 
45 
40 
30 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

'12" 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

900 
1 200 

900 
1 020 
1 680 
1 440 
1 200 
4 500 
2 880 

720 
000 

2 160 
1 800 

540 
480 

2 520 

59 940 
600 

60 540 

Fevkalâde zara 9 492 lira 94 .kuruştur. 
Almakta olduklan ücretler; bu ücretlerin barem derecelerine intibakı dolayısiyle tenzil edil

miş bulunanlara sütunu mabsusunda gösterilen haklan, bir üst dereceye terfilerine kadar mükte
sep hak olarak verilmesine devam olunacaktır. • • : • ' • • • " , 

. * • • , • ' • • . \ 

İsMn umum müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı ücretli ^memurlarının 1942 malî yût 
kadro cetveli 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 ' 
12 
12 
12 
12 
12 

3 600 
6 240 
7 560 
2 040 
3 360 
1 680 
2 880 

16 800 
11 220 
25 200 
21 600 
6 000 

skân müdürü 
» » 
» » 

. * » • 

» # 
»' .» 
» » 
» » " 

- » kâtibi 

•ı. 
2 
3-
1 
2 
1 
2 

14 
11 
28 
30 
10 

300 
260 
210 
170 
140 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 

[1] Müktesep hak. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı. A 

Mmtaka mühendisi 
İskân ambar müdürü 

» » memuru 
» » » 
» fen memuru [•] 

Göçmen misafirhanesi • 
müdürü 
Göçmen misafirhanesi 
memuru 
(!öçmeıı misafirhanesi 
etüv memuru 
Bekçi 

» 
Odacı 

» 

Fevka 

Beheri 
ıded Lira K. 

1 260' 
1 
1 
1 
4 

1 

1 

1 
2 
2 
4 

52 

ilâ de 

100 
100 
75 

140 

120 

85 

75. 
30 
25 
30 
20 

Hizmçt ; 
müddeti: r 
A y , 

12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 

zam tutarı 

Gün 

. . L . ^ , , . . ^ . . . . 

Tutarr ; 

3 120 
1 200 
1 200 

900 
6 720 

" . - . . ' • -

1440 

1 020 

900 
720 
600 

İ 440 
12 480 

139 920 
22 588 52 

162 508 52 

TAPU VE KADASTRO U. M. 

645 Tapu işlerine yardım Kuyudu kadime tet-
etmek için kik memuru 2' 100 

Fevkalâde zam 

647 1 İdare heyeti ve.munl- Müdür 
]imler ücreti Kâtip 

• Muallim 
' '» 

Hademe 

12 2 400 
464 40 

1 
1 
3 

13 
5, 

•170' 
85 

100 
85 
30 

12 
12 
12 
12 
12 

2 864 40 

2 040 
. 1 020 

3 600 
13 260 
1 800 

21 720 
4 156 44 

25 876 44 

[*] Memuriyet mmtakaları vilâyet hududu dahilinde. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı" 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hazmet 
müddeti 
Ay Gûıi Tutarı 

MAARİF VEKALETİ 

679 5 Tercüme ve çocuk neş- Fiş memuru 
riyatı büroları umumî 
masraflarile 

1 100 9 
Fevkalâde zam tutan 

900 
174 15 

1 074 15 

683 
İslâm ansiklopedisi işlennde çalıstmlacak memur ve müstahdemler 

Ulusal dil vo tarihimize İslâm ansiklopedisi bi-

685 

ait esasların neşri mas- yoğrafi mügavirî 
rafları Hazırlık ve neşir bü-
',:••; •.•-•;• rosu kâtibi 

..Fig memuru 
* , » 

Fiş tasnif memuru 
Müvezzi . 
Odacı 

FevkaL 
1 .:• 

- İnönü ansiklopedisi islerinde çal\&hnlacah 

inönü ansiklopedisi btt- Baş. fiş memuru 
rosu Fiş memuru 

Fotoğrafçı 
Tasuif memuru (dak-

• tiloğraf) 
Kütüphane memuru 
Daktilo 
Fiş memuru yardımcısı 
Tasnif » » 
Odacı 

r-l 
r-f. 

2 
1 
1 
1 
1 

âde 

210 

120 
75 
85 
85 
40 
40 

12 

12 
12 
12 
12 
12 

- 12 

zam tutarı 

memur ve 

1 
2 
1 

1 
1 
3 
2 
1 
2 

250 
150 
140 

100 
100 
75 

100 
60 
40 

müstahdemler 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

2 520 

1 440 
1 800 
1 020 
1 020 

480 
480 

8 760 
1 445 64 

10 205 64 

3 000 
3 600 
1 680 

1 200 
1 200 
2 700 
2 400 

720 
260 

Fevkalade zam tutarı 
17 4GÖ 
2 943 60 

[13 

20 403 60 

[1] 1 haziran 1M2 tarihinden muteberdir. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 
raf tertibinin Beheri müddeti 

F. M. Unvanı Memuriyet -unvanı Aded Lira K, Ay Gün Tutarı 

Güzey sanatlar akademisinde çalıştırılacak yahancı uzman ve öğretmenlere ait'isimsiz kadro 

G86 1 Ücret' Profesör 
Mimar 
öğretmen 

» 

Yabancı ö 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3 1140 
2 567 
1 
1 

1 
2 
6 
C 
3 
4 
2 
4 
4 
1 

'200 
100 

650 
500 
350 
300 
275 
250 
225 
200 
150 
100 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 438 
1134 
200 

. 100 

4 872 
X 12 

58 464 

650 
1 000 
2 100 
1 800 
825 

1 000 
450 
800 
600 
100 

9 325 
X 12 

111 900 

Ücretleri 1942 malî yth bütçesinin 680 ncİ aslının birinci maddesine konulan tah
sisattan Ödenmek üzere çaltstmlacak yabancılara ait kadro 

Siyasal bilgiler okulu 
Profesör 1 400 12 4 800 

» 1 350 12 4 200 

Gasi terbiye enstitüsü 

Öğretmen 1 387 12 4 644 
» 1 280 . 12 3 360 

17 004 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
P. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutarı 

3238 sayılı kanunun 5 nci maddesine tevfikan muhtelif vilâyetlerde çalıştırılmakta 
olan eğitmenlere verilecek ücretlerle ilgili kadro . 

692 1 Koy okulları ve eğit- Eğitmen 
menleri için vilâyetlere » 
yardım, • •» 

» 

• 7 0 1 4 1 277 752 80 
Not : Bu kadroda ücret yazılı tahsisat tutarlarına fevkalâde zam nispeti ücretin ita.miktarı üze

rinden hesaplanarak ilâve edilmiştir. 

2 
22 

160 
1580 
3600 
1400 
250 

25 
22 
20 
15 
12 
10 
10 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 

725 04 
7 019 76 

47 616 00 
352 656 00 

642 816 00 
208 320 00 
18 600 00 

IH 
[i] 
[1] 
[i] 
nı 
[i] 
[2] 

3238 sayılı kanuna tevfikan muhtelif vilâyetlerde 1942 malî yılında açılacak 
olan köy eğitmenleri yetiştirme kurslarına tâyin edilecek İlk öğretim müfettişleri 

yevmiyeleriyle öğretmenlere ait munzam ücret kadrosudur 

(İ92 2 3238 sayılı kanuna göre 1. Eğitim şefi (ilk Öğ-
aÇılan köy eğitmenleri retim müfettişi) [*] 17 
•kursları 2. Grup şefi (ilk öğ

retim müfettişi) 18 
3. Öğretmen 210 

75 

60 
60 

6 

6 
6 

7 650 

6 480 
78 813 

245 92 943 

3238 saytlt Itanuna tevfikan muhtelif vilâyetlerde 1942 malt yılının son iki ayında 
açılacak koy eğitmeni yetiştirme kurslarına tâyin edilecek ilk öğretim müfettiş

lerinin yevmiyeleriyle öğretmenlere ait ücret kadrosu 
1. İlk eğitim şefi 
(ilk öğretim müfetti
şi) [•] 17 75 
2. Grup .şefi (İlk öğ
retim müfettişi) 18 60 
öğretmen 210 60 

2 
2 

2 550 

2 160 
26 271 

245 
Not : Bu kadroda yazılı öğretmen ücret tutarlarına fevkalâde zam 

üzerinden hesaplanarak İlâve edilmiştir. 

80 981-
nispeti ücretin ita miktarı 

[1] 1. VI. 1942 den muteberdir. 
[2] 1. XII .1942 den muteberdir. , 

'[*] Kurslara vekaleten tâyin edilen eğitim ve grııpu şefi İle öğretim müfettişlerine Maaş kvr 
nununun 8 nci maddesinin (B) fıkrası mucibince ikamet yevmiyesi verilir. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Beheri 
Aded Lira K, 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutan 

333$ saydı kanuna tevfikan muhtelif vilâyetlerde 1942 malî yılı içinde 
olan koy eğitmeni yetiştirme kurslan müstahdemleri 

açılacak 

Not : Bu kadroda yazılı ü 
üzerinden hesaplanarak ilâve edilmiştir 

Kurs müdürü 
inşaat, sanat veya zi 
raat Öğretmeni 
Ambar memuru 
Hesap memuru 
Kayıt memuru 
Daktilo [•] 
Millî oyunlar usta öğ
reticisi 
Halk türküleri usta 
reticisi 
Hademe [*] 
Hastabakıcı 
Agçı 

» yamağı 
Çiftçibaşı 
î§çi, hademe 

tahsisat tutarlarına 

og-

1 

2 
1 
1 
1 
2 

1 

' 1 
3 
2 
3 
9" 
1 
6 

34 

140 

100 
60 
75 

100 
60 

60 

100 
40 
50 
75 
15 
75 
35 

fevkalâde zam 

12 

12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

nispeti 

1 936 68 

2 864 40 
S70 12 

1 076 28 
1 432 20 
1 740 24 

870 12 

1 432 20 
1 740 24 
1 450 08 
3 228 84 
2 008 80 

176 18 
3 045 60 

24 771 98 

ücretin ita miktarı 

692 

3800 sayılı kanun mucibince muhtelif yerterâe açılmış ve açılacak İioy enstitüle
rinde çalıştırılacak müstahdemlerin 1. VI. 1942 den 31. V . 1943 tarihine kadar 

bir yıllık ücret kadrosu 

4 Köy enstitülerinin bilû
mum ücret ve masrafla
rı ve 789 sayılı 

Müdür 
» 
•» muavini 

Eğitim başı 
Yapı ve sanat başi 
Ziraat başı 

» 
» 

Müzik başı-
» 
» usta öğreticisi 

tglik ve balıkçılık bağı 

4 
14 
22 
18 

3 
8 
4 
4 
1 
1 
1 

18 

100 
85 
60 
60 
60 
60 
50 
40 
60 
50 

120 
30 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 ' 
12 
12 
12 

5 728 80 
17 062 08 
19 142 64 
15 662 16 
2 610 36 
6 960 96 
2 900 16 
2 320 32 

870 12 
725 04 

1 661 28 
7 830 00 

[*] Merkezde kullanılacaktır, 



23 
tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
I \ M. Unvanı 

' 

• s 

Memuriyet unvanı A 

Ambar, depo memuru,-
daktilo ve kâtip [**] 
Doktor 

» 
Hasrtabakıcr 

x 
A§çı 

» yamağı 
İnşaat kontrolörü, usta 
öğretici [**] 
tnşaat kontrolörü, usta 
Öğreticisi 
Hayvan hastalıkları öğ. 
îîiraat öğretmeni 
Ekmekçi 
Hayvan bakıcı 
Bahçivan 

», 
Elektrikçi, makinist 

» » 
» ' » 
» » 

Bekçi 
Arabacı 
Kapıcı, çamaşırcı, ha
deme '. 

Beheri 
Lded Lira K, 

42 75 
7 140 

12 100 
1 75 

18 60 
19 100 
38 20 

2 300 

2 120 
1 50 
6 40 

10 40 
8 30 
1 100 
16 60 
1 200 
1 140 

11 İ00 
8 75 

38 30 
19 30 

130 25 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

i 

f u t a n 

45 203 76 
İ3 556 76 
17 186 40 
1 076 28 

15 662 16 
27 211 80 
11 308 80 

7 200 00 

3 322 56 
725 04 

9 281 28 
5 800 80 
3 480 00 
1 432 20 

13 921 92 
2 666 04 
1 936 68 

.15 754 20 
S 610 24 

16 530 00 
8 265 00 

47 127 60 

360 733 44 

Not : Bu kadroda yazılı üeret 
hesaplanarak ilâve edilmiştir. 

tutarlarına fevkalâde zam nispeti ücreti ita miktarı üzerinden 

Siyaseti Cumhur Filârmonik orkestrası ile Ankara Devlet konscrvaiuvarmda çâ' 
lıştırüacak yabancı uzman ve öğretmenlere ait üeret isimsiz kadrosu 

701 1 Ücret 1 1190 
1 722 
1 490 
1 475 
2 480 
1 450 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

14 280 
8 664 
5880 
5 700 

11 040 
5 400 

[il 
[i] 
[i] 
EH 
[i] 
[il 

[*] Dördü merkezde çalıştırılacaktır, 
[**] Ecnebi ve mukaveleli olduğu için zamma tabi değüdir. 

. [1] 1 ,VI. 1942 den İUbarent • 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet ımvaıu 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

4 380 
1 378 
4 203 
1 287 
1 205 
1 130 
1 722 
1 375 
1 308 
1 380 
1 350 
1 350 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
8 
3 
4 
8 

1-1 

2 

18 240 
4 530 
14 784 
3 444 
2 480 
1 560 
5 776 • 
1 125 
1 232 
3 040 
350 
700 

[i] 
[1] 
[1] 
[1] 
[i] 
[ij 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 
[2] 
[5] 

108 211 

İptal edilen No? 1 

375 
350 

1 125 
350 

1 475 

[6] 
[T] 

Yeniden kabul olunan No: 2 

Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestrası İle Devlet konservatuvannda çalıştırılacak 
yabancı uzman ve Öğretmenlere ait ücret isimsiz kadrosu 

1 460 
1 375 
1 350 . 

5 
3 
1 

2 300 
1 125 
350 

[8] 
[9] 
[10] 

3 775 

[1] l.YI. 1942 dem İtibaren. 
[2] 1. VII. 1942 den itibaren 
[3] İS. VII.1942 den itibaren 
[4] 1. VI. 1943 den itibaren. 
[5] l.X. 1942 den itibaren. 
[6] 15. VII. 1942 den itibaren. 
[7] i . VII. 1942 den İtibaren. 
[8] 1.1.1943 den muteber". 
[9] l.X. 1942 den muteber. 
[10] 1. XII, 1942 den muteber, 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

(1) numaralı Usie 

1 350 
1 350 

2 
1 

700 
350 

[1] 
[2.1 

1 50 

(2) numaralı liste 

1 350 
1 350 

2 
1 

700 
350 

[3] 
[4] 

1 050 

Meslekî ve teknik öğretim müstesarhğtna bağlı okullarda istihdam edilmekte olan 
mütehasstslartn 1 .VI. 1942 tarihinden 31. V. 1943 sonuna kadar ücret

lerine ait isimsiz kadro 

709 1 Ücret ütclıasaıs 
» 
» 
*̂  
» 
* 
» 
» 
» 

1.2237 
3 600 
1 525 
1 500 
2 . 275 
7 250 
3 200 
1 175 
1 140 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

26 844 
21 600 

6 300 
C 000 
6 600 

21 000 
7 200 
2 100 

, 1 680 

f5] 
[6] 
m rsı 
[9] 

[10] 
[11] 
[121 
[13] 

99 324 

[I] 1 X. 1942 den itibaren. 
[2] 1. XII, 1942 den itibaren. 
[3] 1. II. 1943 den itibaren. 
[4] 1..IV .1943 den itibaren, 
[5] A, Miller, ' 
[6] V. Pttecr, Billintjer, tteichl Fryderyh. 
[7] F. Bauer. 
[8] Willi Bunge. 
[9] Paul Hofmann, Haag. 
[10] Spevak, Markos, Ueymo^d, Vardinger, Bela, Laslo liirman, Stefan Kimİveş, Zaydel. 
[II] Pret, Werl, Liller. 
[12] Mambauri. 
[13] Kari Weİner. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutarı 

Meslek okullarında İstihdam edilen mütehassısın i ,VI. 1942 den 1. III. 1943 ta
rihine kadarki ücretine ait kadrodur 

711 2 Kütüphanelerin tasnif, 
tesbit ve nakil masraf
ları 

Mütehassıs 

Tasnif .şefi 
» memuru 

Yazıcı ve daktilo 
Mücellii 
Hademe 

1 325 9 2 925 [1] 

1 
5 
3 
1 
1 

170 
120 
60 
70 
30 

12 
12 
12 
12 
12 

2 040 
7 200 
2 160 
840 
360 

12 600 

Bu kadroya dahil bir müeellitle bir hademe İstanbul kütüphaneleri tasnif işlerinde çalışan ko
misyonun emrinde bulunduğundan Maarif vekilliği bütçesinin umumî kütüphaneler mücellit ve 
hademelerinin dahil bulunduğu D. cetveliylc alâkası yoktur. 

Not : Fevkalâde zam verilmiyeeektir. 

Üniversitede çalıştırılacak ecnebi profesörlerin Türk- ve yabancı yardımcıları
na ait kadrolardır 

718 5 Tedris heyetine dahil Profesö'' 
profesörlerle yardımcı
larına ait ücretler 

» 
» 

6 
2 
5 
7 
3 
6 
1 
7 
3 
1 
2 
2 
1 
1 

"940 
900 
859 
779-
727 
727 
700 
699 
621 
551 
465 
404 
342 
300 

12 
12 
9 
12 
12 . 
8 
9 
9 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

67 680 
21 600 
38 655 
65 436 
26 172 
34 89G 
6 300 
44 037 
22 35Ö 
6 612 
11 160 
9 696 
4 104 
3 600 

362 304 

Tabancı yardımcûar 

Yardımcı 1 
.1 
3 
1 

365 
350 
333 
274 

12 
12 
12 
12 

4 380 
4 200 
11 938 
3 288 

[l]VtHt Kerman, 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
I'\ M, Unvanı Memuriyet unvanı 

Beheri 
.Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

Türk yardımcıları 

Tutarı 

» 
» .. -. . 
» 
» ' ' 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

• 4 

2 
3 

r-l 

1 
1 
7 
1 
1 
2 

265 
250 
203 
200 
170 
150 
150 
131 ' 
130 
100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 720 
6 000 
7 308 
2 400 
2 040 
1 800 

12 600 
1 572 
1 560 
2 400 

74 256 

Yardımcı 
•» 

» 
» • ' • • • 

* • • • • • • 

» 
» 
'» 
» 

Yabancı profesörler-
Yabancı yardraıeılar 
Türk » 

Fevkalâde zam 

2 
2 
3 
3 
4 
4 
2 
4 

11 

(Türk y 

170 
120 
100 
85 
75 
60 
50 

100 
40 

artlııncıla: 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

.12 
12 
12 

rina) 

4 080 
2 880 
3 600 
3 060 
8-600 
2 880 
1 200 
4 800 
5 280 

31 380 
362 304 
74 256 
31 380 

467 940 
6 500 

474 440 

Ücretleri 1943 malî yılı bütçesinin 718 nci fashmn 5 nci maddesine konulan tah
sisattan ödenmek üzere istanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesinde çalıştırılacak 

lektörlere ait 6 aylık isimsiz kadro 

Lektör ' S 100 6 3 000 5 100 
Fevkalâde zam 580 50 

3 580 50 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M, Unvanı Memuriyet unvanı 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutarı 

1942 malî yılı bütçesinin 718 nci faslının 5 nci maddesine konulan tahsisattan malî 
yıl sonuna kadar yapılacak tasarruf miktarı 

Profesör 

Tardım eı 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

779 
727 
727 
727 
727 
700 
699 
699 
621 
342 
150 
150 

5 
5 

3 895 
7 270 

40 969 
1 
3 
4 

3,5 
4 
8 
5 
3 
7 

727 
4 362 
2 800 
2 446 
2 796 
4 968 
1 710 
450 

İ 050 

16 . XII. 1942 tarih ve 2/19192 sayılı karar
name ile alınan 

33 443 

3 580 

Yeniden alınması istenilen (1) sayılı kadro 
Yeniden alınması istenilen (2) sayılı kadro 

29 863 
25 467 

29 507 4 040 

29 507 

356 

Ücretleri, 1942 malî yılı bütçesinin 718 nci faslının 5 nci maddesine konulan tahsi
sattan 1,1.1943 tarihinden itibaren yapılacak tasarruftan ödenmek üzere 

1. III. 1943 tarihinden itibaren 5 aylık isİmsis kadro 

Profesör 2 404 808 
X 5 

4 040 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
P. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Ücretleri, 1942 malî yıh bütçesinin 718 nci fashmn 5 nci maddesine konulan tah
sisattan 1,1.1943 tarihinden İtibaren yapılacak tasarruftan ödenmek üzere 

1.111.1943 tarihinden itibaren üç aylık İsimsiz kadro 

Profesör 5 859 3 4 295 
» ' • 6 699 3 4 194 

8 489 
X 3 

25 467 

718 7 Konferans vereceklerin 
ücretleri ile konferans 
işlerinde çalıştırılacak 
memurlar ücreti 

Klâsik arkeoloji öğret
menliği 
Yazı dersi öğretmenliği 
Ecnebi talebe Türkçe 
öğretmenliği 

120 
40 

60 

12 

Fevkalâde zam 

1 440 
480 

720 

2 640 
249 16 

3 089 16 

[1] 

Ücreti 19d2 malî yılı bütçesinin 718 nci faslının 7 nci maddesine konulan tahsi
sattan ödenmek üzere 8 aylık isimsiz kadro 

Profesör 

Fevkalâde zam 

1 100 

19 35 
X 8 

154 80 

S 800 
154 80 

954 80 

720 5 Ecnebi profesörlerle tek- Profesör 
törler ücreti » 

» 

1 
7 
4 
1 
1 
1 

866 
720 
562 
551 
635 
500 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

10 392 
8 640 
26 976 
6 612 
7 620 
6 000 

[1] 1 haziran 1942 den muteber. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Profesör 
» 
» 
» 

LektÖr 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 350 
1 210 
2 200 
1 160 
1. 150 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

12 
12 
12 
12 
12 

Tutan 

4 200 
2 520 
4 800 
1 920 
1 800 

81 480 

Profesör (Macar tebaa
sından Dr. Tibur Kun) 1 562 
Profesör (Macar tebaa
sından Dr. Tibur Kun) 1 3G0 

3 372 

1 800 

İstanbul Yüksek mühendis okulunda İstihdam edilmekte olan mütehassısların 
l.VI. 1042 tarikinden 31. V. 1943 tarihine kadarki ücretlerine ait 

İsimsiz kadrodur 

728 1 Üeret ütehassıs 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 1200 
2 850 
1 400 
1 300 
2 210 
1 200 
4 100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

14 400 
20 400 
4 800 
3 600 
5 040 
2 400 
4 800 

55 440 

[1] 1.XI1.1942 tarihinden. 
[2] 1.1.1943 tarihinden. 
[3] Holzmeister. 
[4] Buscio, Longlade. 
[5] Pranecaİd. 
i[6] ölsner. 
[7] Fuche Sîmony. 
M Sue. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
P. M. Unvanı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

İstanbul Yüksek mühendis okulunda çalıştırılacak mütehassısların 1.XI, 1942 
tarihinden 31 .V. 1943 sonuna kadarki ücretlerine ait İsimsiz kadrodur 

Mütehassıs 1 890 
2 645 
1 600 

890 
1290 

600 

2 780 
X 7 

19 460 

Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkındaki 4304 sa
yılı kanunun birinci maddesinin Hcİnci fıkrası mucibince istihdam edilecek

lere ait İsimsiz kadrodur 

736 Kontrol mimarı 
Sürveyyan 

S 
2 
3 

300 
120 
100 

8 
8 
7 

12 000 
1 920 
2 100 

16 020 

NAFU VEK&LETt 

Şose ve köprüler reisliğime muhtelif mmtakaîarda yaptırılmakta olan yol ve kop' 
rü inşaatında kullanılacak muvakkat müstahdemlerin 1942 malî yılına ait 

E cetveli 

763 8 Tol ve köprüler inşaatı 
ve bilûmum masrafları 

Yüksek mühendis 
» » 

Ambar müdürü 

1 
1 
1 

400 
300 
210 

12 
12 
12 

4 800 
3 600 
2 520 

Ambar memur, mute
met, sevk ve" tesellüm 
ve kayit memurları 2 170 12 4 080 

» » 1 170 10 1 700 
• • » . • > 2 140 12 3 360 

[1] îhtısas mevkii. Malzeme Mâ. 
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tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
K M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutarı 

Ambar memuru, mute
met, sevk. ve tesellüm 
ve kayit memurları 

» » 
» » 

Kayit ve dosya me
murları 

» » 
Daktilo ve dosya Me, 

» » 
» » 

Ressam 
& 

Doktor 
Sıhhiye sürveyyanı 
Hastabakıcı 
Bekçi ve odaeı 

» » 
» » 

Mütehassıs makinist 
» » 

Makinist ve usta işçi 
» » • • 

» » 
» muavini 

Şoför 
• » 

» 
Sürveyyan ve puvantör 

» » 
» & 
» » 

Mesul muhasip 

4 
9. 

10 

1 
2 
6 
5 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
7 

29 
15 

1 
1 
2 
9 
6 

15 
5 

21 
5 

30 
16 
48 
28 
2 

120 
100 
85 

140 
120 

90 
85 
75 

140 
100 
400 
120 
75 

'60 
50 
40 

170 
140 
140 
120 
100 

60 
120 
100 
85 

100 
85 
75 
60 

210 

12 
12 
12 

2 
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 

5 760 
10 800 
10 200 

280 
2 880 
6 480 
5 100 
7 200 
1 680 
1 200 
4 800 
1 440 

900 
5 040 

17 400 
7 200 
2 040 
1 680 
3 360 

12 960 
7 200 

10 800 
7 200 

•25 200 
5 100 

36 000 
16 320 
43 200 
20 160 

5 040 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutan 

Şose ve köprüler reisliği (E) cetveli kadrosu 

Yüksek mühendis 1 500 8 
Fevkalâde zam 

4 000 
426 

4 426 

Cemıp bölgesi yolları kontrol amirliği emrinde müstahdemin 1943 senesi (7) aylık kadro cetveli 

764 2 3132 sayılı Büyük au iş
leri kanunu haricinde 
evvelce yapılmış ve 

Sevk memuru 
Muakkip ve ambar 
memuru 

İşletme müdürü 
Mühendis veya fen Mc. 

.'*' . * 
Ambar memuru 
Sevk memuru 
Başbahçrvan 

•» muavini 
Kaloriferci ve elektrikçi 
Makinist 

» 
Demir ve boru İşleri 
.ustası 
Şoför 

» 
Bahçıvan 

» 
» muavini 

Telörgü bekçisi 
Baraj bekçisi 
Kanal ve şedde bekçisi 

» » 
Kanaleı 

1 

1 

210 

140 

Fevkalâde 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

, 2 
3 
1 
2 
•2 

30 
20 
4 

300 
210 
120 
75 

100 
260 
100 
150 
210 
100 

60 
70 
60 
70 
50 
40 
50 
40 
45 
30 
60 

7 

7 

zam 

12 
12 
12 
12 

. 12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 470 

980 

2 450 
313 

2 773 

3 600 
2 520 
1 440 

900 
1 200 
3 120 
1 200 
1 800 
2 620 
1 200 

720 
840 
720 

1 680 
1 800 

480 
1 200 

960 
16 200 
7 200 
2 880 

[ij 

[i] 

[2] 
[3] 
[3] 

[1] 1.11.1943 den 31 
[2] Yüksek mühendis. 
J3] İhtisas mevkii, 

, V. 1943 e hıdaır; 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Beheri 
Aded Lira K. 

pizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutan 

Savakçı 
•& 
» 

Santralci 
Evrak müvezzii 
Fotoğrafçı ve maketçi 
Marangoz 
Başodacı 
Odacı 

» 
Kapıeı 
Gece bekçisi 

» » 

2 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 

50 
45 
30 

120 
50 

170 
100 
50 
40 
35 
40 
40 
30 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 200 
2 160 
1 440 
1 440 

600 
2 040 
1 200 

600 
1 920 

420 
480 
960 
360 

69 000 
12 502 56 

81 502 56 

Not : 1941 malî yılının sonunda bütçenin 744/2 nci faslına mevzu tahsisattan işletmeler için 
alınmış olan E cetveline dalıil hizmetlerden henüz bitmemiş ve 1942 malî yıjı içinde de devam ede
cek olan vazifeleri ve bunlara 1942 malî yılı için yeniden ilâve edilmiş olanları gösterir cetvel. 

764 4 Meriç su 
lan 

isleri 

« 

masraf- Şube müdürü (yük
sek mühendisi 
Kısım mühendisi (yük
sek mühendis) 
Mühendis veya fen 
memuru 
Ressam 
Kâtip ve muhasip 
Şoför 
Odacı 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

300 

210 

170 
170 
85 
75 
30 

Fevkalâde 

12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 

zam 

3 600 

2 520 

2 040 
2 040 
1 020 

900 
360 

12 480 
1 425 84 

13 905 84 

[i] 

Not : Meriç su işleri için alınmış olan E cetveline dahil hizmetlerden 
malî yık içinde de devam edecek olan vazifeleri göstermektedir, 

henüz bitmemiş ve 1942 

[1] İhtisas mevMi. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

768 1 Ücret 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyet unvanı Aded Lira. K. Ay Gün Tutan 

Şose ve köprüler R 

Merkez: 
Köprüler Y. Mühendisi 
Taşra: 
Şoseler Y. Mühendisi 

» » 

1 

1 
1 

500 

450 
400 

12 

12 
12 

6 000 

5 400 
4 500 

Yapı ve imar işleri R. 

Şehircilik bürosu: 

Ecnebi mütehassıs 
» » 

1 1395 
1 900 

12 
12 

16 740 
10 800 

43 740 

1942 senesi bütçesi ecnebi mütehassıslar tahsisatına müstenit «Es cetveli kadrosu 

Mütehassıs mühendis 1 600 8 4 800 

771 4 İnşaat ve tesisat, ameli- Demiryolu vo liman 
yat, tamirat ve mütehassısı 

Mühendis 
Kısım mühendisi 

Sürvcyyan 

» 
» 

» 
Santralci 

» 
Mavici 
Puvantör 

» 
Şoför 

1 
4 
1 
1 
1 

29 
36 
36 
30 

2 
2 
2 
4 
2 
9 

18 
3 
5 

15 
2 

500 
400 
400 
300 
140 
120 
100. 
1 85 

75 
60 
50 
85 
75 
60 
75 
60 

140 
120 
100 
85 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 000 
19 200 
4 800 
3 600 
1 680 

41 7C0 
43 200 
36 720 
27 000 

1 440 
1 200 
2 040 
3 600 
1 440 
8 100 
12 960 
5 040 
7 200 
18 000 
2 040 

[1] Ecnebi. 
[2] 1,X,1942 tarikinden itibaren 8 aylık. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
P. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hizmet1 

müddeti -
Ay teün Tutarı 

Pansumancı 
» 

Sıhhiye sürvcyyanı 
Mavici muavini 
Kaloriferci 

r-t 

1 
1. 
1 
1 

100 
60 

100 
50 

100 

12 
12 
12 
12 
12 

1 200 
720 

î 200 
600 

1 200 

251 940 
43 384 56 

295 324 56 

Kontrol îasmt 
774 tnşaat, istimlâk, esaslı Kontrol şefliği (yüksek 

tamirat masrafları mühendis veya mimar) 
Yüksek mühendis veya 
mimar 

Mühendis, mimar, fen 
memuru-veya ressam 

Ressam 
Sürveyyan 

1 300 12 

1 
1 
1 
5 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
2 

10 
30 

Fe\ 

400 
300 
260 
210 
170 
170 

210 
170 
120 
85 

140 
100 
75 

kalâde 

12 
12 
12 
12 
12 

.12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

* 12 

zam 

3 600 

4 800 
3 600 
3 120 

12 600 
2 040 
6 120 

2 520 
2 040 
1 440 
1 020 
3 660 

12 000 
27 000 

85 260 
13 381 32 

98 641 32 

[1] 

Muamelât kmm 

Muamelât memuru 
» » 
» » 
s> » 

1 
1 
2 
2 

120 
100 
85 
75 

12 
12 
12 
12 

1 440 
1 200 
2 040 
3 800 

-[1] İhtisas mevkii. 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

— 42 

Memuriyet unvanı 

Daktilo 
* H 
» • 

Kopyacı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

1 100 
1 100 
1 85 

.1 100 

Fevkalâde 

12 
12 
12 
12 

zam 

1 200 
1 200 
1 020 
1 200 

11 100 
2 098 80 

13 198 80 

194% senesi bütçesi yapt ve imar İşleri tahsisatım müstenit (E) cetveli Jıakktnda 

77i 9 Nafia vekâleti Tesisat bürosu: 
Kalorifer teknisyeni 
(ihtisas mevkii) 
Elektrik teknisyeni 
(ihtisas mevkii) 

1 210 6 

1 210 6 

Fevkalâde zam 

1 260 

1 260 

2 520 
278 76 

2 798 76 

775 Hafriyat masrafları 

Tarih 
Yüksek mimar 
Ressam 
Fotoğrafçı 
Şoför 
Topoğraf 

kurumu 

1 260 
1 170 
1 200 
2 75 
1 210 

Fevkalâde 

12 
12 
12 
12 
12 

zam 

3 120 
2 040 
2 400 
1 800 
2 520 

11 880 
1 543 08 

13 423 08 

[*] Bu unvan geçen sene muamelât memuru iken bu yıl daktiloya çevrilmiştir, 
[1] 1. XII. 1H2 tarihinden İtibwen 6 aylıktır. 
[2] İhtisas mevkii. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
P. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Hizmet 
Belıeri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

İKTİSAT VEKÂLETİ 

793 3 Muvakkat müstalı 

816 1 Ücret 

ıdemler Fiş memuru 

Tercüman 

1 80 12 
1 75 12 
2 60 12 

Fevkalâde zam 

1 210 12 
Fevkalâde zam • 

960 
900 

1 440 

3 300 
633 96 

3 933 96 

2 520 
278 76 

2 798 76 

İktisat vekâleti Sanayi umum müdürlüğü ev ve el tezgâhlan usta ve müstalı
demler kadrosu 

820 1 El ve ev sanatlarında 
çullanılan bilûmum alfıt 
;e edevatın 

, 

Modelci 
» 

Bölge tezgâh 
memuru 

takip bas 

Bölge tezgâh takip baş 
memuru 
Başusta 

» 
Şef usta 

» » 
Usta 
» 
» 
» 

1 
1 

2 

2 
2 
2 
2 
8 

18 
28 
20 
20 

210 
120 

210 

170 
140 
140 
120 
120 
100 
100 
85 
85 

Fevkalâde 

12 
12 

11 

11 
12 
11 
12 
11 
12 
11 
12 
11 

zam 

2 520 
1 440 

4 620 

3 740 
3 360 
3 080 
2 880 

10 560 
21 600 
30 800 
20 400 
18 700 

123 700 
33 802 

tu 
[iı 

[2] 

[2] 
[1] 
[2] 
[1] 
[2] 
[1] 
[2] 
W 
[2] 

147 502 

[1] 1. VI. 1942 den muteber. 
[2] 1. VII. 1942 den muteber. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- - Hizmet"'; 
raf tertibinin Beheri müddeti 

F. M. Unvanı Memuriyet unvanı Aded Lİra K, Ay Gün Tutarı 

İktisat vekâleti İş dairesine hağlt (İşçi sigortalan hazırlık teşkilâtı) nın 1942 yi-
ItnamaJısus kadrosu 

821 İşçi sigorta idaresi mas- Daktilo müsevvit 1 120 12 1 440 
rafı ve 3008 sayılı kanu- Daktütf • • 2 75 12 1800 
nun 89 ncu » 5 60 12 3 600 

» 3 50 12 1 800 

, 8 640 
Fevkalâde zam 1 699 56 

- 10 339 56 

1. — Bu kadroya dahil müstahdemler merkezde çalıştırıldıkları gibi lüzum görülecek mıntaka-
lardaki iktisat müdürlük teşkilâtında dahi istihdam edilebilirler. 

2. — Bu kadro 1 haziran 1942 tarihinden muteberdir. 

MÜNAKALÂT VEKÂLETÎ 

833 3 Muvakkat müstahdemler ' Teksirci 
» 

Silici ve temizleyici 

2 
1 
3 

50 
50 
30 

Fevkalâde zam 

5 
5 
5 

500 
250 
450 

1 200 
266 

1 466 

Yüksek deniz ticaret mektebi mektep gemisi, lcotrası ve motörü mürettebatının 
1942 malî yık Icadrosu 

856 1 Umumî masraflar Beis veya kaptan 1 İOO 12 1 200 
840 
600 
540 
600 

Beis veya kaptan 
Deniz şoförü 
Serdüraen 

» 
Makine lostromosu 

1 
1 
1 
1 
1 

100 
70 
50 
45 
50 

12 
12 
12 
12 
12 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F . M. Unvanı 

Beheri 
Memuriyet ınıvanı AdedLi ra K. 

Tayfa 8 
Ateşçi 4 
Hastabakıcı 1 
Kamarot 1 
Lokantacı • ' 2 
Aşçı, yamağı' ile beraber 1 

35 
35 
50 
50 
50 
80 

Hizmet 
müddeti 
Ay • Gün 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

Fevkalâde zam 

Tutan 

3 360 
1 680 

600 
600 

1 200 
'960 

12 180 
2 455 

[1] 
. [1] 

[2] 

14 635 

858 1 Ijimaıı idarelerinin na
kil vasıtalarının; işletme, 
tamir, idame 

Reis veya kaptan 
Deniz şoförü , 
Serdümen 

•» 

Makine lostromosu 
Tayfa 
Ateşçi 
Hastabakıcı 
Kamarot 
Lokantacı 
Aşçı (yamağiyle bera
ber) 

• : ; ; - , : . " 

Bekçi 
Deniz şoförü 
Gemici 

•1 

1 
1 
1 
1 
8 
4 
1 
1 
2 

100 
70 
55 
50 
55 
40 
45 
50 
50 
50 

6 
6 
6 

• 6 
6 

beheri 
6 
6 
6 
6 

1 80 6 

22 

Fevkalâde zam 

Umumî yekûn 

2 
1 
2 

35 
70 
35 

Fevkalâde 

12 
12 
12 

zam 

600 
420 
330 
300 
330 

1 920 
" 1 080 

300 
.300 

600 

4.80 

6 660 

.1 341 

8.001 

840 
840 
840 

2 520 
513 

3 033 

[1] Beheri 35 liradır* 
[2] Beheri 50 Uradır. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

59 Devlet Reisine ait deniz 
vasıtalarının bilûmum 
işletme, mubayaa, inşaat 
ve 

• 

-

Samrona yatı 

Başkaptan 
İkinci kaptan 
Üçüncü » 
Dördüncü kaptan 
Başmakinist 
ikinci makinist 
Üçüncü » 
Dördüncü makinist 
Tebrit makinisti 
Elektrik mütehassısı 
Doktor 

Ertuğrul yatı 

Kaptan 
İkinci kaptan 
Üçüncü » 
Başmakinist 
İkinci makinist 
Üçüncü makinist 

Acar motöriı 

Kaptan 
Makinist 

» 

Sakarya motoru 

Kaptan 
Makinist 

Savarona yatı 

Telsizci 
Güverte lostramosu 
Marangoz 
Dümenci 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
2 

2 
1 
1 
4 

300 
170; 
120 
100 
300 
170 
120 
100 
100 
300 
210 

260 
170 
120 
260 
170 
120 

120 
100 
85 

100 
100 

100 
80 
60 
45 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12' 
12 

12 
İS 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 
12 

12 
12 
12 
12 

3 994 
2 342 
1 661 
1 432 
3 994 
2 342 
3 322 
2 864 
1 432 
3 994 
2 498 

3 463 
2 342 
1 661 
3 463 
2 342 
1 661 

1 661 
1 432 
1 219 

1 432 
2 864 

2 864 
1 147 

862 
2 596 

[i] 

[1] ihtisas mevkii. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
I'1. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Gemici 
Elektrikçi 

» 
» 

Motö'rcü 
» 

Kazan lostramosu 
Makine lostramosu 
Borucu ustası 
Tornacı 
Yağcı 
Ateşçi 
Silici 
Metrdotel 
Kamara memuru 
Bagkamarot 
Kamarot 

» 
» 

Aşçı 
» 

Ekmekçi 

Ertuğrul yat\ 

Telsizci 
Güverte lostramosu 
Dümenci 
Gemici 
Motorcu 
Makine lostramosu 
Elektrikçi 
Yağcı 
Ateşçi 
Kömürcü 
Kamara memuru 
Kamarot 

> 
» 

Aşçı 
» yamağı 

Beheri 
Aded Lira K. 

15 40 
1 
1 
1 
1 
î 
1 
1 
1 
1. 
6 

10 
3 
1 
1 
1. 
2 
8 
2 
1 
1 
1 

ı 

1 
1 
2 
5 
l ' 
1 
1 
3 
3 
3 
1 . 
1 
1 
2 
1 
1 

170 
120 
100 
100 
100 
65 
65 
75 
75 
45 
45 
40 

200 
100 
.75 
60 
50 
40 
80 
50 
50 

100 
65 
45 
40 
85 
65 
60 
45 
45 
40 
75 
50 
40 
30 
70 
20 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

*..--. 

12 
12. 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13-
12 
12 
12 
12 
12 
12 

' 
Tutarı 

8 667 
2 343 
1 661 
1 432 

. 1 432 
1 432 
1 868 

934 
1 076 
1 076 
3 894 
6 491 
1 733 
2 666 
1 432 
1 076 
1 724 
5 762 
1 156 
1 147 

720 
720 

1 432 
934 

1 298 
2.889 
1 219 

934 
863 

1 947 
1 947 
1 733 
1 076 

720 
578 
870 

1 005 
298 

131 369 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin: 
F. M. ' Unvanı Memuriyet unvanı 

Belıeri 
Adeti1 Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutarı 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

903 3 Muvakkat müstahdemler Sevk memuru 
Fiş memuru 

60 
40 

931 

12 
2 

870 12 
96 68 

1 Ücret 

-

Mütehassıs (ecnebi) 
Daktilo "[•] 
Daktilo 
Mütehassıs 

» ' §ef 
» (ecnebi) 

Mütercim 
Daktilo 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

; : Kadro tutarında;fevkalâde, zam miktarları dahildir. 

2 Ziraat alât ve makine
leri ihtisas mektebi ve 
makinist mektepleri ' 

Muallim 
» 

Mütehassıs öğretmen 
» » • 

Mutemet 
Ambar memuru 
Atölye çefi 
Daimî, işçi 
Odacı. 
A§ej 
Doğramacı 
Elektrik kaynakçı us
tası 
Torna, ustası 
Montajcı 
Tamirci 
Çamaşırcı 
MÜVCÜZİ 

5 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
2 . 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

350 
150 
90 

260 
260 
450 
260 
50 

120 
40'. 

120 
40 
75 
75 

125 
30 

. 30 
60 
80 

80 
80 
80 
80 
30 
40 

12 
12 
12 

1 
11 
12 
2 
8 

2 
2 

10 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 . 
11 
12 
12 

966 80 
4 200 
2 074 44 
1 289 89 

288 58 
3 174 38 
5 400 00 

577 16 
483 36 

17 487 80 

1 384 40 
96 68 

6 922 00 
483 40 

1 076 28 
1 076 28 
1 730 16 
1 305 00 

870 00 
870 12 

1.147 44 

1 147 44 
1 147 44 
2 294 88 
1 051 82 

435 00 
580 08 

23 618 42 

Not •: Fevkalâde zamlar da dahildir. 

[*] ÎM yabancı dil bilmesi şarttır. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

031 3 Zirai kurslar ve köy 
eğitmenleri ve. su işleri 

Köy eğitmenleri yetiş
tirme kursları mü
fettişi [•] ,. 
Köy eğitmenleri yetiş
tirme kursları şefi 
Köy eğitmenleri yetiş
tirme kursları şefi 
Köy eğitmenleri yetiş
tirme kursları daimî iğ
cisi 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 

1)32 1 Muzır hayvan ve hasta
lıklarla mücadele umu
mî masrafı 

Zirai mücadele memuru 
» 3' » 

Mücadele başmakinisti 
» makinisti 
» başmuakkibi 
» » 
» muakkibi 
» » 

Ambar ve malzme me. 
Hademe 

Ziraat mücadele maki
ne baş tamircisi 
Ziraat mücadele maki
ne tamircisi. 
Ambar ve malzeme mu
hafızı 

1 

1 

2 

15 

1 
12 
1 
1 
3 
7 

32 
29 
3 
2 

1 

6 

3 

210 

85 

75 

20 

120 
75 
90 
90 

100 
70 
60 
45 
60 
30 • 

90 

90 

60 

• 

12 

12 

12 

12 

. 

12 
12 
2 
2 

12 
12 
12 
12 
2 

12 

10 

4 

10 

2 798 76 

1 218 72 

2 152 56 

4 464 00 

10 634 04 
180 00 

10 814 04 

İ 661 28 
12 915 36 

214 98 
1 289 88 
4 296 60 
7 035 00 

27 605 76 
18 823 32 

431 34 
870 00 

1 074 90 

2 579 76 

2 156 70 

80 954 88 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 

ÎK!2 2 Merkez mücadele ensti
tüsü ve 

Kimyager 
Hazırlayıcı 
Şoför 
Yetiştirici 
Gece bekçisi 
Hademe 

1 

T-t 

2 
1 
1 
3 

100 
75 
75 
60 
45 
30 

12 
10 
12 
10 
12 
1 

1 432 20 
896 90 

2 152 56 
718 90 
649 08 
108 75 

[*] Fevkalâde zam hariç olmak üzere aynca 15 lira hakkt müktesep verilir. 



Tatbik edilen kadroyu iıit mas
raf tertibinin 

F. M.. Unvanı 

^-50 

Mcmııriyet unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K, Ay Gün 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 

.933 1 Islah istasyonları, dene- Mesul muhasip 
me tarlaları ve Teknİsiyen 

» 
Kimyager 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 

Tutan 

îşçi 
Müvezzi 
Arabacı 
I-îckçİ 

3 
4 
1 
1 

30 
30 
40 
30 

11 
10 
10 
10 

1 196 25 
1 450 00 

481 50 
3G2 50 

9 448 G4 

G 
2 
2 
1 

120 
100 
75 

140 

12 
12 
12 
12 

9 967 68 
2 8G4 40 
3 228 84 
•1 936 68 

17 997 60 

934 2 Meyve işleri mücsseselu- Mütehassıs 
i'i umumî masrafı 

Mütehassıs 
Tekniker 

» 
» 
•» 

Muakkip 
Tekniker 
Muamele memuru 
Yetiştirici 

» ' yamağı 
» 

Daimî amele 
» » 
» » 
» » 
Î » 

Müdür 
» 

Fen memura 

» 

Seyyar öğretici 
Memur 
Mutemet ve 

» 
Halici Van 

kâtip 
» 

» yamağı 
» » 

1 
1 
1 

ıs 
13 
15 
1 

r-l 

15 
14 

9 
15 
21 
25, 
24 
24 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

14 
15 
15 
9 

260 
120 
100 
85 . 
75 
30 

120 
85 
70 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 

260 
170 
120 
100 
85 
85 
75 
70 
50 
45 

12 
12 
10 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
12 
2 
2 
2 
12 
12 
2 
2 
2 

3 462 96 
1 661 28 
1 193 50 

21 936 96 
13 991 64 

G 525 00 
1 384 40 
1 015 60 

12 562 50 
8 402 80 
4 868 10 
7 222 50 
8 866 20 
9 062 50 
7 250 40 
5 952 00 
6 925 92 
2 342 70 

276 88 
238 70 
203 12 

1 218 72 
15 067 92 
2 512 50 
1 800 60 

973 62 
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.Tatbik edilen kadroya "ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Daimî işçi 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutarı 

15 
21 
25 
25 
24 

40 
35 
30 
25 
20 

2 
2 
2 
2 
2 

1 444 40 
1 773 24 
1 812 50 
1 450 08 
1 190 40 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 

934" 3 Çay işleri müesseseleri Tekniker 
umumî masrafları 

154 589 80 

Tekniker 
» 
» 
» 

Hesap işlevi memur ve 
kâtip 
Yetiştirici 

» yamağı 
» » 

Fidanlık daimî amelesi 
» » » 
» » » 

Pen memuru 
» » 

Mutemet ve kâtip 
Bahçıvan 

» yamağı 
» » 

Daimî işçi 
» » 
»- » 

5 
13 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

'2-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

'2 
1, 

85 
75 

120 
100 

75 . 
70 
50 
45 ' 
40 
35 
30 

120 
100 
75 
70 
50 
45 
40 
35 
30 

12 
12 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
2 
2 

.2 
2 
2 
2 
2 
2 

6 093 60 
• 13 991 64 

1 384 40 
1 193 50 

896 90 
837 50 
600 20 
540 20 , 
481 50 
844 40 
362 .50 
276 88 
238. 70 
179 38 
167 50 
120 04 
216 08 
96 30 

• 168 88 
72 50 

28 762 60 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 

934 4 Zeytin bakım teşkilâtı 
ve zeytin işleri ve mües
seseleri umumî masrafı 

Makinist 
Hesap işleri memuru 
ve kâtibi 
Bah civan 

» yamağı 
Daimî amele 

» 3 
» » 
» > 
» » 

1 50 

1 75 
1 70 
1 50 
1 40 
1 35 
7 30 
1 25 
1 20 

12 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

720 24 

896 90 
837 ,50 
600 20 
481 50 
422 20 
537 50 
300 10 
248 00 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Mutemet ve kâtip 
Bahçivan 

» yamağı 
Daimî igçi 

» 
7> 

» 
> 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 75 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 

70 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

Hizmet 
müddeti 
Ay 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Gün Tutarı 

179 38 
167 50 
120 04 
96 30 
84 00 

507 50 
60 42 
49 60 

8 311 32 
Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 

939 1 Hayvan IıastalıMariyle Klinik mücadele veto-
mücadele ve tahaffuzha
neler tesis ve 

rineri 
» •& 

Marangoz 
Daktilo 
Hademe 

» 
Bekçi 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 

941 2 Aygır depoları Binicibaşı 
Binici 

> 
» 
» 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. " ' : , 

941 4 Karasığır damızlıkhanesi Fis. memuru 
Daktilo 
Mesul muhasip 
idare memuru 

» » 
Daktilo 
Daktilo 
Başbakıcı 
.Marangoz 
Süthane ustası 

2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 

2 
3 
5 

10 
5 

• • . . 

1 
2 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 

140 
100 ' 
80 
50 
40 
30 
20 

50 
45 
40 
35 
30 

• : ' • ' 

120 
100 
100 
85 
85 
60 
60 
60 
80 
50 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
11 
11 
9 
9 

11 
11 
11 
11 

3 973 36 
2 864 40 
1 147 44 
1 440 48 

577 80 
435 00 
595 20 

10 933 68 

1 440 48 
1 947 24 
2 889 00 
5 0G6 40 
2 175 00 

13 518 12 

1 661 28 
2 864 40 
1 312 85 
1 117 16 

914 04 
647 01 
790 79 
790 79 

1 051 82 
600 22 
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tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Arabaeıbaşı 
Agçı 
Bakıcı 
Arabacıbagı 
Hademe 
Arabacı 
ÇİftsV 
Bakıcı 

> 
» 

Hademe 
Arabacı 
Çiftçi 
Bakıcı 

Beheri 
Aded Lira. K. 

Hizmet 
müddeti , 
Ay Gün Tutarı 

1 
2 
6 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2. 
3 
6 

32 
2 

40 
50 
40 
40 
30 
30 
30 
40 
30 
20 
30 
30 
30 
20 

9 
IX 
11 
11 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

11 
11 
11 
11 

433 35 
1 320 44 
3 177 90 
1 059 30 

326 25 
652 50 
652 50 
866 70 
652 50 
446 40 

1 196 25 
2 392 50 
4 785 00 

545 60 

30 317 55 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 

944 1 Merinos koyunlarının 
mubayaa, ıslak ve yetiş
tirilin esiyle 

ı 

Merinos çiftliği 

Mütehassıs 
Asistan 

» 
Mesul muhasip 
Ayniyat muhasibi 
Kâtip 
Veznedar 
Ayniyat memuru 
Ambar memuru 
Daktilo 
Çayır vo mera müte
hassısı 
Kantarcı 
Ziraat başmakinisti 
Ziraat makinisti 
Ziraat makinist mua
vini 
Çayır ve mora ziraat 
işbaşısı 
Hademe 
Daimî ziraat amelesi 
Kâhya 

» muavini 

r-t 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
4 

4 

1 
4 

12 
3 
1 

170 
170 
120 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
50 

170 
35 
75 
45 

30 

45 
25 
20 
65 
45 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
3 
3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 

2 342 76 
2 342 76 
3 322 56 
1 076 28 
1 076 28 
1 076 28 
1 076 28 
1 076 28 
1 076 28 
1 440 48 

2 342 76 
126 66 
269 07 
049 08 

435 

162 27 
362 52 
892 80 
700 38 
162 27 

[1] İhtisas mevhii. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Kalfa 
» 

Bekçi ve korucu . 
Araba ustası 
Arabacr yamağı 
Arabacıbaşı 
Laborant 

'» 

Beheri 
Adcd.Lira K. 

5 35 
15 
4 

.1 
• a 

• ı . 
1 
2 

30 
25 . 
35 
15 
30 
35 
30 

Hizmet 
müddeti 
Ay 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

?Güiı Tutarı 

633 30 
1 631 25 

3G2 52 
126 66 
55 80 

108 75 
126 66 
217 50 

Suni tohumlama lâboratuvan 

Laborant 1 70 12 
Lâboratuvar hademesi . 1 40 12 

1 005 
577 80 

Bölgeler 

Merinos mütehassısı 
Bölge şefi 
Asistau 

Mutemet ve idare Me. 
Mutemet ve kâtip 
Mesul muhasip 
Ayniyat memuru 
Kâtip 
Daktilo 
Atlı gardiyan 
Hademe 
Kâhya 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
3 
1 

400 
210 
170 
120 
76 
75 
85 
100 
75 
60 
60 

. 50 
30 
60 

12 
12 
12 
12 
6 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

319 60 
798 76 
342 76 
661 28 
538 14 
076- 28 
437 44 
432 20 
076 2S 
862 68 
862 68 
922 64 
305 
862 68 

[1] 

Merkez 

Mütehassı, 
Muhasebe 
Asistau 
Kâtip 

» 
Daktilo 

» 

s veteriner 
şcl'i 

1 
1 
1 
1 

: l 
1 
1 

300 
140 
85 
'85 
75 
85 
'60 

12 
12 
12 
12 
12 
11 
12 

3 994 32 
. 1 936 68 

1 218 72 
1 218 72 
1 076 28 
1 117 16 

870 12 

[i] 

[1] İhtisas mevkii, 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unyam 

Muakkip 
Hademe 

Not : Fevkalade zamlar da dalıildir. 

945 1. Pamuk ıslahı ve ıslah Ecnebi mütehassıs 
edilmiş pamuk tohumu Doktor 
ınubayan, üretim Mutemet 

Veznedar 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 

947 1 Köy kalkınma ve zirai Müdür 
koni binalar Teknik müşavir 

Müdür muavini 
Makine enspektörü 
Fen memuru [*J 
Muhasebeci 
Muhasebe şeüi 
Tahakkuk memuru 
Ayniyat muhasibi 
Kâtip 

» 
Ayniyat kâtibi 
Mutemet 
İdare memuru 
Ambar m emimi 
Tahsildar 
Fiş memuru 
Sevk memuru 
Muakkip 
Daktilo 

» 
» 
» 

Santral memuru 
Şoför 

, . . ' » • 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 60 
1 

* - ,. 

1 
2 
3 
2 

1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 

". 2 , 

. ı 
1 
1 
1 

40 

887 49 
100 
75 
75 

500 
400 
300 
210 
170 
210 
170 
100 
100 

85 
75 
75 

. ^5 

85 
85 
85 
85 

, 7 5 
75 
85 
70 
00 
50 
60 

100 
85 

. Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

12 
12 

. , . - , . 

12 
12 
12 
12 

. . " ' ' . 

12 
11 
12 
12 
12 
12 

. 12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12. 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
12 

Tutan 

870 12 
580 08 

70 235 91 

10 649 88 
2 S64 40 
3 228 84 
2 152 56 

18 895 68 

6 639 00 
4 876 80 
3 994 32 
2 798 76 
2 342 76 
2 798 70 
2 342 70 
1 432 20 
1 432 20 
3 656 16 
1076 28 
1 076 28 
1 218 72 
1 218 72 
1 218 72 
1 218 72 
1 218 72 
1 076 28 
1 076 28 
2 437 44 
3 015 00 
1 740 24 

664 62 
670 12 

1 432 20 
1 218 72 

_ . _ » • 

[ i ] 
• U ] 

[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 

t*] Ayrıca 5 lira hakla müktesep verilir, 
[1] ÎMisas. 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

— 56 — 

Memuriyet unvanr 

Hademe 

Tasnif memuru 

Hademe 

Beheri 
Adod Lira K. 

4 45 
1 40 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

12 
12 

Tatarı 

2 610 24 
580 08 

57 280 60 
60 00 

I-H
 

1 
1 
5 
.0 
5 
3 

120 
85 
75 
60 
50 
40 
35 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

57 340 «0 

1 585 98 
1 117 16 

986 59 
3 988 05 
6 646 20. 
2 658 70 
1 395 90 

18 378 58 
57 340 60 

75 719 18 

Not : Fevkalâde camlar da.dahildir. 

951 Enstitü ve lûboratnvar-
1ar ve 

• 

Fizyoloji enstitüsü mü
tehassıs veterineri 
Hasep sanayii müte
hassısı 
Türk siyasi ilimleri 
mütehassıs muallimi 
Güreş, boks ve eskrim 
muallimi 
Mütehassıs meyveci" 
Enstitü ressamı 
Kantarcı 
Tahnit ustası 
Çîiftçibaşt 
Şarap ustası 
Kır bekçisi 
Soğuk hava tahriki ci
hazı makinisti 

» » 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

ı-l 

1 
1 

1 
1 

500 

400 

170 

75 
100 
60 
60 
70 
80 
45 
45 

40 
30 

12 

12 

1'2 

12 
1 12 
• 12 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

6 639 00 

5 319 60 [1] 

2 342 76 

1 076 28 
1 432 20 

870 12 
870 12 

1 005 00 
870 12 
652 56 
652 56 

580 08 
435 00 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 

[1] İMtsas mevkii. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
IV M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Ziraat âletleri hangar-
cusı 1 30 12 435 00 

Meteoroloji mütehassıs 
muallimi 
Matematik mütehassrs 
muallimi 
Teknik mekanik müte
hassıs muallimi 

1 170 

1 170 

1 170 

11 

S 

8 

23 180 40 

2 147 53 

1 561 84 

1 661 84 

5 271 21 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 

954 1 Ecnebi mütehassıs ve ter- Profesör 
eümanları ücreti » 

Tercüman 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 

978 08 
643 25 
659 43 
2G0 
260 
170 
170 

12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 

11 736 96 
7 719 
7 913 16 
3 462 96 
2 885 80 
2 342 76 

' 2 342 76 

U] 
[1] 
m 
tn 

38 403 40 
[*] Fevkalâde zam hariç olmak üzere ayrıca 

10 lira hakkı müktesep verilir 120 
[*ö] Fevkalâde Kam hariç olmak üzere ayrıca 

5 lira hakkı müktesep verilir 60 

956 Umumî 
siliği . 

masraflar kar- Demirci ustast 
» » 

Tornacı ustası 
Marangoz ustası 

» » 
Tamirci 
Kunduracı ustası 

» » 
Kaloriferci 

! • 

1 

r-l 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

110 
50 
60 

110 
90 
70 
50 
40 
60 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
8 

38 583 40 

1 523 52 
725 04 
870 12 

1 523 52 
1 289 88 
2 010 

725 04 
580 08 
580 08 

9 827 28 

Not : Fevkalâde zamlar da dahildir. 

[1] Fevlealâde zam dahil. 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F, M. Unvanı 

— '58.— . 
Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

M. M. V, (KABA KISMI) 

1000 1 Ücret Motorlu birlikler oku
luna bağlı makinist 
yetiştirme mütehassısı 
Motorlu birlikler oku
luna bağlı makinist 
yetiştirme mütehassısı 
Harp akademisinde 
tank defi tabiye öğ
retmeni 

1 515 23 3 

1 515 23 9 

1 828 12 

1.545 69 

4 637 07 

9 936 

14 573 07 

M. M. V. (HAVA KISMI) 

1036 Hava meydanları ile yol
lan ve depolan İnşa ve 
istimlâki 

Makinist 
» 
» 
» 

Şoför ve makinist 
» » 
» » 

Sürveyyan 
» 

2 
10 
4 

16 
24 
15 
15 
10 
11 

200 
150 
130 
120 
100 
85 
75 

150 
120 

444 34 
1 728 70 

599 64 
2 215 04 
2 864 40 
1 523 40 
1 345 35 
1 728 70 
1 522 84 

13 972 41 
X 6 

Not ; Fevkalâde zamlar da dahildir. 

83 834 46 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

1. X n . 1942 - 31. V . 1943. 

1037 1 Ücret 

ıda istihdam edilecek muvakkat müstahdemlere ait kadro 

Başmaldnisrt 

Makinist 
» 
» 
» 
» ve şoföi' 
» » 
» » 

Sürveyyan 
» 

Teknik müşavir 
öğretmen 

» 
» 
» 
» 

1 

2 
6 
4 

11 
8 

11 
3 
2 
6 

53 

200 

200 
150 
130 
120 
100 

85 
75 

150 
120 

1 1145 79 
4 1056 93 
2 
3 
4 
4 

1307 14 
628 19 
540 72 
358 08 

9 
F . Zam 

22,17 
22.87 
19.91 
18.44 
19.35 

, 16.56 
' 14.69 
22.87 
18.44 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 999 53 

444 34 
1 037 22 

599 64 
1 522 84 

954 80 
1 117 16 

269 07 
345 74 
830 64 

7 121 45 
X 6 

42 728 70 

13 749 48 
50 732 64 
31 371 36 
22 614 84 
25 954 56 
17 187 84 

öğretmen 1 643 24 
161 610 72 

7 718 88 [ i ] 

ASKERÎ FABRİKALAR 

1082 3 Muvakkat müstahdemler Şapiroğraf 1 85 7 
Yazı teksir memuru 3 75 6 

595 
1 350 

[1] t . VI. 1942 ilâ 3İ.V.İ943. 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

1100 1 ÎJerot. 

Memuriyet unvanı 

Yazı :Ei§ memuru 
» » . • • ' 

Kanebİ mütehassıs 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün 

4 60 4 
4 60 5 

Fevkalâde zam 

1 643 25 12 
1 56Î 86 12 

Tutan 

960 
1 200 

4 105 
830 70 

4 935 70 

7 719 
6 814 32 

. 14 533 32 


