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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Sayın Üyelerden bazılarına izin verilmesi hak? 
kında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi ile; 

Bucak'm Kuşbaba köyünden Âlioğlu Ömer 
özmen'in ölüm cezasının tasdikına dair Adliye 
Encümeni mazbatası; 
* Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Mü-' 
dürlüğü 1944 malî yılı bütçesine ve; 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 31, 83, 
138 ve 155 nci maddelerinin değiştirilmesine da
ir ola nkanun lâyihaları; 

Askerlik Kanununun 4152 sayılı kanunla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin tefsirine mahal ol
madığına dair Adliye Encümeni mazbatası; 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle -bazı vergi ve 

Lâyihalar 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunda değişik
lik yapılmasına ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair kanun lâyihası (1/269) (Bütçe 
Encümenine); 

2. — Devlet memurlari aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adliye Vekâleti kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası (1/270) 
(Adliyeı ve Bütçe Encümenlerine) ' ; ' • ' • 

3. — Fevkalâde hallerin' devamı müddetince 
memur ve müstahdemlere yapılacak yardım hak
kında kanun lâyihası (1/271) (Bütçe Encüme
nine); 

4 .— inhisarlar Umum Müdürlüğü 1943 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası (1/268) (Bütçe Encümenine ; 

5. — Maarif Vekâletine bağlı Yüksek, Orta, 
ve Teknik öğretim kurumlarında çalıştırılacak 
yabancı profesör, öğretmen, mütehassıs ve usta-
larla gelecek senelere geçiei mukaveleler akdi 
hakkında kanun lâyihası (1/272) (Maarif ve 
Bütçe Encümenlerine); -

6. — Münakalât Vekâleti teşkilât ve vazife-
* lerine dair kanun lâyihası (1/273) (Münakalât 

ve Bütçe Encümenlerine); 

resimlere zam icrasına dair 3828, 4040, 4226 ve 
4437 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası kabul 
olundu; 

Adli evrakın Posta, Telgraf ve Telefon idaresi 
vasıtasiyle tebliğine dair kanuna ek; 

Yedek subay ve yedek askerî memurlar Ka
nununa: ek ye Askerdik Kanununun muaddel 61 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
lâyihalarının birinci müzakeresi yapıldı; 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Samsun Kütahya 

R. Canıtez N. Fırat V. Uzgören 

Tezkereler 
7. -— Millî Piyango idaresinin 1943 malî yılı 

bilançosunun gönderildiğine dair Başvekâlet tez
keresi (3/178) (Divanı Muhasebat Encümenine); 

Mazbatalar 
8. — Devlet Denizyolları ve limanları işletme 

Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı Bütçe kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
masıhakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/250) (Ruznameye); 

9; — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/204) (Ruznameye); 

10. — Divanı Muhasebatta açık bulunan bir 
âzalık için seim yapılması hakkında Divanı Mu
hasebat Iliçyaseti tezkeresi ve Büte ve Divanı Mu
hasebat Encümenlerinden mürekkkep Muhtelit 
Encümen mazbatsı (3/140) (Ruznameye); 

X 11. — idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1943 malî yılı büteçsinde münakalâe yapılmasına 
dair kanun teklifi ve Büteç Encümeni mazbatası 
(2/43) (Ruznaçmeye ; 

12. — Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki 1118 
sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası ve Maliye ve Büte Encümen
leri mazbataları (1/261) (Ruznameye). 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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REİS —.Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/201) [1] 

Söz Maliye Vekilinindir. 
MALİYE VEKİLİ F. AĞRALI (Elazığ) — 
Aziz arkadaşlarım 
Büyük dünya harbinin beşinci yılmı tamam

lamak için bir kaç ay kaldığı sırada yüksek 
tetkik ve tasvibinize arzedilmiş olan 1944 büt
çesinde, Bütçe Encümeninin çok dikkatli ve de
ğerli tetkikleri neticesinde Hükümetle mutabık 
olarak yapılan değişikliklerle bu bütçenin aldığı 
son şekle ait tahlil ve izahlara girişmeden evvel 
bütçenin ana hatları hakkında mâruzâtta bulun
mak isterim. 

Arkadaşlarım 
Şimdiye kadar beşer tarihinin kaydetmediği 

muazzam buhran içinde savaşan milletlerin ce
miyet ve fert itibariyle hesaba sığmıyan can ve 
mal fedakârlıkları, ıztırapları kayıpları savaş 
dışı bütün memleketler için de iktisadi, malî bü
yük sıkıntıları ve mahrumiyetleri yaratmıştır. 
Hudutlarımızı her taraftan saran bu büyük ate
şin haricinde kalabilmek ve aziz vatanımızın 
müdafaası ve yüksek menfaatleri uğrunda bir gün 
bu haliyle içine girmemiz mukadder ise o gün 
için hazır bulunmak kaygusiyle 1939 eylülünde 
başlryan ve zaman zaman arttırılan tedbîrlerimi
zin tahmil ettiği külfetler ve bundan doğan ma
lî fedakârlıklar ve yaşama sıkıntı ve mahrumi
yetleri gözönüne getirilirse hergün biraz daha 
ağırlaşan umumî şartlar içinde başta memleket 
müdafaası olmak üzere Devlet ihtiyaçlarını kar
şılamak ve düzenimizi muhafaza etmek için mâ
ruz bulunduğumuz müşkül ve engelleri uzun uza-
dıya izaha hacet kalmaz sanırım. 

İşte arkadaşlarım, bu ağır şartlar içinde 
çerçevelediğimiz 1944 senesi bütçesinde Devlet 
hizmetlerini bütün bir senelik ihtiyaçlar üzeri
ne bir arada mütalâa etmek imkânını araştır
dık. Şimdiye kadar edindiğimiz tecrübelerden 

[1] 120 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

de istifade ederek dört harp senesinde Millî Mü
dafaa fevkalâde ihtiyaçları için her sene 3, 4 
ayrı kanunla verilmekte olan tahsisatı da bu 
bütçenin Millî Müdafaa Vekâleti kısmında bir 
fasla ithal ederek Devlet ihtiyaçlarının bir se
nelik tutarını Yüksek nazarlarınıza arzetmiş 
oluyoruz. 

Bununla Aziz Türk milletinin, mukaddes va
tanını ve istiklâlini vikaye için ödemekte oldu
ğu paraların nerelere tahsis olunduğu ve va
tandaştan istenilen malî fedakârlıkların ne ka
dar yüksek maksatların istihsaline matuf oldu
ğu bütün vatandaşların nazarında açıklanmak 
gibi bir fayda da istihsal edilmiş olacaktır. 
ŞimdV müsaadenizle rakamların izah ve tahlili
ne geçeceğim. 

Yüksek tetkik ve tasdikınıza arzolunan bu 
, bütçede masraflar Hükümetçe biri Devletin 
normal hizmetlerinin karşılığı olarak 547.857.925 
lira ve diğeri Millî Müdafaa fevkalâde hizmet
leri karşılığı olarak 376 milyon olmak üzere 
iki kısımda gösterilmiş ve bütçe lâyihası bu 
esasa göre hazırlanarak kanuni miadında Büyük 
Meclise arz ve takdim edilmişti. 

Hükümet bütçeyi hazırlarken elde ancak sekiz 
aylık tahsilat rakamları bulunduğundan tahmin
lerini bu rakamlara istinadettirmiş ve âdi hiz
met karşılıkları daimî vergilerle karşılanmak su
retiyle Cumhuriyetin yarattığı bütçe tevazünü 
muhafaza edilmişti. Fevkalâde müdafaa masraf
larını teşkil eden 376 milyon lira da fevkalâde 
varidatla karşılanarak bu kısım masraf ile vari
dat arasındaki 51 milyonluk açığın da 3.VT.1941 
tarihli 4060 numaralı kanun mucibince bankalar 
ve anonim şirketler ihtiyaçlariyle tekaüt sandık
ları gelirlerinin tenmiyesi için Hazineye vuku-
bulacak mevduat ve 20 . VI . 1942 tarihli 4275 
numaralı kanunla verilen salâhiyete istinaden 
1944 senesi zarfında ihraç olunacak uzun vadeli 
Mîllî Müdafaa istikrazı hasılatiyle karşılanması 
kararlaştırılmıştı. 

Arkadaşlarım; 
Hükümetin bu tertibi üzerinde biraz dur

mak ve bir kaç söz söylemek isterim. Yüksek 

— 129 — 



1 : 58 22.5.1944 C : 1 
Heyetinizin malûmudur ki, harp içinde ve dı
şında bulunan memleketlere bu, büyük buhra
nın tahmil ettiği büyük masrafları hemen &er 
Hükümet vergi tezyitleri, ihdasları yap^ıKlga. 
sonra büyük nispette uzun vadeli iştike&zla? 
ve dalgalı borçlar ve en nihayet emisyonlarla 
karşılamak mecburiyetinde kalmıştır ve şöf̂ e*-
siz ki, her memleketin en çok .tercih ettiği 
vergi yoludur. Sırâsiyîe diğer tertiplere başvu
rulmaktadır. . 

Şunu da ilâve etmeliyim ki, umumî mas
raflarının yarısından fazlasını vergilerle kapa-
yabilen memleketler çok azdır. Biz ise Yük
sek Heyetinizin isabetli ve i ^ i y i ger|tf İ r a 
larına uyarak aldığımız tedbir ve tef^îpîerleDU 
sene için umumî masraflarjm^ga hemıen % 9$ 
şjne yakın bir kısmını vergilerle ye şnefik yfz-
dp beşi nispetindeki kısmın; kredi ve İstikraz
larla kapatmış olacak ye emisyona mürac&şt 
etmemiş bulunacağız. 

Bu mâruzâtımla işaret etmek istediğim mü
him nokta şudur: 

Dünyayı saran bu büyük harp ifettato ne 
zaman sona ereceğini şimdiden k.ejfcnek MİİM? 
kün olmadığı gibi sulhun bütün memleketlere; 
getireceği büyük iktisadi ye malî buhranlfirîn; 
şiddet vp azametli şimdiden iaMir etm€âç inv 
kansızlığı .karşısında Ppvlf$n mali bünyesini 
sağlaim bulun^nrma/k ihtiyacını biran gözden 
uzak bulundurmadığımızdır. Şp^ümetçe ha
zırlanan bütçe rakamları biraz evvel arzettir 
ğim gibi sekiz aylık tahsilat rakamlarla* İsti
nat etmiş ve bir taraftan âdi hikmetlerde mu
vazeneye riayet, diğer taraftan feyfealş.<le tahr 
sisat kısanında ajıcak Milli MŞidafaa hizmetle
ri için yer vermek prensip ve zarureti karşısın
da H^küınetçe mühim görülen ye fakat btura
kamlara sığdırıiamıyan bir kısım hizmetlerin 
bütçenin Encümenpe tetkiki neticesinde eİd& 
edeceğimiz fazlalara göre "tfükÜfi lebir olun
muştu, 

Filhakika Bütçe Enpünıpni tetkj'kafcın* ojı 
aylık varidat tahsilat? ra^amtlarîna işiîaat et
tirmiş olduğundan tetk^cat bu rakamlara isti
nat ettirilmiş, ye bir kışım varidatta on bir ay
lık tafsilâtı da nazarı dikkate almak imjkamnı 
bulmuştur. Encümende b^unan varidat tah-
minlerindeki fazla, âc$ varidatta olmak üzere 
22?5 milyon ra^desindedir, Fevkalâde, varidat 
meyanma konulan Mîllî Piyarıgo, hasılatı da 
âdi varidat meyanma alınmak suretîylçî yapı
lan değişiklik^?/ neticesinde elde edilmiş, bu, 
fazladan Hükümetin teklifi üzerine §,&, bütçe
de Maliye Vekâleti, kısıcında yeniden açjİAÇl 
memurlara ayni yardım faslına İŞ mi^oti tî-
ra, zelzele mıntakasında muhtaç haljsa yardım, 
ve âmme hizmetlerine mahsus inşaat için de 
Nafıa bütçesinde açılan hususi bir fasla 5 mil
yon' lira konulduğu gibi 1 nei, 3 neu, 4 ncü 
ÜmümF Müfettişlikler mıntaka] arında memle

ketin bilhassa Şark vilâyetlerinde emniyet ve 
inkişafların icabettirdiği yol, karakol ve mek
tep gibi inşaat ve tesisler karşılığı olarak 2,5 
ve Anıt - Kabir için önümüzdeki sene sarfedi-
lefeÖMBK mümkün görülen masarifi inşaiyesi 
karşılığı olmak üzere bir milyon konulduğu gi
bi çok çocuklu ailelere hususi kanunu mucibin
ce verilmesi ioabeden mebaliğ ile bazı vilâyet-
lerde'ki natamam hastaneler inşaatı ve tesisa
tının ikmali için Sıhhiye bütçesine ve muhte
lif mahallerde ve bilhassa köylerde açılacak 
halkodaları tesis ve inşası için de Maliye bütçe
sine birer, milyon lira ilâve edilmiş ve buna mu-
kajbil tahsis maksatlarına halel gelmemek üzere 
muhtelif bütçelerde ve bilhassa Maliye bütçe
sinde yapılan bazı indirmeler neticesinde âdi 
bütçe rakamı 570 434 417 lira olarak tesbit 
olunmuştur. 

Bu mâruzâtım sırasında temas ettiğim, me
murlara aynî yardmıjarla zelzele mmtakasm-
daki muhtaç halk yardımları ve bu mıntakala-
rm âmme tesisi ve ihtiyaçları üzerinde bilhassa 
durra&k isterim. 

Y$ksek İJeyetinizin malûmu olduğu üzere 
bu büyük dünya harbinin memleketimizde ya
rattığı hayat pahalılığından birinci derecede 
mustarip olan ntemurlarrmızm geçim şartları
nın tahfifi en mühim bir meşgalemizi teşkil 
etmektşedir. İlk defa geçen sene karşılığı büt
çeye konmak suretiyle aynî y*ardnu yapılmış, 
bu sene de bir maaş nispetinde ikramiye tevzi 
olunmuştu. Geçen sene bütçesi münasebetiyle 
vâki mâruzâtım meyanında memurlara Devlet 
bütçesinden yapılacak en müessir yardımın 
kendilerine ayniyat tevzii olacağını tebarüz et
tirmiştim. Bu kanaatle Hükümetinizin yaptığı 
tetkikler ilerlemiş ve Partimizin tetkikatı da 
aynı kanaati teyit etmiş olduğundan ayniyat 
şeklinde yapılacak yardımın esası ve şekli hak
kında bir lâyiha hazırlanarak Büyük Meclise 
takdim olunmuştur. Hükümet gerek içinde yaşa
dığımız günîprin ve gerek bu bütçenin tatbik edî  
leceği devrenin çok mahmul inkişafları muvace
hesinde ihtiyatlı düşüncenin tesiri altında bu 
yardımın en az 10 milyon liradan aşağı olmama
sını ve her sene ehemmiyetli nispetlerde görül
mekte olan varidat inkişaflarından istifade edilmek 
üzere 35milyon liraya kadar çıkarılmasını lâyi
hada derpiş etmiştir, Bugünkü şartların devamı 
halinde yardımın lâyihada derpiş edilen âzami 
hadde çıkarılacağını kuvvetle umarım. 

Şu noktayı da ilâveten söylemeliyim ki me
murların geçimlerini tahfif yolunda aldığımız; di
ğer tedbirimizin istilzam ettiği 10 milyon liralık 
bir masraf için de bütçede yer verilmiştir. Bu 
tedbîrimiz de şudur: 

Şimdiye kadar çok çocuklu memurlara üç ço
cuktan "fazlası için verilmekte oîari 2,5 liralık 
çoeuk zammının iki çocuktan itibaren beher ço
cuk için beş lira olmak üzere bir tezyide tabi tu-
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tutması ve terfi müddetlerini ikmal eden memur
ların terf iterinin temin olunması ve ayni zaman
da memurların hastalık ve ölüm gibi feaMermde 
daha geniş yardımlara mazhar edilmesi dlişü-
nülüiaüş ve bu ahkâmı ihtiva eden kanunu tadilâ
tına müteallik lâyiha dahi Yüksek Meclise tak
dim edâteıiş bulunmaktadır. Bu maksatla Hükü
metin teklif lâyihasında Maliye bütçesine 10 
milyon lira tahsisat konulmuştu. Bunun dört 
milyonu dairelerin maaş tertiplerindeki tasarruf
lardan, karşılanabileceği düşünülerek buradan 
aimmış ve aynı yardım tahsisatına ilâve edil
mek suretiyle bu fasıl yekûnu demin arzettiğim 
gibi 15 milyona çıkarılmıştır. 

Aneak gerek memurlara aynı yardım tahsi
satı, gerek zelzele mıntakasmdaki muhtaç halka 
yapılacak yardımlar yeni sene bütçesinin tatbik 
katı sırasında görülecek varidat inkişaflarının 
bahşedeceği imkânlar nispetinde arttırılması bi
rinci sırada düşünülecek mevzularanız arasmda 
bulunacaktır. 

Şimdi müsaadenizle 1944 senesi bütçesinin 
bir kaç gün sonra hayatım ikmal edecek olan 
1943 bütçesi tahsisatiyle mukayeselerini ve bu 
iki bütçe arasındaki fazlanın ne gibi hizmetlere 
tefrik ve tahsis edildiğini müemelen arzedeceğim. 

Masraf bütçesi 
Âdi hizmetler kasnı 

Devletin daimî hizmetlerini ihtiva eden 1943 
senesi masraf bütçesi 486 717 349 lira idi. 1944 
senesinin bu kısım hizmetleri için teklif olunan 
tahsisat miktarı 570 434 417 liradır. İki bütçe 
arasındaki fark 83 717 068 liradır. 
Bbina Devlet borçları kısmından tasarruf edilen 
ÎÖ 374 865 lirayı ilâve edince hakîkatta geçen 
sene tahsisatını 94 061 931 liralık arttırma imkâ
nı elde edildiği görülür. 

Tahsisatı arttırrian başlıca hizmetler sırasiyle 
şunlardır: 

23 651 112 lira Millî Müdafaa Vekâletine 
zam yapılmıştır. Bu zamdan istihdaf edilen gaye 
Millî Müdafaa hizmetlerinin tabii yükselişini her 
sene bütçelerinde görülen fazla varidatlarla im-
kânlarm müsaadesi dairesinde desteklemek ve 
bu suretle tabii hayatın avdetinde bu hizmetlerin 
ifası için müşkilâta uğramaktan ve yeni yeni ted
birlere baş vurmaktan müstağni kalmaktır. İkin
ci numarada fazla zam gören hizmetler, Mâarif 
Vekâleti hizmetleridir. Bu bütçeye de geçen se
neye nazaran 19 385 650 lira zam yapılmıştır. 
Bununla da gerek bu günün gerek yarınki sulh 
hayatının ağır şartlan altında Millî hayatımızın 
kûefret ve inkişafını muhafaza etmek, Türk Mil
letinin yüksek vasıflı ve teknik bilgili olarak ye
tiştirmek yolunda Büyük Meclisin ve Büyük Şe
fin/ verdiği direktiflerin tahakkuku için daha 
geniş hatveîer atılmış bühtfniröktadMv 

Buncan sonra Mâlîye Vekaleti' kısmında 

17 190 $41 îîrll& üam jgörâlmektedir. Bunun 
15 milyonu yukaMâ «e t t iğ im memurlara aynî 
yardım için konulan tahsisattır. Bundan başka 
yüi» b&tün ©evlet dairelerine şâmil olmak üzere 
barem kanununun tadilini istihzam ettiği altı 
ınöyen İfittlât tahsisat vftrdtr ki her ikisi ceman 
21 milyon lîrayi bulur. Mttfeayese neticesinde gö-
rSHen fazla ise 17 milyon 190 biri lira derecesinde 
olttiasatâ göre araıftaM farkta bu bütçenin Dev
lete aft hizttfeftef ktsmmda yapılan bazı indirme
lerle îâıplafelnttştır. 

©8r3üftcÜ zam sırasında 13 937 002 fazla ile 
Nafrâ Vekâleti yer aîmiş bulunmaktadır. Bu 
zairamm iîâ 5 milyon lirası zelzele mmtakasında 
yapılacâl: yardrtılar ve inşaat tahsisatı ve 2,5 
mSyon lirası umûtûi müfettişlikler mmtakasın
da yapılacak yol ve köprüler inşaatı, karakol, ve 
mektei gibi tesisat kargılığıdır. Üç milyon lira-
sida ekserisi şâıktâtt olmak üzere evvelce başlanıl-
mrş olan hükümet konaklarının inşaatını ikmal 
içindir. 

1 000 Ö00 lirası da Anıt kabir inşası karşı
lığı olarak konmuş ve mütebakisi de yol ve köprü
ler gibi inşaat karşılığına ilâve olunmuştur. 
Beşinci zam sırasında 5 671 801 lira ile Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâleti gelmektedir. Bu zam
ların bâşlıeası da hastaneler' ihtiyaçlariyle bazı 
vilâyetlerdeki hastane inşalarının ikmaline, bu
laşıcı ve salgın hastalıklarla mücadeleye ye çok 
çocuMu ailelere yapılacak yardımlara aittir. 

Altıncı zam sırasında 5 356 393 lira ile Zira
at Vekâleti gelmektedir. Bu zammın mühim 
bir kısmının Aziz Türk köylüsünün kalkınmasını 
ve zirai mahsul istihsalâtımızm arttırılmasını is
tihdaf eden teknik ziraat ve bahçıvan okullariyle 
teknik merkezleri teşkilât masraflarının karşı- . 
lanması ve mütebakisinin de tohum temizleme ev
leri, haralar ve muhtelif zirai mücadele işleri
nin takviyesi içindir. 

Yedinci zam sırasını 2 624 303 lira ile mem
leketin dahilî emniyetinin muhafaza ve takviyesi 
için jandarma, ve emniyet bütçelerine yapılan 
zara teşkil eder. 

Şimdiye kadar yapıldığını arzettiğim zamlar 
87 816 802 liradır. Geri kalan altı milyon dere
cesindeki zam da diğer Devlet dairelerinin muh
telif hizmetlerinin istilzam ettiği karşılıklara 
tahsis olunmuştur. 

Fevkalâde kısmi: 
Masraf bütçemizin fevkalâde kısmı 382 milyon 

liradır. Hükümetçe takdim olunan lâyihada bu 
kısım yekûnu 376 milyon lira idi. Encümendeki 

• görüşmeler neticesinde toprak mahsulleri vergisi
ne ait cibayet masraflarının da umûmî bütçede 
gösterilmesi daha uygun olacağı takarrür ettiğin
den fevkalâde masrafların karşılığını teşkil eden 

; bu varîdatih cibayet masraflarının da fevkalâ
de masraflar kısmına ithali muvafık görülmüş ve 

• bu iş için altı milyon lira ilâve olunmuştur. 

- m-
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Simdi fevkalâde kısm m asıl mevzuu olan Millî 

Müdafaa masraflarına geçiyorum. 
Derhatır Duyurulacağı üzere 1943 yılında 

Millî Müdafaa masrafları için âdi bütçeye 
116 031 ;238 lira tahsisat konmuştu. Aynı yıl 
zarfında ] muhtelif kanunlarla 442 milyon liralık 
fevkalâde tahsisat, kabul buyurulmuştur. 

Binaenaleyh Millî Müdafaaya bu sene âdi ve 
fevkalâde olarak verilen tahsisatın mecmuu 558 
milyon liradır. Bunun 42 milyon lirası 1944 se
nesine maksur olarak ihtiyar olunan ve önümüz
deki yıl tekarrür etmiyecek bazı masrafların 
karşılığıdır. Bu miktar tenzil edildiği takdirde 
geriye 516 milyon lira kalır. Esasen 1943 yılı 
başında Millî Müdafaanın senelik masrafı bu 
miktar tahmin edilmişti, önümüzdeki yıl için 
Millî. Müdafaaya (159 682 350) lirası masraf büt
çesinin âdi kısmında 376 milyon lirası fevkalâde 
kısmında olmak üzere yine cem'an 515 682 350 
lira tahsisat ayrılmıştır. Bu miktar Millî Mü
dafaa için üst üste günde 1,5 milyon lira radde
sinde masraf yapıldığını gösterir. Muhtelif as
kerî kredilerden temin olunan levazım ve teçhi
zat bedelleri bundan hariçtir. 

Bütçemizin âdi ve fevkalâde masarif yekûnu 
852 buçuk milyon liraya baliğ olduğuna göre bun
dan yüzde 54 ünün Millî Müdafaaya tahsis edil
diği anlaşılır. ' 

Bu nispet, Millî Müdafaa tedbirlerinin istil
zam ettiği malî külfetin azameti hakkında bir fi
kir vermeğe kâfidir. 

Ancak, şurasını derhal ilâve edeyim ki, 
Millî Müdafaa tahsisatının miktarı umumî va
ziyetin inkişaflarına muvazi bir seyir takip et
mekte tabiatiyle devam edeceğinden Millî Mü
dafaanın fevkalâde ihtiyaçlarına ait olarak 
•bugünkü vaziyete göre tahmin ye tesbit olu
nan senelik tahsisat, bütçenin fevkalâde kıs
mına toptan konmuş olmakla önümüzdeki yıl 
zarfında inkişafların göstereceği ihtiyaca göre 
hu kısımdaki tahsisatın tezyit veya tenkisi yo
luna gidilmesi pek tabiidir. Millî Müdafaa uğ
runda bütün milletçe katlanılan fedakârlığın 
bir miyarı olan bu masraflar, şimdiye kadar 
nasıl umumî vaziyetin icaplarına muvazi bir 
seviyede tutulmuş ise bundan sonra da aynı 
seviyeyi muhafaza edecektir. 

Arkada bıraktığımız müşkül yıllar içinde 
Millî Müdafaa masraflarımızdan uhdelerine dü
şen hisseyi severek ödemiş olan aziz vatandaş
larımın, vatanımızın şeref ve istiklâli uğrunda 
icabederse daha.ağır malî vecibeleri aynı fe
dakârlık ve vatanseverlik hisleriyle karşılaya
caklarımdan tamamen emin ve mutmainim. 

Varidat bütçesi: 
Âdi kısım: 
Biraz evvel arzettiğim veçhile bütçe lâyi

hasının takdimi sırasında 1943 yılının elde bu
lunan sekiz aylık tahsilat rakamlarına ve tek

lif olunan cüzi vergi zamlanndan elde edile
cek varidata göre varidat bütçesinin âdi kıs
mı muhammenatı lâyihada (547 861 500) lira 
olarak tesbit edilmişti. Bu muhammenatı tet
kik eden ve bu tetkikat sırasında geçen sene
nin toplanan on bir aylık tahsilat rakamla-
riyle mukayesesini yapan Bütçe Encümeni, lâyi
hadaki âdi varidat muhammenatmı (22 574 000) 
lira tezyit etmiş ve bunda Hükümetle mutabık 
kalmıştır. Âdi varidat yekûnu bu suretle 
(570 435 500) lira olarak bağlanmıştır. Bu 
miktar geçen senenin varidat muhammenatma 
nispetle (83 715 000) lira fazladır. Bu meyan-
da bulunan yeni vergi zamlarmdan elde edi
lecek varidat tahminen 13,5 milyon liradır. Bu 
miktar varidat bütçesinin âdi kısmında geçen 
seneye nazaran görülen farktan tenzil edecek 
olursak geriye kalan 70.2 milyon liranın mev
cut vergil'erimizdeki inkişaftan ileri geldiği te
zahür eder. 

Harbe tekaddüm eden yıllarda Yüksek Mec
listen aldığımız direktife uyarak umumî su
rette ve hassatan müstahsil üzerindeki vergile
rimizi tahfif etmek yolunda tuttuğumuz ve har
bin zuhuru üzerine bizzarur terkedilmekle ka-
İmmıyarak aksini iltizam etmek ıztırarmda kal
dığımız bu usule tabii hayatm avdetinde yeni
den rücu edeceğimizi şimdiden söyliyebilirim. 

Geçen sene bütçesi münasebetiyle vâki ma
ruzatım meyanında hayvanlar vergisi kayıtla
rına göre hayvan âdedinde görülen tenakustan 
bahsetmiştim. Memnuniyetle arzedeyim ki, bu 
senenin kayıtlan neticesine göre hayvan adedi 
geçen seneki 37 buçuk milyonu hayli aşarak 
39,6 milyona varmış ve bu suretle evvelki sene
nin. 40 milyonuna yaklaşmıştır. Yoklama neti
cesinde bunun 40 milyona varacağı şüphesizdir. 

Varidat bütçemizin âdi kısmı hakkındaki 
bu mücmel izahatımdan anlaşılacağı üzere 1944 
malî yılma girerken Vergilerimize yapılan zam, 
mühimseneeek miktarda değildir. Mevcut ver
gilerimizin önümüzdeki yıl içinde kendiliğin
den inkişaf göstereceğini ummaktayız. Vergi
lerimizin, iktisadi faaliyeti ve millî istihsali 
aksatmıyacak ve müstehlikleri mümkün olduğu 
kadar az tazyik edecek ve mükellefler arasın
da müsavatı koruyacak şekillerde tanzim ve 
tensikı etrafındaki tetkiklerimiz devam etmek
tedir. Bu meyanda ele aldığımız mevzulardan 
biri kazanç vergisidir. Bu husustaki tetkikler 
bitmiş ve verginin gerek mükellefiyet usulle
rinde, gerekse nispetlerinde yapılması gereken 
değişiklikler mevcut kanunun yeniden tedvini 
lüzumunu göstermiştir. Hazırlanmakta olan 
lâyiha pek yakında Yüksek Meclise takdim 
olunacaktır. 

Fevkalâde kısım: 
Hükümetçe takdim olunan lâyihada fevka

lâde varidat muhammenatı 376 milyon lira ola-
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rak gösterilmişti. Fevkalâde kısnna ait vari
datla masraf arasında fark kalan ve yukarıda 
arzettiğim veçhile kredi ve istikrazlarla kapa
nacak olan 51 milyon liranın Muvazenei umumi
ye kanununda madde halinde gösterilmek üzero 
bu muhammenat meyanından çıkarılması, Millî 
piyango hâsılatının âdi varidat meyanına nakli 
ve Toprak mahsulleri vergisinin cibayet masrafı 
olarak masraf kısmına yapılan ilâveye mukabil 
varidata da altı milyon liranın ilâvesi suretiyle 
yapılan değişiklikler neticesinde fevkalâde vari
dat 331 075 500 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Fevkalâde varidat kısmına ait fasıl Ve mad
delerin tetkikinden anlaşılacağı üzere bü vari
datı teşkil eden vergiler arasında en mühim yeri 
Toprak Mahsulleri Vergisi işgal etmektedir. Ge
çen sene kabul buyurulan toprak mahsllleri ver
gisi kanununun ilk tatbik senesinden sonra tadi
lini istilzam eden sebepleri nisan JL944 ayı içinde 
tedvin olunan yeni kanun münasebetiyle uzun 
uzadıya arz ve izah etmiş olduğundan tekrar et-
miyeeeğim. 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle aldığımız 
Millî müdafaa tedbirlerinin istilzam ettiği mas
rafı kısmen karşılamak için cevaz verilen ve fev
kalâde vaziyetin zevali ile ortadan kalkacak olan 
bu verginin çok kısa sürmesini tahmin ettiğimiz 
tatbik devresi içinde necip köylümüzün târih bo
yunca verdiği fedakârlık ve vetanperverlik mi
sallerine uygun yeni bir eser yaratmak fırsatını 
elde edeceğini ve mahsulünden ödeyeceği vergi 
ile hudutlarımızı bekliyen kahraman ordumuzun 
iaşe olunacağını düşünerek ve kanunun tatbikinde 
kendilerine ağır vazife ve mesuliyetler "verilen 
idare âmirleri ve Hükümet memurlan ile iş bir
liği yaparak yüksek vatanseverlik hislerinin par
lak bir misalini vereceğine imanım vardır. 

Masraf ve varidat bütçemiz hakkındaki mâ
ruzâtım burada bitiyor. 

1942 hesabı katisi 
Şimdi müsaadenizle 1942 malî yılı bütçesinin 

hesabı katisi rakamlarını izah edeyim. 
Kanuni müddetinden altı ay evvel takdim 

edilmiş olan bu hesabı katiye göre 1942 senesinde 
âdi varidattan 522 591 023 lira ve fevkalâde va
ridat ve menbalardan 455 542 266 lira olmak 
üzere ceman 978 133 289 lira tahsil edilmiş ve 
sene sonunda bütçe emanetine alman 106 105 086 
lira dâhil olarak âdi masraflara 430 591527 
lira ve fevkalâde masraflara 483 159; 822 lira 
ödenmiştir. Bu vaziyete göre 1942 hesabı katisi 
âdi kısımda 91 999 496 lira fazlalıkla kapanış 
ve bundan 27 617 556 lirası fevkalâde masraf
lara giderek binnetice âdi kısmın fazlası 
64 381 940 lira olarak tahakkuk etmiştir. ; 

1941 yılında âdi varidattan 366 474 610 lira 
ve fevkalâde veridat menbalarmdan 281 644 141 
lira olmak üzere ceman 648 118 751 lira elde 
edilmiş ve sene sonunda bütçe emanetine alman 

35 970 869 lira dâhil olarak âdi masraflara 
299 578 134 ve fevkalâde masraflara 282 298 221 
lira olmak üzere yekûnen 581 876 355 lira tediye 
olunarak umumî yekûnda 66 896 476 lira varidat 
fazlası elde edilmiştir. 1942 hesabı katisinin bir 
evvelkine .çok yakın ve mühim miktarda varidat 
fazlasiyle kapanmış olması Yüksek Meclisin büt
çelerimizi tanzimde ne derece ihtiyat ve basi
retle hareket ettiğini göstermektedir. Bu varidat 
fazlası 1943 malî yılı vaziyetini takviye etmek 
bakımından çok faydalı olmuştur. 

Devlet Maliyesi 
Devlet borçları : 
Saym arkadaşlarım 
önümüzdeki yılın malî programını teşkil 

eden 1944 bütçesi ve geçen sene malî programı
nın tatbiki neticelerini gösteren 1942 hesabı ka
tisi, hakkında arzettiğim izahattan sonra umumî 
surette malî durumumuzun izahı için bir kaç da
kikanızı alacağım. 

Mâruzâtıma borçlarımızdan başlamak isterim. 
Devlet bütçesinden ödenecek bu borçlarımızın 
yekûnu 1942 malî sene sonunda 1,2 milyar lira
dır. 

Mülhak bütçeli daireler tarafından ödenme
si gereken 92,3 milyon lira bu yekûna dâhil de
ğildir. Devlet borçlan 1938 malî yılı sonunda 
443,6 milyon liradan ibaret bulunuyordu. Şim
di müsaadenizle borçlanmızm haricî ve dahilî 
oluşuna uzun veya kısa vadeli bulunuşuna göre 
miktarlarını ve seyrini izah edeyim. 

Mürettebata umumî muvazeneden ödenen 
borçlarımız meyanında dahilî ve haricî uzun va
deli istikrazlarımız 1938 malî yılı sonunda 261 
milyon lira iken 1942 malî senesi nihayetinde 571 
milyon liraya yükselmiştir. Bunun 3330 milyo
nu dahilî, 241 milyonu haricidir. 1938 sonunda 
dahilî kısım 206 milyon haricî kısım 55 milyon 
lira idi. Bu tezayüt borçlanırken daha ziyade 
uzun' vadeli istikrazlara ehemmiyet verildiğini 
gösterir. 

Şu ciheti aynca kaydedeyim ki, 1938 sene-
sindenberi yapılan haricî istikrazlarımızın hepsi 
uzun vadelidir. 1939 danberi yaptığımız uzun 
vadeli borçlarımızın çoğu millî Müdafaaya ve 
bir kısmı da demiryolu inşaatına hasredildiği 
malûmdur. 

Tezayütten millî Müdafaaya taallûk eden mik
tar 261 milyon, liradır. 

Dahilî ve haricî dalgalı borçlarımıza gelince: 
Bunlar 1938 malî yılı nihayetinde 182 milyon 
lira iken 1942 malî yılı sonunda 648 milyon li
ra olmuştur. Bundan 625,2 milyonu dahilî; 22,8 
milyonu haricidir. 1938 sonunda dahilî kısmı 
124,5 milyon haricî kısım 57,5 milyon idi. Bu 
kısımda memnunlukla karşılanması lâzım gel en 
bir cihet vardır ki, o da haricî dalgalı borçları-
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mw&„ 1$38 selesi s^mundft; 5.7 m$yo»; litfi o&n 
yejd^nuuun 194g ıuMye#»<İ& 2&& milyon lwsya 
inıniş olmasıdır* 

Şjm<Şi de daMMalşalı bca$lapm?ı»t taMü 
edeyim ı Bu mekanda Türkiye Oroteiyeit lls^-
kez Bankasından temin ojunan aitnv forşıİıkiı 
250 milyon liralık avans eum&feim: kademi; te§-
kil etmektedir. Bunu» karşjljg?. ojan.78-̂  mil
yon ljra^l»ymeiân4^ al&n »ejtkâr 
bankaya teydi, edilmiş bujunuyori öeyi lilftn 
miktar içinde Hazinenin bi&§e J^on la ı^ f t îfc«K-
fikan bankalara borçlandığı mebaliğ, tasarruf 
bonoları, Millî korunma kredisi ve Hazinece 
Merkez Bankasına iskonto edilen bonalar- yer 
almaktadır. 

Malûmdur ki, son senelerin bütçe kanunla
rı Hazineye banka ve,: sirkatlerden, borçlanmak 
için sal|hiye|; vermektedir., Bû Bftltâhiyejfc haddi 
tedrice^ yül^elt&mia:, ve: $940, mftlî yaÎL bîHöfi 
kanunun^ 1QQ mHyon lira olajfai, te»fe&} e r i 
miştir. I^aliyemm bu s^lâhiy^te dayaRarak 
borçlandığı mebaliği kamilen Tjbkiyfi Cumhu
riyeti Merkez Ba«n]£asjnat tevdi etmekte ve bu 
suretle tedavüldeki, evrakı nakdij^eni» a^ftlma-
sını temin etmektedir-

Tasarruf bçnoları : 
Paralarını,u?uUivadeli istikrazlardan ziyade 

kısa vadeli Hafine k^metlörjine yatırmak isle
yen tasarruf, sajıiplejjiuden. ^prjjlanm,ay; temin 
için baş^a memleketlerde, de tevessül. edilen şe
kilde intiyar edilmiş borçtur. Bu borçlar kısa 
vâde :1e ikr&z sajûpjerjui tatmin. etmekle be-
baber tedavüldeki evrakı, nakdiye m'iktft«mm 
azabnaşjna. yaj imi, etmektedir,. 

BuıjJ^rrn Mj'.lî raüdafaaf işJtito^toiMİa para 
yerin? fcal> aj,ü. esişinin >onmu§ olması,- bu bor
cun tahkmıi yolumda şimdiden. dü^ünjilmüş bir 
tedbjr, teşkiL etmektedir. 

Hazinenin Millî l&runm-a,. işleri için kanu
nuna tevfikan (kısa( vadeli borçlanma tarikiyle 
temin- ejttiğj k mebaliğflen,, m-Üta • bir kjşmı. katı 
sarf şeklinde olmayıp tahsis edildikleri mahaller
de mütedavil sermaye hâlinde işletüme&edîr. 
tahsis mahallerinden peyderpey gşri gelen ve ile
ride istibdat edilecek, olan mebaliğin Hazinece it
faya,tahmisi tabii olduğundan bu borç itfa .bakı
mından,bir hususiyet ve kolaylık irae etmekter 
dir. 

Bunlardan gayrj Hazinece Merkez Bankasın
dan yapılan borçlar da dâJül olmak, üzere bil
umum dalgralı Devlet düyunu hakkında Maliyece 
takıp olunan siyaset nazara alındığı takcüîüie bu 
boalarımızdan dolayı>endişeye mahal• olmaya* 
cağı tebayyü» eder. 

H«r *biri hakkında- ar-zettiğim izahattan anla
şılmıştır ki, dalgalı borçlarımızın bir kısmı, kar
şılıklı olmasından" sarf i »rtaaar çok* az miktarı ha
riç olmak üzere bakiresinin -mahiyeti' konso&dasv 
vona. müsait bulunmaktadır. Kal&B kij bu borçlan 

ilk fırsatta b#fieemfedt̂ a, ödemek suretiyle orta-
dan k«mıilen kaldırmak daima düşündüğümüz 
tedbirler arasuıdadır. Bm terasımızın maddi 
de^li; her şene Devlet borçlan bütçesine konan 
ve kısmen, bu borfkıpn faizine karnen de itfa
sına kargılık teşkil eden, 40 milyonluk; tahsisatın 
luuv^udi^ttti ve hu tfthaiaafe îmfrB n t o n müsaa
desinispetinde seneden seneye-te^it edilmiş ol
masıdır. 

Bu tahsisat 1S38 senesinde lû milyon liradan 
ibaret iken 1943 yılında 40 milyon liraya yüksel
miştir. 
, Devlet borçları bütçesinde vukubulabilecek 

tasarrufların başka bütçelere nakil olunmayaca
ğına dair 1944 Bütçe Kanununa.konan yeni hü
küm dalgalı borçlarımızın, itfası işine Yüksek 
Meclisin atfettiği ehemmiyeti göstermek bakımın
dan daima dikkatle, takip edilecek bir direktif 
ıteşkil etmektedir. 

Şu ciheti de ilâve edeyim ki, borçlarımız diğer 
devletlerin buyçiariyle kıyas kabul etmiyeeek 
kadar azdır. Bunların senelik mürettebatı da 
bütcjöKi(i?ı tazyik eınai^oek. raddededir. Bıi'cihet 
1944 bütçesinde Devlet borçları- mürettebatının 
âdi bütçe yekûnuna nispeti % 104 den ibaret 
kalmaaiyles anlaştır. 

Borçlarımız hakkındaki mâruzâtımı bitirme
den evvel 1943 malî yılında yapalan ve malî tari-
hâmiz^e-bn yıla büyük bir e*hem*ıiyet atfedilme
sine vesile teşkil edecek olan Osmanlı İmpara
torluğundan müdevver borcumuzu temsil eden 
1933 tahvillerinin ödenmesinden bahsetmek iste
rim. Malûmdur ki, Osmanlı İmparatorluğu borç
ları doksan senelik bir maziye maliktir. 1854 ıse*-
nesinder başlayan borçlar işi muhtelif safhalar 
geçirmiştir-. Nihayet bundan Türkiye €umhuirye-
tine isabet eden hissenin 2234 numaralı kanunla 
tasdik, olunan 22 . IV . 1933 tarihli itilâfname 
mucibince % 7,5 faizli Türk' boreu tahvilleriyle 
temsili takarrür etmiştir Yekûnu (962 636 000) 
Fransız frangı ile ifade oluşan ve beheri 500 
franklık;. (1 925 272) tahvile taksim edilmiş bu
lunan bu borcun» senelik-.faiz ve it£a taksiti ye
kûnu takriben 4. milyon lira tutuyordu. Borcun 
tamamı elli senede itfa olunacaktı. Bununla be
raber Hükümetimizi Haairan 194$ tarihinden .iti
baren borcu erken ödemeğe-tabi tutmak hakkını 
itilâfname ile temin etmişti1. Bu boreun da&nl 
bir borç; halini alması için ötedenberi sarf olunan 
mesaİL'Seiîüeresiiii vermiş-ve erken-ödemeğe .teyeŝ -
süt edilebilmek zamanı hulul ettiği sırada tah
villerin yanımdan fazlası memleketimize ithal 
edilmisf buta^yordu.. Bir taraftan bütçemizin 
münaadesi, diğer taraf ton döviz imkânlarımız na
zara alınarak imparatorluğun bu son mirasının 
tasfiyesi mık\aiiyle istenen tahsisat geçen sene 
YJikealf) Meel isini zee. de tasvip^ed&mişti. Hükü-
mçtipize > verilen salâhiyet hududu dâhilinde er
ken» ödemeğe 25 . V . 1944 tarihinden itibaren 
he»'tapfM!te tevessül edilmesi iç»n muktazi terti-
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batın alındığını ve bu malî yıl sona ererken malî 
tarihimizin bir bölümü de bu suretle kapatılmış 
olacağını büyük bir memnunnukla arzederim. 

Hazine kredisi : 
Bütçelerimizin Cumhuriyet devrinde kazan

dığı mütevazin vasfını fevkalâde hallerin hâkim 
olduğu senelerde dahi muhafazaya devam etme
sinin ve yine bu devire nasip olan düzgün öde
menin değişmez kaide olarak tatbik edilegelmekte 
olmasının mesut neticesi olarak Hazine kredisi 
gün geçtikçe sağlamlaşmaktadır. Bu sayede Dev
let tahvilleri ve tasarruf bonoları her yerde her 
zaman aranılan en emin ve en kârlı bir tenmiye 
vasıtası olmakta berdevamdır. Geçen mart ayı 
içinde çıkarılan ikinci tertip Millî Müdafaa tah
villerinin gördüğü büyük rağbet bunun en yeni 
bir delilidir. Bu sonuncu istikrazda bilhassa 
nazarı çeken cihet tahvillerin küçük kasabalarda 
mukim vatandaşlarımız tarafından hararetle aran
ması olmuştur. Bu hal tasarruf ve Devlet kiy-
metlerine itimat fikrinin gittikçe yayıldığını 
göstermek bakımından âti için çok ümit vericidir. 

Her sene Muvazene Kanunlariyle verilen salâ
hiyete dayanılarak çıkarılan ve biraz evvel ar-
zettiğim veçhile emisyonun azalmasına yarayan 
Hazine bonolarına karşı hususi kredi müessese
lerinin gösterdikleri alâka ve rağbet de devam 
etmektedir. 

Nakit vaziyeti : 
Cumhuriyet Maliyesinin ana prensiplerinden 

biri olan düzgün ödemeğe en büyük hassasiyetle 
devam olunmaktadır. Hazinenin nakit vaziyeti, 
istihkakların her zaman muntazaman ödenmesi
ne müsait bulunmuştur. Ezcümle 1942 malî yı
lma devrolunan mevcut 93 119 590 liradan iba
ret iken 1943 malî yılma devredilen mevcut 
190 719 316 liraya yükselmiştir. 

Bütçe vesilesiyle umumî durumumuzun Ma
liye ile yakından ilgili olan bahisleri hakkında 
kısaca mâruzâtta bulunmakla Yüksek Heyetinizin 
kiymetli vaktini beyhude almamış olacağımı ümit 
ederim. 

Zi raa t : 
Zirai istihsalin çoğaltılmasını gerek ordu ve 

halkın iaşesi gerek iktisadi durumumuzun ısla
hı bakımından en birinci vazife bilen Hüküme
tiniz bu uğurda müstahsile elinden gelen her 
türlü yardıma tevessül ettiği gibi Devlet eliyle 
ziraat işini de gittikçe tevsi etmektedir. 

Ziraat işletmeleri kurumu geçen sene 61 bin 
dekar olan zeriyatmı 1943 yılında 94 bin dekara 
yükselterek 7 bin tondan fazla mahsul elde etmiş
tir. Kurumun diğer mevzulardaki çalışma
ları da geçen seneden daha eyi neticeler alınma
sını mümkün kılmıştır. 

önümüzdeki sene bütçesiyle sermayesine mah
suben kuruma 1 milyon lira daha verilmektedir. 

Devletin bizzat istihsal yapmak veya müstah
sile1 tohum ve istihsal vasıtaları temin etmek ga
yesiyle harbin başmdanberi Millî Korunma 
Kıredisinden tahsis ettiği miktar 1943 sonunda 
26 milyon lirayı aşmıştır. 

Nafıa işleri : 
(Demiryollar inşaatı). 
194& ytimdâ demiryolu inşaatına mümkün ol

duğu kadar* sür 'itle devam edilerek Zonguldak 
Kozlu hattı ikmal olunmuştur. Diyanbakır - Ciz
re ve Elâzığ-Van hatlarının inşası devam et
mektedir. 

Önümüzdeki yıl devam etmek üzere lâzım ge
len tertibat alınmıştır. 

Su işlyeri : 
Büyük su işlerine ait çalışmalar günün şart-

larmdân doğan müşküllere rağınen devam etmek
tedir^ Sü; işleri için kabul buynrulmuş olan 80 
ntilyori liralık tahsisat tamamen taahhüde bağlan
mış ve bu güne kadar tamamen veya kısmen ik
mal olunan tesisat için 47 milyon lira sarf edil
miştir. 

Elektrik İşleri : 
Elektrik işleri etüd dairesi bu yıl çağlayık 

santralı ile hava hatlarının projelerini ikmal et
miştir. Önümüzdeki sene Eğe mmtakasınm elekt
rik ihtiyacını karşılayacak olan Gedizdekı Adala 
santralının projesini hazırlryacak ve bazı nehirle
rimizin etüdlerine başlancaktır. 

Sanayi ve maadin işleri : 
Sümerbank ve Etibank'm tesisatı ikmal ve is

tihsali tezyid hususundaki çalışmaları imkânla
rın müsaadesi nisbetinde inkişaf etmektedir. 

1943 yılı zarfında Sivas Çimento Fabrikası 
işletmeye açılmış ve Sapanca İzmit su yolu tesi
satı ikmal olunmuştur. İnşaatı bitirilmiş ve 
montajı yapılmakta bulunmuş olan Karabük asit 
sülfirik ve İzmit klor fabrikalarının önümüzdeki 
yıl faaliyete geçirilmesine çalışılmaktadır. Kara
bük haddehanesinin tevsii bazı güçlüklere rağ
men devam etmektedir. Sümerbank mamûlatın-
da umumiyet itibariyle geçen seneye njsbetle ar
tış vardır. 

Yer altı servetlerimizden mühim bir kısmının 
Devlet eliyle işletilmesi vazifesini üzerine almış 
olan Etibank'ın normal zamanlarda dahi ifası 
çok güç olan bu işte günün fevkalâde şartlarına 
rağmen mahsûs terakkiler elde ettiği görülmek
tedir. 

Tesis işleri ilerlemekte ve maden istihsalâtı 
umumiyet itibariyle artmaktadır. Bilhassa taş 
kömürü ve linyit istihsali 1943 de geçen seneye 
nisbetle oldukça mühim miktar da artmıştır. 

Kömür fiyatının artışı sanayi mamulâtmm 
fiyatlarını ve münakale ücretlerini arttırarak 
memlekete umumî bîr pahalılrk husule getirece-

- 1 3 5 -



t : 58 22.5.1944 C : 1 
ğinden fiyatları tutmak için çalışan Hükümeti
miz muhtelif tedbirlere tevessül ederek kömür 
fiyatlarını arttırmaktan içtinap kararındadır. 

Her iki bankanın malî durumları takviye edil
mek üzere sermayelerine mahsuben bu sene de ge
çen yıl olduğu gibi altı milyon lira verilmiştir. 
Bu meyanda Sümerbank'a ait olan döt milyon li
ra bütçede her ne kadar iki milyon olarak görül
mekte ise de diğer iki milyon lirası geçenlerde 
munzam tahsisat olarak verilmiş bulunmaktadır. 

Dış Ticaret : 
Dış ticaretimizin harp yüzünden maruz kal-

duğı müşkilâta rağmen 1943 senesinde geçen yıla 
nisbetle inkişaf gösterdiği memnunlukla kayde
dilmeğe değer. 1942 de 147 milyon lira olan it
halâtımız 1943 yılında 203 milyon liraya ve 165 
milyon lira olan ihracatımız 257 milyon liraya 
yükselmiştir. Bu vaziyete göre geçen seneye nis
betle 1943 yılında ithalâta 56 milyon ve ihracatta 

92 milyon lira fazlalık elde edilmiştir. Binnetiee 
1943 ticaret muvazenesi lehimize olmak üzere 54 
milyon liralık farkla kapanmıştır. 

Dış ticaretimiz takas ve kliring esaslarına 
istinat etmekle beraber serbest dövizli müba
delelere dahi yer vermekte devam edilmekte
dir. Fakat piyasada ithalât mallarının darlı
ğı zail olmuş değildir. Bunun sebebi hemen her 
memlekette ihracatın takyit edilmiş olması ve 
milletlerarası münakale müşkülâtının gittikçe 
artmakta bulunmasıdır. Hükümetiniz ithalâtı
mızı çoğaltmak için mümkün olan her tedbire 
tevessül etmekten hâli kalmamaktadır. 

İç ticaret: 
İç ticaretimizin tanzimi için bu yıl içinde 

Millî Korunma Kanunu hükümlerine dayanı
larak alman yeni kararlardan iyi neticeler bek
liyoruz. 

Altın ve döviz mevcudu: 
Haricî ticaretimizin aktif vaziyette devam 

etmesi döviz ve altın mevcudumuzun çoğalma
sını intaç etmektedir. Merkez Bankamız elin
de toplanan dövizlerden yakın bir âtide kulla
nılacak olanlardan maadasını altına tahvil et
mektedir. 

Döviz mevcudumuz 1942 senesi sonunda 
50,5 milyon lira iken 1943 yılı nihayetinde 
89,3 milyon liraya, altın mevcudumuz geçen 
sene sonunda 143,07 milyon lira değerinde 
101,7 ton iken 1943 sonunda 201,7 milyon lira 
kıymetinde 143,3 tona yükselmiştir. Bu mev
cut Merkez Bankasının 13 mayıs 1944 tarihli 
bültenine göre 169,6 tona yükselmiştir. Altm 
ve döviz mevcudumuzun bu müsait vaziyetin
den bilistifade biraz evvel arz ve izah ettiğim 
veçhile en mühim haricî borcumuzun tasfiyesi
ne tevessül edildiği gibi, döviz sıkıntısı çekil
diği senelerde Hazinenin olbaptaki mukavele 

hükümlerine tevfikan Osmanlı Bankasından 
almış olduğu sterlin avansının bakiyesi de bu 
yıl içinde tamamen ödenmiş bulunmaktadır. 

Bankalar:-

Bankalarımız, dürüst ve teknik çalışmaları 
sayesinde halktan kazandıkları emniyet ve iti
madın mükâfatını bihakkın iktitaf etmekte
dirler. Tevdiat gittikçe çoğalmaktadır. Eşhas 
ve tasarruf tevdiatı 1942 takvim yılı sonunda 
225.4 milyon lira iken 1943 yılı sonunda 295.9 
milyon liraya yükselmiştir. Bankalarımızın bu 
sene de kârla kapanan blânçoları Cumhuriyet 
devrinde hususî kredinin muntazam ve verimli 
mesaisine musibet yeni birer vesikadır. 

Kredi sahasında Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasının dikkatli ve verimli çalışmalarını 
yüksek huzurunuzda şükranla kaydetmeği va
zife bilirim. 

Millî Para : 
Millî paramızın senelerden beri devam eden 

müstakar vaziyeti, dünyanın bu günkü nazik 
durumunda dahi müemmen bulunmaktadır. 

Filhakika millî paranın kıymetini muhafaza 
etmesi için haiz olması lâzımgelen bütün teknik 
şartlar Millî paramız lehinde toplanmış bulun
maktadır. Devlet maliyesinin intizamı, ticaret 
ve tediye muvazenesinin lehimizde inkişafı, kar
şılıkların kifayeti aşan miktarı ve bunların hep
sinin fevkinde bütün milletçe gösterilen güven, 
•millî paranın kıymetini muhafaza etmesinin bi
rer zamanıdır. 

Millî paramızın bu sağlam vaziyeti sayesin
de harp sonrası için şimdiden hazırlanan mil
letler arası tertiplere çok iyi şartlarla iltihak 
etmek mevki ve istidadında olduğunu cesaretle 
arzederim. 

Sayın arkadaşlarım; beşinci senesi tamam
lanmak üzere olan harbin cihan iktisadî niza
mında husule getirdiği aksaklıkların tesirleri, 
iktisadî bünyemiz ve teşkilâtımız henüz gönül
lerin arzu ettiği kemal derecesine varmadığın
dan dolayı memleketimizde başka devletlerde 
olduğundan daha fazla bir pahallılık şeklinde 
tecelli etmektedir. Bunun kabahatini paramıza 
tahmil etmeğe meyleden bazı telakkilere tesa
düf edildiğinden bu hususta biraz tevakkuf et
meği faydalı görmekteyim. Bu tazdaki düşün
celere göre pahallılık münhasıran tedavüldeki 
evrakı nakdiyenin çoğalmasından ileriye gel
mektedir. Halbuki evrakı nakdiye hacminde 
ticari ihtiyaçlar yüzünden vaki olacak tezayü-
dün eşya fiyatlarını arttırmağa hiç bir veçhile 
saik olmadığı ve evrakı nakdiye miktarının ço
ğalması behemehal pahalılık getirmiyeceği bu
gün umumiyetle teslim edilen ve bir çok memle
ketlerde meşhut misalleriyle sabit olan bir haki
kattir. Bu noktayı tebarüz ettirdikten sonra 
maruzatımı memleketimizde halen tedavül eden 
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evrakı nakdiyenin hangi ihtiyaçlara tekabül et
tiğini araştırmağa hasredeceğim. 

Harbe tekaddüm eden ağustos 1939 ayı so
nunda tedavüldeki evrakı nakdiye miktarı 
288,5 milyon lira idi. Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankasının en son haftaya ait 13/V/1944 
tarihli vaziyetine göre tedavüldeki evrakı nak
diye (890 517 491) liradır. Aradaki farkı kü
çümsemek doğru olmadığı gibi tedavüldeki ev
rakı nakdiyenin harpten evvelki miktarının bu
günkü ihtiyaçlar karşısındaki kifayetsizliğini 
teslim etmemek de hatalı olur. Bu tezayüdün 
asıl sebebini iktisadi şartlardaki değişikliklerde 
aramak iktiza eder. ' 

Bankanın 13 . V . 1944 tarihli haftalık cetve
line nazaran tedavülde bulunan 890 517 491 lira
lık evrakı nakdiye dört kısımda şu veçhile top
lanmaktadır. 

Milyon lira 

1. Deruhte edilen evrakı nakdiye 128 984 671 
2. Karşılığı tamamen altın olarak 

ilâveten tedavüle çıkarılan 131 053 000 
3. Reeskont mukabili tedavüle çı

karılan 380 479 820 
4. Hazineye yapılan altın karşı

lığı avans 250 000 000 

890 517 491 

Bu dört kısmın her birine ait rakamlar teda
vüldeki banknotların hangi ihtiyaç ve sebeplerle 
çıkarıldığı hakkında toplu bir fikir edinmeğe 
kâfi olmakla beraber bunlardan her kalemin 
biraz tahlili hakikate daha iyi nüfuz edilmesine 
yardım edecektir. 

1. — İmparatorluktan müdevver 128,9 mil
yon liralık evrakı nakdiye üzerinde fazla tevak
kufa lüzum yoktur. Bunun aslı 158 milyon olduğu 
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu mucibince 
şimdiye kadar 29,7 milyonu itfa edilerek geriye 
kalan miktarın da aynı kanuna göre itfası devam 
ettiğini söylemekle iktifa edeceğim. 

2. Karşılığı tamamen altın olarak ilâveten 
tedavüle çıkarılmış olan miktar 131 053 000 lira
dır. Bankanın aynı haftaya ait bülteninde 
108 790 343 liralığı dahilde, 129 859 444 liralığı 
hariçte olmak üzere gösterilen 238 649 787 lira 
kiymetindeki altından banka malı olan miktar 
153 510 772 lira değerindedir. Demek ki, banka 
sahip olduğu bu 153,5 milyon lira kiymetindeki 
altına mukabil 131 milyon liralık banknot çı
karmıştır. İzaha hacet yoktur ki, merkez Ban
kamız altın karşılıklı bu emisyonu harice satı
lan mallarımızın bedelini ihracatçılarımıza öde
mek zaruretiyle yapmıştır. Filvaki zamanımızın 
şartları ilcasiyle ithalâtın ihracatımızdan az ol
ması emisyon müessesemizde külliyetli miktarda 
döviz veya altın terakümünü icabettirmektedir. 

Harpten evvel ticaret muvazenemiz hiç bir za
man Merkez Bankamızda bu decere külliyetli mik
tarda altın birikmesini intaç etmemiştir. Bi
naenaleyh bu emisyon tamamen ticari mahiyette 
olup Merkez Bankamızın en esaslı bir vazifesi
nin ifasından başka bir şey değildir. 

Biraz önce harpten evvelki evrakı nakdiye 
miktarının bugünkü ihtiyaçlara kâfi gelmiyece-
ğine işaret etmiştim. Bankanın altın mukabilin
de yaptığı emisyon bunun bir delilidir. Ufak 
bir mukayese bu ihtiyacın harpten evvel nispetle 
ne kadar arttığını gösterir. Filhakika son hafta 
içinde 131 053 000 liraya varan altın karşılıklı 
evrakı nakdiye miktarı harbe tekaddüm eden 
ağustos 1939 ayı sonunda 19 milyon liradan iba
retti. Son haftanın altın karşılıklı emisyonu 
131 milyon liradan daha fazla olabilirdi. Çünkü 
tarihte Merkez Bankasının malı olan altın mev
cudu biraz evvel arzettiğim veçhile 153,5 milyon 
lira tutmaktadır. Banka aradaki farkı başka 
suretle telâfi ederek altın karşılıklı emisyonu 
azalmıştır. 

Bu izahatım Merkez Bankamızın, altın muka
bilinde yaptığı emisyonun tamamen ticari ihti
yaçlara cevap verdiğini ve âti için sağlam bir 
vaziyet hazırlandığını göstermeğe kâfidir sanırım. 

Aşikârdır ki, ileride ithalât imkânları elde 
edildiği zaman birikmiş altınlarımızın sarfedil-
mesi mukabilinde memleketimize lüzumlu olan 
tesisat ve malzemenin celbi kabil .olacak ve al
tın mukabili çıkarılmış olan banknotların mik
tarı azalacaktır. Tedavüldeki miktara ilâveten 
altın mukabili banknot çıkarılmasını zamanımı
zın fevkalâdeliğine binaen ticari ihtiyaçların 
mevludu olarak mütalâa etmek ve ileride ev
rakı nakdiye miktarında vukuu muhtemel teza
yüdün sebebi araştırılarak bu maksatla yapıl
dığı anlaşılacak olan emisyonu da iyi nazarla 
karşılamak yerinde olur. 

3. Reeskont mukabili ilâveten tedavüle çıka
rılan 380 479 820 lira'üzerinde bilhassa tevak
kuf etmek isterim. 

Ticaret ve ziraat erbabının bankalarımız tavas-
sutiyle ve iktisadi Devlet teşekküllerinin Hazine 
kefaletiyle Merkez Bankasına reeskont için getir
dikleri senetlerin yekûnu son haftalık vaziyetin 
tanzim edildiği 13 . V . 1944 tarihinde 340,1 mil
yon liraya baliğ olmaktadır. Bu yekûnun müfre
datını arzedeyim. 

Ticari ve zirai senetler 
Ziraat Bankası 
Sümerbânk 
Etibank 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Devlet Denizyolları Umum Müdür 
lüğü 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

Milyon lira 

79.— 
110. 1 

57. 3 
29. 5 
41.— 

1. 4 
19.— 

— 137 — 



î ; 58 22.5.1944 C : 1 
Milyon lira 

Devlet Limanları Umum Müdür
lüğü 0. 4 ' 

Muhtelif bankalar 2 . 4 

340. 1 
Bu rakamların hangi ihtiyaçlara tekabül et

tiğinin tahlili ve harpten evvelki miktarlarla mu
kayesesi çok dikkate lâyıktir. 

Harbe tekaddüm eden Ağustos 1939 ayı so
nunda 12 milyon lira miktarında olan ticari ve 
zirai senetlerinin 79.— milyon lira yükseldiği 
görülmektedir.'Bunun sebebi normal zamanlarda 
ticaret âleminde adet hükmünde olan vadeli satış
ların harp yıllarında hemen hemen tamamen ter
kedilmiş olması, zirai ikrazların mahsulâttaki 
tezayüt seyrini takip ederek çoğalması ve emsali 
gibi kamilen ticari mahiyetteki ihtiyaçlardır. 

Biraz evvel isimlerini verdiğim iktisadi Dev
let Teşekküllerimizin ve ticari usullerle idare 
olunan Devlet dairelerimizin Merkez Bankasına 
iskonto ettirdikleri Hazine kefaletini haiz senet
ler yekûnu Ağustos 1939 ayı sonunda 42 milyon 
lira iken halen 258.7 milyon liraya yükseldiği 
anlaşılmaktadır. 

Bu senetlerin ıskontosu mukabilinde ilâveten 
tedavüle çıkarılan evrakı nakdiyenin hangi ihti
yaca tekabül ettiğini anlamak müşkül değildir. 
Mezkûr daire ve müesseselerin bu suretle temin 
ettikleri kredileri, kendi iştigal mevzularma dâ
hil olan ticari mahiyetteki teşebbüslerinde mü
temmim mütedâvil sermaye olarak kullandıkları 
gözönünde tutulur ve bu teşekküllerden her bi
rinin sermayesi tahattur edilirse bu kredilerin 
tıpkı ticaret kredileri gibi tamamlayıcı sermaye. 
hududunu geçmediği tezahür eder. 

Bu mahiyetteki ihtiyaçlar için yardımcı ser
mâye hududu dâhilinde kredi temini ise emisyon 
müessesemizin en esaslı bir vazifesidir. 

Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasının kanunları muuibince ilâve vazife olarak 
aldığı bazı işler münasebetiyle emisyon müesse
semizden temin ettiği bir kısım kredinin de ta
mamen iktisadi ve zirai kalkınmamıza yarayan 
müsmir işlere tahsis edildiği ayrıca kayda değer. 

Reeskont mukabilinde ilâveten tedavüle çıka
rılan 380 milyon liradan 340 milyonu İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile, muameleleri ticari usul
lere tabi Devlet dairelerinin borç senetlerinin 
iskontosundan tevellüt ettiğine göre bu kışımda 
Hazine bonolarına taallûk eden miktarın 40 mil
yon liraya inhisar ettiği anlaşılır. Harbin beşinci 
yılında Hazine ihtiyacı yapılmış emisyonun bun
dan ibaret kalmasını iyimser bir zihniyetle kar
şılamak yerinde olur, sanırım. 

Reeskont mukabili ilâveten tedavüle çıkarı
lan kısım hakkında arzettiğim bu tafsilâtın, te
davülde mevcut evrakı nakdiye miktarında bu 

yüzden hâsıl olan tezayüdün hakikî sebebini an
latmağa ve bu hususta hatıra gelebilecek tered
dütleri gidermeğe kâfi geleceğini ümit ederim. 

4. Altın mukabilinde maliyeye yapılan 
avans sebebiyle tedavüle çıkarılan evrakı nakdi
ye miktarı 250 milyon liradır. Bunun karşılığı 
olarak Merkez Benkasına tevdi edilmiş bulunan 
Hazine malı altının kıymeti 78 milyon liradır. 
Beşinci yılını bitirmek üzere olan harbin imti-
dadınca Hazinenin fevkalâde millî müdafaa mas
raflarını kısmen karşılamak için yaptığı altın kar
şılıklı bu borç sebebiyle evrakı nakdiye miktarın
da hâsıl olan tezayüdü vehamet arzeder mahi
yette görmek insafa sığmaz kanaatmdayız. 

Harbe giren ve girmeyen bilûmum Devletler 
emisyon müesseselerine borçlanmaktan vareste 
kalamamışlardır. Kaldı ki tedavüldeki evrakı nak
diyenin lüzumundan fazla artmasını önlemek 
Hükümetimizce de birinci derecede bir zaruret 
olarak kabul edilmekte ve bu maksada vusul 
için biraz evvel Devlet borçları münasebetiyle 
temas ettiğim veçhile Hazineden yapılan mühim 
fedâkârlıklar halısında bir çok tedbirlere teves
sül edilmektedir. 

Bu tedbirlerle varılmak istenilen gaye, (Ka
palı devre) denilen ve fiyatların artmasını temin 
edecek olan sistemin memleketimizde biran evvel 
tesis ve tatbikidir. Bu hedefe henüz varılmış de
ğildir. Fakat kapalı devrenin temini için malî 
sahada sarf olunan gayretlere diğer branşlarda 
alınan tedbirlerin de inzimamı ile bu hususta 
daha iyi neticeler alınacağına şüphe yoktur. 

Bu bahiste altın fiyatına da temas etmeği 
faydalı görmekteyim. 

Bugün dünyanın her tarafında bir meta ola
rak alınıp satılan altına biz de bu nazarla bakıyo
ruz. Geçen sene bütçesini yüksek huzurunuzda 
izah ederken sırf vatandaşlarımı ikaz mahiye
tinde olmak üzere bazı şahısların gizlice türlü 
türlü asılsız şayialar çıkarmak veya en ufak bir 
siyasi hâdiseyi izam ve istismar etmek suretiyle 
altın fiyatını yükseltmeğe ve bundan gayri meş
ru bir kazanç temin etmeğe çalıştıklarını bildir
miş ve yüksek fiyatla altın satın alınmasının 
zarardan başka bir şey getirmiyeceğini ilâve et-
mtişim. Bugün de yine aziz yurttaşlarımın men
faatleri namına aynı beyanatı tekrar etmeği lü
zumlu ve faydalı bulmaktayım. 

Temin ederim ki bugünkü yüksek fiyatiyle 
altın satın almak, er geç bir zararı kabul etmek 
demektir. 

Azir arkadaşlarım; ' 
Yüksek huzurunuzda umumî hatlarını arz ve 

izaha çalıştığım 1944 senesi bütçesi hakkındaki 
sözlerime nihayet verdiğim sırada bu bütçenin 
tetkiki esnasında çok değerli ve kıymetli çalış-
malariyle Hükümeti takviye yolunda büyük yar
dımlarım gördüm. Bütçe Encümenine teşekkür-
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lerimi arzederken bütün dünyayı kaphyan siyasi, ı 
iktisadi, malî, kudretleri kendi bünyesinde bul
mak gibi büyük başarıların tamamen Büyük 
Türk Milletini temsil eden Yüksek Heyetinize 
ait olduğunu tebarüz ettirmeği vazife bilirim. 
Son söz olarak huzurunuza tetkik ve tasdik edil
mek üzere sunulmuş bulunan bu bütçenin bu
günkü ağır şartların icabı olarak, başta memleket 
müdafaası hizmetlerinin istilzam ettiği masraf
ları ve milletimizin kürtürel ve sıhhi ihtiyaçla-
riyle memleketimizin ümran ve inkişafına taallûk 
eden programlarımızın tahakkuku ve diğer Dev
let hizmetlerimizin ifası karşılıklarını ihtiva et
tiğini ve müzakere sırasında feyizli bir direktif 
ve kıymetli irşatlarınızla bir kat daha tekâmül 
eerek alacağı son şeklile önümüzdeki senenin 
umumî faaliyet istikametlerini en iyi gösteren 
bir eser hâline geleceğine katî inancım bulundu
ğunu arzederim. 

REİS — Söz alan arkadaşların isimlerini sı-
rasiyle okuyacağım: 

Ali Rana Tarhan, Feridun Fikri Düşün
sel, Celâl Bayar, Cemil Sait Barlas, Hikmet 
Bayur, Kâzım Berker, Emin Aslan Tokad, Ge
neral Kâzım Karabekir. 

îsmini kaydetmeyi unuttuğumuz kimse var
sa lütfen işaret buyursunlar, kaydedelim. 

A. B. TARHAN (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, Bütçe müzakerelerine bu yıl - iki 
gün de olsa - daha evvel başlamak imkânını 
bize veren Bütçe Encümenine ve kıymetli be-
yanlariyle bizleri tenvir buyuran Sayın Maliye 
Vekiline teşekkürden sonra, Yüksek müsaade
nizle, grupumuzun 1944 bütçesinin ana hatları 
hakkında görüşlerini arzedeyim. 

Bu bütçenin gelir ve masraf maddelerin
den bazıları ele alınarak tahminlerindeki isa
bet dereeesi üzerinde ileri sürülecek mütalâa
ların, lehinde ve aleyhinde söylenebilir. Fakat 
yekûn itibariyle tahmin isabetli esaslara isti-
nadettirilmiştir; ve yüzde beş kadar açı
ğı, emisyonla değil, istikrazla karşılanacak olan 
1944 bütçesi iyi bir bütçedir. 

Bu bütçenin ehemmiyetli bir hususiyeti, âdi 
ve fevkalâde gelirleri ve masrafları bir yere top
lamış olmasındadır. 

Şimdiye kadar ihtiyaç görüldükçe Büyük 
Meclise ârzedilerek ve fevkalâde kaynaklarla 
karşılanmakta olan Millî Müdafaa fevkalâde 
masraflarının bir senelik tahmini, bunları te
min edecek gelirlerle, yüksek tetkiklerine arze-
dilmiş; ve bu suretle Gurupumuzun, bütçenin 
tanzim sureti hakkındaki temennilerinden biri de 
yerine getirilmiş bulunuyor. 

Şekle ait gibi görünen bu yenilik, Hazinenin 
malî yılı içinde yapacağı tahmin edilen bütün 
masrafları ve bu masrafların nasıl karşılanaca
ğını bir arada tetkik etmek imkânını verdiği için 
esaslıdır. 

Dünyanın bugünkü şartlan içinde bu elve
rişli durumlarda bütçe tanzimi bir muvaffaki
yet sayılmalıdır. Hükümetin bu muvaffakiyeti
ni tebarüz ettirmeği bir vazife bilirim. Fakat 

aynı zamanda şunu da tebarüz ettireyim ki, 
günün icaplarına daha uygun bir tasarruf zih
niyetinin hâkim olmasını görmekte esaslı dileği
mizdir. 

Masraf maddeleri incelenirken, bunların tah
minlerinde isabetsizlik olmadığı hattâ birçokları
nın arttırılması yerinde olacağı iddia edilebilir. 

Fakat ehemmiyetli ihtiyaçlarımızdan bir kıs
mı bu bütçe ile de karşılanmamış olduğuna ve 
hepsini karşılamağa bugün imkân bulunamryaca-
ğına göre (İstikrazla da kapatılacak olsa, açık 
bütçe zamanı değildir. Yarın ne olacağını bile
meyiz. Gelirlerimizden bir santim fazla sarfede-
meyiz) zihniyeti hâkim olduğu gün, Hükümet te 
Meclis de daha müsterih olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; Bütçeden bahsederken, 
bunun gelirlerini temin eden mükellefleri yanı
mızda görüyoruz. 

Fedakâr çiftçilerimiz, Devlet kadrosunun fe
ragatli mensupları türlü faaliyetleriyle milletin 
hayatında rol almış kıymetli vatandaşımız, el
birliği ile gaye birliği ile, yurdun ihtiyaçlarını 
teminetmektedirler. 

Bunların bir kısmı dişinden tırnağından art
tırarak yurt ödevini şerefle yerine getirmeğe ça
lışırken, bazılarından kolayca ödeyebilecekleri 
miktarı, eksik tahsil etmeğe hakkımız yoktur. 

Büyük Meclise sunulmak üzere olduğu anla
şılan yeni kazanç vergisi lâyihasının, malî hü
kümlerin bu bakımdan ıslahı yolunda, esaslı bir 
adım teşkil edebilmemesini temenni ederiz. 

Bu bahiste, vergilerin verimini arttırmkata 
en müessir rolü oynıyacak olan mükellefin ve 
Hazinenin haklarını aynı derecede koruyucu, eh
liyetli hesap mütehassısları yetiştirmek mevzuunu 
hatırlatırız. 

Bu mütehassısları yetiştirmek için şimdiye 
kadar alınmış olan tedbirlerin ihtiyacı karşıla
mış olduğunu zannetmiyoruz. Değerli ye güve
nilir kimselerin bu mesleğe rağbetlerini arttır
mak için daha ne lazımsa biran evvel yapılması, 
kanunların ıslahından beklenen faydanın tahak
kuku için zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümet esbabı muribesinde bahsi geçen (te

adül kanunu üzerinde memurlar lehine bazı ta
dil teklifleri) nin Büyük Meclise sunulmşutur. 
Bu tekliflerin Büyük Meclisçe lâyık oldukları 
alâka ile inceleneceğine şüphe yoktur. 

Bu münasebetle, ıslaha muhtaç olduğu Bü
yük Meclice senelerdenberi tebarüz ettirilmiş 
olan Memurlar Kanununu hatırlatmak yerinde 
olur. 

Devlet ve müesseseler baremleri kanunlarını 
ve bunların mensuplarının faaliyetlerine mües-
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sir olan diğer kanuni hükümleri fenayı ve işe 
yaramıyanlarc banndırmıyacak, sadık ve faydalı 
Devlet hadimlerini halde ve istikbalde koruya

cak, bulunduğu işte terakki ve ıslah hamleleri yap
mağa muktedir teşebbüs esbabını teşvik edecek 
ve yahut işlerinin iyi ve zamanında görülmesini 
her düşüncenin üstünde tutacak - surette düzelt
mek, tamamlamak; bir taraftan da tatbikatta 
kemiyet yerine keyfiyeti ikame etmek, Devlet 
makanizmasınm hepimizin istediği derecede iyi 
ve verimli işlemesini temin etmenin çaresidir. 

Bütçe müzakeresinde müstakil gruptan iste
meğe alıştığınız (ücretli memurları maaşa geçir
mek) mevzuu, Hükümetin tevdi ettiği lâyiha 
üzerinde, Bütçe Encümeninde incelenmektedir. 
Âmme hizmetlerinde daimî vazife alan bütün 
vatandaşların aynı haklara ve ayni teminata 
malik olmalarım sağlayıcı bir lâyihanın yakında 
yüksek tetkikmıza arzedilmesini temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
1944 bütçe lâyihasının ana hatları üzerinde 

Grupumuzun görüşlerini arzettim. 
Müsaade buyurursanız şimdi de geçen hazi-

randanberi Grupumuzun müzakerelerine mevzu 
teşkil etmiş olan mühim meselelerin bazılarından 
kısaca bahsederek, Sayın Hükümetimizden temen
nilerde bulunayım. 

Bunlardan umumun sıhhatine taallûk eden
leri, tifüs v& sıtma ile mücadeledir. 

Tifüsle mücadelenin muvaffakiyetle netice
lenmiş olduğunu görmekle seviniyoruz. Bu mü
cadelenin devam edeceğinde şüphemiz yoktur. 

Sıtma ile mücadeleye gelince; 5 ikinci kânun 
1944 tarihinde Grupumuz adına Büyük Meclise 
sunulmuş olan bir sual takriri münasebetiyle vâ
ki beyanatımızı hatırlatarak, Sayın Sıhhat Ve
kilimizden, teşebbüslerinin bugünkü safhaları 

hakkında bizi aydınlatmalarını rica ediyoruz. 
öğrenmek istediklerimizin başlıcaları şunlar

dır: 
1. Çeltik «kimi kanununu ıslah için Sıhhat 

ve Ziraat Vekâletlerince hazırlanmış olan iki ayrı 
lâyiha, îera Vekilleri Heyetince birleştirilerek son 
şeklini almışmıdır? Bu lâyiha Büyük Meclise ne 
vakit sunulacaktır? 

2. Sıtma mücadele teşkilâtının verimini art
tırmak için hazırlanacak olan lâyiha ne safhada
dır? Mücadelenin bu sene daha şümullü ve daha 
müessir olması için tedbirler almmısmıdır? 

Grupumuz adına sorulmuş olan diğer bir 
sualde, Sayın Nafia Vekilimizin, yer depremi 
zararlarım mümkün mertebe önlemek için alına
cak tedbirler hakkında, Büyük Mecliste beya
natta bulunmalarına vesile olmuştu. 

ö beyanlariyle ilgili iki lâyihayı takdim et
tiler. Encümenlerde incelenmekte olan bu lâyi
halar, mevzuu yüksek huzurunuza getirecektir. 
Şimdilik yalınız son yer depremlerinde evsiz ka
lan yurttaşlarımızı barındırmak için girişilen 

teşebbüslerin mahiyeti ve verimi hakkında, bu 
kürsüden beyanatta bulunmalarını dileyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Pasif korunmada görü
len umumî gevşemenin büyük mahzurları, Sayın 
Dahiliye Vekilinin huzuriyle Grupumuzda ya
pılan müzakerelerde de, tebarüz etmiştir. 

îşin yeniden ele alındığını görüyoruz. Müm
kün olan bütün ihtiyat tedbirlerinin alınmasını, 
pasif korunma cihazının işler bir hale gelmesi 
için, Hükümetimizin ve halkımızın, mevzuun 
ehemmiyetiyle mütenasip alakayı âzami derece
ye çıkarılmalarını temenni ederiz. 

Bu konuda, bazı yeni kanuni hükümlere ihti
yaç olduğunu Sayın Dahiliye Vekilimizin Grupu-
muza ifade buyurmuşlardı. Bunlara ait lâyiha
lar gelir gelmez, büyük Meclisin yakm alâka
sını uyandıracağı şüphesizdir. 

ihtiyat tedbirlerinin tam olarak hepimiz tara
fından alınmasını isterken, unutmıyoruz ki, en 
mükemmel korunma tertibatı olan yerler bile 
şiddetli her gün artan tayyare hücumlarının deh
şetli tahriplerinden masun kalmıyor ve kalamaz, 
bütün bunlara millî azîm ve iradenin kuvvetiyle 
dayanılır. 

Grupumuzda da çok alâka uyandıran ve esaslı 
müzakerelere ve tetkiklere konu teşkil eden top
rak mahsulleri vergisinin cibayeti için yeni bir 
kanun kabul edilmiş bulunuyor. Hükümetin pu 
kanunu, mükellefi ve Hazineyi aynı derecede 
koruyacak surette tatbika muvaffak olmasını di
leriz. 

Muhterem arkadaşlar; Memurlara yardım işi 
Grupumuzca da incelenmiştir. Bu mevzuun 
raportörü tarafından hazırlanmış olan raporu di
ğer arkadaşlarımızın bu hususta ileri sürdük
leri mütalâalarla birlikte, Sayın Hükümeti
mize tevdi ettik. Tatbik şeklini Hükümetin im
kânları tâyin edecektir. 

Esas emelimiz, yardımın başlaması ve memur
ların aylıkları gibi bilinir ve muntazam verilir 
olmasıdır. 

Bu münasebetle hayat pahalılığına temas et
memek mümkün değildir. 

Bütçe Encümeni de (Çok çetin ve önemli) va
sıf lariyle vasıflandırdığı bu meselenin sebep
leri ve tesirleri üzerinde durmuştur. 

Bizim bugün ricamız, fiyat murakabesi konu
sunda alınmakta olan tedbirlerin tatbikatı ve te
sirleri hakkında Hükümet tarafından mümkün 
olan izahların burada verilmesidir. 

Harp ekonomisi yurdumuzda nasıl tatbik edil
melidir? Mevzuu incelemk için ayırdığımız arka
daşlarımızın tanzim ettikleri raporu bu rapo
run ihtiva ettiği maddeler üzerinde karar almayı 
teşrii bir teşekkül için mümkün ve muvafık gör-
miyerek gözönünde bulundurulması faydalı olur 
mülâhazasiyle Sayın Hükümetimize tevdi ettik. 

Esas olarak şunu tebarüz ettirmek isterim ki, 
bundan evvelki devrede müstakil grupun her 
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fırsatta ifade ettiği gibi bugünkü arkadaşları
mızı da şu noktada birleşiyorlar: 

Yurdun bütün iktisadi faaliyetlerini aynı he
defe, umumî selâmet hedefine yöneltmek için, 
Hükümetin isabetli müdahalesine lüzum, zaru
ret vardır; ve bu müdahale ve tanzimin tedbirleri, 
ahenkli insicamlı, birbirini tamamlayıcı olmalı
dır. Plânlanmış bir tedbirler manzumesi teşkil 
eylemelidir. 

Muhterem arkadaşlar; yurdumuzda sosyal 
yardım konusunu incelemek için, Grup arkadaş
larımızdan bir komite teşkil etmiştik. 

Sosyal yardım işini yurtta, köy ve kasabayı 
birbirinden ayırmıyan bir kül halinde mütalâa 
eden komite, bu mevzuu: 

Hâlen yardıma muhtaç olanları korumak, 
Vatandaşın müstakbel hayatını teminat altı

na almak, 
Olmak üzere ikiye ayırmış ve bunları tertipli-

yecek muayyen ve mesul bir tek teşkilâtın kurul
masını; ve mevcut mevzuata nazaran Devlet ve 
hayır müesseselerine yapılmakta olan yardım iş
lerinin bu teşkilât tarafından idare edilmesini; 
ve yardım işleri için icabeden malî vasıtaların 
bu teşkilât emrine verilmesini; zaruri görmüş 
mevzuun ehemmiyetine binaen işin bu zaviye
den Hükümet tarafından tetkiki doğru olacağı 
neticesine varmıştır. 

Millî yardımlaşma işinin bütün şümuliyle ele 
alınabilmesi için her şeyden önce, ihtiyaçların ve 
bu ihtiyaçları karşılayacak kaynakların, bu işte 
halka ve Devlete düşecek vazifelerin, nelerden 
ibaret olacağını tesbite yarayacak esaslı tetkik
lerin, ihtisas erbabı tarafından yapılması zaruri 
olduğu kanaatındayız- Bu tetkikler yapılırken, 
bazı memleketlerin -son senelerde hazırladıkları 
projelerden bizim şartlarımıza göre faydalanma
ğa da çalışılması tabiidir. 

Türkün geleneği olan dayanışma ve yardım
laşmayı, bugünkü ihtiyaçlarına uygun ve bütün 
yurttaşlarımıza şâmil bir şekilde gerçekleştir
mek yolunu tutmak için, esaslı tetkiklere biran 
evvel başlanmasını saym Hükümetimizden rica 
ederim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçe müzakereleri münasebetiyle vâki mâru

zâtımızı, îcra Vekilleri teşkilâtına ait iki müta
lâa ile bitirmek istiyoruz. 

Birincisi, iktisadi durumdaki fevkalâdeliğin 
istilzam eylediği tedbirler manzumesinin ahenkli 
ve insicamlı olarak zamanında almmalarmı ta
kip etmek vazifesiyle mükellef herhangi bir ve
kâletin gündelik meşguliyetlerinden azade ola
rak toplu görüşle çalışmak imkânına malik ve-
kâletsiz bir vekilin, vücudundan çok istifade edi
lebileceği mütalâasıdır. 

Bu, Başvekil işidir denebilir/Fakat bir kaç 
umum müdürlük doğrudan doğruya kendisine 
bağlı dururken yeni bir kânun lâyihasiyle Ge

nel Kurmay Başkanlığı işleri mesuliyetini de 
deruhte etmek üzere bulunan ve Hariciye ve Da
hiliye işlerini yakından takip etmeği ihmal ede- , 
miyecek olan Başvekilin, iktisadi işleri toplayıp 
tanzim ve takip etmesine maddeten imkân göre
miyoruz. 

Arzını faydalı gördüğümüz ikinci mütalâa da 
siyasi müsteşarlıkların yeniden ihdasıdır. Siyasi 
müsteşar her vekâlete lâzım olmıyaeağı gibi bazı 
vekâletlere birden ziyade lâzım olabilir. 

îyi seçilmek, vazifeleri ve salâhiyetleri isa
betle tesbit edilmek şartiyle siyasi müsteşarların 
vekâletlerde çok verimli ve Mecliste de faydalı 
olacaklarına kaniiz. 

Tam muvaffak olmuş bir siyasî müsteşarın 
şahsmda, tecrübeli bir vekil namzedi buluna
bileceği de kayda değer. 

Seri ye isabetli hükümet kararları isteyen ve 
bu kararların en verimli surette hemen tatbikma 
her zamankinden ziyade ihtiyaç gösteren dün
ya şartlan içinde yaşıyoruz. Böyle zamanlarda 
îcra Heyetini mümkün olan her yoldan kuv
vetlendirmeği aramak kadar tabii bir şey olmaz. 
Dışarıdan görüşümüzle faydalı bulduğumuz bu 
iki fikri muhterem hükümet şefinin yüksek tak
dirlerine arzederiz. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Halk 
Partisi Müstakil Grupu, saym Saraçoğlu Hü
kümetine bütçe müzakereleri münasebetiyle iti
madını yeniler; Vatanımıza ve Milletimize iyi 
hizmet etmeğe daima muvaffak olmalarını can
dan temenni eder. (Alkışlar) 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Arkadaşlar, 

bütçe münasebetiyle erkamdan ziyade Hüküme
tin müstakbel, yani önümüzdeki sene içindeki 
umumî faaliyeti hakkında bazı maruzatta bu
lunacağım. Yalmız bundan evvel sayın Maliye 
Vekilimizin izahları esnasında işaret buyurduk
ları bazı noktalar hakkındaki fikirlerimi ifade 
edeceğim. Sayın Bana Tarhan'm da beyan bu
yurduğu üzere, hakikaten bu seneki bütçemizin 
güzel bir vasfı; âdi ve fevkalâde bütçenin bir 
mecmua içinde toplanmış bulunmasıdır, ki bu, 
ilerisi için ve bütün muamelelerimizin intizamla 
yürütülmasi için güzel bir tezahürdür. Sonra 
Maliye Vekilimizin yine bizi çok sevindiren 
bir mütalâaları da, bu sene zarfmda hiç emis
yon yapılamıyacağı keyfiyetidir. Bu suretle 
Millet kürsüsünden önümüzdeki sene için hiç bir 
emisyon yapılmıyacağmın beyan edilmiş bulun
ması , paramızın umumî vaziyetini takviye ede
cek ve halkımızın da her suretle memnuniyetini 
mucip olabilecek ve muamelâtında kendisini da
ha tasarruflu, daha dikkatli harekete sevke-
deeek bir vaziyet olmak itibariyle bu da ayrıca 
mucibi memnuniyettir. 

Yine lâyihada gördüğümüz, memurlara ay
niyat yardımı keyfiyeti. Bunun da Parti Gru-
punda ne kadar ehemmiyetle arkadaşlar tara-
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fmdan te'barüz ettirildiği ve netice itibariyle 
Hükümetin bir an evvel bu hususu tatbik etmesi 
hususunda yapılan tavsiyenin güzel bir netice
sidir. Bundan dolayı da ayrıca memnuniyet ta
biidir. 

Yalnız sayın Kâna Tarhan'ın kıymetli mütalâ
alarında beyan edildiği şekilde, bunun bilinir ve 
muntazam bir şekilde olması ve artık hiç bir 
vakit kaybına da meydan yermeden tam ve kâ
mil bir şekilde tatbik edilmesi lazımdır. Zaten 
sayın Maliye Vekilimiz 14 milyon lira raddesin
de başlıyacak olan bu işin 35 milyon liraya ka
dar gideceğini söylemişlerdir ki bu da umumiyet 
itibariyle memurlarımızı, tamamiyle değilse bile 
geniş bir ölçüde memnun edecek bir keyfiyettir. 
Bir taraftan emisyona gitmemek, diğer taraf
tan bu suretle ayniyat yardımı muntazam bir 
şekle gireceği için muhakkak ki memurlarımız 
üzerinde 1943 senesine nazaran 1944 senesinde 
herhalde iyice bir vaziyet husule getirecektir. 
Bu da memnuniyete şayandır. 

Sayın Maliye Vekilimiz, Toprak mahsûlleri 
vergisi üzerinde durdular. 

Biliyoruz ki, Büyük Meclis geçende, daha 
bundan 15 gün kadar evvel, Toprak Mahsulleri 
Vergisi kanununu çıkardı. Geniş müzakerelere 
ve çok dikkatli tetkiklere mevzu teşkil eden bu 
kanunun, öyle umuyoruz ki, önümüzdeki yıl 
içinde çok semereli neticeleri olacaktır. Bunun 
güzel tatbiki neticesi olarak Devlet ambarlarına 
girecek geniş ölçüdeki mahsul, belki umumiyet
le müstehlikimizin daha bol ve daha geniş mik
yasta ekmek istiHkakina nail olmasını temin ede
cektir. Bu noktai nazaradan Toprak Mahsul
leri Vergisi kanununun tatbikmda bütün alâ
kalıların en geniş ölçüde ihtimam göstermeleri
ni büyük bir millet meselesi, halkın umumî ha
yatı için, hayat pahalılığı mevzuu için en esas
lı bir vasıta teşkil edeceğini takdir etmelerini 
çok ehemmiyetli görürüm. Şunu da ifade etmek 
lâzımıdır ki, 1943 senesi zarfında Toprak Mah
sulleri Vergisi kanununun, herhangi bir mües
sir altında olursa olsun güzel işlememiş olması 
keyfiyeti bugün şu andaki çekmekte olduğu
muz hayat pahalılığı vaziyetinin tahakkukunun 
büyük bir müessiridir. Eğer müstahsil Devle
te olan borcunu zamanında ve tamam olarak 
ödemiş olsaydı, eğer alâkalılar tam bir dikkat 
ve itina göstermiş olsalardı, bugün tahak
kuklar başka türlü olurdu ve şimdiki ekmek is
tihkakını da 300 gramda tutmak vaziyetinde 
kalınmaz ve binnetiee bol bir tevzie doğru gi
dilmesi neticesi olarak memlekette ücretlerin 
de bir dereceye kadar inmiş, hayatın da bu
günkü sıkıntısı kalmamış olurdu. Derhal söyli-
yeyim ki, asıl mütalâatımm sıklet merkezini, bi
lâhare arzedeceğim fiyat politikası teşkil ede
ceği için, bu husustaki mâruzâtım bundan iba
ret değildir. Şimdiki temasım, Toprak Mah
sulleri Vergisi kanununa ilgisi bakımındandır. 

Sayın Maliye Vekilimizin Düyunu umumiye-
nin tasfiyesi hususundaki güzel sözleri, bütün 
Türk çocuklarını memnun ve mesrur eden bir 
şeydir. Acı bir mazinin bu kötü mirasının te
mizlenmesi keyfiyetinin Büyük Meclise ve biz
lere nasip olmuş bulunması hepimizin kalbini 
fahr ile dolduracak bir vaziyettir. Bu cümle
miz için hakikaten derinliğimize kadar hissolu-
nacak bir vaziyet vücude getirmektedir. 

Hazine bonolarına halkımızın yaptıkları yar
dıma temas buyurdular. Bu da cidden mucibi 
memnuniyettir. Memlekette dahilî kredinin te
essüsü, memleketi ecnebi sermayeye müraca
attan müstağni kılacak bir kuvvet teşkil ettiği 
ve milletimizin daima kendi menabii ile inki
şaf edeceğini temin ettiği içn, bundan dolayı 
duyduğumuz haz da cidden büyüktür. 

Nakit mevcudunun ve devrinin artmış olma
sından bahis buyurdular. Bu da cidden mucibi 
memnuniyettir. 

Bu noktalan bu şekilde tebarüz ettirdikten 
sonra Bütçe Encümeninin yürüttüğü kıymetli 
mütalâalar; Encümeninde yaranın üzerine 
cidden parmağını basmış olduğunu gösterir. Büt
çe Encümeni şöyle diyor; Bir kaç senedenberi 
memleket müdafaasını sağlamak ve kuvvetli bir 
orduyu ayakta tutmak maksadiyle geniş ölçüde 
fedakârlığa katlanırken karşılaştığımız geniş ve 
önemli mesele fiyatlarda görülen devamlı yüksel
melerdir. 

Hakikaten, arkadalar bugünün en büyük der
di bu fiyat meselesidir. Bugünümüzün sıkıntısı 
budur, yarınımız için de bize endişeler vermek
tedir. Bugünümüzün sıkıntısıdır; halkımızın, ge
rek memur olsun, gerek dar gelirli vaziyette 
bulunsun, bir kısmı müstesna, umumiyet itiba
riyle halkın çekmekte olduğu müşkilât, sırf bu 
fiyat yükselmesi neticesidir. Sayın Maliye Veki
limiz güzel bir şekilde tebarüz ettirdiler ki; bu fi
yat yükselişi, yalnız memleket parasının artışın
dan doğma bir vaziyet değildir. Geçenlerde de 
bir münasebetle arzetmiştim, hepinizin de gör
düğü gibi, her memlekette, memleket parasının 
umumî hayatta fiyatlara yaptığı tesir muayyen 
bir miktara vâsıl olmaktadır. Halbuki» bizdeki 
hayat endeksi, bugünkü pahalılık, paramızın ar
tışı vaziyetiyle mütenasip olmayacak bir durum 
irae etmektedir. Bu sebepleri bulmak hususunda 
bir çok tetkikat yapıldı. Bütçe Encümeni bu bap
ta bir şey söylemiyor. Yalnız tahdit hakkında 
bir noktai nazar irae ediyorlar. 

Netekim sayın Râna Tarhan da beyanlarında 
bu noktaya iliştiler ve bu gibi iktisadi harp eko
nomisine taallûk eden, yani umumî fiyata mü
essir olabilecek mevzularda Devletin isabetli 
müdahalesine ve ahenkli, birbirini tamamlayıcı 
tedabir manzumesine ihtiyaç olduğundan bahis 
buyurdular,. 

Arkadaşlar, bendeniz vaziyeti kendi görüş 
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penceremden şöyle mütalâa etmekteyim. Eğer üç 
nokta esaslı şekilde tanzim edilecek olursa bu fi
yatların vaziyetine tesir yapmak mümkün olabi
lecektir. 

Bunlardan birincisi, ekmek ve buğday polti-
kasmın güzel kurulması ve işletilmesi, 

İkincisi murakabenin temini, 
. Üçüncüsü münakale sisteminin iktisadi gayeye 
göre uydurulması. 

Eğer biz bunları güzel yapabilirsek, öyle zan
nediyorum -ki, ilerisi için en salim bir vaziyete 
girmiş oluruz. Halbuki bu hususlarda tam, mat
lup veçhile bir ahenk kurulamadığı için - zaten Ka
na Tarhan da beyanlarının bir kısmında ahenk mev
zuuna temas buyurdular - bu ahenk temin edi
lemediği içindir ki, murakabe, münakalede ve 
ekmek müsellesinde şimdiye kadar muvaffak ola-
mamızın neticesi bugünkü sıkıntıya bizi dü
şürmüştür. Bugünkü sıkıntının bir tezahürü bu 
işin tanzim edilemeyişi gene ekmek ve buğday 
mevzuunun içindedir. -

Sayın Münakalât Vekilinin verdiği izahların
dan anlaşılıyor ki, şimdi şurada; burada çürüme-
kte olan mallarımız yoktur. Belki vardır, fakat u-
mumiyet itibariyle münakalât vaziyetinin bir dü
zene girdiğini ifade buyurdular, lâkin bugünkü 
münakale mevzuunda büyük sıkıntılar çekilmek
te olduğunu intihap dairelerinden dönen muhte
rem arkadaşlarımız ifade etmişlerdir. Fakat asıl 
mesele, tekrar ediyorum, bugün ekmek ve buğday 
vaziyetidir. 

Arkadaşlar, bugün mayısın 22 si olduğu halde 
henüz ekmek istihkakının artırılmış olduğu 
hakkında katı bir karara yarılmamış olduğunu 
görmekteyiz. Bunun bütün müessirlerini en ge
niş bir anlayış zihniyetiyle, benden çok tec
rübeli ye bilgili arkadaşlarımız, teknik olduğu 
kadar memleketin iç durumunu bilen ve daima 
intihap daireleriyle temas vaziyetinde bulunarak 
memleketin mahsul vaziyetini ye gelecek mah
sulün vaziyetini en iyi bir şekilde kestirecek du
rumda olan çok kiymotli, tecrübeli ve malû
matlı arkadaşlarımla yapmakta olduğum görüş
meler neticesinde hâsıl ettiğim intiba şudur ki, 
artık bugün memleketin şu pahalılık vaziyetinde 
ve haziran ayı içinde ekmek istihkakını geciktir
meden artırmak mümkündür. 

Bugüne kadar geçen zaman üzerinde durmuyo
rum. Hiç olmazsa bundan sonra haziran ayı içeri
sinde cesaretle arttırılabilirse bu memlekette ha
yat pahalılığına karşı iyi bir mücadele yapılmış 

v olacaktır. Ekmek köylünün hem katığı hem ek
meğidir. Şehirlerde dahi şimdi-ekmek katık ola
rak yenmektedir. Bugün bir çok aileler var
dır ki, yalnız ekmek yemektedir. Bu vaziyette 
ekmek miktarının artırılması fiyatının arttırıl
masını söylemiyorum - miktarının artırılması ha
yat pahalılığı üzerinde % 100 geniş ölçüde mü
essir olacak bir tedbir olacaktır. Arkadaşlar ba

kınız bunun için ikinci bir vaziyet tasviri görü
yorum o da şudur; Memleketin bugünkü duru
munda bir müselles tasavvur ediniz, müstehlik, 
müstahsil, Devlet otoritesi ve bütçe Evvelâ müs
tahsili de alalım. Biliyorsunuz ki, geçen sene fi
yatlar, buğday fiyatları yüz kuruşa yaklaştı ve 
geçti. 

Hükümetimizin son bir sene zarfındaki bir 
takım tedabiri ile bu vaziyet tersine doğru, geriye 
alındı. Bunun bir muvaffakiyet olarak bendeniz 
şahsen kaydederim. Ancak bunun nereye kadar, 
gidebileceğini ve müstahsili ne dereceye kadar 
ızrar etmiyecek bir duruma getirilebileceğini iyi
ce kestirmek ve hata etmemek lâzımgelir. Bu 
tıpkı tırnakla etin kesilmesi gibidir. Ben ki, 
umumî hayatm ucuzlatılmasını istiyen bir arka
daşınızım, fiyatları ucuzlatmak ve aynı zamanda 
gelecek sene müstahsili daha çok istihsal yapa
cak bir duruma getirmek imkânı gözönünde tu
tulur ve bunun için en sert şekilde tedbirlerle 
bu muhafaza edilebilirse mesele kalmaz. Yoksa 
bendeniz gelecek sene ekimin azalmasından ve 
müstahsilin umumî masrafını koruyamıyaeağiT}-
dan bihakkın endişe ederim. Bu itibarla işi müs
tahsilin zaviyesinden ciddiyetle ve esaslı bir şe
kilde mütalâa etmek lâzımdır. Arkadaşlarımızın 
vermekte olduğu malûmat ve bendenizin kendim 
edindiğim intiba odur ki, bugün memleketin bir 
çok yerlerinde müstahsilimizin elindeki mal kiy-
metlendirilememektedir. Bu önümüzdeki yıl bol 
bir mahsul olduğu takdirde müstahsilin umumî 
durumu "cok sıkışık bir vaziyete düşebileceği gö
rülmektedir. -' Yani şöyle de ifade edilebilir, bu
gün müstahsilin elinde Hükümete verebileceği, 
serbest piyasava değilse bile, Hükümetin serbest 
mubayaa üzerinden alabileceği vaziyet kendisini 
takviye edecek bir durumdadır, elinde mevcudu 
vardır. Bütün arkadaşlarımız, bilhassa yaylalı 
arkadaşlarımız., bu hususta hiç bir şey vermiyen, 
bir not vermiyen ayrı bir kauaattadır. 

Gelelim müstehlikin vaziyetine; biliyorsunuz 
ki, müstehlik kara borsaya gayet kötü vergiler 
vermektedir. Yani bugün İstanbul şehrine günde 
takriben 300 çuval açıktan un girmekte olduğunu 
söylüyorlar. Zaten bu, bunu bilen arkadaşları
mızın gözle gördükleri bir keyfiyettir. Her yerde 
yufka satılmaktadır, kadayıf satılmaktadır, şu 
satılmaktadır. Bunlar nereden geliyor? Kara 
borsadan geliyor. Binaenaleyh diğer taraftan 
da müstahsil, meselâ demin arkadaşlarımızın 
birinin söylediği gibi, İzmir'in kenarında un 
kırk kuruş olduğu halde İzmir'in içinde 90 ku
ruşa satılmaktadır. Bu tanzime ihtiyaç mesşeden 
bir keyfiyettir. GÖrülüypr ki, bununla müstahsil 
mutazarrırdır, müstehlik mutazarrırdır, Devlet 
otoritesi mutazarrırdır. 

Arkadaşlar; Hükümetin yerdiği iki kilo unun 
böyle büyük şehirlerde hayata büyük tesiri ol
muştur. Yerdiği bir kilo makarnanın faydası ol
muştur. 
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nın işde gösterilecek kolaylıkların muhakkak ki, 
hayatın ucuzlamasında tesiri olacaktır. 

Onun için bendeniz Hükümetten sureti kati-
yede rica ediyorum. Bu mevzuu katî bir şekilde 
ele alarak, bugünkü duruma göre, vaziyeti tes-
bit ederek, en cesaretli bir surette, bu istihkakı 
arttırmak meselesini neticelendirsin. 

Diğer taraftan şunu da ilâve edeyim ki, Hükü
metin. yapacağı tetkikat esnasında fakir halkın 
tam gıdası mahiyetinde olan bazlama,.börek ve 
simit • gibi şeyler üzerinde de Hükümetin bir 
tetkik yapmasını .karara bağlamasını faydalı 
görüyorum. Çünkü arkadaşlar; bir kere ta
savvur buyurunuz, yeni bir mahsul geliyor. 
Ambar zaten nakâfi bir vaziyettedir. Bu şe
kilde bu malın bir kısmını çürüteceğimize hal
kımıza enerji yapmağa elverişli olan bu unlu 
maddeler milletin, halkın vücudunu takviye 
edecektir. Bu millî menfaatimiz iktizasından 
değil midir? Düşünelim bir kere arkadaşlar; bu 
halde, bu şekilde yaşamağı tasavvur ediniz. 
Üstelik bunlar şeker de yiyemiyor. Evet; me
murlarımıza muayyen bedelle şeker veriliyor. 
Fakat halkın umumî iaşe vaziyetinde şeker fi
yatlarının bugünkü durumundan dolayı kâfi 
derecede şeker temin edemedikleri için, şeker 
ihtiyacını alamadıklarından kısmen olsun unlu 
maddelerle vücutlarını kuvvetlendirmeğe çalı
şıyorlar. Bu hususta sayın Rana Tarhan arka
daşımızın da bundan evvelki beyanlarında söy
lemiş olduğu gibi muayyen bir kalori miktarı 
doldurmalarında hayati mecburiyeti vardır. 

N^inaenaleyh, bu mevzuu da o mevzua bağlıya
rak takdirlerine bırakıyorum. 

Bu münasebetle fukaraya şeker tevz'i için, 
Hükümetin bir çare bulmasını zaruri görürüm. 
Merhum Refik Saydam zamanında şeker tev
zii hakkında bir prensip ortaya konmuştu. Son
ra tatbik edilmedi. Fakat tatbik edilmemesi 
sebebi hakkında tam bir fikir edinemedik. Yal
nız dendi ki, bu, kabili tevzi değildir. Böyle 
bir mütalâa ileri sürüldü. Halbuki pekâlâ ben
zin ve gaz tevzi edilmektedir. Bu gibi şeylerin 
tevziınde bir itiyat ve mümarese hâsıl etmiş bu
lunmaktayız. Binaenaleyh, fukaraya şeker tev
zii mevzuunda, Hükümetçe ehemmiyetle nazarı 
dikkate alınmasını ve bilhassa fakir çocukların 
vücutlarının şeker ihtiyacının takviye edilmesi
ni ehem görmekteyim. 

Arkadaşlar, fakir halka yardım hususunda, 
Hükümetin vermiş olduğu güzel bir karar var
dır ki, O da Kızılay'ın gayretiyle inkişaf et
mektedir. Bu sene Kızılay'daki tetkikatımız es
nasında gördük ki, Hükümet Kızılay aşhaneleri 
için bir milyon liraya yakın bir kredi vermiş 
bulunmaktadır. Bu kredi tam kullanılmış olma
dığı halde, izzeti nefislerini vikaye için,, halk
tan bir kuruş alarak onlara sıcak yemek vermek 
imkânı hasıl olmuştur. Bu vaziyet bir çok ha-
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yat kurtarmıştır. Kıymetli doktor arkadaşları
mız daha iyi takdir ederler ki kupkuru yemek 
yemek yüzünden halkımızın umumî sıhhatinin 
hırpalanmasına meydan vermemek te hepimizin 
memnuniyetle üzerinde duracağımız bir şeydir. 

Arkadaşlar, fiyat mevzuuna geçmeden ev
vel şunu da ifade edeyim ki, Hükümetin çıkar
dığı ihtikâr kararnamesi esas itibariyle faydalı 
bir teessüstür. Ancak bu kararnamenin tatbi
katında bilhassa fatura vaziyetinde bir çok 
şekle gidilmesi, bir çok tatbikçi vaziyet vücu-
de getirilmesi yüzünden bir çok sıkıntılı vazi
yetlerin hâsıl olduğu görülüyor. Yanlış telâk
ki edilmesin, lüzumsuzdur demiyorum, lüzum
suz olduğuna kani olsam onu ifâde ederim. Fay
dalıdır. Faydalı, iyi bir başlangıçtır. Zaten 
memlekette teşkilât namına, işletme namına 
ne yapılırsa iyi bir adımdır. Ancak fatura tan
zimi bilhassa havayiei zaruriye kalemleri üze
rinde olursa çok müşkülâtı mucip olabileceği 
için bunların tanziminde, hassatan halkın gı
da ihtiyaçlarına taallûk eden noktalarda 
Hükümetin, iktisat ve Ticaret Vekâletlerinin, 
bu kararnameyi esaslı bir surette takibetmesi 
ve tashihi' ieabeden noktaları bir tatbikat saf
hası addederek düzenlemesinde fayda ve zaru
ret vardır. iktisadi işleyişteki ahengi temin et
mek için bunu bir zaruret olarak mütalâa edi
yorum. Bir çok mütehassrs kimseler de böyle 
görmektedirler. Onun için ben Hükümetten ri
ca ederim, bu kararnamenin tadili ieabeden 
yerlerini, alâkalıların ve mütehassısların da mü
talâasını alarak tadil etme mevzuu üzerinde iş
lesinler. 

Bu mevzu!a ilgili olmak bakımından kâr 
hadlerine de temas edeceğim. Camla mensuca
ta aynı mahiyette hadler konması bir çok ten
kidi mucip olmaktadır. Yani kâr hadlerinde da
hi bir revizyon icabetm ektedir. Bugünkü du
rumda kırılacak camların mala bindireceği fi
yat vaziyetiyle, yerinde on sene dursa bile bir 
şey olmıyacak olan. bir top kumaşın kâr hadle
rinin aynı ölçüde konmuş olması bittabi haklı 
tenkitlere sebebiyet vermektedir. Buna sebe
biyet vermektense bunun daha esaslı bir reviz
yona tabi tutulmasında fayda gören arkadaşla
rımız vardır. Demin arzettiğim murakabe me
selesinin takviyesi pek lâzımlı bir keyfiyettir. 
Nitekim demin arzettiğim münakale, muraka
be ve ekmek... Bugün murakabe kâfi derecede 
kurul albüm iş değildir. Şimdi görüyoruz ki ye
ni kararnamenin aldığı şekilde murakabe bir 
dereceye kadar işleme vaziyetine bağlanmış 
oluyor. Ancak bunun henüz ne netice vereceği
ni kestirememekle beraber sıkı takviye edilme
si ve eğer cezalar kâfi gelmiyorsa Millî Korun
ma Kanununda bu baptaki hükümlerin takvi
ye edilmesinde, bilhassa bu mekanizmanın sı
kı kontrole tabi tutulmasında zaruret vardır. 
Çünkü bugüne kadar işi aksatan, Sami arkada-
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İlimizin bir beyanatında işaret ettiği gibi, asıl 
bu mesele adliye ile iktisatçı unsurun birleşeme-
miş olması keyfiyetidir. 

Dosya adliyeye natemam olarak geliyor. Ad
liye eksik gelen bir dosya karşısında hukuk esas
larından ayrılamıyarak indî ve takdirî bir takım 
hükümlere varamıyor ve adaletin muktazasına 
göre hareket ediyor. Halbuki vaziyet, bir çok 
defalar,- hakikaten bir mücrimin işin içinden sıy
rılıp gitmesine sebebiyet vermiştir. Delâili top
lama mevkiinde ve hukuku âmme dâvasını aç
mak mevkiinde bulunan, müddeiumumiden ziya
de, iktisadi organların, adliyenin önüne serdik
leri delâil ve cürmün unsurları tesbit edilmiş 
olmalı ve delâili, iktisadi organlar toplu bir va
ziyette getirmiş olmalıdır ki, adliye katî bir ka
rara varabilsin. Halbuki bu, eksik oluyor ve yü
rümüyor, netiee vermiyor. Binaenaleyh takip 
cihazına çok ehemmiyet vermek lâzımgelir. Ar
kadaşlar, bir adamın üç seneye mahkûm olması 
mühimdir. Fakat üç seneye mahkûm olur, evrak 
noksan olur, Temyize gider *ve noksanından dola
yı temyiz nakzeder neticede bu adam mahkûm 
olmazsa bu bir fecaattir. • 

Olagelmekte olan iş budur. Dosya geliyor, 
sevkedenler bir şey yaptık zannediyorlar, bir de 
bakılıyor ki, dosyanın içerisi bir bardak sudur. 
Onun için neticede vaziyet görüyorsunuz umumî 
şekilde şikâyeti mucip olan şekilde geliyor. Bina
enaleyh, umumî takibin şeklini kuvvetlendirmek 
lâzımdır. 

Şimdi fiyatlar mevzuunu bitirirken bizdeki 
fiyatların umumiyetle çok yüksek olduğunu gö
rüyoruz. Arkadaşlar, bu sene Sümerbank, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin tetkikatını yaparken 
gördük ki, demir fiyatları; bir parça siyasi ha
vanın durulması rüzgârı eser esmez, şuradan bu
radan yapılan fiyat teklifleri hemen, hemen ta-
mamiyle harpten önceki fiyatlara yakındır. Hat
tâ öyle fiyat tekliflerine mâruz kalınmak ihti
malleri vardır ki bu teklifler karşısında bizim 
fiyatların hırpalanmaması imkânı yoktur. Millet
lerarası fiyat düşüklükleri yüzünden bizim ikti
sadi müesseselerin zedelenmesi imkânı vardır. 
Binaenaleyh, Hükümetin bütün dikkatinin bu 
noktaya çevrilmesinde fayda görürüm. Dünya 
fiyatlarının muhakkak yakın bir zamanda çok 
düşeceği ve bizim iç fiyatlarımızla bu iki fiyat 
arasındaki farkın bizi çok müteessir edebilece
ğini ve iktisadi durumumuzda bir üzüntü mev
zuu olduğunun esaslı şekilde gözönünde tutul
masını çok ehemmiyetle arzediyorum. 

Dünya arasındaki para politikasına temas 
edecektim, hakikaten mühimdir, şuraya, biz buna 

'hazırlanıyor muyuz? Maliye Vekilimiz bizim ya
rınki para politikasına iştirakimiz ve.memleket 
iktisadiyatını koruma ve memleketin hayat sevi
yesini yükseltmek için ne düşünüyor, ne hazırlık 
yapıyor diye bir not koymuştum. Şayanı mem
nuniyettir ki, sayın Maliye Vekilimizin sözlerinin 

sonunda bu üzüntümü? 
t ARUKAN (Eskişehir,) — Hallettiler. 
F. F DÜŞÜNSEL (Devamla) — Hallettiler 

değil, yalnız yüksek dikkatlarmm bu yola çev
rilmiş olduğunu ifade buyurdular. Bu noktai na
zardan kalbime biraz rahatlık geldi. 

Bu mevzua girmişken, yani bu memleketin 
iktisadi yarınına temas etmişken bir nokta üze
rinde duracağım. O da şudur: kanunlarımızın 
yarınki milletlerarası mücadelede Türk milleti
nin güzel yer alabilmesini temin edebilecek bir 
durumda esaslı şekilde gözden geçirilmesi keyfi
yetidir. 

Arkadaşlar, fikrimi izah edeyim : Meselâ; bu
nun bariz misali Muamele Vergisi Kanunudur. 
Biliyorsunuz ki, beş kişiden fazla çalıştıranlar 
hakkındaki hüküm başka, beş kişiden az' çalıştı
ranlar hakkındaki hüküm başkadır. Şimdi bu, 
iktisadi hayatımızda bir sıkıntı yapmaktadır. 
Binaenaleyh milletin, yarın milletlerarası başka 
bir mücadeleye, daha korkunç, bugünkü müca
deleden daha ağır ve daha çetin ve daha yıpra
tıcı bir mücadeleye atılabilmesi için, milletimi
zi tam mânasiyle hazırlıyabilmek için, istihsal 
cihazımızı ve teşebbüsü şahsi cihazımızı takviye 
etmek lâzımdır. Binaenaleyh Sayın Maliye Ve
kilimizden, Hükümetten ve bütün iktisadi iş
lerle meşgul olan kiymetli arkadaşlarımızdan ri
cam şudur ki; memleket gençliğini, memleket ener
jisini istihsal sahasında, iktisat sahasında, ya
rin milletlerarası mücadelesinde çarpışabilmek, 
Türk milletini takat sahasına götürmek için, on
ların bu yola girebilmeleri için; kanunlarımızda
ki teşebbüsü şahsiyi kırabilecek, istihsali hırpa
layacak kayıtları mümkün olduğu kadar kaldı
rabilecek bir tertipleme, bir plânlama hakkında 
yüksek huzurunuza bir esas getirsinler. Aynı 
zamanda düşünülecek bir mevzu da memurların 
vaziyetidir. Arkadaşlar; Parti Komisyonunda 
ve gazetelerde intişar etmiş olan ve binaenaleyh 
her keşee ve bütün milletçe de malûm olan ra
porunda da tebarüz ettirildiği üzere bugün Dev
let bütçesinden 300 000 aile beslenmektedir. Bu, 
milletimiz, için çoktur ve bunun devam etmesine 
imkân yoktur. Bu, fazladır. ' Binaenaleyh, Hü
kümetin esaslı bir şekilde bu mevzuu da ele ala
rak tedkik etmesini ve memur adedi üzerinde ge
reken incelemeyi yapmasını zaruri görüyorum. 
Nitekim bu noktaya temas etmemekle beraber 
Sayın Bana Tarhan, Memurin Kanununa da te
mas buyurdular ve kiymetli mütalâaları ara
sında memur baremleri, teadülleri, ücretlilerin 
maaşa geçirilmesi ve Memurin Kanununun dü
zenlenmesi bakımından esaslı mütalâalar derme-
yan ettiler. Bendeniz de bu mütalâalara ek ola
rak kendi mütalâamı da ilâve etmek suretiyle 
diyorum ki, Hükümetimizden rica ediyoruz, 
umumî dünya düzeni başlamadan evvel bu mem
leketin iktisat mücadelesini yapabilmek için 1$^ 
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zımgclen seferberliğin bir malzemesi ve unsuru 
olmak üzere bu işe de yüksek dikkatlarını çevir
sinler. ' 

Son maruzatım; bilhassa harp sonrası için, 
yüksek huzurunuzda bilhassa arzetmek istedi
ğim budur, Hükümetin bütün dünyada görü
len hazırlıklara iştirak etmesidir. Bugün bom
balar dünyanın birçok yerlerinde tahribat ya
pıyor. O kanaatteyim ki, harp bittikten iki se
ne sonra bütün bu düşmanlar birbirleriyle, ik
tisadi, teşekküller şeklinde, elele vererek birleşe
rek, harabiyeti kaldıracaklardır. Binaenaleyh 
biz de kendi bakımımızdan lâzmıgelen iç ha
zırlığımızı yapsak, yarınki mücadeleye Türk mil
letini, bugünkü dâvaları nasıl kazanmakta ise, 
yarınki dâvaları da kazanmak için hazırlık yap
masını temenniden ibarettir. 

0. BAY AR (İzmir) — Sayın arkadaşlar; vak
tiyle bütçe müzakereleri başladığı zaman, şunu 
hatırlıyorum, Riyaset Makamından mebuslara 
şöyle bir ihtar vâki olurdu ve derlerdi ki, Büt
çe müzakeresi başladığı zaman sual ve istizah 
takrirleri durur, bütçe en geniş mânasında sual 
ve istizah mevzuudur .. Bununla o za
manın reisleri "Bütçe müzakeresinin demokrasi-
bakımmdan, millî hakimiyetin kullanılışı bakı
mından ne kadar önemli olduğunu mebuslar mu
vacehesinde tebarüz ettirmek isterlerdi. Hakikat 
te budur ki, bir mebus için millet namma Dev
letin varidat ve masrafını kontrol etmek kadar 
önde gelen vazife yoktur. Bu itibarla bendeniz 
de mebsluk vazifemi yapmış olmak için söz aldım 
ve düşündüm ki, söz almadan ve mütalâaları
mı, seçim dairemdeki müntehiplerimin dilekleri
ni, hattâ şikâyetlerini bu kürsüden söylemeden 
evvle rey vermiş olursam vazifemi hakkiyle yap
mış sayılamam ve aynı zamanda bütçeyi olduğu 
gibi kabul etmiş olurum. Hakikatte bütçe hak
kında benim şahsıma olduğu kadar müntehiple-
rime ait te sözüm vardır. Bunları müsaadenizle 
kısaca arzedeceğim. 

Diğer hatip arkadaşlarım da tebarüz ettir
diler, bu seneki bütçemizin bir hususiyeti var
dır. O da fevkalâde varidat ve masraflarla âdi 
varidat ve masrafların bir arada gösterilmiş ol
ması vazifemizi ifa bakımından elbette iyi bir şey
dir. Şunu da yakinen biliyorum ki, Maliye Ve
kâleti bu usulü tatbik etmek için uzun seneler-
denberi düşünmekte idi. Bu sene muvaffak ol
muştur, bunu memnuniyetle ben de karşılarım. 

Bütçenin masrafları ve masraf rakamları 
üzerinde kalemi elime alıp ufak bir hesap yap
tım. Fakat evvelâ şunu söyliyeyim ki, ben ne 
muhasibim ne de yardımcı bir kâtibim vardır. 
Eğer hesaplarımda yanılmışsam berveçhi peşin 
beni mazur görmelerini alâkadarlardan rica ede
rim. Fakat bunu doğrudur kanaatiyle ifade edi
yorum. ı i 

.v &$i bütçelerimiz 1940 senesindenberi müte-
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madi bir yükseliş tadansı göstermektedir. Bun
ların şimdi rakamlarını arzedeceğim: Bu sene 
bunun yanı başında millî müdafaayı ilgilendi
ren masraflarımızda 35 milyon lira bir noksan 
gördüm. Âdi bütçelerimiz yükselirken millî mü
dafaaya taallûk eden, bir bütçenin noksan gös
terilmiş olnıası günün ahvali dolayısiyle nazarı 
dikkatimi celbetmiştir. Fakat sayın Maliye Ve
kili bu hususta izahat verdiler ve düşünceme 
cevap verdiler. 

Dediler ki, geçen sene sarfolunup bu sene 
tekrar edilmeyen masraflarla telâfi edilecektir 
ve aynı zamanda ilâve buyurdular ki, sene içe
risinde tezayüt veya tenakusta olabilir. Şu hal
de bence netice şu oluyor ki, âdi bütçeler yük
selirken Millî Müdafaaya taallûk eden bütçe 
olduğu yerde kalıyor. Arkadaşlar eğer size bu
rada millî mücadeleye ait bir hâtırayı tekrar 
edersem belki beni bir masalcı telâkki buyur
mazsınız ve tarihî bir hâtırayı tekrar etmekle 
o zamanın şıevk ve heyecanını size yaşatabilir-
sem belki beni takdir edersinizi işte bu emni-
niyetle o hatırayı burada tekrar ediyorum. 
fSakarya zaferi olmuş ve ordumuz müstakbel 
taarruz için hazırlığa geçmişti. O zaman bijyük 
M'llet Meclisi ve Büyük Millet Meclisinin Hü
kümeti ordunun taarruz kabiliyetini yükselt
mek vo biranevvel neticei katiyeyi elde etmek 
için bütün gayretleriyle çalışıyorlardı. Bir iç-
timada bir mebus arkadaşımız Ordunun taarruz 
kabiliyetinin noksanlığından bahsetti ve bunu; 
malî müşkilâtın ve parasızlığın yarattığı zorlu
ğa bağlamak istedi. O zamanın Başkumandanı 
Gazi Mustafa Kemal Paşa derakap söz aldı ve 
cevap verdi. Cevaplarını aşağı yukarı aynen 
şu şekilde hatırlıyorum: dediler ki, Bir ordu
nun mevcudiyetini mevcut paramızla mukayese 
edemeyiz. Paramız vardır, ordu vardır; para
mız bitti, ordu inhilâl etti; benim için böyle 
bir şey yoktur. Para ister olsun, ister olmasın; 
ordu vardır, olacaktır; bu milletin istikbalini 
kurtaracaktır. 

Biz bu şiar üzerine Millî Müdafaa bütçesini 
tetkik etmek niyetindeyiz. Bugün dünyanın 
kasaphaneye döndüğü bir zamanda bütün cihan 
birbiriyle boğuşurken istikbalin bizim için ne 
gibi sürpirizler hazırladığını şu dakikada tah
min etmeğe imkân yoktur. Şu halde bütün 
millî gayretlerimiz ve bütün bütçe gayretleri
miz ordunun yükselmesine ve kuvvetlenmes'ne 
matuf olmalıdır. Bütün gayretlerimiz bu nok
tada toplandıktan sonradır ki, istikbale daha 
emniyetle bakabiliriz. Ordu için bence, ilâve 
edeyim ki, bütçe mevzuu ve mefhumu da yok
tur. Ordu bu milletin istikbalini, bu memleke
tin kurtuluşunu ve bu memleketin emniyetini 
daimî olarak kurtarmakla mükellef bir kuvvet 
olduğu içindir ki, istediği her şeyi, icabrnd^ 
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bütçemizin de üstüne çıkararak millî varlığı
mızla ödemeğe hazırız. 

Bütçenin askerliğe taallûk eden meseleleri 
üzerindeki noktai nazarım budur. Bunu arzet-
tikten sonra âdi bütçelere geliyorum. 

Bu rakamı arzederken Büyük Millet Mecli
sinin kabul ettikleri bütçelerdeki masraflara 
dayanıyor, ve sonradan yapılmış olan zam ve 
nakilleri bir tarafa bırakıyorum ve aynı zaman
da katî bir hesap verebilmek için mülhak büt
çelerin sarfiyatını da bu rakamlara ilâve ediyo
rum. 

Arkadaşlar; 1940 senesi bütçesinde 268 mil
yonu umumî, 87 milyonu mülhak bütçeler için 
masraf vardır. ki, bunların yekûnu 355 milyon 
ediyordu. 1941 senesinde 418 milyon, 1940 se
nesine nazaran fazlası 63 milyon,* 1942 senesin
de 532 milyon, fazlası 113"milyon, 1943 senesin
de 669 milyon; fazlası 137 milyon lira; 1944 
senesinde 802 milyon lira, fazlası 133 milyon 
liradır. Bunları cem ettiğimiz zaman 447 mil
yon lira tutuyor ki, Maliye bütçesinden mülhak 
bütçelere 17 milyon liralık yardım edildiği için 
bu yekûndan bunu indirdiğimiz takdirde 1940 
senesinden itibaren âdi bütçelere yaptığımız 
zamların yekûnu 430 milyonu bulmaktadır. 
Âz sonra bu mevzua tekrar avdet etmek sure
tiyle bu meseleyi bu noktada bırakıyorum. 

Arkadaşlar; Maliye Vekili de borçlarımız
dan bahsettiler. Ben geçen seneki bütçenin 
Bütçe encümeni mazbatasını okuduğum gibi bu 
seneki Bütçe Encümeni mazbatasını da okudum. 
Maliye Vekilinin beyanatına takaddüm eden 
bir fikrim vardır ve bence bu kanaat hâsıl 
olmuştu. Kendilerini dikkatle dinledim. Vazi
yetimizin endişeli olmadığını ve olsmıyacağını 
söylediler. Böyle olmasını bütün kalbimle te
menni ederim. Fakat kendi noktai nazarmı da 
Büyük Meclise dinletmeyi kendim için bir va
zife sayarım. 

Benim vaktiyle bulduğum rakama göre 1938 
senesinde umumî borçlarımızın yekûnu 534 000 000 
idi. Bunun. 324 000 000 lirası konsolide, 
210 000 000 lira dalgalı, kısa vadeli veya vadesiz 
borçlar idi. Yekûnu 534 000 000 lira tutuyor, 

Şimdi 1943. senesine gelince; bu yekûn 
1 480 000 000 a çıkmıştır. Yani .1,5 milyara mer
diven dayamıştır. Bunun 593 000 000 u, konso
lide, muntazam; 887 000 000 u dalgalı kısa va
deli veya vadesiz borçlardır. 
* Şunu da ilâve edeyim ki; bütçenin bir faslı
na bu borçların taksit ve faizleri ile beraber öden
mesi için 65 000 000 bir rakam konduğunu gör
müş idim. Maliye Vekili izahlarında bunun 
40 000 000 lira olduğunu söylediler. Şu halde 
Ufak bir hesap yaparsak ve konsolide olan borç
ları da bir tarafa bırakarak 887 000 000 kısa va
deli, dalgalı veya vadesiz borçların faizi konulan 
bu 40 000 000 liranın ne kadar küçük kaldığını 
ve maksadı ne suretle temin edeceğini düşünme-
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ğe bizi davet eden bir keyfiyet olur sanırım. ' 

Arkadaşlar, hatırlarsınız ve heciniz bilirsiniz 
dalgalı 'burçlardan maliyeciler korkarlar. Bunu 
adetâ bü%ççİ£rin intizamı namına bir yeba telâk* 
ki ederler. Kilâsik bir telâkkiye göre bütçenin 
tanziminde varidat ve masraflar sene içinde bir
birini koruyorsa o bütçe denktir» mütevazindir, 
yerindedir. İkinci telâkkiye göre bir bütçe vari
datı masraflarını ve masrafları için yaptıkları 
istikrazın yıllık taksitlerini yani annüitesini ka
pıyorsa p ,bjitc« dahi denktir. Son zamanlarda 
bu telâkki' kaoul edilmiştir, bendeniz de bunu 
kabul edenlerdenim. Çünkü aksi takdirde ve bil
hassa böyle zamanlarda bütçe yapmanın imkânı 
kalmaz. Fakat bütçenin annüitesi muntazam 
bütçeye girdiği takdirde bu nazariye tamam
dır. Dalgalı borçlar bütçe haricinde kalmakta
dır ve bunun karşılığı da 40 milyon liradan iba
rettir. Şu halde bu mevzu üzerinde ehemmiyetli 
bir surette durmak lâzımdır ve sayın Maliye Ve
kilimizin bu hususta izahat vermelerini rica 
ederim. * 

Para meselesine geliyorum: Para meselesin
de çok konuşmak niyetinde idim. Fakat Maliye 
Vekili çok şayanı şükrandır ki, bu elan'ımı 
kırdılar ve dediler ki: Son emisyon miktarı 
- ben de görmüştüm - 890 milyon liradır. Eğer 
iyi anlayâbildimse bu 890 milyondan sonra 
emisyon yapılmayacaktır. Eğer böyle ise kendi
lerini înillet muvacehesinde tebrik ederim. Fa
kat emisyon 890 milyon liraya vardıktan sonra 
şu veya bu sebep tahtında devam edecekse memle
ketin i|tisiiti malî ve iktisadi bakımımızdan teh
likeli telâkki ederim-

Para emisyonunun malûm olan bir takım 
esasları ve prensipleri vardır. (De fakto Devalua-
tion), kanuni devalüâsiyon olduğu gibi kanun şe
killerine ve usullerine uygun olarak ta fazla emis
yon yapılmakta ve yapılabilmektedir. Ben bu ikin
cisini reddedenlerdenim. Emisyon teamüle, usule • 
ve memleketin iktisadi bünyesine tevafuk etme
lidir. Ancak bu şartla yapıldığı takdirdedir ki 
emisyon haddi zatında zararlı olmakla beraber 
zararları tahfif edebilir. Harp zamanında emis
yondan kaçınmanın mümkün olmadığını söyle
mekle bu işe bir miktar insaf payı ilâve etmek 
isterim. v 

Fakat arkadaşlar; emisyon yapmanın şartla
rını hepimiz ve bir kere daha hepimiz bu mese
leyi mütalâa edebiliriz. Emisyon altın mukabi
linde yapılır, emisyon altına tahvili kabil olan 
dövizler mukabilinde yapılır, emisyon ecnebi ta
biriyle-(Pürman komersiyal) dedikleri ticari se
netler mukabilinde yapılır.. Bununla memlekette 
para tedavül hacmi ile iş hacminin, istihsal hac
minin mütevazin olması gayesi güdülür. Klâsik 
tâbire göre derler ki, eğer Merkez Bankası bütün 
vazifesini ihmal etse de sadece memleketin istih
sal ve iş hacmi ile mütenasip para tedavül haç-
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mini mutevazin' olaraİş yürütürse vazifesini tam 
ve kâmil bir şekilde yapmış sayılır ve biliriz ki, 
piyasada iş hacmiyle istihsal hacminden fazla 
para bulunduğu zamanlar da bunun adına enf i-
lasyön derler ve yine. biliriz ki, iş ve istihsal 
hacmine yetmiyecek kadar para bulunursa bunun 
adına deflasyon derler. Bunun her ikisi de bir
birinden. aşağı kalmamak üzere muzırdırlar. îş 
hacmi ye istihsal hacmiyle para hacmi mütenasip 
ve mütenazır olursa buna hakikî ve tabii vazi
yet derler. Bizim çıkardığımız paraların miktar
ları üzerindeki rakamları bir defa gözden geçire
lim. Harbe tekaddüm eden senelerden bir rakam 
alıyorum; 1938 senesinde para yekûnu 194 milyon 
lira idi. Bütün piyasamıza çıkardığımız para
nın miktarı yani tedavül ha«mi 194i milyon lira 
idi. Sayın Maliye Vekilinin izah ettiği veçhile. 
bu hafta içerisinde Merkez Bankasının ilân etti
ği rakam, 890 milyon liraya çıkmıştır. Miktar na
zariyesine ve tedavül hacminin iş ve istihsal hac
miyle mütenazır olması kaidesine bağlanılacak 
olursa ve istihsalimizin de bu miktara yaklaşmı-
yacak derecede az bulunmasına nazaran kolay
lıkla, tereddüt etmeden memleketimizde enf ilas-
yon vardır diyebiliriz. Ve bunu cesaretle söyle- ' 
diğimiz zaman millî muhitimize daha çok emni-
yetbahş olacağına kanaatim vardır. Çünkü cesa
retle ifade edilen herhangi bir'Şeyin devası, te
davisi bulunabilir. Fakat bir takım nazariyelere. 
bağlanarak dert hakikî şekilde ifade edilmezse 
paranın dayandığı diğer bir emniyet faktörü ze
delenir ve bu zedelendiği takdirde tedavisini bul
mak çok müşkül olur. 

Bizim son zamanlarda ve bilhassa son zaman
larda Merkez Bankamızda altın ve döviz stoku
muz yükselmiştir. Bundan ben paramız nokta
sından değil, fakat ilân edildiği veçhile istikbal
de yapılacak işlere yarayacağı için büyük mem
nuniyet duymaktayım. 

Fakat bu paralar, dövizler ne mukabili top
lanıyor! Bilhassa son zamanlarda, işaret ediyo
rum, saltığımız malların mukabilinde mal geti
remediğimizden dolayıdır ki, mal sattığımız 
memleketlerde dövizlerimiz kalıyor ve onun mu
kabilinde Merkez Bankası emisyon ysparaktan 
tediye ediyor ve bunun kendi hesabında mu
hafaza ediyor, yani satın alıyor. Şu halde mem
leketimizde ve piyasada mal bolluğu olmadığına 
nazaran bu vaziyet aynı zamanda bir enfilâayon 
vasıtası olduğuna göre bundan memnun olmak 
güe, bir şeydir. Bunu mal almak suretiyle bir en-
i'ilâsyon vasıtası olmıyaoak şekilde halletmesini 
Hükümetten rica ediyorum. Güç bir iştir, fakat 
çaresi de bulunmaz değildir. 

Altın mevzuuna gelince; şunu ilâve edeyim 
ki düıiya^a altın ; esasına ..dayanaraktan para sis
teminde* sebat'eâm yani-konvertibl denilen sis
temi muhafaza eden bahtiyar memleket kalmış
ımdır"? kalmamış mıdır? bilmiyorum, zannediyo

rum ki, kalmamıştır. Altın paranın kâğıt karşılı
ğı olarak ancak konvertibl olmasındadır ki, kıymet 
ifade eder. Götürüp kâğıdınızı verirsiniz, altını
nızı alırsınız. Böyle bir rejim kalmamıştır. Hat
tâ altın esasına dayanan para sistemi, ğrupunun 
başında gelen İngilizler harp sonrası için bu esa
sa avdet etmiyeceğiz diye beyanatta butunmakta-
dirlar. Bilmiyoruz, istikbal nasıl tecelli edr. Fa
kat hakikat olan şey şudur ki, para tedavül hac
minin memleketin istihsal ve iş hacmi ile müte
nazır olması lâzımdır. Bu yapılmadığı takdirde 
enf ilâsyon. vardır. Bunu bir misaİ ile teyit etmek 
isterim. Bunu yalnız zannediyorum ki, ben bu 
kürsüden, ilk def a olarak ifade etmiyorum. Ben
den daha çok salahiyetli heyetler, aynı zamanda 
salahiyetli zat olan Başvekilimiz d i rk i , o dâ bu 
kürsüden bunu ifade, etmişlerdir. Geçen sene, 
1943 senesi bütçe mazbatasında Bütçe Encümeni 
mizin şu değerli mütalaasını okumuştum; aynen 
arzediyorum: «Paranın çoğalması ise istihsalin 
ve ithalâtın aynı tempo ile yükselmesi şöyle dur
sun, bilâkis yukarıda da ârzedildiği veçhile bir. 
kat daha düşmesi yüzünden, fiyatları alabildiğine 
arttırarak hayat pahalılığına saik olmaktadır.» 

Sayın Başvekilimizin de ifadelerini bir hâtıra 
olarak, müsaadeleriyle arzedeceğim. 14 teşrini
sani 1942 tarihli beyanatında şu esâsı tesbit ve 
ifade buyurmuşlardı: «Alelûmum eşya fiyatları
nın bugünkü delice artışında filvaki istihsal az
lığının, ithalât noksanının, yanlış tedbirlerin, 
bilhassa doymajc -bilmiyen hırsın ve ihtikârın ge- -
niş hisseleri vardır. Fakat bütün bunların tesiri 
rüm ki ancak konvrtibl olmasındadır ki, kşymet 
kadar diğer bir vakıa vardır ki o da tedavüldeki 
Türk parasının mütemadiyen artması ve 
700*000 000 e çok yaklaşmış olmasıdır. Yani 
geçim zorluğunda hırsın, idhâlat azlığın ve sa-
irenin heyeti'mecmuasına muadil para fazlalı
ğının tesiri vardır. 

Bu çok yerinde olan mütalâalar ,' yürütül
düğü tarihte piyasadaki kâğıt paranın yekûnu 
694 000 000 idi.' Bu gün ise 890 000 000 lira. 
dır. Tam 186 000 000 lira artmıştır. Bütün 
bu maruzatım, paramızın emisyonu devam et
mesine göredir. Sayın Maliye Vekilimizin be
yan buyurdukları veçhile eğer, bunu olduğu rad
dede tutacak isek bütün bunlar kendiliğinden 
bertaraf olabilir. 

S. YARGI (Kocaeli) - Tabii... 
O. BAY AR (Devamla;) — Ve bu günkü pi

yasadaki para miktarı zarar vermeyecek bir şekil
de tamamen''bel'edilir ve istikbal için büyük em
niyet hasıl olur. Çünkü bu benim gördüğüme 
nazaran para meselesinin dayandığı birinci dere
cedeki faktör, emmniyet fâktörüddür. Bu fak
törün zedelenmiş olması , paramızın hangi rad
dede ve hangi miktarda tutulacağına dair resmî 
bir beyanat yapılmamış olmasındandır. Çünkü 

• mütamadiyen görülüyor ki, emisyon yapıl mak
tu. ve emisyon tandansı yükselmektedir. ^ 
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Piyasadaki altın meselesinden bahsettiler. 

Eğer şjzi yormuyorsam," altın meselesi hakkın
da ben de gördükllerimi arzedeyim. Altın me
selesinin sipekülatörlere ait olan payını bir ta
rafa bıraktığımız takdirde tesiri daha çok psiko
lojiktir, daha çok emniyet faktörüne dayanmak
tadır; Memlekette hayat pahallılığı yükseldiği 
zaman altın aranıyor. ve yükseliyor, psikolojik 
bir tesir memleketin harbe doğru yaklaştığı sanıl
dığı zaman para fiyatı yükseliyor, siyasi b.ir te
sir. Mevsim sonu köylüler mahsûlünü sattıktan 
sonra tasarruf etmek için altın alıyorlar, o za
man yükseliyor, ben buna tabii hal diyeceğim ve 
aynı zamanda kendilerinin paraya karşı olan nok
tayı nazarlarının bir işareti sayaeağım. Bunların 
hepsinden daha önemli olan , bizim Merkez ban
kasının ilânım gördükleri ve para emisyonu a r t 
tığı zaman oluyor, her kes altına koşuyor, işte 
burada emniyet faktörü hâkim rolünü ifa ediyor. 
Dersek ki, emisyonu burada olduğu noktada tu
tacağız, emniyet teessüs eder. Ve o yakıt ha
yat pahallılığı üzerinde de bunun tesiri olur, ta-
haffüf -etmiş olur. Bilmiyorum, bundan sonra 
para çıkarmıyacağız sözünü Maliye Vekili, tek
rar ediyorum, zabta geçmesi için bunu tekrar 
buyururlar mı? 

Yani 890 milyon liradan bir para fazla emis
yon yapmıyacağım, herhangi şekilde olursa ol
sun... Bövle midir? 

MALÎYE VEKÎLÎ F. AĞRALI (Elâzığ) — 
Hepsine birden arzı cevap ederim. 

C. BAYAR (Devamla) — Peki, teşekkür 
ederim. Deminki mâruzâtımı bir esasa bağla
mak için şunu da ilâve edeyim ki, paranın 
zaman zaman düşüşünde ve fiyat istikrarını 
muhafaza edişinde Almanlar'm piyasamızdan 
mal mubayaası için getirtip bankaları vasıta
sı yle sattıkları altınların da tesiri vardır. Bu 
bahisteki sözüm de burada bitiyor. 

Şimdiye kadar olan maruzatımla bir neti
ceye varmak istiyorum. Benim görüşüme göre 
1940 senesindenberi âdi x borçlar alabildiğine 
yükselmektedir. Fiyat ve hayat pahalılığı üze
rinde çok kuvvetli tesiri olan kâğıt para emis
yonu arzettiğim rakamlara vâsıl olmuştur. 
Borçlarımızın konsolide olan kısmr üzerinde 
durmuyorum. Fakat en çok korktuğum 887 
milyonu ifade eden dalgalı borçlardır. Bütün 
bunlar bir tarafta dururken vergi kaynakları
mız son haddine kadar zorlanmışken bizim ya
pacağımız şey bütçelerimizde âzami surette ve 
radikal bir şekilde tasarruf yapmaktır. Ben 
bu hususta endişe duyduğumu bir vazife ola
rak muhterem Heyetinize' arzediyorum, şüphe 
yok ki, takdir tamamiyle sizindir, Büyük Mil
let vekillerinindir. 

Geçenlerde Fırka müzakeresinde, ve artık o 
Fırka müzakeresinin mahremiyeti kalmadığı 
için ben de ondan bahsetmekte kendimde cesa

ret görüyorum, ummboyhr -görüştük ~ve 'Parti 
Bncü meninin çok takdire değer bir mesai ile 

,önüni>me Tbüyük bir muvaffakiyetle arzeftiği 
raporları büyük takdirlerle okuduk. Parti 
Encümeninin heyeti memurlara yardım kısmi
ni sadece memurların ıstrraptan kurtulması 
şeklinde telâkki etmedi, onu .ayrıca irtikâp' ve 
irtişanın hududunu bilmiyorum. Şunu ilâve 
edeyim ki, her şeyde oHüğu gibi bence bera-
eti zimmet asjldır. .İrtikâp ve irtişanın önüne 
geçecek ayrı bir tedbir olmak üzere de nazarı 
itübare aldı. Bize tavsiye ettiği şekil, memur
lara para yerine ayniyat verilmesidir. Ben de 
bu mütalâaya iştirak ediyorum- ve aynı zaman
da bize söylediği rakamlar içerisinde '302 bin 
625 ailenin yardıma muhtaç olduğunu ve bun
lara yardım yapılması lâzımgeldiğini işaret ".-et
ti. Yalnız 302 bin 625 ailenin içerisinde 42 013 
ailenin de ordu mensupları olduğunu beyan 
buyurdu. Bendenizee memur denildiği zaman 
ordu mensuplarîyle siviller arasmda bir fark 
olmadığı için esas olarak 302-bin'625 aileyi ele 
alıyorum. Bir aileyi ben de ortalama 4 nüfus 
kabul ediyorum. Bütçemizde gördüm, saym 
Bütçe Encümeninin raporunda okudum. Mali
ye Vekili arkadaşımızın da kıymetli mütalâa* 
larmı dinledim. Bu iş için 15 milyon lira tah
sis etmişİer, ilerde 35 milyona çıkaracaklar. 
Su şartla ki, varidatımız artar, Millî Müdafaa 
ihtiyaçlarından bakiye kalırsa bu miktar ilk 
iş olarak memurların ayniyatına tahsis edile
cektir. Ben bu 15 milyon liranın daha fazla bir 
miktara çıkarılabileceğini şüpheli kabul edi
yorum. Fakat bununla beraber 15 milyon lira 
ve 35 milyon lira üzerinden iki hesap yaptım, 
şu neticeye vardım arkadaşlar: 

15 milyon l i ra : 
15 milyon lirayı 302 625 aileye taksim etti

ğimiz zamanda ayda bir aileye 4 lira 13 kuruş 
düşmektedir. Nüfus "başına bir lira 3 kuruş 
demektir. Şu halde buna göre bir aileye ayda 
4 lira 13 kuruş vermek ve nüfus başına bir lira 
üç kuruş vermekle bu zavallıların halini ter
fih etmeğe imkân yoktur. Aynı zamanda 15 
milyon liranın büyük bir para olduğunu da ka
bul ediyorum. Verileceğini şüpheli zannettiğim 
ve verilmesini bütün kalbimle temenni ettiğim 
35 milyon liraya gelince; ayda bir aileye 9 lira 
60 kuruş düşmektedir. Nüfus basma 2 lira 40 
kuruş miktarında yardım isabet etmiş olacaktır. 
Bu dahi memurları terfih edecek bir kemiyette 
değildir. 

Şu halde bu para daha ilk senesinde bizim 
gözettiğimiz maksadı temin edemeden ortadan 
kalkıp bertarak edilmiş olacaktır. Bunun için dü
şündüğüm şey: Memurlar için esaslı bir koope
ratif kurmak ve bu 15 milyonu kooperatife ve 
memurlar hesabma mal etmek, mevcut koopera
tifleri kuvvetlendirmekle beraber bunlarm ba-
şma geçecek olan kooperatifler birliği ve menmrr 
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k r vaeıtasiyle kendilerine muhtaç oldukları mad
deleri tedarik etmektir. 

Hükümet, elindeki ve istihsal ettiği maddileri 
bunlara gayet ucuz bir bedelle verirse ve Hükü
metin elinde bulunan nakil vasıtaları bunları 
ucuz bir bedelle ye vakti zamanında naklederse 
ı&utavassıt payı olan kazanç ve kâr da köoperati-
fİpT kalırsa piyasa fayiatrnâ nazaran en az, % 20 
bir kâr tahakkuk edeceğini kabul ediyorum. Şu 
halde 100 lira alan bir memurun 30 lirasını ken
disine dilediği gibi sarf edeceğini düşünürsek 70 
liralık ihtiyacı için bu kooperatiften alış veriş et
tiği takdirde 14 lirası kendisine kâr olarak, 
piyasa farkı olarak kalmış olacaktır. Şu halde 
bana Öyle geliyor ki, iyi idare edildiği takdirde, 
bu kooperatif, 35 milyon liradan daha kârlı ve 
mfemurlann menfaatine daha uygun gelecektir 
ve. aynı zamanda bugün, fevkalâde zamanlarda 
olduğu gibi, yann dahi memurlarımız için bir 
emniyet mesnedi olarak ellerinde bir kuvvet ola
rak kalacaktır. Bunu düşünmelerini arkadaşla
rını dan rica ederim. 

^MemUrlar hakkındaki maruzatım bu raddeye 
gelmişken bir şeye daha işaret etmek isterim. Ti
caret Vekâletinin çıkarttığı konjonktür bülteni 
ejime geçti. Orada gördüm; diyor ki, Ankara'da 
100 lira ile geçinen bir kimse veya bir aile 1942 
senesi sonunda aynı şartlar altmda, geçinebilme
si için (307) liraya ihtiyaç vardır. 1943 niha
yetinde bu miktar (326) liraya yükselmiştir. Şu 
halde bunu bir sermayedara ; teşbih edersek, 
sermayesine kaybetmiş ve üç misli de borç ve za
rara girmiş vaziyete gelmiştir. Memurların bu
günkü halini bu şekilde tavsif etmek mümkündür. 

Görüyoruz ki, bütçede, sermayesini kaybet
miş, zaruret içerisinde bulunan memullardan 
kazanç vergisi alıyoruz. Geçim muvazenesizliği 
içimdedirler, kendilerinden muvazene vergisi alı
yoruz, buhranın içine düşmüşlerdir, kendilerin
den buhran vergisi alıyoruz. Aynı zamanda bir 
de tayyare vergisi alıyoruz. Tayyare vergisinin 
memleket müdafaası ile alâkası olduğundan do
layı buna ilişmiyeeeğim. 100 lira ve daha fazla 
alanlardan alınması lâzım geldiği kanaatini iz-
lıat edeceğim. Ondan aşağısını ihtiyarî bırakaca
ğım. Şu halde, memurların terfihi düşünülür
ken ilk ve seri iş olarak bu vergilerin kendilerin
den alınmaması muvafık olacağı kanaatini izhar 
ediyorum. 

Fakat af buyurun: galiba gençliği kaptırmışız, 
gözlüğümün camını düşürmüşüm, notlarımı nasıl 
okuyacağım onun endişesi altındayım.' 

Parti Encümenimizin raporunda» umumiyetle 
dokunduğu noktalardan biri de barem meslesidir. 
Arkadaşlar, ben barem meselesi hakkında şahsi 
noktai nazarımı arzedecek değilim. Benim tecrü
beme ve kanaatıma göre barem blihassa ticari 
ve sınai şekilde teşekkül eden müesseselerde eyi-
lik yerine zarar getirmiştir. Ve bu zarar halen 
d.evam etmektedir. Baremin, ticaret müeşsesele-
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rine, smai müesseselere teşmil etmeden evvel ve 
teşmilden sonra memleketimize tetkik içien gtirmiş 
olduğumuz Avrupa'lı mütahassıslarm raporlarını 
okumalarını alâkadarlardan rica ederim. Parti En
cümenimizin barem için söylediklerini delil ola
rak ta huzurunuzda aynen okuyacağım: «Barem 
kanunu netice itibariyle keyfiyeti kemiyete feda 
eden bir ruh taşımaktadır. Bu sistemden vaz geçi
lerek adedi az keyfiyeti yüksek ve olgun memur 
kadroları vücuda getirecek esasları ele almak ve 
mevzuatı ona göre tanzim etmek ergeç, gidilecek 
bir yoldur. Bu çok kıymetli tavsiyeye şimdi 
söyliyeceğim, fıkra ilâve edilmiştir: » Barem ka
nununda yapılması düşünülen değişikliğin ikti-
tisadi işleri bütün, dfinyaca mücerrep olan ikti
sadi işlere uygun olarak yürütmek düşüncesine 
•göre yapılmalıdır. 

Yani bir müessesenin kazancını arttıracak 
surette çalışan ve bu. niakesatla msuliyet yüklen
mekten çekinmiyen âmir ve memurlar ona göre 
mükâf atlandırılabilmelidir.) 

Ben de öyle zannediyorum ki, muhterem 
Parti Heyetinin bize verdiği bu direktif tama
men yerindedir ve gidilecek yolu isabetli bir su
rette tâyin etmiştir. Arzu buyurursanız maddi 
delilleriyle tevsik edebilirim. 

Yüksek Murakabe Heyetinin bir raporunda 
resmen ifade ediliyordu; malî müesseselerimizin 
birindeki memur adedi Hakkında bize malûmat 
veriyordu ve aynı zamanda yapılan masrafları 
ve tahsisatı raporunda gösteriyordu. 1939- da 
202 olan memur adedinin 1943 te (513) e var
dığını gösteriyordu ve ilk zamanlarda 554 bin 

] lira olan tahsisatın bir milyon 19 bin liraya geç
tiğini söylüyordu. Bu, . resmî olarak Murakabe 
Heyetinin etüdüne istinad eden bir keyfiyettir. 

Arkadaşlar, malî ve sınai müesseselerde bare
min iş randumanı üzerinde yaptığı menfi tesirin 
yatnbaşında ve aynı zamanda masraf yükselişleri 
vardır. Kifayetli memurların başka iş bulup di-
£er yerlere intikali dola.yısiyle, mütehassıs ve 
kifayetli memur yerine çok memur kullanmak 
suretiyle hem müesseselerin iş randımanı azal
mış ve hem de çok pahalıya mal olmuştur. Mu
rakabe heyetinin bu arzettiğim rakamlarını söz
lerimin müeyyidesi olarak gördüğüm için huzu
runuzda serbestçe görüşmek için bana bir vesika 
olur mütalâasiyle arzediyorum. 

Maruzatım daha devam edecekti. Fakat kısa 
kesmek niyetindeyim. Yalnız İzmir'de geçen se
ne ve bu sene bulunduğum şırada müntehiplerim 
bana şikâyetlerde bulundular..Kendilerine vaitte 
bulundum: Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsü
sünden arzularını dileklerini Büyük Millet Mec
lisine arzedeceğim dedim. Bu v&idi ifa etmek 
için mâruzâtta bulunuyorum. İzmir ve talısisen 
Ege mııiitakasınm en mühim meselelerinden 
biri tütündür. Geçen sene İzmir'e gittiğim zaman
da zürrain şu şekilde şikâyetine muhatap oldum. 
Şubatta aldıkları tütünü ve hattâ 260 kuruştan 
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pazarlığını yaparak tesellüm ettikleri halde ma
yıs ayı zarfında idi henüz bedelleri tesviye edil
memiş ve aynı zamanda 260 kuruşa aldrğı tütün 
bedelini 200 kuruştan ödemek için inhisar ida
resi zaruri zorlamakta bulunmuştu. Bu hususi 
bir şikâyet. 

Umumî şikâyet şekline gelince kendi konten
janlarından fazla tütün aldıkları için tütünleri 
iyi muhafaza edememek suretiyle bir kısmını dâ 
ziyaa uğrattıklarını ifade etmişlerdi. Bunun ha
kikat olduğunu bildiğim için tekrar ediyorum. 
Bu sıeneye gelince vaziyet büsbütün başkadır. 
Şunu arzedeyim ki, Hükümetin alış verişler üze
rindeki müdahalesini halk ve zürra memnuniyet
le karşılamaktadır ve bunu bizzat beklemektedir
ler ve rica etmektedirler. 

Nâzmı rolünü ifâ etmek üzere vücude getiri
len şirketler şimdiye kadar kendilerine çok na-
fi olmuşlardır ve Ticaret Vekâletinin ve gerekse 
diğer vekâletlerin zürra üzerindeki fiyat rolünü 
muvazenesini tesis etmek hususundaki gayretle
rine karşı bu seneye gelinceye kadar çok ziyade 
beyanı memnuniyet etmekte idiler. Bu sene 
mahsulün piyasada satılacağı zamanda vaziyeti 
endişeli gördükleri için ilgili makamlarm dik
kat nazarını celbetmişlerdir. Her nedense bu iş 
lâyiki veçhile nazara alınmadığı içindir ki, pi
yasa açrIdığı - zaman tütün fiyatlarında bir pa
nik olmuştur. Bu panik haylıca devam etmiştir. 
Diğer mmtakalara nazaran ve geçen sene fiyat
larına nazaran İzmir'de tütünler binnisbe çok 
ucuza satılmıştır. Elimde gerek İzmir piyasası 
ve gerek diğer piyasalara ait rakamlar vardır. 
Bunları uzun uzadıya söylemek suretiyle sizi 
yormak istemiyorum. Hakikat olan şudur ki, 
piyasada nâzrmlık rolünü ifade edelim derken 
zürra bundan mutazarrır olmuştur. Bana verilen 
rakamlara göre bu zarar 15 milyon liradan aşa
ğı değildir. Zürrarn bazıları ile konuştum. Ken
dileri bizzat çalıştıkları takdirde istihsal ettik
leri tütünün ucu ueuna geldiğini ellerinde borç
larını ödedikten sonra beş, on lira gibi az bir pa
ra kaldığını söylediler. Fakat gündelikçi çalış
tıran zürraın umumiyetle değilse bile ekseriyetle 
zarar ettiklerini iddia etiler. Geçen senelerde oldu
ğu gibi Ticaret Vekâletimizin nâzımlık rolünde ve 
bilhassa bu tütün gibi memlekete büyük servet
ler getiren bir işte daha dikkatli bulunması 
için bu kürsüden bunları arzetmeği ken
dim . için bir vazife saydım. 

Sıtma meselesinden de bana bahsettiler. Fa
kat sıtmadan bahsetmeden evvel Sıhhiye Vekili
mize bu kürsüden şahsım namına teşekkür etmek
le söze başlryacağım. Cumhuriyet rejiminde hiç 
bir şey tesadüfe bırakılamaz. îyi olan da, fena 
olan da tedbirin bir neticesidir. Bu sene memle
ketimiz tifüs salgmmdan kendisini kurtarmıştır, 
böyle bir salgma mâruz kalmamıştır. Bu, şüphe 
yok ki Sıhhiye Vekâletimizin tedbiri neticesidir 

veyahut bu tedbirin iyi netice vermesinde büyük 
rolü vardır. Kendilerine ve vekâletlerine bu yol
da büyük teşekkürlerimi izhar ettikten sonra 
müvekkillerimin şikâyetlerini ifade edeceğim. 
izmir'de, o cennet gibi yerde sıtma, şimdiye ka
dar görülmemiş derecede tahribat yapmaktadır. 
ölüm vakaları çoğalmaktadır. Bunu ilk hamlede 
kininsizliğe hamletmektedirler. Biliyoruz ki 
efendiler; harp başladığı zaman şimal memlekete 
leri ve harbe girmiyen memleketler geçen har
bin, 1914 - 1918 harbinin neticelerini görerek 
muhtaç oldukları maddelerini zamanında ithal 
etmişlerdi. Hususi sermaye ve resmî sermaye ile 
muhtaç oldukları maddeler . üzerinde memleket 
dahilinde stok yanmışlar ve aynı zamanda bunu 
tevzi için teskilâtlâtîandmlmıslardı. iaşe stoku 
ve memleketin istihsalâtı hakkındaki noktai na
zarımı ifade etmek isteseydim bunlar hakkında 
uzun boylu bahsedecektim. Fakat eörüyorüm 
ki, vakit geçmiştir, sözü uzatmıvacağrm ve bu 
bahis üzerinde durmıvaeağım Yalnız kinin me
selesi üzerinde duracağım. Bununla demek isti
yorum,ki, vaktü zamaniyle kininin mpmlekete 
getirilmesi mümkündü ve hâlâ da m ü l k ü n oldu
ğunu zannedenler vardır. Bilivoruz kî. harbin 
bidavetinde ve yakm zamanlara kadar da 
mümkündü. Buna ilâve ettikleri di^er bir Rey 
de T. C. işaretli yeşil band^ollü kininler, kara-
borsava dökülerek yüksek fîvatlarla sat ı ld^mı 
söylüvorlar. Ben ^örmedim. kininlerin, nivasava, 
karaborsaya dökül erk yüksek fivatlarla sat/rldr-
înnı bana. ifade ettikleri zaman divnrlardı ki. siz 
bunu bahsettiriniz zaman ilgili makamlar, sîze 
b i rçok mazeret serded<v>ekler. Sîz kanaat p-pti-
rirsinîz getirmeksiniz. Fakat bizim kn^Vtti^îmiz 
canlara ve içinde butunduğumuz tehlike v ıstı
raba karsı bu mazeret asla para etmez. 

Sözüm burada bitiyor. . 
Alacaühm cevar> bütçe hakkrnda. vereceğim re

yin rensrini tâvîn edecektir. 
C. S. BAPTRAS /Gflsianie'to — Biît/»PVP ait 

gerek savın Malîve VeHli. g-erek dî^er üç nat*T> 
arkadanım izahlardı dikkatle dinledim. "M^lî-
live Vekilini verdimi izahatta eks'k erördıiSfim 
nokta. Hükümetin umumî bîr iktisadi kalkın
ma nlâuT mevcut olmamasıdır. 

Bir HüMimetîn vazifesi memleketin harice 
karsı istiklâlini korumak olduğu kadar dâhilde 
de mesut, müreffeh ve* sıhhatli b ' r cemiyet se
viyesine milletin çıkarılmasıdır. Bunun için de 
memleketin bütün iktisadi ve beşerî memba ve 
kuvvetleri seferber edilmelidir. Bunu yapa
bilmek için istihsalden istihlâke kadar ticari, 
zirai, sınai ve ümran sahalarında çalışmak mem
leket kuvvetlerini tek elden idare edilecek tarz
da teşkilâtlandırmalı ve seferber edilecek be
şerî ve tabii kuvvetlerini cemiyetin seviyesini 
yükseltmek için büyük bir iktisadi plân hazır
lanmalıdır. Amma harp içinde bir iktisadi 
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plân hazırlanmak ve tatbik edilmek imkânı olup 
olmadığı hatıra gelebilir. 

\ Arkadaşlar; harp içinde olan milletlerin ik
tisadî plânlan ve programları mevcuttur ve tek 
elden idare edilmektedir. Biz de bir plân tan
ziminden sonra bu plânı zamanın icaplarına gö
re programlandırabiliriz. Bugün memleketin 
sanayi kabiliyetini tesbit etmeden yapılacak 
verimsiz elektrik santralının ne faydası vardır. 
Yahut bu memleketin ziraî ve iktisadi verimi 
meydana çıkarılmadan bir iskân ve toprak si
yaseti takip etmek mümkün müdür? İktisadi 
hâdiselerin bir birinden alâkasını günlük hâ
diselerde de görmekteyiz. Bugün kömür dâva
sı îk+isat vekâletinin olduğu kadar Münakalât 
Vekâletinin de bir uğraşma mevzuudur. Ziraat 
meselesi tetkik edilmeden Ticaret Vekâletinin 
buğday ve toprak ofis siyasetinin tatbik imkânı 
var mıdır? İşte iktisat, ticaret, ziraat münakalât 
ve nafiaya ait beş muhtelif vekâletin mev
zuu iştigali olan fakat hakikatta tek iktisadi 
mevzua taallûk eden birkaç misal verdim. Bu
nun için millî iktisat vekâleti kurulmalı. îca-
bederşe işlerin envaına göre bu vekâlet teknik 
muhtelif müsteşarlıklarla teçhiz edilmeli. Fakat, 
Hükümete ve Meclise karşı bütün iktisadi işler
den tek bir şahıs mesul olmalıdır. 

Hükümetten ikinci bir temennim: Memleketin 
mülki teşkilâtına taallûk etmektedir. Liberal ve 
fertçi, Fransız Cumhuriyetinden alınan idarei 
umumivei vilâyat kanunu gözönünde tutlarak 
memleket yalnız asayiş bakımından birliklere ay
rılmıştır. Halbuki, Halkçı ye Devletçi Türkive 
Oumhuriveti Hükümeti, memleketi iktisadi bir
liklere avrılmalı ve mevzuat buna göre değişerek 
bu birliklerin basma valnız asayişi temine me
mur değil. Devletin iktisadi programının nigeh-
bariı ve tatbiko.isi memurluklar ihdas edilerek bu 
sıfatı haiz zatlar getirilmelidir. îste benim büt-
çevfi ait temennilerim bundan ibarettir. 

H. BAYTTR (Manisa) — Sövliyeceklerimin 
bir kîsmı sövlenilmistir. Onları geçeceğim. Umu-
mivetle iktisadi ve -mânevi durumumuz üzerinde 
durmak istivomm. Ben bu kanaattayım ki ikti
sadi, içtimai ve mânevi denklik olmadıkça bütçe 
denkliei de esas itibariyle olamaz. Bu itibarla bu 
meseleler üzerinde durmak istiyorum ve Hükü
meti tenkit etmek istiyorum. Bu söyliyeçeklerim 
sözler arasında çok kere söylenilmiş olanlar da 
vardır. Bu kısımları da büsbütün çıkarmıyaca-
ğım çünkü bir kül teşkil etmesi lâzımdır. Bu 
tenkitler bu kürsüden ne kadar çok yapılırsa 
halkın çektiği iztıraplar ve sıkıntılar bu kürsüde 
ne kadar mâkes bulursa Büyük Meclisin halkın 
üzerindeki mânevi tesiri ve nüfuzu o kadar kuv
vetlenmiş olur ve bu suretle şurada burada gizli
ce teşekkül ettiğini işittiğimiz şeylerin, iktisadi 
ve mânevi durumumuzun bozukluğu ile artması 
melhuz teşekküllerin faaliyetlerini o kadar bal
talamış oluruz ve dolayısiyle biz burada halkın I 
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şikâyetlerini ne kadar çok aksettirsek Hükümete 
o kadar yardım etmiş oluruz, zahiren tenkit edi
yor görüşmekle birlikte bu nobtai nazardan ha
reket ediyorum. 

Şimdi Hükümeti tenkit ederken bir defa esas
lı bir meseleyi gözönünde tutmak lâzımdır. O da 
içinde bulunduğumuz müşkülâttır. Bu müşkülâtı 
küeümsemiyeeeğim.. Biliyoruz ki, dış ticaretimiz 
mefluç denecek kadar azalmıştır, vakıa rakam ba
kımından yüksektir, fakat fiyat yüksekliği dola
yısiyle esas bakımdan hakikatte çok azalmıştır. 
Yine biliyoruz ki, deniz nakliyatı büyük mikyas
ta felce uğramıştır, yahut çok azalmıştır. Her 
şey demiryolu üzerine binmiştir. Ayni zamanda 
demiryolları üzerinde askerî nakliyat da vardır. 
Bütün bunların herbiri sıkıntı ve pahalılık âmi
lidir. Bundan başka bir kaç yüz bin kişi istihsal 
sahasından alınmış eskisinden daha büyük ölçü
de müstehlik bir vaziyete konmuştur, o da asker
lerdir. Bunların hepsi nazarı dikkate alınarak 
vaziyet mütalâa edilmelidir. Vaziyeti, bütün bun
ları nazarı dikkate alarak mütalâa da etsek gö
rürüz ki bugünkü muazzam pahalılık, % 500 ü 
bulan pahalılık bunlarla kabili izah değildir. Ka
bili izah değildir, çünkü dünyanın hiç bir müs
takil memleketinde böyle bir şey. yoktur. Harp 
içinde oldukları halde dahi bugün müstakil mem
leketlerde % 20 - 30 hayat pahalılığı olduğunu 
kendi ajanslarımızla ilân ettik, dolayısiyle bugün
kü ağır durumumuzdan, hattâ tâbirden korkma
malı feci durumumuzda yanlış ve eksik tedbirle
rin önemi çoktur. Bunu ancak kabul edersek, bu
na göre çalışırsak bir şey yapabiliriz. Yoksa bunu 
şöyle gizlemeğe, örtmeğe kalkışırsak bunun mâna
sı yoktur. Bir iş göremeyiz. Başka bir mazeret 
daha serdediliyor, karaborsa mazereti. Denili
yor ki, her memlekette karaborsa vardır. Kara
borsada şu veya bu pahalılıkta mal satılıyor. Bir 
defa esas meseleyi olduğu gibi almalıdır. En zen
gin kısımları yüzülmüş demek kadar tahrif edil
miş, üzerlerinden en az iki defa istilâ orduları 
gidip gelmiş olan yerler ve ülkeler nlûstesna he
men bütün müstakil ülkelerin savaşa katılmış ol
sun olmasın - piyasalarını alırsak şunları görü
rüz, oralarda vesika usulü vardır. Bu vesika ile 
dağıtım bir adamm aşağı yukarı normal ihtiya
cını karşılamaktadır, yahut bunun % 80, 90 nı^ 
m karşılamaktadır. Bununla iktifa etmiyenler ve
yahut da fazlasını isteyenler olursa karaborsa
dan 10 mislini, 20 mislini vermek suretiyle mal 
almaktadırlar. Şimdi bunu örnek, olarak getir
diğimiz vakit şunu da belirtmeliyiz: Bizde yal
nız ekmek fiyatı makuldür. Bütün öteki şeyleri 
başka memleketlerin karaborsası fiyatlarına ben
zeyen fahiş fiyatlarla piyasadan alınmak mecbu
riyeti vardır. Beş misli, on misli fahiş fiyatla 
almağa mecburuz. Dolayısiyle bizim yanlış 
ve eksik tedbirlerimizi örtmek için bazı memle
ketlerde karaborsa vardır demek doğru değildir. 
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Oralardaki karaborsa ile, bizim memlekette ak-
borsa birbirine benzer vaziyettedir. Çünkü ora
lardaki karaborsada hangi fiyatlarla satış yapılı
yorsa - ki, onların ihtiyacının fevkinde olan 
şeylerdir - bizim alelade borsada o fiyatla satılı
yor ve bir çok kişi alamıyor. Dolayısiyle şunu 
açık olarak kabul etmeliyiz ki, Hükümetin ba
şarısızlığı yüzünden ihtikâr alıp yürümştür. An
cak bu böyle kabul edilirse, ona göre bir çare 
bulunabilir. Bunu serdetmek, bunu söylememek, 
yahut yarım yamalak söylemekle işin önüne ge
çilemez. Onun içindir ki, yanlış ve eksik tedbi
rimiz yüzünden ihtikâr almış yürümüştür diyo
rum. Şimdi umumiyetle fiyattan alalım, buğday 
fiyatını alalım. Bugün köylünün elinden buğday 
25 kuruşa almıyor, yahut 25, 30 kuruş civarın
da almıyor. Bu fiyatla müstahsilden alman buğ
day müstehlike kaç paraya intikal ediyor. Ek
mek şeklinde normal surette intikal ediyor. 
fakat pek büyük ölçüde, küçüksenemeyecek şe
kilde, istanbul'da» Ankara'da, İzmir'de hemen 
her bakkala yahut zengin mıntakalarm bütün 
bakkallarında un satılmaktadır. Bugün İstan
bul'da 120•- 180 arasında, un almıyor. Beyaz ek
mek, francala ekmeği her yerde bulunuyor. Bun
lar yasaklara rağmen oluyor. Bu ne demektir? 
Her kilo buğday veya un basma muhtekirin ce
bine 100 ve küsur kuruş girmektedir. Bunu, kim 
kazanıyor? Müstehlik alabildiğine fahiş fiyat 
ödüyor, muhtekir kazanıyor. 

Başka bir madde alalmı kuru üzüm: 
Müstahsilden kuru üzüm 37 - 45 kuruş ara

sında alınmıştır. Bakkallarda, kutu içinde değil 
avuçla alınıp teraziye konan kuru üzümden 
bahsediyorum; 95 - 100 arasında satılıyor. Yani 
% 150 kadar ticaret vardır. 

Kuru fasulyeyi alınız: 40 - 45 kuruşa köylü
den alınmıştır. Şehirlerde 80 - 90 - 100 kuruşa 
satılmaktadır. % 110 - 120 kadar bir kâr vardır. 

Bütün kuru sebze ve yemişlerde vasati ola
rak % 100 - 150 miktardakazanç olduğu ka
bul edilebilir. 

Bütün yeşil sebze ve yemişlerde ise vasati 
olarak % 200 - 300 - 400 arasında kazanç vardır. 

Şimdi bütün bu mahsulleri yetiştirenlerin 
haleti ruhiyesini gözönünde tutalım. Bir adam 
bütün yıl çalışıyor, bütün varlığını ortaya ko
yuyor, yetiştireceği mahsul olacak mı olmıyacak 
mı onu da bilmez; bin bir tehlikeye mâruzdur. 
Sel gelir; kuraklık olur, çekirge gelir, böcek ge
lir, kurt gelir» kelebek gelir. Mahsulü mahvolur. 
Bu adamın.malından muhtekir % 100 - 400 kâr 
temin etmektedir. Bunu bu adam bilmekte ve 
görmekte ve bizi gördüğü zaman sızlanmaktadır. 
Tütün derdinden sayın Celâl Bayar bahsetti. 
Daha evvel Kurtoğlu da bahsetmişti. Ben de 
iki kelime söyliyeceğim. Bu yıl tütün yok paha
sına panik halinde satılmıştır- Nasıl olmuştur? 
Bunu yetiştirenler kazandı mı? gaip mi etti? bir 
şey bilinmez. Saym Celâl Bayar'm dediği gibi 

kendi basma çalışan belki kendi gündeliğini ga
yet ucuzdan sayarsanız ancak masrafım çıkar
mıştır. Gündelik kullanan zarar etmiştir. Amma 
ne olmuştur. Fiyatlar tâyin edileceği vakit tüc
car ve komisyoncular Ankara'ya gelerek Hükü
metle temas etmişler ve bir fiyat takarrür ettir
mişlerdir. 

Bu fiyat bir türlü müstahsile büdirilmemiştir. 
Bu işleri ilân edin dedik, şu oldu bu oldu, bu 
müstahsil kulağına götürülmedi. Hükümetten 
milyonlarla lira alan teşekküller vardır ki, bun
lar tütün piyasasını tutmakla muvazzaftırlar. 
Hükümet verdiği milyonlarla şu veya şu teşekkül
ün tütün fiyatmı tutmasını sağlamak istemiştir. 
Halbuki hu parayı alan teşekküller hemen hiç fa
aliyette bulunmamışlardır. Bazı yerlerde bunlar 
dükkânlarını bile kapamışlardır ve satışa iştirak 
etmemişlerdir O vakit ne olmuştur? Komisyon
cu ve tüccar oralarda bir iki hafta dolaşmış, bü
tün bir yıl bu işe emek vermiş, bazan afetlerle 
mahsûlü yokolmuş müstahsil ve köylünün mahsû
lünü elinden almış ve kilo basma 50, 60, 70 ku

ruş kazanmıştır. Müstahsil bunu görüyor ve neti
ce ne olacaktır? diyor. 

Pamuk müstahsilini ele alınız. O da pamu
ğunu bin bir güçlükle eker ve mahsûlü bin bir 
tehlikeye mâruzdur. Eğer bu tehlikelerden kur
tulurda mahsûl meydana gelirse beş kuruş ya 
kazanır veya kazanmaz. Ondan sonra bu pamuk 
ne olur. Bizim fabrikalara gider, orada kumaş 
olur Hükümet bunu 80-100 kuruşa muhtekire 
verir. Muhtekir bunu köylüye 250 - 300 kurusa 
satar. 

Müstahsilden fiyat tahdidi ile istersen sat, is
tersen satma diye pamuğu muayyen bir fiyatla 
alıyoruz ,ondan sonra muhtekire % 250 kârı ken
di elimizle temin ediyoruz. Şimdi ne oluyor? bi
ze diyorlar ki? niçin çalışalım, niçin sermayemizi 
istihsale bağlıyalım, bu akü kân mıdır ? Biz de 
böyle ticaret işlerine girişelim. Böyle bir haleti 
ruhiye yardır. Bunu bilhassa söylemekten mak
sadım hem bir vazife ifa etmek, hem münte-
hiplerimizden işittiklerimizi tekrar etmek. Hem 
de Hükümeti ikaz etmektir. Hükümet kati olarak 
demelidir ki? müstahsili her ne olursa olsun muh
tekirden fazla koruyacağım ona muhtekirden 
fazla kazandıracağım. Buna halkı inandırmalı-
dır. Beş seneden beri yapamadım, gayet götü 
idare ettim, beceriksizlik gösterdim, kifayetsiz
lik gösterdim amma ne olursa olsun bundan son
ra yapacağım, korkmaymız, paranızı istihsale 
yatmnız. Bu sözü bu kürsüden işittirmek lâzım
dır. Yoksa para büyük ölçüde istihsalden çeki
lecek ve ihtikâra dökülecektir. Bu da umumî 
olarak millî bünyemizde bir zarar olacaktır. Bu
günkü durum ne demektir? Köylerden şehirlere, 
şehirlerden köylere giden bütün mallar üzerinde 
bir sınıf vardır ki, muazzam bir muamele ver
gisi almaktadır. Ve bu yüzde yüzü iMyüzü üçyü-
zü ve daha fazlayı bulmaktadır. Buna hangi ikti-
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sadi bünye dayanır? Hangi manevi bünye daya
nır? Başka bir şeye de şaşıyorumki, nasıl bu vazi
yette Maliye Vekili bütçe yapabiliyor? Hakikaten 
kendisi şayanı tebriktir. Yine Hükümetin bir 
uzvu olarak iktisadi işlerin bu kadar kötü git
mesinde o da muhataptır. Onun da bir suçu 
vardır. Tâbiri biraz kuvvetli söylüyorum daha 
yumuşak söyleyeyim. Başarısızlığı ve kifayetsiz
liği vardır. Amma bütün bunları bir tarafa bı
rakıp ta Maliyeyi bu vaziyette yürütmesini şaya
nı hayret görüyorum; Ve bunu tenkit yaparken 
kırk yılda bir defa işin iyi bir yerini bulabilmek 
için söylüyorum. (Handeler) 

îyi bilmeliyiz ki, bu muazzam para, millet
ten çıkan bu muazzam para bize ordudan daha 
pahalıya mal olmaktadır. Bunun hesabını ben 
yapacak halde değilim. İstatistik Müdüriyeti 
Umumiyesi, bu muazzem muamelelerin bıraktığı 
kân hesap etmesi güç bir şey değildir. Bu du
rum, bir yandan başlıca memurları ezmektedir. 
Tabii memur dediğimiz zaman yalnız kalemde 
çalışanları kasdetmiyorum, bütün Devlette hiz
met gören sivil ve askerî memurlar, öğretmenler 
ve saireler, önce bunları ezmektedir ve hepimiz 
biliyoruz ve görüyoruz ki, vasat derecedeki me
murlar gayet ağır bir sıkıntı içindedir/Dört, 
beş çocuğu bulunan vasat derecedeki bir memur 
evinde yağlı yemeği güç yiyebilmektedir. Biraz 
peynir, ekmek ve zeytin yemektedir. Bunu böy
lece söylemelidir, bu bir hakikattir. Küçük me
murların bir kaç çocuğu varsa bunların ne hal
de olduğunu hepimiz biliyoruz. Yine hep biliyo
ruz ki, Hükümet mekanizması memurlara daya
nır. Bunları bu tarzda yıllarca ve yıllarca ida
re etmek ve idare etmeğe kalkışmak memleke
tin mukadderatı ile bir nevi kumar oynamaktır. 
Bu, çok büyük tehlikeli bir şeydir. Türk ulu
sunun yurtseverliği; fedakârlığı fevkalâde bü
yüktür. Fakat bu, mütemadiyen suiistimal edil
memelidir. 

Memurlar vasati olarak aldıkları aylığın sa
tın aldıkları mala göre muhtekire bazan yarı
sını, bazan üçte ikisini hazan da dörtte üçünü 
vermektedirler. Zu zannedilmesin ki, yalnız dar 
gelirlilerle değişmez gelirlilere munhasırdrı. Ma
kinenin böyle işlemesi köylüyü dahi aynı dere
cede müteessir etmektedir. Köylü ve ufak 
müstahsil, belki büyük müstahsiller öyle değildir, 
esasen büyük müstahsil memlekette ekalliyettir, 
büyük kütle, küçük müstahsil ve köylüdür. Bu 
vaziyetten bunlar da müteessirdir. Bunlarm mü
teessir olmadıkları yalnız bir yıl olmuştur, bu da 
buğday fiyatlannm 100 kuruş civarına çıktığı 
senedir. O yıl istisna edilrse buğday müstahsili 
dahi bu gidişten zararlıdır. 

Şimdi buğday müstahsilini alalım. Bugün 
vasati olarak buğdayını eskisine nispetle beş mis
li fiyatla satmaktadır. Amma şehirden aldığı 
her şeyi on, on beş, yirmi misli pahalıya almak

tadır. Bir defa basmayı, pamukluyu eskisinden 
10 misli pahalıya almaktadır. Amma Hükümet 
kendi mallarını üç misli pahalıya satıyor. Am
ma bu yine köylüye 10 misli pahalıya intikal edi
yor. 

Dolayısiyle köylü bu mal üzerinden % 200, 
% 150 nispetinde muhtekire haraç ödüyor. Baş
ka mallara gidersek artış fiyatları daha çoktur. 
Dolayısiyle bugün buğday müstahsili, küçük müs
tahsil, vasatın altındaki müstahsil zarardadır, ve 
fakirleşmektedir. Zararda olmadığı bir tek yıl 
olmuştur. Eğer öbür müstahsillere geçersek yani 
buğdayını kısmen dışarıdan alıp başka toprak 
mahsulleri yetiştiren müstahsillere gelirsek, bun
lar açıktan açığa ezilmekte ve fakirleşmektedir. 
Çünkü bunlar hem şehirlerden aldıkları mallar 
için ağır muhtekir payı ödemekte ve hem de aynı 
zamanda çok pahalıya buğday satm almaktadır; 
hele satın aldığı buğday herhangi bir mutavassı
tın elinden geçmişse. Bu vaziyeti böylece bütün 
çıplaklığı ile görmek ve ifade etmek lâzımdır. 
Ancak bu takdirde buna ciddî bir çare bulabi
liriz. Yani bu kısmı hulâsa etmek lâznngelirse 
şöyle denebilir. Köylerden şehirlere giden yüz 
binlerce ve belki de milyonlarca ton eşya üzerin
de, keza şehirlerden köylere giden yüz binlerce 
ton eşya üzerinde, bir sınıf vardır. 20, 30, 40 bin 
- sayısını iyice bilmiyorum kaç bnidir - mu
azzam bir vergi almaktadırlar ve bun
lar hem köylüyü ve hem de şehirliyi 
ayni suretle ezmektedirler. Şimdi bu zümre, takım 
sınıf, güruh ne derseniz, deyiniz, bunların eline 
geçen muazzam servet ne ooluyor ? Bir kısmı bel
ki de mühim bir kısmı, fakat rakam söylemeğe 
imkân yoktur, dışarıya kaçıyor. Bir kaçakçı şe
bekesi yakalanmıştır. Bu, gerçekten ne vakittan 
beri faaliyette idi. Kaç milyon kaçırmıştır? 
Bu gibi daha keşfedilmeyen kaç şebeke vardır? 
Buna kimsenin kat'î cevap vereceğini sanmam. 
Fakat her halde kaçırılan rakamlar ufak şeyler 
değildir. Bir birlerini gayet eyi bilirler. Filan
canın kazandığı, para falan memlekete mun
tazaman gitmektedir, filancanın kazandığı para 
muntazaman falan memlekete gitmektedir diye 
bir birilerini ağızdan ağıza jurnal mı deyeyim, ne 
deyeyim, ihbar etmektedirler. Amma tabiî ba
na şuna ve buna söylemişlerdir ne isbatı vardır 
ne bir şey. Amma öyle ifadelerdir ki bunların 
bir çoğuna inanılabilir. Dışarıya çıkarılmıyan 
yani varlığımızdan emilip dışarıya çıkarılmıyan 
içerde kalan kısım ne olmaktadır. Onu küçük bir 
takım sefihane sarf etmektedir. Ayni zamanda 
anadan babadan kalma şuradan buradan birikme 
servetleri , mal ve mülkleri yani ihtikâr yapmı-
yanların mal ve mülklerini satın almaktadırlar. 
Çünki o açlıktan ve sıkıntıdan bu malları satmak
tadır ve bu sınıfın eline geçmektedir. .Harbin 
beşinci senesindeyiz biz hala bunun seyircisiyiz. 
Hakikat budur. 
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Memurlara yardım için konulan para üzerin

de sayın Celâl Bayar bir hesap yaptı bunun bir 
hiç olduğunu, gösterdi . Başka bir bakımdan bu
nun ne kadar az bir şey olduğunu ifade etmek 
ve göstermek istiyorum. On beş milyon lira ne
dir ? Demin de söylediğim gibi îstanbula kaçak 
suretiyle, kaçak diyorum kaçak bir tabirdir. Yok
sa açıktan açığa giren unun vasati olarak bir ki
loda bir lira kâr sağlıyorsa îstanbula giden bin 
vagon kaçak unun muhtekir kaçakçılara sağlıya-
ıcağı kârdır. Bizim istediğimiz yüz binlerce va~ 
gonluk muamele üzerinde bu muhtekirlerin sağ-
lıyacağı muazzam kârın önüne geçilmesidir. 
Yoksa bu kadar ufak bir şeyde iyi bir netice 
çıkmıyacağı gayet tabiidir. 

Şimdi mücadele lâzımdır. Mücadele yapıl
maktadır, fakat şimdiye kadar bunun tam bir 
başarısızlıkla yapıldığını söyliyebiliriz. Bu mü
cadele başarılı olmalıdır. Diyeceksiniz ki, bu
nun için ne yapmak lâzımdır. Bir mahremiye
ti kalmadı, gazetelerde neşredildi, Parti Ko
misyonu neşrettiği raporda ne yapılmak lâ-
zımgeldiğini göstermiştir. Bu raporun bir Hü
kümete resmen verildiği zaman, bir de daha 
evvel kendisince bilindiği zaman vardır. Bu
nun malûm oluşundan beş altı ay geçmişse, 
Hükümete resmen tevdiindenberi de iki üç ay 
geçmiştir. Çareler kısmında bir kısım küçük 
şeyler vardır, bir takım da büyük çareler 
bu güne kadar Hükümet bu yolda önemli bir 
şey yapmadı. 

Genel olarak bu ihtikârla mücadele işinde 
akla şu gibi şeylerde gelmektedir: Terkibi ma
hiyette cezalar, büyük ölçüde nazım satışlar 
Hükümetin kırtasi mahiyetten kurtulup daha 
işlek mahiyette çalışması, iktisadi işleri dü
zenlemek, tertiplemek için, bir iki arkadaşın 
dediği gibi, Başvekil muavini mi, ne deseniz de
yiniz gibi birinin tayini... 

Fakat esas olarak şunu söylemek lâzımdır-
ki, ihtikârla uğraşmak bir plân meselesidir. Bu
nu da ancak Hükümet mekanizması, onun ko
caman teşekkül yapabilir. Bir ferdin, bir en
cümenin bu plânı yapması abesle iştigal demek
tir. Bunların umumî fikirlerden ileri gide
mezler. Bu plânın biran evvel yapılmasını ve ge
tirilmesini bekliyoruz. 

Sonra şunu da işaret etmek lâzımdır: Her
hangi bir plân herhangi bir fikir herhangi bir 
program tatfbikatile değerlenir. Eğer zayıf, be
ceriksiz surette tatbik edilirse hiç bir netice ver
mez. Şunu da kemali teessürle söylemek lâ
zımdır ki bugüne kadar mevcut Cumhuriyet 
Hükümetlerinin eh çok kırtasî mahiyette ça
lışanı bu günkü Hükümettir. Bir çok işlerde bu 
görülmektedir. Toprak ofisinin faaliyetini vi
lâyetlerde görmüş olanlar ne kadar gerçekli-
lere, fransızca bir tâbirdir ama artık umumileş
miştir, realitelere uygun olmryarak mahalli hiç 
bir şeyden haberi olmryarak iş gördüğünü bi-
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lirler ve bunu kabul ederler, İçimizde hiç kim
se yoktur ki, bu müessesenin hayret edilecek 
şekilde fena işlediğini kabul etmesin. Valilef 
telgraflarla kasabaların ekmeksiz kaldığını bil
dirirler ve şurada burada ekmeksiz kalmış ka-
sabalar da olmuştur. Bunlar eğer Toprak, mah
sulleri Ofisini bekliyecek olsalar aç kalabilir
ler. Bazan kıta birliklerinin unundan, ekmeğin
den ödünç alan şehirler bilirim. Eğer verilme-
seydi aç kalacaklardı. Bu, yolsuzluktan değil
dir. Kırtasiyeciliktendir ve yine pamukluların 
köylüye dağıtılmaması da kırtasiyecilikten do
ğan başarısızlıktır. Halbuki Cumhuriyet devri
mizde gayet başarılı olarak, yapıcı ve yaratıcı 
olarak çalışan Hükümetlerimiz vardır. Dene
bilir ki, şu işte acemilik göstermiştir, fazla 
masraf yapmıştır bu olabilir, ancak yeter ki, 
başarılı olsun, yapıcı ve yaratıcı olsun. Ace
milik payını ödemesi tabii görülebilir.. Hiçbir 
teşekkül başta acemilik payı ödemeden çalış
mamıştır. Amma yeter ki, yapıcı ve yaratıcı 
olsun. Bunu hatırlatmaktan asıl maksadım 
şudur : Kötü ve öldürücü bir propaganda var
dır : «Bizde bundan iyisi olmaz», bu manen öl
dürücüdür ve kemiricidir. Hayır, bizde bun
dan iyisi olmuştur ve olabilir. Büyük Millet 
Meclisi âzalarının ana vazifesi bunu sağlamak
tır. Bunu sağlamak Hükümet için ne kadar 
lüzumlu bir vazife ise bunu sağlatmak ta bizim 
için o kadar büyük bir vazifedir. 

Genel olarak şunu demek gerektir ki; esas 
dâva zahiren göründüğü gibi, fiyatları düşürmek 
değlidir, fiyatları denkleştirmektir. Ve aynı za
manda değişmez gelirlilerin satın alma kabiliye
tini bu fiyatlarla denkleştirmektir. Esas dâva 
budur. Çünki 1939 fiyatlarına.geri gidelim diye 
uğraşmak.; abesle iştigaldir, boş şeydir. Bu, ola
maz. Buraya.gitmemeliyiz, fakat fiyatları ve ma
aşları denkleştirmek mümkündür, bu yapılabilir 
ve yapılmalıdır- Bugün buğdayını beş misline 
satan köylü eğer şehirden aldığı malı % 500 -
600 fazlaya alırsa kendini memnun sayar. Çünki 
sattığı mallarını da yüzde 500 pahalıya satıyor. 
Hayat % 500 pahalılaşmış olduğunu gören me
mur gelirinin % 300 - 400 arttığım görürse, peki 
der. Aradaki bu farklar eskisine nispeten bir kaç 
yüz bin kişi fazla olarak beslenen ordunun mas
rafları beslenenler vardır, bu da ordudur, buna 
aittir der. Amma bugün derunu böyle değildir \ 
demin de söylediğim gibi» bugün bu farklar fa
hiştir ve muhtekirlerin cebine gitmektedir. 

Yine soyuyorum, müstahsilin kazanmasından 
korkmamalıdır. Müstahsil kazansın. Çünki müs
tahsilin kazanması, zenginleşmesi Devletin ve 
ulusun zenğinleşmesidir. Ondan biz daima istedi
ğimiz vakit ve istediğimiz şekilde, bunun gereken 
vergisini alırız. Bugün alıyoruz, hattâ onun na
fakası üzerinden bile vergi alıyoruz. Dolayısiyle 
müstahsilin zenginleşmesi hiç bir tehlike arzet-
mez. O, daima elimizdedir ve ona daha çek it-
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iminan gelse; aklı erse ve görse ki çalışmalannm 
semerelerinin pek büyük bir kısmı muhtekire git
miyor, Hükümete gidiyor, daha canla başla ve
rir. Şimdi görüyor ki semeresinin pek büyük bir 
kısmı muhtekire gidiyor- Bundan münkesir ol
maktadır. Fakat sorarım Maliye Vekilimize bu 
devreden milyonlarca mal üzerinden bazan yüzde 
bir kaç yüz kazanç sağlayan yani müstahsilden 
alınıp müstehlike satılma fiyatları arasındaki bü
yük farkları ceplerine atanlardan gereken kazanç 
vergisini ve sair vergileri alabiiyor mu ve ala
bilir mi? Bence ve hepimizce alamaz. Çünkü alsa 
bütçemiz bir milyarda durmazdı ve hiç olmazsa 
Devletçe bir para sıkıntısı olmazdı. 

Şimdi son vaziyetimize geliyorum; Parti Gru-
punda bir çok müzakereler oldu şu veya bu 
biçimde bir çok kısmı dışarıya aksetti. Çünkü 
dışarıda duyduk, raporda neşredildi. Bundan 
sonra Hükümet bazı tedbirler aldı. Son bir iki 
ay içinde bu tedbirleri gördük, bunlar şayanı 
şükrandır. Son bir iki hafta içinde hayatta bir 
miktar ucuzlama da oldu. Bu da şayanı şükran
dır. Bu ucuzlamanın artmasını temenni etmeli
yiz. Yalnız esas olarak, yani geçeceği tam ifade 
etmiş olmak için söylemek lâzımgelir ki, hayat 
% 500 olarak artmış iken bunu % 470 veya % 
450 ye indirdim diye, diğer bütün unsurlar ye
rinde dururken, memur maaşları vesaire yerinde 
sayarken hayatı % 500 den % 450 ye indirdim 
diye övünmek doğru değildir. Bunu bilmeliyiz. 
Bununla beraber bu iniş şayanı şükrandır. Bu 
tedbirler keski daha evvel alınsaydı. Ancak bu 
ucuzlama meselesini,, son bir iki haftada gördü
ğümüz ucuzlama meselesini de melemek gerektir. 
Şu bakımdan ki, 1943 mahsulü hemen tamamen sa
tılmıştır. Muhtekirler bu mahsul üzerinden neka-
zanacaklarsa kazanmışlardır. Dolayısiyle artık 
bugün ve bu haftalar da fiyatlar düşebilir.. Niha
yet ellerinde bir iki haftalık, bir aylık mal kal
mıştır, iki aylık mal ise fahiş fiyat farkları te
min edilerek satılmıştır. Şimdi biraz düşürebi
lirler amma bu düşürme müstahsile tesir edecek 
mi? Etmıyecek mit Yani bu son bir iki hafta 
içinde müşahede ettiğimiz fiyat düşmeleri acaba 
;% kaç nispetinde, Hükümetin tedbirleri yüzün
dendir. Acaba % kaç nispetinde de muhtekir
leri» 1944 maiısulün ki piyasaya dökülmek 
üzeredir, müstahsilden daha ucuza almak ve do
layısiyle onu yine % 100 300 - 400 kârla satmak 
isteğinden doğmaktadır. Bu şimdilik bir muam
madır. Hükümet dese ki, % 100 benim tesirim 
iledir, inanmam, zaten diyemez de. Önümüzdeki 
bir kaç ay içinde bu fiyta düşüşünün, Hüküme
tin tedbirleri yüzünden mi olmuştur yoksa muh
tekirin, 1944 mahsulünü ucuza almak için gönül 
rizasiyle yaptığı bir iş midir? Yahut ne nispette 
bu yüzdendir ve ne nispette öbür yüzdendir, an
laşılacaktır. Şuna emin olmalıyız ki, bu ucuzla
ma, müstahsilin malını ucuza almak maksadı ile 
yapılmış ise ve netice ona varacaksa yani buğ

dayı 25 ten 12 - 13 kuruşa ve üzümü 40 tan 20 
ye düşürmek ve muhtekirin kârını temin için ol
muş ise, bu işte hepimiz yanarız. Görünüşte de
ğişmez gelirliler ve memurlar kazançlı olur am
ma bu kazanç hakikî değildir. Çünkü istihsal o 
kadar düşer ki, hepimizin canı yanar. Dolay,-

• siyle Hükümette hepimizde bir şey üzerine titre-, 
meliyiz. Fiyat düşüşü % 50 ve daha büyük nis
pette olabilir. Çünkü muhtekerin kârı ondan 
fazladır. Fakat düşüş müstahsil üzerine tesir 
yapmamalıdır, düşüş muhtekirin kârı üzerinden 
müstahsilla aksedecek ve muhtekire yine % bir 
kaç yüz kâr bırakacaksa bu düşüş sadece aldatıcı 
avutucu bir düşüştür. 

Bu kısmı kapatmadan evvel şuna da işaret 
etmek isterim ki, muhtekir derken namus daire
sinde bir kazanç temin eden tüccarları kasdetmi-
yorum. Fakat tabir veçhile soyguncuları kayde
diyorum. Ancak bunların adedi fevkalâde çoğal
mıştır. Hulâsa bu işte Hükümetin gayret ve 
himmetini bekliyoruz. Bu gayret ve himmet çok 
gecikmiştir. Fakat Hükümet müessir olacak ted
birler alacaksa yine şükretmeliyiz. 

Mânevi durumumuza geçiyorum. Bir defa 
çok kötü olan bu iktisadi durumun mânevi du
rum üzerinde tesir yapmamasına imkân yoktur. 
Bunun aksini beklemek abestir. Efkârı umumi-
yemizde de bunu görüyoruz. Herkes nasıl konu
şuyorlar. Seçim dairelerimize gittiğimiz zaman 
nasıl karşılanıyoruz, nasıl gürültülü toplantılar 
oluyor, nasıl bağrışmalar oluyor ? Bize nasıl 
çıkışılıyor?. Hep görüyoruz. Kahvede, trende 
şurada burada temas ettiğimiz herkes bizimle 
nasıl konuşuyor, buna şahit oluyoruz. Dola
yısiyle bu durum maneviyatımız üzerinde tesir 
yapmaktadır ve yapması tabiidir. Bu durumu 
her türlü kötü ve yabancı propagandalara yol 
açmaktadır, bu da tabii bir şeydir. 

Bundan başka beş yıldır bu işlerde göster
diğimiz başarısızlık şu propagandanın yapılma
sına meydan açmaktadır : Türklerin elinden bir 
şey gelmez, onlar iş başaramazlar. Biraz sonra 
arzedeceğim veçhile açıktan açığa veya sinsi 
sinsi yapılan bu propaganda manevi varlığımızı 
kemirmektedir. Yanlız şunu da söylemek lâ
zımdır : Bugün içinde bulunduğumuz manevi 
dufüm yanlız iktisadi durumun bir neticesidir 
demek doğru değildir. Bundan iktisadi duru
mun tesiri çok büyüktür, belki galiptir. Fa 
kat propaganda sahasında, manevi, sahada, iç
timai sahada da pek çok yanlış ve eksik tedbir
imiz ve ihmalimiz olmuştur. Bu iki âmil bera
ber işliyerek bu günkü manevi durumu yaratmış
tır. Bu her iki âmil ile mücadele etmezsek ne
tice alamayız. 

Bazı ülkeler vardır, bu ülkelerde yabancı 
ordular döğüşûrler . îsim söylemeğe lüzum yok
tur. Bir kaç tanesi gözümüzün önündedir. Yer
liler sanki yok gibidir. Ve bu işle alâkadar de-
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ğildir. gibidir. Mânevi propaganda sahasında 
maalesef biz son yıllarda bu vaziyetteyiz. Sağ
cı, solcu, öncü, arkacı her ne derseniz deyi
niz her taraftan gelen propagandalar bizim 
memleketimizde savaşmaktadır. Bütün bunla
rın bir çoğu da doğrudan doğruya kendi hükü
metimize çatmazlar, kendi hükümetimize şu 
veya bu fenalığı söyleyip düzeltilmesini istemez
ler. Birbirlerine çatarlar. Bizim mânevi pro
paganda vaziyetimiz o kadar zayıf ve gevşektir; 
ki, onlar için çok kere bizim propagandamızla 
uğraşmağa lüzum görülmez. Onlar şöyle dü-
şünüyorlarmış gibi davranırlar : Biz bir birimi
zin propagandasını yenersek buraya propagan
da bakımından sahip oluruz. 

Bu propagandalar karşısında biz lakayt gi
biyiz. Son günlerde biraz canlandık o da nasıl 
diyeyim? biçaklandıktan sonra iğnelendikten 
sonra . Bunları daha evvel yapabalirdik. bir 
defa umumiyetle yabancı propagandası vardır 
bunu ayrıca söylemek lâzımdır. Bu propagan
dayı yapanlar hiç bir vakit samimi değildir. 
Böyle bir şey yoktur. Bütün dünyaya göz gez
diriniz, hangi devlet vardır M, boyunduruğu 
altına almış olduğu, işgal etmiş, sömürmüş, ol
duğu yabancı uluslara yabancı ülkelerde kendi 
prensiplerini samimi olarak tatbik etmektedir. 
Bu yoktur.: Bu prensipler o memleketleri içeri
den yıkmak içindir, ve samimi değildir. Şüp
hesiz kendi ülkelerinde kendileri için samimidir
ler. Fakat yabancı ülkelerde bu prensipler o ül
keleri içinden yıkmak, o ulaslarm maneviyatını 
bozmak ve onlara kolaylıkla egemen olmak için
dir. Bunun istisnası yoktur. Simdi buna baka
rak kuvvetle söyliyebilirim ki, güvenle söyliyebi
lirim ki, yabancı ülkelerin yabancı ideolejilerini 
yapanlar ya çok saftır yahut satılmıştır. 
Bunu hepimizin, her fırsatta bağırmamız vazife
mizdir. 

Bunu söyledikten sonra esasa girmemekle be
raber son günlerde gördüğümüz taşkınlıkları 
biraz incelemek, bunlarm temellerine doğru gir
mek bence gerekir. Bu taşkınlıklar bizde ilk de
fa olmuyor. Son senelerde bir kaç defa olmuş
tur. Ne vakit başlamıştır? îlk taşkınlık Atatürk 
öldükten biraz sonra olmuştur. Sinsicesine, ba-
zan açıktan açığa Atatürk aleyhine propagan
dalar olmuştur. Gençlik coşmuştur. Fakat bü
tün bu propagandalar bütün ulusu, hepimizi ve 
Hükümetimizi o kadar iğrendirmiştir ki, vaktin
de önlenememiş manen o kadar kusur sayılmıştır 
ki, coşkunluklar karşısında bir şey denememiş
tir. Tarih ve siyasi tecrübe bunu bize gösteriyor 
ki, en doğru hava: yanlış ve doğru olmıyan 
eğTİ yollardan gidlidi mi sonunda zarar getirir. 
O vakit ses çıkarılmayan taşkınlıklar öyle bir 
haleti ruhiy yaratmıştır ki, biz bunu daima yapa
biliriz, ses çıkarmazlar, haleti ruhıyesini ister is
temez yaratmışlar. Eğer bugünkü olayların ucu

nu orada aramazsak eksik düşünürüz. Ancak bu 
sefer bu coşkunlukları gençliğin samimiyetinden 
istifade eden, kime hizmet ettikleri belli olmıyan 
adamlar yaptırmıştır. Bunu kimler istismar edi
yor? Yine gazetelerde okuduklarımıza ve az çok 
gördüklerimize göre, tabii gazetelerde okuduk
larımız yanlışsa o vakit sözümüz yoktur, söyle
diklerim de yanlıştır. Bir adam ki, Atatürk öl
dükten sonra onun aleyhinde kitap yazmıştır ve 
kendisine bir şey denmemiştir; bugün Atatürk'ün 
adını kullanarak bir çok karışıklıklar çıkartıyor. 
Yine gazetelerde gördüm, bir adam ki, Atatürk 
tarafından kovulmuştur ve o öldükten sonra eski 
yerine getirilmiştir, bu da bu coşkunluğun için
de ele başı olan bir adamdır, Bu adamlar ne ya
pıyorlar? Atatürk'ün fikirlerine, düşüncelerine 
tamamiyle zıt olarak onların aksine olarak fa
kat onun adını kullanarak, Biz Atatürk'ün yo
lunda yürümek istiyenlere karşı, gençliği coş
turmağa çalışıyorlar, Atatürk'ün adını kullanı
yorlar. Bu bizim beceriksizliğimiz değil midir? 
Bu bizim başanksızlığımız değil midir? Bu ma
hiyetteki adamlara mevki verdik. Onların her 
yaptıklarına göz yumduk. Bu adamlar, safları 
ve tecrübesizleri kandırıyor ve bize karşı Ata
türk'ün ismini kullanıyorlar. Bu bizim zafimiz 
dolayısiyle, beceriksizliğimiz dolayısiyle yapıla
bilmektedir. 

Atatürk büyük tarih inkilâbmı yaptığı vakit 
öbür ilimler gibi bir ilim olan ırklar ilmini de 
aldı. Yani «Ahnologie» yi de ele almıştır. Am
ma bunu da bir ilim olarak ele almıştır ve onu 
ilmî ve mâkul olarak kullanmıştır. Onu kullanış 
tarzı nedir? O, göstermiştir ki, Türkiye içinde 
yaşıyan uluslar, zahirî başkalıklara rağmen, bü-
vük bir çoğunluk, bakımından aynı ırktandırlar. 
Bunlarm Türk ırkmın şu veya bu tesir ile dille
rini değiştirmiş kolları olduğunu göstermiştir. 
Bu ispat edilebilir. Dolayısiyle ırkçılık tâbirini 
kullanayım mı? bilmem, ırk ilmini Atatürk söyle
diğim bu şekilde kullanmıştır. Busrün bir çok 
ulusların, Türkçe konuşmıyan dışarıdaki bir çok 
uluslarm, Türkle kan kardeşi olduğunu göstere
rek, onlarla dışarıda dostluklar tesis etti ve ırk
lar ilmini bunun için kullandı. Bunun bu şekil
de kullandığı için başarı elde etmiştir. Gerek kâ
tibi sıfatiyle ve gerekse tesadüfen şu veya bu ve
sile ile bu gibi konuşmalarında bulunduğum za
man daima görmüşümdür. 

Bir çok yabancı Devlet adamlarına «Siz de 
Türksünüz Türk ırkmdansınız, Türk ırkmnı ev
safını haizsiniz», diye söylerdi. Atatürk bunu 
birleştirici bir âmil olarak kullanmıştır. Amma 
bugün bizim propaganda zafımız ve beceriksizliği
miz dolayısi ile Atatürk'ün esastan düşmanı 
olanlar Atatürk'ün admr kullanarak bize karsı 
herkese karsı ırk İRİni tamamiyle tersine kulla
nıyorlar. İçerde ve dışarda fesat aleti olarak kul
lanıyorlar. Bunu yapanların ihanetleri olabilir. 
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ÎPakat bizim de beceriksizliğimiz ve propaganda
daki zaf imiz vardır. Sabit olursa onların ihanet
lerini cezalandıralım, fakat kendi beceriksizliği
mizi ve zafımızı bilip tamir etmezsek, çaresini 
düşünmezsek terhibi tedbirlerin tek basma kıy
meti kalmaz. Bir taraftan bunları düzenliyelim» 

' bir taraftan da onlarm kafasını ezelim. Atatük'-
ün çalışmaları üzerindeki söylediklerim, bunlar 
unutuluyor gibi göründüğü içindir. Dolayısiyle 
Hükümetten ve Partimizden şunu soruyoruz. Bu 
propagandalar yıllardanberi sinsice veya açıkça 
gazete mecmua vesaire ile devam ediyordu. Bi
zim aklımız nerede idi? niçin bir şey yapmadık? 
niçin işin bu dereceye kadar gelmesine müsaade 
ettik? Niçin muhtelif propagandacılar kendi bay
raklarını açmışken bunlar memleketimizde dal
galanırken* kendi bayrağımızı açmadık? Bizim 
onların propagandasını karşılamağa kifayetimiz 
yok mudur? Bizim gördüğümüz işler onların öv
dükleri işlerden daha mı azdır? Bizim onlara göre 
ne eksiğimiz vardır? Onu da bir gözden geçire
lim. Bizim inkılâbımızın yaratıcısı öyle bir şah
siyettir ki, sağken ve öldükten sonra dünyanın 
en büyük adamları bunu ifade etmişler onu öv
müşler ve örnek olarak göstermekte lezzet ve şe
ref duymuşlardır. Bunu onun yüzüne karşı söy
lemişler, arkasından da söylemişler» öldükten 
sonra, da söylemişlerdir. En büyük misal 
olarak Bay Çorçil, Bay Hitler, Bay Heryo'u 
zikredebilirim. Biz 15 - 20 yıldanberi öyle 
inkılâplar yaptık, öyle işler gördük ki, iç
timai, siyasi, iktisadi, kültürel vesaire bü
tün alanlarda öyle başarılar sağladık ki, 
meşhur bir tabirle asırları yıllar içine sığdır
dık. ve bizim kaydettiğimiz terakkileri herhan
gi bir ulusun, herhangi bir devirde kaydetti
ği terakkilerle göğsümüzü gere gere mukayese 
edebiliriz. Fakat bugün bunlar ağza alınmaz 
gibidir, yok gibidir. Bu kendi yaptıklarımız 
hiç söylenmez. Yabancı propagandacılar mey
danı boş bulmuşlar, atıp tutmaktadırlar. Buna 
bir örnek vereceğim, ufak bir örnektir, amma 
bariz bir şeydir. Liselerde dört ciltlik tarih 
kitabı okutulurdu. Dördüncü cildi Cumhuri
yet devrine aitti, înkilâbımızı ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin ve ondan sonra Cumhuri
yet devrinin başarılarını anlatırdı. Bu kitap 
tabii resmen Tarih Kurumunca yapılmıştır; fa
kat Atatürk'ün yakın ilgisiyle; yakın alâkasiy-
le yapılmıştır., ve onun bu kitabm yazılmasın
da payı çok büyüktür. Bu kitap hazırlandık
tan sonra o zaman en yüksek mevkide bulunan 
üç zata, en yüksek mevkide bulunan ve inki-
lâbımızda en büyük tesiri, en büyük hizmeti 
etmiş üç büyüğümüze gönderilmiştir ve mütâ
lâaları sorulmuştur. O mütalâalara gör değişik
likler azaltmalar ,çoğaltmalar yapılmış ve ondan 
sonra bu kitap çıkmıştır. Atatürk öldükten son
ra, bir kaç ay sonra bu kitap ortadan kalkmıştır, 
yoktur. Niçin? Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Hükümeti devrinde ve Cumhuriyet devrinde 
yaptıklarımız arasında saklanacak bir şey mi 
var zannediyoruz? yoktur. Hepimiz en büyüğü
müzden en küçüğüne kadar Atatürk ile inkilâbı-
mızla övüne durmaktayız, övünmeğe lâyıkız. 
Bu kitap ortada yoktur. Ne kondu onun yerine? 
Orta mektepte okunan kitap bir çocuğun orta 
mektebi bitirirken ve liseye geçerken okuduğu ve 
imtihan verdiği kitap konmuştur. Yani yeniden 
bir üç yıl daha aynı kitap okutulmaktadır. 

Yabancı ve muhalif propagandacılar bunu gö
rünce cesaretlenmezler mi? Bu, bizim için bir ek
siklik değil midir? Tereddüt etmeksizin diyebi
lirim ki, iktisadi alanda ne kadar başarısızlık 
ve beceriksizlik göstermişsek propaganda ve 
mânevi alanda da aynı derecede başarısızlık 
ve beceriksizlik gösterdik ve bundan düşmanla
rımız açık veya gizli herkes istifade etti, Bü
tün bunların sonuncu olarak, bariz olarak mâ
nevi gevşeme görülmektedir. Yani kendimize 
olan güvenin, kendimize olan inanın azaldığını 
görüyoruz. Ben bir kazada bir toplantıda bu
lundum ve bunun misalini gördüm. Bir genç : 
« zaten biz bir şey' yapamayız, bizim halkı
mız şöyledir, böyledir » diyordu. Haşlıyarak 
ve haşin olarak reddetmek mecburiyetinde kal
dım. Sonra öğrendim ki, Üniversiteden bir 
genç imiş ve bu tarz konuşmalar ka
za merkezlerine kadar yayılmaktadır. Bu 
bizim iş göremediğimiz, iş yapamadığı
mız propagandası tuhaf şekilde büyük 
büyük ağızlarda da görülüyor. Osmanlı İmpa
ratorluğu zamanında tatlısularm icat ettikleri 
bir tâbir vardır, eksik ve kötü işlerde kulla
nılır : «Alaturka». Bu tatlısularm bizi küçük 
düşürmek için kullandığı bir tâbirdir. Bunu 
şimdi 'biz bazı ileri gelenlerin ağzından işitiyo
ruz, bu ayıptır. Hulâsa bu işte başarısızlıkları
mızı, beceriksizliklerimizi, kifayetsizliklerimizi 
örtmek için her şeyi camiaya, eksikliği Türk 
milletine atfetmek gibi bir kusura kaymakta
yız. Böyle bir hava içinde yabancı propagan 
dacılarm kendilerini suda balık saymaları ve 
kemali gayretle çalışmaları gayet tabiidir. 
Bunu önlemek için kendi propagandalarımızın 
tarzını değiştirmek lâzımdır. Nerede Atatürk'
ün dediği: «Ne mutlu Türk'üm diyene» sözü, 
bu azalmıştır. 

Ş. GÜNALTAY (Sivas) — Türk'üz ve onun
la iftihar ederiz. Hergün söylüyoruz, hiç kimse 
menedemez. Böyle bir şey yoktur. Nereden 
çıkarıyorsunuz? 

H. BAYUR (Devamıla) — Ne mutlu Türk'üm 
diyenler maalesef bazı tabakalarda azalmıştır. 
Bunu maalesef tekrara mecburum ve öbür tür
lü söyliyenler çoğalmıştır. Biz eğer bütün alan
larda muvaffak olmak istiyorsak Atatürk'e 
verdiğimiz Ebedî Şeflik vasfını bir söz mahi
yetinde addetmemeliyiz, Her işimizde, idare-

— 168 — 



î : 58 22.5.1944 G : İ 
mizde, siyasetimizde, içtimaiyatımızda, iktisa
diyatımızda, maneviyatımızda her sabamızda 
bir bayraktır, bir meşaledir, ilerisini aydınla
tan bir meşaledir. Eğer biz daima öyle düşü
nürsek Ebedî Şeflik mafhumunu daima ziruh 
olarak, canlı olarak kafalarımızda, gözümüzün 
önünde tutarsak bugünkü müşkülâtın içinden 
kolaylıkla çıkarız". Yoksa bugünkü gibi çekin
gen, mütereddit bir durumda kalırsak hiç bir 
zaman bundan kurtulamayız, (öyle şey yok 
sçsleri, bir alkış). 

K. BERKER <"ürfaV — Arkadaşlar, benden 
evvel söz almış olan mulıtorem arkadaşlarımın 
temas etmiş oldukları ınevzulara temas etmek 
nivetinde demlim. Mütalâalarımı mümkün ol
duğu kadar hu1 asa etmek suretiyle ifadeye çalı
şacağım. 

Her peyden evvel hayat pahaliİığını önlemek, 
ihtikâra mâni olmak ve bu pahalılıktan en çok 
ıztırap çeken memurlar zümresine vardımda bu
lunmak hususunda Hükümetin ittihaz etmiş ol
duğu iki tedbir etrafında mütalâalarımı arzede-
eeğim. 

Sayın Maliye Vekilimiz-, memurlara yardım 
mevzuunu ele alırken bu yardım için bütçeye 15 
milvon lira tahsisat ilâve edildiğini söylediler. 
Fakat bu yardımın ne şekil ve surette yapılacağı 
hakkında izahat vermedikleri için bu aynî yar
dım mevzuuna giyim eşyasının dahil olup olma
dığı anlaşılmadı ve bu hususta bende bir tered
düt husule geldi. Giyim eşyası vermek suretivle 
memurlara yapılacak yardımın ne kadar faydalı 
ve tesirli olduğunu hepimiz biliriz. Çünkü bu 
ç^ün bir kat elbise yaptırabilmek için asgari 180, 
âzami 300 lira para sarf etmek mecburiyeti var
dır. Halbuki senede bir defaya mahsus olmak 
üzere memurlara-giyim eşyası verilecek olursa ve 
ayda eline geçen para miktarı 140 lirayı tecavüz 
etmiyen memurların ailelerine de yine bir ka,t 
giyim eşyası verilirse şüphesiz bu yardım çok 
müessir olacaktır. Binaenaleyh eğer aynî yardım 
mefhumunda giyim eşyası vermek suretiyle me
murlara muavenet dahil değil ise, bu yardımın 
da yapılması için gereken tatbirlerin alınmasını 
Hükümetimizden rica ederim, 

Memur bahsinde temas etmiş iken, subayları
mızın terfi edebilmeleri için beklemeğe mecbur 
oldukları müddet üzerinde de biraz tevakkuf et
mek lüzumunu hissediyorum. Bir teğmen, üs
teğmen, olabilmek için 3 sene, bir üsteğmen 
yüzbaşı olabilmek için 4 sene, bir yüzbaşı önyüz-
başi olabilmek için 6 sene, bir öhyüzbaşı binbaşı 
olabilmek için 3 sene, bir binbaşı yarbay olabil
mek için 6 sene beklemek mecburiyetindedir. 
Kendileri ile temasta bulunduğum subay arka
daşlarım ve tanıdıklarım terfi müddetlerinin çok 
uzun olmasından yana yakıla şikâyet etmekte
dirler. Binaenaleyh subay rütbeleri arasındaki 
terfi müddetlerinin diğer Devlet memurların 

terfileri için kabul edilmiş olan müddetlerle mu
kayese edilerek ona göre ayarlanması cihetine 
gidilirse cok iyi netice elde edileceğine kanaatim 
vardır. Diğer nokta da hayat pahalılığına mâni 
olmak ve ihtikârı önlemek için Hükümetçe tan
zim edilmiş olan kararnamedir. Bu kararname. 
etrafında gerek intihap dairemde gerek başka 
verlerde kendileriyle (temasta bulunduğum tacir
ler utnumiyet itibariyle kararnamenin ana hat
larının muvafık olduğunu söylemekte mütef ik-
tirler. Binaenaleyh böyle bir kararnameyi tan
zime muvaffak olduğundan dolayı hükümleri teb
rike şayan görüyorum. Ancak bu kararnamede 
aksayan bazı noktaların da mevcut olduğunu 
söylemektedirler. Temenni olunurki, bu cihet 
ele alınarak tatbikattan elde edilecek tecrübelere 
göre bu gibi mahzurlar biran evvel ortadan kal
dırılır. 

Sonra küçük tacirlerimiz yani, perakende 
tüccarlarımız istanbul, izmir gibi büyük şehir
lerde kararnamenin bütün şiddetiyle ve munta
zam bir surette tatbik edilebilmesi için hiç. bir 
fedakârlığın esirgenmemesini Hükümetimizden '. 
rica etmektedirler. 
Eğer bu büyük merkezlerde murakabe sistemi 
muntazam olarak yürümiyecek olursa bu işde 
ezilecek olan bizleriz diyorlar. 

Kararname ön safta tacirleri sınıflara ayır
mak suretiyle hayat pahalılığını arttıran- zin
cirleme usulüne mâni olmak istemiştir. Bir 
kere bu bakımdan kararnamenin faydalı oldu
ğunu kabul etmek icabeder. Tabii tüccarlar 
sınıflara ayrılınca ve kâr hadleri tesbit edi
lince fiyatlar yükselemiyecektir. • Elverir ki, 
kararnamenin tatbikatı esaslı bir murakabeye 
tabi tutulsun. Fakat bu murakabeyi yapacak 
olan memurlara, tahsis edilmek istenilen aylık 
ücretler o kadar azdır ki, bu ücretle mahallin
de mütehassıs memur bulmak kabil olamrya-
caktır. Bu az maaşla merkezden de vilâyetlere 
kontrol için memur gönderilemiyecektir. Bi
naenaleyh murakabe vazifesini görecek me
murlara verilecek maaşların arttırılması müte
hassıs memur bulabilmek bakımınçlan çok lü
zumludur. 

ihtikârın Ve fiyat artışının önüne geçilme
si için Grup müzakeresi sırasında ileriye sür
düğüm bazı tedbirleri, burada da kısaca arze-
deceğim. 

Başta istihsalin arttırılması tedbiri gelir. 
Hükümetimiz, bu tedbire başvurmuştur. Fakat 
bu bapta alman tedbirin biraz daha genişle
tilmesi lüzumuna kaniim. • -

ikinci tedbir istihlâkin tahdididir, istihlâk 
tahdit «edilecek olursa şüphesiz hayat pahalılı
ğı ölçüsüz bir surette artamıyaeaktir. Üçüncü 
tedbir olarak Hükümetimizin bütün işlerinde 
âzami tasarrufa riayet etmesi herkesten öncç 
kendisinin paraya kıymet vermesidir, 
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t)5ıSd]Qneü tedbir; halkm 'da israf etmesine 

ınânj olacak tedbirdir. Bunun başında lüks ve 
fantazi eşyanın memlekete ithalim * menetmek 
gelir. 

istanbul gazetelerinden birinde Ticaret Ve
kilimiz, bu mevzu etrafında beyanatta bulunur- • 
ken hariçten lüzumlu olan bazı eşyayı memle
kete ithal etmek mecburiyetinde bulunduğumuz 
için lüks ve fantazi eşyanın şimdilik memleke
te girmesine mâni olamıyoruz demiştir. Acaba 
hariçten memleketimize ithal edilen mallar 
hayati ehemmiyette mallar mıdır? Bu nokta 
karanlık kalıyor. Bu tedbire muvazi olarak 
memleket dâhilinde lüks ve fantazi eşyanın 
alım ve satımının menedilmesi lâzımdır. Dene
bilir ki, lüks ve fantazi eşyayı alanlar servet 
sahibi olanlar, zenginlerdir. Halbuki servet
leri haddi kifayede olmayanlar da bu gibileri
ni görerek gıdalarına sarf edecekleri parayı 
fantezi eşyaya sarf etmekte ve israf atta bulun
maktadırlar. Eğer bu iki tedbir muvazi ola
rak alınırsa bir kere fazla para kazanmak hırsı 
tahdit edileceği gibi mütevassıt sınıf ta israf* 
tan korunmuş olacaktır. 

Sonra işçi ve iş ücretlerinin tanzimi de çok 
önemli bir meseledir. Bugün işçi ücretleri lüzu
mundan fazla artmış olduğu gibi, iş ücretleri de 
hayret verecek şekilde yükselmiştir. Bir misal 
arasedeeek olursam bu artışın ne kadar fahiş 
olduğumu muhterem heyetiniz kabul edecektir. 
Bugün bir kat elbise yaptırmak için orta dere
cece bir terzi 120 - 130 lira fason ücreti istemek
tedir. . Bu hal, ne zamana kadar devam 
edecektir ? Terzilerimiz hiç bir kayda tabi olmı-
yarak diledikleri kadar dikiş ücreti istemektedir
ler. Bilmem ki, hatırıma gelen bir tedbiri .söyle
mekle fazla ileri gitmiş olur muyum? Bu harbin 
daha ne kadar süreceği malûm değildir. Bugün 
harbin beşinci senesinde bulunuyoruz. Harp bek 
ki daha. bir sene, iki sene, üç sene devam ede
cektir. 

Peki bu umumî sefalet harbe muvazi olarak 
böyle devam edip gidecek midir? Biz iktisadi ha
yatımızı, yaşayışımızı bu fevkalâde vaziyetin, 
harbin uzamasından doğan durumlara uydur-
mıyacak mıyız ? Yoksa hepimiz ayrı ayrı iflâsa 
doğru mu gideceğiz ? Bence bu tehlikeye karşı 
koymak için çok esaslı, çok radikal tedbirler al
mak mecburiyetindeyiz. Meselâ kadınlarımız için 
iki, erkeklerimiz için de iki olmak üzere dört tip 
elbiselik kumaş imal ettirerek giyim hususunu yal
nız bunlara: hasretmek mkânı yok mudur? 

Sonra eşya fiyatları üzerinde müessir olan 
âmiller, paranm kıymeti üzerinde müessir olan 
âmiller birtakım iktisadi prensiplere ve kaidelere 
irca edilmiştir. îşte bu kaidelerin »çerçevesi dışı
na- çıkmamak ve yalnız bugünkü fevkalâde vazi
yeti nazarı itibara almak suretiyle alınacak bu 
tedbirlerden başarı elde edileceğine katiyetle ka
niim. Eğer bunda allanıyorsam Sayın Hükümeti

mizin beni bu hususta tenvir etmelerini rica ede
ceğim. 

Memurlarımıza yardım, tacirleri sınıflara a-
yırmak; kâr hadlerini tâyin etmek suretiyle Hü
kümetçe alınmış olan tedbirlere zamimeten dü
zenleyici, ekleyici, tamamlayıcı, bu gibi tedbirler
le benim görüş sahamdan kaçmış olan diğer isa
betli tedbirlerin alınması lüzubunu tekrar ede
rek sözlerime nihayet veriyorum. 

REİS — Emin Aslan Tokad. 
E. A. TOKAD (Denizli) — Muhterem arka

daşlar; hiç. bir insan, hiç bir heyet kendisine veri
len vazifeleri tam mânasiyle başaramaz. Çünkü 
insanlar nihayet peygamberane bir tılısımla mü
cehhez değillerdir. Bu îtibarla bilhassa imkân
larla mukayyet olmak zaruretinde kalırlarsa bu 
gibi işlerde çalışanların başarılarını takdir et
mek başaramadıkları hususatı da tenkit etmek 
ve neticede onlara doğru yolu gösterir şekilde fi
kir ve mütalâalar bildirmek asıldır. 

Bu sebeple ben, 1.944 bütçesi müzakeresi mü-
nasebeiyle Hükümetin başardığı şeyleri takdir, 
yarım bıraktığı veyahut başaramadığı hususatı 
tenkit ve bunlar için ne yapılması lâzrmgeldiği-
ni bildirir, hususi kanaatlerimi arzedeceğim. Ten
kitlerimi ve mütalâalarımı sona bırakarak ev
velâ, Hükümetin başarılarını takdir ile başlıya-
eağım. 

Bunun için notlarımın en sonunda Söylemek 
istediğim cümleleri evvelâ takdir ile söylemek 
istiyorum. 

O cümle şudur. 
1944 bütçesi hakkında mütalâalarımı arzeder-

ken vatanı koruyan ve yükselten ve Kemalizmin 
hâmisi ve koruyucusu millî birliğin hakikî sen-
bolü olan aziz Cumhurreisimiz İnönü'ye sonsuz 
saygılarımı sunar ve başarılar dilerim. Bu cümle 
gösteriyor ki, Hükümetin icraatını aşağıda bazı 
hususata ait olmak üzere tenkit etmekle beraber 
heyeti umumiyesi itibariyle tasvip ediyorum 
ve kendilerine güven ve itimat veriyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Hükümetleri 
şimdiye kadar geçen senelerde daima mütevazi 
ve samimî bir bütçeyi Meclisimize getirmişlerdir. 
Bu sene de aynı şekilde Saraçoğlu Kabinesi keza 
mütevazi ve samimî olarak bütçeyi tanzim ve ter
tip etmiş ve müzakere edilmek üzere huzurunuza 
getirmiştir. Maliye Vekilimizin beyanatından 
sonra, bütçeyi tetkikten sonra şu neticeye varmış 
bulunuyorum ki, hakikaten bütçeyi heyeti umu
miyesi itibariyle takdire değer görmekteyim. Büt
çenin % 5 nispetindeki açığı emisyona varmadan 
istikrazı dahilî suretiyle kapatacağını Maliye Ve
kili tebşir ettiler. Bu itibarla bu ufak nispeti 
mevzuubahîs edilmeye değer mahiyette görmüyo
rum. Hakikaten arkadaşlar, Partimiz ve Cumhu
riyetimiz gerek memleketin iman ve kalkınması 
ve gerekse büyük bir ordu kurmak ve beslemek 
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Ve İ>ütiuL menıurİaruu az çok imkânlarnı müsaa-
de«i.Jiiöpeüûde terfih etmek bakımlarından tak
dire şayandım Burada Pai'timizin ve Cumhuri
yetimizin gimdiye kadar müspet sahatarda gös
terdiği ba$arıiarı tef eri'-uatiyle sayıp dökmek lü-
zumssuz gibi görünüı-se de maarif, nafia, iktisat, 
ziraat, münakale ve sair sahalarda memleketin 
inkişaf ına ve kalkınmasına taallûk eden sahalar
da ^gösterdiği başarıları, tabiri diğerle memleket 
<lâhiimde ve hudutlarda emniyet ve a-
say4§in mvfehafazası ve adaletin tevzii, 
iktisadi hareketlerin tanzimi, ziraatin tanzimi ve 
inkişafı, harici siyaset alanrnda vatanımızın her 
suretle ̂ menfaatlarma en uygun şekilde en doğ
ru ve en'dürüst yolu bulup seçerek yurdu harp 
felâketinden korumak vesair hususlardaki mu
vaffakiyetini takdir ve şükranla karşılamaktan 
da kendimi alamadım. Binaenaleyh, sayın ar
kadaşlarım, Hükümetimize huzurunuzda bu su-
retle-takdir ve şükranlarımı arzetmeyi bir vic
dan' borcu bilirim. Bununla beraber bütçenin bu 

umumî memnuniyetbahş ve müspet manzarasına 
rağmen maalesef yine bu bütçede Devletimizin 
ûrühim-miktarda borçlanmış olduğunu görüyo
ruz. Bütçenin Devlet borçlarına müteallik kıs
mının tetkikinden anlaşılacağı üzere mülhak 
bütçeli dairelerle müstakil idarelerin dalgalı 
borçlan hariç-oiarak (479 483 677) lira gibi 
mühim bir miktar Devlet boreu görülmektedir. 
ki, üzerinde* düşünülmeğe değer bir mâna ifade 
eder. Şu halde bu gün diğer borçlarımızın da 
hesabına bunu katarsak iki milyara yakın çok 
büyük bir borç yekûnu milletin omuzlarına 
y#klenmişJ bulunmaktadır. -Memleket her sene 
bu borcun faizini anası ile beraber ödemek mec
buriyetindedir. Bu borçlar daha ziyade mem
leketin imarı ve kalkınması ve iktisadi, zirai 
sahalardaki verimli işlerine sarf edilmiş olsa idi 
şüphesiz bu.borçların gerek itfası ve gerek fa
izlerinin ödenmesi o nisbette kolaylaşmış olur
du. Fakat ne e;are ki, bu borçların ••• mühim bir 
kısmı daha ziyade Millî Müdafaa gibi müsteh
lik bir şubeye sarfedilmiştir. 'Bundan da şüp
hesiz Partinin ve Hükümetin bir kusuru yoktur. 
Zira bu fedakârlıklar sırf cihan felâketinin üze
rimize sıçramasına mâni olmak maksadı ile 
vatan müdafaası için tuttuğumuz ve beslemeğe 
mecbur olduğumuz büyük bir.ordunun masra
fına karşılık; olarak sarfedilmiştir. Şu halde 
bu hareketimizde asla nadim olmamamız icabe-
der. Meprileketin selâmeti için hakikaten başka 
bir çıkar yol bulmak kolay değildir. Vatanm 
selâmeti ve onun yüksek menfaatlerini sağla
mak gayesiyle sarf edilen bu muazzam yekûnu 
yine bu fedakâr millet bizim bu husustaki hüs
nü niyetlerimizi takdir ederek göstereceği yük
sek vatan severlik duyguları ile karşılıyaeaktır. 
Hayat gidiş v_e pahalılığı karşısnda görülen 
imkânsızlıklara rağmen bundan sonra olsun 
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bu borç miktarının daha fazla artmamasını te

min bakımından gelecek bütçelerde biraz da ta
sarruf cihetine ehemmiyet verilmesi hususunda 
Hükümetin nazarı dikkatini celbetmekte belki 
fayda mülâhazasjyle bu bapta burada bu ka-
dareık temas ederek başka mevzulara geçiyo

rum. 
Kendimce mühim gördüğüm bazı mevzular 

üzerinde müsaadenizle görüş ve mütalâalarımı 
arzedeeeğim. 

Bu mâruzâtımın en başında her defa tekrar 
edilen koordinasyon mevzuu gelmektedir. Plân
sız mesai ve bu mesaiden koordinasyonun muhte
lif vekâletlerde yürüyen, birbiriyle ilgili bir çok 
mühim işlerin salim bir surette çıkmamasına ve 
işlerin sürüncemede kalmasına sebebiyet vermek
tedir. Binaenaleyh biranevvel bilhassa İktisat^ Zi
raat, Ticaret,. Nafia, ve Münakalât Vekâletleri 
aralarında esaslı bir iş birliği tesis etmek lâzım
dır. Bu koordinasyonun tesis ve temini bizde her 
vakit lâzım olmakla beraber bilhassa fevkalâde 
hallerin devam ettiği şu sıralarda evlâbittarik 
lâzımdır. 

Başvekillik işlerinin çokluğu yüzünden belki 
bu işler lâzımı veçhile koordine ve, seri bir şe
kilde yürüyemiyor. Binaenaleyh bu hususun te
mini bir harp kabinesi konseyi kurmak suretiyle 
mi yoksa bir Başvekil muavinliği ihdası sure
tiyle mi, yoksa sandalyasız vekillikler veya siya
si müsteşarlıklar ihdası suretiyle mi olacaktır bu 
cihetin ehemmiyetle etüd edilerek bu ihtiyacın 
karşılanması hususunda Hükümetin ehemmiyetle 
nazarı dikkatini celbetmek isterim. ^ ^ 

Diğer meseleye geçiyorum: Bugün memleke
timizi ve halkımızı en çok işgal eden dert şüp
hesiz geçim zorluğu ve hayat pahaklığı davasıdır. 
Gerçi bu hususta Hükümetin son zamanda al-
makta^olduğu bazı tedbirleri takdirle görmekte
yiz- Hükümetin bu sahadaki basanlarını temenni 
ile beraber bu alanda daha cezri, daha seri bir 
tarzda yürümek ieabettiğini sanıyorum. 

1. Memlekette hayat pahalılığını ve geçim 
ve geçim darlığını önlemek için alınması icabe-
den klâsik tedhirleri malûmu âliniz iki şekilde 
mütalâa edilebilir. . . 

Bunlardan birisi istihsali tezyit, ikincisi is
tihlâki tahdit oîmak üzere iki büyük bölüm teşkil 
etmektedir. Bunlardan istihlâki tahdit daha zi
yade fevkalâde günlerde tatbik edilmesi ieabeden 
tedbirdir. ¥ani normal zamanlarda bu tedbire 
baş vurmak gayri tabiidir, beyhude yere vatan
daşları kayıt aİtma sokmak ve enlan darlık ve 
üzüntü içine almaktır. 

Hattâ vatandaşın gerek kalorisinden tenzil ve 
I gerekse hürriyetini ve zevkini tahdit yolundan 
' başka bir mâna ifade için bu istihlâki tahdit 

yolu ekseriya zararlıdır bile. Çünkü bol istihsal 
yapıp bunu bol, bol istihlâk etmek asıldır. Yani 
yeyim ve giyim maddelerinin istihlâkinde gerek; 
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miktar ve gerekse nefaset ve zevk bakımından 
vatandaşın istediği şekilde hareket edebilmesi 
binnetiee onun hem sıhhatini korur hem de zev
kini temin eder ki bunun neticesini de memle
kette tabiatiyle iş hacmi büyür, istihsal fazlala-
şır ve aynı zamanda istihsalâtm nefaseti de artar. 
Binaenaleyh bu tabii yol memlekette ve dünya
da medeniyeti yükseltir. 

.Şu halde görülüyor ki, bu istihlâki tahdit an
cak fevkalâde günler için tatbiki zaruri olan mu-

. vakkat ve geçici bir tedbir olarak mütalâa edile
bilir. Hattâ fevkalâde günlerde bile daha ziyade 
istihsali arttırma yoluna daha fazla ehemmiyet 
vermek suretiyle kabilse bu yola, yani istihlâki 
tahdit yoluna gitmemeğe çalışmak bile tercih 
edilir. Fakat ekseriya fevkalâde hallerin çetin 
şartlan buna müsaade etmez. Bu yüzden istih-
salât normal günlere nazaran azalır işte o vakit 
istihlâki tahdit yoluna gitmek zaruri olur, ki, 
maalesef bugün her memlekette olduğu gibi bi
zim memleketimizde de bu tedbire başvurmak 
mecburiyeti hissedilmektedir. Bir memlekette 
zaruret halinde istihlâki tahdit tedbiri ancak, 
o memlekette harp ekonomisini kabul etmekle 
mümkündür. Şimdiye kadar bizim memlekette 
de def atla bu tedbire kâmil ve tam olarak başvu
rulması şekli muhtelif vesilelerle Hükümete tav
siye edilmiş ise de her nedense Hükümet bir tür
lü bu.tedbire tam ve kâmil olarak başvurmak ci
hetine yanaşmamış ancak bazı mahdut zaruri gı
da maddeleri üzerinde tatbik etmiştir ve etmek
tedir, ki, bu yarım tedbir tabiatiyle ihtiyacı tam 
mâriasiyle karşılamamış, yani memlekette hayat 
pahalılığını ve ihtikâr mevzularını normal bir had
de indirmek gayesini hiç bir vakit temin edeme
miştir. Binaenaleyh gerek halka biraz daha ge
nişlik vermek ve gerekse tatbikattaki müşkülât
tan dolayı yarım tatbik edilen bu usulün memle
kette hayat pahalılığını ve ihtikârı, kökünden 
kazımak ve kaldırmak maksadıyie hattâ tam ve 
kâmil bir surette tatbiki şimdiye kadar geç ka
lınmış dahi olsa hemen bugünden itibaren bütün 
memlekette cezri bir surette kabul ve tatbik et
mek suretiyle işe başlamak her halde memleketi
miz için bugün daha ziyade zaruret kesbetmiştir. 
Şu nazik ve fevkalâde zamanda memlekette ihti
kârın men'ir sureti ile hayat pahalılığının önüne 
geçilmesi ve bu sahada umumî olarak görülen 
bazı vicdansızların yaptıkları suiistimallerle yol
suzlukların-önlenmesi bakımından kanunlarımız
da daha şiddetli müeyyiden* hükümler ihtiva 
eder esaslar kabul etmek zaruretinde bulunduğu
muzu da bu vesile ile burada tekrar hatırlatmak 
ve binaenaleyh, Hükümetin bu alanda cezr 
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ri ve kuvvetli icraatını beklemekte oldü^ 
ğumıızu arzetmek isterim. Binaenaleyh,, umumî 
ihtiyaca cevap verecek şekilde bazı tashih ve ta
dillerle de olsa. bu.-usulün, münakaşa ve kabulü 
hususunu daha ziyade kıymetli mütehassıs arka
daşların mütalâalarına ve Hükümetin kiyasetli 
ve isabetli teşebbüslerine bırakarak ben asıl is
tihsalin arttırılması tedbirleri üzerinde duraca-

, ğım. Şöyle ki; istihsali (tezyit mevzuu gerek,sa
nayi ve gerekse ziraat sahasında olduğu gibi de
nizden ve karadan çıkarılacak madenlerle sair 
gıda maddelerinin çoğalması sahalarına kadar 
genişletmek lâzımdır yalnız bu vesile ile şu ka-
darcık münakale işlerimize temas edeyim ki; bu 
şubede esaslı ıslahat yapılıp, münakale işleri
miz ihtiyaca cevap verecek şekilde tanzim ve ışı
lan edilmezse bu istihsali arttırma dâvasından 
bir şey çıkmaz. Binaenaleyh, muvazi olarak mü
nakale işlerimiz tanzim edilmelidir. 

Sanayi sahasında: istihsalin tezyidi; fabrika
larımız esasen vakti ile bazı, hissî tesirler altın
da maalesef memleketin müsait yerlerinde kurul-, 
mamış olmasından ve mevaddı iptidaiyesi mem
lekette yetişir ve lüzumlu sanayi kurmak husu
sundaki ihmalden, normal mesai ile normal verim
lerini verememeleri yüzünden maliyet fiyatları 
zaruri olarak çok yükseklerde bulunmaktadır. 

Bu fabrikaların çalışmalarında bilhassa ihti-
• sasa ehemmiyet verilerek amele ve teknisyenler-

lerle kuvvei muharrike/makine ve sair tesisat 
ile ham madde ve nakil vasıtalarından âzami 
derecede istifade edilerek âzami fedakârlıkla 
mamul ve masnuat maliyet fiyatlarının müm
kün olabildiği kadar ucuzlattırılması ve çalış
mada rasyonel ve âzami mesaiye ehemmiyet ve
rilerek fazla tenevvüa bakmıyarak mamul ve 
masnuatın basit, mahdut tipler halinde çok 
miktarda elde edilmesi ve bu sahada çalışanla
rın fazla çalışarak verilmelerini yükselttikleri 

' nispette mükâfatlandırılmaları hususlarına dik
kat edilmesi lâzımdır ki, zararların mümkün 
mertebe önüne geçilebilsin. Bütün bu takay
yütlerden sonra elde edilen sınai istihsalâtm, 
müstehliklere tevzii şekilleri de harp ekonomi
si kaidelerine göre tesbit edilmelidir. Bir ke
lime ile tek tip giyim yoluna gidilmeli ve asla 
bu istikametten lüks yoluna sapılmamalıdır. 

REİS — Daha 4 - 5 arkadaş söz almış bu
lunmaktadır. Vakit te gecikmiştir Yarın saat . 
15 te Bütçenin heyeti umumiyesinin müzakere
sine devam etmek üzere bugünkü inikada niha
yet veriyorum. 

Kapanıma saati : 20, 15 
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DÜZELTMELER 

Bu zaptın sonuna bağlı 120 sayılı basınaya-
jfcıda (Bütçe lâyihası) aşağıdaki düzeltmeler 
yapılmıştır: 

152 nci sayfanın karşısında numarasız say
fadaki: 

M. 

A - Cetveli 
Dairelerin isimleri 

Aynı sayfanın sonuna; 

A - Cetveli 
Dairelerin isimleri, 
Âdi masraflar, 

Lira 

1 Toprak vergisi tahsil mas
rafları 

2 Muhtelif müdafaa hizmet
leri 

Umumî yekûn 
lira olarak düzeltilmiştir. 

6 000 000 

376 000 000 

952 434 417 

13 nçü sayfada, 37 nci fasılda (1) işareti 
ve sayfanın altındaki haşiye kaldırılmıştır. 

72/7 nci sayfada 197 nei faslın (O) madde
si kaldırılmıştır. 

216 nci faslın karşısındaki rakam 15 000 000 
olmuştur. >. • ' 

217 nci faslın yanındaki (12) rakamı kaldı
rılmıştır. 

72/11 nci sayfadaki üçüncü kısmın yekûnu 
(40 535 898) lira, * 

72/14 ncü sayfadaki üçüncü kısmm yekûnu 
(40 535 898) lira, 

270 nci faslın encümence kabul edilen bi
rinci maddesi 5 620 043 ve faslın yekûnu 
6 939 369, 

271 nci faslın encümence kabul edilen bi
rinci maddesi 2 8İ0 021 ve faslın yekûnu 
3 810 021 ve birinci kısmın yekûnu 64 804 390 
lira; 

76/2 nci sayfadaki encümence kabul edi
len birinci kısmın yekûnu 64 804 390 ve umu
mî yekûn 111 445 426 lira, 

302 nci faslın ikinci maddesinin unvanı ta
lebe yevmiyeleri, 

310 ncu faslın birinci maddesi subay ve me
murlar ücreti. 

447 nci faslın 6 nci maddesi doğum ve ço
cuk bakımevleri, olarak düzeltilmişlerdir. 

162 nci sayıfada umumî yekûndan evvelki 
satırlar kaldırılmıştır. 

517 nci faslm dördüncü maddesindeki (ida
re) kelimesi (iade) olarak düzeltilmiştir. 

619 ncu faslın birinci maddesinde «etüt» ke
limesinden sonra «ve aplikasyon» kelimesi ilâve 
edilmiştir. 

Aynı faslın II nci maddesindeki (sayılı ka
nuna gçre yapılacak) ve 12 nci maddesindeki 
(sayılı jtamma göre yapılacak) ibareleri kaldırıl
mış ve 

Aynı sahifeniri haşiyesindeki (50 000) rakamı 
(102 000) olarak düzeltilmiştir. • • • 

622/A faslının birinci maddesinin karşısında
ki rakam (2 000 000), 2 nci maddesinin karşı
sındaki rakam (3 000 000) ve 

fasıl yekûnu da (5 000 000); 
231 nci sahifede üçüncü kısmın yekûnu 

(33 290 932) ve 
1 232 nci sahifede umumî yekûn (36 558 644) 
lira, 

719 ncu faslın unvanmdaki (2384) kanun nu
marası (2834), 

744 ncü faslın birinci maddesindeki (76 00Ö) 
rakamı (150 000), 

İkinci maddesindeki (7 000) rakamı (10 000) 
ve 

Aynı faslın yekûnu da (160 000), 
754 ncü faslın unvanmdaki (2342) kanun nu

marası (4291) olarak düzeltilmiştir. 
302 nci sahifedeki (Hususi fasıl muhtelif mü

dafaa hizmetleri) başlığına aşağıdaki haşiye ko
nulmuştur: 

(Bu tahsisatın hizmetlere dağıtılması ve mad
delere ayrılması ve maddeler arasında münakale 
İcra Vekilleri Heyetince yapılır) 

307 nei sahifedeki Encümence kabul edilen 
dördüncü kısmın yekûnu (4 350 000), 

D - cetveli altındaki satırda (14) rakamr (13) 
olarak 

Şoför Ücret Şoför Ücret 

120 170 D/2 sayfada 1 
olmuştur. ' 

D/6 sayfada Diyanet işleri Reisliği vilâyetler 
kısmına şu ilâveler yapılmıştır: 

Aded Ücret 

Vaiz 
» 

Dersiam 
» 
» 
* 
» 

10 1;5 
10 261 
2 30 
4 25 

15 20 
40 12 

142 10 
D/10 sayfada Dahiliye Vekâleti kısmında: 

Aded Ücret 

Telefoncu 1 150, 
Elektrikçi 1 150, 
olarak düzeltilmiştir. 

Aded Ücret 

Telefoncu . 1 140, 
Elektrikçi : 1 140 
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Ö/12 sayfada (Hariciye Vekâleti) ne a i t .kad

ro kaldırılmış ve yerine aşağıdaki kodra konul-
muştur : 

Hariciye Vekaleti 
Memuriyetin nev' i 

Daktilograf 
> 
> 

> 

> 
> 

Daire müdürü 
Şoför 

Elektrikçi 
Telefoncu 
Ba sodacı 
Odacı 

Başmüvezzi 
Müvezzi (Bisikletli) 

Muhasebe takip memuru 
Motosikletli müvezzi 

> » 
Hazjnei evrak muhafızı 
(Steee bekçisi 
Bahçivan 
kaloriferci 
Ateşçi 
Kütüphane memuru 

•» » muavini 
Ambar memuru 

Matbaa 
İtyşmürettip 
Ij&akmist 
Mürett ip 

» yamağı 
Musahhih 
Mücellit 

Hariciye köşkü 
İdare memuru 

» ,y$mağı 
BahçiVan 

» yamağı 

Aded Ücret 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 
10 
16 

1 
2 
3 
1 
1 
1 
2. 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

200 
175 
150 
140 
120 
110 
100 

90 
80 
70 
60 
50 

175 
150 
140 
130 
120 

80 
70 
50 
45 
40 
75 
70 
60 
90 
90 
80 
60 
70 
80 

110 
60 

300 
140 
110 

160 
110 
no 

90 
70 

120 
110 

120 
100 
60 

100 
60 

"Sofracı 
» yamağı 

Kapıcı 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Elçilik ve konsolosluk j r w l 
müstahdemleri \ *• * 

1 
1 
1 
1 
1 

410 

100 
60 
65 
120 
60 

2889 

D/17 sayfada ikinci sütunda, 9 ncu satırda: 
Boyacı ve badanacı 
Marangoz 
Demirci 
Elektrikçi 
Çamaşırcı 
Terzi kadrosu, 
Aynı sayfadaki Kemik ve Mafsal veremlileri 

hastanesi kadrosunun sonuna ve, 
D/20 sayfada (Adliye Vekâleti başlığın

dan evvele aşağıdaki kadro eklenmiştir: 
Bolu Numune Hastanesi 

Memuriyetin nev'i Adet Ücret 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
6 
2 
1 
1 

40 
50 
50 
50 
40 
30 
30 
30 
20 
30 
20 
20 

Kalorifer ve etüv ve asansör memuru 1 100 
Ateşçi 
Pansumancı 
Eczacı kalfası 
Laborant 
Hastabakıcı 

.» 
Başhademo 
Hademe 
Aşeı 
Çamaşırcı ve ütücü 
Kapıcı 
Bulaşıkçı 

D/22 Sayfada Maarif Vekâleti kısmın
daki : 

Yabancı memleketlerdeki talebe müfettişliği 
kâtipliğine (1) caizesi 

D/23 Ankara Devlet Konservatuvarı kıs
mındaki: 

Daktilo kelimesinin altına (elektrikçi), 
Ankara Buktık fakültesi kısmındaki kalori

ferci kelimesinin altına (elektrikçi) kelimeleri ek
lenmiştir. ' 

D/29 sayfadaki (Konya Ovası Sulama İda
resi) başlığı kaldırılmıştır. 

[•] Hariç teşkşîlâhnda ücretle istihdam edi
lip istihkakları bu tahsisattan verilecek olanların 
aded ve unvanı memuriyetUrmintesbitive bu 
müstahdemlerin tâyinlenyle teşkilât itibariyle 
verüecek tahsisat dairesinde ücretlerinin tâyin ve 
tevzii Vekâlete veya veMletin tensip edeceği ma
kamlara bırakılmt§tır. 410 aded vergi tahakku
kuna esastır. 
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D/30 sayfadaki İktisat Vekâleti merkez kıs

mına ait : * 
Adet Cteret 

Daktilo ' 7 120 
.*-'•• 2 140 
> 5 İMre 
D/32 sayfadaki Ticaret Vekâleti dış Ticaret 

kısmmalait : 
Adet Adet 

Ataşelik daktilosu 2, 4 olarak. 
düzeltilmiştir. 

D/36* sayfanın sonuna aşandaki kadro ek
lenmiştir: 

Mektepler talebe- kodfösu 
A d e t • •• . . J ' . • ^ • ^ • ^ 

800 Yüksek Ziraat Enstitüsü 
150 İstanbul ; Orta -Ziraat?mektebi 
150 Bursa Orta Ziraat mektebi 
150 İzmir orta T Ziraat mektebi : 
150 Seyhan Qrta Ziraat mektebi 
60 Ankara Ziraat Alet ve makineleri ihti

sas mektebi 
60 Seyhan Makinist mektebi 

210Os Teknik Ziraat okulları 
1350 Teknik Bahçıvanlilt okidlan 

•90 Hayvan Sağlık Memurları mektebi 

D/39 Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü kıs-
mına ait: 

1 Otobüs 
1 Kamyon 
1 Kamyonet ve bunların karşılarındaki sa

tırlar kamilen kaldırılmıştır. 
D/41 sayıfada 3 

1 141 81.T.5,157,627 4650 3-5-1940 
olarak düzeltilmiş ve aynı sayfanın sonuna^, 

1 Kamyonet (yeniden alınacaktır) ibarele
ri eklenmiştir. 

D/53 sayfanın onuncu satırında 
Ford B.B. karşıdaki rakam 18-4807047 ve 
12 nci satırdaki 284 rakamı, 279 ve 
13 neü satırdaki 283 rakamı; 280 olacaktır. 
D/56 sayfanın sondan üçüncü satırındaki 

(yeniden 'alınacaktır) ibaresi kaldırılmıştır. 
D/62 sayfanın 6 ncı satırındaki (94 141) ra

kamı (42 141) olmuştur. 
D/64 sayfada: 
Zonguldak - Kozlu hattı kısmında: 
1 (1) kamyonet, 1 (**) kamyonet ola

rak düzeltilmiş ve sayfanın altındaki haşiye 
kaldırılmıştır. 

D/66 sayfanın 15 nci sütunundaki motor nu
maraları (18-4725190) ve 

P /67 sayfanın 28 nci sütunundaki (11575) 
rakamı (11475).ve 

sayfalım-29 hcu sütunundaki (2073025) 
rakamı (2079025) 
olarak düzeltilmiştir. 

D/69 sayfanın 24 neü satırından sonra: '* 
C6*6$0Ö3) rakamının karşısına; 
(1 » Sirrd - Etirtalan yolu) ve 

28 nci satırından sonra: 
(607561) rakammrn karşısına, 
(Trabzon - İran transit yolu) ibareleri ek-

lenmifve - i 
Son satırdaki (» ) işareti kaldırılmıştır. 
D/9T sayfanın 10 ncu satırındaki: 
(1 » mubayaa edilecek)f 
(2 » mubayaa edilecek ol

muş ve 
Sayfa sonunda (1) rakammın karşısındaki 

(» ) işareti kaldırılmış, yerine (Kamyonet) ke
limesi konmuştur. 

D/114 sayfanın 5 nci satırındaki: 
11180-1253) rakamı (1180-1153) ve T 

21 nci satırdaki; (Scania Vâhis), (Scania 
Vabis) olarak düzeltilmiştir. 

D/115 Sayfanın 22 nci satırındaki (miadı) 
sütununa (4) irakamı eklenmşitir. . 

D m 6 Sayfadaki (Petrol Ofisi Umum Mü
dürlüğü ) başlığı şu şekilde düzeltilmiştir : 
(Petrol Ofisi Umum Müdürlüğüne ait nakil va-

• • • • . - . . " sıtaîan) 
E/2 Sayfadaki (Basın ve yayın U. M.) kıs

mından sonra şu ilâveler yapılmıştır: 
İstatistik U. M. 
F . M . / "-, 

130 1 -Ücret 
E /3 Sayfadaki (Gümrük ve İnhisarlar Ve

kâleti) ibaresinden sonra (ve) kelimesi eklen
miştir. 

E/6 Sayfadaki (F. 829) (F. 828) olarak 
düzeltilmiş ve karşısındaki satırın (harcırah ve 
sair zaruri masrafları) ibaresi kaldırılarak ye
rine (ücretleri) ibaresi konulmuştur. 

E - Cetvelinin altındaki ibarenin numarası 
(15) değil (14) tür. 

C/22 Sayfanın sonuna şıi kısım eklenmiş
t i r : 

(17 . T . 1944 4565 fevkalâde vaziyet dola-
•yisiyle bazı yergi ve resimlere zam icrasma dâir 
olan kanunlara ek) 

Ç/2 Sayfanın 2 nci sütunundaki (25 23. 
IX . 1336 rakamlarının altındaki (481 13 . 
IV .1930) ibaresi ve birinci sütunun sondan 
4 neü satırındaki* (Paşa) kelimesi kaldırılmıştır. 

Ç/3 sayfanın birinci sütunundaki (Irak Şey-

— 165 — 
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hulmeşayihi Ueeymi) den evvel şu kısım gir
miştir: 

Akdagmadeni kaymakamı Tahir: 
Zevcesi Memnune 2 1 
Kerimesi Nilofer 2 > Teehhüllerine kadar 

» Tahire 2 j 
Ç/4 sayfadaki: (Tekaüt, eytam ve eramil ma

aşları varsa katolunacaktır) ibaresinden sonraki 
kısım kaldırılmıştır. 

Ç/5 sayfanın 2 nci sütunun 5 nci satırındaki 
(Mahdumlarına) (Mahdumuna), 

6 nci satırındaki (tahsillerine) (tahsiline) ol
muş ve . 

Aynı sayfanın 19 ncu satırının başındaki 
(zevcesine ve. 

22 nci satırın başındaki (refikasına) kelime
leri kaldırılmıştır. 

L/3 sayfanın 2 nci sütununun sonuna şu kı
sım eklenmiştir: 

istatistik Ü. M. 
D. Aded Maaş 

. 6 Üçüncü Umumî Müfettişlik İsta
tistik bürosu müdürü 1 70 

L/7 sayfada (Kütüphaneler) başlığı altın
daki kısımda 
D. . v 

(11 memur) kaldırılmış yerine 
(11 müdür ve müdür muavini) konmuş ve 
(13 memur) ibaresi eklenmiştir. 

R/5 say'fanm 31 nci satırdaki (kadastro) ke
limesinden sonra; 

(ve fen) kelimesi konmuş, 

. . . • • • 

32 nci satırın nihayetine de (ile öğretim ve 
idare masrafları) eklenmiştir. 

H/8 sahifesinin 11 nci satın şöyle olmuştur: 
I (C/B. fıkrasmm . . . . . . . . yaptırılabilir . 

R/9 sahif enin 28 nci satırında ( iaşeleri ) 
kelimesinden sonra (ve çoban yevmiyeleri) 
cümlesi ile, 

29 ncu satırın nihayetinde (ve) den sonra 
(lise) kelimesi eklenmiştir. 

39 ncu satırdaki (memurlariyle) kelimesi ye: 
rine (memurları) ve son satırdaki (tahvil) keli
mesi (tahlil) olmuş ve, 

R/10 sahif enin sondan 11 nci satırdaki (te
ferruat) kelimesi (teferruatı) olmuştur. 

R/12 sahifeniri son satırına ( , erzak nakil 
masraftan) cümlesi eklenmiştir. 

R/17 sahif enin sondan 10 ncu satırındaki 
(ilâm) kelimesi (ilân) olmuştur. 

R/20 sahif enin 5 nci satırındaki ( . . . ücret
leri) kelimesinden sonra iki satır kaldırılmış, ye
rine (bu fasıldan verilir) cümlesi konmuştur. 

12 ve 13 ncu satırlar kaldırılmış, yerine (ev
rak ve defterler, İnkılâp Tarihi Enstitüsüne ait 
vesika ve) cümlesi konmuştur. 

R/22 sahif enin sondan 4 ncü satırındaki 
(2132) rakamı (1000) ve yine sondan 2 nci sa
tırdaki (2710) rakamı (1580) olmuştur. 

R/28 sahif ede (F. 619. M. 1.) deki (etüt) 
kelimesinden sonra ( , aplikasyon) kelimesi ile, 

R/29 sahifede 26 nci satırdaki (tabı masra
fından) sonra ( , üniversitenin laboratuvar ve 
Mimikleri sabit tesisatı) cümlesi konmuştur. 

T. B. M, M. Matbaan 



1944 bütçesinde yapılacak tashihler 

Sayıfa Satır Yanlış Doğru 

106 23 314 000 000 244 000 000) ... . , . . , 
106 24 123 191000 193 191 OOoj » ^ P sebepler kısmında 

72/10 Maliye bütçesinin 216 ncu faslına 1 000 000 lira ilâve edilecek, 
kısmı ve umumî yekûnlara da bu rakamlar zammedilecektir. 

76 Devlet borçları bütçesinin 270 nci fashnm 1 nci maddesine 
20 000 ve 271 nci faslının 1 nci maddesine 10 000 lira ilâve edi
lerek fasıl, kısım ve umumî yekûnlar da bu nisbette çoğaltıla
caktır. 

230 Nafia bütçesinin 622 A faslının 1 ve 2 nci maddelerine 500 000 
ner lira ilâve edilerek fasıl, kısım ve umumî yekûnlar bu nis
bette arttırılacaktır. 
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S. Sayısı: 120 
1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası ve 

Bütçe Encümeni [mazbatası (1/201) 

T. C. 
Başvekâlet 29.11.1944 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
71.76 
6/664 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
îcra Vekilleri Heyetince 28 . I I . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş

tırılan 1944 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Hükümetin umumî mucip sebepler lâyihası 
1944 malî yılına ait Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası ile buna bağlı cetveller, Teşkilâtı 

Esasiye Kanununun 95 nci maddesi gereğince Büyük Millet Meclisine takdim edilmektedir. 

Bu lâyiha ile 1944 malî yılında yapılacak normal Devlet hizmetleri için cari yıl bütçesine naza
ran (61 140 576) lira fazlasiyle (547 857 925) lira tahsisat talep ve teklif olunmaktadır. 

Bu fazlanın (16 996 000) lirası, mühim kısmı teknik öğretim işleriyle Köy Enstitülerine ait 
olmak üzere, Maarif hizmetlerine, (5 356 393) lirası Ziraat Vekâletine, (4 788 801) lirası sıhhi 
hizmetlere, (2 900 000) lirası dahilî emniyet hizmetlerinin takviyesi maksadiyle Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerine, (2 800 000) lirası Nafıa hizmetlerine ay
rılmış, Teadül Kanunu üzerinde memurlar lehine hazırlanmakta olan bazı tadil tekliflerinin istil
zam edeceği masraflar için (10 000 000) lira tahsis edilmiş ve bu arada Millî Müdafaanın âdi hiz
metleri karşılığı olarak bütçede mevcut (116 031 238) lira, (23 968 762) lira çoğaltılarak 
(140 000 000) liraya iblâğ olunmuştur. . 

Fazlanın bunlardan geri kalan kısımları, diğer muhtelif dairelerin kanuni ve mübrem ihti
yaçlarına sarf edilmek üzere, bütçelerinin taallûk eylediği tertiplerine zammedilmiş olup bunların 
her birine ait mucip sebepler kendi bütçelerinde etraflı olarak izah edilmiş bulunmaktadır. 

Millî Müdafaanın normal ihtiyaçları dışında kalan, fevkalâde hallerin icabettirdiği fevkalâde 
mahiyetteki masraflarının bugünkü vaziyete göre (376 000 000) lira olarak tahmin edilen sene
lik karşılığı Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinde hususi bir fasla ayrıca konulmuştur. 

Varidat bütçesine gelince: . . 

Normal varidat membalarından elde edileceği tahmin edilen gelirler, Devlet dairelerinin âdi 
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hizmetleri karşılığı olmak üzere (B) cetvelinin 1 nci kısmında toplanmış ve Millî Müdafaanın 
fevkalâde hizmetlerine karşılık tutulan fevkalâde mahiyetteki varidat ise aynı cetvelin ikinci kıs
mında ayrıca toplu olarak gösterilmiş olup her iki nevi varidat muhammenatı Devlet dairelerinin 
yukarıda arzolunan âdi ve fevkalâde masrafları için teklif edilen muhassasat ile tam tevazün 
halinde bulunmaktadır. 

Lâyihaya bağlı (D) cetvelinde gösterilen müteferrik müstahdemler kadrolarına ait unvanlar ile 
ücret adedleri azaltılarak birleştirilmiştir. Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1944 malî yılı Mu-
vazenei Umumiye Kanunu lâyihasını Yüksek Meclisin tetkik ve tasviplerine arzediyoruz. 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ 

Büyük Millet Meclisinin hazırlanan ve yekûnu (8 385 432) liradan ibaret olan 1944 malî yılı 
bütçe lâyihası-müteferrik müstahdemler kadrosunu da ihtiva eden (D) cetveli ve nakil vasıtaları kad-
rosiyle birlikte Yüksek makamlarına sunulmuştur. 

1943 yılı içinde inşasına devam edilmekte olan Büyük Millet Meclisi binası için görülen mecburi
yet üzerine satın alınacak malzeme bedeline tediye olunmak üzere sonradan alman (3 250 000) 
lira ile aynı sene içinde yürürlüğe giren kanunların tatbiki masraflarım karşılamak ve devam eden 
fevkalâde hallerin icabettirdiği zaruretler dolay isiyle kezalik bazı fasıl ve maddelere ilâveten alınan 
tahsisatla geçen sene bütçesinin yekûnu (10 252 155) lira olmuştur. 

Takdim kılman işbu bütçe lâyihasında görüleceği üzere muhtelif fasıl ve maddelere lüzumlu zam
lar yapılmış olmakla beraber geçen sene bütçesine nazaran (1 866 723) lira noksaniyle yekûnu 
(8 385 432) lira ile bağlanmıştır. 

1944 yılı zarfında da devam edecek olan Büyük Millet Meclisi binası inşaatı için sarfı tahmin olu
nan mebaliğin karşılığı olarak geçen seneki miktara nazaran bu yıl bütçesine (1 500 000) lira noksan 
tahsisat konulmuş olduğu gibi 1943 yılında yürürlüğe giren ve hükmü 1944 senesinde de devam ede
cek olan kanunların zaruri kıldığı masrafları karşılamak maksadiyle 3 ncü faslın 1 nci maddesine 
(227 500) ve 4 ncü faslın 1 nci maddesine (52 323) ve 6 nci fasla da (4 368) lira ve Millî Saraylar 
müstahdemlerinden bir kısmının gayet cüzi olan ücretlerine ve matbaadaki müstahdemlerden bir 
kaçma görülen zaruret üzerine beşer onar lira gibi ufak tefek yapılan zamlardan dolayı 5 nci faslın 
2 nci müteferrik müstahdemler ücreti maddesine (8 126) lira ve fevkalâde hallerin devamı sebebiyle 
bu günkü eşya fiyatlarındaki yükselmeler gözönüııde tutularak Millî sarayların umumî masraflar 
tertibinin 14 ncü faslının 1 nci maddesine (20 000) sarayların tamir ve boya masrafı tertibinin 
14 ncü faslının 3 ncü maddesine de (30 000) ve 19 ncu faslın matbaa işletmesi tertibine (5 000) 
lira bir zam yapılmış, ve erlerin yeyinı ve'giyim ve sair ihtiyaçlarına taallûk eden eşya fiyatların
daki artışlar yüzünden de muhafız kıtasının umumî masrafları tertibinin 32 nci faslına da (19 338) 
lira ilâve olunmuştur. 

Bu meyanda 24 ncü faslın inşaat ve tamirat tertibinden (80 000) lira ile muhtelif fasıl ve madde
lerden de (6 059) lira ki cuman (86 059) lira indirilmiştir. 

Geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de lâyihanın ihzarında ifası icabeden hidematm istilzam 
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eylediği masraflar karşılıklarının hakikî miktarlar olmasına büyük bir dikkat gösterilmiş ve lü
zumlu olmıyan en ufak bir rakkamın bile bütçeye konmaması prensip olarak kabul edilmiştir. 

Bu itibarla 1944 yılı bütçe lâyihasının tutarı olan (8 385 432) liranın aynen kabulüne müsaade 
buyurulmasmı saygılarımla yüksek tasvibinize arzeylerim. 

RÎYASETÎ CUMHUR 

1. Riyaseti Cumhur 1943 senesi bütçesi (748 383) lira iken görülen zaruri lüzum, üzerine 
(204 800) lira daha munzam tahsisat alınmış yekûnu (293 183) lira olmuştur. 

2. 1944 senesi bütçesi (883 091) lira olduğuna nazaran geçen sene bütçesinden (70 092) lira 
noksan olarak tahakkuk ettirilmiştir. 

3. Fasıllar arasındaki farklara gelince : 

Â) 32 nci fasıldaki (3 861) lira fazla bu sene terfi ettirilmiş olan memurların maaş farkla
rından ileri gelmektedir. 

B) 34 ncü fasılda 1943 bütçesinde tekaüt ikramiyesi olmadığı halde 1944 senesi için görülen 
lüzuma binaen (10 500) lira tekaüt ikramiyesi konulmuştur. 

1944 senesi için görülen lüzuma binaen (10 500) lira tekaüt ikramiyesi konulmuştur. 

C) 35 nci fasıldaki yaverler ve baştabip tahsisatlarının da geçen seneye nazaran fazla görü
len (4 566) lira, kanunu mahsus mucibince tahsisatlarının arttırılmasından ileri gelmektedir. 

E) 36 nci fasıldaki muvakkat tazminatın 1943 senesi bütçesine göre (516) lira noksan alma
sı bir kısım memurlar da memur evlerinde ikamet etmelerinden ileri gelmektedir. 

D) 37 nci fasılda gösterilen müstahdemler ücretinin 1943 ile 1944 bütçesi arasındaki 
(16298) lira fazlalığın kısmen ücretli müstahdemlerin aylıklarına yapılan zamlar ve kısmen de 

kadroya ilâvesi zaruri görülen yeni müstahdemlere verilecek ücretlere karşılık olarak kanulmuş-

K) 39 ncu fasılda gösterilen umumî masraflar yekûnundaki (100 000) lira fazlalık inşaat 
dâhil olduğu halde fevkalâde ahval karşısında her türlü masrafların artışını karşılıyabilınek 
için yapılması zaruri görülen zamdan neşet etmektedir. 
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DÎVANI MUHASEBAT 

1944 senesi bütçesinin umumî yekûnu 909 995 liradır, Geçen sene yekûnu 872 833 lira idi. 
Aradaki 37 162 lira fazlalığın sebebi şunlardır: Bu sene 41 nci faslın 1 nci maddesine iki terfi 
müddetini doldurupta kadro dolayısiyle terfi edemiyen ve ehliyet ve sicilleri itibariyle terfie müs
tahak bulunan memurlara Teadül Kanununun hükümlerine göre bir derece üst maaşı vermek 
icabetmekte olup bu müddetlerde 7 temmuz 1941 den itibaren hulul etmiş bulunacağından 10 ay
lık farkı maaş olarak bu sene bütçesine 15 950 lira ilâve edilmiştir. 

Bu faslın 2.nci maddesinde bir değişiklik yapılmamıştır. 42/1 memurlar ücreti faslı geçen 
senenin aynıdır. 2 nci müteferrik müstahdemler ücreti maddesinde ilişik (D) cetvelinde görül
düğü veçhile halihazır dolayısiyle az ücretle müstahdem tedarik edilemediğinden bazı müstah
demine yapılan zamdan dolayı geçen seneye nazaran 8 658 lira fazlalık görülmektedir. 43 ncü 
muvakkat tazminat faslına yukarıda arzolunduğu gibi Teadül Kanununa göre bir üst derece 
maaş verilmesi icabeden memurine ait muvakkat tazminat için 320 lira ilâve edilmiştir. Tah
didi sin dolayısiyle mecburi tekaüde sevkedilecek daire reisi âza ve memurlar ikramiyesi 16 000 
liraya baliğ olmakta ve geçen sene bütçesindeki erkama nazaran bu sene bu fasıldan 1 000 lira 
fazlalık görülmektedir. 

4178 sayılı kanun gereğince çocuk zammı için verilecek meblâğ geçen sene bütçesindeki mik
tarım aynıdır. 46 nci faslın birinci kırtasiye maddesiyle 2 nci mefruşat ve demirbaş maddelerinde bir 
değişiklik yoktur. Bu faslın 3 ncü tenvir 500 ve teshin maddelerinde 3000 lira fazlalık vardır ki bun
larda ahvali haziranın arzettiği pahallılık yüzünden zarurî olarak konmuştur. 5 nci maddesine 1000 li
ra ilâve edilmiştir. Hali hazırda fiyatlarm fevkalâdeliğine mebni bu madde için bütçeye bu mikdarm 
konmasına mecburiyet görülmüştür. 47 nci matbu evrak ve defterler faslı geçen sene 14 000 lira isede 
bu sene fiyat farkı yüzünden asgari bir miktar olarak 1000 lira tezyid olundu. 48 nci posta telgraf üc
reti hakkında posta idaresinin işarına göre bu sene 195 lira fazlalıkla 1527 lira konmuştur. Bu fasihn 
2 nci telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları vergilerin artması yüzünden 300 lira fazlalıkla 4000 
liraya iblağ edildi. 49 ncu riyaset otomobil masrafları, geçen senenin ayni olarak 4250 lira kabul edil
miştir. 50 nci faslın birinci daimî memuriyet harcırahı maddesine bu sene mecburî tekaüt edilecekle
rin harcırahı olarak 1000 lira fazla konulmuş bu suretle bu madde 3000 liraya çıkmıştır. Ayni faslın 
2 nci maddesi gecen ısene gibi 2000 liradır, 51 nci melbusat faslı fiyatlarındaki tezayüt neticesi geçen 
seneye nazaran 1000 lira fazladır. 

52 nci fasla mualece ve saire fiyatlarının yükselmesi yüzünden asgari 500 lira bir fazlalık konmuş
tur. 53 ncü kitap ve mecmua masrafları satın alma bedeli geçen senenin aynıdır. Bu faslın 2 nci ka
rarlar mecmuası kağıt baskı ve neşir masrafları için malzemenin fevkalâde terfiine rağmen 500 lira 
konmuştur. Bu faslın 3 ncü küçük tamirler maddesine 1500 lira ilâve edilerek bu sene 9000 lira kabul 
edilmiştir. 

54 ncü meslekî muvakkat kurs faslı geçen senenin ayni olarak 3300 liradır. 

55 nci geçen yıl borçları bu sene tahakkukuna mebni 150 lira olarak kabul edilmiştir. 

56 nci 1939 - 1942 yılları borçları faslı tahakkukuna mebni 739 lira f azlasiyle 950 lira olarak bu sene 
bütçesine konmuştur. Şu maruzata göre geçen sene bütçesine nazaran bu sene 37 162 lira fazlalık görü
lüyor. Bu fazlalık bu günkü fevkalâde vaziyetin tesirine en ziyade maruz kalan muhtelif hizmetlere 
ye tahakkuk eden geçen seneler masraflarına aittir. 
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BAŞVEKÂLET 

1. Memurlar maaşı tertibinden görülen 80 500 liralı]?; 4443 sayılı Teşkilât kanunu ile kabul olunan 
kadrolarm karşılığı olmak üzere ilâve edilmiştir. 

2. Müteferrik müstahdemler ücreti tertibindeki 6 503 liralık fazlalık odacı, şoför müvezzi ücret
lerine yapılan cüz'i zamlardan ileri gelmiştir. 

3. Muvakkat tazminat tertibindeki 3 072 liralık fazlalık da Teşkilât kanunu dolayısiyle husule 
gelen farktan ibarettir. 

4. Daire teşkilâtının genişlemiş olması, kırtasiye fiyatlarının da yükselmiş bulunması yüzünden 
masrafa kifayet etmeyen kırtasiye tahsisatının ziyadeleştirilmesi zaruri görülmüştür. 

5. Tenvir tertibindeki tahsisat daire ihtiyacını karşılamadığı için yükselen fiyatlar nispetinde 
artırılmıştır. 

6. Yine eşya fiyatlarının yükselmesi dolayısiyle tahsisat ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu yüz
den 1943 senesi zarfında daireye iyi su devamlı surette temin olunamamıştır. 

7. Gerek daire için alınacak bazı eşyadan ve gerek malzeme fiyatlarının yükselmiş olmasından 
dolayı mefruşat tahsisatı 500 lira artırılmıştır. 

8. Teşkilât dolayısiyle tatbik olunacak yeni dosya sistemi için bir çok matbu evrak, defter ve 
dosya gömleklerinin bastırılması icabetmiştir. 

9. Muamelâtın genişlemesi yüzünden mükâleme adedi fazlalaşmış olduğu gibi mükâleme fiyat
ları da eskisine nispeten fazlalaşmış olduğundan evvelki tahsisatın kâfi gelmiyeeeği telefon idare
sinin ayda vasati 650 lirayı bulan faturalariyle anlaşılmıştır. 

10. ikisi merkezde ikisi de istanbul'da Arşiv Umum Müdürlüğü emrinde bulunan 4 misafir oto
mobiliyle bir matbaa kamyoneti, iki de motosiklet için sarfı zaruri benzin ve yağ fiyatlarının misli 
derecede yükselmiş olması bunların tamiri iç inde eskisinden çok ücret talep edilmekte bulunması 
dolayısiyle tahsisat günün rayicine göre artırılmıştır. 

11. Harcırahlara % 50 zam yapılmış olması yüzünden bu tertipteki tahsisat kifayet etmemektedir. 

12. Ayakkabı, kumaş ve terzi fiyatları pek yükselmiş olması dolayısiyle tahsisatın çoğaltılması 
icabetmiştir. , 

13. Tedavi ücretleriyle yol masraflarının fazlalaşmış olması dolayısiyle tahsisat artırılmıştır. 

14. Matbaa işçi kadrosunun takviyesi, matbaa başmürettip, başmücellit ve başmakinistlik vazife
leri için (E) cetvelinden alınacak kadro tutarlarının karşılanması ve hayat pahalılığı dolayısiyle 
ahiren yevmiyelere yapılan zammı karşılamak icabetmiştir. 

15. Tahsisatı mesture tertibine 1943 yılında konulan tahsisat kifayet etmemiş ve sene içerisinde 
500 000 liralık munzam tahsisat alınmasına zaruret hâsıl olmuş bulunduğundan bu-sene de 500 000 
lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
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DEVLET ŞÛRASI REÎSLIĞÎ 

1. Müteferrik müstahdemler ücreti tahsisatı (2 054) lira ilâvesiyle (18 962) liraya çıkarılmış
tır. Şimdiki geçinme vaziyetine göre müvezzi ve odacı gibi müstahdemlerin almakta oldukları üc
retler çok az olduğu ve diğer dairelerde muhtelif miktarda ücret verilmekte bulunduğu cihetle bu 
müstahdemlerin ücretlerine beşer lira ilâvesi uygun görülmüştür. 

2. 82 nci faslın mefruşat ve demirbaş, dördüncü teshin ve 5 nci müteferrika maddelerindeki mu-
hassasat şimdiki vaziyet sebebiyle yetişmemektedir. Bu sebeple 2 nci madde 2 600, 4 ncü madde 
3 800, 5 nci madde 2 592 lira olmak üzere teklif edilmiştir. 

3. Posta ye telgraf .ücret ve masraflarını ihtiva eden 84 ncü faslın 1 nci maddesi malûm oldu
ğu üzere Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğünde çıkarılan hesaba dayanılarak bildirilen 
miktar üzerinden bütçeye konulmakta olmasına ve bu kere Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğün
den alman 21 . I . 1944 tarihli 131 sayılı tezkerede. posta ve telgraf ücretleri yekûnu olmak üzere 
bütçeye 2 531 lira konulması teklif olunmasına binaen aynı miktar teklif edilmiştir. 

Bu faslın 2 nci telefon ve diğer muhabere ücret ve masraflarında da artma görüldüğü cihetle 600 
lira olarak teklif edilmiştir. 

4. Reislik otomobil masrafları karşılığı olan 85 nci fasıldaki tahsisat da fiyatlardaki artışlar
dan dolayı diğer dairelerin otomobilleri için kabul edilen tahsisata kıyasen (4 000) lira teklif edil
miştir. 

5. 86 nci faslın 2 maddesini teşkil eden muvakkat memuriyet harcırahı yetişmediği cihetle 
bu maddeye (500) lira konulmuştur. 

6. 87 nci melbusat maddesi de hali hazır fiyatlarından dolayı yetmediğinden (3 800) liraya 
iblâğı zaruri görülmüştür. 

7. 89 ncu faslın 1 nci kitap satmalına bedeli 500 lira olarak yazılmiş ve Kararlar Mecmuası 
kâğıt, baskı ve neşir masraflarından (420) lira tenzil edilerek (1 000) lira olmak üzere teklif edil
miştir. 

BASIN VE YAYIN UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

F. M. 

92 1 Memurlar maaşı : 
1943 bütçesinde 84 414 lira idi. 4475 sayılı teşkilât kanuniyle tasarruf edileceği umulan 
52 342 lira noksaniyle 214 447 lira ilâve edilerek 298 861 liraya iblâğ edilmiş idi. Bu 
rakam kadronun tam ihtiyacmı karşılamamaktadır. Yâlnız Basın ataşeliklerinin temsil 
tahsisatlariyle maaşlrcnın ingiliz lirası farkı 55 080 lira olup 1944 bütçesine kadronun 
tam karşılığı olan 350 879 lira konmak icabederken tahsisat itası imkânsızlığı muvace
hesinde 37 908 lira tahsisata tekabül eden fiili kadromuzdan 22 münhal memuriyetin 
1944 malî yılı için (L) cetveline alınması suretiyle tahsisat yekûnu 312 971 liraya in
dirilmek suretiyle kadro karşılanabilmiştir. 

92 2 Açık maaşı : 
Tahsisatı bir liradan ibarettir. 
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93 1 Memurlar ücreti : 
1943 bütçesinde 69 971 lira" idi. 4475 sayılı teşkilât kanuniyle tasarruf edilebileceği 
umulan 14 080 lira noksaniyle 24 846 lira ilâve edilerek 94 817 liraya iblâğ edilmiş idi. 
1944 yık için kadronun tam ihtiyacını karşılamak üzere 108 897 lira konmak icabeder-
ken tahsisat imkânsızlığı muvacehesinde fiilî kadromuzdan 210 lira ücretli bir memuri
yetin 1944 yılı için (L) cetveline alınması suretiyle tahsisat 106 096 liraya idnirilmiş-
tîr, 

93 2 Müteferrik müstahdemle ücreti : 
1943 bütçesinde 346 302 lira idi. 4475 sayılı teşkilât kanunu ile Türk Müziği sanatkâr
larının yevmiyeleri ücretli kadroya tahvil edilmek suretiyle tutan olan 181 176 liraya 
mukabil radyo işletmesinden nakden 150 000 lira alınmış ve bu maddeye konulmuş ve 
tahsisat 496 302 liraya iblâğ edilmiş idi. Kadronun tam ihtiyacı Türk müziği kadro
sunda yapılan tadil ve ilâveler için 61 182 lira ve İstanbul için yeniden ilâve edilen 
39 263 liralık kadro ile Basın ataşelikleri için yeniden konulan 14 969 lira ile birlikte 
633 360 lira olup bu yıl için bu miktar tahsisat komnak icabederken tahsisat itası im
kânsızlığı muvacehesinde İstanbul Eadyosuna tatili faaliyet ettirilmek zarureti hâsıl 
olmakta ve bu suretle İstanbul Radyosu için 18 memuriyet karşılığı konulan 39 263 
lira tenzil edilerek işbu tahsisat 593 844 lira olarak tesbit edilmiştir. 

94 Muvakkat tazminat ; 
1943 yılı bütçesinde 11 772 lira idi 4475 sayılı Teşkilât kanunu ile tasarruf edilebileceği 
umulan 4 549 lira noksaiyle 27 167 lira ilâve edilerek 38 939 liraya iblâğ edilmiş, idi. 
Kadrolara nazaran ihtiyaç 43 488 lira ise de münhal memuriyetlerden bazı maaş ve 
ücret kadrolarının tahsisat kifayetsizliği dolayısiyle (L) cetveline alınmış olması müna
sebetiyle bunlara tekabül eden 4 992 liralık muvakkat tazminatın tenziliyle işbu tah
sisat 37 776 lira olarak tesbit edilmiştir. 

95 Tekaüt ikramiyesi : 
Geçen sene bu fasla 5 000 liralık tahsisat konulmuş ise de 1944 yılı içinde tekaüde sevk 
edilecek memur bulunmaması hasebiyle bu sene için bir lira tahsisat konulmuştur. 

96 Çocuk zammı : 
Geçen seneye nazaran 200 lira fazladır. * 

.97 1 Kırtasiye : 
Geçen seneye nazaran 1 000 lira fazladır. Fiyatların artması ve Teşkilât kanuniyle bü
yüyen kadronun kırtasiye ihtiyacının artmış olmasından dolayıdır. 

97 2 Demirbaş ve mefruşat : 
1943 yılı bütçesinde 6 000 lira idi. Teşkilât kanuniyle büyüyen kadronun masa, sandal-
ya, yazı makinesi ve lolap gibi ihtiyaçları ve her gün artmakta bulunan fiyat farklarını 
karşılamak üzere 10 000 lira ilâvesiyle 16 000 liraya çıkarılmıştır. 

97 3 Tenvir : 
1943 bütçesinde 3 000 lira idi Teşkilâtın büyümesi-ve yeni mülhak binalara yerleşmek 
zarureti bulunmuş olmasından ve mesainin geceleri artmış bulunmasından dolayı tenvir 
masrafı artmıştır. Bu yıl için 1 000 lira ilâvesi zaruri görülmüştür. 

97 4 Teshin : 
Geçen senenin aynıdır. 
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5 Müteferrika :. 
1943 bütçesinde 4 000 lira idi. Teşkilâtın büyümesiyle memur adedinin çoğalması ve 
mülhak binaların da bulunması müteferrik masrafların artmasını mucip olduğu gibi 
her türlü müteferrik malzeme bedelleri ve ücretlerin de artmasından dolayı 2 000 lira 
ilâvesiyle 6 000 liraya iblâğ olunmuştur, 

Matbu evrak : 
1943 yılında 1 000 lira idi. Teşkilât ile muhtelif daireler ihdas edilmiş olduğunlan bun
lara lüzumlu matbuanın tedariki zaruri olduğu gibi fiyatların artması bakımından 1 000 
lira ilâvesiyle 2 000 liraya iblâğ edilmiştir. 

1 Posta, telgraf ücretleri : 
1943 d e l 765 lira iken Posta Telgraf umum müdürlüğünün -iş'arı veçhile bu sene için 
18 lira noksaniyle 1 747 lira konulmuştur. 

2 Telefon ve diğer muhabere ücretleri : 
1943 yılında 17 500 lira idi. Gerek teşkilâtın tatbiki ve gerekse dünya ahvalinin hergün 
biraz daha nazikleşmesi dolayısiyle ânında haber alma ve verme icabeden mühim hâdi
selerin zamanında takibini temin için- muhabere ve mükâl emel erin artmasından ve ye
niden ihdas edilen bazı dairelere telefon konmasından dolayı 4 500 lira ilâvesiyle 22 000 
liraya iblâğ edilmiştir. 

Kira bedeli : 
1943 yılında 30 000 lira idi. Ancak teşkilât kanunu ile ihdas edilen dairelerin yerleştiril
mesi için icabelen binaların müteferrik olarak tutulması zarureti hâsıl olduğundan ve 
ayrıca kaloriferli binaların kira bedeline yüzde 10 zam verilmesi icabettiğinden 5 000 
lira ilâvesiyle 35 000 liraya iblâğ edilmiştir. 

1 Nakil vasıtaları masrafı: 
Geçen senenin aynıdır. 

2 Motorsuz nakil vasıtaları mubayaası: 
1943 yılında 800 lira konulmuş ise de bu para ile kadroda bulunan dört bisikletten an
cak üç adedi satın alınabilmiş olduğundan bu yıl da bir tane alınmak üzere bu maddeye 
yalnız 300 lira konularak 500 lirası tenzil edilmiştir. 

1 Daimî memuriyet harcırahı: 
1943 yılında bütçeye 700 lira konulmuş ise de gerek İstanbul Mıntaka Müdürlüğüne tâ
yin ve gerekse hariçten merkeze tâyin ve nakledilen memurların harcırahına kifayet et
mediğinden bu maddeye 800 lira ilâvesiyle 1 500 liraya iblâğ edilmiştir. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı: : ' ' . 
Geçen senenin aynıdır. 

3 Yabancı memleketler harcırahı: 
Geçen senenin aynıdır. 

Melbusat 
1943 yılı bütçesinde 9 000 lira idi. Fiyatların artmasından dolayı kâfi gelmemiştir. 
.2 000 lira ilâvesiyle 11 000 liraya iblâğ edilmiştir. 

Tedavi ve yol masrafı: 
Geçen senenin aynıdır, ' 
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105 Neşriyat, turizm, propaganda masrafları: 
1943 yılı bütçesinde bu fasla 350 000 lira konulmuş idi. 4475 sayılı Teşkilât Kanunu 
ile 65.460 lirası diğer muhtelif fasılların ihtiyacına karşılık olarak buradan tenzil edil
miş idi. Bu kere yeniden ihdas edilen îngiltere ve Amerika'ya propaganda neşriyatı ve 
filim, fotoğraf ve kâğıt gibi malzeme fiyatlarının artması dolayrsiyle 1944 yılı bütçesi 
için.bu fasla yine eskisi gibi 350 000 lira tahsisat konulması icabetmiş ise de verilen tah
sisatın tevzini zaruretiyle bazı isteklerden fedakârlık bahasına işbu faslın tahsisatın
dan 50 000 lira tenzili suretiyle 300 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

106 Anadolu Ajansı tahsisatı: 
(jreçen senenin aynıdır. " '• 

106/A Ajans dış muhabirleri masrafı: , • " 
Geçen senenin aynıdır. 

107 1 Ankara radyodifüzyon istasyon ve stüdyoları: - . ' 
, 1943 yılı bütçesiyle bu fasla 584 110 lira konulmuş idi. 4475 sayılı Teşkilât Kanunu ile 

Türk müziği sanatkârları kadrosu D cetveline alındığından bu fasıldan bu ücretlere 
karşılık olarak 150 000 lirası tenzilen müteferrik müstahdemler kadrosuna nakledilmiş ise 
de senesi içinde kifayet etmediğinden 60 000 liralık munzam tahsisat alınmış idi. Tek
nik malzeme fiyatlarının artmasiyle Türk müziği sanatkârlarının bilgilerini arttırmak 
üzere dersler ihdasından, müteferrik demirbaş, mefruşat, kırtasiye, su ve saire fiyatla
rının çok artmasından ve Devlet Konservatuvarı mezun ve talebesinin verdikleri temsil 
ve konserler ücretleriyle sair sanatkârların ücretlerinin kısmen arttırılması zaruretinden 
bu fasla konulan 549 901 lira ile işletme ancak temin edilebilecektir. 

107 2 Sair radyodifüzyon istasyon ve stüdyoları: 
Bütçenin ihzarı sırasında İstanbul Radyosunun işletmeye açılması tasavvur edilmediğin
den 1943 jnlı bütçesinde bu fasla 10 000 lira tahsisat konulmuştu. Mezkûr radyo istas
yonu bilâhara muvakkat tecrübe mahiyetinde olarak neşrayata açılmış ve iyi neticeler 
vermesinden daha esaslı neşriyat yapılabilmesini teminen senesi içinde ve dört aylık as
gari ihtiyacına karşılık olarak 60 000 lira munzam tahsisat alınmış idi. 1944 malî yılın
dan itibaren daha esaslı bir kadro ve teşkilât ile daha iyi program dahilinde çalışabil
mesi için bu istasyonun senelik masrafları bina meselesi hariç olmak üzere şimdilik as
gari hadde 219 000 liraya ihtiyaç olduğu merkezindedir. Ancak ita edilen tahsisatın 
kifayetsizliği muvacehesinde İstanbul radyosunun işletmesinin devamına imkân görüle
mediğinden bu fasla mevzu tahsisat tamamen kaldırılmış ve bir lira tahsisat konul
muştur. 

107 3 Radyodifüzyon istasyonlarının tevsi ve İslah masrafları ve her türlü yedek malzeme 
bedelleri :: 
1943 bütçesinde bu maddeye 205 000 lira konulmuş ise de 4475 sayılı Teşkilât kanununa 
bağlı nakil cetveliyle bu maddeden 55 000 lira tenzil suretiyle diğer ihtiyaç hissedilen 
fasıllara ilâve edilmiş idi 1944 malî yılı için bu maddeye 150 000 lira konulması za
ruri görülmüştür. 

107 4 Seyyar istasyonlar veya cihazlar inşa, imâl ve satmalına bedel ve masrafları : 
Kısmen tahsisatın kifayetsizliği ve kısmen de ahvali haziranın gösterdiği imkânsızlık 
yüzünden bu sene için seyyar istasyonlar tesisi mümkün görülememekle bu fasla bir lira 
tahsisat konulmuştur, 



11 
». M. 

108 — Teşkilât kanunu tatbik masrafları : 
1943 yılı bütçesine 150 000 lira konulmuş ise de 4475 sayılı kanunun tatbiki için mez
kûr kanuna bağlı nakil cetveliyle ihtiyaç görülen fasıllara nakledilmiş bulunmaktadır. 

109 1 Mukaveleli yerli ve yabancı müstahdemler ücreti : 
Harp dolayısiyle mukavele ile mütehassıs bulmak imkânsızlığı karşısında bu sene için 
bu fasla bir lira tahsisat konulmuştur. \ 

109 2 Mukaveleli yerli ve yabancı müstahdemler harcırah vesair masrafları : 
Tahsisatı bir liradan ibarettir. 

110 — Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahı : 
Geçen senenin aynıdır. 

111 — Milletlerarası radyo ve Turizm teşkilâtına iştirak hissesi : 
Geçen senenin aynıdır. 

112 — Kongre ve konferanslar : 
Tahsisatı bir liradan ibarettir. 

113 — Geeen yıl borçlan : 
Bu fasla bazı ufak tefek borçlara karşılık olarak 300 lira konulmuştur. 

114 1 1939 -1942 yıllan borçlan : 
Beynelmilel Turizm teşekküllerine iştirak hissemizin öa.nmesi için bu yıl 99 lira ilâ
vesiyle tahsisat 100 liraya iblâğ edilmiştir. 

114 2 1928 - 1938 yıllan borçlan : 
Tahsisatı bir liradan ibarettir. 

115 — Çeşitli yardımlar : 
Geçen senenin aynidir. 

— — Nakil avsrtalan satın alınması İçin maliye bütçesine : 
Geçen senenin aynıdır. 1943 yılında mubayaa yapılamadığından 1944 yılı içinde bu ve
saitin alınabilmesini temin meksadiyle Maliye bütçesine 20 000 lira aynen konulmuştur. 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1. Maaşlar faslında görülen 103 314 liralık fark, Başvekâlete takdim edilmiş olan yeni teş
kilât lâyihasına nazaran yeniden ihdas edilen memuriyetlerle yeni teşkilât lâyihasında ücretli me
murların maaşa naklinden ileri gelmektedir ki bu fark da kadroları kaldırılan ücretli memurlara 
ait 66 960 liralık tahsisat ve umumî nüfus sayımı masrafı karşılığı olan 52 000 liralık tahsisattan 
36 354 lirası ile karşılanmıştır. 

2. Müteferrik müstahdemler kısmında görülen 7 050 liralık fark, bunlara ait kadroya bir dak
tilo, iki ambarcı, bir hamal ilâvesinden, müvezzi ve odacı ücretlerine cüz'i zam yapılmasından ileri 
gelmektedir. Bu fark ta yine nüfus sayım masraflarından tasarruf edilecek 15 646 liralık tahsisat
tan karşılanmışbulunmaktadır. 
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3. Muvakkat tazminat faslmdaki fazlalık, teşkilât lâyihasındaki yeni memuriyetlerin muvak

kat tazminatları karşılığıdır ve nüfus sayımı masraflarından artan 5 442 lira ile bu açık ta kapa
tılmaktadır. 

4. îkinci ve üçüncü kısımlardan masraf tertipleri üzerinde görülen ve asgari şekilde yapılmış 
olan zamlar, umumî pahalılığın ieabettirdiği fazlalıklardır. 

5. Bütçemizin heyeti umumiyesinde, yeni teşkilât lâyihasının ieabettirdiği masraflar dahi kar
şılanmak suretiyle, geçen seneye nazaran ancak 6 172 liralık bir fazlalık hâsıl olmaktadır. 

DEVLET METEOROLOJİ ÎŞLERÎ U. M. 

Devlet Meteoroloji îşleri Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesi 28 077 lirası 139 ncu faslın 
2 nci müteferrik müstahdemler ücreti tertibine, 25 031 lirası posta, telgraf ve telefon ücretlerine, 
1 500 lirası çocuk zammına, 12 500 lirası da tenvir, teshin tertipleriyle diğer zaruri masraflar 
karşılığı olarak yapılan zamlarla birlikte 966 411 liraya baliğ olmuştur. 

DİYANET ÎŞLEBÎ REÎSLÎĞÎ 

Diyanet İşleri Reisliği 1944 yılı bütçesi geçen yıla nazaran 21 640 lira fazlasiyle (927 044) lira 
olarak tanzim ve takdim kılınmıştır. 

1. 10 liralık 3 vaiz ile 15 liralık 9, 12 liralık 11 ve 10 liralık 7 dersiamın maaşlarına birer de
rece zam yapılmasından dolayı memurlar maaşı tertibine (3 049); 

2. Merkez ve taşra kadrosundaki müstahdemin ücretlerine birer miktar zam yapılmasından ve 
görülen lüzum ve zarurete binaen istanbul Müftülüğü. için 75 lira ücretli bir daktilo ve 50 lira 
ücretli bir gece bekçisinin ve vilâyet müftülüklerine verilmek üzere 3 hademenin kadroya ilâvesi su
retiyle müteferrik müstahdemler faslına (9 152) lira; 

3. Kifayetsizliğine binaen merkez büro masrafları tertiplerine (820) lira; 

4. ihtiyaca kâfi gelmediği görülen Vilâyetler büro masrafları tertiplerine (4 780) lira; 

5. Kâğıt fiyatlarının ve basım ücretlerinin artması dolayısiyle ve mevcudu kalmıyan defter 
ve cetvellerin bastırılması lüzumuna binaen matbu evrak ve defterler faslına (1 440) lira; 

6. P. T. T. Umuan Müdürlüğünün iş'arına ve telefon ücretlerinin arttırılmasına binaen pos
ta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları tertiplerine (690) lira; 

7. Teshini mal sahibine ait olan merkez binasına Koordinasyon Heyeti kararına göre verile
cek % 10 zammı ve yeniden kiralanması lüzumlu görülen bir kaç müftülük dairesi için kira be
deli faslına (1 000) lira; 

. Yevmiye ve yol masraflarına yapılan zamlara binaen ve esasen ihtiyacı karşılamaktan çok. 



uzak bulunan muvakkat ve daimî memuriyet harcırahı tertiplerine (2 200) lira; 

9. Fiyatların yükselmesiyle -hakikî ihtiyacı temin edemediği görülen melbusat faslma (1 300) 
l i r a ; , • 

10. Kendi gelirleriyle tedavi ettirme imkânlarına malik bulunmıyan ve tedavileri gerekli bu
lunan memurların bir dereceye kadar bu ihtiyaçlarını temin maksadiyle tedavi ve yol masrafı fas
lma (844) liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. Müstehikkini ilmiye tertibinden (2 275) ve 1939 -
1943 yuları borçları faslından (1 000) liranın tenzili mümkün olabilmiş ve diğer tertiplerde bir de
ğişiklik yapılmamıştır. 

MALİYE VEKÂLETİ 

P. M. 

179 1 Memurlar maaşı: . 
Maaş maddesine konan tahsisatta geç en senekine nazaran 95 858 lira, fazlalık görülmek
tedir. Bunun 69 647 lirası geçen sene bütçesine kadro tahsisatına nazaran bu kadar nok
san tahsisat konulmuş olmasından ve 15 059 lirası 1943 senesi içinde 3759 numaralı ka
nun ile askerî muhasiplikleri kadrosuna yapılan ilâvelerden ve 11 147 lirası da yine 1943 
senesi zarfında teşkil olunan Bigadiç kazası memurları için 4 444 numaralı kanun ile 
alman maaş kadro tahsisatından ileri gelmektedir. 1944 bütçesine konan tahsisat, 
maaş kadro tahsisatının aynıdır. 

180 1 Memurlar ücreti: ••-—.-.--
Bu maddede görünen 1 070 lira fazlalık, 1943 senesi içinde teşkil olunan Bigadiç kazası me
murları için 4 444 numaralı kanun ile alman kadro tahsisatından ileri gelmektedir. ^ 

2 Müteferrik müstahdemler ücreti : 
Müteferrik müstahdemler için bujnaddeye konulan tahsisatta, geçen sene bütçesindeki tah
sisata nazaran 339 073 lira bir fazlalık görülmektedir. Bu da geçen sene bütçesine kad
ro tahsisatına nazaran bir miktar noksan tahsisat konulmuş ve 1943 senesi içinde teşkil 
olunan Bigadiç kazası ücretli memurları için 4 444 numaralı kanun ile ayrıca tahsisat alın
mış ve hayat pahalılığı dolayısiyle bazı müstahdemler ücretlerinin de biraz arttırılmış ol
masından ileri gelmektedir. 

3 Muvakkat müstaMemler ücreti: 
Balık avcılığı ve- istihsalinde görünen inikşaf dolayısiyle kontrol işlerinin o nispette tak
viyesi ieabetmiş olduğundan gerek kadro adedinin çoğaltılması ve gerek hayat pahalılığı 
dolayısiyle memurlar ücretlerinin bir miktar arttırılması için bu maddeye, geçen sene 

, bütçesindeki tahsisata nazaran 30 340 lira fazlasiyle tahsisat konulmasına zaruret hâsıl 
olmuştur. 

181 Muvakkat tazminat: 
Bu fasla geçen sene bütçesine nazaran fazla konulan 4 872 lira tahsisat, geçen sene büt
çesinin tanziminde (L) cetvelinden serbest bırakılmış kadrolara ait muvakkat tazminat 
tahsisatının (Muvakkat tazminat) faslına konan tahsisata dahil edilmemiş olmasından 
ileri gelmektedir. ( ^ 
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Çocuk zammı : 
1943 senesi bütçesinde (Çocuk zammı) faslına konan tahsisatın sene nihayetine kadar kâfi 
gelmiyeceği anlaşıldığından bu sene bütçesine bu fasıl için 30 000 lira zammiyle 100 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

1 Kırtasiye : 
Kırtasiye fiyatlarındaki yükseklik dolayısiyle .1944 senesi bütçesinde bu maddeye 10 000 
lira fazlasiyle 40 000 lira tahsisat konulmuştur. 

3 Tenvir : 
Ceryan sarfiyatı ve elektrik malzemesi fiyatlarındaki yükseklik nazarı itibara almarak 1944 
senesi bütçesinde bu maddeye 2 00O lira fazlasiyle 17 000 lira tahsisat konulmuştur. 

4 Teshin : 
Ankara Defterdarlığı ile birlikte kullanılmakta olan kaloriferler için 14 000 liralık kö
müre ihtiyaç hâsıl olacağı anlaşılarak 1944 senesi bütçesinde bu tertibe 2 000 lira fazla
siyle o miktar tahsisat konulmuştur. 

5 Müteferrika : 
1943 senesi bütçesindeki tahsisatın sene nihayetine kadar kâfi gelmiyeceği anlaşılmış oldu
ğundan 1944 senesi bütçesinde bu fasla 4 400 lira fazlasiyle 20 0O0 lira tahsisat konul
muştur. 

1 Kırtasiye : 
Kırtasiye fiyatlarındaki yükseklik dola yısiyle bu tertibe, 1943 senesi bütçesine nazaran 
15 000 lira fazlasiyle 117 000 lira tahsisat konulmuştur. 

2 M e f r u ş a t : • ~ ' " . 
1944 senesinde görülecek lüzum ve ihtiyaca binaen bu tertibe geçen sene bütçesindeki tah
sisata nazaran JO 000 lira fazlasiyle 90 000 lira tahsisat konulmuştur. 

3 Tenvir : 
1943 senesi bütçesine konulan tahsisatın sene nihayetine kadar kâfi gelmiyeceği anlaşıldı
ğından 1944 senesi bütçesine 8 000 lira fazlasiyle 20 000 lira tahsisat konulmuştur. 

4 Teshin : 
Kömür, odun ve nakliye fiyatlarındaki yükseklik dolayısiyle 1943 senesi bütçesindeki tah
sisat kâfi gelmediğinden 50 000 lira munzam tahsisat alınmıştır. Sene nihayetine kadar bu 
tahsisatın dahi ihtiyaçları karşılayamıyacağı anlaşıldığından 1944 senesi bütçesine bu ter
tip için 86 000 lira fazlasiyle 170 000 lira tahsisat konulmuştur. i 

1 Posta, telgraf ücretleri: 
Hazinenin ve Ziraat bankasından gayri bankaların Hazine namına yaptıkları müraselâtır, 
1943 malî yılı içindeki posta ve telgraf masrafları üçte bir hesabiyle 500 242 liraya baliğ 
"olmuştur. Bu masrafların 1944 senesi için bu miktar üzerinden maktuiyete bağlanması 
icabedeceğine ve Ziraat bankasına da Hazine namına yapacağı müraselât için tahminen 
200 000 lira ödenmesi lâzım geleceğine binaen bu tertibe 100 242 lira fazlasiyle 700 242 
lira tahsisat konulmuştur. 

2 Muhaberat ücreti: ! ! 
1943 senesi bütçesinde bu tertibe konan tahsisatın sene nihayetine kadar kâfi gelmiyeceği 
anlaşılmaktadır. Bu sebeple 1944 senesi bütçesine 15 000 lira fazlasiyle 55 000 lira tahsisat 

, konulmuştur. 
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189 Kira bedeli: 
Zelzele dolayısiyle yıkılan maliye daireleri için isticar olunan binalar ile yeniden isticarına 
lüzum görülen binaların kiraları karşılığı olarak 1944 senesi bütçesine geçen senekine 

* nazaran 4 230 lira fazlasiyle 70 000 lira tahsisat konulmasına zaruret hâsıl olmutşur. 

191 1 Daimî memuriyet harcırahı: 
1943 senesi içinde daimî harcırah tediyesini icabettiren tâyinlerin iki evvelki senelere 
nazaran yüzde kırk bir fazlalık göstermesi ve bu nispetin 1944 yılında da aynı seyri ta
kip etmesi ihtimali nazarı dikkate alınarak 1944 senesi bütçesinde bu fasla 29 000 lira 
fazlasiyle 173 000 lira tahsisat konulmuştur. 

191 3 Müfettişler harcırahı : 
1943 senesi bütçesindeki müfettişler harcırahı tahsisatının sene nihayetine kadar kâfi 
gelmiyeceği anlaşılarak 80 000 lira munzam tahsisat alınmış olduğundan 1944 yılı bütçe
sine 80 000 lira fazlasiyle 210 000 lira tahsisat konulmuştur. . 

192 Melbusat : 
Eski senelere nazaran dikiş, kumaş ve diğer levazım bedellerinin artmış olması dola-

\, ^ yısiyle 1943 bütçesindeki melbusat tahsisatı ihtiyacı temine kâfi gelmediğinden bu fasla 
*:$? münakale suretiyle 6 000 lira tahsisat ilâve olunmuştur. Bu sebeple 1944 senesi bütçesi

ne 7 000 lira fazlasiyle 21 000 lira tahsisat konulmuştur. 

193 Tedavi, yol ve saire masrafları : 
Hastane ücretinin artmış olması dolayısiyle bu fasla geçen senekine nazaran 15 000 lira 
fazlasiyle 50 000 lira tahsisat konulmuştur. 

196 1 Krymetli evrak : 
Kırtasiye fiyatlarındaki yükseklik dolayısiyle 1944 bütçesinde bu tertibe 15 000 lira 
fazlasiyle 88 000 lira tahsisat konulmuştur. 

3 Tatil günlerinde çalıştırılacak memurlar yevmiyesi : 
Sineması olan vilâyet ve kazalarda kontrolü tesis ve İstanbul ve İzmir vilâyetleri ha-

- ricindeki vilâyet ve kazalardaki sinemalarda tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında is
tihdam edilen memurlara yevmiye olarak verilmekte olan kırkar kuruşun zarurî mas
raflarını karsılıyabilecek bir miktara iblâğı için 1944 yılı bütçesinde bu tertibe 36 000 

I lira fazlasiyle 70 000 lira tahsisat konulmuştur. 

4 Nebati yağlar vergisinin tahsil masrafları : ' V 
Bazı mahallerde toprak mahsullerininde yağhaneler ve tâsirhanelerde . alınması tekar-
rür etmesi dolayısiyle bu-dergilere müteallik işler çoğalmış olduğundan gereken mua
melelerin ve toprak mahsulleri ve Devlet mubayaa hisselerinin tahakkuk ve kontrolünün 
temini ve kaçakçılığın meni için bu işlerde çalıştırılan memurlara ait kadroların takvi
yesine zaruret hâsıl olmuştur. Bu sebeple bu tertibe 50 000 lira fazlasiyle 350 0000 
lira tahsisat konulmuştur. 

198 1 Tesbit, tevzi ve mübadil işleri : 
1944 senesi içinde görülecek tesbit ve tevzi ve mübadil işleri için 1 563 000 liralık tah
sisata lüzum ve ihtiyaç hâsıl olacağı anlaşıldığından 1944 senesi bütçesinde bu tertibe 
geçen sene bütçesine nazaran 813 OOOlira fazlasiyle tahsisat konulmuştur. 

2 İstimlâk ve satmalına bedel ve masrafları : 
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199 Tamir masrafları : 
Bu işler için 1943 senesi içinde bütçede hizalarında gösterilen miktarlarda tahsisata lü-

£? zum ve ihtiyaç hâsıl olacağı anlaşıldığından bu tertiplere, geçen sene bütçesine nazaran 
fazlasiyle tahsisat konulmasına zarurethâsıl olmuştur. 

200 4 Vergi kanunlarının tatbiki için köylere gönderileceklere: 

201 1 Beyiye aidata : 

2 Kispeti kanunla tâyin edilmiş aidat ve ikramiyeler : 
1943 senesi bütçesinde bu tertiplere konulan tahsisat kâfi gelmediğinden bu tertiplere 
münakale suretiyle tahsisat ilâve edilmektedir. Bu sebeple 1944 yılı bütçesine her bi
rinin hizasında gösterildiği veçhile fazlasiyle tahsisat konmuştur. 

f' 4 Mahkeme harç ve masrafları : 
1943 senesi bütçesinde mahkeme harç ve masrafları tahsisatı ayrı ayrı maddelerde gö
rünmektedir. Tatbikatta görülen bazı güçlüklerin önlenmesi için bu iki madde 1944 
bütçesinde «Mahkeme harç ve masrafları namiyle» birleştirilerek bir fasılda gösterilmiş
tir. 1943 senesi bütçesinde mahkeme masrafları için konan 250 000 lira tahsisatın se
ne nihayetine kadar kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından birleştirilen bu fasla 400 000 lira 
tahsisat konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

203 1 İşletme masrafları ve amele ücretleri: 
İşçi yevmiyelerinin, makine ve müteferrik tamiratın ve munzam işler dolayısiyle iş hac
minin artması yüzünden bu tertibe 20 000 lira fazlasiyle tahsisat konulmuştur. 

3 İptidai maddeler: 
Malzeme fiyatlarındaki yükseklik dolayısiyle 1944 senesi bütçesinde bu tertibe 17 000 li
ra fazlasiyle 72 000 lira tahsisat konulmuştur. 

204 1 Muallim ve idare memurları ve müstahdemleri ücreti: 
1943 senesi bütçesindeki tahsisat kâfi gelmediğinden 18 000 lira munzam tahsisat alın
mıştır. Mektebin liseye kalbi ve talebenin aynen iaşesi dolayısiyle kadroya muallim ve 
lüzumu kadar müstahdemin kadrosu ilâvesi icabetmiş olduğundan 1944 senesi bütçesinde 
bu tertibe geçen sene bütçesine nazaran 38-680 lira fazlasiyle tahsisat konulmuştur. 

2 Okul ve kurs masrafları: 
Bu tertip 1943 senesi bütçesinde ayrı ayrı maddelerde görünmektedir. 1943 bütçesinde 
«mektebe getirtilecek memur ve müstahdemler yevmiyeleri» tertibine konulan tahsisat 
kâfi gelmediğinden bu tertibe münakale suretiyle 40 000 ve munzam tahsisat olarak da 
65 000 lira ki ceman 105 000 lira ve «îdare masrafları» tertibine de keza 80 000 lira 
munzam tahsisat ilâve edilmiştir. 1944 senesi bütçesinde bu iki tertip birleştirilerek 
mektebin liseye kalbi ve talebenin iaşesi dolayısiyle çoğalmış olan bilûmum masrafları 
için 166 1.50 lira fazlasiyle 294 000 lira tahsisat, konulmuştur. 

220 Yazı ve tercüme ücretleri kitap ve mecmua bedeli ve Maliye mecmuası masraf l a n : 
. 1943 senesi bütçesinde bu tertibe konan tahsisat kâfi gelmediğinden 4 000 lira munzam 

tahsisat alınmıştır. Bu sebeple 1944 senesi bütçesine 4 750 lira fazlasiyle 23 500 lira tah
sisat konulmuştur. 
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227 3827 sayılı kanun gereğince tesellüm olunan nakil vasıUkm ve baiom nM#raflan: 
Garaj faal bir hale gelmiştir. 1944 malî yılı içinde ta-Msat ve teşkilât baksasndan yapı
lacak tevsiat gözönünde tutularak 1944 senesi bütçesinde yeniden açılan maddelere her 
birinin hizasında gösterildiği veçhile geçen seneki tahsisata nazaran 120 000 Jira fazla-
siyle 150 000 lira tahsisat konulmuştur. -

Devlet borçlarının 1944 yılı bütçesi, 1943 yılı bütçesinin muhtelif tertiplerine 8 550 606 lira 
zam ve bazı tertiplerinden de 19 229 111 lira tenzil edilmek suretiyle tanzim edilmiş olup binne-
tice geçen yıldan 10 978 505 lira noksandır. 

Bu fazla ve noksanlariyle diğer izahat aşağıda arz olunmuştur. 

Birinci kısım 

Dahilî borçlar . . . ' , ' 

F. M. 

I. İstikrazlar " Wıî 
262 2094 sayılı kaaıun gereğince yapılan istikraz : 

1933 Ergani istikrazı için itfa plânına nazaran geçen seneki tahsisat eyaett teklif edil-
> mistir. ,. 

263 2463 sayıh kaaıun gereğince yapılan istikraz : 
Sivas - Erzurum Demiryolu istikrazı için itfa plânına nazaran g^çen seneki' tahsisat ay
nen teklif edilmiştir. 

264 3322 sayılı kanraı gereğince çıkarılan tahviller : 
1938 ikramiyeli istikrazı için itfa plânına nazaran geçen seneki tahsisat aynen teklif 
edilmiştir. 

265 4057 sayılı kanun gereğince yapılan istikraz : 
1941 Demiryolu istikrazının senelik taksit ve masraflara* bairşılafiftak üzere 1944 büt
çesine konulan tahsisat geçen senekinden 947 000 lira f«âladır. Bu fazlalık 1943 tem
muz ayında yeniden ihraç edilen 15 000 000 liralık üçüncü tertibin senelik taksit ve 
masraflarından mütevellittir. ^ 
Üçüncü tertibin senelik taksit ve masrafları 1 419 434,23 lira olduğu halde 1944 tahsi
satının yalnız 947 000 lira bir fazlalık irae etmesi 1942 malî senesi zarfında ihracı der-
-piş edildiği halde ihraç edilmemiş olan 5 000 OÖOr liralık bir tertibe ait senelik taksit 
ve mesrafların 1943 bütçesine ithal edilmiş olmasıdır. 

266 flfrÖ sâyth kanun gereğince yapılan istfkfast : ' •;-! — 
Millî Müdafaa istikrazının senelik taksit ve masraflarını karşılamak üzere 1944 bütçe
sine konulan tahsisat geçen senekinden 2 368 000 lira fazladır. Bu fazlalık; 1944 mart 
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ayında yeniden ihraç edilecek olan 25 000 000 liralık 2 nci tertibin senelik taksit ve 
masraflarından mütevellittir. 

II. Dalgalı borçlar 

267 Mahsubu umumî tahvilleri: 
Geçen seneki tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

268 1513/ 2248, 2354, 2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlar gereğince ödenecek borçlar: 
Muvazenei Umumiye Kanununun 9 neu maddesi mucibince nakden ödenecek borç kar
şılıkları için geçen sene olduğu gibi 50 000 lira teklif edilmiştir. 
2425 sayılı kanun gereğince çıkarılan bonolar: 
2425 sayılı kanun mucibince çıkarılan bonolar tamamen ödenmiş olduğundan bu fasla tah
sisat konulmamıştır. 

t - ' 

269 Fevkalade tahsisat karşılıkları: 
Teklif edilen tahsisat geçen senekinin aynıdır. 

III. Müteferrik borçlar 

270 1 Evrakı nakdiye itfası: 
17İ5 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince evrakı nakdiye itfa karşılığı olarak Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek meblâğ masraf bütçesinin % 1 idir. 1944 
yılı masraf bütçesi tahminindeki fazlalık dolayısiyle bu tertibe geçen seneye nazaran 
602 371 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

2 Evrakı nakdiye mukabili verilen bonolar: 
1715 sayılı kanunun 5 nci maddesi mucibince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
verilmiş olan bonolardan bir kısmı 1943 malî yılı zarfında ödenmek suretiyle azaldığın
dan bunlarrn % 1 faizini teşkil eden bu tahsisat 25 174 lira noksaniyle 1 319 326 lira ola
rak teklif edilmiştir. 

271 1 3202 sayılı kanun gereğince verilecek sermaye: 
3202 sayılı kanunun 5 nci maddesinin (C) fıkrası mucibince Ziraat Bankasına verilecek 
sermaye, masraf bütçesinin % 1/2 sinden ibarettir. 
1944 yılı masraf bütçesinin umumî yekûnundaki fazlalık dolayısiyle bu tertibe geçen 
seneye nazaran 301 185 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

2 3491 sayılı kanun gereğince yapılan tediyeler: 
Geçen seneki tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

272 Hükme bağlı borçlar: 
Geçen seneki tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

İkinci kısım 

Haricî borçlar 

% 7,5 faizli 1933 Türk borcu tahvilleri: 
2234 sayılı kanun mucibince çıkarılan 1933 Türk borcu tahvilleri 1943 malî yılı zarfın
da da erken ödemeye tabi tutulduğundan bu tertip için 1944 malî yılı bütçesine tahsisat 
konulmamıştır. 
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273 1943 Muvazenei Umumiye Kanununun 25 nci maddesi mucibince çıkarılan bonolar: 
1933 Türk borcu tahvilleri 1943 .malî yılı zarfında erken ödemeye tabi tutulmuştur. An
cak Merkez Bankası ve bankınot karşılığı portföylerinde mevcut bu cins tahvillerin. 1943 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 25 nci maddesi mucibince 5 senede müsavi 
taksitlerle ödenmesi ve mukabilinde senevi % 5 faizli Hazine bonosu verilmesi kabul edil
diğinden yeniden açılan bu fasıl için 1 300 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

274 2670 ve 3022 sayılı kanunlar gereğince Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine verile
cek taksit : 
2670 ve 3022 sayılı kanunlar mucibince Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine veri
lecek olan taksit geçen senekinden 1 500 lira noksan olduğundan bu tertibe 1944 senesi 
için 134 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. (Azalış sebebi senelik taksit miktarının 
düşmesinden ve doların 132 kuruş üzerinden hesap edilmesinden ileri gelmiştir). 
1722 sayılı kanun gereğince yapılan istikraz : 
4426 sayılı kanunla Kibrit şirketi bütün tesisatiyle birlikte satın alındığından 1944 se-
mesi için bu fasla tahsisat konulmamıştır. 

275 2434 sayılı kanun gereğince temin olunan kredi : 
Bu fasla konulan tahsisat 2434 sayılı kanun mucibince Sovyet Hükümetinden temin olu
nan krediden istimal edilen miktarın Hazineye isabet eden kısmma ait itfa ve faiz tah
sisatına tekabül etmektedir. 
1944 senesi için 348 021,96 altın dolarlık bono verilmiştir. Kur farkı da nazarı itibare 
alınmak suretiyle geçen seneki tahsisattan 50 000 lira noksaniyle 750 000 lira teklif 
edilmiştir. 

276 1 10 milyon isterlinlik kredi : 
Geçen seneki tahsisat aynen teklif edilmiştir . 

2 25 milyon isterlinlik kredi : 
25 milyon isterlinlik kredinin istimal kıymeti üzerinden hesaplanan taksit miktarına 
göre geçen seneye nispetle 1944 senesi için 45 695 lira noksaniyle 9 458 800 lira teklif 
edilmiştir. 

3 15 milyon isterlinlik istikraz : 
Geçen seneki tahsisat aynen teklif edilmiştir . 

4 2 milyon isterlinlik istikraz 
Geçtn seneki tahsisat aynen teklif edilmiştir . 

5 264 milyon franlık istikraz : 
Geçen seneki tahsisat aynen teklif edilmiştir . 

Üçüncü kısmı 
Zat maaş ve tahsisatları 

277 Vatani hizmet mukabili bağlanan maaş ve tahsisatlar : 
1944 bütçesinde görülen 23 050 liralık artış 4464 sayılı kanun mucibince vatani 
hizmet mukabili maaş alanların aylıklarına yapılan zamlardan mütevellittir. 

278 Tekaüt, dul, yetim maaş ve tahsisatları: 
4463 ve 4464 sayılı kanunlar mucibince eski hükümlere göre maaş alan mütekait ve ye
timlerin aylıklarına yapılan zamlar dolayısiyle bu fasla 1944 malî yılı için 3 000 000 
lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. 
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279 4L78 »ayılı kanun gerekince verilen çocuk zammı : 
Geçen seneki tahsisat aynen teklif edilmişti*.. 

280 551 sayılı kanun gereğince malûllere verilecek arazi bedeli : 
Geçen seneki tahsisat aynen teklif edilmiştir . 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKALETİ 

Vekilliğimizin 1944 yılı bütçesi, 1943 yılına nazaran )'922 070) lira fazlasiyle (10 585 661) 
liraya baliğ olmuştur. Bundan (2 849 457) lirası Vekalet ve gümrük hizmetlerine, (7 736 204) 
lirası da Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı hizmetlerine ve fazlalığın (153 543) lirası Vekâlet 
kısmına ve (768 527) lirası"da Muhafaza Genel Komutanlığı kısmına ait bulunmuştur. Bundan 
başka Nafia Vekâleti Bütçesindeki inşaat faslının gümrük maddesindeki tahsisata (66 500) liranın 
de ilâvesi lâzımdır. 

Vekâlet kısmına ait tertiplerin fazla ve noksanları aşağıda gösterilmiştir. 

P . M. 

281 Vekil tahsisatı : 
1943 yılı gibidir. 

282 Maaşlar * 
(5 392) lira fazladır. Bu fazlalık, görülen katı lüzuma binaen (L) cetvelinde fiili kadro
ya alınan (80) lira maaşlı birinci sınıf müfettiş ile (50) lira maaşlı bir teftiş heyeti 
kalemi müdürünün maaş ve zamlarına aittir. 

283 Ücretler : 
(17 490) lira fazladır. Müteferrik müstahdemlere ait bu fazlalığın (12 450) lirası aylık 
ücretlerinin bu günkü hayat şartlarına göre az olmasına ve bu yüzden istekli bulmak 
imkânları olmadığı gibi mevcutların da isten çekilmekte bulunmasına binaen müstah
demin için Maliye Vekilliğince tesbit edilen barem derecelerine uygun olarak yapılan 
birer miktar zamlara ve (5 040) lirası da yeniden ilâve edilen (100) er lira ücretli 
bir baheivan, bir makinist ile (50) şer lira ücretli telef en. ve bahçıvan yardımcıları ve 
bir odacı ücretine aittir. 

284 Muvakkat tazminat : 
(312) lira fazladır. Maaş faslında izah olunduğu üzere (L) cetvelinden fiili kadroya 
alman bir memura aittir. 

285 T^aüt ikramiyesi : 
(10 000) lira fazladır. Bu fazlalık, y&H haddini dolduranlarla 30 seneyi doldurup tekaüt
lüğünü istiyeceklere ve ölüm dolayısiyle kanunen verilmesi lâzım gelen ikramiyelere kar
şılık evvelki sene bütçelerine konulan tahsisatlar kâfi gelmediğinden evvelki yıllarda 
olduğu gibi bu sene de münakale ile ihtiyaçları karşılamak zaruretinde kâlmmaması 
için geçen sene yapılan masrafa göre konulan tahsisat farkıdır. 
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Çocuk zammı : 
1943 yılı gibidir. 

Yakacak zammı : 
(1 500) lira eksiktir. Bu eksiklik, 1 500 den yukarı rakımlı yerlerdeki gümrük teşkilâtı 
kadrolarına göre bu yıl bütçesine konulan tahsisat İle 1943 yılı bütçesi arasındaki 
tahsisat farkıdır. 

Merkez büro masrafları: 
10 050 lira fazladır. Bu fazlalık, mubayaası zaruri görülen halı, hesap makinesi, maran
goz, kaloriferci aletleri, kömür ve müteferrika tertibinden alınacak eşya ve malzeme 
bedelleriyle ilân ücretlerinin artmış olması ve mefruşatın tamirleri için bu günkü rayiç
lere göre tahsisat konulması zaruretinden ileri gelmiştir. 

Vilâyet büro masrafları: 
(26 100) lira fazladır. Bu fazlalık gümrük idaresinin mahrukat, tenvirat, kırtasiye ve 
müteferrika tertibine taalluk eden su, temizlik malzemesi, bayrak, kurşun mühür pulu fi
yatlarının yükselmiş olmasından ve bugünkü rayice ve hakikî ihtiyaca göre tahsisat konul
muş olmasından doğmuştur. 

Matbu evrak ve def terler: 
1 200 lira fazladır. Bu fazlalık, baskı ücreti ile malzeme fiyatlarının yükseliş farkıdır. 

Posta, telgraf, telefon ücret ve masrafları: 
5 929 lira eksiktir. Bu fasıldaki eksiklik, Münakalât Vekâletinden 1943 yılı istatistiğine 
nazaran 1944 yılı bütçesine konulması bildirilen miktarın 9 429 lira noksan olması ve buna 
mukabil telefon ve diğer muhabere ücret ve masraflarının artmış bulunmasından ötürü 
mezkûr tertibe 3 500 lira zam yapılması hesabiyle 9 429 lira tenzil ile 3 500 lira zam ara
sındaki farktır. 

Kira bedeli: 
1943 yılı gibidir. f 

Nakil vasıtaları masrafları: 
1 000 lira fazladır. Bu fazlalık, işletme ve tamir ve yedek malzeme fiyatlarındaki yükse
liş farkıdır. 

Harcırahlar: 
52 090 lira fazladır. Bu fazlalık, geçen sene daimî ye muvakkat memuriyet harcırah-
lariyle müfettişler harcırahı tertibine konulan tahsisatın, nakil vasıtaları ücretlerinin çok 
yükselmiş olması dolayısiyle ihtiyacı karşılamamakta, münakalelerle tahsisat eklenmesi 
zaruretinde kalınmaktadır. Bu halin önlenmesi, askerde bulunan ve vazifelerine dönen 
müfettişlerle münhal olan müfettişliklerin doldurularak 1944 yılında tam kadro ile Güm
rük, muhafaza ve İnhisarların daha geniş surette teftişlerine imkân verilmesi için ihtiyaç
lara göre konulan tahsisat farkıdır. 

Melbusat: 
3 000 lira fazladır. Bu fazlalık, kumaş malzeme bedelleri ile dikiş ücretlerinin çok yük
selmiş olmasından ötürü kolcu ve müstahdemlere yaptırılacak elbise, ayakkabı, palto ve 
kolcular için alınacak 250 aded muşambanın bugünkü rayice göre bedelleri tutarı ile 1943 
yılı bütçesindeki tahsisat arasındaki farktır. 
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296 Tedavi ve yol masrafları: 
1943 yılının aynıdır. 

297 Nakil masrafları: 
3 500 lira fazladır. Fazlalık, nakliyat ücretlerinin artmasındandır. 

298 Gümrük idareleri masrafları 
3 500 lira fazladır. Bu fazlalık, fasıl dahilindeki kaçak eşya ve hayvanların nakil bakım 
ve iaşe masraflarının artmasındandır. 

299 Gümrük ambarlarında kaybolan eşya tazminatı: 
1943 yılının aynıdır. 

300 Mukannen masraflar: 
1943 yılı gibidir. 

301 İnşaat ve tamirat: 
1943 yılınm aynidir. 

302 Kurs masrafları: 
(89) lira fazladır. Bu fazlalık, 1943 yılında muallim ücreti olarak konulan tahsisatın 
kadroya nazaran noksan bulunmasında ndır. 

303 Pasif korunma masrafları: 
1943 yılı gibidir. 

304 Tartı aletleri: 
1943 yılı gibidir. 

305 Kitap ve mecmua bedelleri: 
(250) lira fazladır. Baskı, cilt, kâğıt ve sair malzeme bedelleri ile yazma ve tercüme 
ücretlerinin artmış olmasındandır. 

306 Staj masrafları: 
1943 yılı gibidir. 

307} 
3085 Borç fasılları: 

1943 yılı gibidir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı kısmına ait tertiplerin fazla ve noksanları aşa
ğıda gösterilmiştir: 

309 1 
142 142 lira fazladır. (Bu fazlalık L. etvelinden fili kadroya alınan 62 muhafaza memuru 
ile askerî kadroya ilâve edilen 622 erin ve acemi erlerden ustaya geçenlerin maaaş farkı
dır.) 

2 Açık maaşı : 
Geçen senenin aynidir. : - • . 

310 1 Memurlar ücreti: 
Geçen senenin aynıdır. 
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2 Müstahdemler ücreti: 
19 703 lira fazladır. Bunun 9 219 lirası barem derecelerine göre intibak yapılmasından, 
10 484 lirası da urfa atölyesinin faaliyete geçeceği için icap eden sanatkârların yeniden 
alınması için kadroya ilâve edilen müstahdemlerin ücretidir. t 

311 Muvakkat tazminat: 
Geçen senenin aynıdır. 

312 Tekaüt ikramiyesi: 
Geçen senenin aynıdır. 

313 Çocuk zammı: 
Geçen senenin aynıdır. 

314 Yakacak zammı: 
Geçen senenin aynıdır. 

315 Gedikli erbaşlara verilecek ikramiye: 
200 lira fazladır. 3779 sayılı kanun gereğince 20 senesini ikmal edecekler için konulmuş
tur. 

316 1 Kırtasiye: 
2 000 lira fazladır. Bu fazlalık fiat farkından ileri gelmiştir. 

2 Mefruşat ve demirbaş: 
Geçen senenin aynıdır. 

3 Müteferrika: 
1 000 lira fazladır. 1943 malî yılında kâfi gelmeyip münakale suretiyle ihtiyaç karşılan
dığından konulmuştur. 

317 Matbu evrak: 
2 000 lira fazladır. Bu fazlalık fiat farkından ileri gelmiştir. 

318 Telefon ve muhabere ücreti: 
Geçen senenin aynıdır. 

319 Kira bedeli : 
Geçen senenin aynıdır. V 

320 1 Daimî memuriyet harcırahı : 
Geçen senenin aynıdır. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı : 
17 500 lira fazladır. Bu fark kaçak mmtakalarını sık sık teftiş edecek alay ve tabur, 
bölük ve takım komutanlarnm harcırahlarını temin etmek ve kaçak mıntakalannda 
geceli ve gündüzlü faaliyette bulunacak memurların harcırahlarına karşılamak için kon
muştur, ; ; i ; 

3 Müfettişler harcırahı : 
1 500 lira fazladır. Geçen sene kâfi gelmemiştir. Hesabatın teraküm etmemesi için ko
nulmuştur. " " " ' ' ' • . 

321 Tedavi ve yol masrafı : 
Geçen senenin aynıdır. 
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322 1 Tayınat : 
282 413 lira fazladır. (L) cetvelinden alınan 62 memurun tâyin bedelleri, askerî kad
roya yapılan ilâveden dolayı konulmuştur. 

2 Yem : 
2 000 lira fazladır. İhtiyaçtan dolayı. 

3 Mahrukat ve tenvirat : 
72 712 lira fazladır. Askerî kadroya yapılan ilâve ile tenvir ve teshin fiyatlarının 
yükselmiş olmasından ve bu fasla istenilen munzam tahsisat dolayısiyle konulmuştur. 

323 1 Melbusat : -
90 000 lira fazladır. (L) cetvelinden alman fi2 memurun melbusatı ve askerî kadroya 
yapılan ilâve ile yaptırılacak melbusat fiyatlarının yükselmiş olmasından konulmuştur. 

2 Teçhizat : ' 
30 000 lira fazladır. Askerî kadroya yapılan ilâve ile bir kısım eşyanın miatlarının 
dolmasından icap eden teçhizat ile fiyatların yükselmesinden dolayı konulmuştur. 

324 Harp levazımı ve teçhizatı masrafları: 
Geçen senenin aynıdır. 

325 Ecza ve sihhi malzeme masrafı : 
2 000 lira fazladır. Ecza fiyatlarının yükselmiş olmasından ve askerî kadroya yapılan 
ilâveden dolayı konulmuştur. 

326 Veteriner ecza ve malzeme : • 
Geçen senenin aynıdır. 

327 Hayvan mubayaa ve tazmini : 
Geçen senenin aynıdır. 

328 Nakil masrafları : r 

10 500 lira fazladır, nakil vasıta ücretlerinin artmış olmasından ve askerî kadroya ya
pılan ilâveden dolayı konulmuştur. 

329 1 Nakil vasıtaları mubayaası : 
Geçen senenin aynıdır. 

2 işletme ve taniir masrafları : 
45 277 lira fazladır. Motorlu vasıtaların ihtiyacı olan akaryakıt fiyatlarının yüksekliği 
ve kara ve deniz vasıtalarının tamirleri için gerekli olan yedek malzeme fiyatlarının 
yüksekliğinden konulmuştur. 

330 istihbarat masrafları : 
10 000 lira fazladır. Kaçakçılığın men ve takibi işlerinde kullanılacak memurların 
arttırılması icap ettiğinden dolayı konulmuştur. 

331 inşaat ve tamirat : 
10 000 lira fazladır. Tamirlerine lüzum görülen ve 1943 malî yılı zarfında tamir etti
rilmeyen binaların tamirleri için konulmuştur. 

332 1 Kurs muallim ücretleri : ^ 
911 lira fazladır. Muallim mevcutlarına göre lıesabedilmiştir. ' 
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2 Ktırs talebe harcırah ve yevmiyeleri : 
Geçen senenin aynıdır. 

3 Kurs umumî masrafları : 
Geçen senenin aynıdır. 

333 Teçhiz ve tekfin : 
Geçen, senenin aynıdır. 

334 Yemeklik bedeli : 
Geçen senenin aynıdır. ...''; 

335 Hayvan yem bedeli : 
10 000 lira noksandır. Noksanlık ölen hayvanlardan ileri gelmektedir. 

336 Geçen yıl borçlan : 
Tahminen konulmuştur. 

337 EsM yular borçlan : 
29 169 lira fazladır. Bu miktar tahakkuk etmiş borçtur, 

Vekaletin 194.4 yılı için teklif -edilen bütçesi 1943 yılı bütçesi yekûnuna nazaran; 522 bin lira 
fazlasiyle 8 539 051 liradır. 

Bu fazlalıkların fasıl ve maddelere inikası sureti aşağıda sırasiyle arzedilmiştir: 

F. M. 

339 1 Maaş: 
118 440 lira fazlalık aşağıdaki ihtiyaçtan çıkmıştır: 

Lira 

15 537 Mer'i kadroya nazaran tahsisat açığı. 
6 408 Maiyet memurları- kadrosunun mahrutunuh düzeltilmesi için. 

14 259 15 nüfus memurluk kadrosu ilâvesi için. 
53 627 12 kaza teşkili için. 
28 609 Merkezde bir tetkik dairesi ile bir neşriyat müdürlüğü teşkili için. 

118 440 Yekûn 
340 1 Memurlar ücreti: 

7 988 lira fazlalık vardır. 
Lira 

7 988 Merkezde kurulacak tetkik dairesi ve neşriyat müdürlüğü mütercimleri» 
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Müteferrik müstaihdemler ücreti: 
Fazlalık miktarı 14 272 liradır. 

lira 

3 572 Teşkil edilecek 12 kaza odacıları için. # 
1 993 2 nci ye 3 neü U. Müf. müstahdem kadrolarında değişiklik için. 
2 074 Merkezde kurulacak tetkik dairesi ve neşriyat müdürlüğü daktilosu için. 
6 633 Kadroların yeni şekle intibak farkı. 

14 272 Yekûn \ 

Muvakkat tazminat: 
3504 lira fazlalığı vardır. 

Lira • ; ' . -

3 504 Merkezde tetkik dairesi ve neşriyat müdürlüğü kurulması için. 

Merkez büro masrafları : 
Mefruşat ve demirbaşı : • ' . ' ' • 
15 000 liralık bir fazlalık göstermektedir. 

Lifa 

15 000 Vekâlet binasının batı kısmındaki arazinin tesviye ve tanzimi içindir. 
Teshin : > . 
7 000 lira fazladır kömür fiyatları ve nakliyesi artmıştır. Esasen 1943 bütçesindeki 
18 000,lira yetmemiş 3 000 lira zammolunnıustur. Şu hale nazaran hakikî fazlalık 7000 
lira değil 4 000 lira olmaktadır. 1944 için teklif elilen 25 000 liranın hesabı şöyledir: 

Lira 

21 150 450 ton kömür bedeli 47 liradan '(vergisiyle beraber) 
700 10 ton odun bedeli kilosu 7 kuruştan. 

3 150 Kömür nakliyesi tonu 7 liradan. , 
— • , - f ' • ' • i • # • • ' • • i . " 

25 000 Yekûn ' • / ? ' * : ' : , - : ' ., '•*'. 
Müteferrika : 
2 700 lira fazlalık görmektedir. Teklif edilen 7 500 liranın başlıca hesabı şöyledir: 

Lira 

1 650 Temizlik malzemesi. 
1 900 Şehir suyu i 

850 İçme suyu 
500 Cilt işleri 
300 İlân parası 
300 Gazete vesire 

1 200 Cam, kilit, ambalaj, nakliye, badana, yağlı boya malzemesi vesair . meremet 
masrafları. 

,800 Bahçeler masrafları (amele, gübre, tohum ve saire) 

7 500 Yekûn 



M . - • • 

1 Kırtasiye : 
Yeniden teşkil, edilecek 12 kaza için 1 500 lira zammolunmuştuf. 

2 Mefraş^t ve demirbaş : 
24 000 lira fazlalık göstermektedir.- 1944 için bütçeye konulan 69 000 liranın hesabı 
şöyledir : 

Lira , 

10 800 Vilâyetlerin istediği yazı makinesi mubayaası 

Aded Lira 
40 X 270 

58 200 63 vilâyet, 384 kaza, 940 nahiyenin başta soba ve boru ihtiyacı olmak üzere 
mefruşat formülüne dahil mübrem ihtiyaçların karşılığı, olacaktır. 

69 000 Yekûn 
3 Tenvir : 

Yeniden teşkil olunacak 12 kaza irin 1 500 lira zam olunmuştur. 

4 Teshin : 
1943 bütçesine nazaran 26 100 lira fazlasiyle 93 600 lira olarak teklif edilmiştir. Fa
kat 1943 tahsisatı münakale ile 87 5001iraya çıkarıldığından hakikî fazlalık 6 100 lira 
demektir. 63 vilâyet, yeniden teşkil edilecek 12 kaza ile hjrlikte 396 kaza, 940 nahiye
nin teshin ihtiyacı karşılığıdır. Kömür, odun ve saire fiyatlarının da bugünkü yüksekli
ği gözönüne alınırsa 93 600 lira asgari bir rakamdır. 

5 Müteferrika 
16 800 lira fazlalık arzetmektedir. Bu tertip yeniden teşkil edilecek 12 kaza dâhil 1399 
oüzü temin müteferrika formülüne dahil ihtiyaçları karşılığı olduğuna ve fiyatlarda 
yüksek bulunduğuna göre 1944 için teklif edilen 37 800 lira en aşağı bir rakamdır. 

Matbu evrak ve defterler : ' : * * • ' * . * ' • • • 
Geçen seneye nazaran 5 000 lira arttırılarak teklif olunmuştur. Her vilâyette 27 her 
kazada 14 her nahiyede 5 defter ki, ceman 11 945 defter tutmaktadır. Merkez dairele-
riniln kayıt defterleri ve bütün matbu evrakı da gözönüne alınırsa 41 000 lira teklif ye
rindedir» 

1 Posta ve telgraf üereti: 
1943 yılma nazaran 117 272 lira fazlasiyle 459 352 lira olarak teklifi Münakalât Vekâ
letinin bu hususta yazı ile gösterdiği lüzuma müsteniddir. 

2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 
1943 yılına göre 9 000 lira fazlasiyle 15 000 lira olarak teklif edilmiştir. Merkez ve vi
lâyetinin telefonla mükâleme ücreti s eri bu tertipten verilmekte ve yalnız; İstanbul vi« 
lâyihanın telefonla mükâleme ücreti sı nede 10 000 lirayı bulmaktadır. 

Kira bedeli : 
1943 de 50 000 liradır. 1944 için 60 000 lira teklif edilmiştir. Yangın ve yersarsmtıla-
rmdan mütevellit ihtiyâçlar düşünülerek arttfnlnııştir. 

1 Daimî memuriyet harcırahı: r *•* f ' ' " \ 
1943 bütçesine bidayeten konulan 97 5ÖÖ lira münakale yolu ile 112 500 liraya çıkmış 



— 28 — 
ft M. " 

ve tekrar arttırılması lüzumu hâsıl olmuştur. Şu hale göre 1944 yılı için 117 500 lira 
teklif edilmiş olması dahiliye hizmetlerinin tahsisat teminine intizar kaydından vareste 
kalması düşüncesine dayanmaktadır. 

2 Muvâkkat memuriyetharcırahı : 
Muvakkat memuriyet htrcırahı da 1943 bütçesine bidayeten konulan 64 000 lira idareye 
kâfi gelmemiş 71 000 liraya çıkarılmış ve bir miktar daha arttırılması gerekmiş olduğun
dan hizmetlerin müteessir olmaması, karşılıksız borç vukuuna meydan verilmemesi mü-
lâhazasiyle 1944 için 74 000 lira olarak tespit edilmiştir. 

3 Müfettişler harcırahı : 
1943 bütçesine mevzu 80 000 lira malî yılın ortasında bitmiş müfettişlerin faaliyeti dur
muştur. İlk baharda faaliyetin başlaması için bu tahsisatın 30 000 lira arttırılması tek
lifi eldedir. Hiç durması caiz görülmeyen teftiş faaliyetinin 110 000 liralık bir tahsisatı 
müstelzim bulunduğu ğözönüne alınarak 1944 yrli için 110 000 lira teklif olunmuştur. 

4 U. Müf. harcırahı : 
1943 bütçesinde 10 800 liradır. Münakale yolu ile 13 800 liraya çıkmıştır. 1944 için 
14 800 lira teklif olunmuştur. Dört umumî müfettişliğin daimî ve muvakkat memuri
yet harcırahları bu tertibe dâhil bulunduğuna göre rakam asgaridir. 

384 Melbusat: x 

1943 de bidayeten mevcut 6 000 lira münakale yolu ile 9 500 liraya çıkmıştır.., 1944 için 
10 000 lira teklif olunmuştur. (D) cetveline dahil 90 müstahdemin elbise, kaput, ayak
kabı, kasket ve bazı müstahdemlerin iş elbisesi karşılığıdır. Motosikletli"• müvezzilerin göz
lük, deri ceket, eldiveni de bu meyan dadır. 

356 2850 sayılı kanun gereğince köylerde yapılacak askerlik yoklaması harcırahım 
1944 yılı için 17 900 lira teklif edilmiştir. Geçen seneye nazaran 10 063 lira fazladır. İşin 
mahiyeti zammı müstelzimdir. 

358 1 Nüfus defterleri ve evrakının satın atma, bastırma, tamir ettirme ve ciltletme mas* 
rafları: 
1943 yılında 35 000 liradır. 1944 için 10 O0O lira fazlasiyle 45 000 lira olarak teklif edil
miştir. Hesabı şöyledir» 

Lira 

25 000 Evrakı matbua ve defterler 
20 000 Tamir 

45 000 Yekûn 

2 Nüfus tahriri: 
Yangın, yersarsintısı, sel baskını gibi hâdiseler tesiriyle kayıtları kaybolması muhtemel 
nüfusun tahriri için 10 000 lira .kâfi görülmüş ve deneme tahririnden 1944 için sarfınazar 
edilmiş olduğundan geçen seneye nazaran 48 000 lira indirilmiştir, 

359 Hususi idare bütçelerini tetkik edecek müınesailler ücreti: 
1944 için 1 800 lira teklif olunmuştur. Her mesai gimvL için 5,56 kuruş verilmektedir. Bir 
yılda 160 mesai günü olduğu cereyan eden muamelelerle sabittir. Bu tahsisat iki mümessilin 
istihkakıdır. 
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360 Devir harcırahları: ' 
1 Valiler: 

Bu tahsisat geçen seneye nazaran 27 500 lira noksaniyle teklif olunmuştur. Geçen senenin 
hesabında valilerin teftiş seyahatlerinde hariçten vasıta kiralamaları daha f aideli olacağı 
düşünülmüştü. Bugün hariçten vasıta tedariki kabil olmadığından bulunabilen yerler 
de pek pahalıya mal olduğundan valilerin seyahatlerini resmî vesaitle yapmaları gözö-
nüne alınmış ve tahsisat indirilmiştir. 

2 Kaymakamlar: 
Geçen yıla göre 28 000 lir afazlasiyle 136 000 lira olarak teklif edilmiştir. Kaymakam 
başına yılda 353 lira düşmektedir. 

361 Kurs ve meslek mektebi: 
2 Kursa gelecek memurların harcırahlariyle yevmiyeleri ve tetkik gezilerine ait yol ve her 

nevi tatbikat masrafları: 
1944 de nahiye müdürleri için kurs açılmıyacağından bu maddeden 30 000 lira tenzil 
edilmiştir. 

361 4>5Dahiliyemeslek mektebi'idare ve talim heyeti ücret ve umûmî masrafları: 
.... 1700 sayılı kanunun 1 nci maddesiyle 4089 sayılı kanunla değişen ikinci maddesi hük

müne göre 4 ve daha yukarı sınıflara dahil olan Dahiliye memurluklarına alınacak olan
ların mülkiye veya hukuk tahsili görmüş olmaları lâzım gelmekte ve bundan aşağı sınıf
takiler umumî hükümlere tâbi bulunmaktadır. 
îşte bu kısım memurluklarda istihdam edilen ve edilecek olanları da meslekî bilgilerle ve 
idare hayatının icabettirdiği kültürle teçhiz etmek üzere bir meslek mektebinin açılması 
ve iki sene için umumî bütçe vaziyeti ve zamanra> şartları da nazara alınarak 20 000 lira 
tahsisatla işe başlanması muvâfıfe götül muştur. 

262 Mecmua masrafı: 
>.-• • A) Bu tertibin unvanı '«Tercüme ve yazı ücretleri, kitap, mecmua bedeli, idare mec

muası masrafları ve kanun, nizamname ve talimatnamelerin tertip ve telfik masrafları» 
olarak değiştirilmiştir. 
B) 1943 yılma nazaran 15 000 lira fazlasiyle 21 000 lira olarak teklif erimiştir. 
Meslekî tetebbuata geniş bir saha. ve imk4n verilmesi ̂ lüzumlu-g©r4Mmü^ür̂ ^^^, 

363 1 Siyasalbilgilerokulunda okutturulacak talebe masrafları: 
1943 yılına göre 24 000 lira fazlasiyle 96 000 lira olarak teklif edilmiştir. İ944 yılında 
vekâlet hesabına okutturulacak talebe sayısı 4098 sayılı kanunun son haddi ofen 14)0 ade-
dine varacaktır.' J İ a^ i f Te^ 

•'•;- 96 ®®& liranın bü*eey# kotftömösota lüaum gösterîlm^tir. Şu suretle bir talebe yılda 960 
ayda ^ l i î ^m$»*S^ 

364 Ecnebi mütehassıslar: 
Zabıta, nMus| imaT ^eri ' i le belediye v<e husûsi idarelere ve önlanîî Mare etmekte bulun
dukları iktisadH işletmelere ait türlü mevzular urasmda yabancı ttmteftassiskrın fikir
lerinden istifade- edilmesî ^ rcabedenler mevcut bTiltnanaktadır.' Bu sebepleJfeugS^kü şerait 
içinde bulunabild^^^ 
ve bu îhaksfttlia "bütçeye hamrahY ücret ve diğer masarif1 ırrafcabili olarak W 0©0 lira tah
sisat konulmuştur. ( , - . ' ••••. . '•• 
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Bütçenin sonuna ilâve edilen fevkalâde masraflar: 

Lira 

3 750 
Vekâlet binasının keşfi mucibinee tamire ihtiyacı vardır/Bunların yapılmaması ileride 
daha büyük masraflara kapı açacağından 1944 yılında bu ihtiyacın giderilmesi düşünül
müştür. (Kabul halinde Nafıa Vekâleti bütçesine konulmak üzere) 

EMNİYET ÜMUİVİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Emniyet Umum Müdürlüğünün 1944 yılı bütçesi geçen yıla nazaran 1 000 OÖÖ lira fazlasiyle 
14 192 279 lira olarak tespit ve teklif olunmuştur. Değişiklikler ve sebepleri aşağıda arzedilmiştir. 

P. M. 

367 1 Memurlar maaşı : 
1943 tahsisatına nazaran fazlalık 344 991 lira olup (L) cetvelinden fiili kadroya alına
cak 222 polis 197 muamele memurunun maaşları tutarıdır. 

368 2 Müteferrik müstahdemler ücreti : 
1943 yılma nazaran 35 256 lira fazladır. (D) cetvelinin vilâyetler kısmına dahil ve ge
çen sene ücretlerinin arttırılmasına imkân bulunmıyan müstahdemlerin yapılması zaru
ri olan beşer onar lira zamlarından ve müstahdemin kadrolarının yeni şekle intibak et-

«• tirilmesinden mütevellit ve 4 411 lira farktan ibarettir. Zam gören müstahdemlerin 
adedi 229 dur. 

Muvakkat tazminat : ~" 
1943 tahsisatına nazaran 25 000 lira fazlalık vardır. (L) cetvelinden çıkarılacak 419 
memurdan Ankara'da istihdamı gereken kısım istihkakı ile 1943 bütçesine mevzu tahsisa
tında mevcut noksanlığı gidermek sebebine dayanmaktadır. 

\ 

374 1 Kırtasiye : 
1943 yılı bütçesine nazaran görülen 5 000 lira fazlalık kırtasiye fiyatlarının yüksekli» 

t\,- ğinden ve 3529 sayılı ecnebilerin Türkiye'de seyahat ve ikametlerine dair olan kanunun 
tatbiki dolayısiyle mübrem kırtasiye ihtiyaçlarının artmasından ileri gelmiştir. 

2 Mefruşat ve demirbaş : 
Senelerdenberi kullanılan ve tamamen hurda bir hale gelmiş bulunan yazı makinelerinden 

•; bir kramınm bizzarur yenilenmesi ve tamir suretiyle imkân nispetinde kullanılır bir hale 
gelecek olanların tamir masraflariyle nakli icabeden dosya ve evrakın muhafazası için 
yaptırılacak sandık bedelleri ve diğer mübrem mefruşat ihtiyacının temini maksadiyle 
işçi ve malzeme fiyatlarının yüksekliği de nazarı teemmüle alınarak bu maddeye 2 000 
lira ilâve .edilmiştir, • • „ • • . _ 

• v 
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Müteferrika : 
Bilhassa bendiye maddeleri ile temizlik eşyası fiyatlarının çok fazla denecek derecede 
artması ve parmak izi işlerinin çoğalma ve malzeme fiyatlarının yükselmiş bulunması yü
zünden geçen yıl tahsisatı kâfi gelmemiş ve 2 000 lira fazlasiyle 9 000 lira teklif edil
miştir. 

Kırtasiye 
Normal zamanlarda bile idaresi zor bir durumda bulunan bu maddeye konulmuş olan 
tahsisat senenin altıncı ayında tamamen sarf edilmiş munzam tahsisat talebine ihtiyaç 
hâsıl olmuştur. Kırtasiye fiyatlarının bir kaç misli artmış bulunması ve Hazineye va
ridat temin eden 3529 sayılı ecnebilerin Türkiye'de seyahat ve ikametlerine dair olan 
kanunun tatbiki dolayısiyle vize harcı, beyanname ve ikamet tezkereleri ile cezai hü
kümler ifasına yarayan mübrem kırtasiye ihtiyaçlarının temin edilebilmesi için bu 
maddeye 10 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

Mefruşat ve demirbaş .:' 
Teşkilâtın genişlemiş olması ve bir çok kazalarda yeniden karakolların açılması dola
yısiyle satm alınmasına zaruret hâsıl olan yazı makinelerinin mubayaa ve tamire muh' 
taç halde bulunanların tamir bedelleriyle bir seferberlik vukuunda nakli icap eden ev
rak ve" dosyaların muhafazası için yaptırıaeak sandık bedelleri ve bilhassa deprem mın-
takasında harap olan mübrem mefruşat eşyasının temini maksadiyle işçi ve malzeme 
fiyatlarının da artmış bulunması nazarı itibara alınarak bu maddeye 14 000 lira ilâve 
edilmiştir. (Bir yazı makinesi ancak 509 liraya alınabilmektedir.) . 

Tenvir : 
Ahvali hazıra dolayısiyle tenvir fiyatlarının geçen yıla nazaran yüksekliği, yeniden 
açılacak karakollar ihtiyacı ve Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana gibi büyük vilâyet
lerin mütezayitihtiyaçları gözönüne almarak 1944 yılı-için ereçen yıla nazaMn 
10 000 lira fazlasiyle 45 000 lira teklif edilmiştir. • ' . '- . 

Teshin : 
1943 yılı bütçesi ile bidayeten 40 000 lira alınmış ve bilâhare kömür fiyatlarının tam 
bir misli artması üzerine 40 OOOliralıkta munzam tahsisat alınmak suretiyle idareye ça
lışılmıştır. 1944 içinde 80 000 lira teklif edilmiştir. , ı 

Müteferrika : 
Bilhassa bendiye maddeleriyle temizlik eşyası fiyatlarının geçen yıla nazaran bir kaç 
misli yükselmiş olması, parmak izi işlerinin çoğalmış ve malzeme fiyatlarının da art
mış bulunması yüzünden geçen yıl tahsisatı kâfi gelmemiş ve 1944- için 7 700 lira fazla
siyle 25 000 lira konulmuştur. 

Matbu evrak ve deflterler : 
Kırtasiye maddelerinin pahalılanması ve ahval dolayısiyle tabı ücretlerinin artması ye 
3529 sayılı kanunun tatbiki dolayısiyle gerekli evrakı matbuanın temini maksadiyle 
bu fasla bizzarur 4 500 lira ilâve edilmiştir. 

Posta ve telgraf ücreti : 
P. T. T. Umum Müdürlüğünün 19 . I 1944 gün ve 107 - 49 - 944 - 1 sayılı .yazısında gös
terilen miktara göre 11 798 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

Ücretli muhabere : 
Fevkalâde ahval dolayısiyle geçen yıl bu maddeye mevzu tahsisat Ankara, İstanbul. 
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izmir, Edirne ve Adana emniyet müdürlüklerinin ihtiyacım bile karşılayamamıştır. Bu 
yıliçm 5 000 Ura fazla teklif edilmiştir. , 
Kira bedeli : ' ; 
Bu fasla yalnız deprem mıntkasmda değiştirilen icarlı binaların icar farkı olarak ta
hakkuk eden 5 130 lira ilâve edilmiştir. 

işletme ve tamir : 
Fevkalâde ahval dolayısiyle yenilerinin alınmasına imkân olmıyan motosikletlerin he
men hepsi tamamen hurda bir hale gelmişlerdir. Bunların bütün bütün elden çıkma
maları ve bundan mütevellit hizmetlerinin geri bırakılmaması için imkân nispetinde 
tamir suretiyle idareye çalışılacağından normal fiyatlarla hiç bir veçhile tedarikine 
imkân olmıyan bunlara ait lâstik ve yedek parçaların veya benzin fiyatlariyle büyük
lerimizin tetkik seyahatlerinde vazife alan memurların sık sık dolaşmaları dolayısiyle 
işletme maddeleri sarfiyat ve istihkaklarının artmış bulunması nazarı teemmüle alına
rak bu maddeye bu yıl için 70 000 lira konulmuştur. 

Daimi memuriyet harcırahı : 
1943 yılı bütçesine konulan tahsisat fevkalâde ahval dolayısiyle emniyet ve asayiş 
bakımından ehemmiyeti haiz* vilâyet kadrolarına memur ilâvesi suretiyle nakil ve tebdil 
icrası ve 238$ sayılı kanunun istisnasız tatbiki dolayısiyle tekaüde sevkedilenlere olduğu 
gibi bunların yerlerine bizzarur naklen veya terfian gönderilen âmir ve memurların har
cırahlarına kâfi gelmemiş memuriyet emri tebliğ edildiği halde tahsisat gönderilmedi
ğinden yeni vazifelerine başlıyamamış bulunan sözü geçen memurların istihkaklarının 
verilebilmesi için 15 000 liralık munzam tahsisat alınmak zaruretiyle karşılaşılmış oldu
ğundan ve; bu yıl (L) cetvelinden alımı sak 419 memurun harcırahları da nazarı itibara 
alınarak bu maddeye 30 000 liralık bîr ilâve yapılmasına lüzum ve zaruret hâsıl ol
muştur. ' 

Muvakkat memuriyet harcırahı : 
Muayyen tarifeli nakil vasıtaları ücretlerine yapılan son zam ve diğer nakil vasıtaları 
ücretlerinin geçen senelere, nispeten çok fazla artması ve: silâh altına alman memurların 
yerlerine hariçten getirilen vekillerin ve büyüklerimizin tetkik seyahatinde vazife alan 
memurların zaruri masrafları, yukarıda ar^edilen sebepler dolayısiyle •artmış bulundu
ğundan karşılanabilmesi irin geçen yıl tahsisatına-10 000 lira ilâve edilmiştir. 

Müfettişler Jharcırahı : 
Nakil vasıtaları ücretlerinin artmış bulunması nazarı itibara alınarak genişleyen teşki
lâtı sık sık teftişe imkân vermek maksadiyle 20 000 lira fazla teklif edilmiştir, 

Melbusat : 
Merkezde istihlam edilen müstahdemin adedi 36 dır. 1943 yılında bir odacının yazlık. 
kışlık elbise, kaput ve ayakkabı tutarı 136 lira üzerinden 4 896 liraya baliğ olduğu na
zarı itibara alınarak 1944 yılı bütçesiyle 5 474 lira teklif edilmiştir. (1943 ihale fiyat
larına göre elbise 51, kaput 40, fotin 20 lira üzerinden hesap edilmiştir. İ ş gömlekleri 
de bu tertipten temin olunmaktadır.) 

Tedavi, yol masrafı : 
Nakil vasıtaları ücretlerine yapılan zam ve yeniden alınacak 419 memurun ihtiyaç: da 
nazarı teemmüle alınarak :2- 000 lira 'fazlasiyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 
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Polis telefonları : 
Polisin vazifesini matluba uygun bir sürat ve şekilde ifasında başta gelen ve seneler-
denberi kullanılarak tamamen hurda bir hale gelmiş bulunan ve ahval dolayısiyle ye
nilerinin tedarikine imkân bulunmıyan manyotolu telefonların bütün bütün elden çık
mamalarını temin maksadiyle imkân nispetinde tamir ve ıslah edilebilmesi ve malzeme 
fiyatlarındaki yükseklik te nazarı itibara alınarak bu fasla geçen yıla nazaran 7 250 
liralık bir zam yapılması zaruri görülmüştür. 

Melbusat ve teçhizat : 
1943 yılı tahsisatına nazaran 75 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. Bir memurun giy
dirilmesi için senelik fiyat. 

Lira Kuruş 

30 04 Elbise 
31 84 Kaput 
19 60 Fotin . . • '. 
8 80 Getr 
8 65 Manevra kayışı \ 

98 43 olarak hesap edilmiştir. 
Halen elbiselik kumaşın metresi 1 050 kuruş 50 santimdir. Kaputluk kumaşın metresi 
1156 kuruş 97 santimdir. 

Silâh, cephane: 
Bu tertipteki fazlalık 5 000 liradır. (L) cetvelinden 222 polis memurunun tabanca, kılıf, 
şarjör mermi tedariki için konulmuştur. 
(Ahvali hazıra dolayısiyle yukarda arzedilen tabancaların 65 lira üzerinden temini 
çok şüphelidir). 

Mualece: 
1943 yılında alman tahsisat bütün gayretlere rağmen kâfi gelmemiş VĞ senenin altıncı 
ayında 10 000 liralık munzam tahsisat alınmak zaruretiyle karşılaşılmıştır. Teşkilâtın 
genişlemesi, fiyatlardaki gayri tabii yükseliş ve bu yıl biraz daha artacak olan memuı 
adedi nazarı itibara alınarak 10 000 liranın ilâvesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Sevk, iaşe: 
Bilhassa hudut vilâyetlerimizde iltica eden şahısların günden güne artması, iskân mmtaka-
sından kaçanların yerlerine iadeleri ve örfî idare mmtakası haricine çıkarılacak olan sabı
kalı eşhasın ve bunlara memur edilenlerin zaruri masraflarmın da bu tertipten Ödenmesi 
yüzünden geçen yıl alman tahsisat kifayet etmemiş ve 18 000 liralık munzam tahsisat 
alınmak suretiyle idare edilmitşir. 

Tamir, inşa: 
1943 yılında alman tahsisatla Ankara, Rize, Antalya, İslâhiye, Yozgad, Borçka, 
Çankırı vilâyet ve kazalarında geçen yıl başlamış bulunan inşaat ikmal ettirilmiş Hınıs 
ve Cizre kazalarında yeniden iki karakol yaptırılmış, Balıkesir, Edremit, Ankara, Zon
guldak, Tokad, Diyarbakır, Seyhan, Samsun, Kars, Bursa, Trabzon, Siirt, istanbul ve 
Kocaeli'de olmak üzere 15 karakol binası tamir ettirilmiştir. Bu yıl beş vilâyette baş
lamış bulunan inşaatın ikmali ve muhtelif vilâyet ve kazalarda tamîre muhtaç binaların. 
tamir masrafı gözönüne alınarak 22 000 lira .zam yapılmıştır. ^* 
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388 2 Yem bedeli: 
Bir hayvanın günlük istihkakı 5 kilo yemlik, 5,5 kilo yataklık ot, 4,5 kilo yulaftır. 1943 
alış fiyatlarına göre beherinin günlüğü 228 kuruştan temin edilmektedir. 96 hayvan 
vardır. Tahsisat geçen seneki gibi teklif olunmuştur. 

389 Tayın bedeli: 
Bu fasla ilâve edilen 125 700 lira (L) cetvelinden alınacak 419 memurun istihkakları 
karşılığıdır. . _„ 

391 Polis mecmuası: 
Kırtasiye maddeleriyle tab ve klişe ücretlerinin çok artmış bulunmasından geçen yıl tah
sisatına nazaran 5 000 lira fazla teklif edilmiştir. Tab işi 1942 yılında 1 440 lira iken 
bu yıl 2 660 liraya ihale edilmiştir. (Bu mecmua 15 formadan ibaret olup senede dört defa 
çıkmaktadır). 

392 1 Ecnebi mütehassıslar ücreti : 
Evvelce celbedilmiş bulunan mütehassıs Hükümetinin daveti üzerine gitmiş ve yerine ye
nisi getirilememiştir. Polisin teknik malûmatının arttırılması gayesiyle mütehassıs geti
rilmek üzere teşebbüse geçilmiş ve yapılan inceleme sonunda gelecek mütehassısın ancak 
1500 liraya vazife kabul edebileceği neticesine varılmış olduğundan bu yıl için bu mad
deye 9 200 lira fazla teklif edilmiştir. 

2 Harcırah ve diğer masraflar : 
Geçen seneki miktar aynen teklif edilmiştir. 

394 3 Yüksek tahsil müesseselerinde okuttu ulacaî:: talebe masrafı: 
Bu yıl kollej mezunlarından yüksek tahsile gönderilecek olanlar gıda maddeleriyle diğer 
ihtiyaçları fiyatlardaki fark gözönühe alınarak 8 500 lira fazla teklif edilmiştir. 

395 1 Polis, memur ve namzetleri iaşe, ilbas ve saire masrafı: 
1943 tahsisatına nazaran 50 000 lira fazlasiyle 1944 bütçesine konulan 246 000 liranın he
sabı şöyledir : 

lira 

1 8 2 8 8 0 | îmxn0T30o\ ^ masrafla» 
20 850 Kollej talebelerine kaput, dahilî ve harici elbise, çamaşır, bedelleri, harçlıkan. 
42 270 Enstitüye celbedilenlerin harcırahları karşılığı. 

246 000 Yekûn . 

1943 yılı bütçesinin ihzarı sırasında bir talebenin günlük ihtiyacı 100 kuruş üzerinden 
hesap edilmişti. Bütçenin tatbik mevkiine girişinden sonra yapılan bütün gayretlere ve 
bilhassa İstanbul Polis Okulu Müdürlüğünce pirinç, nohut gibi esaslı gıda maddeleri 
Toprak Mahsulleri Ofisinden normal bedelle temin edilmiş olmasına rağmen sözü geçen 
okulca beher talebenin yevmî iaşe tutan 110 ve Polis Enstitüsünde 120 kuruştan aşağı 
indirilememiştir. Bu yıl 2 388 sayılı kanunun istisnasız tatbiki dolayısiyle tahdidi sin ve 
normal olarak tekaüde sevkedilen veya bir başka teşkilâta intisap etmek üzere kadro
dan ayrılmış bulunan komiserlerin yerlerini doldurmak gayesiyle enstitüye 106 talebe 
alınmıştır. 
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Kollej talebelerine alınması mecburi olan elbise, kaput ayakkabı ve çamaşır gibi mal
zeme fiyatları da dünya durumu iktizası geçen yıllara nispeten asgari üç misli artmış 
bulunduğundan alınan 196 000 lira kifayet etmemiş ve sene ortasında 50 000 liralık 
munzam tahsisat alınmak zarureti hâslıolmuştur. Bu yılda bu vaziyetle karşılaşmamak 
ve gıda maddeleri fiyatlarındaki yükseliş nazarı itibare alınarak bu maddeye 50 000 
lira fazla teklif edilmiştir. 

2 İdare masrafları: 
İstanbul Polis okulunun ve enstitünün tenvir, teshin, müteferrika, , mefruşat, kırtasiye 
su, talim, tedris, idman alât edevatı, odacı melbusatı ve diğer mukannen olmıyan mas
rafları bu tertipten ödendiğine göre bilhassa tenvir ve kömür ve diğer eşya fiyatla
rındaki yükseliş ve talebe adedinin artması gözününe alınarak geçen yıl tahsisatına na
zaran 15 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

395 3 Vilâyetlerde açılacak polis kursları masrafı; 
Polisin meslekî bilgisini artırmak gayesiyle 1943 yılında Ankara ve İstanbul'da açılan 
kursların iyi netice vermesi ve günden güne artan kadromuzun mevcut iki polis okulu 
ile az zamanda bilgisinin artırılmasına imkân görülememesi yüzünden sair vilâyetlerde 
de kurs açılması düşünülmüş ve bilhassa geçen yıl (L) cetvelinden fiili kadroya geçiri
len 250 polis ile bu sene kadroya alınacak 222 polis memuru nazarı itibara alınarak bu 

* maddeye 19 999 lira fazla teklif yapılmıştır. 

396 Pravantoryom ve sanatoryom masrafı: 
Ahvali hazıra dolay isiyle bu yıl bu müesseselerden hiç birisi ile mukavele yapılmamıştır. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin tedavi ve yatak ücretlerini artırmış bulunması ve 
memur adedinin bu yıl biraz daha artacağı nazarı itibara alınarak bu fasla 17 542 liralık 
bir zam yapılması zaruri görülmüştür. 

397 Para mükâfatı: 
Ahval dolayısiyle vazifesi günden güne çoğalmakta olan polisin şevk ve gayretlerini ar
tırmak ve bu suretle daha^faal bir hale getirmek maksadiyle bu fasla 9 000 liralık bir zam 
yapılmıştır. 

JANDARMA GENEL K. 

Jandarma genel komutanlığının 1944 yılı bütçesi 1943 yılma göre 1 624 303 lira fazlasiyle 
28 402 467 lira olarak tesbit edilmiztir. Fasıllara konulan tahsisat, her birinin fazlalık veya 
noksanlığı hakkındaki sebepler aşağıda arzölunmuştur, 

F. M, 

400 Maaşlar : 
1943 yılma nazaran 352 095 lira fazlasiyle 5 573 864 lira olarak teklif edilmiştir. 
Bütçe Encümeninin tasvibine arzedilmek üzere hazırlanan kadronun istilzam ettiği bu 
tahsisatın başlıca parçaları aşağıda ar solunduğu gibidir: 
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Lira 

2 570 767 Subay, harbiye talebesi, askeri memurlar maaşı. 
165 468 Maaş tertibinden ücret alanlar. 

69 230 Subay ve askerî memurların terfi farkı. 

2 805 456 Yekûn 
Lira 

Aded 

1 111 479 Mevcut gediklilerin maaşları ve temdit farkları. 
1 006 037 Mevcut temditti] erin maaşları ve temdit farkları. 

599 475 Mükellef erat maaşları. 
51 408 Namzet erat - maaşları 

2 768 399 2 768 399 Gedikli temditli ve erat maaşları yekûnu 

5 573 864 

401 2 Müteferrik müstahdemler ücreti : * 
1943 tahsisatı 94 346 liradır. 4510 sayılı kanunla kabul edilen beheri 150 lira ücretli 
12 şoförün yıllık ücret tutarı olan 24 893 lira zam olunduğu takdirde 1943 kadrosu
nun tahsisatı 94 346 -f 24 893 = 119 239 lira tutmaktadır. 1944 senesi için 177 019 lira 
teklif edildiğine göre fazlalığı 57 780 lira olarak tezahür etmektedir. 
Bu fazlalıklar : 
1944 yılı kadrosuna; 
140 lira ücretli üç şoför 
120 » » on beş şoför 
120 » » beş sanatkâr (Tornacı, frezeci, demirci, kaynakçı ve makine tamircisi) 
WC » » bir makine tamirci muavini 
140 » » bit' telefon fen memuru 
100 » » bîr kaloriferci 
100 » > bir etüv memura 
100 » » bh elektrikçi 
100 » » bir kaloriferci 
40 » » iki aşçı (Gedikli hazırlama orta okulu için) 
50 » » bir odacı 
40 » » yedi odacı 

îlâve edilmiş ve kadroların yeni şekle sokulmasından dolayı 3 728 lira intibak farkının 
nazarı itibara alınmış olmasındandır. 

402 Muvakkat tazminat: 
1943 yılı bütçesindeki tahsisata göre 6 000 lira fazlalık gösterilmektedir. Fakat 1943 
tahsisatı bidayette 53 432 lira iken münakale yolu ile 7 000 lira zammedilmiş olduğun-
dan hakikatte fazlalık yoktur. 

403 Tekaüt ikramiyesi: 
1943 yılma nazaran 480 lira fazladır. Hesaba müsteniden konulmuştur. 
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404 Çocuk zammı: 
1943 yılma nazaran 3 000 lira fazlasiyle konulmuştur: Bu tahsisat 1943 tc de 1 000 lira 
arttırılmıştır. 

405 Yakacak zammı: 
1943 yılma nazaran 2 000 lira fazlasiyle konulması sebebi Şark bölgesine bazı birliklerin 
gönderilmesi ihtiyacından doğmuştur. 

406 1 Kırtasiye: 
1943 yılına nazaran 200 lira zam olunmuştur. 1943 tahsisatı kâfi gelmemiştir. 

407 1 Kırtasiye: 
1943 yılına nazaran 3 000 Ura fazlasiyle teklif edilmiştir. Kırtasiye fiyatları % 30 art
mıştır. 

2 Mefruşat ve demirbaş: 
1943 yılına nazaran diğer ihtiyaçlar lehine olarak 10 000 lira tenzil edilmiştir. 

3 Müteferrika: 
1943 yılma nazaran 10 000 lira fazladır. 1943 tahsisatı yetmemiş, münakale yolu ile art
tırılmıştır. Su paralarına zam yapılmıştır. Bir çok yerlerde jandarmanın istihlâk ettiği 
suyun bedeli alınmaz iken Nafıa Vekâletinin 28.VIII . 1943 gün ve 14222 sayılı yazısı 
gereğince belediyelerce su paralarının tahsiline başlanmıştır. Müteferrika tahsisatından 
yapılan sarfiyat: 

2 518 Karakol ] 
440 Bölük I 

63 Vilâyet | 
25 Mmtaka | Cem'an 3068 birliğe taallûk etmektedir. 
6 Müfettişlik î 
7 Takip bölüğü j- . 
1 Seyyar tabur j Ortalama olarak beherine senede 9 lira düş-
3 Konak I inektedir. 
1 Muhafaza tab. | 
1 Süvari bölüğü | 
3 Piyade bölüğü j 

409 1 Posta ve telgraf ücreti: 
1943 tahsisatına göre 46 860 lira fazladır. Münakalât Vekâletinin iş'arma müsteniden ko
nulmuştur. 

2 Telefon ve diğer muhabere ücretleri: 
1943 tahsisatına göre 1 999 lira f azladns Fakat 1943 tahsisatı münakale yolu ile 1 000 lira 
artırılmış olduğundan hakiki fazlalık 999 liradır. Konulan rakam ihtiyacın ifadesidir. 

410 Kira bedeli: 
1943 tahsisatına göre 6 000 lira fazladır. Teşekkül eden takip bölükleri ile bir seyyar 
taburun ve 1944 de teşkili mukarrer gedikli hazırlama orta okul ihtiyacı düşünülerek ar-
tırümı§tn*. 

411 1 Komutanlık otomobili: 
1943 tahsisatına göre 700 lira fazladır. Benzin ve yedek parça ve tamir fiyatlarının yüksek 
olmasından ileri gelmiştir. 

2 Diğer nakil vasıtaları: 
1943 tahsisatına nazaran 7 000 lira fazlalık varsa da 1 000 liradan ibaret olan 1943 tahsi-
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satı münakale yolu ile 7 000 liraya çıkarılmış olduğundan hakikatte fazlalık 1 000 lira de
mektir; 1943 tahsisatı bidayeten motosikletler üzerine hesap edilmiş idi. Karargâha bir 
hasta otomobili ile iki kamyonet ilâve dildiğinden masraf da yükselmiştir. 

412 Harcırahlar: 
1943 yılma nazaran bu fasılda 80 000 liralık fazlalık vardır. Kısa devreye tâbi tutul
masından dolayı subaylarda iki yıllık terfi yapılacağından daimî memuriyet harcırahın
da 50 000, 
Beher karakolun üç defa teftişi için masraf miktarının 14 liradan 20 liraya çıkarılması yü
zünden muvakkat memuriyet harcırahında 25 000, 
Teftiş faaliyetinin tezyidi için müfettişler harcırahında 5 OOO, liralık zam yapılması lüzu
mundan ileri gelmiştir. 

413 Melbusat: 
1943 yılma nazaran 9 700 lira fazlasiyledir. 
(D) cedveline ilâve edilen 51 müstahdem ile mahrem kadrodan (D) eedvelme alman 40 
aşçının ilbası esasına müstenittir. Bir müstahdem için senelik 125 lira giyim masrafı he
sap olunmaktadır. 

414 1 Tayinat: 
Mürettep olan adedin, bilinen senelik miktar üzerinden tutarı tam olarak 1944 bütçesine 
konmuştur. Müfredat hakkmda şifahen arzı malûmat olunacaktır. 

2 Yem: 
• 2 700 hayvanın günlüğü 86 kuruştan 365 günlük istihkakıdır. 

415 1 Melbusat: 
Bunun da hesabı şifahen arz olunacaktır. 

2 Teçhizat: 
Hesabı şifahen arz olunacaktır. 

416 Harp levazım ve teçhizatı: 
1943 yılma göre 344 400 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
1944 bütçesine konulan 325 000 liradan 

Lira 

100 000 Şark ve Ege mmtakalan telefon hatlarma 
50 000 Atölyeler levazımına 
95 000 Eratm teçhizatına 
80 000 Hayvanatın teçhizatına sarf olunacaktır. 

325 t)00 Tekün 

417 1 Ecza ve sıhhi malzeme masrafları : 
1943 tahsisatına nazaran 15 000 lira fazladır. Sebebi ilâç bedellerinin artmış bu
lunmasıdır. 
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419 Hayvan mubayaa ve tavm hesabı: 

Lira 

30 000 Mevcuttan zayi olacakların (tahminen 50 hayvan) telâfisi için. 
24 000 Subay hayvan tavizi için 

54 000 Yekûn 

420 Nakil masrafları : 
Bu tertipten erzak ve hububat nakliyatı için yapılan sarfiyat mühim yekûn tutmakta
dır. Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin tâyinat maddesine ait formülde olduğu gibi er
zak ve hububat nakliyatına ait masrafların tâyinat tertibinden verilmesi düşünülerek 
bu tertip arttırılmamış bilâkis 31 644 lira tenzil edilmiştir. (R) eetveline ilâve yapılmıştır. 

421 Nakil vasıtaları masrafları : 
1943 yılı tahsisatına nazaran 38 000 lira fazlahr. "Birliklerde mevcut ve hizmete mah
sus motorlu vasıtalarının işletme, tamirat masrafları mukabili olan bu tahsisat işlet
me maddeleri yedek edevatı, tamir bedellerinin yükseklisinden dolayı arttırılmak za
ruretindedir. 

422 Tamir işleri : 
1943 yılma göre 50 000 lira fazla teklif ekmmuştur. Deprem dolayısiyle harap veya 
tamire muhtaç olan bir çok jandarma binasının inşa ve tamir karşılığı olan bu tahsi
sattan nerelerde ne gibi işler için sarfiyat yapılacağını gösteren cetveller tetkika 
amadedir. 

423 Mektepler umumî masrafları : 
1943 yılma nazaran 75 000 lira fazlalık gösteren bu tahsisat hesabı şöylelir : 

Lira 

80 000 H erat okul grupu için 
70 000 I açılması mukarrer gedikli hazırlama orta-okulu için konulmuştur. 

150 000 Yekûn 

424 Müesseseler * komüsyonlar umumî masrafları : 
Bu fasıl yekûnen geçen yıla göre 5 000 lira fazlalık..arzetuaektedir. Bu faslın dikim ev
leri maddesi 1943 yılı içinde münakale yolu ile^6 400 lira zam gördüğünden hakikatte 
fazlalık yoktur. Artışın sebebi kömür, elektrik ve su paralarına muayyen miktarda 
zam yapılması ve dikim evlerindeki faaliyetin mütemadi olmasıdır. 

426 1 1493 sayılı kanuna göre verilecek ikramiyeler : 
1943 yılma nazaran 5 200 lira ademi lüzumundan dolayı indirilmiştir. 

3 1471 sayılı kanun gereğince verilecek tazmiaaU 
.1943 yılına nazaran 5 000 lira arttırılmış olması hayvan bedellerinin yükselmiş olma
sına dayanmaktadır. « 

4 1475 sayılı kanun gereğince verilecek tazminat : 
3 000 lira indirilmiştir. 

427 Spor masrafları : 
1943 yılına göre 11 509 lira indirilmiştir. Spor malzemesi bulunamamaktadır. 



— 4Û — 
HARICÎYE VEKÂLETI 

Vekâletin 1944 malî yılı bütçe teklifi, 1943 malî yılı bütçesine nazaran 181 000 lira fazlasiyle 
4 396 308 lira olarak teklif edilmiştir. Yapılan zamlarm kısmı âzami hayat pahalılığının icap ettir
diği fiyat farklarını karşılamak lüzumundan ileri gelmektedir * 

1943 yılına nazaran zam ve tenzile tâbi tutulan tertipler hakkında aşağıda izahat arzolun-
' muştur: 

F. M. 

432 2 Memurlar ücreti : 
Bu tertibe yapılmış olan 10 653 liralık zam, müteferrik müstahdemlerin kadro ücretle
rinin yeni yapılan barem cetvelindeki derecelere intibak ettirilmesinden ileri gelmiştir. 

4 Elçilik ve konsolosluk müstahdemleri ücreti : 
1943 tahsisatına nazaran 10 000 lira fazla teklifte bulunulması ecnebi memleketlerde 
hüküm süren hayat pahalılığı dolayısiyle elçilik, konsolosluk müstahdemleri ücretine zam 
yapılması lüzumundan tevellüt etmektedir. 

433 Muvakkat tazminat : 
1943 senesi tahsisatına nazaran 650 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

434 Tekaüt ikramiyesi : 
5 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

435 Çocuk zammı : 
İstihkak miktarı nazarı itibara almarak 100 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

436 Merkez büro masrafları : 
Kırtasiye, müteferrika, mefruşat ve demirbaş tertiplerine taallûk eden eşya ve mevadm 
fiyatları fevkalâde artmış, tenvirat ücretleriyle kömür fiyatlarına zam icra edilmiş ve 
bu meyanda nakliye ücretleri de yükselmiş olduğundan bu hizmetlerin, bütçeçye konul
muş olan tahsisatla idaresine imkân görülmemiş bu sebeple kırtasiyeye 1 200, mütefer
rikaya 1 400, mefruşat ve demirbaşa 1 200, tenvire 1 000, ve teshine 300 liranın ilâvesi 
lüzumlu görülmüştür. 

437 2 Mefruşat : 
1943 malî yılının son aylarında yeni ihdas olunan elçilik, maslahatgüzarlık ve konso
losluklar için kiralanacak binaların tefrişi maksadiyle bu tertibin tahsisatı 1943 bütçe 
tahsisatına nazaran 15 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

3 Ziyafet : 
Yeni ihdas edilen elçiliklere tahsisat tefrik edebilmek ve yahut pahalılığı dolayısiyle hâsıl 
olan fiyat farkını karşılamak için bu tertibe 5 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

4 Elçilik otomobilleri : 
Miadı biten 2 elçilik otomobili için bedeli beşer bin lira hesabiyle 10 000 lira teklif edil
miştir. Her ne kadar 3827 sayılı kanunla beherinin mubayaa bedeli 3 000 lira olarak 
tâyin edilmiş ise de bu fiyatla otomobil mubayaasına imkân olmadığından kanunun 
tadil edileceği nazarı itibara alınarak b eheri için 5 000 ner lira konulmuştur. 

6 tane ve iade: 
Bu tertip 1942 malî yılma kadar elçilik ve konsolosluklar masarifi faslının bir maddesini 
teşkil etmekte iken 1943 yılı bütçesinde ayrı bir fasıl halinde irae edilmiş ise de bu tertip-
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ten ayrılan sarfiyatın tamamen elçilik tfe konsoloslukların masraflarını teşkil etmekte 
olması itibariyle eskisi gibi madde halinde ipka olunmuştur. 

Para nakil masrafları: 
3 912 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Posta, telgraf ücret ve masrafları: 
P. T. T. İdaresinin yaptığı istatistiklere nazaran mezkûr idareye ödenmesi icabeden mik
tarın 1 028 liradan ibaret olduğu Münakalât Vekâletinden bildirilmiş olduğundan bu ter
tibin tahsisatı 709 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Nakil vasıtaları: 
Benzin ve malzeme bedelleriyle işçilik ücretlerinin artmış olması dolayısiyle birinci mad
deye 1 000, ikinci maddeye 1 500 lira zam teklif edilmiştir. 

Daimî memuriyet harcırahı: 
1944 malî yılı içinde müddetlerini' bitirerek merkeze ve merkezden bunların yerlerine tâ
yin edilecek memurlarla, harcıraha müstahak efradı aileleri 200 kişiden ibaret olup bu 
memurların bu günkü fevkalâde haller yüzünden daha uzun ve masraflı yollarda seyahat 
mecburiyetinde olmaları dolayısiylc bu tertibin tahsisatı 35 000 lira fazlasiyle teklif 
edilmiştir. 

Muvakkat memuriyet ve kurye harcırahı: 
Sefaret ve konsolosluk teşkilâtı ile olan muhaberatın selâmeti ve bu teşkilâtla daimî irti
bat tesisi için tahrik edilen kuryelerin bugünkü fevkalâde şartlar için iki kişi olarak 
gönderilme,si zaruri görüldüğünden bu sebeple ihtiyar olunacak masrafları karşılamak 
üzere 50 000 lira ilâve olunmuştur. 

Melbusat: 
Kumaş, kundura fiyatlariyle işçilik ücretlerinin yükselmiş olması yüzünden 1943 bütçe
sine konulmuş olan tahsisatla vekâlet müstahdemlerinin ilbası mümkün olmadığından 
1944 yılı için 5 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Ecnebi elçilerle misafirlerin ağırlanma masrafı: 
Ecnebi elçilerle misafirlere verilen, ziyafeti er, hayat pahalılığı dolayısiyle fazla masrafı 
istilzam etmekte, olduğu gibi müttefiklerle mihver devletleri mensuplarına ayrı ayrı zi
yafetler verilmesi zarureti ve vaziyet icabı memleketimize gelen misafirlerin adedlcrinin 
artması yüzünden bu tertibin tahsisatı 25 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Bombardımaıılar yüzünden binaları yanacak, yumacak veya zarar görecek elçilik ve 
konsoloslukların muhtelif ihtiyaçlarını derhal karşılayabilmek için elde bir tahsisat 
bulunması lüzumlu görüldüğünden yeniden açılan bu fasıl için 50 000 lira teklif edilmiştir. 

Vekâlette yeniden tesis edilmiş olan kütüphanenin kitap ihtiyacını temin etmek üzere 
1943 malî yılı tahsisatına nazaran 1 5)0 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

1939 ilâ 1942 borçları: 
Bu tertibin tahsisatı 1 000 lira noksan'a teklif edilmiştir. 
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457 Vekil tahsisatı : 
Bu fasla mevzu olan tahsisatta bir değişiklik yoktur. 5 320 liradan ibaret olan tahsi
satın 4 800 lirası Vekil muhassasatı, 250 lirası da fevkalâde zam karşılığıdır. 

458 1 Memurlar maaşı : 
1943 malî yılı bütçesinin 456 ncı faslının birinci memurlar maaşı maddesine mevzu 
olan tahsisatı 3 516 655 lira iken buna 4459 sayılı kanunla ilâveten alman kadrolar 
için 137 722 Ura ilâve edilmiş ve bu tahsisat miktarı 3 654 377 liraya iblâğ olunmuş
tur. 1944 yılı için teklif olunan tahsisatta geçen seneye nazaran 142 655 lira hakikî 
bir fazlalık vardır. Bu fazlalık şu suretle husule gelmiştir. 

Lira 

14 771 1. —• 1943 malî yılı bütçesinde noksan kalan tahsisat. 
Lira 

3 674 735 4258, 4459 sayılı kanunlara bağlı maaş kadrolarının fevkalâde zam-
lariyle birlikte tutarı. 

5 597 4459 sayılı kanunla (L) cetveline alınan maaşlı kadrolar karşılığı. 
UJ 

3 669 138 
3 654 377 1943 yılı bütçe tahsisatının zamlarla birlikte baliğ olduğu miktar. 

14 771 Noksan kalan tahsisat miktarı. 

Lira 

23 079 2. — Çorluda umumî muvvazeneye bağlı 50 yataklı bir hastane açılması tc-
karrür etmiştir. Bu hususta hazırlanacak olan kanun lâyihasına bağlanacak 
maaş kadrolarının fevkalâde zamlariyle birlikte tu tan . 

26 885 3. — Maaş: Eskişehir'de açılması tekarrür eden doğum ve çocuk bakım-
fevkalâde zamlariyle birli kanun lâyihasına bağlanacak maaşlı kadroların 
evleri için teklif olunacakkte karşılığı. 

59 463 4 — Yeniden açılacak 3 sıhhat merkeziyle evvelce açılmış olan beş sıhhat 
merkezinin teklif edilecek kanun lâyihasına bağlanacak maaşlı kadrolarının 
fevkalâde zamlariyle birlikte tutarı. 

11 756 5 — Adana'da açılması tasavvur edilen bir verem mücadele dispanseri için 
teklif edilecek kanun lâyihasına bağlanacak maaşlı kadrolarının fevkalâde 
zamlariyle birlikte tutan. 

2 299 6 —• Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından izmir Fuarı dahilindeki arazi üze
rinde inşa ettirilmiş olan sağlık sergisi binasının mezkûr cemiyet tarafm-
dan bedelsiz olarak Vekâletimize devri kararlaştırılmış olduğundan bu ser
ginin idaresi için lüzumlu görülecek memurlara ait teklif olunacak kanun 
lâyihasına bağlanacak maaşlı kadroların fevkalâde zamlariyle birlikte karşı
lığı. 
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Lira 

4 402 7 — Hıfzıssrhha işleri Dairesi Reisliği Sıtma Şubesi mütehassısı ile bir tra
hom mütehassısı maaşının 70 liradan 80 liraya ve teftiş heyeti kalemi şefi 
maaşının 40 liradan 50 liraya çıkarılması ve yeniden 70 lira maaşlı bir sıt
ma mütehassısı kadrosun an ilâvesi hakkında bir kanun teklifi hazırlanmak
tadır. Bunların fevkalâde zamlariyle birlikte karşılığı. 

142 655 Yekûn 

458 2 Açık maaşı: 
1943 yılı bütçesinde bu fasla mevzu olan tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş olduğundan 
400 liralık bir münakale yapılmasına zaruret hâsıl olmuş ve tahsisat miktarı 7 500 lira
ya iblâğ edilmiştir. Aynı miktar 1944 malî yılı için de teklif olunmaktadır. 

459 1 Memurlar ücreti: 
Lira 

3 076 937 4258 ve 4459 sayılı kanunlara bağlı ücretli memur kadrolarının fevkalâde 
zamlariyle birlikte tutan* 

811 452 4459 sayrlı kanunla (L) cetveline alman ücretli kadrolar karşılığı. 
v. 

2 265 485 1943 yılı hakikî ihtiyaç karşılığıdır. 

1943 yılı bütçe tahsisatı 2 434 813 lira olduğuna göre bu fasla ihtiyaçtan 
fazla olarak 169 328 lirafazla konmuştur. 1944 malî yılı için 2 452 750 li
ra teklif edilmektedir ki hakikî fazlalık miktarı 187 265 liraya baliğ olmak
tadır. Bu fazlalık şu suretle hâsıl olmaktadır: 

721 Yeniden açılacak Çoruh hastanesinin ücretli memur kadrolarının fevkalâde 
zamlariyle birlikte tutarı. 

2 864 Yeniden ihdas olunacak Maraş, Eskişehir doğumevleri ücretli memurlarının 
ücret fevkalâde zamlariyle karşılığı. 

84 879 Mardin, Urfa vilâyetleri mmtakasında yapılacak yedi şubeli bir sıtma mü
cadele teşkilâtiyle Konya sıtma mücadele mıntakasına bağlanmak üzere Ka
raman'da açılacak bir şubenin ve Bursa, Manisa, Eskişehir mmtakalarında 
tevsi edilecek bazı şubelerin memurlarına ait teklif edilecek kanun lâyihası
na bağlı kadroların fevkalâde zamlariyle birlikte ücretleri karşılığı. 

3 228 Maarif Vekâletinin teklifi üzerine küçük sıhhat memurları mektebinde 
okutulması icabeden türkçe, tarih ve coğrafya dersleri için istihsal edilecek 
yardımcı öğretmen kadrolarının fevkalâde zamlariyle birlikte karşılığı. 

1 781 Hıfzıssıhha işleri dairesi sıhhi mühendislik şubesi mütehassıs mühendisliği 
kadrosunun 300 liradan 4-00 liraya, sağlık propagandası ve tıbbi istatistik 
umum müdürlüğü propaganda ve neşriyat şubesi ressam ücretinin 170 lira
dan 210 liraya çıkarılması için bir kanun lâyihası hazırlanmaktadır. Tahsi
sat farklariyle birlikte bu kadroların fevkalâde zamlariyle birlikte karşılığı, 
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Lira 

93 792 1944 yılında (L) cetvelinden yıkardan kadroların fevkalâde zamlariyle bir
likte karşılığı. 

Lira 

811 452 1943 yılı (L) cetvelinde alman ücretli kadrolar karşılığı. 
717 660 1944 yılı (L) cetvelinde alman ücretli kadrolar karşılığı. 

V i '-

93 792 Çıkarılan kadrolar karşılığı. 

187 265 Hakikî teklif karşılığı. ['« 

459 2 Müteferrik müstahdemler ücreti: "* ' 
Bu maddeye mevzu olan tahsisata senesi içinde 4510 sayılı kanunla alman (D) cetvelinde 
yapılan tadilleri karşılamak için 100 000 lira ilâve olunmuş ve tahsisat miktarı 1943 malî 
yılında 1 129 186 liraya iblâğ olunmuştur. Teklif olunan tahsisatta 1943 malî yılma na
zaran 596 483 bir fazlalık vardır. Bu fazlalık şu suretle husule gelmektedir. 

Lira 

40 319 1 — 1943 malî yılı bütçesinde noksan kalan tahsisat karşılığı. 
Lira 

1 069 505 1943 yılı bütçesine sene başında bağlı (D) cetveledindeki kad
roların tutarı. 

109 186 Bütçe tahsisatı. 

40 319 Noksan alınmış olan tahsisat. 

239 929 2 — 4510 numaralı kanunla yapılan tadillere göre ilâvesi ieabe-
den miktar. 

1 309 434 4510 numaralı kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolara göre ücret
lerin karşılığı. 

1 069 505 1943 yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinde yazılı kadrolar kar-
şılığı. 

239 929 4500 sayılı kanunla yapılan tadilden mütevellit fark. 

234 658 3 — Halihazır vaziyet dolayısiyle işçi ücretlerinin artması gözönünde tu
tulmuş bir kısım hastane ve müteferrik müstahdemlerin 4510 numaralı 
kanuna bağlı cetvelle ücretleri tezyit olunmuş ve bazı müesseseler için 
yeniden kadrolar ilâve edilmiştir. Geri kalan müessesatta da-bu esasa 
istinaden bir kısmı ilâve ve değişiklikler yapılmıştır. 

5 929 4 — Yeniden faaliyete geçirilecek ebe talebe yurdunun müteferrik müstah
demleri için (D) cetveline ilâve olunan kadrolar karşılığı. 
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Vekâletimiz merkez teşkilâtında daktilo kadrosu bulunmamasından mü
tevellit müşkilâtm karşılanması için bir şefle 11 aded daktilo kad
rosu yeniden (D) cetveline ilâve olunmuştur. Bu kadrolar karşılığı 
olarak. 
Yeniden açılacak Çoruh Memleket hastanesi için (D) cetveline ilâve 
olunan kadrolar karşılığı. 
Maraş, Eskişehir Doğumevleri hastaneleri için (D) cetveline ilâve olu
nan kadrolar karşılığı. 
Yeniden açılacak sıhhat merkezleri için (D) cetveline ilâve olunan 
kadrolar karşılığı. 
Yeniden açılacak verem mücadele dispanserleri için (D) cetveline 
ilâve olunan kadrolar karşılığı. 
Kızılay tarafından devredilecek sağlık sergisi binası için (D) cetveline 
ilâve olunan kadrolar karşılığı. 
Yeniden tesis edilecek sıtma mücadele mmtakası için (D) cetveline ilâve 
olunan kadrolar karşılığı. 

Fazlalık miktarı. 

Muvakkat tazminat: 
1943 yılında bu fasla kanunla tahsisat 4258 ve 4459 numaralı kanunlara bağlı cetvellerde 
yazılı maaşlı ve ücretli memurlardan Ankara'da vazife alacak olanların ihtiyaçlarını kar
şılamağa kâfi görülmediğinden 23 696 lira fazla teklif olunmuştur. 

1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi: 
1943 yılı bütçesinde bu fasla mevzu olan 3 000 liralık tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden 
17 000 liranın münakale suretiyle ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. Esasen bu ihtiyacın 
her sene behemehal hâsıl olduğu gözönünde tutularak 1944 yılı için 50 000 lira teklif 
olunmuştur. 

4178 sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı: 
Bu fasla kanunla tahsisat geçen senekinin aynı olarak 40 000 liradır. 

4178 sayılı kanun gereğince verilecek yakacak zammı: 
Bu fasıl geçen sene konulan tahsisat miktarı aynen teklif olunmuştur. 

Kırtasiye: 
Kâğıt ve diğer cins kırtasiye malzemesi fiyatlarında devam etmekte olan yükselmeler ne
ticesinde 1943 malî yılı için alınmış olan tahsisat ihtiyacı karşılanmamıştır. Bu itibarla 
1944 yılı için 1 000 lira fazlasiyle tahsisat teklif olunmuştur. 

Mefruşat ve demirbaş: 
Vekâletin şenelerdenberi yenilenmiyen ve hemen kâffesi artık tamir edilebilecek halden de 
çıkmış olan yazı makinelerinin yerine ikame .edilmek üzere dördü müfettişler için portatif 
olmak üzere 10 yazı makinesinin mubayaasına zaruret görülmektedir. Bunların tahmi
nen bedeli 3 900 lira tutmaktadır. Bunlardan başka mevcut demirbaş eşyanın tamiri ve 
bazı müteferrik levazımın mubayaası masraflarına karşılık olmak üzere 1 100 lipahk bir 
ihtiyaç tesbit olunmuş ve bu itibarla 5 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir, 

Lira 

13 698 5 

İS 412 6 

23 509 7 

\) 549 8 

3 İSİ 9 

1 448 10 

5 851 11 

596 483 
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3 Tenvir: 
Faturalarına müstenit olmak üzere vekâletimizin vasati altı aylık elektrik sarfiyatı 1943 
yılında 1 200 liraya baliğ olmaktadır. Katı ihtiyaç miktarı nazarı itibare alınarak bu mad
de için 2 500 lira tahsisat talebolunmuştur. 

4 Teshin: 
Vekâletin senelik kömür sarfiyatı 275 tondur. Bu miktarın 50 tonu Hudut ve Sahiller 
Umum Müdürlüğü bütçesinden temin olunmakta bakiye 225 ton kömür vekâletimiz bütçesine 
mevzu tahsisatla alınması ' lâzımgelmektedir-. 225 ton kömürün % 30 u maden kömürü 
olarak verildiğine göre: 

Lira 

7 065 157 ton kok kömürün beher tonu 45 liradan bedeli 
2 380 28 ton maden kömürün bedeli 
1 350 Nakliyesi 

705 Vergi ve sair masraflar için 

11 500 

5 Müteferrika: 
Formüle göre bu fasıldan tesviyesi icabeden su parası; temizlik bezleri vesair müteferrik 
levazım bedellerinin bu maddeden tesviyesi ieabetmektedir. 1944 malî yılı için fiyatlar
daki artış nazarı itibare almarak 7 500 liralık bir ihtiyaç tesbit olunmuştur. 

1 Kırtasiye: 
Merkez bürolarında olduğu gibi vilâyet ve kaza teşkilâtımıza dahil dairelerde de kırta
siye tasarrufuna azamî dikkat ve itina sarf olunmuş ise de 1943 malî yılma mevzu tah
sisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir.. 1941 yılında meriyet mevkiine konulan dosya talimatna
mesinin tamamen tatbiki evvelki seneler bütçelerine yeter tahsisatın verilmemiş olmasın
dan mümkün olmamıştır. Gerek bu talimatname mucibince lüzumlu olan malzemenin te
dariki, gerekse ahvali fevkalâde dolayısiyle yeniden husule gelen fiyat yükselmelerinden 
mütevellit ihtiyaç noksanlıklarının karşılanması için bu tertibe 25 000 lira tahsisat teklif 
olunmuştur. 

2 Mefruşat ve demirbaş: 
Bu madde için 5 500 lira fazla tahsisat teklif olunmuştur. Bu fazlalığı icabettiren sebep
ler Sıhhat müdürlükleriyle Hükümet tabipliklerince ihtiyaç gösterilmiş olan yazı ma
kineleriyle bir kısmı levazımın alınmasını temindir. 

3 Tenvir: ' * ' . ' ' 
Bu fasıl için geçen sene konulan tahsisat miktarı aynen teklif olunmuştur. 

4 Teshin: 
1943 yılı tahsisatı kömürün tonu 18 lira ile 26>5 lira arasmda ve odunun kilosu da 4-6 
kuruş arasında olduğuna göre tesbit edilmişti halbuki bugün kömürün *toim 45 liraya 
ve odunun kilosu da vasatî 7-10 kuruşa yükselmiştir. Bu itibarla asgari ihtiyaç miktarı 
nazarı itibare alınarak 40 000 lira teklif olunmuştur. 

5 Müteferrika: 
Eşya ve malzeme fiyatlarının fevkalâdeyükseldiği nazarı itibare alınırsa 6 000 liralık tah-
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sisatm vilâyet ve kazaların müteferrik ve mübrem ihtiyâçlarını karşılamağa kâfi gel-
miyeceği tezahür eder. Bu itibarla 1944 yılı için tahsisat 6 000 lira fazlasiyle teklif 
olunmuştur^ 

466 Matbu evrak ve defterler: 
Kâğıt ve cilt malzemesi fiyatlarmm yükselmesi ve tabı ücretlerinin artması Vekâletimiz 
merkez ve vilâyetler teşkilâtında kullanılmakta olan defatir ve evrakı matbua ihtiyaçla
rının karşılanmasını çok müşküllaştirmiş ve 1943 malî yılı için kabul edilmiş olan tah
sisat ta kâfi gelmemiştir. 
Bu itibarla 1944 malî yılı için 30 000 lira teklif olunmuştur. 

467 1 Posta ve telgraf ücreti: 
Münakalât Vekâletinin gösterdiği lüzum üzerine bu maddeye 65 235 lira tahsisat konul
muştur. ,, 

467 2 Telefon ve telgraf muhabere ücret ve masrafları: 
Telefon ücretleri arttırılmış olduğu halde 1943 yılı bütçesine mevzu' tahsisat artış nispe
tinde tezyit edilmemişti. Bu vaziyet nazarı itibare alınarak 1944 yılı için tahsisat 4 300 
lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

468 Kira bedeli: 
Bu maddeye mevzu tahsisat 1943 malî. bütçesiyle kabul edilen miktardan 2 000 lira 
fazlasiyle 22 000 liradır. Zam yapılmasını i.cabettiren sebep, deprem mmtakalarmda ha
rap olan Hazineye ait sıhhat dairelerinin terkedilerek kiralı binalara geçilmesi ve icar
la işgal edilmekte olan bazı bina sahiplerini de gerekli tamiratı yaptırmamalarından bun
ların tahliye edilmesi ve yeniden kiralanan-binalara da fazla icar verilmesidir. 

469 1 Vekâlet otomobili: ' " 
Bu madde için teklif olunan tahsisat şu cihetlere sarf olunacaktır: 

Lira #* 

2 200 Makam otomobilinin 12 aylık benzin ve motor yağı masrafı. 
500 Otomobilin tamiratına mukabil olarak. 
400 Zuhuru melhuz diğer masraflar karşılığı olarak. 

3 100 Yekûn 

2 Diğer nakil vasıtaları: 
Bu madde için geçen sene konulan tahsisat miktarında bir değişiklik yoktur. 

470 1 Daimî memuriyet harcırahı: 
Bu maddeye 4459 sayılı köy teşkilâtı hakkındaki kanunla 10 000 lira ilâve edilmiştir. 
Ancak: 
Harcırah yevmiyelerine ve kara yolu masraflarına % 50 nispetinde zam yapılması ve 
tren ücretlerinin % 50 nispetinde arttırılmış bulunması bu ilâveye rağmen daha malî 
senenin 6 ncı ayında münakele ve mun am tahsisat şekilleriyle 35 200 lira bu maddeye 
ilâve yapılmasını zaruri kılmıştı^ Bu itibarla 1943 yılında mevzu olan hakikî tahsisat 
miktarı nazarı itibare alınarak 120 000 lira teklif olunmuştur. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Bu madde için geçen sene konulan tahsisat miktarında bir değişiklik yapılmamıştır. 
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3 Müfettişler harcırahı: 
Harcırah yevmiyelerine % 50 nispetinde zam yapılması ve tren ücretlerinin mühim bir 
nispette arttırlmış bulunması, gayri muayyen tarifeli nakil vasıtalariyle seyahatin fev
kalâde masrafları mucip olması ve 1943 yılı bütçesine mevzu olan tahsisatın bu sebep
ler dolayısiyle kifayetsizliği nazarı itibare alınarak tahsisat 10 000 lira fazlasiyle teklif 
olunmuştur. 

4 Yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahları: 
Bu maddenin muhafazası hususunda geçen sene olduğu gibi bir lira tahsisat konmuştur. 

471 Melbusat: 
Bu fasıl için 1944 yılındaki ihtiyaç nazarı itibare alınarak tahsisat 1 000 lira ııoksaniy-
le teklif olunmuştur. 

472 3335 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi yol ve sair masrafları: 
Bu fasla 1943 yılında mevzu olan tahsisat kâfi gelmediğinden münakale suretiyle 500 li
ralık bir zam yapılmıştır. Muayyen ve gayri muayyen tarifeli nakil vasıtalarında ihtiyar 
edilecek masrafların tezayijdü gözönünde tutularak bu fasla 2 000 lira tahsisat teklif 
olunmuştur. 

473 1 Umumî masraflar : 
Bu madde için 1943 malî yılında kabul guyrulmuş olan tahsisat miktarı 33 000 lira 
iken, Tifüs hastalığının da salgın halde bulunduğu nazarı itibare alınarak bunun ki
fayet etmiyeceği anlaşılmış ve 200 000 liralık munzam bir tahsisat kabul edilerek 1943 
malî yılı için tahsisat miktarı 233 000 liraya iblâğ olunmuştur. 
Dünyanın bugünkü hali yurtta her gün yükselen malzeme fiyatları bulaşıcı hastalıkla
rın her günkü seyri, mücadele için sarfedilmesi iktiza eden asgari gayret ve faaliyet 
nazarı itibara alındığı takdirde 1944 malî yılı için en aşağı 250 000 liralık bir tahsi
sata ihtiyaç hâsıl olacaktır. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı : 
Bu madde için 1943 malî yılında kabul edilmiş olan tahsisat miktarı 62 800 lira iken 
bunun kifayet etmiyeceği anlaşılmış ve 10 000 liralık munzam bir tahsisat kabul edi
lerek 1944 yılı tahsisat miktarı 162 800 liraya iblâğ olunmuştur. 
1944 malî*yılı için 1943 yılı bütçesiyle kabul edilmiş olan miktara 87 200 lira ilâvesiyle 
150 000 lira teklif olunmaktadır. Bu para yurdun her tarafında çalışmakta olan mü
teaddit mücadele ekiplerinin seyahat ve ikamet yevmiyeleriyle zaruri masrafları kar
şılığı olarak istenilmekte ve birinci maddede arzedilen sebepler dolayısiyle 1944 malî 
yılında asgari bu miktarda tahsisata ihtiyaç görülmektedir. 

3 Nakil vasıtaları : 
Bu madde için 1943 malî yılına nazaran 7 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif olun
muştur. 
Birinci ve ikinci maddelerde arzedilen sebebler dolayısiyle bulaçıcı hastalıklara karşı 
mücadele faaliyetinin arttırılmış olması nakil vasıtalarının devamlı surette kullanılma
sını icabettirmiş ve bu yüzden sarfedilen benzin malzeme, yedek aksam ve tamir mas
rafları fevkalâde artmıştır. Bu vaziyet nazarı itibara alınarak 1944 malî yılı için 10 000 
lira teklif olunmuştur, 

474 1 Umumî masraflar : 
Bu madde için 1943 yılındaki tahsisat miktarı 130 500 lira iken buna 53 300 lira ilâve-
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siyle, ceman 183 800 lira tahsisat teklif olunmuştur. Bu meblâğ aşağıda yazılı hususta 
tahsis olunacaktır. 

Lira 

163 800 225 yataklı ve 149 iaşeye tâbi personelli: hastane ve dişpaıŞierin iaşe, 
ilâç ve şair umumî masrafları (günde vasatı 120 kuruştan 374 X 120 X 
365 = 1 6 3 812). 

6 500 15 yataklı Antakya, hastanesinin iaşe, ilâç ve sair masrafları (15 X 120 
X 365 = 6 570 lira) 

13 500 50 köy göz tedavi evinin bir yıllık idare masraflariyle ilâç ve saire be
delleri 

183 500 Yekûn 

2 Muvakkat memuriyet haarorajıj., :• 
Bu madde için 1943; malî yılınar nazaran 2 500 lira fazlasiyle 15 000 lira teklif olun-

..-.•. muştur. Daima mmtakalarmda mücadele faaliyetini takip. etmek mecburiyetinde bulu
nan mücadele doktor ve sıhhat memurlarının harcırah ve masarifi zaruriyelerine 1943 
malî yılında mevzu olan tahsisat kâfi gelmediği görülerek bu tekli# yapılmaktadır—* 

474 3 Nakil yaMtştJarj; -
TraİM«n m;ü<^*J£^ vâsıtai-
l a r ı ı ^ ^ o k t a ^ e s i ^ 
aksamına ait f i y a t l a r ^ ^ çgkçyjiksf^ -bu madde için" 
1943 malî yılında olduğu, gibi 4 000 lişa teklif.olunmuştum , 

475 1 Umumî masraflar : 
Bu maddeye 1943 malî yılma nazaran 15 000 lira ilâve edilmek suretiyle 150 000 lira 
•ieklif.aiuıımaktadır. Bu tahsisat, aşağı d a yazılt ihtiyaçlara göre sarfolunacaktır. 

Lira 

29 260 îcar, kurs ve sair müteferrik masaflarla 25 yataklı ve yedi iaşeye tabi 
personelli Ankara Emrazı Zühreviye hastanesinin bir senelik umumî mas
rafları karşılığı. 

120 740 Sıtma için alınacak neosal »arsan bedel': yi e sair ilâç've tedavi malzemesi ve 
idare masrafları karşılığı. 

150 000 Yekûn 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı : 
Bu madde için 1943 malî yılında kabul edilmiş olan tahsisat miktarına 2 500 lira ilâve
siyle 17 500 lira teklif olunmuştur. 1943 yılmda bütçeye mevzu tahsisat mmtakala-
larında daima mücadele faaliyetini takip mecburiyetinde bulunan doktor ve sıhhat me
murlarının harcırah ve masarifi zaruriyelerine kâfi gelmediği için tahsisat 2 500 lira 
fazlasiyle teklif olunmuştur. 

476 i Umumî masraflar : 
Bu madde için 1 325 000 lira teklif olunmuştur. 1943 malı yılı bütçesine nazaran 
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655 000 lira bir fazlalık arzetmektedir. Bu tahsisat atebrin ve kinin bedelleriyle sair 
ilâç ve bilûmum mücadele masraflarına karşılık olarak istenilmiştir. 

3 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Bu madde için 150 000 lira teklif olunmuştur ki bu miktar geçen sene bütçesine nazaran 
50 000 lira bir fazlalık göstermektedir. 
1943 malî yılında bütçeye mevzu olan tahsisat daima mmtakalarında mücadele faaliye
tini takip etmek mecburiyetinde bulunan mücadele reisi doktor ve sıhhat memurlarının 
harcırah ve masarifi zaruriyelerine kâfi gelmemiş ve bu itibarla 1944 malî yılı bütçesine 
150 000 liralık tahsisat teklif olunmuştur. 

3 Nakil vasıtaları : 
Sıtma mücadele mmtakalarında bulunan nakil vasıtalarının hemen hepsi çok eski tarih
lerde mubaaya edilmiş bu itibarla bunların kâffesi esaslı tamire ihtiyaç gösterecek dere
cede yıpranmıştır. Diğer taraftan mubayaasına zaruret görülen yedek aksam ve malze
me bedelleri fevkalâde ahval sebebiyle pek fazla artmıştır. Bu sebeble gözönünde tutu
lacak 1944 malî yılında 70 000 liralık tahsisata ihtiyaç olacağı tesbit edilmiş ve bu mik
tar tahsisat teklif olunmuştur. 

477 1 Devlet hastaneleri: 
Bu madde için 1943 malî yılında kabul buyurulmuş olan tahsisat 2 887 842 lira iken 
bunun kifayet etmiyeceği anlaşılmış ve 300 000 liralık munzam bir tahsisat kabul edile
rek 1943 malî yılı tahsisat miktarı 3 187 842 liraya iblâğ olunmuştu. 1944 malî yılı için 
1943 bütçesiyle kabul edilmiş olan miktara 1 012 158 lira ilâvesiyle 3 900 000 lira tek
lif olunmaktadır ki bu teklif şu esaslara dayanmaktadır. 

Lira 

3 674 820 1 — Hâlen mevcut müesseseler masrafı karşılığı : Mevcut Devlet hastane
lerinde yatak adedi 5 035 ve iaşeye tabi personel miktarı da 1 677 adettir 
ki ceman 6 712 dir. İaşe ve diğer umumî masraflardan bir kişiye isabet 
eden günlük ihtiyaç miktarı 1943 malî yılında 150 kuruşu bulmaktalır. 
Buna göre 6 712 X 365 X 150 = 3 674 820 liraya ihtiyaç hâsıl olduğu 
tezahür eder. 

50 000 1 — Bu günlerde faaliyete geçmekte olan kemik ve mafsal veremi hasta
nesinin bu sene itmamı için noksan kalmış tesisat ve malzeme karşılığı 
lığı olarak. 

41 000 3 — Çoruh Vilâyeti merkezinde açılacak ve 1944 malî yılında faaliyete 
geçecek olan 50 yataklı Artvin hastanesinin umumî masrafları karşılığı 
İaşesi müesseseye ait personel miktarı da 25 olduğuna göre bu müessese
nin senelik ihtiyacı: 
75 X 365 X 150 = 4 106 liradır. 

30 000 4 — Bu hastanenin tesis masrafı karşılığı olarak. 
113 000 5 — İnşaatı ikmal edilmek ,:üzere'; bulunan Trabzon Numune hastanesinin 

malzeme ve i esiş masrafları kârşılrğl olarak. 

3 900 820 * . ' ' • •' 
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477 2 Muayene ve tedavi evleri : 
- Bu "madde için teklif elunan tahsisat şu cihetlere sarfolunacaktır: 

Lira 

65 000 1 — Mevcut beş yataklı 175 muayene ve tedavi evinin vasati bir yatak 
günde bir liradan iaşe ve umumî masrafları karşılığı. 

18 000 2 — Yeniden tesis olunacak 12 aded muayene ve tedavi evinin beheri 
1 500 lira hesabiyle tesis masrafları ve kira bedeli karşılığı. 

17 000 3 — Köy eğitmenlerine verilecek sıhhat çantaları masrafı. Maarif Vekâ
letinden eğitmen adedinin 306 ya baliğ olduğu bildirilmiştir. Bunlardan her 
birine çanta verilmesi 4274 sayılı kanunun 56 ncı maddesinin hükmü ikti
zasındandır. Ahvali hazıra dolayısiyle şimdilik bir kısmına çanta verilmesi 
muvafık görülmüştür. V " 

1Q0 000 ' . ""7"" ' ~~"'".' ^ ~ ~ - - --

3 Verem dispanserleri : 
Bu madde için teklif edilen tahsisat 1943 malî yılı bütçemizle kabul edilmiş olan 
miktardan 23 980 lira fazlasiyle 57 980 liradır. Geçen sene açılan ve bu sene yeniden 
açılacak mücadele dispanserlerinin tesisatının ikmali için muktazi Röntgen cihazı, de
mirbaş eşya, mefruşat ve diğer müteferrik tesisat levazımı için ^asgari 23 980 lira fazla 
tahsisata ihtiyaç görülmüştür. 

477 4 Kuduz tedavi müessesesi: 
Bu madde tahsisatı 1943 yılında 53 200 lira idi. 1944 malî yılı için 6 800 lira fazlasiyle 
60 000 lira teklif olunmuştur. 
Kuduz tedavi müesseselerinde mevcut yatak adedi 100 ve iaşeye tabi personel miktarı 
27 dir. Şahıs başına asgari 1,5 liradan gündelik iaşe ve sair umumi masraf hesap edi
lecek olsa bir senelik ihtiyaç miktarının 69 592 lira olduğu anlaşılır. Ayrıca istanbul 
Kuduz Tedavi evinin^ bir senelik kira karşılığı 10 600 liranın ilâvesi halinde bu mik
tar 80 000 liraya baliğ olmaktadır. • Ancak kuduz tedavi müesseselerinin her yatağının 
bir sene zarfında daimî dolu olmryacağı nazarı itibare alınarak 60 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

5 Sıhhat merkezleri : 
Bu maddeye konulan tahsisat miktarı 1943 malî yılma nispetle 11 800 lira fazladır. 
Mevcut 6 sıhhat merkezine ilâve olarak 1944 malî yılı içinde 4258 sayılı kanun gereğin
ce yeniden 3 sıhhat merkezinin .'açılması lâzımgeldiğinden bunların tesisi ve müteferrik 
masraflarını karşılamak maksadiyle tahsisat 11 800 lira ilâvesiyle 45 000 lira teklif olun
muştur. 

6 Doğum ve çocuk bakımevleri : 
Bu madde için 1943 malî yılı bütçesinde 297 000 lira tahsisat konulmuşken köy ebesi 
olarak yetiştirilecek Köy Enstitüleri talebeleri için 4459 sayılı kanunla 78 703 liralrk 
munzam bir tahsisat kabul edilerek 1943 malî yılı tahsisat miktarı 375 705«liraya iblâğ 
olunmuştur. ;

 : v 
1944 malî yılı için 1943 yılı bütçesiyle kabul edilmiş olan miktara "im 523 Ura ilâve-
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siyle 471 523 lira teklif olunmaktadır. Bu tahsisatın kullanılacağı yerler ve işler aşağıda 
gösterilmiştir: 

Lira 

374 635 İ — Mevcut doğumevlerinin bir senelik masraf karşılığı : Mevcut doğumev-
lerinde hasta yatağı 305 ve bu müesseselerin iaşeye tabi personel miktarı 
da 164, köy ebesi olarak yetiştirilecek talebe adedi de 95 tir ki ceman 
564 tür. 1943 yılında bun'lardan bir kişinin günlük iaşe ve umumî masraf
larına tekabül eden ihtiyaç miktarı 182 kuruşu bulmuştur. Bu hesaba göre 
264 X 182 X 365 = 374 *665 liraya ihtiyaç hâsıl olmaktadır. 

37 858 2 — Yeniden açılacak iki doğum ve çocuk bakımevleri masrafı karşılığı 
herbirine 20 yatak ve 10 iaşeye tabi personel olduğuna göre yukarıki hesa
ba göre iki doğum ve çocuk bakımevinin bir senelik umumî masrafları kar
şılığı 60 X 182 X 365 = 37 858 liradır. . 

40 000 3 — Beherinin 20 000 liradan tesis masrafı iki doğum ve çocuk bakımevinin. 
19 000 4 — 4459 sayılı kanunun 11 nci maddesi hükmüne tevfikan köy ebelerine ve

rilecek teçhizat bedeliyle sıhhi malzeme karşılığı. 
5 700 95 talebe için 60 liradan teçhizat bedeli tutan. 

13 300 90 talebe için beherine 1401iradan verilecek sıhhî malzeme karşılığı. 

19 000 

371 526 

477 7 Nakil vasıtaları: 
Bu maddeye mevzu tahsisat 1943 malî yılı bütçesiyle kabul edilen miktardan 7 200 lira 
fazlasiyle 20 000 liradır. Devlet hastanelerindeki motorlu vasıtaların hemen, hepsi çok 
eski tarihlerde mubayaa edilmiş bulunmakta ve bu yüzden esaslı tamirlerine lüzum 
hasıl olmaktadır. Geçen sene bütçesiyle kabul edilmiş ölen tahsisat ihtiyaçları karşılaya
mamış olduğundan 1944 yılında esasen ekserisi eski olan nakil vasıtalarının daha esaslı 
tamirlerine ihtiyaç görülmektedir. Diğer taraftan 1944 malı yılında açılacak olan yeni 
sıhhat müesseseleri için de yeni nakil vasıtaları mubayaa edileceğinden tahsisat 7 200 
lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

478 1 Tıp talebe yurdu: 
Bu madde için 1943 malî yılı bütçesiyle kabul edilen 576 250 liraya 123 750 lira ilâve
siyle 700 000 lira teklif olunmaktadır. Talebe kadrosu bin adet olan bu müessesenin 
iaşeye tâbi 153 personeli vardır. Bunların bir günlük iaşe ve diğer umumî masrafları 
için 1943 yılında şahıs başına üstüste 166 kuruş isabet etmektedir. Buna göre 1944 yılı 
için ihtiyaç miktarı 1 153X166X365=698 702 liraya baliğ olmaktadır. 

2 Sa,gTr, dilsiz ve körler müessesesi: 
Bu maddenin 43 000 liradan ibaret olan 1943 malî yılı tahsisatına 17 000 lira ilâvesiyle 
60 000 lira teklif edilmektedir. 
Bu müessesenin talebe kadrosu 150 ve iaşeye tâbi personel miktarı da 22 dir. 1943 yılı 
tahsisat miktarı olan 43 000 liranın 1944 malî yılında kifayet etmesine imkân görül
memektedir, önümüzdeki malî yıl için 60 000 lira teklif olunmuştur. 
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3 Küçük sıhhat memurları mektebi: 
Bu maddeye 1944 malî yılı için geçen seneye nazaran 12 500 lira ilâvesiyle 35 000 
lira tahsisat istenilmiştir. Bu teklifin istinat ettiği esaslar şunlardır: 

Lira 

32 813 1 — Müessesenin bir senelik iaşe ve umumî masrafları: 
Küçük sıhhat memurları mektebinin talebe kadrosu 50 ve iaşeye tâbi 
personel miktarı da 12 adettir. 1943 malî yılında bir kişinin bir günlük 
iaşe ve diğer umumî masrafları için ihtiyaç hasıl olan miktar vasatî 145 
kuruştur.. Bu neticeye göre bir senenin ihtiyaç miktarı 62X145X365= 
32 813 lira bulmaktadır. 

2 200 2 — Bu mektebin Türkçe, Türk tarihi, Türk coğrafyası, jimnastik ve asker
lik bilgisi öğretmenleri için. 

35 013 

4 Tekâmül tedrisatı: 
1941 ve 1942 bütçelerinde tertipleri muhafaza için bu fasla birer lira tahsisat konul
muştu. Bazı memurini sıhhiyeye tekâmül tedrisatı yaptırmak için 1944 yılı için 10 000 lira 
tahsisat teklif olunmuştur. 

5 Nakil vasıtaları: 
Bu madde için geçen malî yıla nazaran 1 500 lira ilâvesiyle'7 500 lira teklif olunmuştur. 
Geçen sene istihsal olunan tahsisat tedris müesseselerinin nakil vasıtalarının tamirine 
kâfi gelmediğinden bu yıl esaslı tamir masraflarına ihtiyaç garülmekte ve bu bakımdan 
tahsisat 1 500 lira fazlasiyle teklif olunmaktadır. 

6 Köy sağlık memurları talebe yetiştirme masrafı: 
Bu madde 1943 malî yılı bütçesinin 476 ncı faslına 4459 sayılı kanunla sonradan ilâve 
olunmuş ve 10 000 lira tahsisat konulmuştur. -
1944 malî yılı için geçen seneye nazaran 40 250 lira ilâvesiyle 50 250 lira teklif olunmak
tadır. Bu teklif şu sebeplere dayanmaktadır. 

Lira 

47 250 1 —- Köy sağlık memurları talebesinin tatbikat masrafları karşılığı. 
4459 sayılı kanun hükmüne göre köy enstitü talebelerinden ayrıla
cak olan köy sağlık memurlarına tatbikat yaptırmakta ve bu tatbikat 
için talebelere yol mâsraflariyle tatbikat müddetine inhisar etmek 
üzere iaşe, ibate vesair umumî masraflarının tesviyesi icabetmektedir. 
Köy sağlık memuru olarak enstitülerden ayrılacak talebe miktarı 1944 
yılında 300 dür. 
Tatbikat müddeti senede 90 gün olarak nazarı itibare alınmıştır. Buna 
göre : .*«,*.,***•*•,. 

27 000 Gündel iği 100 k u r u ş hesabiyle ta lebenin gidip gelme yol masraf
la r ı ve yevmiyeler i karşı l ığı . 300 X 90 X 100 = 27 002 

2 0 2Ö0 Gündel iğ i 75 k u r u ş hesabiyle ta lebeler in iaşe ve ibate vesair 
u m u m î m a s r a f l a r ı karşı l ığı . 300 X ' 99 X 75 = 20 250 

47 250 
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Lira 

3 000 2 — Talebelerin tedrisat levazımı ve gerekli tesisat bedelleri karşılığı. 

50 250 

7 Leyli ©beyurdu: 
Yeniden teklif olunmuştur. 1938 senesinden evvel mevcut olan bu leyli ebe talebe yurdunun, 
ebe yetiştirilmesi hususunda duyulan âcil ihtiyaç karşısında yeniden tesis ve ihyasına 
zaruret görülmüştür. Bu müessesenin şimdilik talebe kadrosu 15 ve iaşeli personeli de 5 
aded olacaktır. Buna göre: 

Lira 

10 950 Şahıs başına günde 150 kuruş iaşe ve umumî masraf olmak üzere bir se
nelik miktar : 150 X 20 X 365 = 10 950 

9 050 Tesis masrafı olarak. 

20 000 

478 xl Umumî masraflar : 
Bu madde için teklif olunan tahsisat yekûnu geçen seneye nazaran 121 500 lira fazla-
siyle 400 000 liradan ibarettir. 
Esasen bu madde için senesi içerisinde 50 000 liralık munzam bir tahsisat istihsal olun
muştur. Aşı ve serum istihsalinin bilhassa tifüs aşısı hazırlanmasının çok pahalı ol
ması ve mütemadi surette bu gibi maddelere ihtiyaç gösterecek durumların meydana 
çıkması sebebiyle 1944 yılı için tahsisat bir miktar fazlalaştırılmıştır. 

480 iskân işleri : 
Bu fasıl için iskân işlerine ait göçmen evleri inşaatı, muhacirlerin iskân, iaşe ve ibate 
masraflariyle, merkez ve mülhak daireler masrafları ve bilûmum ücretler, istimlâk, to
humluk, harcirah, arazi tevzi komisyenü* masrafları karşılığı olmak üzere 1 400 000 lira 
teklif olunmuştur. 

481 inşa, tesis ve tamir işleri : 
Lira 

866 360 1 — Başlamış inşaatın ikmali karşılığı olarak istenilen: 
351 860 inşaatı devam etmekte olan Trabzen Numune hastanesinin bakiyei inşaat 

ve tesisatı için. I * ! 

14 500 İstanbul çocuk hastanesinin inşaatı devam eden poliklinik binasının üst 
katı için. 

500 000 Ankara doğum ve nisaiye kiliniği inşaatı için. 

866 360 

230 764 2 — Yapılması zaruri tamirat masrafları karşılığı olarak istenilen. 
47 688 Erzincan hastanesi binasiyle duvarlarının tamiri. 
84 993 Tıp talebe yurdu Şube: 1 merkez binalarının tamiri. 
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35 000 Diyarbakır Numune hastane otopsi yeri ve çamaşırhanesi için. 
10 000 İstanbul sıhhat müdürlüğü binasının tamiri için. 
11597 Antakya hastanesi binasının umumî tamiri için. 
11 106 istanbul küçük sıhhat memurlar mektebi binasının tamiri için. 

Lira 

17 500 Kars, Konya, Balıkesir doğumevleri binalarının tamiri masrafı. 
10 433 Alaca, Dinar, Dörtyol, Bodrum dispanser binalarının tamiri. 
3 447 Sivas Kuduz tedavi müessesesi binasmm tamiri masrafı. 

230 764 

19 329 3 — Yapılması zaruri tesisat masrafları karşılığı olarak istenilen. 
Lira 

7 329 Antakya hastanesine getirilecek yüksek tevettür cereyanı için. 
12 000 Haydarpaşa emrazı sâriye hastanesinin hamam, hela ve lâğım 
işleri. 

19 329 

1 116 453 

482 Millî Türk tıp kongresi: 
Her üç senede toplanmakta olan bn kongreye müteallik faslın muhafazası için bir lira 
tahsisat konulmuştur. 

483 Zehirli ve boğucu gazlardan korunma malzemesi satm alma bedeli: 
Bu fasıl için teklif edilen tahsisat 1943 malî yılı bütçesiyle kabul edilen miktarın aynı 
olmak üzere 500 liradan ibarettir. 

484 1 Propaganda ve neşir işleri: 
ikinci dünya harbinin tevlit ettiği zaruretler sebebiyle memleketimizin ötesinde berisin
de görülen bazı bazı sarî ve salgm hastalıklarla mücadele hususunda sağlık propaganda
sının ehemmiyeti de bir kat daha artmış bulunmakta ve halk sağlığını tehdit eden leke
li humma, sıtma, çiçek, frengi, verem ve diğer sâri ve salgm hastalıklardan halkın vika
ye ve tenvir için propaganda neşriyatının kuvvetlendirilmesi icabetmektedir. Bu itibar
la hazırlanmış ve hazırlanmakta olan sıhhî propaganda broşörleri, afişler ve bazı mü
him teknik neşriyatla Sıhhiye mecmuasının tabı ve yabancı memleketlerden celboluna-
cak tıbbî ve ilmî neşriytm mubayaası için 1944 yılında 30 000 liraya ihtiyaç görül
müştür. 

2 Sağlık müzeleri: .».•.-
Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından tzmir Enternasyonal JTuan dahilindeki belediye ara
zisi üzerinde 38 000 lira sarfedilerek inşa ettirilmiş "bulunan • (Sağlık sergisi) binasının 
bütün malzeme ve tesisatiyle birlikte 1944 malî yılında bedelsiz olarak Vekâletimize 
devri kararlaştırılmıştır. Her sene yüz binlerce yurttaşın ziyaret ettiği 
bu mahalde halka yaptırılacak sağlık propagandasının ehemmiyeti de pek büyük olaca-

F. M. 
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ğı cihetle mezkûr sergide gösterilmek üzere sıhhî propaganda filimleri, sesli sinema 
makinesi ve teferruatiyle gerek bu sergiye ve gerek İstanbul Hıfzıssıhha müessesesine 
yeni mevzularda bol malzeme ve materyaller ilâvesi ve iki müessesenin daimî ve zaruri 
masraflarının temini için 7 500 lira teklif olunmuştur. 

485 Küçük sıhhat memurları hayvan ve yeyem bedelleri: 
Bu fasla mevzu olan tahsisat miktarında geçen seneye nazaran bir değişiklik yapılma
mıştır. 

486 1437- sayılı kanun gereğince verilecek avanslar : 
1942 yılmda Tıp talebe yurdundan mezun olup hâlen askerde bulunan 156 mecburi 
hizmete tabi tabibin gereğince beherine verilecek 200 lira avansların tutarı. 

487 Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahları : 
Amerika'da daha bir sene kalmak mecburiyetinde bulunan bir doktorun bir senelik tah-
sisatiyle avdet harcırahı karşılığı olarak bu miktar tahsisat teklif olunmuştur. 

488 1 Ücret : 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha müeessesesi kimya mütehassısının 1943 yılma noksan 
konulmuş olan altı aylık tahsisatı bu sene tam olarak teklif meyanraa ithal edilmiş ve 
Çocuk hastanesi hemşiresinin memlekete avdet eylemesi dolayısiyle tahsisat tutarı da na
zarı itibare alınmamıştır. 

2 Harcırah vesair masraflar 
Teklif edilen tahsisat miktarında geçen seneye nazaran bir değişiklik yapılmamıştır. 

489 Yüksek Sıhhat Şûrası azaları huzur ücreti : 
Bu fasla mevzu tahsisat miktarında birdeğişiklik yoktur. 

490 Kodeks komisyonu : 
-i'-i Mahsu&-'kaüunuria göre Türk kodeksinin tetki kve yenileştirilmesi için 1944 yılında teş

kil olunacak Kömüsyon âzalarının ücretiyle diğer masrafları karşılığı olarak 5 000 lira 
tahsisat kabul olunmuştur. 

941 Hususi idareler bütçelerini tetkik edeccek Sıhhat ve içtimai muavenet mümessili ücreti: 
Bu fasla mevzu tahsisat miktarında bir değişiklik yapılmamıştır. 

492 Hükümet tabiblikleri için alınacak tıbbî âletler ve malzeme bedeli : 
Bu fasıl için teklif edilen tahsisat 1943 yılı bütçesiyle kabul edilen miktarın aynı olmak 
üzere 1 000 liradan ibarettir. 

493 Geçen yıl borçlan : 
Bu fasıl için teklif edilen tahsisat miktarında geçen seneye nazaran bir değişiklik yoktur. 

494 1928 - 1942 yıllan borçları : 
Bu fasla mevzu tahsisat miktarı geçen senekinin aynı olarak teklif olunmuştur. 

495 Hususî müessese ve cemiyetlerle şahıslara yardım : it 
Bu fasla mevzu tahsisatta 1943 yılı bütçesiyle kabul edilmiş olan miktarın 1 000 lira nok-
saniyle 30 000 liradır. Bu tahsisat Yeşilay, Akıl hıfzıssıhhası ve Talebe cemiyetleri gibi 
teşekküllerle eşhasa yapılacak yardım karşılığıdır. 

496 Çok çocuklu analara yardım : 
Bu fasla 1944 malî yılı için 150 000 lira teklif olunmuştur. 
ikramiyeye müstehak olduğu halde 1943 malî yılı içinde istihkaklarının tesviyesi tahsi-
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satın kifayetsizliği sebebiyle mümkün olamıyan ana miktarı 25 791 adettir. Beherine 30 
liradan istihkaklarının tutarı 773 730 liraya baliğ olmaktadır. Bunlardan bir kısmının 
iirtihkaklarram tesviyesini temin için 1$0 000 lira teklif olunmuştur* 

. 4Ö7 Yalova kaplıcalarına yardım : 
Bu fasıl için 1943 m§lî yılında kabul buyrulmuş olan tahsisat 60 000 lira ijggn bunun 
kifayet etmediği anlajümış ve 50 000 liralık munzam tahsisat kabul edilerek tahsisat mik-
tan İİG 000 liraya ifiâğ olunmuştur. 
3653 sayılı kânun gereğince kaplıca gelirinin karşılryamıyaeağı masraflarına mukabil her 
sene umumî muvazeneden ve Sıhhat vekâleti bütçesme konulacak tahsisatla yardım ya
pılması esasen icabetmektedir. Fevkalâde vaziyetler 194$ inalî yılında kaplıcaya gelen 
müşteri sayısını ehemmiyetli miktarda azaltmış bulunduğu ve kaplıca idaresini malî 
müşkülât içerisinde bıraktığı nazarı itibare alınarak 1944 v malî yılı için de 80 000 lira 
tahsisat teklif olunmuştur. 

Nakil vasıtaları mubayaa bedeli : 
3827 sayilj kanun mucibince İstanbul Haydarpaşa ve Erzincan hastanelerine birer kam
yonet ve Balta limanı Kemik ve mafsal veremlileri hastanesi için bir hasta nakliye oto
mobiliyle bir motosiklet satın alınmasüçjn Maliye Vekaleti bütçesine nakledilmek üze
re 60 000 liralık tahsisatın teklifine lüzum hâaü olmuştur. 
Bunlar nakil vasıtaları cetveline de ilâve edilmiştir. 

ADLÎYE VEKÂLETİ 

499 1 Bu tertipteki 538 872. lira fazlalıktan 155 370 lirası barem kanunu gereğince üst derece 
maaş almağa müstahak olanların üst derece maaş farkı, 153 780 lira 96 kuruşu yeniden 
teşkili düşünülen mahkemelerin (L) cetvelinden çıkarılacak kadroları tutarı, 165 639 
lirası kanuniyet kesbetmek üzere bulunan Temyiz mahkemesine ait kadroların karşılığı 
14 111 lira 16 kuruşu kanuniyet iktisap etmek üzere olan Bigadiç kazasına ait kadrolar 
mukabili 49 971 lira 24 kuruşu 3656 sayını kanuna ek kanunla yemden kadroları 
istihsal edilecek olan adli sicil teşkilâtı karşılığıdır. 

500 1 3888 sayılı kanuna bağlı cetvelde kadrosu bulunan 75 lira ücretli Temyiz mahkemesi 
daire memurunun kadrosu (D) cetveline alınmış ve tahsisatı da müteferrik müstah
demler tertibine konulmuş olduğundan mezkûr memurun bir senelik ücret tutarı 1076 
lira bu tertipten indirilmiştir. 

2: Müteferrik müstahdemler tertibine konulan 286 521 lira. fazlalığın 130 668 lirası bu yıl 
içinde kanuniyet iktisap etmek üzere sunulmuş olan ceza ve tevkif evleri gardiyan ve 

. sair müstahdemler kadrolarının 1943 senesi kadrolarına nazaran bir senelik ücret tu
tarının farkı, 2 745 lira 84 kuruşu Bigadiç kazası teşkilâtına ait müteferrik müstahdem
ler kadrolarının tutarı, bakiyesi 70 sulh mahkemesine 30 lira ücretli 70 aded odacı 
ve merkeze 4 aded 75 lira ücretli daktilo ve 1 aded 140 lira ücretli vekâlet Daire Mü
dürü bağlı (D) cetvelinde müfredatı gösterildiği üzere hizmetin sekteye uğramadan 
tevdilerini teminen merkezde diğer vekâletler kadrolarına muntazır olarak bazı müs-



- 5 S -
P. M. ; , ' . > :. i;!!;!; . 

tahdemler kadrola&nn ilâve edilmesinden ve vilâyetlerde 30 lira ücretli 60 odacı ücreti
nin 40 liraya 25 Hra ücretli 59 odacı ücretinin 35 liraya ve 20 lira ücretli 439 aded 
odacı ücretinin 30 liraya ve merkezdemüteferrik müstahdemler ücretlerine de diğer ve
kâletler kadrolarmdaki ücretlere uygun olarak birer miktar zam yapılmasından ileri 
gelmektedir. 

501 1944 malî yılı içinde merkezde istihdam edilecek maaşlı ve ücretli memurların muvak
kat tazminatı tutan 192 180 liraya baliğ olmakta ve bu miktara kanuniyet iktisap et
mek üzere bulunan temyiz teşkilâtına ait kadroların muvakkat tazminatı 19 824 lira 
ile adli sicil teşkilâtının 6 348 liradan ibaret olan muvakkat tazminatınm ilâvesi halin
de bu tertibe 218 352 lira tahsisat konulması lâzımgelmektedir. 

503 1943 malî yılı bütçesinin bu faslına 35 000 lira tahsisat konulmuş ve 37 000 lirada 
munzam tahsisat alınmak suretiyle 1943 çocuk zammı ihtiyacı karşılanabilmiş olduğun
dan bu tertibe 72 000 lira tahsisat konulmuştur. 
1943 malî yılı bütçesinin bu faslma 30. lira tahsisat konulmuş ve 6 500 lirada munzam 
tahsisat alınmış olduğundan bu fasla 1944 malî yılı için 36 500 lira tahsisat vazedilmiştir, 

505 1 1939 malî yılına nazaran kâğıt ve diğ^r kırtasiye maddeleri bedellerinin pek fazla bir 
artış göstermesi ve kanuniyet kesbetraek üzere bulunan Temyiz teşkilâtının genişlemesi 
ayrıca hazırlanmakta olan adli sicil teşkilâtı dolay isiyle artacak kırtasiye ihtiyacının 
karşılanabilmesi için bu tertibe 15 000 lira tahsisat konulmuştur. 

2 Bu maddeye bu yıl içinde 2 000 lira munzam tahsisat alınmış olduğu halde ihtiyaç 
karşılanmaktadır. Vekâlet ve Temyiz Mahkemesinde mevcut ve 8 ilâ 10 senedenberi 
kullanılmakta olan 200 yazı makinesi sık, sık tamire ihtiyaç göstermekte ve bu makine
ler normal zamana nazaran bir kaç misli bedelle tamir edildikleri halde istifade edileme
mekte ve bu sebeple, bir kısmının yerine yenilerinin alınması ve tamirinden istifade edi
leceklerin de tamir edilebilmesi ve bu dairelerdeki mefruşat ve demirbaşların tamir ve 
cilâsı ve bu faslın birinci maddesinde arzedilen teşkilâtların mefruşat ve demirbaşına 
sarf edilmek üzere bu tertibe 50 000 lira tahsisat konulmuştur. 

4 1942 malî yılına nazaran kömür fiyatı % 80 artmış olduğundan Vekâlet ve Temyiz 
Mahkemesi kaloriferlerinin senelik ihtiyacı olan 307 ton kömürün mubayaasını temin et
mek ve geçmiş senelere nispetle dört, beş misli artan kömür nakliye bedellerini karşı
lamak üzere bu tertipteki tahsisatın 4'000 lira arttırılması zaruri görülmüştür.. 

5 Su ve elektrik bedellerine zara yapılmış olduğu gibi temizlik malzeme fiyatları da bir 
kaç misli artmış olduğundan bu tertîbe 747 lira zam yapılmıştır. 

506 1 Kâğıt ve diğer kırtasiye maddeleri fiyatlarının yükselmiş olması hasebiyle 1943 büt
çeleriyle alman tahsisat kifayet etmemiş ve 20 090 lira da munzam tahsisat alınmış ol
duğu halde ihtiyaç yine tamamiyle karşılanamamıştır. Adliye daireleri ve mahkemeler 
bu yüzden çok sıkıntı çekmekte olduğundan 1944 bütçesinin bu tertibine İ20 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

2 Vilâyet ve kazalardaki 433 mahkeme ile müddeiumumilik, icra ve sorgu hâkimliklerin-
deki mefruşat uzun yıllardanberi kullanıla kullanıla artık gayrisalih bir vaziyet ikti
sap etmiş, soba ve yazı makineleri mnbayaa ve tamir bedelleri de bir kaç misli artmış 
olduğundan bu tertipteki tahsisat kâfi gelmemekte ve yangın, zelzele dolayısiyle yanan, 
harap olan mefruşatın yerlerine de yenilerinin alınması zaruri bulunduğundan bu ter
tibe 70 000 lira tahsisat vazedilmiştir. 
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4 Odun ve kömür fiyatları bir kaç misli artmış olduğundan 1944 vilâyetler teshin ihti
yaçlarının 150 000 lira ile temin edilebileceği anlaşılmış ve bu maddeye bu miktar tah
sisat konulmuştur. 

5 Fiyatların yükselmiş olması dolayısiyle bu tertibin 22 000 liraya çıkarılması zaruri gö
rülmüştür. 

1 Münakalât Vekâletinin işarı mucibince bu maddeye 116 419 lira zam yapılmıştır. 

2 Bu tertipteki tahsisat 1943 malî yıhnm beş ayında tamamen bitmiştir. 1944 ihtiyacının 
3 350 lira fazlasiyle karşılanabileceği anlaşılmış olduğundan . bu maddeye 19 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

Zelzele dolayısiyle yıkılan veya hara'p olan binaların yerlerine kiralanan binaların kira 
bedeli farkı nazarı itibare alınarak bu sene bütçesine 1 000 lira zam yapılmıştır. 

Bu fasıldaki 3 525 lira fazlalık benzin mubayaa ve otomobil tamir ücretlerinin artmış ol
masından ileri gelmektedir. 

1,2' Bu sene daimî memurlar harcırahı tertibinden. 50 000 lira ye muvakkat memurlar harcı
rahı tertibinden 15 000 lira munzam tahsisat almışsa da yine kâfi gelmemektedir. Bu 

• sebeple 508 nci faslın 1 nci maddesine 180 000 aynı faslın 2 nci maddesine 58 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

3 1943 yılı bütçesindeki 60 000 lira tahsisatla müstacel tahkik ve mühim görülen yerlerin 
teftişlerinin icrasına çalışılmakta ise de yevmiyelere % 50 ve muayyen tarifeli vesait üc
retlerine % 30 zam yapılmış olması ve 4440 sayılı kanunla gayri muayyen tarifeli ve
saitle seyahatte hakikî yol masrafı esasmın kabul edilmiş bulunması hasebiyle 60 000 
lira tahsisat ikinci kânun 1944 ayı sonunda tamamen bitmiştir. Bu sebeple müfettişler 
harcırahı 1944 bütçesinde 80 000 liraya çıkarılmıştır. 

4 1944 senesi malî yılı içinde Avrupa'ya gönderilecek hâkim ve müddeiumumilerin har
cırahına mukabil bu tertibe 3 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Sanatoryum ücretleri artmış olduğundan bu tertibe 20 000 lira tahsisat vazedilmiştir. 

Bu faslın beş maddesinde görülen 53 200 lira fazlalık 1943 malî yılı bütçesindeki 
tahsisata munzam olarak alman miktarların da kâfi gelmemesinden ve bu fasılda yeni
den 5 nci bir maddenin açılmış olmasından ileri gelmektedir. 

1 Gıda maddelerinin artmasından dolayı bu tertibe 3 000 lira zam yapılmıştır. 

3 İdare masrafı tertibinden alman mevat bedellerinin günden güne artmakta olması 
kimyahane, mork daireleriyle müşahedehane kısmındaki yer muşambalarının fersude-
leşmiş bir hale gelmiş olması hasebiyle yenilenebilmesi için bu tertibe 3 900 lira zam 
yapılmıştır. 

1 1943 tayinat sarfiyatı gözönünde tutularak 1944 yılı için 1 850 000 lira tahsisat konul
muştur. 

2 İlâç bedellerinin çok yükselmiş olması ve fizyolojik sefaletin tevlit ettiği ölüm vakala
rının önleyici tedbirlerin zamanında ittihazı için resmî mütehassıs bulunamıyan yer
lerde serbest mütehassıslara ücretleri verilmek üzere muayene ettirilen ve başka mahallere 
muayene için gönderilen mahkûmların 1944 malî yılı doktor tedavi ve ilâç bedellerini kar
şılamak üzere bu tertibe 40 000 lira tahsisat konulması zaruri görülmüştür. 
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3 yeniden inşa-edilmiş olan cezaevlerinde ha]en beton üzerinde yatmakta olan mahkûm
lara yatak ve yatak yeri yaptırılması ve fakir mevkuf ve mahkûmlara 4358 sayılı kanun 
ınucibince çamaşır verilebilmesi için bu tertibe 380 000 lira tahsisat konulmuştur. 

4 Vesaiti nakliye ücretlerinin tezayüdü bilhassa gayrimuayyen tarifeli vesait fiyatlarının 
nispetsiz yükselişi dolayısiyle bu tertibe 65 000 lira tahsisat konulmuştur. 

518 Ahval dolayısiyle yeniden bina yaptırılmamakta ise de mübrem ve âcil tamiratın 37apıl-
ması zarUri olduğundan bu tertibe 18 000 lira tahsisat konulmuştur. 

519 Çocuk Islah Evi kadrosu 120 iken 1944 malî yılında 250 ye çıkarılmıştır. Bu müessesenin 
iaşe idare, müdavat sevk masraflariyle sair bilûmum masraflarını karşılamak üzere bu 
tertibe 10 000 lira tahsisat vazedilmiştir. 

521 Kâğıt ve matbaa fiyatlarının artmış olması ve yeniden tercüme edilecek hukuki eserlerin 
tab 'ı ve kâğıt bedellerinin karşılanabilmesi için bu tertibe 70 000 lira tahsisat konulmuştur» 

A 
521 Pasif korunma ve tahliye ve tahrip talimatnamesine göre yapılacak hizmetler mâ*srafı mu

kabili 1944 senesi bütçesinde yeni bir fasıl açılarak 1 000 lira tahsisat vazedilmiştir. 

523 1 21 342 liranın 1939 ilâ 1942 yılları borcu olarak tahakkuk ettiği vürut eden düyun ilmü-
haberelerinin muhteviyatları yekûnundan anlaşıldığından bu maddeye 21 342 lira tahsisat 
konulmuştur, 

TAPU VE KADASTBO TJ. M. 

524 1 Bu tertipteki 3 378 lira 60 kuruş fazlalık kanuniyet kesbetmek üzere olan Bigadiç kaza
sı tapu teşkilâtına ait; kadroların bir senelik maaş tutarı karşılığıdır. 

525 2 Merkezde bulunan müteferrik müstahdemlerin ücretlerine birer miktar zam yapılmış ve 
beş adet 30 lira ücretli, 5 adet' 25 lira ücretli odacı kadrosu ilâve edilmiş olduğundan 
bu zamların istilzam ettiği tahsisatla beraber mezkûr tertibe 186 213 lira tahsisat konul-
muşur. 

3 J20 lira ücreH 2 muvakkat memurun bi senelik ücretleri karşılığı olarak bu tertibe 
3 323 lira tahsisat vazedilmiştir. 

531 4 Odun kömür fiyatlarındaki yükseliş nazarı itibare alınarak bu tertibe 4 000 lira zam 
yapılmıştır. -
Matbaa ücretleri artmış ve tamire muhtaç def erlerde çoğalmıştır. Bu sebeble matbu evrak 
ve defterler tahsisatı 34 000 liraya çıkarılmıştır. 

533 1 Posta telgraf ve telefon U. müdürlüğünün işarı mucibince posta telgraf ücreti 10 795 li
raya iblâğ edilmiştir. 

535 Ahval dolayısiyle gayri muayyen tarifeli vesait ücretlerine de zam yapılmış olduğundan 
bu zamlarla beraber yevmiyelere yapılan % 50 zamları karşılamak üzere bu faslın üç 
maddesine cem'an 77 000 lira tahsisat konmuştur. ^ 
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537 Sanatoryum ücretleriyim nakil vasıtaları ücretleri artmış olduğundan bu tertibe 500 lira 
tahsisat fazla konmuşur. 

538 1 Bu tertipteki fazlalık kadastro müteferrik mü%âhd$mleri * 1îe*ötierine birer miktar iam 
yapılmasından ileri gelmektedir. 

2 Mevcut aletlerin tamiriyle çelik, şerit mubayaasriçin bu tertibe 1 000 lira fazlasiyle 2 000 
lira tahsisat vazedilmiştir. ^ 

3 Bu tertipteki fazlalık idare masrafı maddesinden alınan mevat bedellerinin artmış olma
sından doğmaktadır. •.•-'-.,.' 

4 Hariçte amele yevmiyeleri artmış olduğundan âifafcte Ve^Jaloftcu ve ehlivukufun 1944 se
nesi yevmiyelerine mukabil bu tertipteki tahsisat 3İ 5%İ liraya çıkartlm^ir. 

539 1 İdare heyeti ve muallim ücreti tertibinde görülen fazlalık mektep kadrosuna ilâve edilen 
100 lira ücretli iki muallim, 190 lira üc-retli bir idare menfurunun bir senelik ücret tutarı 
ile mektep odacılarına birer miktar zamyapılmış olmasından ileri gelmektedir. 

2 İdare masrafı tertibinden alınan bilûmum maddeler bedeli artmış olduğundan bu tertibe 
500 1irfczam yapılmıştır. , . . , . . 

MAARİF VEKALETİ 

1 — 1944 malî yılı için teklif edilen miktar 60 124 934 lira ölüp geçen yılmkinden 16 996 000 
lira fazladır. 

1944 yılı için fazla istenilen 16 996 000 liranın mühim bir miktarı kanunları gereğince Meslekî 
ve Teknik okulları, Köy Enstitüleri ve köy eğirmenleri maaş, ücret ve masraflarına, geri kalan 
miktarı da diğer bütün okul ve müesseselerin yiyecek, yakacak, giyecekleriyle zaruri ihtiyaçlarına 
tahsis edilmiştir. 

2 — Zam gören tertiplerin gerekçesi fasıl ve madde itibariyle aşağıda gösterilmiştir: 

Pasü :54ö 

Madde : 1 

Memurlar maaşı 

1943 1944 Fazlası 

12 070 608 13 673 405 

Lira Lira 

1 — ilk öğretim: 
Köy Enstitüleri için L. cetvelinden serbest bırakılacak kadroları için İ19:$95' 
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tik öğretim müfettişleri kadroları için 
Maarif kâtiplikleri kadrosunda değişiklik için 

2 — Orta öğretim: 
L. Cetvelinden serbest bırakılacak kadrolar 

3 — Yüksek öğretim: 
Dil, Tarih - Coğrafya P. L. Cetvelinde değişiklik 
» » » » kadrosunda » 

Ankara Hukuk Fakültesi L. cetveli 
Ankara Fen Fakültesi teşkilât karşılığı 
Yüksek öğ. Ö. kadrolarında değişiklik 
Yeniden açılacak Balıkesir Orta öğretmen Okulu için teşkilât 

4 — Meslekî öğretim: 
Teknik okulu kadrosunda değişiklik 
Yüksek Müh. Ok. kadrosunda değişiklik 
L. Cetvelinden 

5 —Kütüphaneler: 
L. Cetvelinden r ~"**'"' 

6 — Hukuk müşavirliği : 
Kadroda yapılacak değişiklik 

Lira 

26 562 
16 200 

419 172 

10 739 
7 035 
15 600 
13 290 
4 464 
10 952 

84 998 
65 639 * 
528 220 

Lira 

158 097 

419 172 

62 080 

678 757 

8 434 

5 000 

8 434 

5 000 

7 — Neşriyat : 
Kadroda yapılacak değişiklik 

8 — Müfettişler : 
Kadrosuna yapılacak ilâve 

9 — Seferberlik : 
Kadresuuda yapılacak değişiklik 

10 — Güzel sanatlar : 
L. Ce tve l inden 

* "s - ı <* $ m " ** 

! * .«* ! * . 

11 — Prevantoryum ve sanatoryum : 
Doktor kadrolarında değişiklik 

4492, 4469, 4495, 4496 sayılı kanunlara bağlı kadroların bir yıllık ma
aş açığı 

12 — Müzeler ve âbideler kadrosunda değişiklik 

8 560 

7 458 

1 038 

14 501 

8 560 

7 458 

1 038 

14 501 

21 319 21 319 

192 394 192 394 
24 326 24 326 
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İcmal 

Lira Lira 

13 — Talim ve terbiye kadrosunda değişiklik 1 661 1 661 

1 602 797 

Tutarı 
. . ' ' . - . • Lira- r\i:\*i~ 

' lv.tt! '• ' ' . ' ,!l -t.'.••yy, 

h. Cetvelinlen 1138 563 
Kadro değişikliğinden 271 840 
Açık karşılığı 192 394 

U. Tutarı 1 602 797 

Ük öğretim : 
A) Köy enstitülerindeki öğrenici sayısı gözönünde tutulmak suretiyle öğretmen sayısının da 

arttırılması lüzumlu görülmüştür. 
B) 4374 sayılı kanunun tatbiki dolayısiyle ilk öğretim müfettişleri kadrosunu kuvvetlendir- -

mek zarureti" vardır. Bundan başka kıdem müddetlerini de dolduranların terfiine imkân vermek 
için fiili kadroya yüksek dereceden maaşlar alınması uygun görülmüştür. 
• C) On senedenberi terfi edemiyen maarif kâtiplerinin birer derece terfilerini sağlayabilmek 

maksadiyle bir miktar tahsisatın ilâvesi teklif edilmiştir. 
Orta : 
Mecburi hizmeti bulunan yeni mezunların önümüzdeki ders yılında maaşla tâyinlerinin yapıla

bilmesi için (L) cetvelinden serbest bırakılacak 200 aded 30 liralık kadro ile 1944 yılında terfi 
ettirilmeleri lâzımgelen 429 öğretmen ve maarif müdürü, 59 memurun terfii karşılığı için (L) cet
velinden alınacak kadronun bir yıllık maaş karşılığı olarak istenilmiştir. 

Yüksek : 
A)Dil, Tarih - Coğrafya Fakültesi tedris noksanlığı dolayısiyle (L) cetvelinde mevcut 6 aded 

70 liralık doçentliklerlen 3 ünün ve 60 liralık 1 aded doçentlik kadrosunun almması zaruri gö
rülmüştür. - • -

B) Ankara Hukuk Fakültesinin 4 sınıfa çıkarılması dolayısiyle (L) cetvelinde bulunan do
çent ve asistanların serbest bırakılması gerekmektedir. 

C) Ankara Fen Fakültesi öğretim ve idare kadrolarına eklenmesine lüzum görülen kadröla-* 
rm karşılığı içindir. 

D) Yüksek öğretmen okulunun 20 yıldanberi hiç değişmeyen idare kadrosunda zaruri olarak 
bazı değişiklik yapılmasına lüzum görülmüştür. 

E) Orta öğretim okullarına öğretmen yetiştirmek için Balıkesir'de bu yıl açılacak Orta Öğ
retmen okulu öğretim ve idare kadrosunun bir yıllık maaşları karşılığı olarak 10 952 liranın ilâ
vesi teklif edilmiştir. 

Meslekî ve Teknik öğretim : 
A) 1943 malî-yılında meslek okullarının kullandığı kadrolar ihtiyaca kâfi gelmemiştir. Yeni 

açılan okullarla mevcut okullarda yeniden açılan şube ve atelyeler dolayısiyle öğretmen kullan
mak zarureti Msü olmuştur. 

1944 malî yılı içinde mevcutlara ilâveten 10 erkek Sanat enstitüsü, 7 kız enstitüsü, 3 Ticaret 
lisesi, ve Orta Ticaret okulu açılacaktır. Bunlar için (L) cetvelinden kadro almması lüzumlu 
görülmhüştür, 



B) Yüksek Mühendis ve Teknik okullarının teşkilât kadroları bugünkü ihtiyaca kâfi gelme
mektedir. Bu itibarla sözü ecen okullar kadrolaının genişletilmesi lüzumlu görülmüş ve gereken 
tahsisat konulmuştur. 

Kütüpaneler : 
Bugünkü kütüpanelerimizde bulunan memurlardan bir kısmı yüksek tahsil görmüş oldukları 

halde kanuni maaşlarını alamamakta, diğer bir ksmı da müteaddit terf ilerini doldurdukları halde 
kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyerek mağdur bir durumda bulunmaktadırlar. Bunların maaş 
durumlarını kanuni hadlerine çıkarabilmek ve hiç olmazsa bir derece terfilerin sağlayabilmek için 
(L) cetvelinden kdro alınmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Hukuk müşevirliği, Neşriyat. 
Müfettişler, Seferberlik. 
Pravantoryum ve Sanatoryum. 
Bu kadrolarda değişiklik yapılması lüzumlu görülmüş ve kanun lâyihaları gönderilmiş ve gönde

rilmekte bulunmuş olduğundan gereken tahsisat maaşat tertibine ilâve edilmiştir. 
Güzel sanatlar: 
Güzel Sanatlar Akademisi ile Devlet Konser vatuvarı için (D) cetvelinden almması lüzumlu 

görülen kadro karşılığıdır. 

Fasıl : 546 

Madde : 1 

Memurlar ücreti 

1943 1944 ; Fazlası 

1 701 600 2 254 118 552 518 

Lira 

1. — Yüksek öğretim : 
Ankara Fen Fakültesi kadrosunda değişiklik 
Yüksek öğretmen Okulu » '.•»., 

2. — Orta öğretim : 
Prevantoryum kadrosunda değişiklik 

3. — Seferberlik : 
260 lira ücretli kadro ilâveşiiiden 0 463 3 463 

4. — Meslekî öğretim : 

Kadrolarda yapılacak değişiklik 441 140 441 140 

4492, 4495, 4496, 4469, 4510 sayılı kanunlara .-bağlı kadroların açığı 82 038 82 038 

8 034 8 034 
552 518 

İcmal 
Lira 

8 463 
7 902 

16 365 16 365 

1478 1478 
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5. — Müze ve âbideler : 

Yüksek öğretim: 
Ankara Fen Fakültesi kadrosuna 3 aded 170 lira ücretli yabancı dil öğretmenliği ile 1 aded 100 

lira ücretli enstitü müdürü ve Yüksek öğretmen Okulu kadrosunda yapılacak değişiklik için. 

Orta öğretim: 
Prevantoryum ve sanatoryum sıhhat teşkilâtı kadrolarında yapılması zaruri görülen değişiklik 

İçindir. 

Meslekî ve teknik öğretim: 
A) Maaş faslında izah edildiği veçhile 1944 malî yılı içinde 10 erkek sanat, 7 kız enstitüsü, 3 

ticaret lisesi ve orta ticaret okulu açılacaktır * 
B) Yüksek Mühendis ve Teknik Okullarının mevcut kadroları bugünkü ihtiyaca yetmemekte 

olduğundan gerekli değişikliğin yapılabilmesi için tahsisat ilâvesi teklif edilmiştir. 

Fasıl: 540 

Madde: 2 

Müteferrik müstahdemler ücreti 

1943 1944 Fazlası 

1 793 582 2 540 547 746 765 

1 — İlk öğretim: 

(D) cetvelinde yapılacak değişiklik, 

2 — Orta öğretim : 
Hademeler kadrosunda değişiklik 

3 — Yüksek öğretim: 
Ankara Hukuk Pak. (D) cetvelinde yapılacak değişiklik 
Fen fakültesi » » > » 
Siyasal bilgiler » » » »-
Yüksek Öğretmen >> » » » 
Kandilli Rasathane » » » » 

4 — Kütüpaneler : 
(!>)'cetvelinde yapılacak değişiklik 

5 — Müaeler : 
(D) cetvelinde yapılacak değişiklik 

Lira 

13 885 

70 038 

İcmal 
Lira 

13 885 

70 038 

8 000 
3 663 
13 934 
5 264 
2 525 33 386 

12 682 12 682; 

26 000 26 000 

6 — Meslekî ve teknik öğretim : 
(D) cetvelinde yapılacak değişiklik 
Yüksek Mühendis Ok (D) cetvelinde değişiklik 
Teknik okulu ' » • • > • " . » 

276 248 
35 304 
38 393 349 845 



7 — Güzel sanatlar : 
(D) cetvelinde değişiklik 

8 -^ 4492, 4495, 4596, 44 
açığı 

9 — Yabancı memleketlerdeki talebe müfettişliği kâtipleri (D) eetve 
ünde yapılacak değişiklik 

tik : 
Müteferrik müstahdem olarak Maarif idarelerinde 20 lira ücretle çalışanları son yıllardaki pahalılık 

dolayısiyle tutmak imkânsız bir hale geldiğinden bunların ücretlerini arttırmak için bir miktar tah
sisat teklif edilmiştir. 

Orta : 
Fevkalâde ahvalden geçimin zorlukları dolayısiyle 15 veya 20 lira ücretle akullarda hademe ça-

Jıştımııya imkân bulunamamaktadır: Bu itibarla Ti.'cetvelindeki 15 liralık 295 hademe kadrosiyle 
20 liralık 850 hademe kadrosu enaz 30 liraya çıkarılması zaruridir. Bunun için 70 038 lira teklif 
edilmiştir. 

Yüksek : 
Ankara Hukuk, Ankara Fen, Siyasal Bilgiler, Yüksek Öğretmen Okulu ve istanbul Kandilli 

Rasathanesi kadrolarında yapılacak bazı değişikliklerle bazı az ücretlilere birer miktar zam yapıla
bilmesi içindir. 

Kütüphaneler : 
1943 malî yılı bütçesinin (D) cetvelinde müce'llit ve hademe olarak gösterilen 60 kişilik müs-

'tahdenı kadrosundan 40 adedinin ücreti 20 liradır. Bugün 20 lira aylık ücretle hademe ve bekçi bul
mağa artık imkân kalmamıştır. Bundan başka mücellitlcrimizin aylrk ücretlerinin de arttırılmasına, 
cilt atölyelerinin bir kaç çiltçi yamağı ile kuvvetlendirilmesine ve önemli bir kaç-kütüphanede ge
ce emniyetini sağlamak üzere muhafız kullanılmasına zaruret vardır. Bu maksatla bir miktar tah
sisat teklif edilmiştir. 

Müzeler : 
Greçim dıırumııııuıı gittikçe zorlaşması karşısında müşkülât çekmekte olan bazı müteferrik müs

tahdemlerin ücretlerine yaprlmast gerekli zamlarla Erzurum, Kastamonu, Van, Gazianteb, Manisa 
ve Eskişehir'de kurulan müzeler ile İstanbul müzelerinde yeniden açılan salonlar için lüzumlu bu
lunan müteferrik müstahdemler ücretli karşılığı olarak bir miktar tahsisat teklif edilmiştir. 

Meslekî ve teknik öğretim : 
A) 1944 malî yılı içinde mevcutlara ilâveten. 10 erkek sanat enstitüsü, 7 kız enstitüsü, 3 tica

ret lisesi ve orta ticaret okulu açılacaktır. Bu itibarla müteferrik müstahdemler kadrosuna ilâveten 
teklif edilmiştir. 

B) Yüksek Mühendis ve Teknik Okulu müstahdem kadrosu bugünkü ihtiyacı karşı I [yanlamak
ta olduğundan zaruri olarak değişiklik ve ilâve yapılması lüzumlu görülmüş ve bu maksatla bir 
miktar tahsisat teklif edilmiştir, 
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Lira Lira 

27 036 27 036 

169, 4510 sayılı kanunlara bağlı kadroların 
209 532 209 532 

4 361 4 361 

746 765 
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CHizeİ sanatlar i 
Devlet Konservatuvari opera ve temsilleri ile ilgili işlerin daha iyi bir şekilde hazırlanmasını 

temin etmek ve Güzel Sanatlar Akademisinde vazife gören müstahdemlerin yıllardanberi aynı olan 
ücretleri bugünkü geçim şartlarmm ağırlığı yüzünden ve dışarda işçi ücretlerinin daha fazla ol
ması, münasip adam bulunmamak gibi zorluklarla karşılanmaktadır. Gerek bu zorlukların önüne 
geçebilmek için cetveldeki bazı müstahdemlerin ücretlerine birer miktar zam yapılması ve ge
rekse Riyaseti Cumhur Filârmonik Orkestrasında çalışan müzisyenlerle hademelerin ücretlerinin 
yükseltilmesi ve bu müesseseler kadrolarına bazı ilâveler yapılması lüzumlu görülmüş ve bu mak
satla bir miktar tahsisat teklif edilmiştir. 

• Fasü : 547 

Madde : 2 

1943 1944 Fazlası 

990 001 993 041 3 040 
3829 sayılı kanun gereğince Devlet Konservatuvarmda ders saati hesabiyle Öğretmenlik yapan

lara verilecek ücretler için 1943 tahsisatından bu okulun 27 500 lira ayrılmıştır. Okulun yıldan 
yıla gelişmekte olması dolayısiyle ders saatlerinin de arttırılması zaruri olduğu için bu maddeye 
3 040 liranın ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

Faal :547 

Madde : 3 

Meslekîye teknik öğretim okulları öğretmenleri ders... 

1943 1944 Fazlası 

336 250 536 250 200 000 
Bu maddeye konulan tahsisat kâfi gelmemekte olduğu için münakale suretiyle tahsisat ilâvesine 

zaruret hasıl olmakadır. 1944 malî yılında yeniden açılacak okulların ihtiyacını karşılayabilmek için 
bu maddeye 200 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 549 , 

Tekaüt ikramiyesi 

.19 000 59 000 40 000 

Her yıl yapılan tediyelere göre bu fasla konulan tahsisat kâfi gelmemekte ve sene içinde münaka
le suretiyle tahsisat teminine tevessül edilmekte ve bu yüzden istihkak saleplerinin haklı şikâyetlerinin 
meydan verilmektedir. Buna mahal kalmamak üzere bu fasla 40 000 liranın ilâvesi teklif edilmiştir. 

Fasıl : 552 : ( : r 

Made : 1 - 5 

Merkez büro masrafları 

1943 1944 - Fazlası 

24 767 38 360 13 593 
Kırtasiye, mefruşat ve demirbaş, aydınlatma, yakacak ve-müteferrika gibi meva4cla ait fiyatlar 
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daki yükseliş dolayısiyle pek zaruri bazı ihtiyaçlar dahi 1943 yılmda temin edilememiştir. Vekillik 
merkez teşkilâtının günden güne genişlemesi ve pek dağınık bulunması hasebiyle bu ihtiyaç çok art
maktadır. Bu cihetle göz önünde tutularak 1944 yılı için bu faslın maddelerine 13 593 liranm zammı 
teklif edilmiştir. 

Fasü : 553 

Madde : 1 - 5 

Vilâyetlerbüro masrafları 

1943 1944 Fazlası 

21 624 48 894 27 270 
Maarif Müdürleri ve maarif müdürleriyle ilgili vilâyetler kırtasiye, mefruşat ve demirbaş, aydm-

latatma yakacak ve müteferrika masraflarına 4274sayılı kanun gereğince kaza bölge ilk öğretim mü
fettişlerinin teşkili ve aydınlatma, yakacak ve soba bedellerinin atrması dolayısiyle bu faslın madde
lerine 27 270 liranın ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Fasa : 554 

Matbu evrak ve defterler 

1943 1944 Fazlası 

6 000 10 556 4 556 
Maarif idareleriyle müşavirlikler ve ilk öğretim müfettişlerinin ihtiyacı bulunan matbu evrak üe 

Vekillik dairelerine lüzumlu evrak ve defterlerin tabın! temin için bu fasla 4 556 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 555 

Madde : 1 - 2 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

1943 1944 Fazlası 

65 427 100 237 34 810 
Münakalât Vekâletinin işar üzerine bu fasim birinei maddesine 31 011 ve Maarif idareleri, mar 

arif müşavirlikleri ile ilgili işler arttığından ve abone ücretleri bir misline çıktığından bu fasim 
2 nci maddesine 3 799 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 657 

Vekâlet otomobili masrafları 

1943 1944 Fazlası 

8 800 7 000 3 200 
Kanuni kullanış müddetini doldurmuş olan otomobilin sık sık, tamire ihtiyaç göstermesi ve bea* 

zin fiyatlarının artmış olması dolayısiyle bu fasıldaki tahsisatın kâfi gelmiyeceği anlaşıldığında 
3 200 Ura zam teklif edilmiştir. 



Fasü : 658 

Madde : 1 - 2 

Daimî ve muvakkat memuriyet harcırahları 

1943 1944 Fazlası 

68 500 111 000 42 500 
1943 yılı için bu maddelere gerek bütçe ve gerekse münakale ile alınan tahsisatın kâfi gelmeye^ 

ceği anlaşılmıştır. Bu itibarla tahsisat azlığının memleketimizin kültür ihtiyacını karşılamak gaye
siyle daimî bir şekilde genişlemekte olan mesleki ve teknik öğretim ile diğer öğretim dairelerine bağlı 
müesseselerin ve okulların çoğaltılması ve mevctitlarınn da genişletilmesi sebebiyle önümüzdeki yıl 
için daha açık bir şekilde hissedileceği tabiidir. 1944 yılı ihtiyacını karşılamak üzere bu fasla 
42 500 liranın ilâvesi zarurî görülmüştür. 

Fasü : 558 

Madde : 3 

. Müfettişler harcırahı 

1943 1944 Fazlası 

95 500 182 681 87 181 
1.—• Trenlerde bilet ücretinin arttırılması gidiş geliş biletlerinin kaldırılması kara yolları için 

hakikî masrafların kabul edilmesi yevmiyelere % 50 zam yapılması, müfettişler kadrosuna meslekî 
öğretim müfettişlerinin de ilâvesi ve maarife bağlı müessese ve okulların geçen yıllara nazaran 
çoğaltılmış bulunması. 

2. — 1944 - 1945 ders yılında ilk öğretim okullarının sayıları köy enstitülerinden mezun olacak 
2119 öğretmen ve bunlara katılacak eğitmenlerle öğretmen okulu mezunlarının toplamı 3000 i 
aşacağı için mevcut müfettişlerle kadroya yeniden alınacak müfettişlere teftiş imkânını vermek 
üzere ilk öğretim için 59 000 ve merkez müfettişleri için 28 181 lira ki ceman 87 181 lira ilâylsi 
zaruri görülmüştür, 

Fani : ööö 

KCelbusat 

1943 1944 Fazlası 

3 360 7 000 3 640 
Giyim eşyası fiyatlarındaki yükseliş dolayısiyle bu maddeye konulan tahsisatla bu sene müstahde

mine palto ve ayakkabı verÜeıfiemiştir. önümüzdeki yıl bu noksanların temini için 3 640 lira ilâ
ve edilmiştir* 

Fasıl : 660 

" • Tedavi ve yel masrafı 

1943 1944 Fazlası 

7 520 12" 520 5 000 
Yıllardanberi yapılan tediye ve tecrübelere göre bu fasla konulan tahsisat kâfi gelmediği ve 

sene içinde münakale suretiyle tahsisat alınmasına zaruret hâsıl elduğıt bu ise bir çok hasta ötev 



hıurlarm vaktinde tedavisine imkân vermediği 'gözönünde tutularak buna mahal kalmamak üzere 
bu fasla 5 000 lira zam teklif edilmiştir. 

Fasıl : 561 

M a d d e : 1 

Teknik ve vekillik kütüphaneleri masrafı 

1943 1944 Fazlası 

10 800 15 800 5 000 
Lise ve ertaokullara alman parasız yatılı talebenin imtihan evrakını tetkik edenlere 

toplu olarak verilen ücretler 2 100 
Meslekî ve Teknik öğretim müsteşarlığına bağlı okullara girecek talebenin imtihan 

evrakını tetkik edenlere verilecek ücretler 2 440 
Hukuk Fakültesine parasız olarak alınacak yatılı talebenin imtihan evrakını tetkik 

edenlere verilecek ücretler 240 
Yabancı ve azınlık okulları ders kitaplarını tetkik edeceklere verilen tetkik ücretleri 1 275 
Talim ve terbiye dairesi ile dairemizin müteferrik tetkik işlerini görenlere verilmiş 

olan tetkik ücretleri 528 
1 kânunusani 1944 tarihine kadar talim ve terbiye dairesi ile vekillik daireleri kü

tüphaneleri için satın alınan kitap, dergi ve gazetelerin masraf tutarları 817 

Yekûn 7 400 
Bu yekûnun Siyasal Bilgiler Okuluna alınacak parasız yatılı talebenin imtihan evrakını tetkik 

etmiş bulunanlara verilecek 2 000 liralık tetkik ücreti de ilâve edilirse yek Cm 9 400 liraya çıkmış 
(dur. (»eri kalan 1 400 lira ile malî yıl sonuna kadar vekillik kütüphanelerinin zaruri ihtiyaçlarını 
karşılamaya imkân yoktur', Bahusus şimdi Talim ve Terbiye kütüphanesinin acele tasnifine zaruret 
hâsıl olduğuna ve bu iş için ayrıca tetkik ücretleri verilmesi lâzım geleceğine göre elde kalacak 
tahsisatla bir senelik ihtiyaçları karşılamak mümkün olmayacaktır. Bu.bakımdan 5 000 liralık bir 
ilâve ile 15 800 liraya çıkarılmıştır. 

• ' • Fasıl : 562 

Madde : 3 

Neşir masrafları 

1943 1944 Fazlası 

273 144 449 584 176 440 
Neşir masrafları, vekillik yayın işlerinin ağırlık merkezi bu fasılda toplanmaktadır. Geçen 

malî yıl tahsis olunan 273 144 liranın bugüne-kadar sarf edilen ve malî yıl sonuna kadar sarf edi
lecek miktarı aşağıda gösterilmiştir: 

İnönü Ansiklopedisi bürosu memurlarına ait ücretler 26 030 
İnönü Ansiklopelisi müşavirler heyeti ücretleri 19 920 
İslâm Ansiklopedisi bürosu memurlar ücreti 10 220 
İslâm Ansiklepedisi müşavirler heyeti ücreti, 13 025 
Klâsik eserler ve periyodik yayınlar için verilen müşavir ve memur ücretleri 15 200 
İnönü Ansiklopedisi bürosu kira, tesis, malzeme, aydınlatma ve telefon masrafları 7 360 
İnönü İnönü Ansiklopedisinin tetkik ve tenvir ücretleri 2 680 



— 71.—. " 
İslâm Ansiklopdisi telif ve tetkik ücretleri 
înönü Ansiklopedisi bürosu kütüphane masrafları 
Dergilerin abone masrafları 
Hususi neşriyatı 
Okullara mütedavil sermayeden gönderilen kitapların tutarı 
Türk kültürünün neşir ve tamimi 
Sergi masrafları v 
Fotoğraf malzemesi 
TJlusal dil ve tarihimizle ilgili eserlerin telif haklari ve baskı masrafları 
Matbu evrak baskı masrafları 
Baskı masrafları ve telif hakkı tutarları 
Tercüme ve çocuk neşriyatı büroları için yapılan müteferrik masraflar (Kitap, tele 
fon ve tesis masrafları * 
Klâsik tercümeler için verilen tetkik ücretleri *?w » j * ^ * "'ğğc^ '**' 

tele-

Malİ 

3 020 
1 375 

30 020 
60 060 
40 000 

900 
"1 650 
2 250 

13 820 
25 000 
14 800 

925 
2 610 

233 000 
sene sonuna Senenin 7 nci ayma kadar bu fasıldan masrafımız 233 000 lirayı bulmuştur, 

kadar takribi masraf tutarı 195 000 lira olduğuna göre 

195 000 - 233 000 - 50 000 (Hususi neşriyata yardım) = 478 000 lira 
umumî senelik masrafımın 480 000 liraya varmaktadır, tahsis olunan 273 144 lira bu işe kâfi 

gelmemekte, arada 170 000 liralık bir fark görülmektedir. Bu farkı Önümüzdeki yıl kapatabilmek 
üzere 1944 malî yılı için had üzerinden 449 586 liralk tahsisat istenmektedir. 

Fasıl : 563 

İstanbul Üniversitesi ve buna bağlı müessese ve teşekküllerin masrafları 

1943 1944 Fazlası 

584 820 686 260 101 440 
Üniversiteye bağlı müessese ve teşekküller için 1943 malî yılı bütçesiyle bu fasla konulan tahsisat 

ihtiyaca kâfi gelmemiştir. Fakültelerin ve diğer teşekküllerin öğretim ve idare işleriyle diğer bi
limsel faaliyetlerin gereği gibi yürütülmesi için bu fasla 101 440 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

' Fasıl : 564 - '^^r--??-

Madde : 1 

""" Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

1943 1944 Fazlası * 

. 1 5 6 738 184 738 28 000 
'.. Fakültenin bütün masrafları için 1943 malî yılı bütçesiyle verilen tahsisat senenin 7 nci ayında 

bitmiştir. Yıl sonuna kadarki ihtiyaçlarını karşılamak üzere münakale ile 20.000 lira istenilecektir. 
Aynı zamanda bu fakülteye bağlı Türk İnkılâp Tarihi'enstitüsü tahsisatsızlık yüzünden şimdiye ka
dar hiç bir eser mubayaa edemediği gibi millî mücadeleye ait olup enstitü için çok kiymetli bulu
nan eserleri ve kütüphanesi için lüzumlu kitapları satın alamamaktadır. Bu ihtiyaçların hiç 
olmazsa bir kısmının busene alınabilmesi ve orta öğretim öğretmeni yetiştirmek üzere fakülteye 
alınacak kurslu talebe için 2S 000 liranın eklenmesi lüzumlu görülmüştür. 
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Fasıl: 564 

Madge : 3 

Fen Fakültesi 

1943 malî yılı içinde yeniden açılan ve sekiz aylık ihtiyacı için münakale ile 170 000 lira verilen 
bu müessesenin teşekkül halinde bulunması itibariyle daha bir çok ihtiyaçları vardır. Noksan bu
lunan tesisat levazımının temini için bu madde tahsisatı kurslu talebe harçlığı da dahil olmak 
üzere 184 400 lira olarak tesbit edilmiştir, 

Fasıl: 505 

Madde : 1 

.*.*"-' Yüksek öğretmen Okulu 

1943 1944 Fazlası 

84 921 134 921 50 000 
1943 malî. yılı bütçesiyle kabul edilen tahsisat 84 921 liradır. Bu tahsisata 4492 sayılı kanunla 

20 406 lira eklenmiştir. Bu tahsisatların tutan olan 105 327 lira okulun malî yıl sonuna kadar 
olan ihtiyaçlarına katiyen yetmeyecektir. Bu itibarla mart münakalesi ile ayrıca 28 203 liralık bir 
tahsisat istenilecektir. Bu suretle okulun 1943 malî yılı bütçesi 84 291 + 20 406 4- 28 203 ki topu 
133 530 liraya baliğ olmuş -demektir.- Bu para da okulun ihtiyaçlarına kâfi gelmiyecektir. 107 520 
iirası yalıuz mekfilât maddesine ve 31 021 lirası da melbusat maddesine tekabül etmektedir. Geri 
kalan 20 877 lira okulun diğer muhtelif masraflarına harcanacaktır. Bu suretle okulun 1943 büt
çesiyle kabul edilen 84 921 liralık tahsisata sene içinde yapılan ve yapılacak olan münakale g'özönün-
de tutularak 1944 yılı için 50 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

Fasıl : 565 

Madde : 2 

Gazi Terbiye Enstitüsü 

1943 1944 Fazlası 

172 153 344 153 172 000 
Müessesenin yatılı talebe sayısı önümüzdeki ders yılı için alınacak 100 talebe ile birlikte 600 e 

çıkacağından enstitünün 1944 malî yılı masrafı bu miktar üzerinden hesap olunmuştur. Bu suretle 
enstitünün günlük tabelâ mevcudu, memur, müstahdem ve odacılarla birlikte 685 e yükselmiş ola
caktır. Yiyecek fiyatlarındaki artış ve bu seneki tecrübeler günlük istihkak miktarının vasati 150 
kuruştan hesaplanmasını gerektirmiştir. Yakacak fiyatlarının artması, nakliye ve' yerleştirme be
delleri bu masrafı çoğaltmaktadır. Müessesenin bir senelik kömür ihtiyacı 855 tondur. Öğrenici, 
öğretmen ye memur sayısı çok kabarık olan enstitünün mubayaa, taahhüt ve zat işlerinin gerektirdiği 
muhavereleri bir tek telefonla halletmenin imkansızlığı anlaşılmış ve bu mahzuru önlemek için bir 
telefon numarası daha alınması düşünülerek gerekli tahsisat istenilmiştir. Bu suretle müesseseye 
1944 malî yılı için 172 000 lira daha konulması gerekmektedir. 
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Tasû : 565 

Mad<ie : 4 

Ankara Devlet Konservatuvart 

1943 1944 Fazlası 

179 079 189 702 10 623 
Devlet Konservatuvarmın umumî masrafları için 1943 bütçesiyle 179 079 lira kabul edilmiştir. 

Bu seneki teklif ise 10 623 lirafazlasiyle 189 702 liradır. Bunun sebebi de: Eski yıllarda ucuz 
fiyatlarla .toptan temin edilmiş bulunan erzakın tükenmiş olması ve yiyecek fiyatlarının yükselmiş 
bulunmasından ileri gelmektidir. ' __ • 

• 

Pasü : 565 

Madde : 5 

Balıkesir Orta öğretmen Okulu 
Bu madde 1944 malî yılı bütçesinde yeniden açılmıştır. Orta öğretim öğretmeni yetiştirmek üze

re açılacak bu okulun bütün masrafları için 8 000 lira konulmuştur. 

Fasıl : 566 

Lise, Orta* öğretmen Okulları 

1943 1944 Fazlası 

758 666 1268 666 510 000 
1 — Okullarımızdan yirmisinde kalorifer tesisatı bulunmakta ve geri kalan okulumuzda da 

3 383 soba yanmaktadır. Soba başına günde 15 kilo kömür hesabiyle 120 gün üzerinden 6 089 
ton kömür yanmaktadır. Kaloriferli okullarımızda da 5 585 ton kömür yakıldığına göre bütün okul
larımızın bir yıllık kömür ihtiyacı en az 11 574 tondur. Nakil masrafları ile birlikte bir ton kömür 
okullara ortalama 60 liraya mal olmaktadır. Bu hasaba göre okulanmızm yakacak ihtiyacını kar
şılamak için 694 440 liraya ihtiyaç vardır. Geçen yıllarda nakil masrafları nispeten ucuz olduğu 
gibi kömür beher tonu da vasati 25 liraya alınabildiğinden bu fasıldan yakacak için 214 030 lira 
ayrılmış bulunmaktadır. Kömür fiyatlarının artması ve nakil masraflarının yükselmesi dolayısiyle 
bu fasla yalnız yakacak için 480 000 liranın eklenmesi lâzımdır. 

2. — 1943 bütçesindeki tahsisatla öğretmen okulu talebesine ancak 16 lira melbusat tahsisatı 
Verilebilmektedir. Giyim ihtiyacını karşılamak için talebe başına en az 100 lira, verilmesi lâzım 
gelirse de tahsisat dolayısiyle talebe başına ancak 30 - 35 lira verilmesine zaruret görülmüş ve 
bu maddeyle 30 000 lira daha eklenmiştir. 

Hulâsa : 480 000 Yakacak ve diğer ihtiyacını karşılamak için eklenmesi gereken miktar 30 000 
1 700 talebenin giyimi eşyası için. 

Paajıl : 567 * ' ' ' ' 

Madde : 1 - 4 
Yatılı, ymrmt yatılı vegiintiüziü Meslek Okuflaıf ve Enstitüleri 

1943 1944 Fazlası 

3 006 846 4 465 104 1 458 258 
1.— Yiyecek, yakacak, eşya ve malzeme fiyatlarının eski yıllara nazaran gün geçtikçe yüksel-
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mekte devam etmesi yüzünden 1943 malî yılmda mevcut tahsisat kâfi gelmemekte ve yeniden mun
zam, tahsisat istenilmesine lüzum hâsıl olmaktadır. 1944 malî yılı ihtiyacmm karşılanabilmesi 
için 1 nci maddeye 112 038 lira, 2 nci maddeye 103 500 liranın, 

2. — Yukarda izah edilen sebeplerle birlikte 
a) Yeniden açılan 10 erkek sanat enstitüsü 
d) » » 7 kız » » 
c) » » 3 Ticaret lisesi ve Ticaret Orta okulu 

masrafları da gözönünde tutulmak suretiyle 3 neü maddeye de 1 245 000 liranın ilâvesi lüzumlu 
görülmüştür. 

~ Fasıl : 568 " y ', ' , '" , ' . 

Madde : 1 - 5 

1943 1944 Fazlası 

6 874 335 15 056 335 8 182 000 
3238, 3704, 3833, 4274, 4357, 4459 sayılı kanunlar gereğince ödenecek bilûmum köy okıülariyle 

enstitüleri ve köy eğitmenleri ücret ve masrafları. 

F . M . , :• y : I: "'; :: ' * ' " "• : ' . " : ' — : - • ' . • . - -- * . « 

565 1 Bu fasıldaki tahsisat köy enstitülerinin iaşe, mahrukat, tenvirat, tesisat, inşaat, ücretleri, 
yol paralan, ders vasıta ve malzeme gibi her türlü masraflarının karşılığıdır. 1943 
malî yılı bütçesiyle verilen 5 837 575 lira bütçe çıktıktan sonra kabul olunan 4459 sa
yılı kanunla Enstitüler teşkilâtı, köy sağlık memuru ve ebesi yetiştirilmek üzere geniş-
letildiği için 1 127 000 munzam tahsisat verilerek 6 964 375 liraya çıkarılmıştır. Buna 
rağmen her sahada tahminden çok fazla artan pahalılık dolayısiyle 1944 yılı masrafları 
için de ayni fasla 885 000_munz-am tahsisat istemek mecburiyetiyle karşılaşılmıştır. Böy
lece 565/1 nci fasıl yekûnu 7 839 375 lirayı bulmuştur. Bu artışa rağmen bilhassa inşaat 
ve tesisat işleri tamamlanmış değildir. Onun için 1944 malî yılı bütçesi hazırlanırken 
şü sebeplerden dolayı bu fasla 4 259 000 liranın ilâvesi istenilmektedir. 
1. — Sağlık memuru ve köy ebeleri olarak yetiştirilmek üzere 4459 sayılı kanuna göre 
köy enstitülerine alınacak 800 talebenin günde (90) kuruştan iaşe, talebe başına 120 şer 
liradan melbusat, 100 er liradan tesisat, 6 şar lira harçlık, 10 lira kitap ve ders levazımı 
olmak üzere bir aylık masrafı 451 600; 

2 — Yeni alınacak 800 talebe ile mevcut 15 600 talebenin henüz tamamlanmamış, ya
takhane, dershane gibi esaslı binalarının yaptırılması ve tesisat eşyasının tamamlanması 
için talebe başına 150 şer lira hesabiyle 2 460 000 lira; 

3 —• Mahrukat, tenvirat, nakil vasıtaları, akaryakıt fiyatlarındaki pahalılık dolayı
siyle husule gelen farkı karşılamak üzere 82 000; 

4 —• Köy enstitülerinden çıkacak 2119 talebenin köylere yerleştirilmesi yeniden alına
cak talebenin alınmadı ve köy enstitülerinin knrulmalariyle ilgili işleri için çalışacakların 
yol. paraları, revir malzemesi, matbu evrak, kütüpanelerin genişletilmesi, idare ve müstah
demin ücretleri, 3808, 4274, 4357 sayılı kanunlara göre kurulan sandıklara 'yardım, ensti
tülere öğretmen-yetiştirmek üzere açılan yüksek köy enstitüsünün inşaat tesisat ve 
her türlü masraflarını karşılamak için 1 265 400 lira olmak üzere ceman 4 259 000 lira. 

568 3 3238 sayılı kanuna göre ödenen geziıei öğretmenlerin yol paraları karşılığı olan bu 
185 000 liralık tahsisata 4459 sayılı kanun gereğince % 50 zam yapıldığı için 92 500 
liranın ilâvesi gerekmektedir. 

4 4357 sayılı kanun gereğince şehir Öğretmen okullarından mezun olanlara 80 ner lira 
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olarak verilen teçhizat bedelleri karşılığı olan 50-000 liraya bu yılın mezun sayısı 162 
kişi fazla olduğu için 12 960 lira ilâvesi teklif olunmuştur. 

1944 - 1945 ders yılında köy enstitülerinden-mezun .-olan 2119 talebe 3803 sayılı kanun 
hükümlerine göre köy öğretmeni olarak istihdam edilecektir. Bunların yıllık ücretleri 
635 700 lira, zaruri yol paraları ve teçhihizat bedelleri karşılığı ile zarar görecek mah
sullerinin tazminatı karşılığı olarak beherine 160 lira hesabiyle 339 040 lira aynı kanu
nun 11 nci maddesine göre kendilerine verilecek istihsal ve atelye ziraat vasıtaları kar^ 
şılığı olarak beherine birer çift hayvan, birer başdamızlık hayvanı, birer araba verilmek, 
enstitüde öğrendikleri sanatlara göre her birinin kuracağı demircilik, dülgerlik veya yapı
lacak atelyesi için gerekli aletleri temin etmek üzere adam başına ortalama 1 200 lira 
hesabiyle 2 542 800 lira, 3803 sayılı kanunun 21 nci maddesine göre çalıştırılacak sıhhat 
müfettişlerinin ücret ve harcırahlariyle köy öğretmenlerinin ve ailelerinin tedavi masraf
ları ve diğer masraflar için de 200 000 lira olmak üzere ceman 3 817 540 Uranın 1943 yılı 
bütçesinde mevcut tahsisata ilâve edilmesi teklif edilmiştir. Bu tahsisat, köy öğretmen
lerine verilmesi kanunlarla tesbit olunan maddeleri karşılamak maksadiyle teklif olun
muştur. 

Fasıl: 571 '.. 

Kandilli Rasathanesi 7f i; 

• ' , . ' : 1943 1944 Fazlası 

20 200 25 200 5 0Q0 
Gerek, piyasadan ve gerekse resmî müesseselerden satın alman her şeyin fiyatlarında en az % 

50 fazlalık vardır. Bu suretle 1943 bütçesine konulan tahsisat katiyen yetişmemiş ve bu yüzden çok 
zorluklar çekilmiştir. Bu vaziyet gözönünde tutularak 1944 yılı için 5 000 lira zam teklif edilmiştir. 

r Fasü : 572 

Prevantoryum ve Sanatoryum 

1943 1944 Fazlası 

127 565 177 565 50 000 
Prevantoyum ve sanatoryum umumî masrafları karşılığı olarak 1943 yılı .bütçesine 127 565 lira 

konulmuştur. Bu tahsisatın 46 500 lirasiyle âzami tasarruf a. riayet şartiyle müessesenin mahru
kat, tenvirat, tesisat, temizlik, ilâç, nakil ve çeşitli idare masrafları ancak karşılanabilecektir. Bu 
masraflar çıktıktan sonra iaşe için 81 065 lira kalmaktadır. Kanun gereğince müessesenin iaşesiyle 
mükellef olduğu 244 hasta, doktor, hemşire, memur ve müstahdem vardır. Tedavisinin en mü
him esası olan tam gıdayı temin edebilmek için günlük tebelâsınm en az iki yüz kuruş 
üzerinden hesaplanması lâzımdır. Bu hesaba göre 244 kişinin 2 liradan 365 gün iaşesi için 
244 X 2 X 365 - 178 120 liraya ihtiyaç vardır. Bütçedeki 81 605 lira iaşe tahsisatının 178 120 li
raya iblâğı için 97 055 lira lâzımdır. Tahsisat durumu dolayısiyle 50 000 lira ayrılabilmiştir, 
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, Fasü ; 573 

Kütüphaneler umumi masrafları 

1943 1944 Fazlası 

81 391 39 709 8 318 
Kütüphaneler umumî masrafları olarak Vekillik 1943 malî yılı bütçesinin 570 nei faslına 31 391 

lira konulmuştur. Bu paradan 18 142 lirası İstanbul ve Ankara kütüphaneleri tasnif komisyonları 
şef ve tasnif memurlariyle yazıcı, daktilo cilt mütehassıssı ve temizleyicilerin fevkalâde zamlariyle 
birlikte aylık ücretlerine karşılık tutulmuştur. Geri kalan 13 249 lira ise Vekilliğe bağlı 51 umu
mî kütüphanenin her türlü masraflarını karşılamak şöyle dursun teshin ve tenvir masraflarına bile 
kifayet edememekte olduğundan kütüphaneler umumî masrafları için 1944 malî yılı bütçesine en az 
8 318 lira tahsisat konulmasına ihtiyaç vardır. 

Paaıl : 574 

Müzeler ve âbideler umumî masrafları 

1943 1944 Fazlası 

113 930 130 570 16 640 
Âbidelerden bir kısmının onarılması ve takviyesi ve yeniden açılan müzelerin masraflarını kar

şılayabilmek üzere bu fasla 16 640 lira ilâvesi teklif edilmiştir. 

Pasü : 575 

' '•&>•:•!$&... Madde : 1 - 2 

Yabancı memleketlerdeki talebe müfettişliği masrafları 

*,..*.' 1 9 4 3 1 9 4 4 Fazlası 
»• * • r - • 

8 360 22 560 14 000 
Yabancı memleketlerdeki talebe müfettişleri adedinin dörde çıkarılması ayrı ayrı bölgelerde 

bulunan talebenin sık sık teftişine lüzum görülmesi ve harp dolayısiyle talebe ile ilgili muhaberenin 
geçen yıllara nispetle artmış bulunması yüzünden birinci maddeye 8 000, ikinci maddeye 6 000 li
ranın zammı zarurî görülmüştür. 

Fasıl :577 

Orta öğretim öğretmenleri, kursları bilûmum masrafları 

1943 1944 Fazlası 

30 000 40 000 10 000 
1943 malî yılı bütçesiyle öğretmen kursları içinalman 30 000 lira ihtiyaca kâfi gelmediğinden 

münakale suretiyle tahsisat istenilmek mecburiyetinde kalınmıştır. Bu sebeple 1944 malî yılı bütçe 
sine öğretmen kurs masrafları için 10 000 liranın ilâvesi teklif edilmiştir. 
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Pasü : 579 

Meslekî ve Teknik okulların açılması ve... 

1943 1944 ' Fazlası 

7 000 000 8 000 000 1 000 000 
4304 sayılı kanun gereğince konulması gerekmektedir. 

Fasıl : 586 

Madde : 1 - 9 • 

Ecnebi mütehassıslar ücret ve masrafları .. 

1943 1944 Fazlası 

1 047 205 1 297 325 250 120 
1 —— Yıldan yıla gelişmekte ve talebe sayısı artmakta olan Ankara Devlet Konservatuvarı ti

yatro ve opera şubelerinde okuyan talebelerle Konservatuvarı bitirmiş olan tatbikat sahnesi ve opera 
stüdyosu artistlerinin ses ve temsil işleriyle meşgul olmak ve onları yetiştirmek üzere 2 korrepeti-
kör, 2 şan, 1 fonetik ve 1 de tiyatro için getirile &ek yabancı mütehassısların ücretlerine karşılık 
ikinci maddeye 37 000, 

2 — Meslek okullarında çalıştırılan mütehassısların ücretlerine bugünkü geçim şarjlarına uy
gun bir şekilde zam yapılması ve yeniden getirilecek mütehassısların ücretleri için üçüncü maddeye 
S2 000, 

3 — Üniversitede 1939 tarihinden önce çalışan yabancı profesörlerin şimdiden sonra da iç ra
hatlığı ile vazife görebilmeleri için ücretlerine bugünkü şartlar dolayısiyle bir miktar zam yapıl
ması ve yabancı profesörler kadrosu ihtiyaca yetmediğinden yeniden getirtilecek mütehassısların 
ücretlerini karşılıyabilmek üzere 4 ncü maddeye 54 560, 

4 — Ankara Dil, Tarih - Coğrafya Fakültesi Coğrafya Enstitüsü için getirilmesi düşünülen 
"(3) yabancı profesörün ücreti için de 5 nci maddeye 29 010, 

5 —- Yüksek Mühendis Okuluna yeniden getirtilecek yabancı mütehassısların ücretleri için de 
40 000, 

6 — Yukarıda izah edilen okullar için getirtilecek yabancı mütehassısların yol paraları için 
6 ncı maddeye 2 800, 

7 — Yeni açılan Ankara Fen Fakültesi için -'getirtilecek olan 850 lira ücretli 3 profesörlerin 
ücretleri karşılığı olarak 8 nci maddeye 30 600, 

8 — Başlıbaşma bir fakülte olan Ankara HuUuk Fakültesi de diğer fakültelerde olduğu gibi 
yabancı mütehassıslardan faydalanması gerekmektedir. Anglosakson görüşünü teşrih' ve yeni gö
rüşü memleket ihtiyaçlariyle telif ettirilecek kudrette bir İngiliz mütehassısına, âmme hukuku 
kürsüsü için ilmî otoritevi haiz bir mütehassısa ve medenî hukuk için de bir İtalyan mütehassısı
na ihtiyaç bulunmaktadır. Bundan başka fransrzca, ingilizce, almanca lisanlarını okutabilecek kud
rette üç lektöre ihtiyaç vardır. Bunların yıllık ücretlerini karşılamak üzere yeniden açılan 9 ncu 
maddeye 24 120 lira konulması lüzumlu görülmüştür. 

Fasıl : 587 

Kanıp masrafları 

1943 1944 Fazlası 

190 000 285 499 95 499 
1 — 1943 yılında liselere kamp masrafı olarak 1 nci ve 2 nci sınıflar için /23 405 ve son smtfla-
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rı için 86 721 ki ceman .130 166 lira verilmiş, 1944 yılında talebe adedi artacağı için 14 000, 

2 — Bu yıl yüksek okullardan kampa çıkan talebe sayısı 6 500 idi. Bir talebenin günlük iaşesi 
115 kuruştan aşağı, düşmediği için buna da 150 000, 

3 — 1944 yılında talebe adedi artacağı ve diğer müteferrik masraflar gözönünde tutulduğu tak
dirde İP v3 yılı tahsisatına en az 95 499 lira eklenmesi zaruri görülmüştür. 

Fasıl : 588 

Madde : 1 - 2 

Devletçe deruhte edilen masraflar 

1943 1944 Fazlası 

770 446 903 426 132 980 
1. — Parasız yatılı talebe sayısının önümüzdeki ders yılında 1 500 den 2 000 e çıkarılması ka

rarlaştırılmıştır. Bu sebeple bu maddeye 500 talebe için pansiyon taksitleriyle elbise, krrtasiye, ki
tap vesair masraflar karşılığı olmak üzere 1 nci maddeye 120 000, 

2. — 1942 - 1943 ders yılında pansiyon .ücretleri 100 er lira arttırılmış olduğundan içinde bu
lunduğumuz ders yılı ile gelecek ders yılında memur çocuklarına yapılacak tenzilâtın yükseleceği 
muhakkaktır. Bu sebeple ikinci maddeye 12 980 lira eklenmiştir. 

•--"—— Pasa! . 589 

Madd : 1 

Dershane, yataljhane... 

1943 1944 Fazlası 

100 000 137 312 37 312 
Fizik, kimya, tabiiye laboratuarlarının sıra, tecrübe masalarının ders âleti dolapları gibi te

sisata çok ihtiyaç vardır. 
Gelecek yıl için alınacak parasız yatılı talebenin yerleştirilmesi için yatak, yorgan, karyola, 

mutbak ve yemekhane eşyası alınmasına zaruret bulunmaktadır. Bütün bunların temini külliyetli 
tahsisata bağlıdır. Bu fasla bu yıl için yalnız 37 312 lira konulmuştur. Bu para ile ancak yeni 
alınacak 150 parasız yatılı talebenin yerleştirilmesi için gerekli eşya alınabilecektir. 

Fasıl : 5ÖÖ 

îzmdr FuanuıAa açılacak Marif pavyonunun bütün masrafları 

1943 1944 Fazlası 
* - ~ - - . • ' . . . . - . - . - . 

— 10 000 10 000 

İzmir Fuarında açılacak Maarif pavyonu için 1943 malî yılında 593 ncü fasıl ile kabul olunan 
4 000 liralık tahsisat tamamen sarf edilmiştir, önümüzdeki yıî serginin durumu ile mütenasip bir 
şekilde Maarif pavyonunun hazırlanabilmesi için her türlü tesis, malzeme ve bu işlerde çalıştırıla
cak memur, müstahdem ücretlerini ve yapılacak her türlü masrafları karşılamak üzere bu fasla 
10 000 lira konulmuştur. • . 
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Fasü : 591 

•; V s ? ' ' "*f ;;'•• Madd : 1 i v ; "'" '" ' * 

İV istimlâk ve satm olma bedel ve masrafları 

1943 1944 Fazlası 

57 800 65800 8 000 - - , . _ . - , 

Okul binalarımızın bir kısmı emvali metrukeden olup emvali metrukenin kati tasfiyesi hakkın
daki 1 771 sayılı kanun hükümlerine göre Maliye Vekilliğince satışa çıkarılmış bulunduğundan 
bunların istimlâki icap etmektedir. Bir kısım okullarımızın da bahçeleri talebe sayısına göre küçük
tür. Talebenin beden terbiyesi ve teneffüs faaliyetlerini tanzim edebilmek için behçelerinin geniş
letilmesi lâzımdır. Bir kısım okullarımızın bahçeleri hususi muhasebeye veya şahıslara ait bulun
maktadır. Bu arsaların sahipleri haklı olarak arsalarının ya istimlâk edilmesini veya kendilerine 
bırakılmasını istemektedirler. 

Bir kısım okul binalarımız hususi muhasebeden kira ile tutulmuş.buplunmaktadır. Kiralı olduk
ları için Vekilliğimizce tamir edilememekte ve okulun ihtiyacına göre tadilât yapılamamaktadır. 
Bu gibi okulların esaslı bir binaya sahip olabilmesi için halen işgal ettikleri binaların Vekilliğimiz 
namına istimlâk edilerek okulların ihtiyacına cevap verecek şekilde tadil ve tamir ettirilmesi uy
gun olacaktır..Bu sebeple 8 000 liralık tahsisat istenilmiştir. 

Fasıl : 591 

Madde : 2 

Tamir 

1943 1944 Fazlası , % • 

35 000 235 000 200 OO0 
Yıllardanberi okullara ihtiyaçları nispetinde tamir tahsisatı verilmemektedir. Vaktinde yaptırıla-

mıyan ufak tamirler sonradan Devlete Büyük masraflar tahmil etmektedir. Son yıllar yurdumuzun 
muhtelif yerlerinde vukua gelen depremlerde okul binalarında yaptıkları hasarlar dolayısiyle tamir 
tahsisatına olan. ihtiyacımız artmış bulunmaktadır. Bu maddede mevcut tahsisatın azlığı dolayısiyle 
akan bir çatnm tamiri, çürüyüp dökülen bir çerçevenin yenilenmesi gibi mübrem ihtiyaçların bile 
karşılanmasına imkân bulunmıyacaktır. Okul binalarımızın önümüzdeki yaz aylarında yaptırılması 
lüzumlu görülen tamirleri için ikinci maddeye 200 000 lira eklenmiştir. 

Fasıl : 594 

Ankara Devlet Konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur Filârmonik Orkestrası mtite-
davil sermayesi 

1943 1944 Fazlası 

. . 20 000 25 000 5 000 
4450 saylı kanuna dayanarak 1943 bütçesiyle bu fasla 20 000 lira konulmuştur. 1944 bütçesiyle 

ancak 5 000 lira ilâve edilmiştir. " 
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ftisû : 897 

Maciae : 2 

î lk okullar ve köy eğitmenleri için 

1943 1944 Fasslası 

1 554 742 2 091 214 536 472 
1. •— 10 ve 12 lira aylık ücretle çalışan 4416 eğitmenin aylık ücretlerini 15 liraya çıkarmak üzere 

220 075 lira; 
2. — 7119 eğitmenin tahakkuk eden çocuk zammı masrafları karşılığı 127 544 lira; 
3. — 7119 eğitmenli okulun kitap, kırtasiye, kılavuz, yoklama, demirbaş defteri,, mühür gibi 

masrafları için 56 753 lira ; 
4. — 7119 eğitmenden mahrukat zammına müstahak olanlar için 27'100 lira; 
5. —• 4274 sayılı kanun gereğince kaza ve valilik merkezlerinde kurulan öğretmen ve eğitmen

leri disiplin kurullarına gelip gidecek üyelerin harcırahları karşılığı 15 000 lira; 
6. — Yeniden yetiştirilecek eğitmenlerin 6 aylık ücretleri karşılığı 90 000 lira olmak üzere ceman 

. 536 472 liranm ilâvesi teklif olunmuştur. 

Madde : 3 

öğretmen okulu mezunlarının harcırahları için, bu sene geçen seneki mezunlardan 162 öğretmen 
fazla olacağından bu maddeye 16 200 lira ilâvesi teklif edilmiştir. 

Fasıl :600 

Öğretimi ilgilendiren masraflarla iaşe bedeli karşdığı için yardrnı 

1943 1944 Fazlası 

562 970 906 970 344 000 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesince hastanelere yapılan yardım ile iaşe .masrafları için bu 

fasla 344 000 lira ilâve edilmiştir. 

NAFIA VEKÂLETİ 

1944 malî yılı Nafia bütçesi 1943 yılı bütçesino nazaran 2 800 000 lira 'fazlasiyle 25" 421 642 
lira üzerinden tanzim kılınmıştır. 

Bu fazlalığın 2 485 000 lirası yollar ve köprüler'inşaatına, 150 000 lirası Şamram kanalı iıişa 
masraflarına, mütebaki 165 000 lirası da diğer hizmetlerin icabettirdiği masrafları karşılamak üze
re muhtelif fasıl ve maddelere tevzi edilmiştir. 

Bütçenin .fasıl ve maddelerine konan tahsisatın ve yapılan zamların mucip sebepleri sırasiyle 
aşağıda arzedilmiştir: 
F . M. 

601 Vekil tahsisatı: 
5 320 liradır. 
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F. M. 

602 1 -Memurlar maaşı: 
Geçen seneye nazaran 6 136 lira fazlasiyle 1 770 280 lira olarak tesbit edilmiştir. Yeni 
sene «L» cetveline 90 lira maaşlı bir hukuk müşaviri ile 80 lira maaşlı bir yüksek mü
hendis kadrosu konmuş ve buna mukabil 90 lira maaşlı bir fen müdürü kadrosu fiilî 
kadroya alınmıştır. «L» cetvelinde yapılan tadilât bundan ibarettir. 449Ş sayılı ka
nunla 1943 malî yılı içinde ihdas edilen müsteşar muavinliğinin kadrosu karşılığı da 
zammedilen tahsisat meyanındadır. Bu suretle maaş tahsisatı fiilî kadroya göre hesap 
ve tam olarak konmuş bulunmaktadır. 

2 Açık maaşı: . 
Geçen senenin aynı olmak üzere 500 lira teklif edilmiştir. 

603 1 Memurlar ücreti: 
Geçen seneye nazaran 6 639 lira noksaniyle 532 689 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu 
fark 4493 sayılı kanunla 500 lira ücretli bir idarî müşavirlik kadrodan çıkarılmış ol
masından mütevellittir. 

2 Müteferrik müstahdemler ücreti: 
Geçen seneye nazaran 12 224 lira fazlasiyle 206 295 lira olarak tesbit edilmiştir. Müs
tahdemler için yeni tesbit edilen kadro sistemine göre «D» cetvelinde bazı tadiller yapıl
mış ve bu meyanda aded itibariyle 17 müstahdem kadrosu tasarruf edilmiştir. Gerek 
yeni şekle intibakın temini ve gerek aylıkları az olan bazı müstahdemlere cüz'i birer mik
tar zam icrası için bu tertibe 12 224 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

3 Muvakkat müstahdemler ücreti: 
Geçen senenin aynı olmak üzere 100 lira konmuştur. '* 

604 Muvakkat tazminat: 
Geçen seneye nazaran 460 lira noksandır. Bu fark «L» cedvelinde yapılan ve maaş ter
tibinde izah edilen tadilâttan mütevellittir. 

605 Tekaüt ikramiyesi: 
Geçen senenin ayni olmak üzere 3 000 liradır. r 

606 Çocuk zammı: 
Geçen senenin ayni olmak üzere 5 000 liradır. 

607 Yakacak zammı: 
Geçen senenin ayni olmak üzere 4 000 lira teklif edilmiştir.. 

608^ 1 Kırtasiye: 
Kırtasiye fiyatlarının yüksekliği ve mevcut tahsisatın merkez dairelerinin ihtiyacına kifa 
yet etmemesi hasebiyle geçen seneye nazaran 1 000 lira fazlasiyle 8 000 lira teklif edilmiş
tir. 

2 Mefruşat ve demirbaş: 
Merkez dairelerinde mevcut yazı makinalarmm bir kısmının işlemez bir halde bulunma
ları sebebiyle 30 aded yazı makinasmm mubayaası ve eskimiş olan mefruşatın yenilen
mesi bedeliyle demirbaş eşyanm tamir masrafları karşılığı olmak üzere geçen seneye na
zaran 1 000 lira fazlasiyle 7 720 lira teklif edilmiştir. , 

3 Tenvir: 
Vekâlet dairelerinin Elektrik ve Havagazi sarfiyatını karşılamak ve geçen senenin ayni 
olmak üzere 5 000 lira. teklif edilmiştir. 
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P. M. 

4 Teshin: 
Vekâlet binasının teshini için alınacak 200 ton kok kömürü ve 3 ton odun ve bunlarm 

1 nakliye bedelleriyle sair masrafları karalamak üzere piyasadaki fiyat yükselişi de nazarı 
dikkate almarak 2 000 lira fazlasiyle 12 000 lira teklif edilmiştir. 

5 Müteferrika: 
Vçkâjet binasının Belediyeye ait su ve içme suyu ücretleriyle, temizlik malzemesi ve sair 
müteferrik masrafların karşılığı olan bu tertibe ait tahsisat fiyatlarının yüksekliği nazan 
itibâra almarak ihtiyaçları karşılamasını teminen 900 lira fazlasiyle 12 000 lira olarak tek
lif edilmiştir. 

609 1 Kırtasiye: 
Vilâyet Nafra daire ve müesseselerinin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen se
nenin ayni olarak 6 000 lira teklif edilmiştir. 

2 Mefruşat ve demirbaş: 
Geçen senenin ayni olmak üzere 7 100 liradır. 

3 Tenvir: 
Geçen senenin ayni olmak üzere 725 liradır. 

4 Teshin: 
Geçen senenin ayni olmak üzere 6 475 liradır. 

5 Müteferrika: 
Geçen senenin ayni olmak üzere 7 550 liradır. 

610 Matbu evrak ve defterler: 
Tab ücretlerinin artmış olması hesabiyle geçen seneye nazaran 2 750 lira fazlasiyle 10 000 
lira olarak teklif edilmiştir. ''"•'.* 

611 1 Posa, telgraf ve telef on ücret ve masrafları: 
Münakalât Vekâletinden alman ma^mata müsteniden 22 198 lira teklif edilmiştir. 

2 Telef on ve diğer muhabere ücret ve masrafları: 
Geçen seneki tahsisatm ihtiyaca kâfi gelmediği anlaşılmış olmakla beraber telefon ve mu
habere ücretleri de arttırılmış oİmasmâbinaen 3 900 lira fazlasiyle 11 000 lira teklif edil
miştir. 

612 Kira bedeli : 
Bu tertibe ait tahsisat 1943 yılında ihtiyaca kâfi gelmediğinden 4510 sayılı kanunla 
münakale yapılmak suretiyle ihtiyaç karşılanmış. Yeni senede münakaleye mahal kal
mamak üzere 368 lira fazlasiyle 4 368 lira teklif edilmiştir. 

613 Vekâlet otomobili masrafları : 
Geçen senenin aynı olmak üzere 4 000 lira konmuştur. 

614 1 Dtaimî memuriyet harcırahı : 
Geçen senenin ayni olmak ügere 30, 00Ö Uradır. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı : 
Geçen seneye nazaran 12 500 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 1943 tahsisatı kifayet et-
mf4iğindeîi8:590;M(P% mtjjıa|&lt s ^ Önümüzdeki yıl< â müna
kaleye mahal kalmamak üzere 50 OOP Ura teklif edilmiştir. 
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Müfettişler harcırahı : ,. ; 
Geçen sene bütçesindeki tahsisata nazaran 40 000 lira fazlasiyîe 52 500 lira olarak teklif 
edilmiştir. 1943 bütçesinde 12 500 İirâ olan. müfettişler harcırahı tahsisatı (L) cetve
lindeki müfettişlerin fiili kadroya alınması, ye müfettişlerin fiili kadroya alınması ve 
müfettişlerin devamlı surette teftiş ve tetkik"sahalarda faaliyette /bulunması zaruri 
görülmüş olmasrna binaen kifayet etmemiş ve 44JS& sayılı kanunla 40 000 lira 
munzam tahsisat alınmıştı. 1943 yılındaki tatbikat 1944yü ıhda^ aynen cereyan ede
ceğine göre 1944 yılı tahsisatının da 52 500 lira olarak konması zaruri görülmüştür. 

Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar harcırahı : . 
Geçen senenin aynı olmak üzere 4 000 lira olarak tekliİ edilmiştir. 

Melbusat : 
Vekâlet müstahdemlerine yaptırılacak elbise, ayakkabı vesairenih mubayaa ve dikiş 
ücreti karşılığı olmak üzere geçen senenin aynı olarak 14 000 lira teklif edilmiştir. 

Tedavi, yol ve saire masrafları : î i ? 1 "'T*•"'«"*"•'-'•*''*rîi" *.'"" 
Hastane ve sanatoryum ücretlerinin günden ğühe artması dölâyısiyle 1943 yılındaki 
3 500 liralık'tahsisat ihtiyaca kifayet etmemiş ve münakale yapılmasına zaruret hâsıl 
olmuştur, önümüzdeki sene münakaleyi önlemek ve hasta memurların tedavisini müm
kün kılmak üzere 1944 tahsisatı 8 160 lira olarak teklif edilmiştir. 

İstikşaf, etüt, aplikasyon ve istimlâk : 
1944 yılında yenideh yapılmasına lüzum görülmekte ölâfii yollar ve köprüler inşaatının 
keşif, etüt, aplikasyon ve istimlâk masraflarına karşılık olmak üzere geçen senenin aym 
olarak 80 000 lira teklif edilmiştir. 

Mütemadi tamirler : 
Geçen seneye nazaran 400 000 lira fazlasiyîe 1 200 000 lira teklif edilmiştir. Mütemadi 
tamirat işleri seneden seneye ve mühi m miktarda artmaktadır. Her sene yeniden yapı-
pılıp geliş,ve gidişe açılan millî şoselerle mevcutşoselerin hüsnühalde muhafazası 
için yurdumuzun muhtelif bölgelerinde bakım teşkilâtı kurmak ve bilhassa-Trabzon-
İran transit yolunda kış mevsimlerinde daimî surette kar tathirati yapmak mecburi
yeti hâsıl olmaktadır. Bu millî şoselerin tuli 3336 kilometreye baliğ elmaktadır. 1525 
sayılı şose ve köprüler kanunu gereğince mütemali tamiratın yapılması' için*"-mevcut tah
sisata 4Û0 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

İnşa bedel ve maöraflariyle her türlü makine ve âletler, ve malzeme bedel ve masraf
ları; geçen seneye nazaran 2 060 414 lira fazlasiyîe 7 001 463 lira olarak teklif edil
miştir. Bu para ile 4251 sayılı kanuna müsteniden geçen senelerde taahhüdey bağlanmış 
olan islerle önaneten inşasına başlanmış olan yol ve Sürülerin inşa vö ikmâline çalışacak 
ve inşaat işleri için Avrupa'ya sipariş edilmiş olan makine alât ve edevatın bedelleri 
ödenecektir. 

Keşif, kontrol» idare ve kabul muameleleri için memui: edeceklerin harcırahı: 
Geçen seneye nazaran 15 00Ö lira fazlasiyîe 60 0ÖÖ lira; teklif eöÛlm^tir. Yollar ve köprü
ler inşaatının seneden seneye artmasından ve iş sonlasının genişlemesmden dolayı 1939 
malî yılında verilmişf olan: bu par» kâti ge^şfeı^i^ve # n r f a 4 ^ biriaad maddesinden bu 
maddeye 17 600 liralık bir münakale yaptfmasma' zaruret hâşü olmuştur. 1944 yılında
ki iş vüsati ile mütenasip olmak üzere bu tertibin tahsisatıma 80 000 liraya çıkarılması 
zaruri- görülmüştür. 
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5 Nakil vasıtaları masrafları: ' 
Geçen seneye nazaran 10 000 lira fazlasiyle 20 000 lira olarak teklif edilmiştir. Muvaze-
nei Umumiye Kanununa bağlı (D) cetvelinin nakil ve vasıtaları kısmında yeniden alına
cak kamyon, kamyonet ve motosiklet idaremiz namına 68 aded kadro mevcut olup im-
Jcân buldukça bu kadroya göre kamyon mubayaa edilmekte ve inşaat işlerimizde çalıştırılan 
vesaiti nakliye adedi bu suretle gittikçe çoğalmaktadır. 1943 malî yılı bütçesiyle verilen 
tahsisat kâfi gelmediğinden 1944 yılı tahsisatının 20 000 liraya çıkarılmasına lüzum ve 
ihtiyaç görülmüştür. s 

6 Trabzon - îran transit yolu : 
Geçen seneki tahsisatın aynı olmak üzere 200 000 liradır. Bu yol üzerinde 1944 malî yı
lında da yeniden bir kısım inşaat eksiltmeye çıkarıldığından gerek bu yeni inşaatın ve 
gerek 1943 malî yılında taahhüde bağlanmış olupda halen devam eden Dellaboğazı dere 
tahkimatı işinin ikmaline çalışılacaktır. . 

7 Dördüncü Umumî Müfettişlik mıntakasında yaptırılacak yollar ve köprüler : 
Bu mmtakada yapılmakta olan yol ve köprü inşaatı için 1944 malî yılında da geçeri se
ne olduğu gibi 500 000 liralık tahsisata lüzum ve ihtiyaç görülmektedir. 

1 İstikşaf, etüt, aplikasyon, istimlâk : 
Geçen senenin aynı oİmak üzere 16 000 lira tahsisat konmuştur. 

2 İnşa ve tamir masrafları: 
Geçen senenin aynı olmak üzere 71 317 lira teklif edilmiştir. Büyük su işleri programı 
haricinde kalan ve âti hallerde Hükümetçe derhal müdahaleyi icabettiren müteferrik ve 
küçük mikyasta yapılacak su işleri inşaat ve tamirlerine sarf edilecektir. 

3 İşletme masrafları: 
Geçen senenin aynı olmak üzere 110 000 lira konmuştur. Çubuk barajı işletmesinin gerek
tirdiği bütün masraflarla, tamir ve ıslâh ve temizleme ve fidanlık işlerinde, evvelce muh
telif yerlerde açılan kanalların temizlenme ve onarılmasına ve fidanlıklarına ve bilûmum 
işletme personelleri aylık ücret ve yevmiyelerine sarf edilecektir. 

4 Keşif, kontrol, idare ve kabul muameleleri için gönderileceklerin harcırahları: 
Geçen senenin aynı olmak üzere 3 000 lira konmuştur. 

5 Meriç su işleri: 
Geçen senenin aynı olmak üzere 20 000 lira konmuştur. Meric'in sahillerimizi tahrip 
eden ve arazi kaybını mucip olan tesirlerinin izalesi için yapılması gereken mevziî 
müdafaa tesislerinin vücude getirilmesine ve mevcut olanlarının tamir ve ıslahma sar-
f edilecektir. 

6 Taşkın sulara ve su baskınlarına karşı yapılacak korunma masrafları: 
Geçen senenin aynı olmak üzere 26 000 lira konmuştur. 4373 sayılı kanun gereğince ya
pılacak işlerin karşılığıdır. 

7 Nakil vasıtaları masrafları: 
Konya Sulama İdaresinde ve diğer küçük su işlerinde kullanılacak nakil vasıtalarının 
masrafları karşılığı olmak üzere geçen senenin aynı olarak 4 300 lira teklif edilmiştir. 

8 Konya Ovası Sulama İdaresi, işletme» bakrm ve tamir masrafları: 
Geçen senenin aynıdır. Sulama idaresinin yaptıracağı her türlü tamirat ve kanal te
mizlenmesi, malzeme, alât ve edevat bedelleriyle telefon şebekesinin işletme ve bakım 
masraflarına ve bu hususta kullanılacak müstahdemin yevmiyelerine sarfedilecelttir. 
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Şamram kanalı inşaat ve tamirat masrafları: 
Bu kanalın inşa ve tamir masrafları için 4998 sayılı kanunla 1943 malî yılı bütçesine 
150 000 lira tahsisat konmuştu. Bu tahsisatın kabulü sırasında projelerin hazırlan
mamış olması ve hazırlanıncaya kadar da inşaat mevsiminin geçmesi hasebiyle mezkûr 
tahsisatın 1943 mâlî yılı içinde sarfı mümkün olamamıştır. Bu itibarla projeleri hazır
lanmış olan bu işe 1944 malî yılında devam edilmek üzere aynı miktar tahsisat bu ter
tibe konmuştur. 

Demiryollar ve limanlar: 
1944 malî yılı içinde üzerinde çalışacağımız demiryollar ve limanlar inşaat programı 
17 000 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Bu paranın 8 127 761 lirası 1943 yılı bütçesindeki tahsisat aynen muhafaza edilmek 
suretiyle ve mütebaki 9 000 000 lirasını da geçen yıllarda ~ olduğu gibi istikraz hesabiy
le karşılanması derpiş edilmiştir. Evvelce yapılmış olan demiryollar için Dinko ve Al
man sanayii konsursiyomu firmalanndan satın alman malzeme bedellerinin son taksit
leri 1943 yılında tamamen ödenmiş olduğundan ve bakımı işletmeye devredilen hatlar 
içinde ikmal nevakısı bedeli namiyîe 1944 de bir şey ödenmiyeeeğinden bu üç tertibe 
tahsisat konmamıştır. 3262, 3813 sayılı kanunlar gereğince yaptırılmakta olan Diyarba
kır - Cizre ve Elâzığ - Van demiryollarının tahsisat mütebakisi yukarıda arzolunduğu 
veçhile istikrazla karşılanmak üzere 3 065 761 liraya - iblâğ edilmiştir. 
Zonguldak - Kozlu demiryolu inşaatı hitanı bulmuş olduğundan bu hat için de müte
ahhidin son alacaklarını ödemek üzere 150 000 lira bir tahsisat konmuştur. 3715 sayılı 
kanun gereğince geçen sene inşasına başlanmış olan Ereğli limanının inşası Önümüzde
ki sene inkişaf peyda edeceğinden bu işin tahsisatı 300 000 lira tezyit edilmiştir. 
Kanun lâyihaları hazırlanarak Yüksek Meclise takdim edilmek üzere bulunan ve 1944 
yılında faaliyet sahamıza girecek olan yeni işlerimizden Erzurum - Sarıkamış hattı gü
zergâhında bulunan tünellerin açılması masraflarını karşılamak üzere 1 250 000 lira ve 
Trabzon limanı inşaatı için de 1 000 000 lira yeniden açılan maddelere konmuştur. 

Yapı ve imar işleri, inşaat, istimlâk ve esaslı tamirat masrafları : 
Bu fasla muhtelif Vekâlet ve daireler namına ayrı ayrı maddeler halinde konan tahsi
sat geçen sene tahsisatının aynıdır. Ve taallûk ettikleri Vekâlet ve dairelerin 1944 ma
lî yılında tatbik etmek üzere verecekleri programda yazılı işlerle evvelki senelerden ya
rım kalmış olan binaların ikmaline sarfedilecektir. Bu faslm 9 ncu Nafıa Vekâleti mad
desine konan 100 000 lira tahsisat Dahiliye vekâleti ile Nafıa Vekâleti arasında olup lokanta 
ve okuma salonunun üstüne rastlıyan ve geçen sene başlamış olduğu halde tahsisatsızlık yü
zünden tamamlanmryan kısımların esaslı tamirat İşleri, tştanbul Nafıa Müdürlüğünün işga
li altmda bulunan binanın ve Vilâyetlerde lüzum görülecek diğer Nafıa binalarının esaslı 
tamirleri yaptırılacaktır. ~ 

Ankara lâğımlarının inşa masrafları : 
Geçen senekinîn ayni olmak üzere 700 000 liradır. 

Ankara gençlik parkı masrafları : 
Plân mucibince Vekâletimizce inşaat ve tesisatının ikmaline devam edilmekte olan genç
lik parkında; önümüzdeki sene parkın halka göreceği hizmetleri kısmen olsun ifa için 
yaptırılması zaruri görülen yeni inşıa ve tesis işleriyle giriş yerlerinin ve yolların ta
mamlanması ve ağaçlandırılması işleri vardır. Bunların yapılabilmesi için mevcut tah
sisata 25 000 lif a ilâvesiyle 1944 tahsisatı 75 000 liraya çıkarılmıştır. 
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623 Fenni âletler ve levazım bedelleri : 
Ğeçeiı seneni n&fni olmak üzere 5 5Ö0 lira konmuştur. Vekâlet devairi için satın alına
cak resim ve hendese aletleriyle fotoğraf makineleri ve bunlara ait levazım masrafları 
karşılığıdır. 

624 Telif, Tercüme, baskı ve neşir masrafları, kitap, mecmua bedelleri ve Nafia sergisi 
masrafları : 
Geçen senenin aynı olmak üzere 38 000 lira konmuştur. Nafia dergisinin kâğıt, baskı, 
kilise masraflariyle kitap mecmua bedel ve masrafları telif ve makale ücretleri ve Na
fia sergisi masrafları karşılığıdır. 

626 Milletlerarası müessese ve oemiyetlere iştirak hissesi : 
Yol kongreleri daimî ittihat bültenlerimin merkezi Parist'e bulunan Cemiyetin umumî 
kâtipliğine ödenecek iştirak hissesi karşılığı olmak üzere geçen senenin aynı olarak 100 
lira konmuştur. 

626 1 Yabancı mütehassıs, mühendis ve tercümanlar : 
51 600 lira konmuştur. Halen mevcut olup bu fasıldan aylık alan mukaveleli ecnebi mü
tehassıs, mühendislerin ücretleri karşılığıdır. Geçen seneye nazaran 220 lira noksandır. 

2 Harcırah ve sair masrafları : 
8 000 lira teklif edilmiştir. Ecnebi mütehassıs ve mühendislerin harcırah ve sair mas
rafları karşılığıdır. Ge$en seneye nazaran 606 lira noksandır. 

627 Staj için yabancı memleketlere gönderilecek memurlar harcırah vesair masrafları : 
Faslın muhafazası maksadiyle geçen senenin ayni olmak üzere 1 lira konmuştur. 

628 Hafriyat masrafları : 
Geçen senenin ayhr olmak üzere 15 000 lira konmuştur. Fen memurlarının üeret ve mas
raflariyle nakil vasıtaları fişletme m«s¥âflarma ve Türk Tarih Kurumunca lüzum gös
terilecek diğer işlere karşılıktır. ' 

629 Hususi idareler bül̂ elerM tetkik edecak Nafia mümessili ücreti : 
Geçen senenin ayni olmak Üzere 7ÖÖ lira konmuştur. 

630 ~ Kurs yevmiyesiı;: 
Faslın muhafazası için geçen-senenin aynı olmak üzere 1 lira konmuştur. 

631 Geçen y|l borçlan : 
Geçen senenin ayni olmak üzere 2$ 000 lira teklif edilmiştir. 

632 Eski yıllar borçlan : " _ _ . " ' 
Geçen sene tahsisatının ayni olmak üzere 4 000 lira konmuştur. 

633 2819 sayılı kanuna göre, elektrik işleri etüt idaresine yardön : 
Kanunla verilen işlerden proje etütleri, enerji ekonomisine ait etütlerin başanlabilme-
sine ye idareye ait diğer hizmetlerin görülmesi, için geçen senenin ayni olmak üzere 
292 000 lira teklif e Ü M * . *"'•'" 

634 Mühendisler Birliği ile Teknik Okulu mezunları birliğine yardım : 
Geçen seneni» ayni olmak üsere 2 000 liradır. 
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635 Halkm yapacağı su işlerine yardım : '" 
Halk tarafından yaptırılmak istenenve paBa^zJîk yüzüîiden başarılamayan işlerin ik
mali için muhtelif teşkillere nakden yardım edilmek üzere geçen senenin ayni olan 
50 000 lira konmuştur. 

ÎKTÎSAT VEKALETİ 

İktisat Vekâletinin 1944 malî yılı teklif bütçesi 1943 malî yrlı bütçesine nazaran 344 000 lira faz-
lasiyle 3 941 182 lira olarak tanzim olunmuştur. Fazlalık ve azalma sebepleri fasıl ve madde itiba
riyle aşağıda gösterilmiştir. 
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636 Vekil tahsisatı: 
Geçen senenin aynıdır. 

637 1 Memurlar maaşı: 
Geçen senenin aynıdır. 

2 Açık maaşı: 
Geçen senenin aynıdır. 

638 1 Memurlar ücreti: 
Geçen senenin ayindir. 

2 Müteferrik müstahdemler ücreti: 
Sanatkâr, teknisyen daktilo ve diğer müteferrik müstahdemlerin aylık üctrelerinin tan
zim olunan formüle göre intibak ettirilmesinden ve bunlardan bazılarına birer miktar 
zam yapılmasından dolayı 14 675 lira fazlasiyle 137 0Q0 lira olarak teklif olunmuştur. 

3 Muvakkat müstahdemler ücreti: 
Geçen senenin aynıdır. 

639 Muvakkat tazminat: 
Geçen senenin aynıdır. 

640 Tekaüt ikramiyesi: 
65 yaşını ikmal edecek bir memur ile 30 seneyi doldurmuş olanmemurlardan tekaütlü-
ğiinü istiyeceklerin ikramiyelerine ka^ 
satma nazaran 3 500 lira fazlasiyle 5 000 Ura teklif olunmuştur. 

641 Çocuk zammı: 
Geçen senenin aynıdır. 

642 Takacak zammı: 
Geçen senenin aynıdır. 
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643 1 Merkez kırtasiyesi: 
Kırtasiye fiyatlarındaki yükseliş hesabiyle bu maddeye geçen seneye nazaran 1 000 lira 
fazlasiyle 6 000 lira tahsisat konulmuştur. 

2 Merkez mefruşatı: 
Geçen senenin aynıdır. 

3 Merkez tenviri: 
Tenvire ait levazım fiatlannın yükselmesinden bu tertibe 1 000 lira fazlasiyle 6 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

4 Merkez teshini: 
Teshin masraflarının yükselmiş olmasından dolayı bu maddeye geçen seneye nazaran 2 000 
lira fazlasiyle 9 000 lira tahsisat konulmuştur. 

5 Merkez müteferrikası: 
Müteferrika formülüne dahil eşya fiyatlarının yükselmesinden dolayı geçen seneye na
zaran bu maddeye 2 000 lira fazlasiyle 10 000 Hra tahsisat konulmuştur. 

644 1 Vilâyetler kırtasiyesi: 
Fiyatlardaki yükseliş dolaysıiyle bu maddeye 1 000 lira fazlasiyle 5 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

2 Vilâyetler mefruşatı: 
Geçen senenin aynıdır. 

3 Vilâyetler tenviri: 
Tenvire ait levazım fiyatlarının yükselmesi hasebiyle bu maddeye 1 000 lira fazlasiylo 
3 000 lira tahsisat konulmuştur. 

4 Vilâyetler teshini: 
Teshin masraflarının yükselmiş olmasından dolayı bu maddeye geçen seneye nazaran 1 000 
lira fazlasiyle 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 

5 Vilâyetler müteferrikası: 
Formüle dahil müteferrika eşyası fiyatlarındaki artış dolayısiyle bu maddeye 500 lira faz
lasiyle 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 

645 Matbu evrak ve defterler : 
Kâğıt ve baskı fiyat ve ücretlerinin artması hasebiyle bu tertibin tahsisatı 1 000 lira faz
lasiyle 10 000 lira olarak konulmuştur. , _ 

646 1 Posta telgraf ücreti: 
Posta ve telgraf ücretlerine yapılan zamlar neticesi bir senelik müraselâtm 13 777 lira 
olarak tahmin olunduğu Münakalât Vekâleti Posta, Telgraf ve Telef on Umum Müdürlüğü
nün 21 . I .1944 tarih ve (D) 1351-944 - 49 sayılı işarından anlaşılmış olduğundan 891 
lira zam 'yapılniıştır. 

2 Telefon ve diğer muhabere ücreti: 
Telefon mükâleme tahsisatının ihtiyaca kâfi gelmemesine binaen bu tertibin tahsisatı 
1 983 lira fazlasiyle 18 000 lira konulmuştur. 

647 Kira bedeli: 
Bu fasla 7 500 lira noksaniyle 11 450 lira tahsisat konulmuştur. 
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648 1 Vekâlet otomobili masrafı : 
Benzin, yağ ve lâstik fiyatlarının ve tamirat ücretlerinin yükselmesinden dolayı bu mad
deye 500 lira fazlasiyle 4 500 lira tahsisat konulmuştur. 

2 Diğer nakil vasıtaları masrafı: 
Benzin, yağ ve lâstik fiyatlariyle tamir ücretlerinin yükselmesinden dolayı bu maddeye 
500 lira fazlasiyle 2 500 lira tahsisat konulmuştur. 

649 1 Daimî memuriyet harcırahı: 
Geçen seneye nazaran değişiklik yoktur. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı : * 
4327 sayılı kanunla harcırah yevmiyelerine % 50 zam yapılmasından ve nakil vasıtaları 
ücretlerinin yükselmiş bulunmasından dolayı bu maddeye geçen seneye nazaran 5 000 lira 
fazlasiyle 45 000 lira tahsisat konulmuştur. 

3 Müfettişler harcırahı : 
Geçen senenin aynıdır. 

4 tş müfettişleri harcırahı: 
Geeen senenin aynıdır. 

5 Yabancı memleketler harcırahı : . " i * 
Geçen senenin aynıdır. 

650 Melbusat: 
Kumaş, malzeme ve terzi fiyatlarının ve ayakkabı bedellerinin çok yükselmiş olması dola-
yısiyle ihtiyacı karşılayabilmek ve bir kaç senedenberi bir kısım müstahdemine palto 
yaptırılmadığından bu fasla 5 000 lira fazlasiyle 12 000 lira tahsisat konulmuştur. 

651 Tedavi ücreti: 
1943 malî yılı bütçesine konulan tahsisatın memurların tedavi ücretiyle yol masraflarını 
karşılamadığından senesi içinde münakale yapılmasına zaruret hâsıl olmuş ve yeni sene 
içinde de bu zarureti önlemek ve ihtiyacı karşılamak maksadiyle 1 500 lira fazlasiyle 2 500 
lira tahsisat konulmuştur. 

652 1 Kömür havzası harcırahı : 
Harcırah yevmiyelerine yapılan % 50 zamla nakil vasıtalarindaki ücret artışı dolayısiyle 
bu maddece 1 000 lira fazlasiyle 2 500 lira tahsisat konulmuştur. 

2 Diğer masraflar : 
Her türlü emtia ve eşya fiyatlarının geçen seneye nispetle artmış olması gözönünde tutu
larak bu maddeye 1 000 lira fazlasiyle 4 000 lira tahsisat konulmuştur. 

3 Diğer madenler masrafı: 
Geçen senenin aynıdır. 

4 Hademe ve kolcu elbisesi: 
Kumaş ve malzeme fiyatlariyle dikiş ücretlerindeki artış dolayısiyle bu maddeye 500 lira 
fazlasiyle 2 000 lira tahsisat konulmuştur. 

5 Tahmil evi masrafları : 
Geçen senenin aynıdır. 
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653 Prim karşılığı: 
Geçen senenin aynıdır. 

654 Sanat modelleri: 
Geçen senenin aynıdır. 

655 1 iç kongreler : 
Geçen senenin aynıdır. 

2 Dış kongreler masrafı: 
Geçen senenin aynıdır, 

3 Milletlerarası müesseselere iştirak: ' ' 
Geçen senenin aynıdır. 

656 Maden tazminatı: 
Geçen senenin aynıdır. 

657 îşçi sigortalan : 
Geçen senenin aynıdır. ı 

658 El sanatları kurs masrafı: 
Geçen senenin aynıdır. 

659 Yazı neşir : 
Geçen senenin aynıdır. 

660 1 Ecnebi mütehassıslar ücreti : 
Geçen senenin aynıdır. 

2 Ecnebi mütehassıslar harcırahı:. 
Geçen senenin aynıdır. 

661 Ziyafet masrafı: 
Geçen senenin aynıdır., 

662 Tamir masrafı: 
Malzeme masraflariyle işçi ücretlerinin artmış bulunmasından dolayı bu fasla 500 lira faz
lasiyle 2 500' lira tahsisat konulmuştur. 

663 Geçen yıl borcu : 
Geçen sene tediye olunan tahakkuk etmiş borçlara nazaran bu fasla 500 lira fazlasiyle 
3 500 lira tahsisat konulmuştur. 

664 1 1939 - 1942 yılı borçlan karşılığı: 
Geçen sene tediye olunan borçlara göre bu maddeye 200 lira fazlasiyle 2 000 lira tahsisat 
konulmuştur. 

2 1928 - 1938 yılı borçlan : 
Geçen sene ödenen borçlara nazaran bu maddeye 300 lira fazlasiyle 500 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

665 Maden tetkik ve arama enstitüsüne yardım : 
Geçen malî sene için Hazinece tahsis olunan 2 032 000 lira yerine bu sene işçi ücretleri, 
malzeme bedelleri ve nakliye ücretlerinin artışlarını karşılamak üzere 303 451 lira fazla
siyle 2 335 451 lira tahsisat konulmuştur, 
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MÜNAKALÂT VEKÂLETİ ( . • 

Vekâletimin 1944 malî yılı bütçesi 1943 bütçesine nazaran 128 001 lira fazlasiyle 2 487 363 
lira olarak tesbit edilmiştir. . 

1943 bütçesine nazaran tertipler arasında yap dan zam ve tenzil sebepleri aşağıda arzolunmuştur. 

P. M. 

668 2 Müteferrik müstahdemler: 
Bu tertibe geçen seneye nazaran 7 207 lira fazla tahsisat konulmuştur. 
Bu fazlalığın 2 581 lirası Maliye Vekâletince yeni esaslara göre tesbit edilen (D) cet
veline dahil müstahdemlerden bazılarına ait ücretlerin arttırılmasına mecburiyet hâsıl 
olmasından ve 4 356 lirası odacı, müvezzi ve saire gibi az ücretli bazı müstahdeminin 
ücretlerine birer miktar zam yapılmasından ve yeniden bir odacılık kadrosu ilâvesinden-
den mütevellittir. 

676 3 Tenivir : 
Elektrik cereyan bedellerine yaılan zam dolayısiyle geçen seneye nazaran 1 000 lira 
fazla tahsisat konulmuştur. 

678 1 Posta ve telgraf ücretleri : 
Posta, telgraf ve telefon Umum Müdürlüğünün verdiği hesaba göre konulmuştur. 

679 Kira bedeli : 
1943 senesindeki tahakkuka nazaran 2 000 lira tasarruf, edileceği anlaşılmıştır. 

680 1 Vekâlet otomobili : 
Bu tertibe 1943 senesinde 4510 sayılı kanunla münakale suretiyle 1 000 lira zam ya
pılmıştır. Benzin ve yağ bedellerine yapılan zamlardan ve yedek parça fiyatlariyle tamir 
ücretlerinin çok yükselmesinden dolayı 4 000 lira fazla tahsisat istenilmiştir. 

2 Diğer nakil vasıtaları : 
Bu tertibe 1943 senesinde 4510 sayılı kanunla münakale suretiyle 1 000 lira zam ya
pılmıştır. Paslın birinci maddesinde arzolunan hesap gözönüne alınarak bu tertibe 1 500 
lira fazla tahsisat konulmuştur. 

682 Melbusat : 
Kumaş ve malzeme bedelleriyle dikim ücretlerinin tahminin fevkinde mütemadiyen yük
selmesi dolayısiyle 1943 seesinde bu tertibe konulan 20 000 lira ile ihtiyaç karşılana
mamış olduğundan 1944 senesi için 6 653.lira fazla tahsisat istenilmiştir. 

684 1 Mayin yoketme masrafları : 
1942 senesine nazaran 1943 senesinde çıkan mayınların daha fazla miktarda olması ve 
1944 senesinde bu miktarın fazlalaşmasının muhtemel görünmesi ve mayınların zararsız 
hale getirilmesi için motorlu vasıtalar kiralarının gün geçtikçe artması nazara alınarak 
bu tertibe 5 574 lira zam yapılmıştır. 

684 2 Limanları temizleme, tarama ve mendirek masraflariyle şamandıra yaptırma: 
1943 senesinde bu tertibe 130 000 lira konulmuş olup bu paranın 100 000 lirası Ereğli 
limanında batık olup 1942 yılında çıkaıılamıyan gemi enkazının çıkarılmasına sarfedil-
miş ve bugün Ereğli limanı demir mevkii tamamen temizlenerek gemilerimizin emni
yetle demirleyip barınabileceği bir hale getirilmiştir. Geri kalan 30 000 lira tahsisattan 
7 bin küsur lirası Haliç'teki Arzuhaltaşı sahasının temizlenmesine ve Silivri'deki ba-

; tık gemi enkaz şamandırasının tamirine sarf edilmiş ve 15 000 lirası da Yüksek Deniş 
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Ticareti Mektebine yeni alınan 25 talebenin iaşe, ibate, ilbas ve diğer masraflarına kar
şılık olmak üzere 682 nci faslın 1 nei umumî masraflar maddesine nakli derdest bulun
muştur. Mütebaki 7 bin küsur lirası da sene sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaca 
sarfedileeektir. 
1944 senesinde müteaddit limanlarda /bulunan bazı batık enkazın çıkarılması ve muhta
cı tamir dalgakıranların takviyesi ve riva derecesi ağzının taranması derpiş edilmiş 
ve mektep ihtiyacının temini zaruri 'bulunduğu cihetle bu tertipten 30 000 liranm 
tenzil edilerek mektep masrafına zammı zaruri görülmüş olduğundan bu tertibe 1944 
senesi için geçen seneye nazaran 30 000 lira noksaniyle 100 000 lira tahsisat konulmuştur. 

4 Gemilerin süratini tâyine mahsus olmak üzere kurulacak ölçülü mil istasyonu: 
Gemilerin süratini tâyine mahsus olmak üzere kurulacak ölçülü mil istasyonu umumî 
masrafları ve bina ve arsa istimlâk bedelleri karşılığı olarak bu tertibe konulan 20 000 
lira tahsisat bu işin tetkikatmm ikmal edilecek 1943 yılı zarfında inşası kabil olamı-
yacağr anlaşıldığından bu tertipteki tahsisat 4510 sayılı kanunla 682 nci faslın 1 nci 
Yüksek Deniz Ticaret Mektebinin umumî masrafları maddesine nakledilmiştir. Bugün
kü ahval ve şerait dahilinde malzeme tedarikindeki müşkülât nazarı dikkate alınınca 
bu işin 1944 malî yılı içinde de yapılmıyacağı anlaşılmaktadır. Ancak tertibin kapanma
ması için 1 lira tahsisat bırakılmıştır. , , . 

1 Umumî masraflar: 
Bu tertibe 1943 senesinde konulan 210 000 lira. tahsisatın iaşe maddeleriyle giyim eşyası 
fiyatlarının devamlı yükselişi dolayısiyle kâfi gelmiyeceği görüldüğünden Maliye Vekâ
letinin müsaadesiyle aynı faslın 2 nci maddesinden 5 000 lira ve 4510 numaralı kanun
la 680 nci faslın 4 ncü maddesinden 20 000 lira ki ceman 25 000 lira bu tertibe nak
ledilmiş ve bundan maada 672 nci fnslın 2 nci maddesinden 10 000, 680 nci faslın 2 nci 
maddesinden de 15 000 lira ki ceman 25 000 liranın nakli derdest bulunmuştur. Bu 
münakalelerden sonra mektebin umumî masraflar maddesi yekûnu 26 000 liraya baliğ ol
maktadır. 
Mektebin mevcudu son alınan 25 talebe ile birlikte 167 adettir. 1944 senesinde ise 
(mezun olarak 15 talebe hariç) alınması derpiş edilen 40 talebe ile mektebin talebe mev
cudu 212 ye baliğ olcaktır. Bu mevcuda ve piyasa vaziyetine göre mektebin ihtiyacı 
tesbit edilerek 1944 senesi için 355 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Geçen yıl borçları: 
1943 senesinde geçen yıl borçları tertibine konulmuş olan 4 000 liralık tahsisat kâfi 
gelmediğinden 3 000 liraya yakın borç Ödenmemiştir. Bu vaziyet nazara alınarak 1944 
senesi için 2 000 lira fazla tahsisat istenmiştir. 

Eski yıllar borçları: 
1943 senesinde geçen yıl borçları tertibine mevzu tahsisatın kifayet etmemesinden dolayı 
ödenemiyen 3 000 liraya yakın borcun karşılığı bu tertibe konulmuş ve ancak diğer sene
lere ait borçların azalmış olması da nazara alınmak suretiyle 1944 senesi için 1 500 lira 
fazla tahsisat istenmiştir. 
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1944 malî yılı bütçesi 1943 yılı bütçesine nazaran umumî yekûn itibariyle 30 000 lira fazlasiyle 
1 935 848 olarak tesbit edilmiştir. 

Fazlalık ve noksanlık sebepleri fasıl ve madde itibariyle aşağıda arzolunmuştur. 

F . M. 

695 Vekil tahsisatı : 
Geçen senenin aynıdır. " „ • 

696 1 Memurlar maaş ve temsil tahsisatı : 
1943 malî yılı bütçesine merbut (L) cetvelinde bulunan 35 liralık 3 ve 30 liralık 3 kâ
tiplik kadrosu faal kadro meyanma alınmış olduğundan bunların bir . senelik maaş ve 
fevkalâde zamlariyle mecmuunun temsil-tahsisatları tutarı olarak 45 841 lira ilâve olun
muştur. 

2 Açık maaşı : J 

Geçen senenin aynıdır. 

697 1 Memurlar ücreti : 
Mevcut kadroya göre yapılan hesap neticesinde 651 378 liralık tahsisatın kâfi geleceği 
anlaşıldığından geçen seneye nazaran 14 208 lira noksaniyle konulmuştur. 

2 Müteferrik müstahdemler ücreti : 
kadroya göre yapılan hesap sonunda 146 924 liralık tahsisatın ihtiyaca tekabül ettiği 
anlaşılmıştır. Bu suretle 1943 yılı tahsisatına nazaran artan 1 138 lira, 1944 yılı için 
100 lira aylık ücretli bir makine tamircisi ilâvesi suretiyle yapılan teklif ve yeni 
esas ve şekil üzerine hazırlanan (D) cetvelinin istilzam ettirdiği 4 846 liralık zamdan 
çıkarılınca bu tertipte geçen seneye nazaran fazlalık 3 708 liradn ibaret kalmıştır. 

3 Muvakkat müstahdemler ücreti : 
Geçen senekinin aynıdır. 

698 Muvakkat tazminat : 
Teşkilât kadrosunda mevcut memur a ledine göre hesap edilerek tesbit edilmiş oldu
ğundan geçen seneye nazaran 4 856 liranın tenzil edilmesine imkân hâsıl olmuştur. 

699 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi g :reğince verilecek tekaüt ikramiyesi : 
Geçen senekinin aynıdır. 

700 4178 sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı : 
Geçen senenin aynıdır. " . 

'701 4178 sayılı kanun gereğince verilecek yakacak : 
Geçen senenin aynıdır. 

702 1 Kırtasiye : 
Geçen senenin aynıdır. 

2 Mefruşat ve demirbaş : 
Geçen senenin aynıdır. 

3 Tenvir : 
Geçen senenin aynıdır. 
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2 Daimî ve muvakkat memuriyet harcırahları : 
Geçen senenin aynıdır. 

715 Yazı, neşir ve propag-anda masrafları: 
Geçen senenin aynıdır. 

716 Milletlerarası müessese ve teşekküllere iştirak hissesi : 
Geçen senenin aynıdır. 

717 Geçen yıl borçluarz : 
Geçen senenin aynıdır. 

818 1 1938 - 1942 yıllan borçları : 
Geçen senenin aynıdır. 

2 1928 - 1938 yıllan borçlan : 
Geçen senenin aynıdır. 

719 2834 sayılı kanunla 3018 sayılı kanunun 7 nci maddesine göre kurulu teşekküllerin idare 
masraflarına yardım : 
Geçen senenin aynıdır. 

720 Ticari istihbarat için yardım : 
Geçen senenin aynıdır. 

721 İzmir Arsıulusal fuarma yardım ; 
Geçen senenin aynıdır. 

ZİRAAT VEKALETİ 

Vekâletimizin 1944 senesi bütçesi 5 356 393 lira fazlasiyle 18 868 740 lira olarak tanzim olun
muştur. Bu fazlalığın mucip sebepleri aşağıda izah olunmuştur. 

F . . M. ' 

723 1 Memurlar maaşı: 
Memurlar maaşı tertibinde 622 661 liralık bir fazlalık vardır. Bu fazlalığın 133 000 li
rası 4486 sayılı Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulu Kanunu mucibince 1943 
senesi fiilî kadrosuna ilâve olunan kadro karşılığı olup bu miktar 1943 malî yılında bu 
tertibe ilâve olunmuştur. Yüksek Ziraat Enstitüsünden mezun olup 2919 sayılı kanun 
mucibince stajiyer olarak çalışan memurların kısmen kadroya yerleştirilmelerini temin 
etmek ve terfi müddetlerini ikmal edeı-ek terfi zamanı geçmiş olanların terfilerine im
kân hazırlamak ve 1944 senesinde tedrisata başhyacak olan Teknik ziraat ve Teknik bah
çıvanlık okullarının tedris heyeti kadrolarını fiilî kadroya ilâve eylemek üzere L cetvelin
den 218 memur alınmış, 99 aded memur L cetveline iade edilmiştir. Bunun için de 
bütçeye 199 076 lira 76 kuruş ilâve edilmiştir. Bundan başka gittikçe genişlemekte olan 
vekâlet işlerinin tedvirine mevcut kadro kâfi gelmemekte ve bilhassa Yüksek Ziraat 
Enstitüsünde yetişmekte olan gençlerin kadrosuzluk yüzünden senelerce stajiyer olarak 



3 Müfettişler harcırahı : 
Muayyen ve gayri muayyen tarifeli nakil vasıtaları ücretlerinin artmasından ileri gelen 
farkını önlemek ve artan vekâlet teşkilât ve müesseselerinin murakabe işlerini zamanın
da yapabilmelerini temin etmek üzere 15 000 lira ilâve edilmiştir. 

4 Yabancı memleketlere gönderileceklerharcırahı : 
Milletlerarası toplantılara iştirak edecek mümessilin harcırahlarını karşılamak üzere bu 
tertibe 8 499 lira ilâve ediİmiştir. 

Melbusat : 
Pahalılık dolayısiyle bu tahsisat 1943 senesinde kâfi gelmemiş ve münakale yapılma
sına mecburiyet hâsıl olmuştur, ihtiyacı karşılamak üzere bu tertibe 800 lira ilâve edil
miştir. 

Tedavi yol vesaire masrafları : 
1943 senesindeki tahsisatın kifayetsizliği anlaşıldığından bu tertibe 2 000 lira zam yapıl
ması zaruri görülmüştür. 

1 Zirai mücadele umumî masrafları : 
îstok mücadele malzemesinin mühim bir kısmının-kullanılmış olması hasebiyle yeniden 
satın alınması zaruri olan ilâç ve diğer malzemenin tedariki, bugünkü duruma göre 
Suriye ve havalisinden memleketimize vâki olacağı kuvvetli ihtimal içinde olan çekirge 
âfetine ve şark vilâyetlerimizde zuhur eden süne âfetine karşı esaslı tedbirlerin vaktinde 
alınabilmesi için bu tertibe 50 000 lira ilâve edilmiştir. 

3 Mersin fümigatuarı : 
Pamuk dezenfeksiyonu işlerinde çalıştırılan bu müessesenin alât ve makinelerinde ya
pılması zaruri olan tamir ve yeniden alınması mecburiyeti olan yedek parçalrının teda
rikini temin eylemek üzere bu tertibe 3 000 lira zam yapılması muvafık görülmüştür. 

4 Mücadele muvakkat memuriyet harcırahı : 
1943 senesinde bu tahsisatın kifayetsizliği görüldüğünden münakale yapılmasına mec
buriyet hâsıl olduğundan bu tertibe 50 000 lira ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

5 Mücadele nakil vasıtaları masrafları : 
Tamir ve işletme fiyatlarının ve yedek parça malzemesinin yüksekliği nazarı dikkate 
alınarak bu tertibe 8 800 lira ilâve edilmiştir. 

1 Tarla ziraati işleri masrafları: 
Yükselen amele yevmiyelerini ve genişletilen ekim sahalarının istihsal masraflarını ve yem 
nebatları ziraatını teşvik eylemek ve tohum tevzii masraflarını karşılamak üzere bu ter
tibe 35 000 lira ilâve yapılmıştır. 

2 Kimyevî gübre denemeleri umumî masrafları: 
Memleketimize idhal edilen ve memleket içinde istihsal olunan kimyevî gübrelerin iktisa
dî bakımdan kullanma tarz ve miktarlarını tesbit eden ve hangi çeşit gübrelerin tarla

l a rda ve ne zaman kullanılması icap ettiğini tayin eden denemelerin yapılmasına zaru
ret vardır. Sulama sahalarının her sene artması ve buralarda gübre istimalinin lüzumlu 
olması bu tecrübelere bir an evvel başlanması zaruretini bir kat daha arttırmaktadır. 
Bu maksatla memleketimiz için büyük bir iktisadî ehemmiyeti haiz olan bu deneme ve 
araştırma işlerine bu seneden itibaren başlanacaktır. Bunun için yeniden açılan bu ter
tibe 5 000 lira tahsisat konmuştur. '' . 
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3 îşler sermaye: 
tş hacimleri arttırılacak olan İslah ve deneme müesseselerinin mütedavil sermayelerini 
arttırmak maksadiyle yeniden açılan bu tertibe 10 000 lira konmuştur. 

4 istimlâk işleri: 
Yeşilköy tohum ıslah istasyonları için istimlâk edilecek arazinin bedel ve masrafları kar
şılık olmak üzere 30 000 lira tahsisat konmuştur. 

5 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Muayyen ve gayri muayyen tarifeli nakil vasıtaları ücretlerinin artmasmdan mütevellit 
farkla yeniden teşkil edilecek müesseselerin ihtiyacı için bu tertibe 5 000 lira ilâve olun
muştur. 

6 Nakil vasıtaları: 
Nakil ve işletme masraflarının artması dolayısiyle bu tertibe 2 500 lira zam yapılmıştır. 

1 Bahçe ziraat işleri: 
Amele yevmiyesinin yükselmesinden doğan farkı ve yeniden açılacak ödemiş meyve ağacı 
fidanliğiyle Antalya'da kurulacak hurma müessesesinin ilk seneye ait tesis ve işletme mas
raflarım karşılamak üzere bu tertibe 140 900 lira zam yapılmıştır. 

3 îstimlâk işleri: 
Antalya'da açılacak hurma müessesesi için istimlâk edilecek arazi bedel ve masrafları 
karşılığı olmak üzere 20 000 lira tahsisat konmuştur. 

4 Muvakkat memuriyet harçirahı: 
Muayyen ve gayri muayyen tarifeli vesait; ücretlerinin artmasından mütevellit olan fark
larla yeniden açılacak beş müessesenin ihtiyacını karşılamak üzere 11 600 lira ilâve edil
miştir. 

5 Nakil vasıtaları: 
Nakil ve işletme masraflarının artması hesabiyle bu tertibe 2 000 lira ilâve edilmiştir. 

1 îpekböcekçiliği: 
Mevcudu yediye varan ipekböcekçilik istasyonlarında çalıştırılan işçilerin yevmiye fark
larını ve kışlakta kullanılan akaryakıt bedel farkını karşılamak üzere bu tertibe 5 000 
lira ilâve olunmuştur. 

2 Tavukçuluk ve arıcılık: 
Tifüs aşısı istihsâlinin arttırılmasını teminen enstitü üretme çiftliğindeki tavuk mikta
rının fazlalaştırılması, bu fazlalıktan doğacak yem bedellerinin karşılanması ve müessese
ye ilâve edilen arıcılık işlerinin genişletilmesi için bu tertibe 12 500 lira ilâve edilmiştir. 

3 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Muayyen ve gayrimuayyen. nakil vasıtaların m art.m ası dolayısiyle bu tertibe 3 000 lira 
ilâve edilmiştir. 

4 Nakil vasıtaları: 
Akaryakıt ve tamir fiyatlarının yüksekliği dolayısiyle bu tertibe 2 900 lira ilâve edilmiştir. 

1 Tohum temizleme evleri: 
Günden güne çiftçinin tohum temizleme işine büyük bir ehemmiyet Vermesi ve halen 
faaliyette bulunan selektörün bu ihtiyacı hiç bir suretle karşılayamaması sebebiyle ta-
l\\}jn kısmen olsun önlenebilmesini teminen bu mahsul mevsimi için daha 71 selektörün 
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istihdamını zaruri kılmaktadır. Bu gençlerin terfi müddetlerini kaybeylemelerini önle
mek ve vekâlet işlerinin daha iyi bir şekilde tedvirine imkân verilmek üzere vekâlet 
kadrosunun tevsiine ihtiyaç ve lüzum vardır. Bu işe ait olan kanun lâyihası hazırlan
maktadır. Bu sebeple maaş tertibine, ayrıca 290 000 lira zam yapdmıştır. 

2 Açık maaşı: 
Bu tertibe 5 499 liralık bir zam yapılmıştır. 1943 senesinde.açıkta bulunan memurların 
açık maaşlarına bu tahsisat kâfi gelmemiş ve bu sebeple münakale zarureti karşısında ka
lınmıştır. 1944 senesinde aynı vaziyetin hadis olmaması için bu zam yapılmasına lü
zum görülmüştür. 

724 1 Memurlar ücreti: 
Bu tertibe 4486 sayılı Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okulları Kanunu mucibin
ce 1943 senesinde münakale suretiyle ilâve olunan 70 000 lira zammedilmiştir. Pa
muk müdürlüğünde kullanılmryan ücretli memuriyetler L cetveline alınmış ve bu memuri
yetlerin tutarı olan 5 967 lira tenzil edilmiştir. 

724 2 Müteferrik müstahdemler ücreti: 
Bugünkü hayat pahalılığı karşısında müteferrik müstahdemler kadrosundaki ücretlerle 
işe yarar müstahdem teminine imkân bulunmamaktadır, îşe yarayanlar da birer birer 
kaçmaktadır. Bu hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için Maliye Vekâletince hazır
lanmış olan intibak cetveli esas tutularak bazı hizmetlerin kadroları yükseltilmiş ve tek
nik ziraat, ve teknik bahçıvanlık okulları için yeni kadrolar ihdas edilmiştir. (E) kadro
larında daimî mahiyet alan bir kısım müteferrik müstahdemler bu kadroya alınmıştır. Bu 
rsebeple 368 135 lira ilâve yapılmıştır. 

726 Muvakkat tazminat: 
(Ti) cetvelinden alınan memuriyetlerin muvakkat tazminatını karşılamak üzere bu tertibe 
2 000 lira ilâve yapılmıştır. 

727 Tekaüt ikramiyesi: ; ~ 
1683 sayılı Tekaüt Kanununun 58 nci maddesi mucibince tekaüt olanlara verilecek ikra
miyeler için bu tertibe 5 000 lira ilâve olunmuştur, 

728 Çocuk zammı: 
4178 sayılı kanun mucibince verilecek çocuk zamları için bu tertibe 3 000 lira ilâve edil
miştir. 

729 Yakacak zammı : 
4178 sayılı kanun gereğince verilen yakacak zamları için bu tertibe 3 000 lira ilâvesi lü
zumlu görülmüştür 

731 1 Merkez kırtasiyesi ' 
Kırtasiye fiyatlarının yüksekliği gözönime alınarak bu tertibe 500 lira ilâvesi lüzumlu gö
rülmüştür. 

2 Merkez mefruşat ve demirbaşı: 
Tamir fiyatlarının yüksekliği ile ilâvesi zaruri görülen mefruşat ve demirbaşın karşılığı 
olarak bu tertibe 2 000 lira ilâve edilmiştir. 

3 Merkez tenviri: 
Elektrik ücretini karşılamak için bu tertibe beş yüz lira ilâve olunmuştur. 
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4 Merkez teshini: 
Kömür fiyatlarının artmasından dolayı bu tertibe do- - 500 lira ilâve olunmuştu!. 

732 1 Vilâyetler kırtasiyesi: 
Kırtasiye fiyatlarının yüksekliği hasebiyle bu tertibe de 3 000 lira ilâve edilmiştir. 

2 Vilâyetler mefruşat ye demirbaşı: 
Kötü bir durumda olan taşra teşkilâtının mefruşat ve demirbaşlarının tamir ve ıslahı 
ve yeniden kurulan teknik ziraat teşkilâtının ihtiyacını karşılamak üzere bu tertibe de 
6 000 lira ilâve olunmuştur. 

3 Vilâyetler tenviri: 
Teknik, ziraat teşkilâtiyle diğer teşkilâtın elektrik ve gaz ihtiyacı için bu tertibe 2 000 lira 
ilâve edilmiştir. 

4 Vilâyetler teshini: 
Yakacak fiyatlarının yükselmesi; kurulmuş olan teknik ziraat teşkilâtının ihtiyacını kar
şılamak üzere bu tertibe 6 000 lira ilâve edilmiştir. 

5 Vilâyetler müteferrikası: 
Umumî fiyat yüksekliği ve teknik ziraat teşkilâtının ihtiyacını karşılayabilmek üzere bit 
tertibe 4 000 lira ilâve olunmuştur. 

733 Matl*u evrak ve defterler: 
Mevcudu kalmıyan evrakı matbuanın yeniden tab'im temin eylemek üzere bu tertibe de 
6 000 lira ilâve olunmuştur. 

734 1 Posta ve telgraf ve teleon ücreti ve masrafları: 
Münakalât Vekâletinin 21 .1 .1944 tarih ve 132 - 49/94411 sayılı yazısı üzerine bu tertibe 
35 790 lira-ilâve edilmiştir. 

734 2 Telef on ve diğer muhabere masrafları; 
Tahsisatın kifayetsizliği anlaşıldığından bu tertibe 6 000 lira ilâve edilmiştir. 

735 Kira bedeli : 
Hükümet binaları dışında kalan ziraat ve veteriner teşkilâtiyle kurulmuş olan teknik 
ziraat teşkilâtı ihtiyacı karşılığı olarak 14 500 lira ilâve yapılmıştır. 

736 2 Diğer nakil vasıtaları : 
Mevcudun tamir bedelleriyle yeniden mubayaa edilecek nakil vasıtalarının işletme 
masrafları karşılığı olarak bu tertibe ö 150 lira ilâve yapılmıştır. 

737 1 Daimî memıniyet harcırahı : 
Muayyen ve gayri muayyen nakil vasıtaları ücretlerinin artması ve yeniden yapılan 
teknik ziraat teşkilâtının köylere kadar uzaması ve uzun zamandanberi şarkta vazife 

/ gören memurun diğer mmtakalara nakilleri zarureti sebepleriyle bu tertibe 30 000 lira 
ilâve edilmesi lüzumlu görülmüştür. • 

2 Muvakkat memiuriyet harcırahı : 
Muayyen ve gayri muayyen tarifeli nakil vasıtaları ücretlerinin artmasından müte
vellit farkı karşılamak, teknik ziraat teşkilâtiyle vekâletin diğer teşkilâtının kontrol 
vazifelerini yapabilmelerini temin eylemek üzere bu tertibe 30 000 lira ilâvesi izumlu 
görülmüştür. 
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lim. ve memurlarının harcırahlarını karşılamak üzere bu tertibe 16 200 lira ilâve edil
miştir. 

11 Nakil vasıtaları : 
Yeniden açılmakta olan ziraat ve teknik bahçıvanlık okullarına verilen nakil vasıtala
rının işletme ve tamir masraflarım karşılamak üzere bu tertibe 32 500 lira ilâve edil
miştir. 

1 Yüksek Ziraat Enstitüsü iaşe masraf lan : 
1943 senesi bütçesine konulan tahsisat, ihtiyaca kifayet etmediğinden munzam tahsisat 
talebine mecburiyet hâsıl olmuştur. Bugünkü hayat pahalılığı karşısında bir talebenin 
ancak yüz kırk kuruşla iaşesi kabil olabileceği bittecrübe anlaşılmış olduğundan bu far
kı karşılamak üzere bu tertibe 113 2001iranın ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

2 Talebe ve stajiyer talebe melbusatı deıshane, yatakhane vesaire: 
Kumaş ve dikiş ve ayakkabı fiyatlarınııı vüksekliği yatakhane ve dershaneye ait yıpranmış 
olan bir kısım levazımın yenilenmesi maksadiyle bu tertibe 85 000 lira ilâve edilmiştir. 

3 İdare masrafları 
Kömür ve odun fiyatlarının yükselmesi Enstitü matbaasına lüzumlu görülen al ât ve ma-
kinalarm mubayaası için bu tertibe 29 200 lira ilâve edilmiştir. 

4 Telif ve neşir işleri : 
1944 senesinde geniş ölçüde yapılacak telifat ve neşriyat masraflarını ve ecnebi memle
ketlerden mubayaa edilecek kitap ve mecmua bedellerini karşılamak üzere bu tertibe 
8 000 lira ilâve edilmiştir. 

5 Memur ve müstahdemlerle talebe ve tedris heyeti harcırahları : 
Muayyen ve gayri muayyen tarifeli nakil vasıtaları ücretlerinin artması ve 1944 senesin
de memleketin muhtelif bölgelerinde ilim uzuvlarının grup halinde yapacakları tenvir 
ve tetkik seyahatlarinin temini ie'iı butertibe 10 000 liralık tahsisat ilâve edilmiştir. 

6 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları : 
ilâvesi zaruri olan telefon tesis ve mükâleme masraflariyle artan diğer muhabere masrafla
rını karşılamak üzere bu tertibe 5 500 lira ilâve olunmuştur. 

8 Muhtaç talebe harçlığı : 
Muhtaç talebe adedinin fazlalığı sebebiyle bu tertibe 4 000 lira ilâve edilmiştir. 

9 Tamir ve su tesisatı : 
Tamir ücretlerinin yüksekliği dolayısiyle bu tertibe 2 000 lira ilâvesi lüzumlu görülmüş
tür. 

10 Enstitü lâboratuvarlan ve tatbikat bahçeleri malzeme ve işletme masrafları: 
Yüksek Ziraat Enstitüsünce Devlet Ziraat işletmeleri kurumunda yapılmakta olan ka
rasığır tecrübelerinin enstitüye ınaledilmesinden mütevellit masraflarla laboratuvarlar 
için satınalınması zarurî olan al âtın tedariki ve tatbikat bahçelerinde çalıştırılan isçile
rin yükselen yevmiye farklarım karşılamak üzere bu tertibe 132 000 lira ilâve olunmuş
tur. 

12 Diğer masraflar : 
Mevcudu kalmamış olan tıbbi ve baytarı eczaların mubayaası ve hizmet hayvanı tedariki 
masraflarını karşılamak üzere bu tertibe 9 922 lira ilâve edilmiştir. 
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13 Nakil vasıtaları : 
Çok hurdalaşmış olan. nakil vasıtalarının esaslı bir tamire tabi tutulması lüzumlu gö
rüldüğünden bıı tertibe 7 000 lira'ilâve edilmiştir. 

Yazı, tercüme, neşir ve propaganda işleri : 
Altı Garp dilinin orman, veteriner ve ziraate ait muhal]it eserlerinden seçilen otuz beş 
kitabın dilimize çevrilerek bu şubelerdeki irfan ihtiyacının tatmini ve bütün dillerde 
mevcut olmasına rağmen Türk dili için büyük bir boşluk olan Türk ziraat- ansiklopedi
sinin adaptasyon ve telif voliyi a memleketimizin ziraat orman ve veteriner âlemine 
kazandırrlması, memleketin muhtelif istihsal şubeleri üzerinde Öğretici ve propaganda 
fil imlerinin hazırlanması ve hazır Garp f ilimlerinden yurdumuzla ilgili duplajlarıu ya
pılması maksadiyle bu tertibe 30 000 lira ilâvesi lüzumlu sorulmuştur. 

1 Ziraat muallimlerinin zaruri masrafları : 
Ziraat Vekâleti teşkilâtının nakil ve teknik işletme vasıtalariyle teçhizine dair olan 
4481 sayılı kanun mucibince hayvan besleyecek olan 102 ziraat mualliminin bir senelik 
zaruri masraflarına mukabil olarak yeniden açılan bu fasla 61 200 lira tahsisat kon
muştur. 
Ziraa,t mücrimlerinin hayvan ve binek takımı avansı : 
4481 sayılı kanun mucibince köy teknik ziraat muallimlerinin satın alacakları binek 
hayvanı ve binek takımları için verilecek avansları karşılamak üzere yeniden rn-ılan 
bu fasla 15 000 lira tahsisat konmuştur. 

Tütün inhisarı kanununun tatbiki masrafı : 
Tahsisatın kifayetsizliği sebebiyle bu tertibe bin lira zam yapılmıştır. 

1 Yerli ve yabancı mütehassıslar ve tercümanlar ücreti : 
Bazı. müesseselerde istihdamrna lüzum görülen yabancı nstabaşılarm ücretlerini karşıla
mak üzere bu tertibe 7 350 lira zam yapılımşhr. 

2 Harcırah ve- sair masraflar : 
Ecnebi memleketlerden getirilecek nstabaşılarm harcırahlarım karş.damak üzere bu 
tertibe 3 750 lira ilâve edilmiştir. 

îç ve dış kongreler ve teknik toplantılar umumî masrafları : 
tç ve dış toplantılar masraflarm.ı karşılamak üzere bu tertibe .1 300 lira ilâve edilmiştir. 

Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri : 
Sergi ve teşvik ikramiyelerinin rağbeti celbedeeek dereceye çıkarılması ve aç.ılmıyan 
yerlerde de serdiler açılmasını temirıen .bu tertibe 10 000 lira tahsisat konmuştur. 

Hususi idare bütçelerini tetkik edecek Ziraat vekâleti mümessili ücreti : 
1943 senesinde bu tahsisat kâfi gelmediğinden 400 lira münakale yapılmıştı. 1944 senesi 
içinde bu miktar zam yapılarak diğer vekâlet bütçelerindeki 1943 senesi bütçelerindeki 
hadde çıkarılmıştır. 

Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırah vesair lüzumlu masrafları : 
4489 sayılı kanun mucibince staj için yeniden yabancı memleketlere gönderileceklerin 

'maaş far İdariyle harcırah ve saire lüzumlu ması aflarını karşılamak üzere bu tertibe 
9 000 lira- ilâve edilmiştir. 
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satın alınmasına katî zaruret hâsıl olmuştur. Satın alınacak selektörlerin bedeliyle bun
ların akaryakıt ve işletme masraflarına ve mevrut selektörlerden muhtacı tamir olanla
rının tamirlerine sarf edilmek üzere 38.r> 000 liranın bıı tertibe ilâvesine lüzum görül
müştür. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Muayyen ve gayrimuayyen tarifeli nakil, vasıtaları ücretlerinin artması hasebiyle bu 
tertibe 4 500 lira ilâve edilmiştir. 

5 Veteriner mücadelesi muvakkat memuriyet harcırahı: 
Veteriner sayısının çoğalması, harcırahlara kanuni zamların yapılması, nakil vasıta
sı ücretlerinin artması dolayısiyle kâfi gelmediği anlaşılan bu tertibe 10 000 lira ilâve 
olunmuştur. 

6 Nakil vasıtaları: 
Yeniden satın alınacak nakil vasıtaları;mı işletme masrafını karşılamak üzere yeniden 
açılan bu tertibe 5 000 lira tahsisat konmuştur. 

1 Aygır depoları: 
Aygır deposundaki mevcut damızlıkla.-mm türlü iaşe i'arklariyle önümüzdeki sene ha
ralarından aygır depolarına verilecek 87 baş hayvanın mubayaa ve depolara şevkleri ve 
senelik iaşe, bakım ve yem masrafla riy I e depolarda mevcut mutahiye ve sair malzeme
den tamire muhtaç ve ıslah olanların tamiri ve yenilerinin mubayaa bedellerini karşıla
mak üzere bu tertibe 80 000 lira ilâve edilmiştir. 

2 Koyun ve kürk hayvanları ve numune ağıllan: 
Bir batında üç. ilâ beş yavru ile senede iki yüz kiloya kadar süt veren ve fakir ailenin 
yetiştiremiyeceği bir hayvan olan sakız • koyunlarının Karacabey'de bir tecrübe ve Örnek 
sürüsü halinde üretilmesi maksadiyle ihdas edilen sürü ile diğer ağıllarda mevcut hay
vanların bakım, ve iaşe masraflarını temin eylemek üzere bu tertibe 6 700 lira ilâve edil
miştir. 

3 Sığır ıslah ve yetiştirme işleri: 
Sığır ıslah ve yetiştirme müesseselerinin ziraat işletmelerini takviye etmek üzere alın
ması lüzumlu görülen ziraat aletleriyle damızlığa ilave edilecek hayvanların mubayaa
sı ve müesseselerde mevcut hayvanlarla sa.ün alınacak hayvanların bakım masraflarına 
karşılık olmak üzere hu tertibe 63 000 lira ilâve edilmiştir. 

6 İstimlâk işleri: 
İnanlı ve Boztepe inekhaneleri için istimlâk .edilmesine lüaum görülen arazinin mubayaa 
've istimlâk masraflarına karşılık olmak üzere yeniden açılan bu tertibe 30 000 lira. kon
muştur. 

7 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Muayyen ve gayrimuayyen tarifeli nakil vasıtaları ücretlerinin artması Cenup, Trakya, 
Eskişehir ve Uzunyayla mıntakalarmda üçer ay müddetle faaliyette bulunan aşım duruk
larının da otuz beşten altmışa çıkarılması sebep]eriyle bu tertibe 10 500 lira i]âvesi lüzum
lu görülmüştür. 

8 Nakil vasıtaları: 
Uzunyayla ve Çifteler yetiştirme mütehassıslariylc Gole inekhanesi için verilecek kamyo
netlerin işletme ve tamir masraflarına karşılık olmak üzere yeniden açılan bu tertibe 5 000 
lira tahsisat konulmuştur. 1 



• — İÖ2 — 

M. 

1 Merinos umumî masrafları: -. " 
Yeniden damızlık mubayaası; hayvan yemi ziraat inin sürü salıipleri arasında yapılabilmesi 
için geniş ölçüde yonca tohumu mubayaa ve tevziini karşılamak üzere bu tertibe 15 000 
lira tahsisat ilâve edilmiştir. ' 

3 Mütedavil sermaye: 
Kuruluş devresinde olan Bandırma Merinos çiftliğinde lüzumlu ağıl tohum ambarı inşası 
zirai işletme merkezinin kurulmasına başlanmak maksadiyle ziraat aletleri hangarları ta
mir atelyesi yapılması ve lüzumlu ziraat makine ve aletlerinin satın alınması su tesisatı 
hayvan banyoları vüeuda getirilmesi için mütedavil sermaye miktarına 120 000 lira 
ilâve edilmiştir. 

1 Orta ziraat okulları: 
Dört ziraat mektebinde-bulunan talebenin melbusat ve memur ve müstahdemlerinin ve 
talebenin iaşe farkı olarak bu tertibe 80 000 lira ilâve edilmiştir. 

2 Teknik ziraat okulları: 
1943 senesinde Beydere, Manisa, Özden, Konya, Koçaş, Aksaray'da üç teknik okulu inşa
atı yapıl maktadır. 1944 senesinde bu üç okulun inşaatı ikmal edilerek tedrisata bağlıya
caktır. Bu okulların inşaatı, teçhizatı ve diğer levazım masraflariyle iaşe masraflarını kar
şılamak üzere bu tertibe 883 000 lira tahsisat ilâve edilmiştir. 

3 Teknik bahçıvanlık okulları: • 
1943 senesinde Mersin'de Alata., Gebze'de Çayırova teknik bahçıvanlık okulları inşaatı ya
pılmaktadır. 1944 senesinde bir yerde daha bahçıvanlık okulları inşaatı yapılmaktadır. 
1944 senesinde bir yerde daha bahçıvanlık okulu açılacaktır. 1943 senesinde başlanmış olan 

• inşaat ve tesisatın ikmali masraflariyle 1944 senesinde açılacak teknik bahçıvanlık okulu
nun inşaatr ve inşaat masrafları/karşılığı olmak üzere bu tertibe 768 930 lira ilâve edil
miştir. 

4 Ziraat alât ve makineleri ihtisas okulu ve makinist okulları: 
îki mektebin melbusat ve iaşe farkı ola rak bu tertibe 15 000 lira ilâve edilmiştir. 

5 Ziraat kursları ve köy eğitmenleri: 
Eğitmenlere yapılan yardım ile açılacak zirai kursların artması için bu tertibe 7 000 lira 
ilâve edilmiştir. 

6 Zirai muhasebe kursu: 
Sabit, mütedavil sermayeli müesseselere muhasebeci ve muhasebeci muavini ve ayniyat me
muru yetiştirilmek üzere ziraat mektebi mezunlarına açılması lüzumlu görülen kursun mas
raflarını karşılamak üzere yeniden açılan bu tertibe 10 000 lira ilâve edilmiştir. 

7 Hayvan sağlık memurları ve nalbant okulları: 
îaşe ve melbusat farkı' olarak bu tertibe on bin lira ilâve edilmiştir. 

8 İstimlâk işleri: 
1944 senesinde açılacak teknik bahçıvanlık okulu için arazi istimlâki masraflarını karşıla
mak üzere bu tertibe 50 000 lira ilâve edilmiştir. 

10 Muvakkat memuriyet harcırahı : 
İnşa edilmekte olan teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okullarının inşaatı işlerinde 
çalıştırılacak olan mühendis mimar ve fen memurlarının harcırahlariyle mektep mual-
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765 1 Küçük su ve seyyar a rd iyen işleri U. masrafları : 
Kifayetsizliği anlaşılan bu tertibe .10 000 lira ilâve edilmiştir. 

765 2 Muvakkat mfmuriy«t harcırahı : 
Küçük su ve seyyar arteziyen işlerinde çalıştırılacakların harcırahlarım karşılamak 
üzere yeniden açılan bu tertibe 5 000 lira tahsisat konmuştur. 

767 Köy teknik merkezleri inşaatı : 
4481 sayılı kanun mucibince yaptırılacak teknik ziraat merkezleri inşaatı için yeniden 
acılan bu tertibe 200 000 lira tahsisat konmuştur. » 

768 4481 sayılı kanun mucibince satm alınacak makine âlet ve ilâç ve malzeme mubayaa 
masrafları : j*«**** -
4481 sayılı kanun gereğince kurulmakta olan ziraat merkezleri için satın alınacak ma
kine âlet ve ilâç ve malzeme, mubayaa masraflarını karşılamak üzere bu tertibe 20 000 
lira ilâve edilmişti!?. 

771 Haralara yardım : 
Haralar ziraat işletmelerinin tevsi ve takviyeleri için bu tertibe 440 000 lira ilâvesi 
zaruri görülmüştür. 

- - muâ MÜDAFAA VBKUKTt 

Millî Müdafaa âdi hikmetlerinin istilzam eylediği tahsisat, geçen senekinden 23 968 762 lira 
fazlasiyle 140 000 000 lira olarak teklif edilmekte ve bugünkü vaziyete göre tahmin olunan senelik 
fevkalâde ihtiyaçları için de hususi fasla ayrıca toptan 376 000 000 lira konulmuş bulunmaktadır. 
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1944 malî yılı varidat bütçesi, masraf kısmına mütenazıran, âdi ve fevkalâde varidatı ihtiva 
eden iki kısımdan ibaret bulunmaktadır. Âdi varidat 547 861 500 lira, fevkalâde varidat 
376 050 000 lira olmak üzere 1944 malî yılı büt^e varidatı ceman 923 911 500 lira olarak tahmin 
olunmuştur. 

Geçen sene âdi bütçenin hasılat fazlasiyle, varlık vergisi, toprak mahsulleri vergisi, inhisar 
maddelerinden alınan Millî Müdafaa vergisi, millî piyango hasılatı ve istikrazlar hasılatı fevkalâ* 
de masraf bütçesinin karşılığını teşkil ediyordu. 2456, 2672 sayılı kanunlar gereğince gümrüklerde 
kullanılan bazı evraka yapıştırılan müdafaa pulu hasılatiyle kibritten alınan müdafaa vergisi, pos
ta, telgraf müraseleleriyle telefon abone bedellerinden ve binalardan alınan müdafaa vergisi, güm
rük çıkış vergisi, tayyare resmi, hava kuvvetlerine yardım vergisi ve 4385 sayılı kanun gereğince 
şekerden alınan munzam istihlâk vergisi haddizatında fevkalâde varidattan oldukları halde âdi 
bütçede yer almış bulunuyordu. Bu sene yukarıda nevileri sayılan varidat ta varidat bütçesinin 
âdi kısmından çıkarılarak fevkalâde kısmına naklolunmuştur. Her ne kadar bir kısım normal ver
gilere yapılmış olan fevkalâde zamların da mahiyeten varidat bütçesinin fevkalâde kısmında yer 
alması muvafık gibi görülürse de bu zamlar taallûk ettikleri vergi kanunlarının bünyesi içinde ka
yıt, muamele ve muhasebe itibariyle tefriki mümkün olmıyacak taahhütler arzettiği ve bazı ah
valde tefriki da mümkün bulunmadığı için âdi bütçede bırakılmaları zaruri bulunmaktadır. Kal
dı ki âdi bütçenin masraf kısımlarındaki artışı karşılamak ve mütevazin bir bütçe takdim etmek 
lüzumu da, sözü geçen fevkalâde zamların âdi bütçe varidatı arasında ipka edilmesini zaruri 
kılmaktadır. 

1944 malî yılı varidat bütçesinin adî ve fekalâde kısımlarının 1943 malî yılı varidat bütçesine naza
ran arz ettiği fazlalık 437 191 000 liradır. Ancak .1943 malî yılı varidat bütçesine dâhil olmayıp bu 
sene varidat bütçesinin fekalâde fâsniı&ft ithlıl %dîMiş olan 314 000 000 liranın mezkur farktan tenzili 
halinde hakiki fazlalık miktarının 123 191 000 liradan ibaret olduğu görülür. Bu fazlalığın 20 mil
yon lirası tediye kabiliyetleri müsait görülen bazı mükelleflerin vergilerine yapılması derpiş olunan 
ve kanun lâyihaları takdim edilmiş bulunan fekalâde zamlarla ve geri kalanı da mevcut ve mer'i ka
nunların verimlerinde görülen inkişafla karşılanmıştır. 

Varidat bütçesinin ana hatları bundan ibaret olup her verginin tahminine esas teşkil eden hesap 
ve unsurlar aşağıda fasıl ve madde itibariyle izah edilmiştir. 

BÎRtNCf KISIM 

Âdi varidat 

BİRİNCİ GRUP 

îrat ve servet vergileri 

Fasıl : 1 

Kazanç vergisi 

(Muhammen miktar : 112 000 000 lira) 

1. — Ruhsat ve unvan tezkereleri ve vergi karneleri harçları 

1943 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 2 443 322 liradır. 1942 malî yılının son dört, aylık tah-

A 
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silâtı olan 60 932 liranın ilâvesi halinde sene sonuna kadar vukubulacak tahsilat 2 504 254 lira 
tutmaktadır. Buna nazaran 1944 malî yılı için 2 500 ÖÖO Üra tahmin olunmuştur. 

2. — Ticari ve sınai teşebbüslerle sair işler 

1943 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 58 395 913 lira ve 1942 malî yılınm son dört ayında da 
11 066 201 lira tahsilat vâki olmuştur. 1942 malî yılının son* dört ayında vâki olan tahsilatın 1943 
senesinde de aynen vâki olacağı farzolunursa senelik tahsilat miktarı 69 462 114 lirayı bulmuş 
olur. Geçen senelere nazaran normal artış da tie mbâ katılarak 1944 malî yılında 70 000 000 lira 
elde edileceği tahmin olunmaktadır. Diğer taraftan tediye kabiliyetleri müsait görülen bir kısım 
mükelleflerin kazanç vergilerine fevkalâde halin devamı müddetince yapılması derpiş ve kanun lâ
yihası takdim edilmiş bulunan fevkalâde zamlardan 15 500 <MK) lira elde edileceği anlaşıldığından 
1944 malî yılı için yekûnen 85 500 000 lira tahmin olunmuştur. 

3. — Hizmet erbabı 

1943 malî yılının ilk sekiz ayında 20 509 209 lira tahsilat yapılmıştır. Memur ve müstahdemlerin 
aylık istihkakları üzerine konulmuş olan bu verginin aylık tahsilat miktarlnnda esaslı bir fark 
olamıyacağı için tahminin 1943 yılmdaki tahsilata istinad ettirilmesi daha muvafık görülmüştür. 
Buna göre 1943 malî yılı ilk sekiz ayında haliye vergisi olarak tahsil edilen 20 386 839 liradan 
merkezce memur maaş ve ücretlerinden toptan ve senelik olarak tevkif ve mahsup edilen 
6 830 431 lira çıktıktan sonra geriye kalan 13 556 408 liranm -yarısının 1943 yılının mütaakıp 
dört ayında tahsil edilmesi mümkün bulunduğu cihetle senelik tahsilatın bu hesaba göre ve aşa
ğıda gösterildiği veçhile : 

20 386 839 1943 malî yılı sekiz aylık haliye tafsilâtı 
122 370 » , > » > V sabıka "">.' 

6 778 204 » .» » son dört ayında elde edilecek olan 

27 287 413 lira tutabilecektir. . •-.-,.:-.-•-- •••.-.. - — .- •*••.-, 

Ancak £943 malî yılında Toprak Mahsulleri teşkilâtında istihdam edilen memurların ücretle
rinden ve 4500 numaralı kanun mucibince memur ve müstahdemlere ilâveten verilen aylıklardan 
kesilmiş olup 1943 malî yılı sekiz aylık haliye tahsilatı meyamnda bulunan vergilerin arızî mahi
yette olduğu gözetilerek bu hesaptan düşünülmesi muvaffık görüldüğünden 1944 malî yılı için 
24 280 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bu suretle 1944 malî yılı için kazanç vergisi olarak tahmin olunan miktar : 

2 500 000 Ruhsat ve unvan tezkeresi 
85 500 000 , Ticari ve smai teşebbüslerle sair işler 
24 280 000 Hizmet erbabı 

112 280 000 lirayı bulmaktadır. 

Fasıl : 2 

Hayvanlar vergisi 

Muhammen miktar : 25 000 000 liradır " 

1. — Davar, develer ve domuzlar 

1943 malî yılı sekiz aylık tahakkukatı 21 393 816 liradır. Sekiz ayda 20 337 641 lira tahsil 
edilmiştir. Her sene bu vergiden ;%98 nispetinde tahsilat yapılmakta olduğuna göre sene sonuna 



— 108 — 
kadar bu nispet dahilinde 20 965 939 lira tahsil edileceği tahmin olunabilir. Diğer taraftan 
sekiz aylık 1943 haliye ve sabıka tahsilat yekûnu olari 20 407 363 lifraya; 1942 yılının son 
dört aylık haliye ve sabıka tahsilatı olan 541 292 liranın ilâvesi halinde 20 948 655 liralık bir yekûna 
varılmaktadır. 

Her iki hesaba göre 1944 malî yılı içm 20 000 000 lira tahmin olunmuştur. \ 

2. — Diğer hayvanlar ' 

1943 malî yılı sekiz aylık tahakkukatı 5 333 364 liradır. Yukarıki hesaba göre bu miktarin % 98 i 
tahsil edilebileceğinden sene sonuna kadar tahsilatın 5 226 696 liraya varacağı kabul edilmek lâzım
dır. Diğer taraftan .1943 malî yılı sekiz aylık tahsilatı olan 4 896 562 liraya 1942 yılının son dört 
ayında tahsil edilmiş olan 265 771 liranın ilâvesi halinde 5' 162 333 lira miktannda bir yekûn elde 
edilmektedir ki, her ilci hesap şekline gör̂ fe 1944 malî yıli4çin 5 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bu suretle hayvanlar vergisi faslı için: " " " " ' . * " . 

20 000 000 Davar, develer ve domuzlar; 
5 000 000 Diğer hayvanlar olmak üzere cem 'an 

25 000 000 lira tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

Faaıl: 3 

"" Veraset ve intikal vergisi 

(Muhammen miktar: 800 000 liradır.) 

Bu verginin 1943 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 520 754 lira ve 1942 malî yılı son dört aylık tahsi
latı da 356 096 lira olmak üzere ceman senelik tahsilat 876 850 liradan ibarettir. Bu sebeple 1944 malî 
yılı için geçen seneki gibi 800 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl: 4" 

Madenler rüsumu 

'V • r : ; «.— - . - (Muhammen'miktar: 1 000 000 lira) • ̂  r ; t 

112 830 ve 1942 malî yılının şon on bir aylık tahsilatı 

1943 malî yılı bir aylık tahsilatı 1 143 670 lira olduğuna göre 1943 senesinde 1 256 500 lira tahsi
lat yapılabileceği tahmin olunmaktadır. Buna nazaran 1944 malî yılı için 1 000 000 lira tahmin 
edilmiştir. 

İKİNCİ GRUP 

Muamele ve istihlâk vergileri 

Fasıl: 5 

Gümrük vergileri 

, / •. (Muhammen miktar: 31 300 000) 

1. — Gümrük resmi 

384.3 malî yılının- ilk sekiz ayında 20 549 796 lira tahsil olunmuştur. 1942 malî yılının son dört 
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ayında vukubulan tahsilat 10 931 979 lira olduğuna göre senelik tahsilatın 31 481 775 liraya baliğ 
olması mümkün ^rühuektedir. 

Diğer taraftan bu senenin son dört ayında ilk sekiz aylık tahsilatın yarısı kadar tahsilat yapıla
bileceği kabul olunursa senelik varidat 30 824 694 lirayı bulacaktır. 

önümüzdeki malî yıl zarfında, ahval ve şeraitte büyük bir değişiklik vukua gelmediği takdir
de, ithalâtın aynı seyri muhafaza edeceği ve ithalâttan aynı miktarda varidat alınabileceği na
zara alınarak bu senenin gümrük resmi yuvarlak rakamla, (31 000 000) lira olarak tahmin olun-
muftpr. 

3 2. — Ardiye ücreti ^ 

1943 sekiz yıllık tahsilatı (204 597) lira , 1942 son dört aylık tafsilâtı (103 259) liradır. Bu
na nazaran 1943 ardiye ücreti haaılâtmm,. muhammen miktarı aşarak (307 856) liraya baliğ olma
sı umulabileceği gibi son dört ay zarfında ilk sekiz aylık hasılatın yüzde ellisi nispetinde bir va
ridat elde edilmesi halinde de tahsilatın muhammen miktarı aşacağı tezahür eder. Bu vaziyet na
zara amarak 1944 malî yılı arjjiye ücreti hasılatı (300,-000) .;Jira olarak tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 8 

t Muamele vergisi 
(Muhammen miktar : 119 200 000 

1. — ithalât muamele vergisi 

1943 yriı ilk sekiz aylık tahsilatı (23 869 226) lira 1942 y,lı son dört aylık tahsilatı 9 430 755 
liradır. Buna 25 . V . 1943 tarihli ve 4415 numaralı kanunla icra edilip 1942 son dört aylık tahsi

latında dahil bulunmıyan yüzde 2,5 nispetindeki zam tutarı olan (1 886 000) lira ilâve olunduğu 
takdirde senelik tahsilat (35 175 981 lirayı bulabilecektir. 

Diğer taraftan 1943 yılı son dört aylık tahsilatı bu yılın ilk sekiz aylık tahsilatının yarısı 
kadar bir miktara baliğ olacağı farzedildiği takdirde senelik yekûn (35 787 839) lirayı bluur. 

ithalâtın ayni seyri muhafaza edeceği düşünülerek 1944 senesi için bu (maddeden alınacak varidat 
(35 200 000) lira olarak tahmin olunmuştur. 

2. — İmalât muamele vergisi 

Bu tertipten 1943 malî ymm ilk sekiz ayında (53 556 073) lira tahsil olunmuştur. Buna 1942 
malî yümm dört aylık tahsilatı olan (20 604 204) lira ile 25 mayıs 1943 de mer'iyet mevkiine 
giren 4415 numaralı kanunla icra edilip mevzuu bahis dört aylık tahsilat yekûnuna dahil bulunmı
yan % 2,5 zam tutarına tekabül eden (4 000 000) lira ilâve olunduğu takdirde (78 160 278) lira 
elde olunur. 

Başka bir hesapla 1943 son dört ayında ilk sekiz aylık tahsilatın yarısının elde edilebileceği ka
bul olunursa senelik tahsilatın (80 334 116) liraya varması ihtimal dahilindedir. 

imalât ve istihlâk miktarında tenezzül ve fiyatlarda hissedilir nispette bir sukut vukuuna delâ
let edeeek bir emare mevcut olmadığı nazara alınarak önümüzdeki yıla ait tahminde yukarıdaki he
sap neticelerine dayanılmış ve bir miktar ihtiyat payı tefrikiyle, 1944 malî yılı için bu tertipten 
alınacak varidat (75 000 000) Hra olarak tahmin olunmuştur. 
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3. — B«ıla ¥«. gigorta şirketleri muamele vergisi 

Bu tertipten 1943 malî yılının ilk sekiz ayı zarfında yapılan tahsilat (6 333 104) liradır. 
Buna 1942 malî yılı son dört aylık tahsilatı olan (1 836 178) lira ile bundan evvelki maddede 
zikri geçen kanunla icra edilip bu rakama dâhil ohuamıyan yüzde iki buçuk nispetindeki zam tutan 
(612 000) lira ilâve ölund.uğu takdirde, senelik tahsilat (8 781 282) liraya baliğ olur. 

Diğer taraftan, 1943 yılının son dör> ayında ilk sekiz aylık tahsilatının yarısının tahsil oluna
bileceği farzolunnursa senelik tahsilat (S 448 656) lirayı bulur, 

Bu hesap neticelerine göre, bu tertibin 1944 senesi varidatı 9 000 000 lira olarak tahmin olun
muştur. 

Bu suretle bu fasıl için: 

35 200 000 İthalât muamele vergisi 
75 000 000 İmalât muamete vergisi 
9 000 000 Banka, bankerler ve sigorta şirketleri muamele vergisi olarak ceman 

119 200 000 Lira tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

Dahilî istihlâk vergileri 

(Muhammen miktar : 34 200 000 lira) 

1. — Şeker ve glikos istihlâk yergisi 
1943 yılının ilk sekiz aylık tahsilatı 36 381 823 lira ve 1942 yılının dört aylık tahsilatı ise 

2 250 181 liradır. Buna nazaran senelik varidatın 38 632 004 liraya baliğ olması lâzımgelir. 

Ancak; şekerden-3101 ve 4395 numaralı kanunlar mucibince alınmakta olan resimlerden, mun
zam kısmı teşkil eden varidat bütçesinin fevkalâde varidatı meyanma alınmış olduğundan bu ter
tibe sadece 3101 numaralı kanuna göre alınmakta olan mütehavvil istihlâk vergisi konulmuştur. 

Son fiyat tenzilinden sonra vâki olan satışlar şeker istihlâkinin sanede tona baliğ 
olacağını göstermektedir. 

1944 malî yılına devredilecek stok ile bu yû zarfındaki istihsalin de bu sarfiyatı karşılamaya 
kâfi görüldüğünden, tahminde bu fiyata istinat edilmesinde bir mahzur görülmemiş ve bu tertibe 
ait varidat nıevzımbahis miktar üzerinden ve şu suretle hesap olunmuştur. 

Kilo Verginin se-
Nev'i miktarı Vergisi nelik tutarı 

Şeker 80 000 000 8.15 6 520 000 
Glikoz 3 055 500 55 1 680 000 

8 200 000 

2. — Elektrik ve kavağa» istihlâk vergisi 

Bu vergiden 1943 yılının ilk 8 ayında 2 612 589 lira tahsil olunmuştur. 1 226 759 lira olau 
1942 yılı son dört aylık varidat ta ilâve edildiği takdirde senelik tahsilatın 3 839 348 liraya baliğ 
olması lâzımgelir. 
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Başka bir hesapla 1943 yılının son dört aylık devresinde, sekiz aylık devre zarfında yapılan 

tahsilatın yansı kadar tahsilat yapılabileceği kabul olunursa senelik yekûn 3 918 883 lirayı tutar. 

Bu hesap neticelerine bakılarak 1944 malî yılı için elektrik ve havagazı istihlâk vergisinden 
elde olunacak varidat 3 800 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

3. — Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler iıtihlâk vergisi 

Bu tertipten 1943 malî yılının sekiz ayı zarfında 2 026.297 lira tahsil olunmuştur. Mezkûr yı
lm son dört ayı içinde, 1942 yılının son dört ayı zarfında yapılan tahsilat miktarmca varidat el
de olunacağı muhtemel bulunmaktadır. 

Buna göre senelik tahsilatın 2 951 453 liraya varması icabetmektedir. 

1943 malî yılının ilk sekiz aylık tahsilat rakamlarının seyrine bakıldığı ve bu yılın son dört 
ayı zarfında ilk sekiz aylık tahsilatın yansı kadar tahsilat yapılacağı farzolunduğu takdirde de 
bu tertipten elde edilecek senelik varidatın üç milyon liradan aşağı düşmiyeeeği tezahür eder. 

Bunlara istinaden 1944 yılı için bu tertipten elde olunacak varidat 2 500 000 lira olarak tah
min olunmuştur. 

4. — İthalâttan alınan muhtelif maddeler istihlâk vergisi 

1943 malî yılının ilk sekiz ayı zarfında ithalât eşyasından alınmış olan istihlâk vergisi 4 593 011 
liradır. 

Bu yılm son dört aylık devresi içinde bir evvelki yılın aynı devresi zarfmda yapılan tahsilat mik
tarmca hasılat elde edilebildiği takdirde, senelik yekûn 4 593 011 + 2 191 087 = 6 784 098 lira 
olacaktır. 

Yine; ithalâtın aynı seyri muhafaza eyliyeceği farz ve kabul olunduğu takdirde malî senenin 
son dört aylık devresi içinde elde olunacak Hk sekiz aylık tahsilatın yarısı miktarmdaki varidat ile 
birlikte, "bu tertibin senelik yekûnu 6 889 516 liraya baliğ olacaktır. 

Bu neticeler nazan itibara almarak, 1944 yılı için bu menbadan temin olunacak varidat 
6 700 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

5. — İmalâttan alınan muhtelif maddeler istihlâk vergisi 

Bu vergiden 1943 malî yılmın ilk sekiz aymda vâki tahsilat 8 844 845 liradır. Bu yılm son dört 
ayında, yapılacak tahsilatın 1942 yılınm son dört ayı içinde tahsil olunan miktara müsavi olacağı 
kabul olunursa senelik yekûn 12 887 608 liraya baliğ olur. 

Aylık beyannamelere müsteniden -aylık taksitlerle tahsil olunan bu vergiden senenin son dört 
aymda yapılacak tahsilatın ilk aylara ait tahsilattan aşağı düşmiyeeeği nazara alınarak önümüz
deki malî yıl içinde bütçeye temin eyliyeceği^arıdatm 13 000 000 lira olacağına binaen bu ter
tibin muhammen varidatı olarak bu rakam kabul edilmiştir. 

Bu suretle bu fasıl için: 

8 200 000 Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 
3 800 000 Elektrik ve havagazı istihlâk vergisi 
2 500 000 Ham petrol ve ondan çıkanîan maddeler istihlâk vergisi 
6 700 000 İthalâttan alman muhtelif maddeler istihlâk vergisi 

13 000 000 İmalâttan alınan muhtelif maddeler istihlâk vergisi 

34 200 000 Lira tahmin edilmiştir. 
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Fasıl : 8 

8u ve kara av vergileri i 

(Muhammen miktar : 1 500 000) 
Bu mevzudan 1943 malî yılının ilk sekiz ayı içinde 1 002 923 lira hasılat elde olunmuştur. 

1942 malî yılının son dört ayı zarfından vâki 717 229 lira bu rakama ilâve olunursa senelik yekûn 
1 720 152 lira olur. Bu malî yılın ilk sekiz aylık tahsilatın seyrine nazaran ise senelik tahsilatın 
1,5 milyon lira raddesinde olması beklenilmektedir. * ı 

Buna istinaden 1944 yılı için 1 500 r000 lira tahmin olunmuştur. 

Fa»ü : 9 

- Nakliyat vergisi 

(Muhammen miktar : 12 000 000 lira) 

Bu vergiden 1943 yılının ilk sekiz ayı sonunda yapılan tahsilat 7 476 159 liraya baliğ olmuş
tur. 1942 yılının son dört ayma ait tahsilat 3 349 795 liradır. 

İçinde bulunduğumuz malî yılın mütebaki dört ayı içinde yapılacak tahsilat aynı miktarı bul
duğu takdirde, bu yılın tekmil tahsilatının 10 825 954 liraya varması icabeder. 

Kezalik içinde bulunduğumuz yılın ilk sekiz aylık vasatileri nazara alınmak suretiyle, mü-
taakıp dört ay zarfında 3 700 000 liralık varidat temin edileceği kabul edilirse senelik tahsilat 11 
milyon lirayı tutabilir. 

Teklif olunan zam tutarı da ilâve olunmak suretiyle, bu varidat 12 000 000 lira tahmin olun
muştur. 

Pasü : 1Û 

Sefineler rüsumu 

(Muhammen miktar : 90 000 lira) 

1943 malî yılı ilk ayındaki tahsilat 14 649 liradır. 

88 459 lira olan 1942 malî yılı son 11 aylık tahsilatı da ilâve olunduğu takdirde 103 108 ra
kamı elde olunur. 

Bıi vaziyet, 1943 yılı sonuna kadar bu membadan 90.000 lira hasılat elde edilebileceğini göster
diğinden bu miktar 1944 yılı muhammen rakamı olarak muhafaza ve kabul olunmuştur. 

• '•" : Fasıl : 11 : . - ; " - i ~ v : ı '•' 

Damga resmi 

(Muhammen miktar : 18 000 000 lira) 

1943 malî yılının ilk sekiz ayı içinde damga resmi tahsilatı 11 503 986 lirayı bulmuştur. 1942 
yılının son dört aylık tahsilatı yekûnu da 5 745 267 liradır. 1943 yılının aynı ayları zarfnda aynı 
miktarda tahsilat yapılabileceği farzolunursa senelik yekûn 17 249 253 liraya baliğ olur. 

1943 yılının son dört ayı içinde, tahsilat ilk aylardaki seyrini muhafaza eylediği takdirde de 
senelik yekûn yukarıda zikri geçen miktarı tutar. 

Bu mukayeselerden damga resminin 1944 bütçesine asgari 16 000 000 lira temin edeceği tah-
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min olunmakladır. Teklif olunan zam tutarı da nazara almmak suretiyle bu fasıl için 18 000 000 
lira tahmi% edilmiştir* 

Fasıl : 12 

Tapu harçları ve^ kaydiyeler 

(Muhammen miktar : 5 200 000 lira) 

1943 yılının ilk sekiz aylık tahsilatı 3 83İ 480 -

1942 malî yılının son dört aylık tahsilatı ise 1 600 495 liradır. 

25.."-'5.. 1943 tarihli ve 4415 numaralı kanunla icra edilip bu rakama dahil bulunmayan zam 
tutarını teşkil eden 780 000 lira da ilâve olunduğu takdirde senelik yekûn 6 211 975 liraya ba
liğ olur. 

1 Diğer taraftan, 1943 malî yılının son dört ayında,, ilk sekiz aylık tahsilatın yarısının elde edi
lebileceği kabul olunursa senelik tahsilat 5 747 200 lirayı bulabilecektik 

Ancak önümüzdeki yıl zarfında gayrimenkul tedavülünün aynı seyri muhafaza etmiyeceği dü
şünülerek, bu fasıl varidatı bir miktar noksaniyle 5 200 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 13 

Mahkeme harçları 

(Muhammen miktar : 2 İÖÖ 000 lira) 

1943 yılının ilk sekiz aylık tahsilatı 1 569 963 ve 1942 malî yılının son dört aylık tahsilatı 
1 064 105 lira olduğuna göre tahsilatın 2 634 068 lirayı bulması beklenebilir. 

Diğer taraftan, bu malî yılm son dört ayı zarfında, sekiz aylık devre zarfında yapılan tahsi
latın yarısı miktarında varidat elde edileceği kabul olunursa senelik tahsilat yekûnunun 2 354 944 
lira olması icabeder. 

Her iki hesaba nazaran da, senelik varidatın 2 milyon liradan aşağı düşmiyeceği anlaşılmakta 
olduğundan 1944 yılı için bu faslın varidatı 2 100 000 lira olacak tahmin edilmiştir. 

Fasıl :14 

Pasaport, Kançılarya m ikamet tezkereleri harçları 

(Muhammen miktar : 250 000 lira) 

, 1943 malî yıbtnın ilk sekiz ayı zarfında bu faslı teşkil eden harçlardan yapıdan tahsilat 
199 364 liradır. Müteakip dört ayîık devre zarfında bu miktarm yarısı kadar tahsilat yapılabile
ceği kabul olunduğu takdirde senelik tahsilâtm 299 046 liraya verması icap eder* 

Ancak bir çok sebepler tesiriyle* azalıp* çö§fclma istidMntr gt&tereû bu haralardan bu mik
tarda tahsilat yapılabileceğine muhakkak nazariyle bakılamadığından, 1944 yılı için bu fasla 250 0ÖÖ 
lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 15 

Noter harçları 

. (JüCuhammen miktar : 1 200 000 lira) 

1943 malî yılmin sekiz aylık tahsilatı 891 130 lira, 1942 son. ç$rt aylık tahsilatı 465 151 lira-
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dır. Buna nazaran senelik tahsilâtm 1 356 281 lira" olması lâzımgelir. Bu neticeye bakılarak 1944 
için bu fasıl varidtı X 200 000 lira thmin olunmuştur. 

Ma :is 
Diğer "harçlar 

(Muhammen miktar : 51 000 lira) 

; 1 . — Nüfus harçları 

1944 yılınm 1 aylık tahsilatı 2 537, 1942 yılinin 11 aylik tahsilatı 49 172 ira tutmakta ol
masına nazaran senelik yekûnu 51 709 ıra olması lâzımgelirse de önümüzdeki yıl içinde tahsila
tın aynı seyri muhafaza edememesi ihtimaline binaen, bu maddeden elde olunacak hâsılat 1943 
bütçesinde olduğu gibi 40 000 lira tahmin olunmuştur. 

2. — Eczane, ecza depoları ve ihtisas vesikaları harçları 

1942 malî yılında bu maddenin senelik varidat yekûnu 4 174 liradan ibaret bulunmuştur. 
Gerek bu ve gerekse 1943 yılınm ilk ayı zarfındaki tahsilatın 311 ira olmasına bakılarak 1944 
yılı için 1943 de olduğu gibi 3 000 lira tahmin edilmiştir. 

3. — ihtira beratları 

1942 malî yılındaki tahsilat 8 774 liradır. 1943 malî yılının ilk ayı zarfındaki tahsilâtm da 
941 lira olmasına göre 1942 yılında da bu menbadan elde olunacak varidatm 8 000 liradan ibaret 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Bu suretle, işbu fasıl için yapılan tahminler: 

40 000 Nüfus harçları 
3 000 Eczane, ecza depoları ve ihtisas vesikaları harçları 
8 000 İhtira beratı, olmak üzere ceman 

51 000 Lira tutmaktadır. * 

Fasıl : 17 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

(Muhammen miktar : 200 000 lira) 

1943 malî yılının birinci ayında hayvan sağlık zabıtası resmi tahsilatı 18 523 liradır. 1942 yı
lının son 11 ayı zarfındaki tahsilâtm 216 971 lira olmasına bakılarak bir sene zarfındaki yekûnun 
256 222 lira olacağına hükmetmek mümkün olursa da, önümüzkeki yıl içinde tahsilatın aynı seyri 
muhafaza eylemesine muhakkak nazariyle bakıJmıyacağmdan bu yıl için 200 000 lira tahmin olun
muştur. 



ÜÇÜNCÜ GRUP * ^ 
İnhisarlar safi hasılatı 

Fasıl : 18 
Tütün tuz, kahve, çay, ispirtçye ispirtolu itkiler, rövelver; fişek ve patlayıcı maddeler 

' ' • • • / • kibrit ve çakmak 

1. — Tütün, tuz, kahve, çay, ispirto ve ispirtolu içkiler, rövelver fişek ve patlayıcı maddeler: 
1943 malî yüının ilk sekiz ayı zarfında 69 milyon lira tahakkuk etmiştir. Mütebaki dört ay 

zarfında bunun yansı nispetinde tahakkuat olduğu kabul olunursa hasılat 104 milyon liraya ula
şır. Satışlarda görülen inkişaf ve maliyet fiyatlarında hâsıl olan tereffülerde gözetilmek suretiyle 
1944 malî yılı için bu fasla ait varidat 93 000 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

2. — Kibrit ve Çakmak 
Hükümetçe satın alınarak İnhisarlar Umum Müdürlüğüne devredilen ve muvakkat idare tara

fından işletilmekte olan bu inhisar halen-zararla işlemekte olmasından ve önümüzdeki yıl zar
fında da vaziyetinde bir değişiklik vukuu melhuz bulunmamasından dolayı bu fasla bir şey konul
mamıştır. 

Fasıl : 19 
Oyun kâğıdı 

(Muhammen miktar 50 000 lira) -
Oyun kâğıtları inhisarından ilk 8 ay zarfında tahsilat vâki olmamıştır. 1943 malî yılı zarfında

ki hasılat 40 000 liradır. Bu inhisarı idare etmekte olan Kızılay cemiyetinden alınan malûmata na
zaran önümüzdeki yıl zarfındaki satışın 20 bin düzüne yani 240 000 desteyi bulacağı anlaşılmak
tadır. 

Beher deste kâğıttan alınan inhisar resmi 100 kuruş Hazinenin bu resimdeki hissesinin yüz
de 25 olduğuna göre bu membadan elde edilecek varidatın 60 000 lirayı bulması icabeder. 

Ancak satışın, umulan miktarı bulunacağına muhakkak nazriyle bkılması caiz görülmediğin
den 1944 için bu varidat 50 000 lira tahmin olunmuştur. . ' ; i 

DÖRDÜNCÜGRUP 
Devlete ait emval ve emlâk hasılatı 

. Fasıl : 20 
Devlet ormanları 

Devlet ormanları mülhak bütçe ile idare edildiği ve bu bütçenin önümüzdeki yıl zarfında varidat 
fazlası elde edilmesi tahmin edilmediği için bu fasla bir şey konulmamıştır. 
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Fasıl: 21 

Gayrimenkul 4car ve ecrirndsüler 

(Muhammen jjıiktar|00 000 lira) 

1. — îcar bedeli 

1943 malî yılı bir aylık haliye tahsilatı 30 188 lira, 1942 yılının son on bir ayı zarfındaki haliye 
tahsilatı da 291 359 liradır. 1942 malî yılı sonunda' alınmış olan icar bedeli yekûnu ise 306 495 liraya 
baliğ olmuştur. Bu rakamlara nazaran 1944 yılı zarfında da 300 000 lira temin edileceği tahmin 
olunmaktadır. 

2. — Ecrimlsil 

Bu maddenin 1942 yılı zarfındaki tahsilatının 108 489 lira olmasına bakılarak 1944 yılı için 
100 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bu suretlebu fasıl muhammeuatı: 

300000 îcar bedeli; 
100 ÖOÖ ferhnisil olmak üzere 

400 000 lira tutmaktadır. 

Jhaû: 22 

Menkul ve gayrimenkul mallar satış hasılatı 

. . - . ' • • (Muhammen miktar: 3 950 000 lira) 

1. — Menkul mallar satış bedeli 

1943 yılı ilk sekiz aylık tahsilatı 1.93.6 937 lira olup 697 964 lira tutan 1942 yılı son dört aylık 
tahsilatı da ilâve olunduğu takdirde senelik yekûn 2 634 901 liraya baliğ olur. 

İleride aynı miktarda varidat elde olunmasına muhakkak nazariyle bakılamayacağından 1944 yılı 
için bu fasla 1 700 000 lira konmuştur. 

2. — Peşin para ile satılan gayrimenkul mallar satış bedeli 

1943 yılı sekiz aylik hasılatı 557 055 liravve. 1942 yılı dört aylık hasılatı 466 779 lira olan bu fasla 
1944 yılı için 1 000 000 lira konulmuştur. 

3. — Taksitle satılan gayrimenkuller 

1943 yılının sekiz ayı ile 1942 yılının dört ayinda bu tertipten 907 584 lira hasılat elde edil
miştir. Buna nazaran işbu taksit bedellerinden 1944 malî yılı zarfında 1 000 000 lira gelir temini 
mümkün görülmededir. 

4. — Borçlanma taksitleri 

Bu tertipten 1943 yılının sekiz ayı zarfında 188 013, 1942 yılının son dört ayı içinde 11 648 lira
lık tahsilat vâki ve bu rakamlar nazara alınarak 1944 yılı için bu tertipten elde olunacak hasılat 
250 000 lira tahmin olunmuştur, 
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Bu fasıl için 

1700 000 Menkul malar satış bedeli 
1000 000 Peşin para ile satılan gayri menkuller satış bedeli 
1 000 000 Taksitle satılan gayrirfiftıkuüeır satış bedeli 

250 000 Borçlanma taksitleri satış hasılatı olmak üzere cem'an 

3 950 000 lira tahmin olunmuştur. ; £ ; a i: 

BEStNöt GtmP J 

Devletçe idare edilen müesseseler 

Fani: 2$ 
Devlet Demiryolları ve limanlan 

Fasıl: 24 
Posta, Telgraf ve Telefon 

Bu idareler henüz Hazineye hasılat temin edecek vaziyette olmadıklarından bu fasıllara varidat 
konulmamıştır. 

Fasıl: 2ft 
Darphane ve Damga matbaası hasılatı 

(•Muhammen miktar: 80 600 lira?) 
Darphane ve Damga matbaasının 1943 malî yılı sekiz aylık hasılatı 68 000 liradır. Eldeki işlere 

nazaran sene sonunda bu hasılatı 80 000 lirayı bulacaktır, önümüzdeki yıl zarfındaki varidatın da 
bundan aşağı düşmiyeceği anlaşılmakta olduğumdan bu- fasla 80 000 lira konulmuştur. 

Fani: 2fr 
Resmî matbaalar hasılatı 

(Muhammen miktar: 50 000 lira) 
1943 yılı bir aylıfc ta^sil^ı ile 1942 yılı on biraylık tahsilatı yekûnu 31 704 lira o\m bu faslın 

1944 yılı hasılatı 50f 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fani: 27 
Resmî mekteptör hasılatı 

-' (Muhammen miktaf: 50 000 lira?) 
1942 malî yılındaki hasılatı 55 000 lira olan bu-fasla 1944 yılı için 50 000 lira konulmuştur. 

Fani: 21 
Sulama idareleri hasılatı 

(Muhammen miktar 200 000 lira) 
Hasılatı bu fasla irat edilmekte olan Konya ovası sulama idaresinin 1942 mali yüı zarf nida temin 



eylediği varidat yekûnu 94 994 liradır. 1943 senesi içinde, tarifelere bir miktar zam yapflmış ve Tar
sus ve Aydın ovalarmdakr bazı sahaların sulanmasına paslanmış olması sebebiyle, 1944 yılmda bu 
hasılatın 200 000 lirayı bulacağı anlaşılmıştır. -

" . ' . . • ' ' ' • • •• t t o f : 1-,'i'i' •• :-' :- , . ; 

hy . ' ^T Bâ^yo hasılatı 'ri* 

(Muhammen miktar: 1 400 000 lira) 
* - • . . 

1943 yüı «ekiz aylık tahsilatı ile 1942 yılının dört aylık tahsilatı 1 383 35Î lirayı bulmakta olması 
ve radyo abonelerinin günden güne artmakta bulunması nazara alınarak 1944 yılı için bu fasla, 1942 
malî yılına nazaran 300 000 lira fazlasiyle 1400 000 lira konulmuştur. 

Fasıl : 80 

Diğer müesseseler hasılatı 

(Muhammen miktar 200 000 lira) 

1942 yılı hasılatı yekûnu 210 830 lira olan ttu fasıl varidatı 1944 yılı için 200 000 lira tahmin 
olunmuştur. 

ALTINCI GRUP 

Umûmî müesseseler ve'şirketler hasılatınlan Devlet hissesi 

Fasıl :31 

İmtiyazlı demiryollarından alınan 

Geçen senelerde olduğu gibi bu sene de varidat tahminine imkân görülememiştir. ' 

Fasıl : 32 

Fenerler hasihtı mukabili alınan 

(Muhammen miktar 50 000 lira) 

4076 numaralı kanuna göre fenerler gayrisafî hasılatının yarısı Hazineye verilmektedir. Dev
let Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1943yılı bilançosuna nazaran bu hasılat 230 bin lira
dır. Ancak bu hasılattan Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne kâlacâk:kısmin 175 000 
liradan aşağı olamıyacağı zikri geçen kanun hükmü iktizasından bulun duğunlan bu «hasılat 1944 
yılı için 50 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 33 

Mükerrer Sigorta şirketinden alman \ 

(Muhammen miktar 225 000 ura) 

Bu varidat mükerrer sigorta inhisarının işletilmesi mukabilinde şirketten maktuan alınan 
200 000 lira ile hasılattan alman hisseden terekküp etmektedir. 1942 yılında 241 334 lira alın
dığı gözönünde tutularak 1944 yılı için 225 000 lira tahmin olunmuştur. 



Pasü : 34 . - n~ ^ 
f Mukavelesi mucibince Musul'petrolîanndan aîinan 

(Muhammen miktar 750 000 lira) 

1943 malt ylı içinde Musul petrolîanndan alınmış olan hisse 808 160 liradır. Bu rakam, istih
sal ve satış yaziyeti önümüzdeki yıl zarfında bu membadan elle olunacak hasılatın 750 000 lira 
dan aşağı düşmiyeeeğini göstermekte olmasından bu fasla 1944 yjlı için varidat 750 000 lira tah-
mm olunmuştur. 

. , . . ' ; • ! . YEDÎNCt GRUP 

Müteferrik varidat / 

Pasü : 35 

Hazine muamelelerinden mütevellit varidat 

(Muhammen miktar 1 340 000 lira) 

1. — Hazine portföyü ve iştirakleri geliri : 

Hazine portföyü ve iştiraklerinden 1942 de 748 736 lira gelir elde olunmuştur. Mevcut iştirak
ler ve hisselere nazaran bu fasla 1944 yılı için 840 bin lira konmuştur. 

2. - P a k 

1942 malî yılı hasılatı . 1 846 164 lirayı bulmakta ise de, Hazinenin halen . muhtelif bankalarla 
olan muamele ve hesaplarına nazaran bu hasılatm önümüzdeki malî yıl içinde 500 000 lira tutaca
ğı anlaşılmakta olduğu cihetle 1944 yılı için bu fasla 500 000 lira konulmuştur. 

Böylece işbu fasıl yekûnu: 

840 000 Hazine portföyü ve iştirakleri geliri 
500 000 Faiz, olmak üzere ceman 

1 340 000 Lirayı bulmaktadır. ' 

Pasü : 30 

Askerlik mükellefiyeti 

(Muhammen miktar : 500 lira) 

1942 yılı sekiz aylık tahsilatı 265 lira, 1942 dört aylık tahsilatı 135 lira olan bu fasla 1944 yılı 
için 500 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl :37 

Kıymetli evrak 

(Muhammen miktar : 250 000 lira) 

1942 yılı hasılatı 262 487 lira olan bu faşla 1914 yılı için 250 000 Ura tahmin olunmuştur. 
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Fasıl : 38 

Muayyen masraflar karşılığı varidat 

(Muhammen mik||r : 195 000 lira) 

1. — Kambiyo murakabesi mukabili Cumhuriyet Merkez Bankasından alman 

Bu işinİtstilzam eylediği masraf mukabili Türkiye Cun^uriyetij Mê fcez Bankasından 1944 yı-
lmda a b n a & 125 bin lira aynen konulmüştt]tr«, 

2. — Teftiş mukabili şirketlerden alman 

1943 yılı bir aylık tahsilatı 6 503 lira ve 1942 yılı 11 aylık tahsilatı 64 067 lira olmasma naza
ran senelik tahsilatın, 70 000 lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. 

Şu vaziyete göre 1944 yılı için yine 70 000 lira tahmin olunmuştur. 

3, — Teberruat 

Miktarım tahmin mümkün olmadığı cihetle bu,'aya bir şey konmamıştır. 

Fasü :39 
Eski alacaklar 

(Muhammen miktar : 300 000 lira) 

1. — TÜifVüattan istirdat 

1942 yılı tahsilatı 282 924 lira olmasma göre 1944 yılı için 200 000 lira; tahmini muvafık görül
müştür. 

2. — Mülga vergiler bakayası 

1942 yılı tahsilatının 257 795 lira» olmakla beraber miktarının seneden seneye azalmakta bulun
ması gözönüne alınarak bu tertibe 1944 ytlı için 100 000 lira konulmuştur. 

. , . ; ' . . - . • Fasıl : 40 

Cezalar 

(Muhammen miktar : 3 900 000 lira) 

1. — Para cezaan 

1943 yılı sekiz aylık tahsilatı 580 542 lira, 19 liradır. Buna nazaran senelik tahsilâtm 23 122 4 
nazaran sene sonunda bu maddeden 1 036 169'"lira tahsil olunacağı anlaşılmaktadır. 

Bu vaziyete nazaran 1944 yılı için 900 000 lira tahmini mümkün görülmüştür. 

2. — Zamcezalan 

1943 yılı sekiz aylık tahsilatı 2 357 231 lira 1942 yılı son dört aylık tahsilatı ise 1 683 782 
- liradır. Buna nazaran senelik tahsüâtniJ 4 0*12 013 lira olması lâzımgelirse de, bu rakamlara varlık 

vergisi. mükelleflerinden alman ve önümüzdeki sene zarfında aynı miktara varmryaeak olan ceza
lar da dajiil bülundu|uttdân, 1944 yılı için bu fasla 3 000 000 lira tahmini muvafık bulunmuştur. 
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Eaaû :41 

İstanbul üniversitesi hasılatı 

(Muhammen miktar : 100 000 lira) 

1942 yılt tahsilatının 133 953 lira olmasına bakılarak 1944 yılı için 100 000 lira tahmin olun
muştur. 

Fasd : 42 

Müteferrik hasılat 

(Muhammen miktar : 6 000 000 lira) ; 

1943 yılı sekiz aylık tahsilatı 3 408 622 lira, 1942 yılı son dört aylık tahsilatı ise 19 713 850 
liradır. Buna nazaran senelik tahsilatın 23 122 472 lirayı feuim#sı lâzımgelirse de bu miktarın 
ceman 15 740 470 liraya baliğ olan kısmını, bazı hesapların tasfiyesi neticesi olarak mevzuubahis 
devrelerde bu fasla irat edilmiş bulunan istisnai varidat teşkil etmektedir. 

önümüzdeki yıl zarfmda alınması mümkün bulunmayan bu miktar tenzil edildiği takdirde 
tehminde istinat ediebilecek 7 382 000 rakamı elde olunur. 

Bu neticeye nazaran : 1944 yılında bu maddeden 6 000 000 lira elde edilebileceği anlaşıldığın
dan bu fasil için muhammen miktar olarak bu miktarın kabulü muvafık bulunmuştur. 

SEKİZİNCİ GRUP 

Muvakkat vergiler 

Fasü : 43 

İktisadi Buhran vergisi 

(Muhammen miktar : 37 000 000 lira) 

1. — Hizmet erbabından 

1943 malî yılının ilk sekiz ayında 24 730 992 .lira ve 1942 malî ylmm son dört ayında da 
5 779 510 lira tahsil edildiğine göre senelik tahsilatın 30 510 502 liraya varacağı kabul edile
bilir. Diğer taraftan 1943 malî yılınm ilk sekiz aylık haliye tahsilatı olan 24 629 375 liradan 
merkezce memur ve müstahdem maaş ve ücretlerinden toptan tevkif ve mahsup edilen 10 168 700 
liranın tenzilinden sonra geri kalan ve nakdî tahsilatı ifade eden 14 460 675 liranın yansının ya
ni 7 230 337 liranın 1943 senesi son dört ayında tahsil edileceği kabul edilebilir. Bu takdirde: 

24 730 992 1943 malî yılı sekiz aylık haliye ve sabıka tahsilatı 
7 230 337 » » » son dört âymjLa .tahsil edilecek olan miktar 

31961329 lira «enelik »tahsilat-vsâkı olacağı tahmin olunabilir. 

1943 malî yılmda toprak mahsulleri te|kilâtmcUitisUtoda«n-iedilenlerin ücretlerinden ve memur-
lfliîa 4500 nııraaralı kanun mucibince verimi* r $p, ilâve maaşlarından kesilmiş bulunan vergilerin 
arizi mahiyette olduğu da gö^tiler^k J.944 nialî yılı için (30 ($0 000) lira tahmin olunmuştur. 

2. — Sair kaaanç erbabuHbaı 

1943 malî yriıjsejfeiz şymda C5 5J-2 Q27) liça ve 19_42 mşlî yümın &qn dört ayında (1 349 506) 
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lira tahsil edilmiş olduğuna göre 1943 senesi tahsilatının (6 862 133) liraya varacağını kabul et
mek mümkündür. Bu hesaba ve muhtemel görülen inkişafa göre 1944 malî yılı için (7 000 000) 
lira tahmin olunmuştur. 

Netice itibariyle bu fasıl yekûnu : 

30 000 000 Hizmet erbabından 

7 000 000 sair kazanç erbabından olmak üzere 

37 000 000 liraya baliğ olmaktadır. 

Fasıl yekûnu : 44 
Muvazene vergisi 

(Muhammen miktar : 34 000 000 lira) 

1943 malî yılı ilk sekiz aylık tahsilat yekûnu (28 458 580) ve 1942 malî yılının son dört aylık 
tahsilatı (7 415 954) lira olduğuna göre 1943 yılı tahsilatının sene sonuna kadar (35 874 534) 
liraya varacağı kabul edilebilir. 

Diğer taraftan aylık tahsilat miktarlarının, değişmiyeceği nazarı itibare alınarak 1943 malî 
yılı sekiz aylık haliye tahsilatı olan (28 318 286) liradan» memur ve müstahdem maaş. ve ücretle
rinden, merkezde toptan tevkif ve mahsup edilen (10 997 102) liranın tenziliyle geri kakm ve 
nakdî tahsilatı ifade eden (17 321 184) liranın yarısının yani 8 660 592 liranm J943 senesi son 
dört ayında tahsil edilebileceği ve bu suretle 1948 senesi tahsilat yekûnunun : • 

28 458 580 1943 senesi ilk sekiz aylık hal iye ve sabıka tahsilatı 
8 660 592 1943 senesi son dört ayında yapılaeak tahsilat 

37 119 172 liradan ibaret olarak kabul edilmesi mümkündür. 

1943 malî yılında toprak mahsulleri teşkilâtında istihdam edilenlerin ücreti' rinden ve memurlara 
4500 numaralı kanun mucibince verilmiş olan ilâve maaşlardan kesilmiş bulunan vergilerin arizî ma
hiyette olduğu da gözetilerek 1944 senesi k-hı ül 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

KISIM : II 

Fevkalade varidat 

BtEtNCÎ GRUP 

Müdafaa vergileri 

Fasıl: 46 

Gümrüklerde kullanınlan evraka yapıştırılan müdafaa pulu hasılatı 

(Muhammen miktar : 250 000 lira) 

1943 yılmın sekiz aylık tahsilatı 146 778 lira ve 1942 malî yılı dört aylık tahsilatı 139 846 li
radır. Buna nazaran senelik tahsilatın 306 624 lira olması beklenebilir. 

Başka bir hesapla 1943 yılmın son dört ayı zarfında, sekiz aylık tahsilatın yarısı miktarınca 
hasılat elde edilebileceği farzolunduğu takdirde ise senelik yekûn 247 000 Ura olur. 

Bu neticelere nazaran 1944 yılı için bu varidat 250 000 lira tahmin olunmuştur. 

l* # t 4 
* # " » ! İ - , 
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Fasıl : 47 

tnhisar maddelerinden alınan müdafaa vergisi 

(Muhammen miktar : 71 000 000 lira) 

Hasılatı, evvelce bütçe haricinde kalmış olan inhisar maddeleri müdafaa resminin 1943 yılı 
8 aylık devre zarfındaki tahakkukatı 40 000 000 liradır. Mütebaki dört aylık devre zarfında bu 
miktarın yarısı nispetinde tahakkuk yapılabileceği kabul olunursa senelik yekûnun 60 000 000 lira
ya baliğ olması icabeder. Bu rakamlar ve içinde bulunduğumuz yılın 8 aylık satışları ile bu satıh
ların geçen yıla nazaran takip eylediği seyir göz önünde bulundurulmak suretiyle, 1943 yılı için 
bu varidat 71 000 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 48 

Kibritten alınan müdafaa vergisi 

(Muhammen miktar 6 500 000 lira) .. 

1943 malî yılı sekiz aylık tahsilatı 5 178 .881 liradır. 1942 yılının son dört aylık tahsilatı 
olan 1 109 445 lira ile, 4415 numaralı kanunla icra -edilip bu rakama dahil bulunmıyan kutu ba
şına 0,75 kuruşluk zam tutarı olan 400 000 lira da ilâve olunduğfü takdirde bu yekûn 6 688 326 
lirayı bulur. 

Diğer taraftan, 1943 yılının son dört ayı içinde, sekiz aylık devre zarfındaki tahsilatın yüzde 
ellisi kadar tahsilat yapılabileceği kabul edilirse senelik varidatın 7,5 milyon lirayı aşması 
icabeder. 

Her iki hesaba nazaran senelik varidatm 6,5 milyondan aşağı düşmiyeceği anlaşılmakta bulun
duğundan İ943 yılı için bu miktarın kabulü muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 49 

Posta ve. telgraf müraseleleriyle telefon abone bedellerinden alınan müdafaa vergisi 

(Muhammen miktar : 2 400 000 lira) iî ! 

1943 yılı 8 aylık tahsilatı 1 660 045 lira, 1942 yılının son dört aylık tahsilatı 741 965 liradır. 
Buna nazaran senelik yekûnu 2 400 000 liraya baliğ olması ihtimal dahilindedir. 

Diğer bir hesapla, 1943 yılının son dört ayı içinde, sekiz aylık tahsilatın yarısı kadar hasılat 
elde edileceği farz ve kabul olunursa senelik yekûn 2 490 000 lira olur. 

Bu neticelere istinaden bu fasıl varidatı 1944 yılı için 2 400 .000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl ; 50 

Binalardan alınan müdafaa vergisi 

(Muhammen miktar : 3 000 000 lira) " 

Bu faslın, 1943 yılı sekiz aylık tahsilatı 2 117 936 lira, 1942-yılı dört aylık tahsilatı ise 903 425 
lira olmasına göre senelik yekûnun 3 021 361 liraya.baliğ olacağı anlaşılmaktadır. 

Bu netice nazara alınarak 1944 yıh için 3 Q0O 000 lira tahmin olunmuştur. 
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İKİNCİ QfiUV 

İstisnai varidat 

Ynsâ. : 51 

Gümrük çıkış vergisi 

(Muhammen miktar : 25 400 000) 

1943 malı yılının sekiz aylık haliye tahsilatı 17 185 973 liradır. Bu senenin mütebaki dört 
ayı zarfmda, 1942 yılının son dSrt aylık tahısüâtı kadar tahsilat yapılacağı farzolunduğu takdirde 
senelik yekûn 27 400 000 lirayı bulur. 

Başka bir hesapla 1943 yılının son dört a$y zarfında sekiz aylık tahsilatın yansı kadar varidat elde 
olunacağı farzedildiği halde ise sene yekûnunun 25 878 959 lira olması icabeder. 

Her iki hesaba nazaran da, bu tertipten elde olunacak varidatın 25 milyon liradan aşağı düş-
miyeceği anlaşıldığından 1944 şrömâa fbu varidat 25 400 000 lira tahmin olunmuştur. 

fasû : §$ 

'Tro/yyü/te T68ttt\ 

(Muhammen miktar: 4 500 000 lira) 

1943 yılı sekiz aylık tahsilata $;.)H$ 211 taı ve 1942 dört ayljk tahvilâtı da 1 040 617 lira olma
sına göre sene sonunda tahsilat yekûnunun 4 000000 liradan aşağı düşmiyeceği anlaşılır. Sinema
lardan damga resmiyle birlikte alınmakta olan resimlere teklif edilen zamdan tahsil edilecek fazlai 
varidat da nazara alınmak suretiyle %u fasfl için 4 500 !0(K) lira tahmin olunmuştur. 

F«Mİ:53 

Hava kuvvetlerine yardım vergisi 

(Muhammen miktar: 20 000 000 lira ) 

1943 malî yılının ilk sekiz aylık tahsilâtr 17 408347 lira ve 1942 malî yılının son dört aylık tahsila
tı 4 525 242 lira olmasına göre senelik tahsilat 21 933 589 liraya baliğ olabilecektir. 

Diğer taraftan 1943 malî yılmm ilk sekiz aymda yapılan 17 307 985 liralık haliye tahsilatından bu 
müddet zarfında merkezce toptan tevkif ve mahsup edilen 6 400 164 lira tenzil edildikten sonra geri 
kalan miktarm yarısmm yani 5 453 910 liranın 1943 senesinin son dört ayında aynen tahsil edilebile 
ceği farz olunursa »enelik tahsilâtm: 

17 408 347 1943 malî yılmm ilk sekiz aylık haliye ve sabıka tahsilatından 
5 453 910 1943 malî yılmm son dört aymda tahsil edileceği tahmin olunan 

22 862 275 liraya varacağı kabul edilebilir. 

1943 malî yılında Toprak "Mahsulleri vergisi teşkilâtından istihdam edilenlerin ücretlerinden ve 
memurlara 4500 numaralı kanun mucibince- verilmiş olan ilâve maaşlardan kesilmiş bulunan vergilerin 
arızî mahiyette olduğu da gozetflerefe T944 senesi için 20^000 000 lira tahmin olunmuştur. 
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" . ; " ; ^ ^topr ak Mökâtâİert vergîâi 

(Muhammen miktar: 118 000 OOOlira) 

Toprak Mahsûlleri vergisi kanununun tatbikatından elde edilen neticeler ve Mayış gayesine kadar 
âlııiatcak mahsûllerin karşılığı da dâhil olduğu halde bu verginin 1943 malî senesi zarfmda 80 ilâ 90 
milyon lira arasında bir hasılat temin edeceği hesap ve tahmin olunmaktadır. Bir kısmı mahsûllerin 
bilhassa hububatta tatbik edilen ölçme, usulünün verdiği neticeler memeleket hububat istihsaline na 
zaran mucibi memnuniyet görülmediğinden Önümüzdeki sene için eibayet usulünde esaslı değişiklikler 
yapılması dermiş olunmuş ve bu hususda Yüksek Meclise bir kanun lâyihası takdim edilmiştir. Bu hası
lat ve tadilâttan sonra öıîÜHiüMekî sone yanlız hububattan 79 -milyon bakliyattan 6 milyon ve diğer yer
giye tâbi mahsûllerden de 33 milyon lira ki cem'an 118 milyon lira Toprak Mahsûlleri vergisi temin 
edilebileceği ümit edilmektedir. 

Fasıl : 55 

4385 numaralı kanun mucibince seherden alman munzam istihlâk vergisi 

(Muhammen miktar 70 000 000 lira) 

Adî varidat meyanında bulunan şekerden alınan mütehavvil istihlâk vergisi mucip sebeblerinin 
izahı sırasında da arzolunduğu üzere şeker fiyatlarının tenzilinden sonra satışların takip eylediği 
seyir senelik satışm 80 000 tondan aşağı olmıyacağım göstermiştir. 

Halen, serbest piyasaya satılan küp şekerden kilo başına 102 kristalden 85 kuruş, dar ve değiş
mez gelirlilere tevzi olunan küp şekerden 57,5 kristalden 40,5 kuruş munzam istihlâk vergisi alın
maktadır. 

İstihsal ve istihlâk edilen küp ve kristal şeker arasmdaki nisbetin de %30 olduğu nazara alın
mak suretiyle, bu resimden temin edilecek varidat 70 000 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

ÜÇÜNCÜ GRUP 

Hususi membalar 

Pagû : 56 

4060 numaralı kanun gereğince elde edilecek mebaliğ 

(Muhammen miktar 16 000 000) 

Bankalarla şirketler ve bazı sandıklar ihtiyat akçeleriyle ihtiyaçtan fazla paralarını 4060 numa
ralı kanun mucibince hazinece çıkarılacak bonolara yatırmağa mecbur bulunmaktadırlar. Bu bono
ların haziran 1943 başındaki mevcudu 1163 499 lira idi. 29 şub^t 1944 deki miktar ise 117 533 000 
dır. İhtiyat akçesi miktarı yükseldikçe bono miktarı da tezayüt etmektedir. Buna nazaran 1944 malî 
yılı için de bu menbadan elde edilecek varidat 16 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Fasü : 57 

Mülî piyango hasılatı 

(Muhammen miktar :4 000 000 lira) 

Millî piyango teşkiline dair 3670 sayılı kanunnn 11 nei maddesi mucibince şimdiye kadar piyan-
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go san hasılatı bir taraftan bütçeye irad diğer taraftan Millî Müdafaa Vekâleti (Hava kısmı) 
bütçesinin Levazım ve Teçhizatı harbiye faslma tahsisat kaydolunmakta idi Bu defa fevkalâde 
bütçeye alman bu menbadan bilançosuna nazaran 1944 malî yılı için de 4 000 000 lira elde edilece
ği anlaşılmıştır. 

Fasıl : 58 
MiUî Müdafaa istikraz* 

(Muhammen miktar: 35 000 000 Ura) 
4275 numaralı kanunla verilen mezuniyete istinaden bu sene 35 000 000 liralık istikraz akdedil

mesi kararlaştırılmış olduğundan mezkûr miktar bu fasla aynen konulmuştur. 

•*"'fe<;*.ı 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 12 .V . 1944 
Esas No. 1/201 
Karar No. 65 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 29 . I I . 1944 tarih ve 6/664 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulup Encümenimize havale buyurulan 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nunu lâyihası ile bu lâyihaya bağlı cetveller tetkik ve müzakere olundu. 

Harbin beşinci senesi sonuna yaklaşırken, Avrupa kıtasında harp dışında kal
mak veya tarafsızlıklarını koruyabilmek imkânlarını bulmuş olan memleketlerin 
cümlesinde olduğu gibi memleketimizde de, umumî harp durumunun malî ve 
iktisadi cephelerden devamlı tesirleri şiddetinden kaybetmiş değildir. 

Bir kaç senedenberi, memleket müdafaasını sağlamak ve kuvvetli bir orduyu 
ayakta tutmak maksadiyle geniş ölçüde fedakârlıklara katlanırken karşılaştı
ğımız çok çetin ve önemli mesele fiyatlarda görülen devamlı yükselmelerdir. 

Fiyatlarda istikrarsızlık yalnız iktisadi ve içtimai nizama zarar vermekle kal
mıyor, bütçelerde de muvazene teminini çok güçleştiriyor. Fiyatların bütçeler 
ve bütçelerin de fiyatlar üzerindeki mütekabil tesirleri aşikârdır. 

Bazı memleketler çok ağır harp şartları içinde bulunmalarına ve Merkez Ban
kalarının yardımlarından müstağni kalmamış olmalarına rağmen harp ekono
misi icaplarına sıkı bir şekilde riayet etmek suretiyle harpten evvel mevcut fi
yat seviyelerinde büyük değişiklikler vukuunu önliyebildiler. 

Bizde, başta ekmek olmak üzere bazı mahdut maddeler istisna edilecek olur
sa istihlâk bahsinde sıkı ve geniş bir tahdit rejiminin kurulamamış olması, an
cak böyle bir rejimle ve Hazine kanalı ile piyasaya intikal eden iştira vasıta
larının tekrar Hazineye dönmesini temin eden ve kapalı devre diye ifade edilen 
tedbirler manzumesinin tatbikma imkân hâsıl olamaması, hayat pahalılığına yol 
açmış bulunuyor. 

Harbe tekaddüm eden senelerde milletlerarası ticaretin çok darlaşmasına se
bep olan gümrük himayeleri, kontenjan, döviz kontrolü, kliring ve takas usul
leri, her türlü sanayi mamulleri bakımmdan ihtiyaçlarının büyük kısmını it
halâtla temin eden memleketimizde tesirlerini göstermiş olduğundan, harp dev
resine stoksuz girmiş bulunduğumuzu ve harp içinde de muhtaç bulunduğumuz 
maddeler ithalâtının son derecede zorlaşmış olduğunu unutmamak lâzımgelir. 
Sanayileşme işlerine harbin müsaadesi nisbetinde devam etmiş olmamıza, istih
sali artt ırmak için sarf edilen gayretlere ve bazı yeni tesisler vücude getirmiş 
bulunmamıza rağmen, sanayi tesisatı için lüzumlu makinelerin ithalindeki güç
lük ve hattâ imkânsığlık, ister istemez, programlarımızın tahakkuk seyrini ya
vaşlatmış bulunuyor. Millî müdafaasını sağlamak için çok ağır malî külfetler 
altına giren memleketimizde, bütçelerde âzami tasarrufun temini maksadiyle, 
zaruri ve hayati olan işlerden gayrisinin harp sonuna bırakılması hususlarına 
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çok dikkat ve itina edildiğini biliyoruz. Ancak, durumumuz itibariyle, daima va
kit kazanmak, az çok her sahada kalkınma hareketlerine hız vermek mecburiye
tinde bulunduğumuzu gözönünde tutarak bilhassa nafia, iktisat, ziraat ve maa
rif işlerinde hedeflerimize, harp şartlarına rağmen, devamlı adımlarla yaklaş
mak için icabeden malî fedakârlıklara da katlanıyoruz. 

Bununla beraber bütçeler ve fiyatlar üzerinde tazyik yapan âmiller ve işti
ra vasıtalarımn ölçüsüz bir şekilde arttırılmasmdaki tehlike karşısında hassas 
olmak lüzumunu takdir etmiş olan Hükümet âmme hizmetlerini normal ve dai
mî varidatla karşılayabilmek için vasıtalı, vasıtasız bilcümle vergi kaynakların
dan âzami istifadeyi ihmal etmemiş ve fevkalâde mahiyetteki kaynaklara da 
müracaat etmekten çekinmemiştir. Bu suretle ve bazı kredilerden, Hazinenin 
sistemli bir şekilde faydalanmak yollarını bulmuş olması sayesinde, bilhassa son 
zamanlarda Merkez Bankası kredilerinden mümkün mertebe müstağni kalmabil-
miştir. Buna rağmen 1943 başmdanberi para tedavül hacminde şişkinlik devam 
etmektedir. Bunun en mühim sebebini ihracatımızda aramak lâzımdır. Harp du
rumunun, ithalâtımızı güçleştirdiği yukarıda arzedilmişti. Buna mukabil ihracatı
mız malûm olan sebeplerden dolayı çok kolaylaşmış ve artmıştır. Bu itibarla 
haricî ticaretimiz daima lehimizde bakiyeler bırakmakta ve bu alacaklar bir ta
raftan döviz ve altın olarak Merkez Bankasının mevcudunu kabartmakla bera
ber diğer taraftan karşılığı Türk parasiyle ihracatçılara ödenmek suretiyle pi
yasamızda mevcut para miktarını da arttırmaktadır. Altın ve döviz mevcudu
nun çoğalması, şüphesiz ki memnuniyetle karşılanacak bir hâdisedir. Bunlarla, 
harbi takip edecek olan intikal devresi içinde memleketin çok muhtaç olduğu 
maddeleri ve bilhassa istihsal vasıtalarını satın almak mümkün olacaktır. An
cak bugün de bir çok maddelere katî ihtiyaç ve lüzum vardır. Bunların yoksuz-
luğu memlekette şiddetle hissedilmektedir. Bu maddelerin ithalini temin için 
her türlü teşebbüslerde bulunmak yerinde olur. Bu suretle tedavülde bulunan 
para miktarının azalmasına da yardım edilmiş olacaktır. 

Fevkalâde zamanların masraflarını karşılamak bahsinde uzun vadeli istik
razlarla, orta ve kısa vadeli kredilerin yeri mühimdir. Bu vadide geniş imkân
ları olan memleketler harp finansmanında vergilerden sonra bu kaynaklardan da 
pek çok faydalanmışlardır. Âmme kredisinin inkişafı, hususi tasarrufun inkişafı
na bağlıdır. Memleketimizin hususi vaziyeti ve şartları icabı olarak bizde âmme 
kredileriyle fevkalâde masrafların karşılanması diğer memleketler ölçüsünde ol
mamışsa da Cumhuriyetin feyizli eserlerinden biri olarak memlekette tasarruf 
fikir ve hareketlerinin uyandırılmış olması sayesinde dahilî istikrazlara her se
ne biraz daha vüsat vermek mümkün olmuştur. 

Düyunu umumiyemize gelince : Harpten evvel yarım milyarı bulmayan Dev
let borçları bir buçuk milyara yaklaşmaktadır. Bu artışın sebebi harp şartla
rından doğan fevkalâde masraflarımızdır. Düyunu umumiyemizin konsolide kıs
mı bilhassa dahilî istikrazlarla, son seneler içinde muhtelif maksatlarla ve çeşit
li mevzular için hariçten temin etmiş olduğumuz uzun vadeli ' kredilere ayrıl
maktadır. Dalgalı kısmı ise orta veya kısa vadeli veyahutta vadesiz olmak üze
re daha ziyade dahilî kredilerden müteşekkildir. Harpten evvelki vaziyetin ak
sine olarak son seneler içinde dalgalı borçlarımızın yekûnu süratle kabarmış 
ve konsolide borçların yekûnunu ehemmiyetli miktarda aşmış bulunmaktadır. Çok 
kısa vadeli veya vadesiz olan dalgalı borçların yüksek miktarlara baliğ olması, 
tehlike arzeden vaziyetlerde malî durumumuzu şiddetli sarsıntılara mâruz bı-
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rakaMbeekmahiyette olduğundan fırsat ve imkân oldukça bunların ödenmesi 
veya konsolide edilmesi ehemmiyetle gözönünde bulundurulacak hususlardan bi
rini teşkil eder. 

Osmanlı Devletinden intikal eden borçlar için çıkarılmış olan Hürk borcu 
tahvillerinin taksiti bu sene bütçesinden çıkarılmış bulunuyor. Hükümetin er
ken ödeme kararının tatbikini teminen geçen sene bütçesine kâfi tahsisat konul
muştu. Bu para servisi yapmakta olan Merkez bankasına tevdi edilmiş ise de 
henüz: erken ödeme tahakkuk etmemiştir. Mamafih bunun için çalışılmakta ol
duğu ve tahsis edilen meblâğ hudutları içinde işin intaç edilebileceği verilen iza
hattan anlaşılmıştır. ' 

Bu umumî mülâhaza ve izahlardan sonra 1944 malî yılı bütçesinin tetkikine ge
çiyoruz: 

Dört senedenberi Dahilî Mzamnameuin 22 nci maddesine uyularak tatbik 
edilen usule tevfikan bütçelerin tetkiki hususi mazbata muharrirlerine tevdi 
edilmiş ve arkadaşlarımızın çok dikkatli ve değerli tetkiklerinin neticelerini ih
tiva eden raporlar her masraf bütçesinin başına alınmak suretiyle Umumî Heyete 
sunulmuş bulunmaktadır. 

Maliye Vekilinin beyanatından anlaşıldığına göre; 1943 malî yılı tahsilatı 
daha evvelki senenin tahsilâtına nazaran çok büyük inkişaflar gösterdiği için 
1944 bütçesi İ943 bütçesinden (61 140 573) l i r a farkla (547 867 925) lira olarak 
tanzim edilebilmiştir. 

Vasıtalı ve vasıtasız bütün vergilerde, inhisarlar hasılatında görülen bu in
kişaf, kısmen kazanç vergilerine ve bazı inhisar maddeleri satış bedellerine ya
pılmışolan naralar ve sureti umumiyede fiyat hareketlerinden ileri gelmektedir. 
1944 bütçesinin 1943 senesi bütçesine nazaran farklı bir tarafı da, normal mas
raf ve* varidata ilâveten fevkalâde masraflarla bunların karşılığını ihtiva etme
sidir. Bu suretle bu projenin masraf vekûnu (923 857 925) liraya ve varidat ye
kûnu da (923 911 500) liraya baliğ olmakta ve bu varidatın (51 000 000) lirası
nı istikrazlar ve krediler teşkil etmektedir. Bundan evvel Millî Müdafaanın âdi 
bütçe fevkindeki ihtiyaçları zaman zaman kabul edilen, fevkalâde tahsisat ka
nunları ile karşılanmakta idi. Ekseriya üçer aylık ihtiyaçlara tekabül eden bu 
tahsisatın karşılığı da fevkalâde membalardan temin ediliyordu. Sene içinde kul
lanılmayan tahsisatın ertesi seneye devri gibi mahzurlu tarafları olan bu siste
min terkedilmesi, bu ihtiyaçların da karşılıkları tamamiyle tâyin edilmek sure
tiyle bir senelik bir devre için Muvazenei Umumiye Kanunu çerçevesi içine alın
mış-bulunması kay de değer bir tekâmül adımıdır. 

Bidayeten (486 717 349) lira olarak kabul edilmiş olan 1943 bütçesi sena için
de (35 405 969) liralık zam görmüş ve bu suretle (522 123 318) lira olmuştur. 

Encümenimizdeki tetkikler neticesinde yapılan zam ve tenzillerden sonra 1944 
için teklif edilen bütçeye (22 576 492) liralık bir zam daha yapılmış olduğun
dan geçen seneye nazaran hakikî fazlalık (48 311 099) liradan ibaret kalmaktadır. 

1. Hemen bütün bütçelerin şahsa ait istihkaklar tertiplerindeki tahsisatlar 
artmıştır. Kadroların tevsii bir taraftan (L) cetvelinden fili kadroya nakil,, diğer 
taraftan yeniden Yüksek Meclise sunulacak teşkilât kanunlariyle yapılacaktır. 
Sahsa ait istihkaklarda görülen farkların bir kısmı da (D) cetveline giren muvak
kat müstahdemlerden ileri gelmektedir. Bazı hizmetlerin artması dolayısiyle 
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bunların miktarları da arttırılmış olduğu gibi umumiyetle çok az ücret alan ve 
uzun zamandanberi zam görmiyen bu gibi müstahdemlere günün şartlarına ve 
icaplarına uyularak zamlar da yapılmıştır. 

2. Tenvir, teshin, büro, levazımı, matbu evrak ve def terler, posta ücreti, telefon 
ve muhabere masrafları, harcırah, iaşe ve melbusat, müteferrika, inşaat ve tesi
sat tertiplerinde görülen fazlalıkların mühim bir kısmı fiyat artışlarından müte
vellittir. 

3. Daireye mahsus hizmetler kısmında, hizmetlerin artması ve tekâmül et
mesi bakımından; bilhassa Nafıa, Ziraat, Maarif, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâletlerinin başta geldiği Encümence müşahede edilmiştir. .. ' 

• Nafıa: Bu Vekâlet bütçesine Yollar ve köprüler, demiryolları, Müfettişi TT-
mumilikler inşaatı, zelzele mmtakalarının imar ve ihyası için mühim miktarlara 
baliğ olan tahsisat konmuştur. Demiryolları inşaatının istikrazlarla temin edilen 
kısmı ile kredilerle yürütülen su işleri de bunların haricindedir. Nafıa işlerinin 
merhale merhale tahakkuk ettirilmesine devam edilmektedir. 

Ziraat Vekâleti: Vilâyetlerde yapılacak teknik teşkilât, teknik ziraat ve bahçı
vanlık okulları, Vekâletin yeni ve memleket ziraatinin inkişafı bakımından bü
yük faydalar umulan işleri arasındadır. 

Maarif Vekâleti: Bu vekâlet bütçesinin mühim camlar gören tertipleri ilk, yük
sek ve teknik öğretimle ilgili olanlarıdır. Memleketin kalkınması ve yükselmesi 
için esas olan kültür işlerinin program dâhilinde ve süratle inkişafı sevinçle karşı
layabileceğimiz hâdiselerdendir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti: Hastane, dispanser, doğum ve çocuk ba
kım evleri tesis, inşa ve tamiri, mücadele işlerinin genişletilmesi, talebe yurtları 
açılması, köy sağlık memurları ve ebeleri yetiştirilmesi, bölge sıhhat merkezleri 
açılması gibi memleket için önemli ve hayırlı işlerin tahakkuk ettirilmesi maksa-
diyle bu Vekâlet bütçesinin bu işlerle ilgili tertiplerinde mühim ilâveler vardır. 

Encümenimizce yapılan tetkikler neticesinde bütçelerin bazı masraf tertiplerin
den indirilmiş ve bazı tertiplerine de ilâveler yapılmıştır. Bunları gösteren cetvel 
aşağıya dercedilmiştir. 

Tenzil Zam 
Muhassasatm nev'i Lira Lira 

Büyük Millet.Meclisi 
Muhtelif fasıllara ve bilhassa Meclis inşaatına geçen yıl Umumî Heye
te arzedilen bütçeye nazaran yapılan zam 1 642 082 

Riyaseti Cumhur 

Umumî masraflara 8 096 

Divanı Muhasebat 
Maaştan . ' - . , ' 17 270 
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Muhassasatın nev'i 
Tenzil 
Lira 

Zam 
Lira 

Basm ve Yayın Umum Müdürlüğü 

Daimî memuriyfet harcırahından 
Ankara Radyo Drfizyon istasyonuna 
Çeşitli yardımlara 

istatistik Umum Müdürlüğü 

İstihkaklardan 

500 

4 981 

50 000 
15 000 

Maliye Vekâleti 

Anıt Kabir masrafları 
Nakil vasıtaları .mubayaa bedelinden 
Sümerbank sermayesinden 
Teadül kanununda yapılacak değişiklikler karşılığından 

Nafıa inşaatına nakil 
Devletler hukuku Türk enstitüsü Maarife nakil 
Mektep ve gazete kâğıtları primi 
Varlık vergisi masrafları 
Vergi komisyonları muvazzaf olmayan âza huzur ücreti 
Faiz ve acyodan 
Beden terbiyesine yardımdan 
Mahkeme harçlarından 
Memurlar için 
12 kaza teşkili masrafları 
Yeşil aya 
Erzurum istikrazı 
Yardım Sevenler Cemiyetine 
Maarif Cemiyetine 
Halkodaları için halkevlerine 
Nakil vasıtaları bakımına 
Sıhhiyeden gelip nakil vasıtaları mubayaasına 
Mahkeme masrafları için 

Devlet borçlan 

Evıiakı naktiye itfasına 
3202 sayılı kanun gereğince verilecek sermaye - , '/"-,:•• 

250 000 
129 490 

2 000.000 
4 000 000 
2 975 502 

2 000 
650 000 
30 000 
30 000 
5 000 
. 466 
65 000 

15 000 000 
160 000 
9 999 

357 000 
5 000 
15 000 

1 000 000 
35 000 
60 000 
65 000 

222 428 
111 214 

Nafıanın, inşaatına nakledilen 

Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 

Dahiliye Vekâleti 

(L) cetveline alman kâtipler sebebiyle maaştan 
Tekaüt ikramiyesinden 
1437 sayılı kanuna göre verilecek avanstan 

66 500 

3 491 
10 000 
5 000 
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Mnhassasatm nev 'i 

Kaymakamlık kursları faslından 
Tercüme ve yazı işlerinden 
inşaattan 
Batedipe bütçelerini tetkik edecek âza ücreti 
OifMtfcîaammma 
Askerlik yoklamasındaki nüfus memurları harcırahına 
Nüfus defterleri için 
Geçen yıl borçlarına •iflrtjÜŞPJ»^^1 '; ';'î 

Tenzil 
Lira 

12 000 
6 000 
3 750 
120 

Zam 
Lira 

17,500 
5 951 
10 000 
6 790 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

Merkez mefruşat ve demirbaşından 
» • müteferrikasından 

Vilâyetler mefruşatlftcfcın 
> müteferrikasından 

Polis mektepleri masrltflarından 
Teknik hizmetler masraflarına 

.1 000 
1 000 
&O0O 
6 000 
1 500 

17 '500 

Sıhhat ve içtimai Muavenet V. 

Nakil vasıtalanuJttiiNyaası Maliye Vekâletine 
Bolu hastanesinfflu f̂fiaumî muvazeneye nakli için muhtelif tertiplere 
Çok çocuklu aiÎBİtere yardım faslma 

€0 000 
70rOOO 

473 000 

Adliye Vekâleti 

Ceza ye tevkif evleri iaşe tertibinden 
Yabancı memleketlerdeki stajiyer talebenin maaş ve tahsisat farkı 

15 500 
13 500 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

Taptt ^yâdatmm tecdidi için 10 000 

Maarif Vekâleti 

Köy enstitülerinden 150 000 
Maaşa (terfi sırası gelmiş muallimler için) 240 000 
Muallimler için kurulan sandıklara 150 000 
Maliyeden naklen İstanbul Üniversite inşaatına 1 760 060 
Hatay-mektepleri için vilâyetlere yardım faslına 60 000 
Millî Müdafaa hesabına okutulacak teknik öğretim talebesine M. Vekâletinden 317 650 
Devletler hukuku Türk enstitüsüne 2 000 

Nafia Vekâleti 

Yollar ve köprülerden 
Demiryolu inşaatjadan 

30 000 
30 000 
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Mulıassasatın nev'i 

Dördüıiûü müfettişlik inşaatından 
» » yollar inşaatından. 

Nafia sergisine 
Zelze% "mıntâkası %işaatr (3kKirf feinatâr için) 

> » » (BSlka *yftrteı) 
Anıt kabir inşaatı 
Trabzon hastanesine 
1, â, 4 Umunu anüfettişljkler imar Te infaatetna» 
Salihli Orta okul inşaatı için 
MeteoBöloji inşaatı için 
Maliye inşaatına Maliyeden naklen 
Gümrük ve inhisarlar Vekâletinden 

Tenzil 
Lira 

SteÛOÖ 
500 008 

Zam 
Lora 

60 000 
25M 000 
8>ÖÖO«00 

ım&mo 
400 000 

2 500 000 
30-000 
75 000 

-24S..5Û2 
8§ 500 

Dış sergilere -iştirak masraflörmdım 

Ticaret Vekâleti 

Ziraat .Veküett. 
Bahçe zeriyatı işlerinden 
Yab&ncrmiftehassıslar 
Müteferrik müstahdemlere 
Tarla ziraatı unınmi masrailaînna 
Bahçe ziraatı işleıi sermayesine 

Millî Müdafaa Vekâleti 

Staj ve tahsil masrafları (deniz ve askerî fabrikalar kısmından) 

W<Wfr 
ısm ^ 

1 
3 800 
3-730 

10*000 

•3W.»660 

Yapılan bütün -zam ^ve tonzffiidn î m a ^ ^ 

1. Bir kısmı tahsisatın bütçeye fâzla olarak konulduğu arilâşıld%ın:dân; 
2. Kifayetsizliği gcfeöteni^ba^ı^terıfeiptoe ya^Mİan zamteaa, tâsauruİ temini 

mlinıkün görüten tertiplerden, kla-eşfibaaak ı ı o a İ M ^ l ^ 
3. Bir kısım inşaat tahsisatının, Kâîia VeMMti .bH^esme naffi için; 

yapılmıştır. 
Beüîbaşlı kalemlerin izahı ^şöyledir: 
Anıt kabirden Mâliyfe Mt^sine feman 2§ö#§0 lİM^^imilyoîiâ iblâğ teditaefc 

su*etiyle Naiia bütçesine naMolunmaişttov 
Sûmerbank sermayesine verilecek paranın iki HHÖ'ÖÖ- lirası Malrye bütçesin

den çıkarılmış ve bunun 1 760 000 lirası îâtgmi)târîtffiversitesi inşaatına nafâe-
dilmiştir. 

3656 sayılı kanunun tadili maksadiyİs hagıalafiaıı *ve ¥ükfeek Meelis^ sevkecK-
leeek olan kanunun tfrtbikatındsn i&g^eatas i^aJlan t katşı^Uaaak için Maliye 
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bütçesine mevzu; on milyon liradan dört milyonu indirilmiştir. Sebebi bu mik
tarın sene içinde maaş tertiplerinde vukuu kuvvetle melhuz tasarruflarla karşı
lanabileceği, hakkındaki mütâlâadır." Memurlara bir maaş nisbetinde verilmiş 
olan ikramiyâreîin mühim bir kısmının bu tasarruflarla karşılanmış olması bu 
mütalâaya kuvvet verir mahiyette görülmüştür. " 

Mektep ve gazete kâğıtları için verilecek prim karşılığı olan 650 000 lira 
halçknı$a ileride, Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası bahsinde izahat verile
cektir. 

4K"afia Vekâletinin Dördüncü Umumî Müfettişlik inşaatı tertiplerinden ce-
rn'aır 5$0 000 lira indirilmiş ise de, bu tahsisat 2 500 000 liraya iblâğ edilmek 
süratiyle 1, 3 ve 4 ncü Umumî Müfettişlikler imar ve inşa masrafları olmak 
üzere bir kalemde ve Nafia Vekâleti bütçesinde yeniden açılacak bir fasla alın
mıştır.^ Bu tahsisatın Umumî Müfettişlikler arasında tevzi şeklini tcra Vekille
ri Heyeti tâyin edecektir. 

Zamlar: 
Bu zamlar kısmen bazı tertiplerin kifayetsizliği görülerek tasarruf temini 

mümkün olan tertiplerden naklen, kısmen de varidat bütçesinin tetkiki neticesin
de Hükümet projesindeki tahminlerde Encümenin yaptığı değişikliklerden mü
tevellit fazlalıklarla karşılanmak suretiyle yapılmıştır. > 

Bu zamlardan bir kısmı hakkında yukarıda tenziller bahsinde izahat arzedildi. 
Zamların çoğu tahmin edilen varidat fazlalariyle karşılanacaktır. Bu zamların bir 
kısmı müzakereler sırasında kifayetsizliği* tesbit edilmiş olan bazı tertipler için En
cümence not edilmiş, mühim bir kısmı da Hükümetin teklifi üzerine kabul edil
miştir. 

Yukarıda izah edilenlerden başka mühim addedilecek zamların mucip sebepleri 
sunardır: 

15 000 000 lira niemurlara yardım. Bu para Parti Grupunda verilen kararın 
tatbiki maksadiyle, memurlara ayniyat tevzii suretiyle yapılacak yardım hak
kında Hükümetçe hazırlanıp Yüksek Meclise sunulmak üzere bulunan kanun lâyi
hasının tatbik masrafı olarak kabul edilmiştir. Maliye Vekilinin verdiği izahata 
nazaran kanun projesinde bu yardım asgari 10 ve âzami 35 milyon lira olarak 
derpiş edilmiştir. Encümen âzami miktarın bütçeye şimdilik konulması imkân
sızlığı karşısında sene içinde tahakkuk edebilecek varidat fazlalarından Millî Mü
dafaa ihtiyaçlarına tahsis edilecek miktarlardan bakiye kalan kısmın her ihti
yaçtan önce bu işe tahsisini Hükümetten temenniye karar vermiştir. 

Son senelerde çok ağır tahribata mâruz kalmış olan deprem bölgelerinin kal
kınmasını temin için, imar ve inşa masrafı olarak 2 000 000 lira depremden zarar 
görmüş olan köy ve kasaba halkına yardım maksadiyle de 3 000 000 lira olmak 
üzere Nafıa Vekâleti bütçesine ceman 5 000 000 lira zammedilmiştir. Bu mevzu üze
rinde gerek encümen, gerek Hükümet ehemmiyetle durmuştur. Encümende 
verilen izahattan depremden zarar gören köylü halka kereste ihtiyaçlarını temin 
için îcra Vekilleri Heyeti karariyle tarife bedeli üzerinden ormanlardan makta-
alar temin edildiği, ancak belediye hudutları içinde oturan kasaba ve şehirler hal
kının şimdiye kadar bu yardımdan istifade edememiş olduğu anlaşılmış ve Hü
kümetin bu bapta lâzımgelen tetkikatı yaparak icabediyorsa kanuni teklif yap
ması temenniye şayan görülmüştür. 
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Erzurum istikrazı karşılığı olarak konan 357 000 lira, evvelce kabul edilmiş 

olan kanunla temin edilmek istenilen maksadın süratle tahakkukunu Bağlıyacaktır, 
Çok çocuklu ailelere yardım için Sıhhat ve İçtimai Muavenet bütçesine konan 

473 000 lira, bu baptaki kanuni hükmün tatbikine imkân vermiş olacaktır. 
Yeniden 12 kazanın teşkili için icabeden tahsisat Hükümetten gelen projede 

mevcut idi. Dahiliye Vekâleti kısmında kabul edilen bu tahsisattan başka diğer ida
rî kısımlar dışında kalan teşkilât için Maliye Vekâleti bütçesine kifayet edecek 
derecede tahsisat ilâve edilmiştir. 

Halkodaları tesisi için Halkevlerine yardım maksadiyle de varidat fazlasın
dan 1 000 000 lira tefrikine imkân hâsıl olmuştur., 

Bütçenin fevkalâde masraflar kısmına, geçen sene bütçe prensipleriyle telifi 
müşkül olacak ve safi olarak irat kaydedilen toprak mahsulleri vergisinin bir 
taraftan gayri safi olarak irat kaydını teminen Maliye bütçesinde açılan hususi 
fasla 6 000 000 lira tarh ve cibayet masrafı olarak zammedilmiştir. 

Bu münasebetle Encümenimizde cereyan etmiş olan müzakereler sırasında 
vergi olarak alman hububatı muhafaza, nakil ve tevzi vazifesini üzerine almış 
olan Toprak Mahsulleri Ofisinin masrafları ve teşkilâtı bahsine temas edilmiş 
ve bu hususta Ticaret Vekilinin verdiği izahlara nazaran Devletin bir dağıtma 
müessesesi rolünü de görmekte olan ve bu itibarla Ofisin genişlemiş olan teşki
lâtının imkân dairesinde kısaltılmasına ve binnetice tasarruf teminine. çalışılmak
ta olduğu anlaşılmıştır. 

Masraf bütçelerinin müzakereleri sırasmda temas edilen meselelerden biri de 
1939 mazbatasında mevcut olan bir temenninin tekrarlanması olmuştur. Şöyle ki: 

1939 senesi bütçe müzakereleri esnasında bazı vekâlet ve dairelerce hastane, 
sanatoryum ve emsali sıhhi müesseseler tesisine teşebbüs edildiği görülmüş ve 
bu gibi sıhhate müteallik müesseselerin, Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletin
den gayri vekâlet ve dairelerce tesisi, sıhhat işlerinin tek elden idaresi esasını ih
lâl edeceği ve bu hal yapılan masraflar nisbetinde hizmet elde edilememesini in
taç eyliyeceği hususları nazarı dikkati celbetmiş olduğundan 1939 senesi bütçe 
mazbatasında bu gibi müesseselerin ve bilhassa bu müesseselerde hizmet alacak 
mütehassısların intihap ve tayiniyle müessesenin fennî kontrolünün Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekâletince temin edilmesinin esaslara bağlanması lâzımgeldi-
ği temenniye şayan görülmüştü. 

Bugüne kadar bu hususu teminen hiç bir teşebbüste bulunulmadığı ve bilâkis 
bazı vekâlet ve dairelerce kendi ihtisas ve iştigal sahaları haricinde olan sıhhat 
işleri için yeniden bazı teşkilât ve tesisat vücude getirilmeğe ve mevcutların tev
siine teşebbüs olunduğu anlaşılmış ve bu hâlin ne derece fazla masrafı istilzam 
edeceği ve alınacak neticenin o nisbette verimli olamıyacağı izahtan vareste bu
lunmuştur. 

Sıhhat işlerimizin bir elden idaresi için; masrafları umumî muvazeneden te
min edilen ve Sıhhat Vekâletinden gayri vekâletler ve daireler emrinde bulunan 
bütün hastaneler, sanatoryum ve emsaTi sıhhat ve içtimai muavenet müessese
leri kadrolarında vazife alan tababet ve şuabatı sanatları mensuplariyle eczacı 
ve kimyagerlerin intihap ve tâyinlerini ve bu kabü müesseselerin daimî mura
kabe ve teftişinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğince yapılması hususunun 



bir esasa bağ! 
faydalı görmü 

Varidat bütçesi: 
1944 mal| 

fevkalâde olmak 
Bu seneye 
üzere üçer 
mamakta olduğu 
hassıl varidat 

anması 
üştür. 
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lüzumunu bir defa daha tebarüz ettirmeği Encümenimiz 

yılı varidat bütçesi Hükümetçe masraf bütçesine mütenazıran âdi ve 
üzere iki kısma ayrılmak suretiyle tanzim ve takdim edilmiştir. 

Üadar Millî Müdafaa Vekâletinin fevkalâde masraflarını karşılamak 
aylık olarak verilen tahsisatlar, normal bütçe tahsisatı arasına konul-

gibi bunların karşılanmasına tahsis olunan membalardan müte-
da kezalik normal bütçe varidatı arasında gösterilmemekte idi. 

Hükümetçe, 1944 malî yılı bütçesinin tanziminde, normal ve fevkalâde varida
tın bütçeye ithali hakkında ittihaz olunan isabetli karar neticesinde fevkalâde 
ahvalin Devlete tahmil etmiş olduğu yüksek masraf ve külfetlerin karşılanması 
için ihdas edilmiş olupta bütçe haricinde kalmış bulunan toprak mahsulleri ver
gisi, inhisarlar müdafaa vergisi gibi varidat, bütçe içine alınmış olduğu gibi Dev
let masraflarının hangi menabiden ve ne suretle karşılanmakta olduğunun daha 
vuzuhla görülmesi imkânları da temin edilmiştir. 

1944 yılı 
kip olunan 
telâfisi için 
kısma 
nan bu ve 
miktarlarını 
rılması 
rük resmiyi^ 
ten azalmış 
duğundan, 
resimlerin 
bulunmadığ 
vafık görü 
nulmuş olan 
sinden 
nın da 
Hükümetçe 

varidat bütçesinin normal ve fevkalâde kısımlara ayrılmasında ta-
ê sas 1939 yılmdanberi fevkalâde hallerin tesiriyle azalmış olan varidatın 

ihdas edilen vergilerin ihdasları sebeplerine uygun, olarak fevkalâde 
alımkıış ise de, fevkalâde masrafların karşılanması maksadiyle ihdas olu-

rjgilerden bir kısmı, evvelce mevcut olan vergilerin nispetlerini veya 
arttırmak suretiyle yapılmış olup teknik sebeplerle o vergilerden ay-

imkanı bulunmadığı gibi esasen normal varidat membalarından olan güm-
gümrüklerde alman vergilerin, fevkalâde ahval tesiriyle muvakka-

olmasmdan mütevellit normal bütçe vaziyetinin telâfisi de zaruri ol-
ıbevcut varidatın normal ve fevkalâde kısımlara tefrikinde vergi ve 

niyetleri icabı bazı mertebe tedahüller vukuunu önlemeye imkân 
rndan Hükümetçe yapılan tasnif Encümenimizce de esas itibariyle mu-
müştür. Ancak Hükümet teklifinde fevkalâde varidat arasına ko-
Hazine bonoları ve Millî Müdafaa istikrazı hasılatının, varidat bütçe-

çıka^ılması ve daimî bir varidat mahiyetinde olan Millî piyango hasılatı-
normal varidat meyamna alınması suretiyle yapılan ufak bir tadil ile 

teklif olunan tasnif kabul edilmiştir. 
Hükümetçe 1944 malî yılı normal ve fevkalâde varidatı (923 911 500) lira ola

rak tahmin Edilmiştir. 1943 malî yılı varidat muhammenatı (486 720 500) lira ol-
1944 yılı varidatının (43,7 191 000) lira fazla tahmin edilmiş olduğu 

görülmektedir. Bu fazladan (244 000 000) lirası geçen sene fevkalâde masrafların 
karşılanmasına tahsis olunup, normal varidat bütçesinden hariç bırakılmış olan 
inhisarlar müdafaa vergisi, şeker ve glikozdan alman munzam istihlâk vergisi, 
toprak mahsulleri vergisi ve Hazine bonoları ile Millî Müdafaa istikrazına ait 
olup bunun tahmin fazlasından indirilmesi halinde 1944 yılı tahminlerivle 1943 
yılı muhammenatı arasındaki fazlalığın (193 191 000) liradan ibaret bulunduğu 
anlaşılır. 

Encümenimizce teşkil olunan bir tâli komisyon tarafından yapılan ihzari tet
kiklerden sonra cerevan eden müzakere neticesinde 1944 malî yılı normal ve 
fevkalâde varidatı (901 511 000) lira olarak kabul edilmiştir. Bu miktar Hükü
met teklifine nazaran (22 400 500) lira noksan gibi görünmekte ise de, hakikatte 
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Hükümetçe normal varidat membaları arasına konulmuş olan ve Encümenimiz-
ce buradan çıkarılması zaruri görülen (51 000 000) lira istikraz hasılatının 
mukayesede nazara alınmaması halinde Encümenimizce tesbit olunan varidat 
yekûnu, Hükümet teklifine göre (28 599 500) lira fazla bulunmaktadır. 

Hükümetçe yapılan tahminler, 1943 malî yılının sekiz aylık tahsilâtiyle 1942 
malî yılının son dört aylık tahsilat miktarlarına istinat ettirilmiş 1944 malî yılı 
içinde bu varidata müessir olması muhtemel bulunan âmiller de gözönünde bulun
durularak icra edilmiştir. Encümenimizce teşkil olunan tâli komisyon, tetkika-
tmı 1943 malî yılının on aylık tahsilat rakamlarına istinat ettirdiği gibi vari
dat bütçesinin Encümenimizde tetkiki sırasında içinde bulunduğumuz yılın on 
bir aylık tahsilat rakamları da alınmış olduğundan Encümenimiz tetkiklerini on 
bir aylık tahsilat rakamlariyle 1942 malî yılının son ayındaki tahsilat miktarları
na istinat ettirmiş ve Önümüzdeki yıl içinde bu varidat miktarlarına müessir 
olması muhtemel bulunan âmilleri de hesaba katarak, 1944 malî yılı normal ve 
fevkalâde varidatını tahmin etmiş ve yapılan zam ve tenziller sonunda bu vari
dat yekûnu (570 435 500) lirası normal bütçe varidatı ve (331 075 000) lirası da 
fevkalâde varidat olmak üzere ceman (901 511 000) lira olarak tesbit edil
miştir. 

Yapılan zamlar, esas itibariyle yukarıda arzolunan tahsilat rakamlarının gös
terdiği seyre ve buna göre 1944 malî yılı içinde vukuu mümkün görülen miktar
lara istinat etmekte olup 1943 malî yılının on bir aylık tahsilâtiyle 1942 malî 
yılının son ayma ait tahsilatını ve buularm yekûnunu ve Encümence kabul olu
nan varidat tahminlerini göstermek üzere tanzim edilmiş olan aşağıdaki cetve
lin tetkiki bu hususta kâfi bir fikir vereceğinden daha fazla tafsilâta girilmemiş
tir. Ancak hayvanlar vergisi ile toprak mahsulleri vergisine yapılan zamlar 
hakkında kısaca maruzatta bulunmağa lüzum vardır. Hayvanlar vergisi faslına 
yapılan bir buçuk milyon liralık zam, bu sene neticeleri Maliye Vekâletince alın
mış olan hayvan sayımının gösterdiği artışa müstenit bulunmaktadır. Bir kaç 
senedenberi devamlı bir eksiliş gösteren havvan sayımı neticelerinin bu sene 
ehemmiyetlice bir fazla ile ballanması millî servetimizin mühim bir kolunu teş
kil eden hayvan miktarında görülen gerilemenin durmuş olduğunu ümit etmiye mü
sait görünmekte olmak itibariyle bilhassa memnuniyetle kayda değer mahiyettedir. 

Toprak mahsulleri vergisine gelince, Hükümetçe bu vergi 118 milyon lira olarak 
tahmin edilmiştir. Encümenimizce yapılan tetkikatta, aynen alman mahsulâtın 
Toprak Masulleri Ofisi tarafından, resmîdairelere satılarak bedelinden ofis mas
raflarının indirilmesinden sonra kalan safi hasılatın Hazineve verildiği ve Hazinece 
de varidat kaydolunduğu anlaşılmış ve 1944 malî yılı için Hükümetçe yapılan tah
minlerin beher kiloda alınacak masrafı varidat hesabına müstenit bulundu&u ve 
verginin cibayet masraflarının da tenzilinden sonra kalan miktarın varidat bütçesi
ne kaydedildiği görülmüştür. 

Encümenimiz bu kayıt şeklini uygun bulmamış ve vergi hasılatının varidat 
bütçesine gayri safi olarak dercini Muhasebei Umumiye kanunu hükümlerine göre 
lüzumlu görmüşse de bu verginin, fevkalâde masrafların karşılığını teşkil etmekte 
olduğunu nazarı dikkate alarak, cibayet masraflarının normal masraf bütçesine 
ilâvesi muvafık olamıyacağı ve bunun Maliye Vekâleti bütçesinde açılacak hu
susi bir fasla konulması icabedeceği neticesine vararak yeniden yapılan hesap neti
cesinde vergi varidatını (124 000 000) lira olarak tahmin etmiş ve Maliye bütçesinde 
açılan hususi fasla da bu verginin tahsil masrafını karşılamak üzere yukarıda, 
masraf kısmında da arzedildiği veçhile altı milyon lira tahsisat koymuştur. 



V. M. Varidatın nev'i 

% » t 

BÎRÎNCÎ KISIM 

Âdi varidat 

Birinci grup 

îrat ve servet vergileri 

Kazanç vergisi 
Ruhsat ve unvan tezkereleri ve vergi 
karneleri 
Ticaret ve sınai teşebbüslerle sair iş
lerden 
Hizmet erbabından 
Hayvanlar vergisi 
Veraset ve intikal vergisi 
Davar, develer ve domuzlar 
Diğer hayvanlar 
Madenler rüsumu 

ikinci grup 

Muamele ve istihlâk vergileri 

Gümrük vergileri 
Gümrük resmi 
Ardiye ücreti ve 3033 sayılı kanunla 
istanbul ve izmir Liman idarelerinden 
almacak maktu ücret 

Hükümetçe 1944 ma
lî yılı için tahmin 

olunan varidat 

2 500 000 

85 500 000 
24 280 000 

20 000 000 
5 000 000 

800 000 
1 000 000 

31 000 000 

300 000 

1943 malî yılı 11 ay
lık tahsilat miktarı
na 1942 malî yılının 
12 nci ayında tahsil 
edilmiş olan miktar
ların ilâvesi sure
tiyle bulunan sene
lik tahsilat yekûnu 

En 
nar 
te s 
ver 
kan 
kab 

e 
o 

2 735 900 

75 849 027 
28 304 953 

21 297 659 
5 280 751 
1 090 593 
1 811 349 

1 

'30 939 095 

270 147 



6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
Ifi 

17 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

4 

5 

1 
2 

3 

Muamele vergisi 
ithalât muamele vergisi 
imalât muamele vergisi 
Banka, bankerler ve sigorta şirketleri 
muamele vergisi 
Dahilî istihlâk vergisi , 
Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 
Elektrik ve havagazı istihlâk vergisi 
Ham petrol ve ondan çıkarılan mad
deler istihlâk vergisi 
İthalâttan alman muhtelif maddeler 
istihlâk vergisi 
İmalâttan alman muhtelif maddeler 
istihlâk vergisi 
Su ve kara av vergileri 
Nakliyat vergisi 
Sefineler vergisi 
Damga resmi 
Tapu harçları ve kaydiyeler 
Mahkeme harçları 
Pasaport, kançılârya ve ikamet tez
keresi harçları 
Noter harçları 
Diğer harçlar 
Nüfus harçları 
Eczahane ve ecza deposu ve ihtisas ve
sikası harçları 
İhtira beratı harçları 
Hayvan sağlık zabıtası resmî 

35 200 000 
75 000 000 

9 000 000 

8 200 000 
3 800 000 

2 500 000 

6 700 000 

13 000 000 
1 500 000 

12 000 000 
90 000 

18 000 000 
5 200 000 
2 100 000 

250 000 
1 200 000 

40 000 

3 000 
8 000 

200 000 

Üçüncü grnp 

18 İnhisarlar hasılatı 
1 Tütün, tuz, kahve, çay, ispirto ve is

pirtolu içkiler, rovelver, fişek, ve pat
layıcı maddeler 93 000 000 

35 677 750 
81 460 328 

9 688 777 

55 762 837 
3 960 772 

3 719 981 

7 052 700 

13 292 614 
1 719 893 
11 856 593 

101 293 [*] 
17 996 725 
6 232 154 , 
2 763 580 

1 346 852 
1 424 564 

39 796 [*] 

5 391 [*] 
10 710 [•]• 
339 751 [*] 

79 028 000 
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39 

20 

23 
24 
25 
26 
27 

Varidatın nev'i 

2 ffiftît f e" Çftfadâak 

Dördüncü grup 

Devlete ait emval ve emlâk hasılatı 

&WÎ® ÖrMÜ&rı hasdatı 
(lö^pteenkuİ %m t e ecrımMÖM 

1 ItoİreİMi 
2 JcfîmiMîîel* 

i f & M t W gayrimenkul mallar satı§ 
ismim 

1 lâfeh^ttî mâflâf satış -bedeli 
2 I*lfşin pai'a ile satilaü gayrimenkuller 

saf ̂  fteHeÜ 
3 T?aksîtîe satılan gayrimenkuller satış 

böcMi 
4 Bdrçlâföhâ taksitleri hâsılatı 

Beşinci grtsp 

Devletçe idare edilen müesseseler hasılatı 

Devlet demiryolları ve limanları 
Pöstâ, te îgra î^e telefon 
Dar^nane ve Damga Ma'tSbââSı hasılatı 
Resmî matbaalar hasılatı 
BeSmî mektepler hasîlatı 

Hükümetçe 1944 ma
lî yılı için tahmin 

olunan varidat 

(T [**] 

mm 

3ÖÖÖÖÖ 

1 TÖÖ ÖÖÖ 

1 ÖÖÖ ÖÖÖ 

1 OÖÖ ÖÖÖ 
250 000 

80 000 
50 000 
50 000 

1943 malî yılı 11 ay
lık tahsilat miktarı
na 1942 malî yılınm 
12 nci ayında tahsil 
edilmiş olan miktar
ların ilâvesi sure
tiyle bulunan sene
lik tahsilat yekûnu 

4 842 167 
95 125 

Encüm 
narak 
te sun 
vergi 
kanun 
kabulü 

edile 
olun 

488 7Ö8 [*] 

2 812: 139 

9tf2 126 

923 1«6 
304 933 

141 702 [*] 
33 203 [*] 
62 668 [*] 



28 Sulama ibareleri hasılatı 200 OpO 
29 Ş$$yp hasılatı 1 # 0 000 
30 PW&*' m#SŞ$ŞSeJşry^şû^t}. 200 000 
31 İEffi piyango ^ a ^ ^ ı 4 000 000 

Üvnuıâî töüegtâseler ve şİr'lceM&f Miilû-
ttndan Devlet hissesi 

32 İmtiyazlı denpr^pljlarjîi|^|n alman — 
33 Fenerler hasılatı mukabili alman 50 000 
34 Mükerrer sigorta şirk^tp.den alman 225 000 
35 Mukavelenamesi mucibince Musul pet-

rollarmdan İlÖö&" 750 000 

Yedinci grup 

Müteferrik varidat 

36 Üş#i»e i»J*am4#l^?i#^Mi mütevellit va-

37 
38 
39 

40 

41 

1 
2 

1 

2 

3 

1 
2 

1 
2 

Haiin^ ppiclfçyîü^ğ •>$$. iştirakleri geliri 
Faiz 
Askerlik nîİ^efifeöyeti 
Kıymetli ev|$& 
Muayyen masraflar karşılığı varidat 
Kambiyo murakabesi mukabilinde 
ĞütSMtriyet Îİferltez Bankasından alı
nan ' ' 
Teftiş mnfcafoili şirketlerden ve muta-
ahhitlerden alman 
Teberruat 
Eski alacaklar 
Tavizat ve ikrazattan istirdat 
Mülga vergiler bakayası 
Cezalar 
Para cezaları 
Zam cezaları 

840 000 
500 000 

500 
250 000 

14?5 "000 

mm 
- r -

200 000 
100 000 

900 000 
3 000 000 

90 672 [*] 
1 361 975 

223 091 [*] 

30 466 
241 335 .[•]• 

808 161 

732 329 
2 050 175 [*] 

310 
261 149 [*] 

m m p\ 
mm m 
mim 
m m pi 



F-

42 
43 

44 

45 
46 

M. 

1 
2 

Varidatın nev'i 

istanbul Üniversitesi hasılatı 
Müteferrik varidat 

Sekizinci grup 

Muvakkat vergiler 

iktisadi buhran vergisi 
Hizmet erbabından 
Sair kazanç erbabından 
Muvazene vergisi 
Nâzmı varidat 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Fevkalâde varidat 

Birinci grup 

Müdafaa vergileri 

Hükümetçe 1944 ma
lî yılı için tahmin 

olunan varidat 

100 000 
6 000 000 

30 000 000 
7 000 000 

34 000 000 

47 2456 ve 2672 sayılı kanunlar gereğince 
gümrüklerde kullanılan bazı evraka 
yapıştırılan müdafaa pulu hasılatı 250 000 

48 inhisar maddelerinden alman müdafaa 
vergisi 71 000 000 

49 Kibritten alman müdafaa vergisi 6 500 000 

1943 malî yılı 11 ay
lık tahsilat miktarı
na 1942 malî yılmm 
12 nci ayında tahsil 
edilmiş olan miktar
ların ilâvesi sure
tiyle bulunan sene
lik tahsilat yekûnu 

140 773 [*] 
22 536 544 

En 
na 
te 
ve 
ka 
ka 

33 148 319 
7 380 158 
37 931 894 

338 679 

7 030 099 



50 

51 

52 
53 
54 
55 
56 

57 

58 

Posta, telgraf müraseleleriyle telefon 
abone bedellerinden alınan müdafaa 
vergisi 
Binalardan alman müdafaa vergisi 

İkinci grup 

İstisnai varidat 

Gümrük çıkış vergisi 
Tayyare resmi 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 
Toprak mahsulleri vergisi 
4385 numaralı kanun mucibince se
kerden alınan munzam istihlâk vergisi 

Üçüncü grup 

Hususi membalar 

4060 numaralı kanun mucibince e 
edilecek mebaliğ 
Millî Müdafaa istikrazı 

İde 

2 400 000 
3 000 000 

25 400 000 
4 500 000 

20 000 000 
118 000 000 

70 000 000 

16 000 000 
35 000 000 

923 911 500 

2 633 785 
3 130 576 

33 113 519 
4 515 817 

23 537 764 

_ 

968 695 253 

?&;• 

50 

13 5 

[*] İşaretli rakamlar 1943 malî yılının ük altı aylık tahsüâiiyle 1942 malî yılının son altı aylık tah 
'[**] Kibrit ve çakmak muvakkat idareye devredildiğinden hasılat kısmına bir şey tahmin edilmemiş 
[***] İstikraz mahiyetinde olduğundan Muvazenei Umumiye Kanunu metnine alınmıştır. 
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Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası: 
Birinci ve ikinci maddeler, bütçelerin tetkiki neticesinde yapılan zam ve ten

zille elde edilen rakamlara göre tadilen yazılmış, bundan başka fevkalâde mas
raflarla bunların karşılıklarını teşkil eden varidat (A)-'ve (B) işaretli cetvellerin 
yekûnlarına dâhil bulunduğundan bütçenin vahdetini ifade edecek şekilde bunlar 
da aynı maddeler içine alınarak Hükümet lâyihasının üçüncü maddesinden çıka
rılmış ve bunun yerine üçüncü madde olarak fevkalâde masraflar açığının istik
razlarla karşılanacağı ifade edilmiştir. 

Dördüncü ve altıncı maddelerde yazılış şekli itibariyle değişiklik yapılmış, beş 
ve yedinci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Sekizinci ve dokuzuncu madde hükümleri aynen baki kalmak üzere yeniden ya
zılmıştır. Dokuzuncu maddenin ikinci fıkrasının tatbikatta yeri kalmamış olduğu 
Encümende verilen izahattâfi anlaşılmış bulunduğundan bu fıkra tayyedilmiştir. 

On birinci madde aynen kabul edilmiştir. 
On ikinci madde, memurların terfiine, vefat halinde verilecek ikramiyelere ve 

çocuklarının okutturulmasîna dair 788 sayılı kanunun bazı hükümlerinin tecilini 
derpiş etmekte olup terfie dair olan hükmün 3656 sayılı kanunla kalkmış olduğu 
müzakere neticesinde anlaşılmış ve diğer hükümlerin de bu kanuna ek olarak ha
zırlanmakta olup Yüksek Meclise derdesti takdim bulunduğu Malîye Vekili tara
fından ifade olunan lâyiha ile temin edileceği bildirilmiş olduğundan, tayyedilmiştir. 

Lâyihadaki 13 ncü madde 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
14, 15, 16, 17, 18 ve 19 ncıı maddelerde yazılış tarzı itibariyle değişiklik yapıl

mış ve tayyedilen maddeye nazaran sıra numaraları değiştirilmiştir. 
D cetveline giren muvakkat müstahdemler bu sene fihrist şeklinde bir tasni

fe tabi tutularak her daireye ait kısımlarda müstahdemler bu fihristteki grupla
rın altı işaretlerle gösterilmek suretiyle lâyihada bir yenilik görülmüş ise de En
cümende cereyan eden müzakereler neticesinde bu usulün amelî olmadığı, bazı güç
lükler ve mahzurlar arzettiği anlaşıldığından bu mesele iyice tetkik edilerek 
gelecek sene daha amelî bir şekle konulması temennisiyle cetveller eski usul dai
resinde yeniden tanzim kılınarak lâyihaya bağlanmıştır. 

Bazı haricî kredilerin tamamının kullanılmamış olmasına rağmen her an kul
lanılacakları düşünülerek taksitlerin tamâmı Devlet borçları Mtçesine konulinak-
tadır. 

Kredilerin ademi istimali halinde de bu taksitlerin bir kısmı münakale karşılığı 
teşkil etmektedr. Bu halin önüne geçmekve bu gibi tasarrufları evrakı nakdivenin 
itfasına tahsis etmek maksadiyle 20 nci madde Encümenimizce ilâve edilmiştir. 

Gazete ve kitap tabı için muayven miktarlarda ithal edilecek kâğıtların güm
rük ve istihlâk verdilerine dair olan ve her sene Muvazenei Umumiye Kanu
nunda ver alan hükmün."bu maksadın hususi bir kanuna müsteniden prim ver
mek snretivle temini düşünülerek bi da ve teıi lâvihaya alınmamış Öîdugn görülmüş 
ve ancak bu kanunun henüz hazırlanmadığı da anlaşılmış bulunduğundan gele
cek seneve kadar muktezası yapılmak üzere geçen sene mevcut olan hükmün daha 
bir sene için lâyihaya 21 nci madde olarak ilâvesine karar verilmiştir. 

Bütçeye toprak mahsulleri vergisi cibayet masrafları karşılığı olarak 6 milyon 
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liralık tahsisat ilâve edilirken elde tahmine mesnet olabilecek emin ve sağlam 

esaslar bulunmadığı düşünülerek tahsisat kâfi gelmediği takdirde işin sektedar 
olmaması için bu işe lüzumlu paraların sarfına mezuniyet veren bir hükmün 22 nci 
madde olarak ilâvesi kararltşrırılmıştır. 

23 ve 24 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
1944 bütçesi hakkındaki maruzatımıza son verirken Milli Şefin yüksek ilham ve 

irşatlarına dayanarak cihanın en buhranlı bir devresinde memleket işlerini sevk ve 
idare etmek gibi çok ağır ve mesulivetli bir vazifeyi uhdesine almış bulunan Hükü
metimize daimî başarılar dileriz. 
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S. Içöz 
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1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası 
HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

MADDE 1. — Devlet bütçesine dâhil 
dairelerin 1944 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (547 857 925) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine dâhil 
dairelerin 1944 malî yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli 
cetvelin birinci kısmında gösterildiği ü-
zere (547 861 500) lira tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 3. •—1944 malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Millî Müdafaa Vekâleti kısmındaki 
(Muhtelif müdafaa hizmetleri) hususi 
faslına (376 000 000) lira fevkalâde tah
sisat konulmuştur. Bu tahsisata hiz
metlere tevzii ve maddelere tefriki ve 
maddeler arasında münakale İcra Ve
killeri Heyetince yapılır. Bu tahsisatın 
karşılıkları (B) işaretli cetvelin fevka
lâde varidat kısmında gösterilmiştir. 

MADDE 4. — 1944 malî yılı içinde 
Osmanlı Bankası ile olan Hazine cari 
hesabından başka kısa vadeli avans ve 
cari hesaplar akit ve küşadına ve âzami 
bir yıl vadeli Hazine bonoları ihracına 
Maliye Vekili mezundur. Ancak hususi 
kanunların verdiği salâhiyetler hariç ol
mak üzere tedavülde bulunacak Hazine 
bonoları (25 000 000) lirayı tecavüz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎ-
RIŞI 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren 
dairelerin 1944 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere ( 570 434 417 ) lirası âdi ve 
(382 000 000) lirası fevkalâde masraflar 
için olmak üzere ceman (952 434 417) 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraf
larına karşılık olan varidat bağlı (B) 
işaretli cetvelin birinci kısmında göste
rildiği üzere (570 435 500) lira ve fev
kalâde masraflarına karşılık olan vari
dat aynı cetvelin ikinci kısmında gös
terildiği üzere (331 075 500) lira ki ce
man (901 511 000) lira tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Fevkalâde masrafla
rın açığını teşkü eden (51 000 000) lira
nın (35 000 000) nu Millî Müdafaa istik
razından ve (16 000 000) nu 4060 sayılı 
kanun gereğince elde edüecek paralarla 
kapatılır. 

MADDE 4. — 1944 malî yılı içinde 
Osmanlı Bankası ile olan Hazine ca
ri hesabından başka yapılacak akitlerle 
kısa vadeli avans almağa ve cari hesap
lar açtırmağa ve en çok bir yıl vadeli 
Hazine bonoları çıkarmağa Maliye veki
li mezundur. Ancak hususi kanunların 
verdiği salâhiyetler dışında olmak üzere 
tedavülde bulunacak Hazine bonoları 
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edemez. 
Banka ve şirketlerin tenmiye için 

Hazineye yatırmak isteyecekleri fazla 
mevcutlarını kabule ve mukabilinde 
(100 000 000) liraya kadar Hazine bono
su vermeğe Maliye Vekili mezundur. 

Hazinede mevcut millî esham ve 
tahvilât karşılık gösterilmek suretiy
le temin olunacak krediler veya bun
ların satış bedelleriyle uzun vadeli 
Devlet tahvilleri mubayaasına veya bu 
bedellerle Hazinenin ortaklığı bulunan 
şirketlerdeki iştirak hisselerini ödemeğe 
ve icra Vekilleri Heyeti karariyle bu 
kabîl şirketlere ait hisse senetlerini 
satın almağa Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 5. — Devlete ait yaylalar
da otlatılan hayvanlar için kira, ücret 
ve sair namlarla bir şey aranmaz. 

MADDE 6. — 1944 - 1945 ders yılı 
içinde ücret ve masrafları Devlet tara
fından verilmek üzere, pansiyonu bulu
nan mekteplerde parasız yatılı okuttu
rulacak talebenin adedi (I 650) olarak 
tesbit olunmuştur. Bu mekteplerde okut
turulmak üzere, ders yılı zarfında Dev
let hesabına ve 915 sayılı kanunun 2nci 
maddesi hükümlerine göre alınacak pa
rasız yatılı talebenin Maarif Vekâletince 
tensip edilecek bir kısmı umumî müsaba
ka ile,bir kısmı da lise olmayan vilâyet
lerde imtihana talip olan ve hususî kanu
nun tâyin eylediği şartları haiz bulunan 
talebelerden müsabaka imtihanında ay
ni vilâyet talebeleri arasında en çok mu-
vakfak olanlardan tef rikile bu vilâyetle
re de talebe isabet edecek şekilde alınır. 

MADDE 7. — 2005 sayılı kanun ge
reğince açılmış olan pansiyonlar gelirle
rinden (60 000) lira alınarak varidatı 
müsait olmayan pansiyonların açığını 
kapatmağa tahsis olunur. 

MADDE 8. — Bütçelerde geçen yıl 
borçları tertiplerindeki tahsisat fevkin
de tahakkuk eden borçlar, taalluk eyle-

(25 000 000) lirayı geçemez. 
Banka ve şirketlerin Hazineye yatır

mak istiyecekleri paraları almağa ve 
karşılığında (100 000 000) liraya kadar 
Hazine bonosu vermeğe Maliye vekili 
mezundur, 

Hazinede bulunan millî esham ve 
tahvilât karşılık gösterilmek suretiy
le elde edilecek krediler veya bunla
rın satış bedelleriyle uzun vadeli 
Devlet tahvilleri satın almağa ve
ya bu bedellerle.Hazinenin ortaklığı bu
lunan şirketerdeki iştirak hisselerini ö-
demeğe ve îcra Vekilleri Heyeti kara
riyle bu türlü şirketlere ait hisse senet
lerini satın almağa Maliye Vekili me
zundur. 

MADDE 5. — 5 nci madde aynen. 

MADDE 6. — 1944 - 1945 ders yılı 
içinde ücret ve masrafları Devlet tara
fından verilmek üzere pansiyonu bulu
nan okullarda parasız yatılı okutturu
lacak okurların sayısı (1 650) olarak 
tesbit olunmuştur. 

Parasız yatılı talebe 915 sayılı kanu
nun 2 nci maddesi hükümlerine göre alı
nır. Ancak lisesi olmıyan vilâyetlerden 
imtihana talip olanlar ,müsabaka evrakı 
tetkik olunurken ayrı bir zümre addolu
nur ve bu vilâyet çocukları içinden de 
müsabakada en çok liyakat gösterenler 
parasız yatılı talebe olarak alınır. 

MADDE 7. — 7 nci madde aynen 

MADDE 8. — Bütçelerde geçen yıl 
borçları tertibindeki tahsisat üstünde 
tahakkuk eden borçlar, ilgili oldukları 
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dikeri hizmetlere tekabül eden tertipler
den bu tertiplere Maliye Vekâletince 
nakledilecek tahsisattan Ödenir. 

1928 - 1942 malî yıllarına ait olup, 
Muhasehei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre müruruzamana uğra
mamış ve karşılıkları, yılları bütçelerin
de mevcut borçlar, 1944 malî yılı bütçe
lerinin masraf tertipleri tasarrufların
dan eski yıllar borçları fasıllarına Mali
ye Vekâletnce nakledilecek tahsisattan 
ödenir. 

MADDE 9. — 1513, 2248, 2354, 2701, 
2808 ve 3523 sayılı kanunlara tabi borç
lardan, tediyesi tahakkuk edecek olan
larla evvelce tahakkuk ettirildiği halde 
henüz sahiplerine verilemiyen tahville
rin karşılıkları 1944 malî yılında dahi 
nakden ödenir. 

MADDE 10. — 459 sayılı Mahsubu 
Umumî Kanununa tabi borçla1" için ve
rilecek tahvillerin istihkak sahiplerine 
tevdiinden evvel müruruzamana uğra
mış kuponları bedelleriyle bunlardan 
(1ÖÖ) liraya kadar olan borçların ta
mamı ve bundan fazla olanların (100) 
liradan aşağı kesirleri 1944 malî yılında 
dahi nakden ödenir. 

459 sayılı Mahsubu Umumî Kanunu
na göre verilen tahviller, Hazinenin 
1927 malî yılı sonuna kadar hakikî şahıs
lar zimmetinde tahakkuk eden alacak-
lariyle mahsup edilebilir. Bu mahsuplar, 
nâzım varidat ve masraf hesaplarında 
açılacak maddelerde gösterilir. 

MADDE 11. — Gerek Devlet daire
leri, gerek kambiyo kararnamelerinin 
hükümleri dairesinde tahakkuk ede
cek ihtiyaçlar için verilecek ser
best dövizlere ait olmak üzere, tak
vim yılı itibariyle tanzim olunacak 
cetveller îcra Vekilleri Heyetinin 
tasvibine arzolunur. Bu cetvellerin fa
sılları üzerinde değişiklikler ve müna
kaleler yapılması, yine îcra Vekilleri 
Heyetinin kararına bağlıdır. Kambryo 

B. E. 

hizmetlere tekabül eden tertiplerden 
bu tertiplere Maliye Vekilliğince nakle
dilecek tahsisattan ödenir. 

1928 - 1942 malî yıllarına ait olup 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre müruruzamana uğra
mamış ve karşılıkları yılları bütçelerin
de mevcut borçlar, 1944 malî yılı büt
çelerinin masraf tertipleri tasarrufla
rından eski yıllar borçları fasıllarına 
Maliye Vekâletince nakledilecek tahsi
sattan ödenir. 

MADDE 9. — 1513, 2248, 2354, 2701, 
2808 ve 3523 sayılı kanunlara tabi borç
lardan ödenmesi tahakkuk edecek olan
larla evvelce tahakkuk ettirildiği halde 
henüz sahiplerine verilemiyen tahville
rin karşılıkları 1944 malî yılında dahi 
nakden ödenir. 

MADDE 10, — 459 sayılı Mahsubu 
Umumî Kanununa tabi borçlar için ve
rilecek tahvillerin istihkak sahiplerine 
verilmesnden evvel müruruzamana uğ
ramış kuponları bedelleriyle bunlardan 
100 liraya kadar olan borçların tamamı 
ve bundan fazla olanların (100) liradan 
aşağı kesirleri 1944 malî yılında dâhi 
nakden ödenir. 

MADDE 11. — 11 nci madde aynen. 
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teşkilâtının mesaisi ve. kambiyo muame
leleri Başvekilin yakın murakabesi al
tında bulunur. 

MADDE 12. — 788 sayılı Memurin 
Kanununun 20, 69 ve 88 nci maddeleriy
le, 912 sayılı ordu, bahriye ve jandarma 
zâbitan ve memurini hakkındaki ka
nunun 1 nci maddesinin, Memurin Ka
nununun 88 nci maddesine matuf hük
mü ve 2 ve 9 ncu maddeleri bükümleri 
1944 malî yılında tatbik edilmez. 

MADDE 13. — 1980 sayılı Muvaze
ne Yergisi Kanununun 10 ncu madde
sinde yazılı müddet 1 haziran 1944 tari
hinden itibaren bir sene daha uzatılmış
tır. 

MADDE 14. — Dairelerin, Devlet 
nıemurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dai^ olan 3656 sayılı kanunun 19 
ncu maddesine dâhil müteferrik müstah-
demleriyle, mezkûr kanunun mevzuu 
haricinde kalan memurları ve nakil va
sıtaları, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Fasıl numaralariyle unvanları, bağlı 
(E) işaretli cetvelde yazılı tertiplerden 
3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince, idaresi zaruri görülen mu
vakkat mahiyetteki hizmetler için avlık 
ücretli müstahdemler kullanılabilir. 
Bunların kadrolariyle 3656 sayılı ka
nunun 13 ncü maddesi hükümlerine tabi 
ihtisas mevkileri îcra Vekilleri Heveti 
kararı*vl e tesbit ve mütaakrp yıl hütee-
sivle Büvük Millet Meclisine tevdi olu
nur. "Bu tertiplerden alınacak kacirola
rın, bütçede mevcut hizmetlere ait kad
rolara ilâve mahiyetinde olmaması şart
tır. 

MADDE 15. — Muhasebei Umumiye 
Kanununun 29 ncu maddesi gereğince: 

1. Varidat nevilerinden her birinin 
müstenit oldukları hükümleri gösteren 
(C) cetveli, 

2. Vatanî hizmet tertibinden ka

fi. E. 

MADDE 12. — 13 üncü madde ay
nen 

MADDE 13. — Dairelerin, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanunun 19 
ncu maddesine giren müteferrik müs-
tahdemleriyle mezkûr kanunun mevzuu 
dışında kalan memurları ve nakil vası
taları bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Fasıl numaralariyle unvanları, bağlı 
(E) işaretli cetvelde yazılı tertiplerden 
3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince, idaresi zaruri görülen muvakkat 
mahiyetteki hizmetler için aylık ücretli 
müstahdemler kullanılabilir. Bunların 
kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesi hükümlerine tabi ihtisas mev
kileri tcra Vekilleri Heyeti karariyle 
tesbit ve mütaakip yıl bütçesiyle Büyük 
Millet Meclisine verilir. Bu tertiplerden 
alınacak kadroların bütçede mevcut 
hizmetlere ait kadrolara ilâve mahiye
tinde olmaması şarttır. 

MADDE 14. —Muhasebei Umumiye 
Kanununun 59 ncu maddesi gereğince: 

1. Varidat nevilerinden her bircin 
davandığı hükümleri gösteren (C) cet
veli , 

2. Vatanî hizmet tertibinden ka-
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nunla muhassas maaşların müfredatını 
gösteren (Ç) cetveli; 

3. Gelecek yıllara geçici taahhütlere 
girişmeğe mezuniyet veren kanunları 

gösteren (G) cetveli; 
4. Maliye bütçesine konulmuş olan 

ihtiyat tahsisatından nakli caiz tertipleri 
gösteren (F) cetveli; 

5. Gümrük Tarife Kanununun 14 
ncü maddesi gereğince muvakkat kabul 
usulünden istifade edecek eşyaya ait ( î) 
cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
MADDE 16. — Devlet memurları 

aylıklarının tevhit ve teadülüne dair o-
lan 3656 sayılı kanunla zevillerine ba£lı 
cetvellerde yapılı kadrolardan ba#lı (L'V 
işaretli cetvelde erösterilenler 1944 malî 
yılı içinde mevkuf tutulmuştur. Kadro
ları bu suretle mevkuf tutulanlar hak
kında Memurin Kanununun 85 nci mad
desi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 17. — Maarif Vekâleti ta
rafından idare edilecek mektep T>ansivo-
ları hakkındaki 1828 savıb kanunun ba
zı maddelerini deriştiren 2005 sayılı ka
nunun 2 nci maddesi gerefrin^e talebe
den alınacak ücretler, bağlı (M) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 18. — 2005 sayılı kamınım 
3 ncü maddesi gereğince, her yıl Muva-
zenei Umumiye Kanununa ballanması 
lâzım p̂ elen kadrolar, bağlı (K) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 19. — 3634 sayılı Millî Mü
dafaa Mükellefiyeti Kanununun 36 nci 
maddesi gereğince Millî Müdafaa mü
kellefiyeti yoluvla alınacak hayvanların 
1944 malî yılı fivatı (O) işaretli cetvel
de ve 38 nci maddesi mucibince alınacak 
motorlu vasıtaların fiyatı (P) işaetli 
cetvelde gösterilmiştir. 

B. E. 

nunla bağlanmış maaşların müfredatını 
gösteren (Ç) cetveli; 

3. Gelecek yıllara geçici taahhütle
re girişmeğe izin veren kanunları göste
ren (G) cetveli ; 

4. Maliye bütçesine konulmuş olan 
ihtiyat tahsisatından nakledilecek ter
tipleri gösteren (P) cetveli; 

5. Gümrük Tarife Kanununun 14 
ncü maddesi gereğince muvakkat kabul 
usulünden istifade edecek eşyaya ait 
( î ) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır, 
MADDE 15. — Devlet memurları ay

lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanunla eklerine ba^lı cet
vellerde yazılı kadrolardan bağlı (L) işa
retli cetvelde arösterilenler 1944 malî yı
lı içinde mevkuf tutulmuştur. Kadro
ları bu suretle mevkuf tutulanlar hak
kında Memurin Kanununun 85 nci mad
desi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 16. — Maarif Vekâleti ta
rafından idare edilecek okul pansiyon
ları hakkındaki 1838 sayılı kanunun ba
zı maddelerini deriştiren 2005 savılı ka
nunun'2 nci maddesi erere^in^e okurlar
dan abnacak ücretler bağlı (M) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 17. — 2005 sayılı kanunun 
3 ncü maddesi gereğince her yıl Muva-
zeni Umumiye Kanununa bağlanma
sı lâzımgelen kadrolar bağlı (N) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 18. — 3634 sayılı Millî Mü
dafaa Mükellefiyeti Kanununun 36 nci 
maddesi gereğince Millî Müdafaa mü
kellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların 
1944 malî yılı fiyatı (O) işaretli cetvelde 
ve 38 nci maddesi gereğince alınacak 
motorlu vasıtaların fiyatı (P) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 
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MADDE 20. — Masraf tertiplerin
den yapılacak sarfiyata ait formül, bu 
kanuna bağlı (R) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 21. — Bu kanun 1 hazi
ran 1944 tarihinden mer'idir. 

B. E: 

MADDE 19. — 20 nci madde aynen. 

MADDE 20. — Bu kanuna bağlı (A) 
işaretli cetvelin Devlet borçları kısmın

daki tertiplerinden başka tertiplere mü
nakale yapılamaz. 

MADDE 21. — Gümrük ithalât ta
rifesinin .(828/A) pozisyonuna dâhil 
matbaa kâğıtlarından gazete ve dergi 
basımında kullanılmak üzere 2465 tonu 
ile okul ders kitaplarının ve öğretmenler 
için Maarif Vekilliğince neşredilen kitap 
ve dergilerin basımında kullanılmak üze
re (328/A,B) pozisyonlarına giren her 
türlü matbaa kâğıtlarından 1100 tonun
dan 1944 malî yılı içinde alınacak güm
rük resmi, kâğıtlarda beşer santimetre 
aralıklı fligran çizgileri bulunmak şar-
tiyle, 100 kiloda 50 ve istihlâk vergisi de 
100 kiloda 80 kuruşa indirilmiştir. 

Bu suretle memlekete girecek kâğıt
lardan Maarif Vekilliğine ait olanları 
fligranlı olmak şartından müstesna o-
lup, bunlar bu vekillik emrine verilir. 
Gazetelerle dergilere ait olanların 
tevzi sureti .îcra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılır. 

MADDE 22. — Bu kanuna bağlı (A) 
işaretli cetvelin fevkalâde kısmındaki 
(Toprak mahsulleri vergisi tahsil mas
rafları) tertibinde bulunan tahsisat kâ
fi gelmediği takdirde lüzumu kadar tah
sisatın bu tertibe ilâvesine Maliye Veki
li mezundur. 

MADDE 23. — 21 nci madde aynen 
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MADDE 22. — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye Vekili memurdur. 

28'. H . 1944 
Baş V. 

Ş. Saraçoğlu 
M. M. V. 

A. R. Artunkal 
Ha. V. 

N. Menemencioğlu 
Mf. V. 
Yücel 
îk. V. 

Fuad Sirmen 
G.Î.V. 

Suad H. Ürgüblü 
Mü. V. 

A. Ft Cebesoy 

Ad. V. 
R. Türel 
Da. V. 

Hilmi Vran 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Na.V. 

8%rr% Bay 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 
Zr. V. 

S. R. Hatipoğlu 
Ti. V. 

Celâl S. Siren 

B. fi. 

MADDE 24. — 22 nci madde ayneiı 



A - Cetveli 
Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Dairelerin isimleri 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Devlet Şûrası Reisliği 
Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Reisliği 
Maliye Vekâleti 
Devlet borçları 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Hariciye Vekâleti 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Adliye Vekâleti 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Maarif Vekâleti 
Nafia Vekâleti 
İktisat Vekâleti 
Münakalât Vekâleti 
Ticaret Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti 

YEKÛN 

Lira 

8 392 082 
883 091 
892 725 

1 916 128 
410 640 

2 714 095 
335 753 
966 411 
927 044 

70 432 048 
111 445 426 
10 585 661 
8 538 931 

14 192 279 
28 402 467 
4 396 308 

21 146 389 
15 732 776 
2 190 452 

62 504 584 
36 558 644 
3 941 182 
2 487 363 
1890 848 

18 868 740 
139 682 350 

570 434 417 
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MASRAF BÜTÇELERİ 
(1943 malî yılma ait muhassasat sütunundaki rakamlar senesi içinde fevkalâ
de ve munzam tahsisat ve münakale kanunlariyle 24. IV. 1944 tarihine kadar 

yapılmış olan değişikliklere göredir.) 





1- Büyük Millet Meclisi 



Rapor 

20 . III . 1944 

B. M. Meclisinin 1944 yıU bütçe lâyihası Encümence verilen karar mucibince tetkik olundu. 

II. Yapılan incelemelere göre : 

A) B. Millet Meclisi maaşlı ve ücretli memur lanna ait olmak üzere 1944 malî yılı bütçe lâyi
hasına konan tahsisatın tamamen fiili kadro cetvelindeki memurların adetleriyle maaş. ve ücretleri
nin muayyen miktarlarından ve müfredatlı hesaplarının tutarından ibaret ve bir senelik maaş ve 
ücretlerin yekûnuna mutabık olduğu anlaşılmıştır. _ 

B) B. M. Meclisi memurlarının teşkilâtına dair kanunun mevzuuna giren maaşlı ve ücretli 
memurlardan her birine muhassas vazifelerin muayyen mesailerle ve mevcut kadrolarla ifası 
mümkün olabileceği cihetle bu kadrodan herhangi bir suretle memur alınarak (L) cetveline ge
çirilmek suretiyle tasarruf imkânı görülememiştir. 

C) 1944 malî yılı için hazırlanan müstahdemin kadrosunu havi (D) cetveline yeni yapılan 
sığnaktan dolayı ifası zaruri olan hizmetler karşılığı olmak üzere (60) lira ücretli bir muhafız 
ile (100) lira ücretli bir sığnak makinisti ve 3090 sayılı kanun mucibince inşa edilmekte olan 
yeni B. M. Meclisi binasının levazım ve sairesininakle tahsis edilen kamyonlarda çalışmak ve 
hem de bunların iyi kullanılmalarını temin etmek üzere (110) lira ücretli bir baş şoför ve Yalo
va'da yeni yapılan Millî saraylar meyanına giren binalardaki müstahdemini de kontrol etmek üze
re (100) lira ücretli bir muhafaza memuru ve (60) lira ücretli bir sofracıbaşı ile sarayların He-
reke fabrikası imalâtı kumaşlarından mevcut mefruşatının eskimiş olanlarının yeni benzerlerini 
yapmak maksadiyle Millî saraylarda evvelce tesis olunan atölyeye (60) lira ücretli bir nakkaş 
ilâve edilmiş ve matbaa müstahdemininin birkaçı ile Millî saraylardaki müstahdeminden bir kıs
mının ücretlerine bugünkü fevkalâde hallerin doğurduğu ihtiyaçlar saikasiyle beşer onar lira 
gibi ufak tefek zamlar yapılmıştır. 

D) (E) Cetveline dâhil olan memurlar kadrosu 3090 sayılı kanunla yeni B. M. Meclisi inşaatı 
için ayrılan tahsisattan bu inşaatın devamı müddetince fennî ve idarî hizmetler için kullanılması 
zaruri olan mühendis ve mimar ile ambar memuru ve şoför, kâtip ve sairelerden ibaret olup da
imî hizmetler meyamnda mütalâa olunmaması lâzımgelmektedir. 

III. A) B. M. Meclisi dahilî muamelâtında müfettişler istihdamını icabettirecek vezaif bu
lunmamaktadır. 

B) B. M. Meclisi bütçesindeki daimî memuriyet harcırahı tertibine eski senelerdenberi hariç
ten tâyin olunacakların harcırahlarına karşılık olarak her sene bütçesine konulan biner lira tahsi
sat ihtiyacı karşıladığı için bu yıl için de aynı miktar tahsisat konulmuştur. 

C) Geçen senelerde muvakkat memuriyet harcırahı tertibine hep beş bin beş yüz lira tahsisat 
konagelmiş ve bu miktar da bir sene içinde yapılan hizmetlerin istilzam eylediği masrafları ancak 
karşılamış olduğundan bu tahsisattan da tasarrufa imkân bulunmadığı yapılan tetkiklerden an
laşılmıştır. 
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XV. 
A) B. M. Meclisi bütçesi meyanında mevcut bina dahilindeki tamirat ile bu meyanda yeniden 

yapılacak işlerin teminine karşılık olarak biri - (inşaat ve tamirat) - ikincisi (Millî sarayların 
boya ve tamir masrafı) ve diğeri de (3090 sayılı kanun gereğince yapılacak yeni Meclis binasının 
inşaat masrafları ve istimlâk bedeli namiyle üç tertip mevcut olup bunlardan birinci tertibe bir 
sene zarfında vukuu mülâhaza olunan ihtiyaçlar için 60 000 lira ikinci tertibe de tahakkuk edecek 
ihtiyaçlara göre yapılacak tamirat ve saire için 65 000 lira ve üçüncü tertibe de mevcut umumî 
proje ve plânlara müsteniden inşaatın sonuna kadar her sene bütçesine o sene içinde ifası muk-
tazi işlerle satın alınacak malzemenin bedeli tediye olunmak üzere (3 750 000) lira tahsisat konul
muş ve bu tahsisatın hakikî ihtiyaca tevafuk ettiği anlaşılmıştır. 

B) Yukarıda (A) fıkrasında kayıt ve işaret olunan inşaat ve tamirat tertibine evvelki sene
lerde yapılan işlerden alınan tecrübe ve neticelere göre 1944 yılı için de ancak sarfı, tahmin 
olunan miktarın karşılığı konulmuştur. Vaktiyle hazırlanan plân ve keşiflere dayanan yeni Mec
lis binası inşaatının devamına katî zaruret olduğundan bu itibarla, inşaat ve tamirat tertibinden 
yapılması lâzımgelen işlerin ve ne de yeni Meclis binası inşaatının tasarruf maksadiyle durdurul
ması fayda yerine mazarrat tevlidinden başka bir netice vermiyeceğinden bu tahsisatın ipkasını 
zaruri görmekteyim. 

C) Gerek B. M. Meclisi binasının ve gerek İstanbul'daki Millî saraylarla Yalova'daki bina
ların tamirleri için muvakkat veya daimî bir inşa sistemi tesis edilmemiş olmakla beraber bunların 
tarihi kıymetleri bakımından hüsnü muhafazalarıkeyfiyeti daimî surette gözönünde bulundurul
ması icabeden en ehemmiyetli mevzulardan biri olduğu için görülecek lüzumlar üzerine derhal 
muktazaları yapılabilmek ve bu suretle eski vaziyet ve kıymetlerine halel gelmemesi ve B. M. Mec
lisi binası dahilinde ifasına ihtiyaç görülecek inşaatın hemen yapılabilmesini temin eylemek maksa
diyle yukarıda bahsi geçen tertiplere konan tahsisat miktarları bugünkü malzeme ve işçilik fi
yatlarındaki artışlar hesaba katılmak suretiyle tesbit edilmiş hakikî ihtiyaçların ifadesi mahiye
tinde konulan bu masraflardan tasarruf yapılması milyonlar sarfiyle vücuda getirilen mebaniniıı 
bakımsızlık yüzünden uğradıkları hal ve binnetice icabettirdikleri büyük masraflar gözönüne 
alınarak kabil görülememiştir. 

V) Bütçenin mefruşat ve demirbaş tertibine, geçen sene de olduğu gibi 1944 yılı için de konan 
10 000 lira tahsisat gerek yeniden yaptırılması veya satın alınması plâna bağlanmış olan büyük 
mikyasta eşyalara ait olmayıp fevkalâde ahval, malzeme ve eşya fiyatlarında geniş ölçüde görü
len yükselmeler sebebiyle Millet Meclisi gibi büyük bir müessesede mevcut eşyadan bir kısmının 
tamirine ve yeniden alınacak bazı ufak tefek eşya bedellerine sarfelilecek hakikî miktarların 
yekûnu bulunduğundan, bu itibarla tedariki icabeden bir kısım eşyanın veya yaptırılması lüzumlu 
işlerin tamamen veya kısmen tehiri suretiyle bu miktardan tasarruf imkânı görülememiştir ve 
aksi takdirde bakımsızlık yüzünden bu eşyanın az zamanda yıpranacağı tabii bulunmuştur. 

VI) İçinde erlerin yiyim maddeleriyle giyim, yakacak ve sair eşyalarının bedelleri de dâhil 
bulunan Meclis Muhafız kıtasmm umumî masrafları tertibine 1944 yılı için konan tahsisat, geçen 
seneki miktara nazaran 19 338 lira fazla ise de er tayın bedelleriyle giyecek eşyalarında ve sair 
malzemeye ait Millî Müdafaa Vekâletince tesbitolunan fiyatlar esas tutularak yapılan hesaba 
göre istihkaklarının tamamen tutarı ve hakikî miktarları tesbit edilmesinden mütevellit olduğu 
müfredatlı hesap cetvellerinin tetkikinden anlaşılmıştır. 

VII) İşbu maddede bahse mevzu olan hususatın B. M. Meclisi bütçesini alâkalandıran bir 
mahiyeti olmadığı için herhangi bir mütalâada bulunmağa lüzum görülmemiştir, 

VIII) Yukarıda zikrolunan mitalâa bu madde hakkında da tamamen varit bulunmaktadır. 

1944 yılı bütçelerinin tetkikinde gözönünde tutulması lâzımgelen esaslar hakkında tesbit edilen 



— 6 ~ -

M. Muhassasatın nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nınııı teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

ILT - Diğer istihkaklar 
6 Muvakkat tazminat 26 196 30 564 30 564 
7 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 3 241 1 1 

8 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 2 400 2 500 2 500 

9 4367 sayılı kanun gereğince ve
rilecek er tayın bedeli 8 400 8 400 8 400 

Birinci kısım yekûnu 4 241 421 4 017 420 4 034 070 

İkinci kısım - İdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
10 Merkez büro masrafları 

1 Kırtasiye 4 200 4 200 4 200 
2 Mefruşat ve demirbaş 10 000 10 000 10 000 
3 Tenvir 10 000 10 000 10 000 
4 Teshin 22 000 20 000 20 000 
5 Müteferrika ve gayri melhuza 80 000 40 000 40 000 

Fasıl yekûnu 126 200 84 200 84 200 

11 Mütenevvi masraflar 
1 Matbu evrak ve defterler 2 500 2 500 2 500 
2 Sigorta 1 700 1 700 1 700 

Fasıl yekûnu 4 200 4 200 4 200 

12 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

1 Posta ve telgraf ücreti 904 667 667 
2 Telefon ve diğer muhabere üc

ret ve masrafları 7 850 3 850 3 850 

Fasıl yekûnu 8 754 4 517 4 517 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Riyaset Diva- Encümence 
' . * ' ' ' ' . tahsisatı ninm teklifi kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

I - Reis ve âza tahsisat ve taz-
minatlariyle harcırahları 

1 Tahsisat ve tazminat 
1 
2 
3 

2 

1 
2 

3 
1 
2 

4 
1 
2 

'. 

5 
1 
2 

Siyaset tahsisatı 
Âza tahsisatı 
Divanı Riyaset âzası tazminatı 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat ve huzur 
ücreti 
Muvakkat tazminat 
Murakıp huzur ücreti 

Fasıl yekûnu 

Harcırahlar 
Âza harcırahı 
Beynelmilel Parlâmentolar İt
tihadına iştirak edecek olan 
murahhaslar harcırahı 

Fasıl yekûnu 

I I - Maaşlar, ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstatdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

9 272 
2 227 452 

24 311 

2 261 035 

547 776 
2 001 

549 777 

929 000 

1 

929 001 

201 331 
452 

201 783 

26 008 

233 580 

259 588 

9 272 
2 192 820 

24 010 

2 226 102 

544 800 
2 001 

546 801 

682 500 

1 

682 501 

253 653 
1 

253 654 

20 186 

246 711 

266 897 

9 272 
2 192 820 

24 010 

2 226 102 

544 800 
2 001 

546 801 

682 500 

1 

682 501 

253 653 
1 

253 654 

20 186 

263 361 

283 547 
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F. 

6 
7 

8 

9 

M. Muhassasatm nev'i 

İÜ - Diğer istihkaklar 
Muvakkat tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanuiLgereğince 
rilecek çocuk zammı 
4367 sayılı kanun gereğince 

ve-

ve-

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

26 196 

3 241 

2 400 

rilecek er tayın bedeli 8 400 

1944 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nınm teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

30 564 

1 

2 500 

8 400 

30 564 

1 

2 500 

8 400 

Birinci kısım yekûnu 4 241 421 4 017 420 4 034 070 

10 

11 

12 

İkinci kısım - İdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
Merkez büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika ve gayri melhuza 

4 200 
10 000 
10 000 
22 000 
80 000 

Fasıl yekûnu 126 200 

Mütenevvi masraflar 
1 Matbu evrak ve defterler 
2 Sigorta 

Fasıl yekûnu 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

1 Posta ve telgraf ücreti 
2 Telefon ve diğer muhabere üc

ret ve masrafları 

2 500 
1 700 

4 200 

4 200 
10 000 
10 000 
20 000 
40 000 

84 200 

2 500 
1 700 

4 200 

4 200 
10 000 
10 000 
20 000 
40 000 

84 200 

2 500 
1 700 

4 200 

904 

7 850 

667 

3 850 

667 

3 850 

Fasıl yekûnu 8 754 4 517 4 517 



— 7 — 

F. 

13 

,. 

14 

15 

M. 

1 
2 

1 
2 

3 

1 
2 

Muhassasatın nev'i 

Nakil vasıtaları 
Riyaset otomobilleri masrafı 
Mubayaa 

Fasıl yekûnu 

Millî Saraylar masrafları 
Umumî masraflar 
Tenvir, merasim masrafı ve 
fevkalâde masraflar 
Sarayların tamir ve boya mas
rafı 

Fasıl yekûnu 

LT - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

8 500 
7 000 

15 500 

150 000 

48 800 

55 000 

253 800 

1 000 

1 500 

1944 malî 
Riyaset Diva
nının teklifi 

Lira 

8 500 
0 

8 500 

110 000 

28 800 

65 000 

203 800 

- . - . . . • . . , . 

1 000 

1 500 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

8 499 
1 

8 500 

110 000 

28 800 

65 000 

203 800 

1 

1 000 

1 500 

16 
17 

18 

Fasıl yekûnu 2 500 2 500 2 500 

Melbusat 12 000 12 000 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 2 500 2 500 
P. T. T. memurlarına verilecek 
fazla mesai yevmiyesi 756 756 

îkinci kısım yekûnu 426 210 322 973 

Üçüncü hısım-Daireye mahsus 
hizmetler . 

12 000 

2 500 

756 

322 973 

19 
20 

1 - Daimî olanlar 
Matbaa işletme masrafı 
Küttihane masrafı 

21 000 
6 000 

26 000 
6 000 

26 000 
6 000 
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F. M, Mulıassasatm nev'i 

21 Beynelmilel Parlâmentoler 
Grupu masrafları 

1 Beynelmilel Parlâmentolar 
Türk G-rupunun masrafları 

2 Beynelmilel Parlâmentolar İt
tihadına iştirak hissesi 

Fasıl yekûnu 

22 Bahçeler daimî masrafları ve 
muvakkat amele ücreti 

23 Ziyafet ve merasim masrafı 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 700 

1 700 

3 400 

85 000 
2 500 

1944 malî yılı için 
Riyaset Diva- _Encümence 
nmm teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

1 700 

1 700 

3 400 

55 000 
2 500 

1 700 

1 700 

3 400 

55 000 
2 500 

24 
25 
26 

27 
28 

29 

30 
31 

MECLİS MUHAFIZ KITASI 

Maaş 14 756 
Muvakkat tazminat 1 394 
Umumî masraflar 99 276 

II - Muvakkat olanlar 
İnşaat ve tamirat 180 000 
3090 sayılı kanun gereğince ya. 
pılacak Meclis binasının inşaat 
masrafları ve istimlâk bedeli 5 250 000 
Tesisat ve demirbaş 4 000 

14 821 14 821 
1 704 1 704 

118 614 118 614 

60 000 

3 750 000 
4 000 

50 000 

3 750 000 
4 000 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü hısım - Borçla? f( 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1939 - 1942 yılları borçları 
1929 - 1938 yılları borçları 

5 667 326 

; . / ' j . . ,: • ' ' 

1 000 

999 
1 

4 042 039 

1 Û0Ö 

999 
1 

4 032 039 

r ,, 

1 000 

999 
1 

Fasıl yekûnu 1 000 1 000 1 000 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

32 Geçmiş yıllara ait tahsîsatsız 
borçlar 

Dördüncü kısım yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 000 

3 000 

1944 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmın teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

1 000 

3 000 

1 000 

3 000 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

4 241 421 

426 210 

5 667 326 

3 000 

10 337 957 

4 017 420 

322 973 

4 042 039 

3 000 

8 385 396 

4 034 070 

322 973 

4 032 039 

3 000 

8 392 082 
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Rapor 

W. III. 1944 

Riyaseti Cumhur 1944 yılı bütçe lâyihası Encümence verilen karar dairesinde tetkik olundu. 

383 091 lirası kanunen muayyen kadrolara göre tesbit edilen miktarlar üzerinden hesaplanmış 
tahsisat, tazminat, maaş ve ücretlerin ve 500 000 lirası da memur ve müstahdemlerin iaşeleri İle 
umumî masraflar karşılığını ihtiva eden ve yekûnu 883 091 liradan ibaret olan Cumhur Reisliği 
1944 yılı bütçe lâyihasının tetkikinde: Geçen seneye nazaran 134 708 lira bir fazlalık görülmekte 
ise de : 

Fevkalâde ahvalden doğan zaruretlerden naşi bütün eşya ve malzeme fiyatlarında husule gelen 
artışlar sebebiyle 1943 yılı bütçesinin 40 ncı faslmm umumî masraflar, memur ve müstahdemler 
iaşeleri: tertibine konan 400 000 liranın y etmemesinden bilâhare munzam olarak alınan 200 000 

liralık tahsisatla bidayeten bütçeye mevzu olan 748 383 lira 948 383 liraya yükselmiştir. 

Bu itibarla: 1944 yılı bütçesinin yekûnunun geçen sene bütçesi yekûnuna nazaran 65 292 liralık 
bir noksanla bağlanmış olduğunun kabul edilmesi lâzımgelir. 

Cumhur Reisliği bütçesinin sadece maaşat ile ücretlerden ve bir de umumî masrafları ihtiva ey
leyen tertiplerden ibaret olması bu sene bütçelerinin tetkikinde nazarı dikkate alınacak esasat hak
kında kabul olunan esasata göre ayrı ayrı tetkik mevzuu olacak İmsusatı muhtevi bulunmasından 
tetkikatm yalnız geçen ve bu senelerin bütçelerinde yazılı yekûnlara ait miktarlar esas tutulmak su
retiyle yapılmış olduğunu ve mevzu tahsisatın miktarlarını tesbitte tasarruf imkânlarının gözetildi
ğini arzeylerim. 

Raportör 
Giresun Mebusu 

M. Akkaya 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Biyaset Diva- Encümence 
nmın teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Maaş, ücret? tah 
sısat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

33 

1 
2 
3 

I - Riyapseti Cumhur tahsisat 
ve tazminatı 

Riyaseti Cumhur tahsisat ve 
tazminatı 
Asıl tahsisat 
Fevkalâde tahsisat 
Tazminat 

Fasıl yekûnu 

65 336 
91 472 
29760 

186 568 

65 336 
91 472 
29 760 

186 568 

65 336 
91 472 
29 760 

186 568 

II - Maaşlar, ücretler, tahsisat
lar 

34 Maaşlar 
1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

56 004 
1 

59 865 
1 

59 865 
1 

35 

36 
37 

38 
39 

'] 

Fasıl yekûnu 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
Yaverler ve baştabip tahsisatı 
Müstahdemler ücreti [1] 

m - Diğer istihkaklar 
Muvakkat tazminat 
4170 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

Birinci l&sım yekûnu 

56 005 

4 801 
14 311 

90 000 

4 548 

500 

356 733 

59 866 

10 500 
15 327 

106 298 

4 032 

500 

383 091 

59 866 

10 500 
15 327 

106 298 

4032 

500 

383 091 

[1] Biyaset Divanınca tasdik olunacak kadroya göre sarfolunur, 
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1943 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira '. 

1944 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nınm teklifi kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nevi 

İkinci kısım - İdare masrafları 

Umumî masraflar, memur ve 
müstahdemler iaşesi 600 000 500 000 500 000 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

353 183 

600 000 

956 733 

383 091 

500 000 

883 091 

383 091 

500 000 

883 091 



3 - Di 1 V u K U * |:i 



Rapor [*] 

S . IV . 1944 

Divanı Muhasebatın 1944 senesi bütçesi tetkik olundu. Geçen sene 872 833 lira olan bütçe ye
kûnu bu sene 37 162 lira fazlasiyle 909 995 lira olarak tesbit olunmuştur. Bu fazlalığın başlıca 
sebepleri şunlardır. Bu sene 41 nci faslın memur maaşatı maddesine iki terfi müddetini doldıı-
rupta kadro darlığı yüzünden terfi edememiş olan ve ehliyet ve sicilleri itibariyle terfia istih
kak kesbeden memurlara Teadül kanununun hükümlerine göre birer derece üst maaşı verilmek 
icabetmekte olup bu müddet 7 temmuz 1941 tarihinden itibaren hulul etmiş bulunacağına göre 
on aylık farkı maaş olarak mezkûr maddeye 15 950 lira ilâve edilmiştir. Bu faslın ikinci açık 
maaşı maddesinde görülen beş yüz lira geçen sene sarf edilmemiş olduğu cihetle bu senede sar-
fedilemiyeceği anlaşılmakla fasılda bir lira bırakılarak mütebakisi sarfedilmiştir. 42 nci faslm 
birinci maddesinde memurlar ücreti tahsisatında değişiklik yapılmamıştır. İkinci müteferrik müs
tahdemler maddesine gelince; ilişik (D) cetvelinde görüldüğü veçhile kadroda değişiklik olma
yıp ancak aldıkları ücretle temini maişette müşkülât çeken ve kendilerine hariçte fazla ücreüi 
iş arıyarak hizmetlerinden ayrılmak istiyen kimselerin yerlerinde kalmalarını temin iğin ücret
lerine birer miktar zam yapılarak bu maddedeki tahsisata 8 658 lira ilâvesiyle 36 440 liraya 
iblâğ edildiği anlaşılmıştır. Yukarıda arzedildiği veçhile Teadül kanununa göre bir üst dereceye 
terfi edecek olan memurlara verilecek muvakkat tazminat için de 43 ncü fasla 320 lira ilâve olun
muş ve tahdidi sin dolayısiyle* mecburi tekaüdesevkleri icabeden daire reis ve âza ve memurlara 
verilmesi kanunun tekaüt ikramiyesi karşılığı olmak üzere de 44 ncü fasla 1 000 lira ilâvesiyle 
16 000 liraya iblâğ olunmuştur. Elektrik fiyatlarına yapılan zam sebebiyle 46 nci faslın tenvir 
maddesine 500 ve kömür fiyatlarının artması ve eşyada görülen fiyat farkı yüzünden mezkûr 
faslın dördüncü teshin maddesine 3 000 ve beşinci müteferrika maddesine 1 000 lira ilâve olun
muştur. 47 nci matbu evrak ve defatir maddesine konulan 1 000 lira zam da aynı sebepten müte
vellittir. 48 nci fasla mevzu- tahsisat farkı da Posta, telgraf idaresinin verdiği hesaba müste* 
nittir. 50 nci faslın birinci daimî memuriyet harcırahı maddesindeki 3 000 liradan 1 000 lira 
tenzile muvafakat edilmiş olduğu cihetle geçen senenin aynı olarak fasılda 2 000 Ura bırakılmış
tır. 51 nci melbusat faslında görülen 1 000 lira fazlalığın sebebi müstahdemine iki senede bir 
verilmesi iktiza eden paltoluk kumaş bedelinin artmasından mütevellittir. Kâğıt bedel ve baskı 
ücretlerinin artması dolayısiyle 53 ncü faslın 2 nci maddesinde buna müteallik tahsisat 500 lira 
ilâvesiyle 1 500 liraya iblâğ olunmuştur. Bu faslın 3 ncü küçük tamirler maddesine malzeme! 
inşaiyenin pahalılığı ve usta ve amele yevmiyelerinin artması yüzünden geçen sene 7 600 lira ola
rak kabul olunan tahsisat bu sene 9 000 lira olarak konulmuştur. 54 ve 55 nci fasıllar geçen 
senenin aynıdır. 56 nci 1939 - 1942 yıllarına aitborçlar faslındaki 211 lira bu sene 739 lira fazla
siyle 950 lira konulmuştur. Divan bütçesinde kadroda mevcut olduğu halde (L) cetveline alı
narak mevkuf tutulan memur olmadığı gibi gerekmemur ve gerek müstahdemin adedine göre he
sap olunarak tahsisatın olveçhile bütçeye konulmuş olduğu anlaşılmakla tanzim olunan bu ra
por bütçenin tetkiki sırasında 1943 senesi şubatısonuna kadar yapılan sarfiyat miktariyle 1939 
senesi hesabı katisine nazaran tahsisat bakiyesini gösterir dairesinden alman hesaba müteallik 
cetvel ile birlikte berayi tetkik Bütçe Encümeni Yüksek Riyasetine sunulmuştur. 

Raportör 
Yozgad Mebusu 

8, îçöz 

[*] Raporda sözü geçen cetveller dosyasındadır, 
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F. Muhassasatıri nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmm teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

41 

42 

43 
44 

45 

1 
2 

1 
2 

I - Maaşlar, ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

I I - Diğer istihkaklar 
Muvakkat tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

Birinci kısım yekûnu 

662 623 
500 

663 123 

1 937 

27 782 

29 719 

81 648 

19 000 

2 400 

795 890 

-

678 573 
500 

679 073 

1 937 

36 440 

38 377 

81 968 

16 000 

2 400 

817 818 

662 623 
500 

663 123 

1 937 

36 440 

38 377 

81 648 

16 000 

2 400 

801 548 

İkinci kısım - İdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
46 Büro masrafları 

1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 
3 Tenvir 
4 Teshin 

11 500 
6 000 
3 000 
6 200 

13 500 
6 000 
4 000 
9 000 

13 500 
6 000 
4 000 
9 000 



ı s -

F: M. Muhassasatm nev'i 

5 Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

6 800 

33 500 

1944 malî yılı için 
Riyaset üiva- Encümence 
nınm teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

7 000 

39 500 

7 000 

39 500 

47 Matbu evrak ve defterler 13 000 15 000 15 000 
48 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 

ret ve masrafları 

49 Kiyaset otomobil masraftan , '• 4 250 4 250 4 250 

II - Şahsa ait olanlar 
50 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 900 3 000 2 000 
2 Muvakkat memuriyet harcıra

hı 2 000 2 000 2 000 

53 

icretleri 
muhabere üc-

Fasıl yekûnu 

1 332 

3 200 

4 532 

1 527 

4 000 

5 527 

1 527 

4 000 

5 527 

Fasıl yekûnu 2 900 5 000 4 000 

51 Melbusat 3 600 5 000 5 000 
52 3335 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi, yol ve saire 

1 
2 

masrafları 

îkinci kısım yekû 

Üçüncü kısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
Kitap ve mecmua masraflariy-
le tamir masrafları 
Satın alma bedeli 
Kararlar mecmuası, kâğıt, bas
la ve neşir masrafları 

2 000 

63 782 

500 

1 000 

2 500 

76 777 

500 

1 500 

2 500 

75 777 

500 

1 500 
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Muhassasatın nev'i 

Küçük tamir 

Fasıl yekûnu 

I I - Muvakkat olanlar 
Meslekî muvakkat kurs 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
1939 - 1942 yılları borçları 

Dördüncü kısım yekûnu 

İCMAL 

ikinci kısım yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Riyaset Diva- Encümence 
tahsisatı nınm teklifi kabul edilen 

Lira Lira Lira 

8 000 9 000 9 000 
M M M H H H M 4 « « H M M M M M M • •• • • • • ! — • • — m 

9 500 11 000 11 000 

3 300 3 300 3 300 

12 800 14 300 14 300 

150 150 150 
211 950 950 

361 1 100 1 10Q 

795 890 

63 782 

12 800 

361 
872 833 

817 818 

76 777 

14 300 

1 100 

909 995 

801 548 

75 777 

14 300 

1 100 

892 725 





4-Başvekâlet 



Rapor [*]. 

12. IV. 1944 

1. Başvekâlet masraf bütçesi için teklif olunan miktar 1 916 128 liradır. 1943 Muvazene! 
Umumiye Kanunu ile kabul olunan miktar 1 329 119 lira idi. 1943 malî yılı içinde, tahsisatı 
mesture için 500 000 liralık munzam tahsisat kabul olunmuştur. Verilen malûmata göre büro ve 
muhabere masrafları için ayrıca 4 550 lira kadar munzam bir tahsisat daha istenecektir. Şu 
halde bu sene için teklif olunan miktar 1943 Muvazenei Umumiye Kanunundaki miktara naza
ran 587 009 lira kadar bir fazlalık göstermektedir. Sözü geçen munzam tahsisat çıkınca fazla
lık 87 009 liraya düşmektedir. Şayet şimdi istenen miktar da kabul edilirse fark 82 359 liraya 
inecektir. Fazlalık, 1939 malî yılı tahsisatı (münakalele'r dâhil) 1 510 000 lira, sarfiyatı 1 494 000 
küsur lira arasında idi. 

2. Artış, en çok maaş ve ücret tertiplerine taallûk etmektedir: 1943 bütçesinde maaş fas
lına konan tahsisat 1.15 918 lira idi. 23 .VI . 1943 tarihli ve 4443 sayılı Başvekâlet Teşkilât Ka
nunu ile ve münakale suretiyle ayrıca 42 500 liralık bir tahsisat eklenmiş, bu suretle bu fasla 
ait 1943 malî yılı tahsisatı 158 418 liraya baliğ olmuştur. Yeni sene için teklif edilen miktar, 
38 000 lira fazlasiyle 196 418 liradır. Bu da mezkûr Teşkilât Kanunu ile kabul olunan kadro
nun istilzam ettiği miktara tekabül etmektedir ve aynı nispette muvakkat tazminat faslına da 
ilâve yapılmış bulunmaktadır. Ancak bir kısım kadrolar bugün meşgul bulunmamaktadır. Bun
lar arasında bağlı cetvelde yazılı 13 muhtelif memuriyete bugünden herhangi bir tâyin dahi 
derpiş edilmediği alınan izahattan anlaşılmıştır. Bunlara ait senelik maaş tutarı 27 614 küsur 
liradır. Yine alınan izahata nazaran bu açıkların bir kısmı, eleman intihabında haklı olarak 
gösterilen itinadan ileri gelmektedir. Bu cümleden olarak Arşiv Umum Müdürlüğüne bağlı ar-
şolist kadroları, ihtiyaca rağmen, istenen ihtisasta eleman bulunamadığı için açık bulunmak
tadır, ki bu müşkülün önümüzdeki malî yılda da devam edeceği anlaşılmaktadır, diğer yan
dan şimdiye kadar bugünkü kadro ile iktifa edildiğine göre içinde bulunduğumuz malî şartlar 
dolayısiyle önümüzdeki bütçe yılında da bu kadroların kullanılmryarak tekabül eden tahsisatın 
tasarruf edilmesini yüksek Encümenin takdirine arzederim. 

3. 59 ncu ücretler faslındaki tahsisat, 1943 malî yılına nazaran . 6 503 lira arttırılmıştır. Bu 
artışlar, umumiyetle müteferrik müstahdemlere yapılan cüzi zamdan ve ayrıca kadroya bir ge
ce bekçisi ile iki hademe ilâve olunmaktan ileri gelmektedir ki yerindedir. Ancak derpiş edi
len bu kadroya ve yapılan zamma nazaran tahsisat miktarı 42 400 lira olmak icab eder. 

4. 63 ncü merkez büro masrafları faslına - 1943 bütçesinde konan tahsisat 9 141 liradır. Alınan 
malûmata nazaran ayrıca 2 550 lira munzam tahsisat istenecek ve Meclise kabul buyrulduğu tak
dirde tahsisat miktarı 11 691 liraya baliğ olacaktır. Buna göre 1944 yılı için 350 lira fazlası ile 
12 041 "lira teklif olunmaktadır. Artışın başlıca sebebi, mucip sebeplerde de söylendiği üzere, fi
yatlardaki yükseliştir. Hatta bugünkü fiyat durumu aynen kalsa bile bilhassa müteferrika mad
desine konan tahsisatın kâfi gelebileceği şüphelidir. Aynı sebeplerle 64 ncü vilâyetler büro mas
rafları faslındaki tahsisata da geçen seneye nispetle 500 lira kadar bir ilâve yapılmıştır. 65 nci 
matbu evrak • ve defterler faslındaki tahsisat miktarı da hâsıl olan ihtiyaca mebni 900 lira kadar 
arttırılmıştır. ."_•" „'__ _ _ ' 

[*] Raporda sözü geçen cetvel dosyadadır. 
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6. 66 nci muhabere ücret ve masrafları faslında teklif olunan tahsisat miktarı 1943 yılına na

zaran netice itibariyle bir eksilme kaydetmektedir. Filhakika 1943 malî yılı bütçesine Posta ve 
telgraf ücreti olarak konan tahsisat 15 429 lira iken bu sene 12 962 lira tahsisat istenilmektedir. 
Buna mukabil telefon ve diğer muhabere üeret masrafları maddesindeki tahsisat 5 900 liradan 
8 000 liraya çıkarılmaktadır. Ancak bu sene için 2 000 lira munzam tahsisat daha isteneceği anla
şılmıştır. Bu istek terviç edildiği takdirde önümüzdeki sene için istenen miktarla bu seneki tahsi
sat arasındaki fark 100 lira kadar olacaktır. Bu maddedeki tahsisatın artışı kısmen telefon muha
beresinin kısmen de ücretin artmış olmasından ileri gelmektedir. 

7. 67 nci nakil vasıtaları masraflarına 1943 bütçesine nazaran 1 000 lira fazla tahssiat konul
muş bulunmaktadır. Aneak sene içinde 2 000 lira munzam tahsisat verilmiş olduğuna göre içinde 
bulunduğumuz seneye nispetle hakikatte 1 000 lira noksan tahsisat konulmuş, ve bu miktarla iktifa 
olunabileceği ifade edilmiştir. l 

8. Bir kısım müteferrik müstahdemlere müteallik, 69 ncu melbusat faslına geçen seneye nispetle 
1 500 lira fazla yani 5 000 lira tahsisat konulmuştur. Ancak arttırma ve eksiltme mevzuatı dairesinde 
piyasadan tedarik yoluna gidildiği takdirde mevcut ihtiyaca bu miktarın tekabül etmiyeceği, bi
lâkis 7 000 lira kadar bir paraya ihtiyaç hâsıl olacağı alman izahattan anlaşılmıştır. Bu gibi ihtiyaç 
maddelerini, mümkün olduğu kadar Devlet müesseseleri mamulâtmdan hakikî maliyetlere mutedil 
bir kâr ilâvesi suretiyle tedarik etmenin gerek bütçe tasarrufu, gerekse piyasada talebi arttırmamak 
gibi büyük faydaları hasebiyle bu hususta/bütün dairelere şamil bir usulün ittihazı zaruridir. 

9. 71 nci matbaa masrafları faslında teklif olunan 145 000 lira tahsisat 1943 bütçesindeki 
miktara nazaran ancak 5 000 lira kadar bir fazlalık arzetmekte ise de 1943 yılında yapılan mü
nakalelere karşılık olmak üzere bu fasıldan ceman 12 000 liralık tahsisat indirilmiş olduğuna 
göre içinde bulunduğumuz malî yıla nazaran önümüzdeki sene için 17 000 lira kadar bir fazla 
tahsisat istenmiş demek oluyor. Ancak 1939 yılında bu fasla mevzu tahsisat münakaleler ve ilâ
veler dâhil) 88 000 lira olduğuna ve bu miktar, hesabı katiye nazaran tamamen sarfedilmiş bu
lunduğuna göre hizmetin mahiyeti ve aradaki fiyat farkları nazara alınınca istenen bu tahsisat 
miktarının esasen hizmetten geniş ölçüde fedakârlığı tazammun ettiği ve geçen sene münakale 
maksadiyle tahsisat indirmenin böyle bir fedakârlığa müstenit olduğu meydandadır. Şu hal
de bu gibi fasıllardan tahsisat indirilirken hizmetten ne nispette fedakârlık caiz olduğu cihetin 
bilhassa gözönünde bulundurulması yerinde olur. ' 

10. Tahsisatı mesture olarak 1944 yılı için 1 390 400 lira teklif olunmaktadır. Bu miktar 
1943 yılı bütçesiyle kabul olunan 890 400 liraya nispetle 500 bin lira kadar fazla ise de sene 
içinde bu miktarın munzam tahsisat verilmiş olduğuna göre istenen miktar 1943 ma
lî yılı tahsisatına tekabül etmektedir. 1939 yılı bütçesindeki tahsisatı mesture 1 018 400 lira 
ve o sene içinde alınan munzam tahsisat 210 000 lira iken ertesi seneler bütçelerine 890 400 
lira konmuş ve fakat her sene enaz 450 bin ve 1942 de ise 1 100 000 lira munzam tahsisat ve
rilmesine lüzum hâsıl olmuştur. Bu itibarla bu sene teklifinde içinde bulunduğumuz malî yıl 
tahsisatının (munzam da dâhil olmak üzere) tamamına tekabül eden bir miktarın istenmiş ol
ması yerindedir. Şu kadar ki alman malûmata göre bu miktara rağmen önümüzdeki yıl mühim
ce miktarda munzam tahsisata lüzum hâsıl olacaktır. 

1. Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tevhidi masrafı olarak 1944 yılı için 1943 yılı 
bütçesine mevzu tahsisatın aynı olarak 45 686 lira tahsisat teklif olunmaktadır. Ancak bu tah
sisattan, maaş faslına zam maksadiyle 4443 sayılı Teşkilât Kanunu ile 35 000 lira indirildiğin
den tahsisat miktarı 10 686 liraya inmiş ve bu miktar da tediye emrine bağlanmıştır. 1939 
yılında bu fasla ait tahsisat miktarı 35 000 lira olup hemen tamamı sarf edilmişti. Zonguldak 
Mebusu Hazım Atıf Kuyucak 'in 1943 yılı Başvekâlet bütçesine müteallik raporunda bildirdiği 
üzere bahse mevzu hizmet millî tarihimiz için büyük önemi haiz vesikaların tesbit ve tasnifine 



taallûk ettiği cihetle işin gereken sürat ve selâmetle tedviri bakımından gereken tahsisatın ve
rilmesinde zaruret vardır. 

Arzettiğim cihetler nazara alınmak suretiyle Başvekâlet 1943 yılı masraf bütçesinin kabulü 
yüksek Encümenin takdirine arzolunur. 

Raportör 
Rize Mebusu 
T. B. Balta 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

I - Başvekil tahsisatı, maaşlar 
ve ücretler 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

57 Başvekil tahsisatı 9 272 9 272 9 272 
58 Maaşlar 

1 Memurlar maaşı 158 418 196 418 196 418 
2 Açık maaşı 1 1 1 

Fasıl yekûnu 158 419 196 419 196 419 

59 Ücretler 
1 Memurlar ücreti * 1937 1937 1937 
2 Müteferrik müstahdemler üc

reti 35 678 42 181 42 181 

Fasıl yekûnu 37 615 44 118 44 118 

I I - Diğer istihkaklar 
60 Muvakkat tazminat 13 404 16 476 16 476 
61 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 6000 6 0 0 0 6 0 0 0 

62 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 800 800 800 

Birinci kısım yekûnu 225 510 273 085 273 085 

îkinci kısım - tdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
63 Merkez büro masrafları 

1 Kırtasiye " 2 850 3 000 3 000 
2 Mefruşat ve demirbaş 4 500 5 000 5 000 
3 Tenvir 100 200 200 
l Teshin 1 1 X 
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M. Muhassasatm nev'i 

5 Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masraf lan 
1 Kırtasiye 
2 Mefruşat 
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 

Nakil vasıttları masrafları • 
1 Başvekâlet otomobilleri 
2 Diğer nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

I I - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcıra

hı 

Fasıl yekûnu 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
talısisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

3 190 3 840 3 840 
* . ı . i l 

10 641 12 041 12 041 

200 200 200 
300 800 800 
100 100 100 
250 250 250 
300 300 300 

ıı t l • 

1 150 1 650 1 650 

1 100 1 500 1 500 

15 429 12 962 12 962 

5 900 8 000 8 000 

21 329 20 962 20 962 

9 000 9 000 9 000 
10 000 9 000 9 000 
_ _ _ _ _ _ - d ı ı ı ı m • . 

19 000 18 000 İ8 000 

1 300 300 300 
2 000 1 500 1 500 

— • • I I * — — » — - • ı . , ı • • • — • • • • • - , • — , . • „ , — ı . - — ı ı • 

3 300 1 800 1 800 

Melbusat 3 500 5 000 5 000 
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70 

71 

72 

73 

74 

Muhassasatın nev'i 

3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

îkinçi kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
Matbaa masrafları 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

400 1 000 

60 420 61 953 

I I - Muvakkat olanlar 
Muhtelif evrak hazinelerinin 
tasnif ve tevhidi umumî mas
rafları 
3558 sayılı kanun gereğince ya
pılacak Devlet Matbaası bina
sının proje masrafları 

10 686 45 686 

15 000 

Üçüncü kısım yekûnu 2 043 186 

1 000 

61 953 

1 
2 
3 
4 

Ücret ve yevmiye 
Mamul ve iptidai maddeler 
Demirbaş eşya 
Diğer işletme ve idare masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

Tahsisatı mesture 

51 000 
60 000 
5 000 

11100 

127 100 

1 890 400 

65 000 
60 000 
5 000 

15 000 

145 000 

1 390 400 

65 000 
60 000 
5 000 

15 000 

145 000 

1 390 400 

45 686 

1 581 087 1 581 087 

75 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 



1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M u h a s s a s a t m nev ' İ ' •' . Lira Lira Lira 

Eski yıllar borçları 
1939 - 1942 yılları borçları 1 . 1 1 
1928 -1938 » » 1 1 1 

•~ım^aaB__M İl •• 

Fasıl yekûnu 2 2 2 

Dördüncü kısım yekûnu 3 3 3 

ÎCMAL 

Birinci kısım yekûnu 225 510 273 085 273 085 

îkinci kısım yekûnu 60 420 61953 61953 

Üçüncü kısım yekûnu 2 043 186 1 581 087 1 581 087 

Dördüncü kısım yekûnu 3 3 3 

UMUMÎ YEKÛN 2 329 119 1 916 128 1 916 128 



5 - Devlet Şûrasr Reisliği 



Rapor [ ] 

• t 3 . IV . 1944 

Devlet Şûrasının 1944 senesi bütçesi tetkik olundu. Geçen sene 405 258 lira olan bu bütçenin 
bu sene 53 000 lira fazlasiyle 410 640 lira olarak tesbit edildiği anlaşıldı. On altı fasıldan te
rekküp eden bu bütçenin 77 nci maaşat faslında değişiklik olmayıp 78 nci fasılda görülen 2 038 
lira farkın ahvali hâzıra yüzünden aldıkları ücretle geçinemiyerek hariçte kendilerine iş aramaya 
kalkışan müstahdemleri yerlerinde bırakabilmekiçin ücretlerine birer miktar zam yapmak zaru
retinden ileri geldiği ve bununla beraber müstahdemin kadro adedinde değişiklik olmadığı anla
şıldı. 79, 80, 81 nci fasıllardaki tahsisat geçen senenin aynıdır. Tekaüt ikramiyesi olarak geçen 
sene 8 nci fasla mevzu 12 000 lira sarfedilmemiş ve bu sene kanuni müddetlerini ikmal etmiş ol
maları dolayısiyle mecburi tekaüde ircaları icabeden reis ve bir azanın tekaüt ikramiyeleri kar
şılığı olmak üzere bu sene bütçesinde aynen muhafaza edilmiştir. 82 nci faslın birinci kırtasiye 
maddesinden 492 lira tenzil 2 nci demirbaş ve mefruşat maddelerine 200 ve teshin maddesine 
800 ve müteferrikaya dahi 432 lira zammölunmuşve bu zamaimin yapılması kömür fiyatiyle eşya fi
yatlarında görülen fiyat farkından ileri gelmiştir. Devlet Şûrası, İstatistik Umum Müdürlüğü, 
Devlet Matbaası, bu teşekküllerin her üçü aymbina dâhilinde bulunmakta ve her üç daire bir 
kaloriferle teshin olunmaktadır. Hal böyle iken Devlet Şûrası için 3 800, İstatistik Umum Mü
dürlüğü için de 1 750- liralık ceman 4 750 lira tahsisat verilmekte olup bu iki daire tahsisatının 
birleştirilerek Devlet Şûrası bütçesine bir kalem olarak yazıldığı takdirde hem bu tahsisattan ta
sarrufa imkân hâsıl ve.aynı zamanda da kömür sarfiyatı bir elden yapılarak iktisada riayet 
olunmuş olacaktır. Binaenaleyh, Şûranın bu sene bütçeye zammını teklif ettiği 800 liranın ten
ziliyle 3 950 liranın bir kalem olarak Devlet Şûrası bütçesinin 82 nci faslının 4 ncü 
teshin maddesine konulması ve bu maddenin mülâhazatında o yolda bir şerh verilmesi muva
fık olacağı kanaatmdayım. 83 ncü fasıldaki tahsisata bu sene zam yoktur. 84 ncü faslın birinci ve 
ikinci maddelerinde görülen zamlar, Posta ve telgraf idaresinin gösterdiği lüzum ve vermiş oldu
ğu hesaba müstenittir. 85 nci fasılda görülen bin lira fazlalık senelerdenberi kullanılması yü
zünden yıpranmış olan riyaset otomobilinin tamirine karşılık olarak konulmuşıtur. 86 nci faslın 
birinci daimî memuriyet harcırahı maddesinden 250 lira tenzilen ve 200 lirası muvakkat memuri 
yet harcırahı maddesine ilâve edilmiştir. 87 nei melbusat maddesine görülen 600 lira müstahde
mine gelecek sene verilmesi iktiza eden paltuluk kumaş karşılığı, 89 ncu kitap satmalına faslının 
birinci maddesine 189 lira ilâve ve ikinci basın ve yayın maddesinden de 420 lira tenzil olunmuştur. 
Devlet Şûrası bütçesinde (L) cetveline alınmasıiktiza eden memur bulunmadığı gibi mahfuz bu
lunan bir mümeyyizle bir birinci sınıf kâtibin fiili kadroya ithaliyle tahsisatlarının faslı mah
susuna ilâvesi yolundaki riyasetin izhar ettiği arzunun Yüksek Encümenin takdir ve kabulüne 
arzı muvafık görülmüştür. Bu bütçede gerek memurin ve gerek müstahdemin maaş ve ücret tah
sisatlarının fiili kadroya göre hesap edildiği anlaşılmıştır. Bütçede salifülarz ıtetkikat yapıl
makla beraber bütçelerinin tetkiki sırasında nazara alınması iktiza eden hususata müteallik for
mülde zikredilen mukayeseyi mübeyyin tanzim kılınmış olan bir kıta cetvelde işıl̂ u raporla bir
likte Yüksek Encümenin tetkik nazarlarına ar-zolunmuştur. 

Raportör 
Yozgad Mebusu 

v S. îçöz 

[*] Raporda adı geçen cetvel dosyasındadır , 
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ı<v M. Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

77 

-

78 

79 
80 

1 
.2 

I - Maaşlar, ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik müstahdemler üc
reti 

H - Diğer istihkaklar 
Muvakkat tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 

312 012 
1 

312 013 

16 888 

39 900 

- . . . 

312 012 
1 

312 013 

18 962 

39 900 

312 012 
1 

312 013 

18 962 

39 900 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 12 000 12 000 12 000 

81 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 400 400 400 

ikinci kısım - îdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
82 

Birinci kısım yekûnu 381 201 383 275 383 275 

1 
2 
3 
4 
5 

Merkez büro masrafları 
. Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

2 520 
2 400 
1 200 
3 000 
2 160 

11 280 

2 029 
2 600 
1 200 
3 800 
2 592 

12 221 

2 029 
2 600 
1 200 
3 800 
2 592 

12 221 

83 Matbu evrak ve defterler 1 510 1 510 1 510 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

84 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

1 Posta ve telgraf ücretleri 1 717 2 531 2 531 
2 Telefon ve diğer muhabere üc

ret ve masrafları 400 600 600 

Fasıl yekûnu 2 117 3 131 3 131 

85 Reislik otomobil masrafları 3 700 4 000 4 000 

86 

87 
88 

1 
2 

I I - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırthı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince ya-

_.— 

750 

300 

1 050 

3 200 

500 

500 

1 000 

3 800 

500 

500 

1 000 

3 800 

pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Daireye mah
sus hizmetler 

200 

23 057 

200 

25 862 

200 

25 862 

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 

304 

1 420 

1 724 

1 724 

500 

1 000 

1 500 

1 500 

500 

1 000 

1 500 

1 500 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M u h a s s a s a t m nev'İ Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Borçlar \ • • > 

G-eçen yıl borçları 1 1 1 
Eski yıllar borçları 
1939 - 1942 yılları borçları 1 1 1 
1928 - 1938 » » 1 1 1 

Fasıl yekûnu 2 2 2 

Dördüncü kısıra yekûnu 3 3 3 

İCMAL > 

Birinci kısmı yekûnu 381 201 383 275 383 275 

İkinci kısım yekûnu 23 057 25 862 25 862 

Üçüncü kısım yekûnu 1 724 1 500 1 500 

Dördüncü kısım yekûnu 3 3 3 

UMUMÎ YEKÛN 405 985 410 640 410 640 

( 





6-Basın ve Yayın U. M. 



Rapor 

Basm ve Yayın Umum Müdürlüğünün 1944 malî yılı bütçe lâyihası üzerinde Encümence tesbit 
olunan esaslara göre yaptığım tetkiklerin neticelerini ve görüşlerimi saygılarımla arzcderim. 

1 - Vmum% durum 

1. Umum Müdürlüğün 1944 bütçe lâyihası yekûnu, 1943 yılı bütçesinden 321 404 lira fazlasiyle 
2 649 095 liradır. Ancak geçen sene bütçesine ayrıca 200 000 lira munzam tahsisat ilâve edilmiş ol 
duğundan bunun da itibara alınması halinde 1944 yılı için istenilen miktarın geçen sene bütçe ve 
munzam tahsisat yekûnuna nazaran farkı ve fazlası 121 404 liradan ibaret kalır. 

Tahsisat arttırılmasının başlıca âmili, geçen sene, bütçeden sonra neşrolunan ve 31 temmuz 1943 
den itibaren meriyete giren 4475 sayılı teşkilât -ve vazife kanuniyle idare teşkilâtının genişletilmiş 
ve önümüzdeki yıl içinde de eşya ve malzeme fiyatlarında muhtemel yükselmelerin itibara alınmış ol
masından ibarettir. 

Bütçenin, başlıca hizmet ve tertiplere taalluk eden toplu miktarları ve % de nispetleri aşağıda 
gösterilmiştir: 

% 41. 7 1 101 691 Maaş ve ücretlerle diğer şahsi istihkaklar 
5 135 547 Büro masrafları 

11.3 300 000 Neşriyat, propaganda ve turizm 
15 399 300 Anadolu ajansı tahsisatı 
26. 5 699 903 Eadyo istasyon ve stüdyolarının işletme ve idaresi 

0.5 12 656 Sair masraflar 

2 649 095 Yekûn 

2. Maaş ve ücret tertiplerine fiili kadrolarına göre tahsisatı tamam olarak konmuştur. Tasarruf 
zaruretiyle yeniden senelik tahsisat tutarı 45 708 liraya baliğ olan açık maaşlı kadrodan 21 ve üc
retli kadrodan da 210 lira ücretli bir memurluk (L) cetveline ilâve edilmiştir. 

3. Müteferrik müstahdemler kadrosu, yeniden 15 ilâve ile 348 e çıkarılmış ve Maliye Vekâletince 
tesbit olunan derecelere intibak ettirilmek üzere aylik miktarlarında arttırmalar da yapılmıştır; 

4475 sayılı teşkilât kanuniyle idarenin ihtiyacına göre, maaşlı ve ücretli memurlar ile müteferrik 
müstahdemler kadroları tesbit edilmiş ye radyo Türk müziği sanatkârları ile temsil kolu sanatkâr
ları müteferrik müstahdemler zümresi içine alınmış olduğundan gelecek yıl içinde bu yıl olduğu 
gibi yalnız bir muvakkat memurun (E) cetvelinden kullanılacağı anlaşılmıştır. 

4. Teftiş heyeti kadrosunun tamamı, tasarruf zaruretiyle (L) cetvelinde mevkuf tutulmuş oldu
ğundan bütçeye müfettişler harcırahı olarak tahsisat konulmuştur. 

5. — Ankara Radyo istasyonu ve Stüdyoları işletme ve idare masrafları tertibine konulmuş olan 
tahsisatın diğer yayınlarla birlikte, müzik ve üzerinde bilhassa durulması icabeden temsil yayınla
rını kalite bakımından yükseltmek ve bütün bu yayınların Devlet mikrofonuna lâyık bir şekilde 
tertibini ve ayarlanmasını sağlamak maksadiyle, istasyonda teşkili zaruri olan meslek kursları ile, 
j-eport livar, kütüphane, diskotek, nota ıslah komisyonu tesisi ve yeniden alınması gereken stajyer-
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lerle mevcut Türk müziği ve temsil sanatkâr ve stajyerlerinin kabul ve terfileri için kurulacak 
komisyonların masrafları gibi hizmetler gözönüne alınjnca, kifayet etmiyeeeği ve bu tertibe asgari 
50 000 liranın ilâvesi lâzımgeleceği kana&tma -varılmıştır. 

6. 4475 sayılı kanun ile Turizm • dâvasının çeşitli meseleleri üzerinde çalışma ve 
işleme vazifesini de üzerine almış bulunan idarenin Turizm dairesi bugünkü şartlar 
altında yapabileceği işleri mahdut bir zaviyeden mütalâa etmekte ve çok dar bir kadro 
ile bu sahadaki faaliyetini hemen hemen geleceğe ait programların tesbitine medar olabilecek 
tetkik ve etüdlere hasretmiş; bulunmaktadır. 

iler ne kadar hususi ve yarı resmî teşebbüslerin bu dâva ile ilgili mesailerine karşı 
alâka gösterilmekte ise de bu hususta gereken maddi yardım ve teşvikler ehemmiyetsiz kal
maktadır. Filhakika idarenin bu türlü teşekküllere yapabileceği maddî yardımlar bütçesinin 
(Çeşitli yardımlar) tertibine konmuş bulunan ve 5 000 lirası Radyo sanatkârları yardım sandı
ğına muhassas olan 10 000 liralık tahsisatın içine sıkıştırılmış bulunmaktadır. 

Halbuki ileride turizmin çeşitli mevzularında idarenin yardımcı uzuvları halinde faydalı işler 
görebilecek olan (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Istanbulu Sevenler Cemiyeti) gibi te
şekküllerimizin bugünkü fevkalâde ahval ve şerrait içinde çalışmalarını desteklemek ve teşvik 
edebilmek üzere bu türlü yardımları daha ziyade genişletmek lâzımdır. Bu sebeplerden dolayı 
bütçenin 115 nci (Çeşitli yardımuar) tertibine konmuş ve pek kifayetsiz olan tahsisatın dahi 
maksada yarar bir hadde iblâğında ve hiç olmazsa 25 000 liraya çıkarılmasında fayda mülâhaza 
edilmiştir. 

7. Geçen sene içinde tecrübe mahiyetinde olmak üzere tekrar faaliyete geçirilen İstanbul 
radyosündaki çalışmalardan memnunluk verici bir netice alınamadığından ve bu istasyonun ıs
lahına matuf tesisatı vücude getirmenin bugünkü şartlar içinde pek müşkül ve masraflı olacağı 
anlaşıldığından bu teşebbüsler için lâyihaya lüzumlu tahsisat konmamıştır. 

istanbul'da ve çevresindeki çok kesif halkımızın bu husustaki ihtiyaçları ve istekleri itibara-
aimarak İstanbul radyosunun ıslâhı ile iyi çalışır bir halde tekrar işletilmesi çare ve imkânla
rı üzerinde durulması temenniye değer görülmüştür. 

8. idare geçen sene içinde seyyar istasyon için lüzumlu teçhizatı tedarik imkânını göreni i-
yerek tahsisatını başka tertibe münakale etmiştir. Halbuki idarenin elinde bunun için iki kam
yon mevcut bulunmaktadır. Muhtemel ve ani ihtiyaçlar gözönünde tutularak bu kamyonlara ka
roseri ve teçhizat tedarikine çalışılması ve bu maksatla tertibine gerekli tahsisatın konulması lü
zumlu görülmüştür. ^_^ 

9. Umum müdürlük ile Anadolu Ajansı -4475 sayılı kanunun 36 ncı maddesi hükümlerini tatbik 
hususunda bir esas tesbitine, mütekabil vazife ve mesuliyetlerini de itibara alarak, çalışmakta
dırlar. 

T Maliye Vekâletince Ajans nezdinde yaptırılan son teftiş 1940 yılı malî muamelâtına ait bulun
maktadır. 

11 - Fasıl ve maddeler 

10. Yüksek encümenin vaktini almamak ve lüzum görülecek mütemmim izahat ağızdan arzo* 
lunmak üzere bu kısımda ancak ehemmiyetli tertipler hakkında gerekli izahat verilmiştir. 

92/1 -Maaş la r : . 

Bu tertibin tahsisatı geçen seneki bütçe rakamına nazaran 228 557 lira fazla görülmekte ise 
de sene içinde 4475 sayılı teşkilât kanuniyle muhtelif maddeler arasında yapılan münakaleler ara
sında bu maddeye de 214 447 lira naklolunarak tahsisat 298 861 liraya çıkarılmış bulunduğuna 

^ göre iki miktar arasındaki hakikî fark 14 110 liradan ibaret bulunmaktadır. Geçen yıl tahsisatı, bu 
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suretle arttırılmış olmasına rağmen yine fiili kadronun icap ettirdiği miktardan 52 342 lira nok
san kalmıştır. Halbuki yeni lâyihaya konan tahsisat fiili kadrolara tam bir karşılık teşkil etti
ğinden bu fark da zahiri bir mahiyet arzeyleraektedir. Bu netice, tahsisatın fiili kadrolara göre 
konması lüzum ve zaruretiyle kadrodan 21 boş memuriyet (L) cetveline alınarak temin edilmiştir. 

93/1" memur ücretleri: .-.,'>' 
Bu tertibin tahsisatı ile geçen yıl bütçesinin miktarı arasında görülen fazlalık dahi zahiridir. 

Filhakika, geçen sene 4475 sayılı kanun ile yapılan 24 817 liralık münakale neticesinde bu madde
nin 94 817 liraya çıkarılmış olan tahsisatı da fiili kadroya göre eksik kalmış ve bu yıl fiili 
kadroya uygun bir rakam koymak zaruretiyle ve kadrodan 210 lira ücretli bir memuriyet L 
cetveline alınmak suretiyle lâyihadaki miktar tesbit ve teklif edilmiştir. 

93/2 - Müteferrik müstahdemler ücreti: • T 

Geçen sene bütçesi rakkamından 247 547 lira fazla görülmektedir. Bu fazlalık dahi mühim kısmı 
itibariyle görünüştedir. Hakikî artış miktan 36 366 liradan ibarettir. Çünkü 4475 sayılı Teşkilât 
Kanunu ile Türk müziği sanatkârları yevmiyeli muvakkat kadrolardan müteferrik müstahdemler kad
rosuna alındığından bu tertibe de aynı kanun ile münakale yapılarak tahsisat yekûnu 496 302 lira
ya çıkarıldığı halde fili kadroya göre 31 176 lira noksan kalmıştır. Bu sene bir taraftan tahsisatı ta
mam koymak, diğer taraftan geçen sene münhal kalan ataşeliklere önümüzdeki yıl içinde tâyinler 
yapılabildiği takdirde lüzum hâsıl olacak müstahdemler verilmek, yeni formüle intibak zaruretiyle 
D. cetvelinde yapılmış olan ilâve ve ücret değişikliklerini karşılamak için 593 844 lira teklif 
edilmiştir. 

' • . , . . : , . • . . . _ - - . . . . % 

94 —-Muvakkat tazminat: ' ' •" '•' — . » ; < ' / 
1943 rakkamından 26 004 lira fazladır. Ancak sene içinde 4475 sayılı kanun ile buraya 27 167 

lira münakale yapılmış olduğuna göre hakikatte 1 163 lira bir noksanlık bulunmakta ve yeniden 
21 maaşlı ve bir ücretli memurluğun L cetveline alınmasından ileri gelmektedir. 

97/1 - 5 - Büro masrafları: • - -. • T , - 1" - ? "M . ., \ 
Bu faslın tahsisatı, kırtasiye, mefruşat ve tenvir masraflarında bugünkü fevkalâde şartlar dola-

yısiyle önümüzdeki sene içinde de muhtemel yükselme ve 4475 sayılı kanun ile teşkilâtta yapılan 
genişleme itibara alınarak, teshin maddesi hariç olmak üzere, geçen seneki miktardan 14 000 
lira fazlasiyle 33 000 liraya çıkarılmıştır. Bu faslın muhtelif maddelerine sene içinde tahsisatı ye
tişmemesinden dolayı ceman 5 000 lira münakale yapılmış olduğuna göre vâki teklif ihtiyaca uygun 
görülmüştür. 

98 — Matbu evrak ve defterler: 
Teklif olunan tahsisat geçen yıl bütçe rakkamından 1 000 lira fazla ise de, sene içinde bu tertibe 

1 000 lira münakale yapılmış ve teşkilât da genişlemiş olduğundan ihtiyaca uygun görülmüştür. 

99/2 - Telefon ve diğer muhabereler: 
Geçen seneden 4 500 lira fazla ise de, teşkilâtın genişlemiş ve sene içinde bu maddeye 5 000 lira 

münakale yapılmış olmasma göre ihtiyaca uygun bulunmuştur. 
100 — Kira bedeli: . -
Geçen seneki miktardan 5 000 lira fazladır. Bu tertipten sene içinde 3 000 lira başka yerlere 

nakledilmiştir. Ancak teşkilâtın genişlemiş olmasından dolayı gelecek sene yeni bazı büro ve depo
lar kiralanmasına lüzum olduğundan yapılan teklif uygun görülmüştür. 

İÛ2/1 - Daimî memuriyet harcırahı: ** 
Geçen seneden 800 lira fazladır. Fakat sene içinde buraya ayrıca 700 liralık bir münakale yapıl

mıştır. Şubat sonuna kadar 588 lira sarf edilmiş olduğuna ve bu tahsisat idaredeki münhallere taş» 
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radan tâyin edileceklere verilecek harcıraha karşılık teşkil etmiş bulunduğuna göre 1 000 liranm ye
tebileceği ve buradan 500 liranın indirilebileceği anlaşılmıştır. 

102/2 - Geçen seneki kadardır. Buraya da sene içinde başka tertiplerden 2 000 lira münakale ya
pılmıştır. Şubat sonuna kadar 5 840 lira sarfedilmiştır. 

102/3 - Yabancı memleketler harcırahı: 

Geçen seneki kadardır. Buraya sene içinde evvelâ 4 000 lira münakale yapılmış ise de daha son
ra 4 990 lirasının başka tertiplere münakale edildiği görülmüştür. 

103 — Melbusat: "* 

Geçen sene 9 000 liranın yetişmemiş ve bu tertibe 2 000 lira münakale yapılmış olduğu, k j ^a* fi-
yatlariyle dikiş ücretlerinin artmış bulunduğu gözönünde tutularak 11 000 lira teklifi Uygun görül
müştür. 

105 ~-^~ Neşriyat, turizm ve propaganda i '•" . \ 

Geçen seneki miktardan 50 000 lira noksandır. Ancak şene içinde 4475 sayılı Teşkilât Kanunu 
ile buradan da 65 460 lira başka tertiplere münakale olunmuştur. 

" * 
Bir taraftan radyo ile ingiltere ve Amerika'ya propaganda neşriyatı yapılmağa başlandığı diğer 

taraftan kâğıt, fotoğraf ve filim gibi neşriyat malzemesi fiyatlariyle baskı ücretlerinin artmakta bu
lunduğu gözönünde tutularak 1944 yılı • ihtiyaçlarını karşılıyabilmek için 350 000 liralık bir tahsisata 
lüzum olacağı tahmin edilmiş ise de bütçe darlığı zaruretiyle 300 000 lira teklif olunduğu anlaşıl
mıştır. 

106 — Anadolu Ajansı tahsisatı: 

Bu • tertibe konan tahsisat, mülga 4266 sayılı kanuna uyularak Matbuat Umum Müdürlüğü il o 
Anadolu Ajansı arasında akdolunan ve 4475 sayıl t kanunun muvakkat 5 nci maddesi gereğince mlid-
deti bitinceye kadar muteber sayılan 29 . XTT . 1942 tarihli ve beş sene müddetli (mukavelename) yo 
göre Ajansm üzerine almış bulunduğu gerek memleket içinde gerek yabancı ülkelerdeki istihbarat ve 
neşriyat hizmetlerine bir karşılık teşkil etmektedir. 

Bunun 1943 bütçesindeki miktarı 300 000 lira iken sene içinde ayrıca munzam tahsisat olarak 
80 000 lira verilmiştir. Bütçe darlığı zaruretiyle 1944 yılı için 30 000 lira noksan olarak 350 000 
lira teklif edilmiştir. • 

Bundan başka geçen yıl bütçesinde (Ajans dış muhabirleri her türlü ücret ve masrafları) adiyle 
açflan 106/A numaralı tertibe de 49 300 lira tahsisat konulmuştu. 1944 yılı için aynı miktar teklif 
olunmaktadır. 

Malûm olduğu üzere Anadolu Ajansı, Ajansın hususi bir müessese tarafından idare ettirilmesi 
hakkında Hariciye Vekilliğine mezuniyet veren 1925 tarihli Muvazenei JJmumiye Kanununun 33 
ncü maddesi hükmüne uyularak bir anonim şirketi halinde kurulmuştur. Şirket 1943 takvim yılı 
içinde de 856 lira zarar etmiştir. 1943 yılı kâr ve zarar hesabına göre şirketin gelir ve masraflarr 
aşağıda gösterilmiştir: • 
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Masraflar Gelir 

Umumî masraflar 415 166 37 106 fasıl tahsisatı 380 000 
Dış muhabirler 29 023 08 106/A fasıl tahsisatı 29 050 
Faiz ve komisyon 12 695 35 Aboneler . 61 327 50 
Vergiler 15 827 87 Muhtelif gelirler 1 509 47 
1942 yılı zararı 30 32 Zarar 856 97 

Yekûn 472 742 99 Yekûn 472 742 99 

107/1 - Ankara radyo istasyon ve stüdyosu: 

Bu tertibin tahsisatı, 1943 yılı" bütçesindeki miktardan 34 209 lira noksandır. 4475 sayılı Teş
kilât kanunu ile buradan da 150 000 lira başka tertiplere münakale olunmuş ise de daha son
ra bn tertibe 60 000 lira munzam tahsisat ve 8 000 lira da münakale suretiyle ilâve 
edilmiş ve en sonra yeniden 3 868 lira başka yevc münakale olunmuş ve böylece şubat 
ayı sonunda tahsisatın miktarı 498 247 lira olarak tesbit edilmiş ve o tarihteki masraf yekûnu da 
38î 564 lirayı bulmuştur. Bu neticeye ve umumî mütalâa kısmında arzolunau ihtiyaçlara »öre 
teklif olunan tahsisat miktarının yetişmiyeceği ve daha 50 000 liranın ilâvesi lâzımgeleceği teza
hür etmektedir. 

107/2 - Sair radyo istasyonları: 

Bu tertibe geçen 'yıl bütçe rakkamından 10 000 lira noksaniyle yalnız bir lira tahsisat konmuş
tur. 

Geçen sene, tecrübe mahiyetinde olarak İstanbul radyosunun neşriyata başlamasına karar ve
rilmesi üzerine bu tertibe 60 000 lira munzam tahsisat verilmiş, daha sonra da 12 000 lira müna
kale yapılmıştır. 

Ancak on aylık tecrübe yayınlarından memnunluk verici bir netice alıuamıyarak neşriyat: 
tatil eylemek mecburiyeti karşısında kalındığından ve bu istasyonun iyi işler bir hale getirile
bilmesi için lüzumlu tesisat ve ıslahatın başarılması da bugünkü fevkalâde şartlar içinde pek 
müşkül ve masraflı'görüldüğünden 1944 yılı için tahsisat teklif edilmemiştir. 

107/3 - Radyo istasyon ve stüdyolarının tevsi ve ıslahı: 

Geçen seneki miktardan 55 000 lira noksandır. Bu tertipten sene içinde 61 910 lira münakale 
yapılmıştır. 

107/4 - Sayyar istasyonlar: 
Bugünkü fevkalâde şartlar dolayısiyle seyyar istasyon tesisi için lüzumlu teçhizat temin ve 

tedarikine imkân görülemediğinden yalnız tertibini muhafaza için bir lira teklif edilmiştir. 

Gecen seneki tahsisat ta kullanılmıyarak başka tertibe münakale olunmuştur. 

108/1-2 - Basın ataşelikleri: 
Bu fasıl yeni açılmıştır. 4475 sayılı Teşkilât Kanuniyle kabul edilen Basın Ataşe ve Ataşe 

Muavinliklerinin' serbest ve henüz münhal bulunan kadrolarına ait maaş ve temsil tahsisatı ma
aş tertibine konulmuş ve gelecek yıl bazı yabancı memleketlerde Basın Ataşelikleri ihdası dü
şünülmüş olduğundan buralara tâyin edileceklere verilecek harcırah ile büro masraflarını kar
şılamak üzere iki maddede 50 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Edirne Mebusu 
M. N. Gündilzalp 
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Muhassasatm nev'i 

Birinci hsıım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri sahsa ait istihkaklar 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Eneümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

I - Maaşlar, ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı ' 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
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 

Birinci kısım yekûnu 

298 861 
1 

298 862 

94 817 

496 302 

591 119 

._. : . : . -

38 939 

5 000 

800 

934 720 

312 971 
1 

312 972 

106 098 

593 844 

699 942 

• - - - -

37 776 

1 

1 000 

1 051 691 

312 971 
1 

312 972 

106 098 

593 844 

699 942 

... - - -

37 776 

1 

1 000 

1 051 691 

İkinci hısım -İdaremasrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
Büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 

> . 

4 000 
9 000 
2 000 
2 000 

• " . • . ' ~ . 

5 000 
16 000 
4 000 
2 000 

• . . • . . . 

5 000 
16 000 
4 000 
2 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

5 Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

5 000 

24 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

6 000 

33 000 

6 000 

33 000 

98 Matbu evrak ve defterler 2 000 2 000 2 000 
99 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masraftan 
1 Posta ve telgraf ücretleri 1 765 1 747 1 747 
2 Telefon ve diğer muhabere üc

ret ve masrafları 22 500 22 000 22 000 

Fasıl yekûnu 24 265 23 747 23 747 

100 Kira bedeli 27 000 35 000 35 000 
101 Nakil vasıtaları masrafları 

1 Nakil vasıtaları masrafları 21500 21500 21500 
2 Motorsuz nakil vasıtaları satın 

alma bedelleri 800 300 300 

Fasıl yekûnu 22 300 21800 21800 

I I - Şahsa ait olanlar 
102 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 700 1 500 1 000 
2 Muvakkat memuriyet harcıra-

103 
104 

* 

3 Yabancı memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

İkinci kısım yekûnu 

3 510 
5 000 

9 210 

11 000 

500 

120 275 

6 000 
1 000 

8 500 

11 000 

500 

135 547 

6 000 
1 000 

8 000 

11 000 

500 

135 047 
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-' 
F. . 

105 

106 

M. Muhassasatm nev'i 

Üçüncü kısım - Daireye mah
sus "hizmetler 

I - Daimî olanlar 
Neşriyat, turizm ve propagan
da masrafları 
Ajans tahsisatı 

1943 
Malî yılı 

'• tahsisatı 
lâra 

284 540 
380 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen 
Lira 

300 000 
350 000 

kabul edilen 
Lira 

• • - • - ' 

300 000 
350 000 

106/A Ajans dış muhabirleri her tür
lü ücret ve masrafları 49 300 49 300 49 300 

107 Radyo istasyonlariyle stüdyo-
lan idare ve işletme masrafları 

1 Ankara radyodifüzyon istasyo
nu ve stüdyoları 494 110 549 901 599 901 

2 Sair radyodifüzyon istasyonu 
ve stüdyoları , 70 001 1 1 

3 Radyodifüzyon istasyonlarının 
tevsi ve ıslah masrafları ve her 
türlü yedek malzeme bedelleri 143 090 150 000 150 000 

4 Seyyar istasyonlar veya cihaz- * 
lar inşa, imal ve satın alma be
del ve masrafları 20 000 1 1 

Fasıl yekûnu 727 201 699 903 749 903 

108 Basın ataşelikleri masrafları 
1 Umumî masraflar — 25 000 25 000 
2 Daimî ve muvakkat memuriyet 

harcırahları -~ 25 000 25 000 

Fasıl yekûnu — 50 000 50 000 

109 Mukaveleli yerli ve yabancı 
müstahdemler 

1 Ücret 20 000 1 1 
2 Harcırah ve sair masraflar 1 1 1 

^ — — p . I H » P » — ! • • • • « I • • • • • İ M II 1 .1 • - I • — • " • • ' " " ' — '•' ' - « 

Fasıl yekûnu 20 001 2 2 
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110 

111 

112 

ger

ild
ik 

. «. 

115 
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M. Muhassasatm nev'i 

Staj için yabancı memleketlere 
göndelireceklerin harcırahlan 
Milletlerarası radyodif üzyon 
ve turizm birliklerine verilecek 
iştirak hissesi 
Kongre ve konferanslar ve mil
letlerarası temaslar 

Üçüncü kısım" yekûnu 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

1 1939 - 1942 yılları borçları 
2 1928-1938 » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci hısım - Yardımlar 

Çeşitli yardımlar 

İCMAL 

Birinci kşsım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1943 . 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 

1 649 

1 

1 462 693 

1 

1 
1 

2 

3 

10 000 

934 720 

120 275 

1 462 693 

3 

10 000 

2 527 691 

-

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira 

1 

2 249 

1 

1 451 456 

300 

100 
1 

101 

401 

10 000 

1 051 691 

135 547 

1 451 456 

401 

10 000 

2 649 095 

Lira 

1 

2 249 

1 

1501456 

1 

300 

100 
1 

101 

401 

25 500 

1 051 691 

135 047 

1 501 456 

401 

25 500 

2 714 095 
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Rapor 

12.IV .1944 

1. İstatistik Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı masraf bütçesi için 340 734 lira tahsisat teklif 
olunmaktadır. Bu miktar 1939 malî yılının 242 000 liradan ibaret tahsisatına nazaran 97 266 lira, 
aynı senenin 228 386 liradan ibaret fiili sarfiyatına nazaran 112 468 lira, içinde bulunduğumuz malî 
yılın 334 562 lira miktarındaki tahsisatına nazaran sadece 6 172 lira fazladır. 

2. Esas değişiklik ve fark maaş ve ücret fasıllarında tecelli etmektedir. 

116 neı maaşlar faslı için 219 839 lira tahsisat teklif olunmaktadır. Bu miktar geçen senenin 
116 525 liradan ibaret tahsisatına nazaran 103 314 lira, 1939 malî yılının 97 560 liradan ibaret 
tahsisatına nazaran 122 279 lira, aynı senenin 89 446 lira raddesinde olan fiili sarfiyatına naza
ran ise 130 393 lira fazladır, 

Teklif olunan tahsisat, İstatistik Umum Müdürlüğü için Hükümetçe teklif edilmek üzere olduğu 
beyan edilen yeni teşkilât kanununda derpiş edilen ve sayısı 155 şi bulan kadroya göre hesap edil
miştir. Verilen izahata göre bu kadro bir kere terfi müddetleri gelmiş bulunup ta ihtisasları ha-
sabiyle mesleğe bağlı kalmaları arzu olunan bir kısım memurları terfi ettirmeğe imkân verecek su
rette derece yükseltmeği, ikincisi daimî ücretli memurları maaşa geçirmeği ve nihayet 1940 nü
fus sayımı neticelerini tesbit etmek üzere mutaakıp seneler bütçelerindeki nüfus sayımı faslı
nın ücret tertibinden (Bu tertibe 1943 bütçesinde mevzu tahsisat 50 000 lira miktarmdadır) îcra 
Vekilleri Heyeti kararı ile alman kadrolarda müstahdem memurlardan idarenin daimî işlerinde 
kullanılan 25 kadar memur yerine maaşlı memurlar ikame eylemeği hedef tutmaktadır. Bugün 
mer 'i kadro, 76 sı maaşlı, 39 u ücretli ki, cem 'an 135 memur ihtiva ettiğine ve ayrıca sözü geçen 
nüfus sayımı ücretleri tertibinden kullanılan 61 memurun 25 i dairenin normal işlerinde kullanıla 
geldiğine göre bahis mevzuu yeni kadroda memursayısı artmayıp bilâkis eksilmektedir. Bu kadro ile 
117 nci memurlar ücreti faslından 66 960 lira, 130 ncu fasıldaki ücret maddesinden 50 000 lira ta
sarruf edilmekte ve bu sebeple mezkûr tertiplere 1944 yılı için tahsisat konulmuş bulunmaktadır. 
Bu tasarruflar gözönüne getirilirse kadrolara tahsis olunan mikdar bakımından içinde bulunduğu
muz malî yıl bütçesine nazaran önümüzdeki sene için istenen tahsisat 11 000 lira kadar azdır. An
cak teklif olunan tahsisat şekil ve miktarı, derpiş edilen kadronun kabulüne bağlı olduğundan evvel
emirde bu cihetin müzakere ve halli icabeder. 

3. Bahis mevzuu maaş miktarında, umumî müfettişlikler istatistik kadrolarını teşkil eden 24 
memura ait 31 382 lira da dâhildir. Amelî faydası pek mahdut olan bu teşkilâttan tasarruf edi
lerek yerine, şayet lazımsa, başka esaslara müstenit bir taşra teşkilâtı vücude getirmek meselesi 
üzerinde, bilhassa yeni teşkilât kanunu vesilesi ile durulmak icabeder. Mevcut kadrodan 70 lira asli 
maaşlı Üçüncü Umumî Müfettişlik istatistik bürosu müdürlüğü halen (L) cetvelindedir. önümüz
deki yıl bütçesinde de bu kadronun (L) cetveline alınması ve bu sayede maaş faslından 2 798 li
ranın tasarruf edilmesi muvafık olur. 

4. Müteferrik müstahdemler tahsisatmdaki 7 050 lira kadar fazlalık Hükümetin mucip sebep
lerinde bildirildiği üzere zaruri bazı kadro ilâvelerinden ve mevcut müstahdemlerin ücretlerine tes
bit olunan umumî esas dairesinde yapılan küçük mikyastaki zamlardan ileri gelmiştir. 

5. 119 ncu tekaüt ikramiyesi faslına konulan ve 1943 malî yılmdakinin aynı olan tahsisatın bu 
şene de kullanılmasına mahal olmadığı ani aşılmıştır. 
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6. 122 nci merkez büro masrafları faslında, sene içinde teshin masraflarına münakale yolu ile 

yapılan zam dolayısiyle tahsisat mikdarında husule.gelen değişiklik nazara alınırsa 1943 malî yılına 
nazaran 750 lira kadar bir fazlalık vardır ki, bu da bugünkü fiyat şartlarının neticesidir. 

7. Posta ve telgraf ücretleri tahsisatı, 1943 yılına nispetle 386 lira kadar noksandır. Bu mik
tar P. T. T.'bilinen esaslara-göre verdiği rakama müstenittir. 

8. 127 nci fasıldaki daimî memurin harcıra hı 1943 yılında yapılan bir tahvil dolayısiyle mü
nakale yolu ile 400 lira kadar bir zam görmüş, fakat önümüzdeki yıl, böyle bir ihtiyaç duyulma
yacağı mülâhazası ile bu yıl bütçesinde mevzu miktara indirilmiştir. Buna mukabil muvakkat me
murin harcırahı tahsisatı hâsıl olan lüzuma mebni 600 lira fazlasiyle konmuştur. 

9. 128 nci melbusat faslına 1943 yılma nispetle 2 300 lira fazlasiyle 3 800 lira tahsisat kon
muştur. Bu fazlalık, önümüzdeki yıl bir kısım müstahdemlere yalto verilmek lüzumundan ve fi
yatlardaki artıştan ileri gelmektedir. ~~~ 

10. Kısmen yukarda arzolunan kadro değişikliği sebebiyle kısmen de lüzum kalmadığı için 
130 ncu nüfus sayımı faslına önümüzdeki yil için tahsisat konmamıştır. 

11. 131 nci neşriyat masrafları faslına 1944 yılı için konan tahsisat içinde bulunduğumuz 
malî yıla nazaran 4 134, 1939 yılının (Münakaleler dâhil) 32 615 liradan ibaret tahsisatına nispetle 
14 000 lira kadar fazladır. Ancak tahsisattaki bu fazlalık fiyatlarda husule gelen artışa tekabül 
etmemekte ve bu itibarla derpiş olunan tahsisat miktarı geçen yıllara nispetle hizmetten fedakâr
lık tazammun eylemektedir ki bunun istatistik teşkilâtının, topladığı malûmatı, neşriyatı vastasiy-
le resmî mercilerin ve umumiyetle ilgililerin istifadesine arzetmeğe matuf ödevine uygun düşme
diği meydandadır. •"rw'' 

12. 133, ncü fasılda kitap ve saire mubayaa ve abone bedellerinde yapılan cüzi zam (300 lira 
kadar) neşriyatı yeter derecede takip gayesinemâtuftur. ı . .; " 

13. Milletlerarası istatistik Enstitüsüne iştirak hissesi olarak 134 ncü fasla geçen yıllarda ol
duğu gibi 800 lira tahsisat konmuştur. Ancak bu günkü kur dolayısiyle bu tahsisat enstitüye vaad 
olunan miktara yetmemektedir. Bu yüzden içinde bulunduğumuz malî yılda bu miktarın tamamı 
gönderilmemiştir. Bir kaç yüz lirayı geçmeyen kur farkınm da bu tahsisata ilâvesi suretiyle önü
müzdeki yıl tamamının gönderilmesine imkân verilmesi yerinde olur. 

Arzettiğim cihetler nazara alınmak'suretiyle İstatistik Umum Müdürlüğü 1944 masraf bütçesi
nin müzakere ve kabulü yüksek encümenin takdirine arzolunur. . 

" Raportör 
Rize Mebusu 

Tahsin Bekir Balta 
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F- M. Muhassasatm nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben~ 

seri şahsa ait istihkaklar 

I - Maaşlr ve ücretler 

maddesi gereğince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

120 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

121 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

4 000 

700 

500 

Birinci kısım yekûnu 223 743 

İkinci kısım - İdare masrafları 

4 000 

700 

500 

272 175 

116 

117 

118 
119 

1 
2 

1 
2 

Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 
* -

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

II - Diğer istihkaklar 
Muvakkat tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 

116 525 
1 

116 526 

66 960 

13 637 

80 597 

21 420 

219 839 
1 

219 840 

20 687 

20 687 

26 448 

116 525 
1 

116 526 

66 960 

20 687 

87 647 

21420 

700 

500 

226 794 

122 
1 
2 
3 
4 

I - Hizmete ait olanlar 
Merkez büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 

1 2ÛÖ 
1 200 

650 
2 150 

1 3ÛÛ 
1 300 

650 
2 500 

1 3Ö0 
1 300 

650 
2 500 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. MuhaSSasatin nev'İ Lira Lira Lira 

1 

5 Müteferrika 1900 2 300 2 300 

Fasıl yekûnu 7 100 8 050 8 050 

Vilâyetler büro masrafları 
1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 
3 Tenvir 
4 Teshin 
5 Müteferrika 

480 
240 
200 
850 
400 

500 
"350 
250 

1 200 
500 

500 
350 
250 

1200 
500 

Fasıl yekûnu 2 170 2 800 2 800 

Matbu evrak ve def terler 240 400 400 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon v ediğer muhabere üc
ret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 

3 186 

750 

3 936 

1 

2 801 

800 

3 601 

1 

2 801 

800 

3 601 

1 

II - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

500 

800 

1 300 

1 500 

100 

100 

1 400 

1 500 

3 800 

500 

100 

1 400 

1 500 

3 800 

500 

İkinci kısım yekûnu 16 347 20 652 20 652 
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' 
F. 

130 

131 

M. 

i 
2 

1 

2 
3 

Mühassasatm nev'i 

Üçüncü kısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
Nüfus sayımı masrafları 
Ücretler 
Masraflar 

Fasıl yekûnu 

Neşriyat masrafları 
Yazı, resim ve tercüme ücretle
ri 
Baskı ve neşir masrafları 
Makineleri işletme masrafları 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

-

50 000 
•1 400 

51 400 

•1 200 
40 866 

100 

42 166 

1944 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

1 
1 

2 

1 500 
45 000 

100 

46 600 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

30 001 
6 001 

36 002 

1 500 
49 000 

100 

50 600 

132 

133 

134 

135 

Makine ve makine fişi satm 
alma bedelleri 

III - Müteferrik olanlar 
Kitap ve mecmua satm alma 
ve abone bedelleri 
Milletlerarası istatistik ensti
tüsüne iştirak hissesi 
Milletlerarası kongrelere işti 
rak masrafları 

Üçüncü kısım yekûnu 

200 

700 

1 

94 469 

500 

800 

1 

47 904 

m 
1 200 

1 

88 304 

Dördüncü kısmı -Borçlar 

136 Geçen yıl borçlan 
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P- M. Muhassasatın nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

137 Eski yıllar borçlan 
1 1939 - 1942 yıllan borçlan 1 1 1 
2 1928 - 19Ş8 » » 1 1 1 

Fasıl yekûnu 2 2 2 

Dördüncü kısım yekûnu 3 3 3 

ÎCMAL 

Birinci kısım yekunu 

İkinci kısım yekunu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

y^& H S ] J ( * < « : a j -, 

223 743 

16 347 

94 469 

3 

334 562 

3 * * * * * ' " • • * . ''• "" 

272 175 

20 652 

47 904 

3 

340 734 

. . . . . . 

226 794 

20 652 

88 304 

3 

335 753 
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Rapor 

17. IV. 1944 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı teklif bütçesi tetkik ve gerek 
merkez teşkilâtı ve gerek Ankara istasyonu ziyaret olundu. Neticeleri arzediyorum. 

I. — Bütçe hakkında umumî mülâhazalar 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesi geçen seneye nispetle 
67 205 lira fazlaşiyle 966 411 lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. Bu bütçenin esaslı kı
sımlarının son sekiz sene zarfında görülen değişmeler aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

Malî 
seneler 

100.7 
1S38 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

Maaşlar 

228 010 
239 200 
2&2 100 
247 570 
261 662 
514 874 
530 929 
529 070 

- * 
Ücretler 

76.500 
107 520 
107 520 
113 400 
112 920 
135 497 
136 497 
164 574 

Maaş ve üc
ret yekûnu 

304 510 
346 720 
359 620 
360 970 
374 582 
650 371 
667 426 
693 644 

Masarifi 
umumiye 

212 375 
254.810 
241 770 
156 110 
151 812 
164 790 
176 365 
195 062 

Posta Ve 
telgraf 

200 
46 610 
59 410 
59 410 
57 503 
56 490 
55 415 
77 705 

Umumî 
yekûn 

5JL7 085 
646 140 
660 800 
576 490 
583 897-
871 651 
899 206 
966 411 

3127 numaralı kanunla teşekkül etmiş olan bu Umum Müdürlüğe verilen vazifeler memleke
tin iktisadi, adli, askerî işleriyle ve bilhassa hava ve deniz münakalâtiyle yakından ilgili bu
lunmaktadır. Buna rağmen Umum Müdürlüğün bugün elinde bulunan memurlarının adedi ve 
vasıfları ve bilhassa muhabere vasıtalariyle bir kısım.'sondaj ve buna müteallik rasat cihazları
nın durumu bu vazifeleri tamamiyle ve kolayca ifaya müsait değildir. Filhakika Umum Mü̂  
dürlük bütçesi sekiz sene içinde 517 085 liradan 966 411 liraya yükselmiştir. Fakat bu yükse
liş birinci derecede "1942 yılmda 4256 sayılı kanunla yapılan kadro değişiklikleri dolayısiyle 
253 bin küsur lirası maaş tertibine ilâveten ve 1937 yılında Umum Müdürlük hissesine isabet 
eden 200 lira posta, telgraf ücretinin 1944 yılında 77 bin küsur liraya çıkmış olmasından ve 28 
bin küsur lirası da yeni gruplama dolayısiyle ücretlere yapılan zamlardandır. Geri kalan 91 bin 
küsur lirası da muhtelif masraf fasılları tertibine kalmaktadır ki 1940 yılından sonra fiyatlar
daki büyük yükseliş karşısında bu kadar bir yükseliş tabiatiyle Umum Müdürlüğün hizmet ka
biliyetinin arttırılmasına imkân vermemiştir, 

Umum Müdürlüğü ilgilendiren muhtelif meseleler teklif bütçesinin muhtelif fasıl ve madde
lerinde bahis mevzuu edilmiştir. 

138/1 ve 2, 139/1 - Memur maaş ve ücretleri 
Umum Müdürlüğün memurlar kadrosu değişmediği için, memur maaş ve ücretlerinde bir de

ğişiklik yoktur. Yalnız bu münasebetle Umum Müdürlüğün ehliyetli memur tedarikinde tesa
düf ettiği zorluklara ve kanuni vazifesi icabı işin mahiyetine temas etmek zaruri görülmüştür. 

Meteoroloji Umum Müdürlüğü teşkilâtında, büro hizmetleri hariç, vazife 24 saat devam et
mektedir. Halbuki Umum Müdürlüğün barem - bakımından muayyen mesaiye tabi ve tatili olaa, 
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diğer Devlet teşekküllerinden farkı olmadığı gibi .memurlara da fazla mesailerinden dolayı bir ücret 
farkı verilmesini temin edecek kanuni hükümlerde mevcut değildir. Fevkalâde hal dolayısiyl.e sivil 
teşkilâttan bazılarına verilmekte olan tayın zammından da, meteoröToji~ın^murlari istifâde ede
memektedirler. Bu sebeplerden dolayı, işleri teknik ve çalışma şartları ağır olan meteoroloji teşki
lâtı için istenilen kalitede memur bulunmamakta ve bunun neticesi de iş üzerinde tesirini göster
mektedir. • ; . 

139/2 - Müteferrik müstahdemler . 
. - • ' • • v • • 

Müteferrik müstahdemler maddesindeki 28 077 lira artış,, iki sebepten ileri gelmiştir. Bunlar 
dan biri Hükümetçe müteferrik ücretli müstahdemler için muhtelif gruplar ve dereceler, şeklinde 
bir barem hazırlanmış bulunması ve mevcut müstahdemlerin bu bareme intibak ettirilmesi netice
sinde ücretlerinde hâsıl olan yükseliştir. Fakat bu yeni bareme esas teşkil eden ve bütçe lâyihasının 
"(D) cetveli kısmındaki grup formülleri arasında meteoroloji teşkilâtını ilgileyen unvanların zikre-
dilmediği görülmüştür: Meteoroloji teşkilâtının bu gruplara dahil edilmesi icabeimektedir. Un
vanlar gruplarına' göre aşağıdaki listede gösterilmiştir. o • 

Grup 

B. Bülten müstahzırı. . - . . ' , 
K. I Radyozonde teknisyeni, baştelsizci, telsiz başmakinisti, telsiz makinisti, telsiz muhaberecisi, 

motorcu başustası, motorcu ustası, yazıcı aletler işletme ustası, başrasatçı, rasatçı. 
rasatçı. 

M. Başshademe: 
N. Bekçi, hademe ve bekçi. 

Müteferrik müstahdemler tahsisatının artmasındaki ikinci sebep te (D) cetveline 300 lira ücretli 
bir «Radyozonde teknisyen» i. kadrosu ilavesidir. Bilhassa hava ve deniz münakalâtını korumak bakı
mından ; ünemli olan hava sondajlarının iyi idaresi için lüzum görülen bu kadro yerinde görül
müştür. 

• . • • • ' - 140 - Muvakkat tazminat 

Jyadroda değişiklik olmadığından geçen senenin aynıdır. 

141 - Tekaüt ikramiyesi 

Bu sene Umum Müdürlükten kimsenin. tekaüt edilmiyeceği nazarı dikkate alınarak fasıl bir lira 
ile ipka olunmuştur. 

142 - Çocuk zammı 

Umum Müdürlük memurlarının çocukları adedi artmakta olduğundan .busene 1 500 lira fazlasiyle 
5 000 liralık tahsisat konulmuştur. 

/ 143 - Yakacak zammı * 

Göçen senenin aynıdır. . ? 

144 - Merkez büro masrafları 

Bu masraflardan kırtasiye, mefruşat ve müteferrika fiyatlarındaki yükselişe rağmen geçen sene
nin, aynı olarak muhafaza edilmiştir. Tetkikat neticesinde bütçe yekûnunun muayyen bir miktar üze
rinde tesbiti zarureti karşısında bu yola gidildiği ve mümkün mertebe tasarrufla bu miktarlarla 
idare edileceği anlaşılmıştır. 

Tenvir, 1 500 den 500 fazlasiyle 2 000. ne teshin de 1 500 fazlasiyle 3 500 den 5 000 ne çıkarılmış
tır. Bu da elektrik ücretlerinde ve kömür fiyatlarındaki yükselişten ileri gelmiştir. Esasen 1943 de 
verilen 3 500 liralık tahsisatın. sene zarfındaki yükseliş dolayısiyle yetmediği ve münakale sure
tiyle'bu maddeye 1 600 lirailâve- edilmiş bulundu ğu görülmüştür. 
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145 - Vlâyetler- büro masrafları 

Kırtasiye ve müteferrika masrafları geçen senenin aynıdır. Tenvire 800 ve teshine 4 000 lira' 
zam yapılmıştır. Bu zamlarda merkez büro masraflarında olduğu gibi fiyat yükselişlerinden 
ileri gelmiştir. Esasen bu maddelere geçen sene verilen tahsisat yetmemiş ve münakale suretiyle 

- tenvire 800 ve teshine 5 250 lira zam olunmuştur. Mefruşat ve demirbaş bu sene 800 lira azdır. Bu 
fasıldan fazla ihtiyaç olmasına rağmen mefruşat ve demirbaş maddesinden bütçe zarureti dola-
yısiyle 800 lira tenzil edilmiş bulunmaktadır. 

. ' • ' • • • ' 

' 146 - Matbu evrak ve defterler 
Geçen senenin aynıdır. 

147 - Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Bu sene, posta ve telgraf ücretleri geçen seneden 22 290 lira faziasiyle 77 705 liradır. Telefon 

ve diğer muhabere masrafları da yine bir taraftan P. T. T. İdaresinin ücret ve masraflara yaptığı 
zamlar ve diğer taraftan malzeme fiyatlarındaki yükseliş dolayısiyle geçen seneye nazaran 2 741 
lira faziasiyle 8 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu münasebetle, diğer bir çok dairelerde olduğu gibi Meteoroloji Umum Müdürlüğünün posta 
ve telgraf ücretlerinin de P. T. T. İdaresince ancak tahmine müsteniden tesbit edildiğini hatırlat
mak yerinde olur. Umum Müdürlük, hakiki masrafların işler çoğaldıkça artmış olmasına rağmen 
P. T. T. ce istenilen mikdann çok dununda bulunduğu kanaatmdadır. 

ÜmUm Müdürlüğün vazifeleri arasında hava ve deniz münakalâtında uçuş ve seyir hava ra
porlarının verilmesi vardır. Fakat alâkalılar, bu raporlarrn her istenilen saat ve dakikada ve za
manında temin edilememesinden müştekidirler. 

Bu şikâyeti mucip olan sebeplerden biri de rasatların ve raporların muayyen müddet zarfın
da P. T. T. İdarelerine verilmesine rağmen telgrafların istenilen yere geç gitmesinden ileri gel
mektedir. Filhakika meteoroloji teşkilâtı vazifeleri icabı muhaberatın müstacâliyet esasına tabi 
bulunmaktadır. Fakat P. T. T. teşkilâtı hâlen bumüstaceliyet temin edememektedir. Meteoroloji 
işleri gibi bilhassa münakalât hayatî ehemmiyeti haiz olan vazifelerin vaktinde ifası gayenin elde 
edilmesi için elzemdir. Vaktinde alınmayan bir hava raporunun hiç bir kiymeti olmayacağı ise 
şüphesizdir. Binaenaleyh evvelce de Hükümetçe bütün yurdun ana telsiz şebekesiyle teçhizi der
piş edilip puanları hazırlandığı veçhile meteoroloji teşkilâtmrn ilk fırsatta telsiz cihazlariyle 
teçhizi elzemdir kanaatındayım. Esasen meteoroloji teşkilâtının hava ve rasat muhaberatı günden 
güne arttıkça, yani ilgili teşekküllerin bu teşkilâttan istifadesi çoğaldıkça posta ve telgraf üc
retleri de yükselmektedir. 

Telefon muhaberatına. gelince, Meteoroloji Umum Müdürlüğü P. T. T. nin telgraf ve telefon . 
muhabere dereceleri hakkındaki talimatı mucibince Şehirlerarası muhaverelerinde üstünlük hakkın* 
dan istifade etmek lâzım gelirken bu temin edilememekte ve ancak müstacel kayit ve ücretiyle 
muhavereler yapabilmektedir. Halbuki bazı hava uçuşlarında şehirlerarası telefonlarla daha sür
atle ve daha emin olarak rasat raporları vermek mümkün olabilir. 

' 148 - Kira bedeli 
Geçen senenin aynidir. 

Umum müdürlüğün vazifelerini ifa için kullandığı binalar üç kısımdır, (a) Devlete ait bina
lar, (b) Kira ile tutulanlar, (c) Memurların kendi evleri. Devlete ait binalarla rasat memurları
nın ayni zamanda iş yeri olarak kullandıkları kendi ikametgâhları için kira verilme
mektedir. Kira ile uıtulan diğer binalardan rasat istasyonu olarak kullanılanlarından 
bir kısmı için mal sahipleri tahliye dâvaları açmış blunuyorlar. Hsasen hava rasat
ları gibi teknik- işler için hususi şekilde yapılmış binalara ihtiyaç vardır. Binaenaleyh 
rasat istasyon binalarının bir an evvel ikmali şayanı temennidir. Devlet Meteoroloji İşleri Umum 
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Müdürlüğünün inşaat tahsisatı her sene Nafia Vekâletinin 616 ncı faslının 2 nci maddesine konul
maktadır. Bu tertibe 1944 malî yılmda (128 000) lira konulması Umum Müdürlükçe talep edilmiş 
ise de Maliyece yine eskisi gibi 24 225 lira ile iktifa olunmuştur. Her türlü inşaatın durdurulması 
prensibi kabul edilmemiş bulunduğu ve meteoroloji işlerinin bilhassa harp zamanındaki ehemmi
yeti gözönüne alınarak lüzumlu inşaat için tahsisatın tezyidi muvafık olur. 

149 - Nakil vasıtaları masrafları 
Her türlü malzeme. fiyatlarının yükselmiş olmasına rağmen nakil vasıtaları masrafları arttırıl-

mamıştır. Yalnız sene zarfında bisiklet ve rasat sandalı gibi mubayaası derpiş edilen motorsuz va
sıtalar için bu sene 500 liralık yeni tahsisat konulmuştur. 

150 - Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahlarında bir artış yoktur. Geçen sene bu miktar yetmemiş ve müna

kale suretiyle 1 000 lira zammolunmuştur. Bu sene bütçe muvazenesi zaruretiyle ayni miktarın 
muhafaza edildiği ve bu yekûn içinde idareye çalışılacağı anlaşılmıştır. Muvakkat memuriyet har
cırahlarına 2 000 liralık bir zam yapılmıştır. Geçen sene bu maddeye 4 500 lira konmuş ve yet
mediğinden ""2 000 lira zam yapılmıştı. Bu seiieki miktar hakikate daha uygun görülmüştür. 

151 - Melbusat 
Bu fasla yapılan 1000 liralık zam,fiyat tereffularından ileri gelmektedir. Bütçe formülünde bu ter

tibe ait 1939 yılı bütçe formülünün konulması temenni edilmektedir. Bu formül aşağıdadır; 

Merkezin hademe, bekçi ve diğer müstahdemlerine alınacak elbise ve ayakkabı bedelleriyle tek
nik memur ve atelye müstahdemlerinin dahilî mesai gömlekleri ve taşra bekçileri için elbise ve 
ayakkabı bedelleri. . . • . 

Geçen senenin aynı olmak üzere 500 liradır. 

153 - Meteoroloji istasyonları tesis ve tamirleri 
Bu fasıl geçen senenin aynı olmak üzere 7 377 liradır. Bu miktar geçen sene yetmemiş olması

na ve bu sene her türlü fiyatların yükselmiş olmasına rağmen aynen ipka edilmiştir. Hizme
tin bundan müteessir olacağından şüphe yoktur.Bundan başka meteoroloji istasyonlarından bir 
kısmınm rasat parklarını teknik şartlara uygun olarak tesis için istimlâk bedeli olarak ceman 
15 000 liralık ihtiyaç, bütçenin ihzarından sonra tahakkuk etmiş vaziyettedir. İlâvesi temenni 
edilmektedir. 

115 - Her türlü rasat, telli ve telsiz muhabere ve dinleme âlet ve cihazları ve malzemesi satmal
ına, tesis, kontrol, tamir ve işletme masrafları, seyyar istasyonların işletme tamir ve karoseri 

iman masrafları 
Bu fasıl geçen seneden 7 012 lira fazlasiyle 78 724 liradır. Bu miktarın ihtiyacın karşıla

masına imkân olmadığı muhakkak bulunmakla beraber bütçe yekûnunu tutmak maksadiyle tes-
bit edildiği anlaşılmıştır. 

# - 155 - Kurs ve staj masrafları 
Bu fasıl da geçen senekinin aynı olmak üzere 5 388 liradır. 

Umum müdürlük memur yetiştirmek için şimdiye kadar yalnız kurs ve staj usulüne müracaat 
etmiş, yani kendi memurlarına muayyen dersler verdirdiği gibi bazı memurları da meleke peyr 

da etmeleri için tam teşkilâtlı rasat istasyonlarında çalıştırmıştır. Fakat tam ehliyetli memur 
temini mümkün olamamıştır. Buna başlıca sebepise meteoroloji mesleğinin ve ananelerinin mem
lekette henüz teessüs eylememiş bulunmasıdır. Umum müdürlük başka işlerden gelen memurları 
kurslar ve stajla meteoroloji işlerine alıştırmak hususunda çok zorluk çekmektedir. Çünkü mem
leketin hiç bir tedris müessesesinde Umum müdürlüğün vazifelerini ifaya yarayacak mahiyette-
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meteoroloji tedrisatı yoktur. Bu sebepledir ki, Umum müdürlük mütevazi bir Ölçüde bir mete
oroloji meslek mektebi kurmayı düfünmektedir. 

Orta mektebi bitirmiş ve henüz başka teşekküllerde iş almamış gençler almrak bir meslek 
mektebinde okutulur ve bu mektebi iyi derece ile ikmal edenlere bazı haklar tanınacak olursa 
meteoroloji teşkilâtına bağlı ve meslek sahibi elemanlar yetiştirmek imkânı hâsıl olacaktır. 

Umum müdürlük bu mektebi büyük mikyasta ve leyli olarak açacak değildir ve bu seneki kurs 
ve staj tahsisatına da bir zam talep eylememektedir. Ancak bu fasıl unvanının, (Meteoroloji mes
lek mektebi, kurs ve staj masrafları) şekline ifrağını rica eylemektedir. 

Meteoroloji işlerinin her bakımdan ehemmiyeti gözönünde tutularak bu isteğin yerine getiril
mesi lüzumlu ve faydalı mülâhaza olunmuştur. 

156 - Neşir, baskı, kitap, mecmua ve abone bedel ve masrafları 
Bu fasılda bütçe yekûnunuzla nazaran hesap düzelmesi için 180 liralık bir tenzil yapılmıştır. 

Umum müdürlük mecmua neşr etmemektedir. Yalnız günlük ve aylık hava ve yağış durumla
rı raporları neşjir ve tanzim olunmaktadır. îş başındaki memurları tenvir edecek ve bunlara 
meteoroloji işleri hakkında esaslı malûmat verecek el kitapları da neşriyat arasındadır . 

157 - îâjîlletlerarası meteoroloji hizmetleri 
harp dolayısiyle toplantılara iştirak bahis mevzuu olmadığından 157/1 - madde (1) lira ile mu

hafaza edilmektedir. 157/2 deki Milletlerarası meteoroloji teşekküllerine iştirak hissesi her sene 
ödenmektedir ve 1 000 liradır. 

158 - Staj ve meslekî tetkikler için, ecnebi memleketlere kimsenin gönderilmesi bahis mev
zuu olmadığından fasıl (1) liraya indirilerek muhafaza olunmuştur. 

15'9 - Geçen yıl borçları 200 lira fazlasiyle 1 000 liraya çıkarılmıştır. 

160 - Eski yıllar borçları 1 242 den 800 liraya indirilmiştir. 

Saygılarımla. 
Zonguldak Mebusu 

H. A. Kuyucak 
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M. Mubassasatm nev'i 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Birinci kısım -Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

138 

139 

1 
•2 

1 
2 

I - Maaşlar ve üeretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlr ücreti 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

501 138 
1 

501 139 

5 306 
131 191 

13$ 497 

502 638 
1 

502 639 

5 306 
159 268 

164 574 

502 638 
1 

502 639 

5 306 
159 268 

164 574 

I I - Diğer istihkaklar 
140 Muvakkat tazminat 
141 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

142 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

143 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

19 000 

3 360 

5 000 

2 439 
Birinci kısım yekûnu 667 426 

19 000 

1 

5 000 

2 430 

693 644 

19 000 

1 

5 000 

2 430 

693 644 

îkinci kısım - îdare masraflan 

I - Hizmete ait olanlar 
144 Merkez büro masrafları 

1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 
3 Tenvir 
4 Teshin 

3 600 
1 800 
1 500 
3 500 

3 600 
1 800 
2 000 
5 000 

3 600 
1 800 
2 000 
5 000 
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p. 

145 

146 
147 

148 
149 

M. 

5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

1 
2 

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 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 
Nakil vasıtaları masrafları 
Motorsuz nakil vasıtaları satın 
alma bedelleri 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 000 

13 400 

3 000 
4.800 
2 700 
6-750 
3 000 

20 250 

3 600 

55 415 

6 009 

61 424 

24 600 

4 500 

251 

4 751 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

. talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

3 000 

15 400 

3 000 
4 000 
3 000 
9 000 
3 000 

22 000 

3 600 

77 705 

8 000 

85 705 

24 600 

3 250 

500 

3 750 

3 000 

15 400 

3 000 
4 000 
3 000 
9 000 
3 000 

22 000 

3 600 

77 705 

8 000 

85 705 

24 600 

3 250 

500 

3 750 

I I - Şahsa ait olanlar 
150 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı '8 821 7 821 7 821 
2 Muvakkat memuriyet harcıra

hı 6 500 6 500 6 500 

Fasıl yekûnu 15 321 14 321 14 321 

151 Melbusat 3 600 4 600 4 600 
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1943 

Malî yılı 
tahsisatı 

Muhassasatm nev'i L^a 

3Ş35 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masraftan 1000 500 500 

ikinci kısım yekûnu 147 946 174 476 174 476 

Üçüncü ktsvm - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
Meteoroloji ıtasyonlan tesis 
ve tamirleri 17 377 7 377 7 377 
Her türlü rasat, telli ve telsiz 
muhabere ve dinleme alet ve 
cihazlan ve malzemesi satın al
ma, tesis, kontrol, tamir ve iş
letme masrafları, seyyar istas
yonların işletme, tamir ve ka
roseri imali masrafları 81712 78 724 78 724 

II - Muvakkat olanlar 
Meteoroloji meslek mektebi, 
kurs ve staj masrafları 6 388 5 388 5 388 

III - Müteferrik olanlar 
Neşir, baskı, kitap, mecmua ve 
abone bedel ve masrafları 4 180 4 000 4 000 
Milletlerarası meteoroloji hiz
metleri 
Toplantı ve sergilere gönderile
ceklerin barcırah ve saire mas
rafları 1 1 1 
Milletlerarası meteoroloji te
şekküllerine ödenecek iştirak 
bedelleri 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 1 001 1 001 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1 000 

1 001 
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1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Muhassasatin nev'İ Lira Lira Lira 

Staj ve meslekî tetkikler için 
ecnebi memleketlere gönderile
ceklerin harcırah, tahsisatla-
riyle staj, tetkik ve sair mas
rafları 134 1 1 

Üçüncü kısım yekûnu 110 792 96 491 96 491 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 800 1 000 1 000 
Eski yıllar borçlan 
1939 -1942 yılları borçları 1 000 500 500 
1928-1938 » » 242 300 300 

Fasıl yekûnu 1 242 800 800 

Dördüncü kısım yekûnu 2 042 1 800 1 800 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

îkinei kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

667 426 

147 946 

110 792 

2 042 

928 206 

693 644 

174 476 

96 491 

1 800 

966 411 

693 644 

174 476 

96 491 

1 800 

966 411 



9 - Diyanet İşleri Reisliği 



Rapor 

İH .IV. 1941 

Diyanet İşleri Reisliği 1944 yılı bütçesi tetkik edildi. Geçen seneye nazaran 21 640 lira fazlası 
vardır. Bu fazlalığın 3045 lirası otuz vaiz ve dersiamın maaşlarına 3,5 ve 10 lira olarak yapılan 
zamlardan ve 9122 lirası merkez ve vilâyet müstahdemlerine kısmen görülen ihtiyaca, kısmen 
Maliye Vekâletince kabul edilen esaslara binaen yapılan zamlardan ve iki ücretli müstahdemin 
ilâvesinden, geriye kalan 9 469 lirası da tertiplerine görüleceği üzere muhtelif maddelerdeki 
bazı tahsisatın birer miktar arttırılmalarından ileri gelmiştir. 

Bunlardan başka bütçede hiç bir değişiklik ve arza şayan bir cihet yoktur. 

Encümenin yüksek tasvibine arzolımur. 

Raportör 
Diyarbakır Mebusu 

Rüştü Bekit 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yûı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Muhassasatın nev'i Ur* Lira Lira 

Birinci hısım - Maaş, üeret, tahr ~ _ ~ _ [ _ 
sat, tekaüt ikramiyesi ve ben- L 

zeri şahsa ait istihkaklar . _ 

I - Maaşlar, ücretler . .„... 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 765 966 769 015 769 015 
Açık maaşı 120 120 120 
Müstehikkini ilmiye maaş ve 
tahsisatı fevkalâdesi 21 128 18 853 18 853 

Fasıl yekûnu 787 214 787988 787 988 

Ücretler 
Memurlar ücreti 722 722 722 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 37 725 46 877 46 877 

Fasıl yekûnu 38 447 47 599 47 599 

II - Diğer istihkaklar 

Muvakkat tazminat 8 532 8 532 8 532 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 9 000 9 000 9 000 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 15 000 15 000 15 000 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 5 000 5 000 5 000 

Birinci kısım yekûnu 863 193 873 119 873 119 

İkinci kısım - îdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
Merkez büro masrafları 
Kırtasiye m ı ooo ı ooo 
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F. M. 

2 
3 
4 
5 

.:..• '-J. 

168 
1 
2 
3 
4 

• . 5-

... .' _'_ --

Muhassasatm nev'i 

Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1200 
360 

1 
330 

2 491 

600 
1 320 

600 
4 200 
1 920 

8 640 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1 500 
360 

1 
600 

3 461 

1 500 
2 000 
1 000 
7 000 
1 920 

13 420 

1 500 
360 

1 
600 

3 461 

1 500 
2 000 
1 000 
7 000 
1 920 

13 420 

169 
170 

171 

172 

173 
174 

Matbu evrak ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf • ücretleri 
Telefon ve diğer muhabare üc
ret ve masrafları 

1 060 

700 

620 

2 500 

860 

1 000 

Fasıl yekûnu 1 320 1 860 

Kira bedeli 

II - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcıra

hı 

12 500 

1 000 

800 

13 500 

2 500 

1 500 

Fasıl yekûnu 1 800 4 000 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

ÎMnei kısım yekûnu 

1 200 

700 

29 711 

2 500 

1 184 

42 425 

2 500 

860 

1 000 

1 860 

13 500 

2 500 

1 500 

4 000 

2 500 

1 184 

42 425 
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M. Muhassasatm nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Eneümente 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

175 

Üçüncü hısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
Dinî eserleri satın alma, yaz
dırma, tercüme ve bastırma üc
ret ve masrafları 10 000 10 000 10 000 

Dördüncü kısım - Borçlar 

176 
177 

.-. 

1 
2 

Geçen yıl boçları 
Eski yıllar borçlan 
1939 - 1942 yılları borçları 
1928-1938 » » _ 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

500 

1500 
500 

2 000 

2 500 

500 

500 
500 

1 000 

1 500 

500 

500 
500 

1 000 

1 500 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

863 193 

29 711 

10 000 

2 500 

873 119 

42 425 

10 000 

1 500 

873 119 

42 425 

10 000 

1 500 

905 404 927 044 927 044 





10 - Maliye V. 



Rapor 

3. V. 1944 

Tetkiki tarafımdan yapılmış olan Maliye Vekâletinin 1944 senesi masraf bütçesi 1943 senesi büt
çesine nazaran 10 621 200 lira fazlasiyle 63 862 500 lira olarak teklif olunmuştur. Geçen sene bütçe
sine göre muhtelif fasıllarda teklif olunan zam ve tenziller taallûk ettikleri fasıllarda arz ve izah 
edilmek üzere yukarıda gösterilen 10 621 000 liralık fazlanın bütçe kısımlarına göre inikası ve bu 
yekûnun ne suretle teşekkül ettiği hususunun muamelen arz olunması muvafık görülmüştür. 

501 213 lirası maaş, tahsisat, tekaüt ikramiyesi gibi şahsa ait istihkaklar kısmında, 
391 892 » îdare masrafları kısmında, 

8 083 813 » Daireye mahsus hizmetler kısmında, 
2 475 502 » Nafia bütçesinde Maliyeye ait inşaat kısmında olarak cem'an 

12 352 400 liralık zamlar yapılmış ve beşinci yardımlar kısmından da 1 730 400 lira t enzil 
edilmek suretiyle teklif fazlası 10 621 000 liraya inmiştir. Bundar» sonra yaptığım tetkikler netice
lerini kısımlara göre aşağıda arzedeceğim: 

Birinci kısım.: Maaş, ücret, tahsisat, tekaüt ikramiyesi ve benzeri şahsa ait istihkaklar; 

Bu kısmın 178 nci faslında değişiklik yoktur. 

199 ncu memurlar maaşı faslında 95 858 lira fazla teklif edilmiştir, Bunun 69 647 lirası geçen 
sene noksan konulan kadro tahsisatının ikmali içindir. 15 059 lirası hususi kanunlarına göre 1944 
Senesi zarfında yapılan askerî muhasiplikler teşkilâtı karşılığıdır. 11 147 lirası da 1943 bütçesinin 
kabulünden sonra 4444 numaralı kanunla ihdas olunan Bigadiç kazası mal memurları teşkilâtı karşı
lığı içindir. Bu zamlar kanunlara müstenit teşkilât karşılıklarını temine matuf olmak itibariyle 
kabulü zaruridir. Ancak karşılıkları bütçenin maaş fasıllarına konulmadıkça yeniden kaza teşkili 
(ilerki sene bütçe yüklerini ağırlaştırmağa müntehi olacağından) muvafık bir.hareket olamıyacağın-
dan Hükümetçe bu noktaya ehemmiyet atfedilmesi temenniye lâyık bir keyfiyet olarak mütalâa edil
miştir. Merkez kadrolarında 175 ve merkezce tâyin edilen mal müdürü ve varidat müdürleri gibi 
kadrolarda 72 memuriyet münhaldir. Bu boşluklar memur adedinin fazlalığından değil, lâyık va
sıflı memur. bulamamaktan ileri geldiği ve bunlar den (L) cetveline memur almak imkânsız bulundu
ğu ifade edilmiştir. 180 nci faslın birinci maddesinde görülen 1070 liralık fazla, yine teşkil olunan 
Bigadiç kazasının ücretli tahsildariyle müteferrik müstahdemleri kısmında görülen 339 093 liralık 
farkın menşei şu üç kısımda toplanmaktadır: 

8 258.64 lirası müteferrik müstahdemlerin grup intibakından, 
209 937.44 » bu kısımdaki müstahdemlerin büyük bir kısmına ait ücretlerin birer derece 

yükseltilmesinden, 
110 052.84 » Damga matbaasının ve millî emlâk ile hukuk müşavirliğinin vilâyetler teş

kilatındaki ihdaslardan, müteferrik müstahdemlere ait değişiklikler ve cetveller ayrıca bir ko
misyon tarafından tetkik edileceğinden bu hususta şimdiden bir mütalâa arzına mahal görül
memiştir. Bu faslın üçüncü muvakkat müstahdemler ücretinde görülen 30 340 liralık zam, ba
lık avcılığının inkişafından dolayı bu kadronun tevsii ve ücretlerinin tezyidi maksadına matuf 
olduğu anlaşılmıştır. 181 nci, fasdda görülen 4 882 liralık fazla, kadroya göre verilmesi icabe-
den kanuni bir istihkak olmak itibariyle üzerinde durulmağa mahal yoktur. 182 nci fasıldaki 
tekaüt ikramiyesi tahsisatı 1942 hesabı katisindeki 68 bin liralık sarfiyata ve bu senenin on 



aylık sarfiyatına.göre doğru ve muvafıktır. 183 ncü fasıldaki çocuk zammı tahsisatı da 1942 he
sabı katisindeki masraf miktarı 82 bin lira olduğuna ve bu senenin sekiz aylık sarfiyatı da 
67 520 lirayı bulmasına göre teklif olunan taiuiaat muvafıktır. 184 ncü fasıldaki yakacak zam
mı tahsisatında 1942 hesabı katisindeki masraf miktarı 35 bin lirayı bulmasına ve bu senenin 
sekiz aylık sarfiyatı da 42 bin lira olmasına göre doğrudur. 185 nci faskn birinci kırtasiye terti
binde geçen seneye nazaran on -bin liralık fazla teklif olunmuştur. 1942 senesinde bu tertipten 
24 950 lira sarf edilmiş, ve 1943 senesinde şimdiye kadar 30' bin lira masraf yapılmıştır. 1943 kır
tasiye listesindeki fiyatlarda geçen seneye nazaran vasati c/o 35 nisbetinde bir artış mevcut ol
duğu nazarı dikkate alınarak bu zammın kabulü zaruri görülmüştür. Bu faslın ikinci mefruşat 
ve demirbaş tahsisatı aynı olmakla bareber, bu tertipler üzerinde durulması, Encümence ye
rinde bir tasarruf mevzuu görüldüğünden bu hususta yaptığım tetkik neticesinde bu tertip
ten 1942 hesabı katisindeki masraf miktarı 18 bin lira ve bu sene zarfında da şimdiye kadar 
bütçe ile kabul edilen 22 bin lira derecesinde bulunduğu ve bu masrafların münhasıran mef
ruşatın tamiri-ve bu tertibe dâhil daktilo makinelerinin tamir ve tecdidiyle mubayaasına ait za
ruri masraflar olduğu anlaşılmıştır. 

Bu faslın 3 ncü tenvir tertibinden 1942 senesi hesabı katisine göre 10 875 lira.sarf edildiği, ve 
dokuz ay zarfında yapılan masraf miktarı da 10 270 lira olduğu anlaşılmasına göre elektrik 
ücretlerinde^ bir yükseliş yapılmadığı takdirde bu tertip için teklif edilen 17 bin lira muvafıktır. 

Bu faslın 4 ncü teshin maddesinde 1942 hesabı katisine göre 8 960 lira ve bu sene sekiz ay zar
fında 12 bin lira masraf yapıldığı görülmüştür. Teklif olunan fazlanın kabulü muvafık olur. 

Bu faslın 3 ncü müteferrika tahsisatı için beş bin liralık bir fazla teklif edilmiştir. 1942 hesabı 
katisine göre bu tertipten 14 529 lira masraf yapılmış ve şimdiye kadar da 14 900 lira sarfiyat icra 
edilmiştir, tçme su ve temizlik malzemesi fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle teklif edilen fazlanın ka
bulü muvafıktır. 186 nci faslı teşkil eden vüâyetk^, kırtasiye, mefruşat ve demirbaşlariyle ten
vir ve teshin ve müteferrika tertiplerine geçen seneye nazaran 119 bin Mralık fazla teklif edilmiştir. 

Bu fazlanın 86 bin lirası vilâyetlerin teshin masrafları için olup 1942 senesinde vilâyetlerin ten
vir ve teshini için 108 -bin-lira sarf edilmesine ve kömür fiyatlarında ve diğer mahrukat maddele
rindeki yükselişler nazarı dikkate alındığı takdirde vilâyet mal dairelerinin tenvir ve teshini için 
teklif edilen 190 bin liralık tahsisat yerinde ve kabule lâyiktir. Mefruşat ve demirbaşlardaki on 
bin liralık zam da bu tertipten 1942 senesinde 63 800 lira masraf yapıldiğma göre bu sene tek
lifinin 90 bin lira olması mefruşat ve demirbaşların camir ve teçdidindeki fiyat yükselişleri ve hukuk 
müşavirliği taşra teşkilâtına muktazi mefruşat ve daktilo makinesi mubayaası nazarı dikkate alının
ca kabul edilmek yerinde olur. 187 nci matbu evrak bedeli geçen senekinin aynıdır. 1942 senesi hesabı 
katisine ,göre bu tertipten 336 366 lira masraf yapıldığı ve şimdiye kadar da bu hizmet için 466 bin lira 
•sarfiyat icra edildiği nazan dikkate alınırsa tekntın aynen kabulü muvafık olur. 186 nci fasını 
birinci posta ve telgraf ücreti tertibinde 100 bin liralık zam vardır. 1942 senesi hesabı katisine göre 

x tertipten 8 875 620 lira masraf yapılmıştır, ün-evvelki malî seneye nazaran Hazinenin ve Ziraat 
Bankasından maada bankaların Hazine namına yaptığı muraseiât ücreti beş yüz bm ve Ziraat 
Bankasının yaptığı müraselât ücreti de iki yüz bin ura olduğu hesap edilerek 1944 senesi için bu 
uüktar üzerinden maktuiyete bağlanması icabelt .ğmden zam tekininin kabulü zaruridir. 

Bu faslın ikinci telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları için on bin lira fazlasiyle elli bin 
lira teklif olunmuştur. 1942 hesabı katisine göre 44 842 lira masraf yapıldığına ve telefon mü&â-
leme ücretlerinin tezayüt etmesine göre teklif ediien elli bin lira muvafıktır. 

189 ncu faslı teşkil eden kira bedelleri geçen seneye nazaran 4 330 lira fazlasiyle yetmiş bin lira 
teklif edilmiştir. 1942 senesi hesabı katisine göre 5/ yi8 iıra kıra bedeli ödenmesine ve zedele doıa-
yısiyle birçok yerlerde Hükümet binaları yıkılmış olduğundan kıra üe yer tutmak mecourıyetı karşı
sında, btı fazlanın tek^^ 

190 neıfaslm 2 nci maddesine teklif ediien 4 000 lira fazlanın vekâlette mevcut motosiklet. 
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masraflarına munzam olarak vekâlet için bir- hizmet vasıtasının kullanılmak mecburiyetinden ileri 
geldiği anlaşılmıştır. Ancak (D) cetveline ithal edilmediğinden gerek bu tahsisat fazlası gerek va
sıta mubayaasına ait tahsisat kabul edildiği takdirde bu cetvele de ithali muvafık olur. 

191 nci faslın 1 nci daimî memuriyet harcırahları tertibinde 29 bin lira fazla teklif edilmiştir. 
1942 hesabı katisine göre bu tertipten yapılan masraf miktarı 79 291 liradır. Busene de şimdi
ye kadar vâki sarfiyat ve tediye emirleri yekûnu 143 223 liradır. 1943 senesinde bir sene evvel
kine nazaran bir misline yakın bir tezayüt vardır. Gerçi yevmiyelerde ve gerek muayyen tarifeli ol-
mıyan. yerler için kilometre başına verilmekte olan ücretlerde % 50 zam yapıldığı ve muayyen tarifeli 

-vasıtalarda da % 30-40 nispetinde bir artış mevcut olduğu nazarı dikkate alınarak bu tertipte 
eskisine nazaran % 50 fazlasının bundan ileri geldiğini kabul etmek lâzımgelir. Diğer % 50 ye ya
kın artışın nakil ve tâyinlerdeki çoğalmadan neş'et ettiğini ve bunun da fevkalâde zamanların 
ınovlûdu olduğunu kabul etmek icabeder. Ancak diğer vekâletler için de bu tertiplerde tasarruf 
esastır. 

.Bu faslın ikinci maddesi aynen 90 bin lira olarak teklif edilmiştir. 1942 senesinde 59 bin lira 
olan bu tertip sarfiyatı için 1943 senesinde kânunusani nihayetinde 77 bin lira olduğuna göre tek
lif edilen miktarın aynen kabulü muvafık olur. 

Bu faslın 3 ncü maddesi olan müfettişler harcırahına. 80 bin lira zam teklif olunmuştur. 1942 
senesinde hesabı katiye göre 129 500 lira olan masrafın 1943 senesi sekiz ayında 130 bin lira olduğu 
görülmüştür. Bir taraftan müfettişler kadrosunun tevsii ve diğer taraftan da muhtelif fevkalâde ver
giler dolayısiyle Maliye müfettişlerinin daimî seyyar bir halde bulunmaları 1943 senesi için bu ter
tibe 80 bin lira münakale suretiyle zammı istilzam ettiğinden teklif in aynen kabulü lâzımgelir. 

192 nci fasla teklif olunan yedi bin lira zam yapılmıştır. 1942 hesabı katisine göre 13 197 lira 
sarfiyat yapılmış ve 1943 bütçesine mevzu .14 bin lira tahsisata altı bin lira daha ilâve olunmuştur. 
Fiyat yüksekliğinden mütevellit olan teklif farkın m kabulü zaruridir. 

193 ncü fasla 15 bin lira fazlasiyle 50 bin lira teklif olunmuştur. 1942 senesi hesabı katisine 
göre bu tertipten 18 290 lira sarf edilmiştir. On ay zarfında bu maddeden yapılan masraf da 
18 640 liradır. Şu rakamlara göre bu tertibin tezyidine mahal görülmemekte ise de bu senenin 6 nci 
ayından itibaren hastahane ücretleri dört liradan yedi liraya çıkarılmasından ve hastahane me
mur adedi de artmağa mütemayil görülmesinden dolayı zammın kabulü muvafıktır. 

194 ncü fasla mevzu tahsisat 120 bin liradır. 1942 snesi hesabı katisine göre bu tertipten 
21 116 lira masraf yapılmıştır. 1943 senesi için bu maddeden vilâyetlere verilen tediye emirleri 
miktarı 89 bin liradır. Ancak bu tediye emirlerinin tamamen sarfediimeyip mühim bir kısmının 
tenkisi muhtemel olmakla beraber bunun tamamen sarfedileeeği kabul edilse bile 30 bin liranın 
tenzili muvafık olur. 

196 nci faslın birinci maddesinde 1942 hesabı katisine göre 58 750 lira sarfiyat icra edilmiştir. 
1943 snesinde ise 73 bin lira olan tahsisat 15 bin lira münakale suretiyle zam yapılmıştır. Fiyat 
yükselmesinden münbais olan bu zammın kabulü zaruridir. Bu faslın üçüncü maddesine 36 bin 
lira zam yapılmıştır. Bu zammın sebebi, 22 vilâyette mevcut sinema kontrol teşkilâtının, sineması 
olan diğer vilâyet ve kazalara da teşmili ve bir kısım vilâyetlerde yevmiye 40 kuruş verilmekte 
olan ücertin tezyidi keyfiyetidir. Varidatın artmasını istihdaf eden bu zammın kabulü muvafık olur. 
Bu faslın dördüncü maddesine ilâve edilen 50 bin liralık zamdan murakabenin takviyesine ma
tuf olmak itibariyle kabule lâyıktır» 

197 nci faslın birinci maddesinde 564 bin lira indirilmiştir. Osmanlı Bankasının İngiliz hesabı-
carisi tamamen ödenmiş olmasından tevellüt eden bu indirme memnuniyete lâyik bir haldir. 

198 nci faslın birinci maddsine 813 bin liralık zam yapılmıştır. Bu zammın Hazineye ait ara
zinin tespit ve köylüye dağıtılması işinin hızlandırılması maksadına matuftur. Kırk komisyondan 
ibaret teşkilâtın da 80 ne çıkarılmak ve kadastro mektebinde okutturulmakta olan talebenin de 
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bir misli arttırılmak ve merkez ve vilâyetlerde bu işler dolayısiyle ücretli kadrolar ihdas etmek iste
nilmektedir. Toprak kanununun çıkmasına kadar devam edecek olan bu işin muvakkat olduğu 
ve Devlete ait arazinin biranevvel köylüye verilebilmesi gibi bir fayda temin edeceği düşüncesiyle 
bu zammın kabulü muvafık olur. Bu faslın 2 nci maddesinde görülen 450 bin liralık zamdan An
kara'da yüksek okullar sahasında ve memur aprtmanian için ayrılan mahallerde yapılacak istim
lâklerle Maraş, Gazianteb Hükümet konaklariyle İstanbul'da yapılacak Maliye şubeleri binaları 
yerlerinin istimlâki maksadiledir. 

199 neu fasılda mevcut 57 bin liralık zam, Hükümet konaklarının tamiratının yapılabilmesini 
temine matuftur. Bu tertibe mevzu 1 657 000 liralık tahsisat bugünkü tamir rayiçlerine göre bü
tün ihtiyaçları ve talepleri tatmindn uzak olduğunu kaydetmek muvafık olur. 

200 ncü faslın 4 ncü maddesine ilâve edilen 20 bin lira sayım yoklama ve teftişlerinin tak
viyesi maksadına matuf olmak itibariyle kabule şayandır. 

. Mukannen masraflar: 

Bu fasla mevzu tahsisat kifayet etmediği takdirde Maliye Vekilinin muvafakati ile zam ya
pılması ve hesabı katide gösterilmesine Muhasebei Umumiye Kanunu ile cevaz verildiğinden 
bütçenin samimiyetini muhafaza bakımından bu tertiplere evvelki senelerde vâki sarfiyatın ha
kikî miktarlarına yakın tahsisat konulması icabetmektedir. Bu noktai nazardan yaptığı tetkik
ler neticesi şöyledir: 

Faslın birinci maddesini teşkil eden beyiye aidatı için 1942 senesinde 900 932 lira sarfiyat 
-yapılmış ve 1943 senesinde de on ay zarfında 833 bin liralık tediye emri verilmiştir. Bu tertip 
için teklif edilen tahsisat ise 565 bin liradır. Şu vaziyete göre bu tertipte 330 bin lira noksan 
vardır. 

Nisbeti kanunla muayyen aidat ve ikramiyeler tertibinden 1943 senesinde 1 068 000 liralık 
, tediye emri verilmiştir. Bütçeye mevzu tahsisatta ise 790 468 liradır. Bu tertipte de 250 000 li
ralık noksan vardır. 

Faslın 3 ncü geri verilebilecek paralar tertibinden de 1942 senesinde 1 780 000 lira sarfi
yat yapılmış ve İ943 senesinin on ayı zarfında da 5 065 000 liralık tediye emri verilmiştir. Bu 
tertip için teklif edilen tahsisat miktarı ise 1 279 000 liradır. Senenin on ayı zarfında yapılmış 
reddiyatm mühim miktarda artması varlık yergisi ve şeker fiyatlarının indirilmesi münasebe
tiyle reddi icabeden paraların fevkalâde mahiyetini ifade etmektedir. Ancak 1942 senesi hesabı 
katisinin gösterdiği masraf miktarı derecesine bu sene tahsisatın çıkarılması doğru olacağın
dan bu maddeye mevzu tahsisat miktarı da 400 bin lira kadar noksandır. 1943 senesi bütçesinde 
bu faslın 4 ve 5 nci maddesine mahkeme harçları unvanı altında 23 220 lira tahsisat konduğu hal
de bu sene bütçesi ile mahkeme harç ve masrafları adiyle 400 bin lira teklif olunmuştur. Mahke
me harçları yukarıda arzedildiği veçhile Muhasebei Umumiye Kanunu ile hususi ve istisnai bir 
mahiyet arzetmesine göre bir kanunla salâhiyut alınmadıkça bu değişikliğe imkân olmadığı gibi 
mahkeme masrafları tahsisatından kadro olarak mümkün bulunduğundan bu tertibin heyeti 
umumiyesi ile mahkeme masrafları meyanına ithali de doğru olmaz. Binaenaleyh evvelâ madde 
unvanının eskisi gibi muhafazası ve bu tertipten 1942 hesabı katisine göre 112 bin lira sarfiyat 
yapıldığı ve 1943 senesinde de on ay zarfında 109 bin lira tediye emri verildiği nazarı dikkate 
alınarak mahkeme harçları tertibinin 110 bin lira olarak kabulü ve mütebaki 290 bin lira tahsi
satın da mahkeme masrafları adiyle açılacak müstakil bir fasla tahsisat olarak konulması muva
fık olur. 

202 nci fasıl muhtelif vekâletlerin nakil'vasıtaları mubayaa bedellerine ait olup geçen seneye na
zaran bu faslın heyeti umumiyesinde 23 bin liralık bir indirme bulunmak itibariyle üzerinde durul
mağa mahal yoktur. 

203 ncü faslın 3 ncü maddesi Damga matbaası iptidai maddeler mubayaası masrafına taalluk 



- n/t -
edip bu tertipte görülen 17 bin liralık zam fiyat yükselmelerinden doğmuştur. 

204 ncü faslın birinci ücretler tertibinde 38 bin lira fazla vardır. Bu zammın 4 200 lirası müdür 
ve muavinleriyle idare memurlarının ücretlerine yapılması istenilen zamdan ve 8 760 lirası da mü
teferrik müstahdemlerdeki ihdaslardan tevellüt etmekte ve mütebakisi de mektebin iki seneden üç 
seneye çıkarılması sebebiyle muallim kadrolanndaki artışlardandır. Esasen muallimlik kadrolarının 
genişletilmesi için icabeden munzam tahsisat sene içinde alınmış bulunmaktadır. Faslın ikinci mad
desinde de 127 bin liralık fazla mektebin liseye kalbi ve 60 mevcutlu bir sınıfın ilâvesiyle talebe
nin. mektepte iaşelerinin temini sebeplerinden ileri gelmiştir. 

205 nci.fasıldaki tahsisat kanuni olup bir değişiklik, yoktur. 

206, 207, 208 nci fasıllarda bir değişiklik yoktur. 

209 ncu fasıldaki 5 000 liralık fazla Erzurum ve Erzincan belediyelerine yapılacak ikrazın geçen 
sene 7 050 bin liradan ibaret olan miktarlarım 1944 senesinde tezyidinin istenilmesindendir. 

210, 211, 212 nci fasıllarla teklif edilen tahsisat geçen senenin aynı olarak Devlet Ziraat işlet
meleri, Sümerbank ve Etibank gibi Devlet müesseselerinin sermayelerine mahsuben verilecek pa
ralardır. t./ • { ' • v " , 

213 neü fasıldaki tahsisatın 50 000 liraya inmesi, 4 306 numaralı kanunla bir defaya mahsus 
olmak üzere memurlara verilmiş olan giyim eşyasının arkası alınmak üzere olduğundan geçen sene 
bütçesindeki 3 450 000 lira kaldırılmıştır. 213 ncü fasla mevzu 30 000 liralık tahsisat bu verginin 
ilgası sebebiyle bu tahsisatın kaldırılması muvafık görülmüştür. 

215 -nci fasılda değişiklik yoktur. 

Mektep kitapları ve gazete kâğıtları için prim esasını ihdas eden 216 nci fasla meviu altı yüz otuz 
bin liralık tahsisat, evvelce bütçe kanunlarına konulan birer madde ile temin edilen Gümrük resmi 
tenzilâtı yerine ikame edilmek maksadına matuftur.'Bu-gibi masrafların esas ve nispetleri kanunlara 
müstenit olması ve tahsisatın da mektep kitaplariyle gazetelere ait kısımlarının ayrılması muvafık ola-

. ^agı mütalâa edilmektedir. 

217 nci f asılda teadül kanunda yapılacak değişiklik için konulmuş olan 10 milyon liralık tahsi
sat hakkında henüz .bu tadilâta ait kanun lâyihası gelmediğinden bir mütalea arzına imkân görülme
miştir. 

219 ncu fasılda değişiklik yoktur. 

220 nci fasla 4750 lira fazla teklif edilen tahsisat kâğıt fiyatlarının yükselişinden doğmuş ve bu 
sene de bu tertip için 4 000 lira munzam tahsisat kabul edilmiştir. 

221, 222, 223, 224, ve 225 nci fasıllarda değişmir atelyesi için mütedavü sermayenin tesi-

227 neifasla konan tahsisat nakil vasıtaları taiklik yoktur. 
sille matuf olup buna ait bir lâyiha Meclise takdim edilmiş bulunmaktadır. 

Bu lâyihanın kabulünden sonra bu fasla mevzu tahsisatın kanun gereğince tadili icap eder. 
228 ve 229 ncu fasıllar aynendir. 230 ve 231 nci fasıllara mevzu tahsisat aynidir. 

232 nci fasla 63 bin lira noksan olarak teklif olunmuştur. 

234, 235, 236, 237, 238 ve 239 ncu fasıllar idarei hususuiye ve belediyelere yardım tahsisatını 
ihtiva etmekte olup bunlar üzerinde durulmağa mahal görülmemiştir. 

Hayır müessese ve teşekküllerine yardım tahsisatını ihtiva eden 240 ilâ 248 nci fasıllarda bu sene 
yapılan değişiklik yardım severler cemiyetine 5.000, (Fasıl 240), Darülacezeye 10 000 (Fasıl 241) 
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Manisada:Moris Şinasi hastanesine 15 000 lira (Fasıl 248) yeniden ihdas edilmesinden ibarettir. 
Diğerleri geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Bu ihdaslar Hükümetçe alınmış kararlara müstenit olup alâkadar vekâletlere© daha iyi izah edile
ceği maliyece ifade olunmuştur. 

Diğer cemiyet, müessese ve teşekküllere yapılan yardım tahsisatını ihtiva eden 249 - 260 ncı fasıl
larda geçen seneye nazaran görülen değişiklik Halkevlerine ait tahsisata (Fasıl 249) 200 000 lira zam: 

edilmesinden ve hukuku düvel Türkiye kısmı adı ile açılan 258 nçi fasla 2 000 lira yeniden tahsisat 
konulmasından ibarettir. Bunlar da Hükümet karariyle yapılmış ilâveler, olduğu ve alâkadar vekâ
letçe daha iyi izah olunabileceği maliyece ifade edilmiştir. 

Harpten evvelki 1939 bütçesi ile bu teklif bütçesi arasında umumî bir mukayese yapılmak sure
tiyle elde edilen netice şöyledir: 

1339 malî bütçesi 23 954 000 iken teklif bütçesi 40 milyon fazlasiyle 63 -992 0Ö0 dir. Kısımlar 
üzerinde tezayüt nispeti şöyledir: 

Maaş ve ücret ve benzeri şahsa ait istihkakları teşkil eden birinci kısımda 1939 senesinde 
7 551 623 liradan ibaret olan tahsisat 1944 teklifinde 12 472 623 liradır. Bu kısımda mühim yer 
tutan .fazlalık harp senelerinde memur maaşlarına yapılan zamlarla çocuk ve yakacak zamlan ve 
varidat teşkilâtının takviyesiyle Millî Müdafaa Muhasebe teşkilâtı karşılıklarıdır.. Buradaki teza^ 
yüt nispeti takriben % 40 dır. 

İkinci kısmı teşkil eden idare masraflarında 1939 senesinde kabul edilen tahsisat 1 525 655 lira 
iken 1944 senesi için bu kısmada teklif olunan tahsisat 900 bin lira fazlasiyle 2 426 993 liradır. Bu
radaki tezavüt % 40 rnspetindedfr^ 

Üçüncü kısmı teşkil eden daireye mahsus hizmetlerde 1939 senesinde kabul olunan, tahsisat 
10 296 000 lira iken bu bütçe ile teklif olunan tahsisat miktarı 32 milyon liradır. Ancak bu teklif 
meyanmda 10 milyon lirası Teadül Kanununun tadili karşılığı olarak dâhil olup bu tahsisat bütün 
Devlet daireleri teşkilâtına matuf olmak itibariyle mukayesede bunun çıkarılması halinde tezayüt 
nispeti aşağı yukarı bir mislidir. 

Dördüncü kısmı teşkil eden eski senelerde Maliye bütçesinden mütevellit borçlar 1939 senesinde 
207 bin lira iken teklifte 142 bin liraya inmiştir. Burada 60 bin liralık bir tenezzül vardır. 

Beşinci kısmı teşkil eden yardımlar tahsisatı 1939 bütçesinde4 273 000 lira iken teklif bütçesinde 
9 500 000 lira fazlasiyle 13 873 000 liradır. Buradaki tezayüt nispeti % 200 dür. Mülhak bütçelere 
yapılan yardımlara Devlet sermayesiyle açılan müesseselerin sermayelerine verilen paralar da dâ
hildir. r r 

Maliye bütçesi üzerinde yaptığım tekkiklerim yukarda hülâsa olarak arzedilmiştir. 

Saygılarımla işbu rapor Encümen Reisliğine sunulmuştur. 

Kayseri Mebusu 
Faik Baysal 
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Muhassasatm nev'i 

Birinci hısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

•'" I - Vekil tahsisatı, maaşlar 
ve ücretler 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

4 — 
1943 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

5 320 

8 378 062 
25 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

• • • 

5 320 5 320 

8 532 420 8 532 420 
25 000 25 000 

Fasıl yekûnu 8 403 062 8 557 420 8 557 420 

180 Ücretler 
1 Memurla* ücreti 609 400 610 470 610 470 
2 Müteferrik müstahdemler üc

reti 2 419 770 2 758 843 2 758 843 
3 Muvakkat müstahdemler üc

reti 18 500 48 840 48 840 
4 Millî piyango idaresi maliye 

murakıp ve âzası ücreti 5 790 5 790 5 790 

Fasıl yekûnu 3 053 460 3 423 943 3 423,943 

II - Diğer istihkaklar 
181 Muvakkat tazminat 271 068 275 940 275 940 
182 1683 sayılı kanunun 58 • ncr-

ma'ddesi gereğfoce verilecek te
kaüt ikramiyesi 

183 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

184 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

70 000 

70 000 

40 000 

70 000 

100 000 

40 000 

70 000 

100 000 

40 000 

Birinci kısım yekûnu 11912 910 12 472 623 12 472 623 
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îkinci kısım - İdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

185 
1 
2 
3 
4 
5 

186 
1 
2 
3 
4 
5 

187 
188 

1 
2 

Merkez büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşt ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Matbu evrak ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta, telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

30 000 
22 000 
15 000 
12 000 
15 600 

94 600 

102 000 
80 000 
12 000 

' 134 000 
40 000 

368 000 

491 000 

600 000 

40 000 

40 000 
22 000 
17 000 
14 000 
20 000 

113 000 

117 000 
90 000 
20 000 

170 000 
40 000 

437 000 

497 000 

700 242 

55 000 

40 000 
22 000 
17 000 
14 000 
20 000 

113 000 

117 000 
90 000 
20 000 

170 000 
40 000 

437 000 

497 000 

700 242 

55 000 

Fasıl yekûnu 640 000 755 24a 755242 

189 Kira bedeli 65 770 70 000 70 000 
190 Nakil vasıtaları masrafları 

1 Vekâlet otomobili 7 000 4 500 4 500 
2 Diğer nakil vasıtaları 1 500 5 500 5 500 

Fasıl yekûnu 8 500 10 000 10 000 
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1943 

Mali yıl ı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı İçin 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1 
2 

3 
4 

I I - §ahsa ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Müfettişler harcırahı 
Yabancı memleketlere gönde
rilecek müfettişler ve memur
lar harcırahı 

144 000 

90 750 
210 000 

173 000 

90 750 
210 000 

173 000 

90 750 
210 000 

192 
İ93 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

ikinci kısım yekûnu 

444 751 

20 000 

35 000 

2 167 621 

473 751 

21 000 

50 000 

2 426 993 

473 751 

21 000 

50 000 

2 426 993 

194 

195 

196 

Üçüncü kısım - Daireye mah
sus kısmetler 

I - Daimî olanlar 
Vergi komisyonlarında muvaz
zaf olmayan azanın huzur üc
retleriyle vukuf ehli ücretleri 
Malî müşavere 
retleri 

encümeni uc-

Vergi tahsil masrafları 
Kıymetli evrak malzemesi be
deli ve baskı masraflan 
Vazifeleri haricinde tahsil işle
rinde çalıştırılan gümrük me
murları aidatı 
Tatil günlerinde ve mesai saat
leri dışında sinemalarda çalış
tırılacak memurlar yevmiyesi 
4307 sayılı kanun gereğince 
aynen alınacak nebati yağlar 
vergisinin her türlü tahsil mas
raflan 

120 000 

18 000 

88 000 

3 000 

34 000 

300 000 

120 000 

18 000 

88 000 

3 000 

70 000 

350 000 

90 000 

18 000 

88 000 

3 000 

70 000 

350 000 



72/7 — 

F. M. Muhassasatın nev'i 

197 

198 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

5 - Menkul ve gayrimenkul mal
ların haciz, satış, ilân ve nakil 
masrafları 6 000 6 000 6 000 

6 Tahsilat komisyonlariyle art
tırma ve eksiltme ve ihale ko
misyonlarında bulunacak bele
diye azaları huzur ücretleri 10 000 10 000 10 000 

1 
2 
3 

4 

0 

1 
2 

3 

Fasıl yekûnu 

-Hazine işleri 
Faiz ve aciyo 
Para nakil masrafları 
Kambiyo işleri murakabe mas
rafları 
Bankalar murakıpları masraf
ları 
Türk borçları idare masrafları 

Fasıl yekûnu 

Millî emlâk işleri 
Tesbit, tevzi ve mübadil işleri 
istimlâk ve satmalma bedel ve 
masrafları 
Menkul ve gayrimenkul mallar 
umumî masrafları 

441 000 

600 000 
10 000 

125 000 

3 600 
56 000 

794 600 

707 000 

557 000 

50 000 

527 000 

60 000 
10 000 

125 000 

3 600 
0 

198 600 

1 563 000 

557 000 

50 000 

527 000 

55 000 
10 000 

125 000 

3.600 
0 

193 600 

1 563 000 

557 000 

50 000 

Fasıl yekûnu 1 314 000 2 170 000 2 170 000 

199 Tamir masrafları 
200 Devir ve teftiş harcırahları 

1 Merkez kontrolörleri 
2 Balık müfettiş ve muavinleri 
3 Defterdar, malmüdürleri, vari

dat müdürleri, millî emlâk mü
dürleri ve kontrol memurları 

4 Vergi kanunlarının tatbiki için 
köylere gönderilecekler 

2 000 000 

73 500 
1 500 

' 150 000 

65 000 

1 657 703 

73 500 
1 500 

150 000 

85 000 

1 657 703 

73 500 
1 500 

150 000 

85 000 

Fasıl yekûnu 290 000 310 000 310 000 
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204 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

201 Mukannen masraflar 
1 Beyiye aidatı 565 000 565 000 565 000 
2 Nisbeti kanunla tâyin edilmiş 

aidat ve ikramiyeler 790 462 790 462 790 462 
3 Geri verilecek paralar 1 279 000 1 279 000 1 279 000 
4 Mahkeme harçları 23 220 400 000 335 000 
5 Tahakkuk etmiş ve edecek 

Devlete ait bina ve arazi vergi
leri . 32 000 32 000 32 000 

Fasıl yekûnu 2 689 682 3 066 462 S 001 462 

0 Mahkeme masrafları 250 000 0 0 
202 4353 sayılı kanunun 36 ncı 

maddesinin istilzam ettiği mas
raflar 0 0 65 000 

203 

0 

0 

1 
2 
3 
0 
5 

6 
7 
8 
9 

1 

2 

3827 sayılı kanun gereğince 
satın alınacak nakil vasıtaları 
bedel ve masrafları 
Basın ve Yayın Umum Mü
dürlüğü 
Meteoroloji îşleri TJmum Mü
dürlüğü 
Maliye Vekâleti 
Dahiliye Vekâleti 
Jandarma G-enel Komutanlığı 
Hariciye Vekâleti 
Sıhhat ve îçtimai Muavenet 
Vekâleti 
Adliye Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
Maarif Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 

' ı 

Fasıl yekûnu 

Damga Matbaası masrafları tşletme masrafları ve amele 
ücretleri 
Demirbaş eşya satın alma, ta
mir, bedel ve masrafları 

20 000 

0 
— 

10 000 
49 491 
5 500 

35 000 
7 000 

350 000 
24 500 

113 500 

614 991 

100 000 

10 000 

20 000 

0 
6 000 

10 000 
104 491 

1 000 

35 000 
7 000 

150 000 
4 500 

113 500 

451 491 

100 000 

10 000 

0 

0 
6 000 
6 000 

1 
0 

95 000 
7 000 

150 000 
4 500 

113 500 

382 001 

100 000 

10 00 
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M. 

3 

1 
2 
0 

Muhassasatın nev'i 

İptidai maddeler 

Fasıl yekûnu 

I I - Muvakkat olanlar 
Mektep ve kurs masrafları 
Ücretler 
Umumî masraflar 
tdare masraflar] 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

55 000 

165 000 

63 070 
232 850 
120 250 

416 170 

1944 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

72 000 

182 000 

83 750 
294 000 

0 

377 750 

yılı ıçm 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

72 000 

182 000 

83 750 
294 000 

0 

377 750 

206 Kanunları gereğince hususi 
idarelere yapılacak tediyeler 

1 2871 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince yapılacak 
tediyeler 

2 Bina ve arazi tadilât komisyon
ları masrafları karşılığı olarak 
yapılacak tediyeler 

1 200 000 1 200 000 1 200 000 

51 960 51 960 51 960 

207 

0 

208 

0 

Fasıl yekûnu 

2814 sayılı kanun gereğince 
Ziraat Bankasına verilecek fev
kalâde ihtiyat karşılığı 
Atatürk anıtının proje mas
rafları 
3867 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tediyeler 
4071 sayılı kanunun 5 nci mad
desi gereğince yapılacak mas
raflar 

1 251 960 

1 000 000 

250 000 

300 000 

5 000 

1 251 960 

1 000 000 

250 000 

300 000 

0 

1 251 960 

1 000 000 

0 

300 000 

0 
209 4126 sayılı kanun gereğince 

Erzurum ve Erzincan beledi
yelerine yapılacak ikraz 950 000 

210 Sermayesine mahsuben Dev
let Ziraat İşletmeleri Kuru
muna 1 000 000 

211 Sermayesine mahsuben Sümer- * 
bank'a 4 025 000 

1 250 000 1 607 000 

1 000 000 

4 025 000 

1 000 000 

2 025 00b 
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212 Sermayesine mahsuben Eti-
bank'a 

213 4306 sayılı kanun gereğince 
Devletçe parasız verilecek gi
yim eşyası bedel ve her türlü 
masrafları 

0 Varlık vergisi tatbikına ait 
her türlü ücret ve masraflar 

214 Yaşayan diller kursu bilûmum 
ücret ve masrafları 

0 Mektep kitapları ve gazete kâ
ğıtlarının gümrük istihlâk ve 
muamele vergileri için ödene
cek prim karşılığı 

215 Teadül Kanunununda yapıla
cak değişiklikler karşılığı 

0 Pasif korunma masrafları 
216 Kanunu gereğince memur ve 

müstahdemlere Devletçe yapı
lacaklardım 

217 12 kaza teşkili masrafları 

III - Müteferrik olanlar 
218 Staj için yabancı memleketle

re gönderileceklerin harcırah 
ve tahsisatları 

219 Malî kanun, nizamname ve ta
limatnamelerin tertip ve tel-
fik masrafları 

220 Yazı ve tercüme ücretleri, ki
tap ve mecmua bedeli ve Ma
liye mecmuası masrafları 

221 Atlı tahsildarlara verilecek 
hayvan ve yem bedeli 

222 Siyasal Bilgiler Okulu mas
rafları 

223 1351 sayılı kanun gereğince 
îmar Müdürlüğüne 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

2 150 000 2 150 000 2 150 000 

3 500 000 50 000 , 50 000 

500 000 30 000 0 

40 000 40 000 40 000 

0 650 000 0 

0 10 000 000 6 000 000 
30 000 0 0 

O O 14 000 000 
O O 160 000 

1 1 1 

8 500 8 500 8 500 

22 750 23 500 23 500 

237 420 237 420 237 420 

245 000 . 245 000 245 000 

135 000 135 000 135 000 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatm nev'i Lira Lira Lira 

224 Gayrimelhuz masraflar 100 000 100 000 100 000 
225 İhtiyat tahsisatı 40 000 40 000 40 000 
226 Ford mukavelesi gereğince ö-

denecek prim karşılığı 1 1 1 
227 3827 sayılı kanun gereğince te

sellüm olunan nakil vasıtaları 
bakım masrafları 

1 Atelyeye verilecek sabil ve mü-
tedavil sermaye 70 000 130 000 175 000 

0 Atelye müstahdemleri ücretleri — 23 000 0 
2 Bakım masrafı 0 0 13 000 

Fasıl yekûnu 70 000 153 000 188 000 

Üçüncü kısım yekûnu 24 974 075 32 018 388 39 535 898 

56 999 
1 

57 000 

142 000 

56 999 
1 

57 000 

142 000 

56 999 
1 

57 000 

142 000 

Dördüncü kısım - Borçlar 

228 Geçen yıl borçları 85 000 85 000 85 000 
229 Eski yıllar borçları 

1 1939 - 1942 yılları borçları 
2 1928 - 1938 yılları borçları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Yardımlar 

I - Mülhak bütçeli idarelere 
230 Havayolları Devlet İşletme 1-

daresine 3 080 000 1 080 000 1 080 000 
231 Orman Umum Müdürlüğüne 1 750 000 1 750 000 1 750 000 
232 Hudut ve Sahiller Sıhhat U-

mum Müdürlüğüne 413 000 350 000 350 000 
0 Devlet Limanlan İşletme U 

mum Müdürlüğüne 100 000 0 0 
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1943 
Malî yıb 
tahsisatı 

Lira 

750 000 
340 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

0 
0 

0 
0 

Doklar inşaatı bilûmum mas
rafları için Devlet Denizyolları 
İşletme Umum Müdürlüğüne 
Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
Beden terbiyesi Umum Müdür
lüğüne 722 400 722 000 721 534 

II - Hususi idare ve belediyelere 
Posta ,telgraf ve telefon Umum 
Müdürlüğüne 500 000 0 0 
4178 sayılı kanun gereğince ö-
denecek fevkalâde zam karşılı
ğı 5 500 000 5 500 000 5 500 000 
Hastaneler iaşe masrafları kar
şılığı 600 000 600 000 600 000 
4306 sayılı kanun gereğince 
Devletçe parasız verilecek gi
yim eşyası bedeli ve masrafları 
karşılığı 900 000 50 000 50 000 
4357 sayılı kanun gereğince ilk 
öğretim öğretmenlerinin birik
miş istihkakları karşılığı 
Mezarlık için Ankara Be
lediyesine 
Şehir yolları için Ankara Be
lediyesine 
Hastanenin tamiri için Bitlis 
hususi idaresine 
4500 sayılı kanun gereğnce ya
pılacak tediyeler karşılığı 

III - Hayır müessese ve teşek
küllerine 

Yardım Sevenler Cemiyetine — 5 000 10 000 
Darülacezeye — 10 000 10 000 
Kızılay Kurumuna 1 015 000 515 000 515 000 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 30 000 30 000 30 000 

300 000 

250 000 

250 000 

10 000 

1 500 000 

300 000 

250 000 

250 000 

0 

0 

300 000 

250 000 

250 000 

0 

0 



F. 

244 
245 
246 
247 
248 

— 
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Darüşşafakaya 
Türk Maarif Cemiyetine 
Yeşilay Cemiyetine 
Balıklı Rum Hastanesine 

72/13 

Manisa'da Moris Şinasi Hasta
nesine 

— 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

120 000 
85 000 

1 
50 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

120 000 
85 000 

1 
35 000 

15 000 

120 000 
100 000 
10 000 
35 000 

15 000 
Yedikule Türk - Ermeni Has
tanesine 15 000 

IV - Diğer cemiyet, müessese 
ye teşekküllere 

249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 

0 
258 
259 
0 

Halkevlerine 
Türk Tarih Kurumuna 
Türk Dil Kurumuna 
Türk Hukuk Kurumuna 
Türk Coğrafya Kurumuna 
Tiftik Cemiyetine 
Ağaç Koruma Cemiyetine 
Yarış ve Islah Encümenine 
Millî İktisat ve Tasarruf Ce
miyetine 
Hukuku Düvel Türkiye kısmı 
Kambiyo Borsasına 
Balkan Birliği Cemiyetine 
Ankara Orduevine 

1 800 000 
118 000 
115 000 
13 000 
5 000 

25 000 
40 000 
33 000 

9 000 
• — 

14 000 
6000 

50 000 

1 800 000 
118 000 
115 000 
13 000 
5 000 

25 000 
20 000 
33 000 

9000 
2 000 

14 000 
6 000 

0 

2 800 000 
118 000 
115 000 
13 000 
5 000 

25 000 
20 000 
33 000 

9 000 
0 

14 000 
6 000 

0 

Beşinci kısım yekûnu 20 508 401 13 827 001 14 854 534 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

Yekûn 

11 912 910 

2 167 621 

24 974 075 

142 000 

20 508 401 

59 705 007 

12 472 623 

2 426 993 

32 018 388 

142 000 

13 827 001 

60 887 005 

12 472 623 

2 426 993 

39 535 898 

142 000 

14 854 534 

69 432 048 

Nafıa bütçesindeki inşaat fas
lının Maliye maddesine ilâve 
edilecek olan 0 2 975 502 0 

_ — . _ _ • — _ » — _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • 

UMUMÎ YEKÛN 59 705 007 63 862 507 69 432 048 

Toprak mahsulleri vergisi tah
sil masrafları 0 0 6 000 000 



11 - Devlet borçları 



Rapor 

3. V. 1944 

Encümence verilen karar üzerine Devlet borçları bütçesi tarafımızdan tetkik edildi. 
Bütçenin muhtelif tertiplerine konulan tahsisat faiz ve itfa mürettebatını teşkil ettiğinden fasıl 

ve maddeler hakkında izahat müzakere sırasında şifahen verilecektir. 
Ancak burada Devlet borçlarının baliğ olduğu miktar ile emisyon vaziyeti hakkında muhterem 

encümene bazı malumat vermek istiyoruz. 
Devlet borçları : 
Tetkikatımızm istinat ettiği 22 . IV . 1944 tarihinde muvazenei umumiyeye dâhil daireler ile 

mülhak bütçeli dairelerin ve müstakil idarelerin borçları (Mülhak bütçeli daireler ile müstakil ida
relerin dalgalı borçları hariç) 1 479 483 677 lira ya baliğ olmaktadır. Bu borcun konsolide, dal
galı, dahilî ve haricî olarajc müfredatı berveçhi âtidir: . 

Konsolide - dahilî 264 382 809 
> - haricî 328 215 570 - .'.«, 

Dalgalı - dahilî 819 248 806 
» - haricî 67 636 492 

1 479 483 677 
1938 malî yılı gayesindeki borç yekûnu ise yarım milyar Türk lirası civarında bulunmaktadır. 
Demek oluyor ki, beş sene zarfında Devlet borçları bir milyar lira kadar artmış bulunmaktadır. 

Müfredatı tablo dosyada mevcuttur. 
Emisyon vaziyeti : 
22 . I V . 1944 tarihi itibariyle Hazineye muhtelif kanunlar ile verilen emisyon salâhiyeti 

803 905 546 lira olup bu salâhiyetten 408 188 503 liralık kısmı bilfiil istimal edilmiş bulunmaktadır. 
Bankalar ve müesseselere verilen salâhiyet yekûnu ise 492 107 000 lira olup bundan da 227 565 101 

lirası kullanılmıştır. ' . 
Bu suretle verilen salâhiyet yekûnu 1 296 012 456 lira., istimal olunan miKtar ise 635 753 604 liradır. 
Bu rakamlara ait tanzim ettirilen cetvel dosyasına konulmak üzere leffen takdim olunmaktadır. 
Türk borcu : 
Raporumuza son vermeden önce 1944 malî yılı bütçesinde artık (Türk borcu) mürettebatı için 

bu tahsisat mevcut olmadığını tebarüz ettirmek isteriz. 
Yüksek Encümenin de malûmu bulunduğu üzere 1933 Türk borcu itilâfnamesi mucibince Hükü

met haiz olduğu salâhiyete istinaden tahvilleri erken ödemeye tâbi tutmuş bulunmaktadır. 
1933 itilâfnamesi mucibince verilmesi lâzımgelen senevi 700 000 Türk altınlık taksit artık öden-

miyecektir. 
Bidayette beheri 500 frank itibarî kiymetinde olarak ihraç edilen 1 925 000 aded tahvilden itfa

lar dolayısiyle halen tedavülde 1 796 000 aded tahvil bulunmaktadır. 
Bu tahvillerden : 
967 000 Adedi Türkiye'de 
24 000 . » Almanya'da 

805 000 » de Türkiye ve Almanya'dan başka memleketlerde tedavülde bulunmaktadır. 
Türkiye'de bulunan 967 000 tahvilden: 
405 000 Adedi Amortisman sandığında 
375 000 :» Banknot karşılığı olarak Merkez Bankasında 

23 000 :» Hazinededir. 
Bakiye 164 000 tahvilden bir kısmı esasen emisyonu yapılmamış olanları ve geri kalanı da bilfiil 

Türkiye piyasasındaki tedavül eden tahvilleri irae etmektedir. Saygılarımızla 

Antalya Bitlis istanbul Kayseri îzmir Zonguldak 
Jf-i E. Sümer B. Osma 1. H. Ülkmen F. Baysal M. Birsel H. A. Kuyucak 



F. M. Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Dahilî borçlar 

I - İstikrazlar 
262 2094 sayılı kanunun gereğince 

yapılan istikrazın faiz ve itfa 
bedelleriyle komisyon, sigorta 
ve sair her türlü masraf lan 

263 2463 sayılı kanun gereğince 
yapılan istikrazın faiz ve itfa 
bedelleriyle komisyon, sigorta 
ve sair her türlü masrafları 

264 3322 sayılı kanun gereğince 
çıkarılan tahvillerin faiz ve it
fa bedelleriyle komisyon, si
gorta ve sair her türlü masraf
ları 

265 4057 sayılı kanun gereğince 
yapılan istikrazın faiz ve itfa 
bedelleri, komisyon, sigorta 
ve sair her türlü masrafları 

266 4275 sayılı kanun gereğince 
yapılan istikrazın faiz ve itfa 
bedelleriyle komisyon, sigorta 
ve sair her türlü masrafları 

II - Dalgalı borçlar 
267 Mahsubu Umumî Kanunu ge

reğince verilecek tahvillerin 
1932 - 1944 seneleri faiz ve it
fa bedelleriyle nakden verile
cek tahvil kesirleri, komisyon, 
sigorta ve sair her türlü mas
rafları 

268 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 
3523 sayılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla 
mülga Hatay Devletinden dev
redilen borçlar 

0 2425 sayılı kanun gereğince çı
kardan bonolar ve bu mahiyet
teki borçlar 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1 139 000 1 139 000 1 139 000 

2 840 000 2 840 000 2840000 

790 000 790 000 790 000 

1 897 000 2 844 000 2 844 000 

3 794 000 6 162 000 6 162 000 

80 000 80 000 80 000 

50 000 50 000 50 000 

700 000 0 Q 



F. M. Muhasşasatm nev'i 

269 Fevkalâde tahsisat karşılıkla
rından ve 1715 sayılı kanun ve 
ekleriyle diğer kanunların tes-
bit ettiği hadler dâhilinde çı
karılan Hazine bonolarından 
doğan borçlann faiz ve itfa 
bedelleri 

270 

271 

272 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

40 000 000 40 000 000 40 000 000 

İÜ - Müteferrik borçlar 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına yaılan tediyeler 

1 Evrakı nakdiye itfası 4 795 244 
2 Evrakı nakdiye mukabili ve

rilmiş olan bonoların faizi 1 344 500 

5 397 615 

1 319 326 

5 600 043 

1 319 326 

Fasıl yekûnu 6 139 744 6 716 941 6 919 369 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılan tediyeler 

1 3202 sayılı kanun gereğince ve
rilecek sermaye 

2 3491 sayılı kanunun muvakkat 
4 ncü maddesi gereğince yapı
lan tediyeler 

2 397 622 

1 000 000 

2 698 807 

1 000 000 

2 800 021 

1 000 000 

Fasıl yekûnu 3 397 622 3 698 807 3 800 021 

Hükme bağlı borçlar 150 000 150 000 150 000 

Birinci kısım yekûnu 60 977 366 64 470 748 64 774 390 

İkinci ktsvnt - Haricî borçlar 

% 7,5 faizli 1933 Türk borcu 
tahvillerinin faiz ve itfa bedel
leriyle sair masrafları 

0 Faiz ve itfa bedelleriyle sair 
masraflar 

0 Erken ödeme ve buna ait mas
raflar 

3 873 800 

15 386 342 

0 

0 0 

Fasıl yekûnu 4 260 142 
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273 1943 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununun 25 nci mad
desi mucibince çıkarılan bono
ların itfa,bedelleriyle faizleri 

274 2670 ve 3022 sayılı kanunlar 
gereğince Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetine verile
cek taksit 

0 1722 sayılı kanun gereğince ya
pılan kibrit istikrazı faiz ve it
fa bedelleri 

275 2434 sayılı kanun gereğince te
min olunan kredi taksiti 

276 3525,3738 Ve 4171 sayılı kanun
lar gereğince temin olunan kre
di ve istikrazlar 

1 10 milyon sterlinlik kredinin 
faiz ve itfa bedelleriyle sair 
masrafları 

2 25 milyon sterlinlik kredinin 
faiz ve itfa bedelleriyle sair 
masrafları 

3 15 milyon sterlinlik istikrazın 
faiz ve itfa bedelleriyle sair 
masrafları 

4 2 milyon sterlinlik istikrazın 
faiz ve itfa bedelleriyle sair 
masrafları 

5 264 750 000 franklık istikrazın 
faiz ve itfa bedelleriyle sair 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Zat maaş ve 
tahsisatları 

277 Vatani hizmet mukabili bağla
nan maaş ve tahsisatlar 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

— 1 300 000 1 300 000 

135 500 134 000 134 000 

1 083 500 O O 

800 000 750 000 750 000 

l 680 000 1 680 000 1 680 000 

7 567 595 9 458 800 9 458 800 

5 214 628 5 214 628 5 214 628 

695 284 695 284 695 284 

515 724 515 724 515 724 

15 673 231 17 564 436 17 564 436 

36 952 373 19 748 436 19 748 436 

56 550 62 600 62 600 
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1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

278 Mütekait, dul ve yetim maaş 
ve tahsisatları 26 500 000 26 500 000 26 500 000 

279 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 250 000 * 250 000 250 000 

280 551 sayılı kanun gereğince 
harp malûllerine verilecek ara
zi bedeli 80 000 80 000 80 000 

Üçüncü kısmı yekûııu 26 886 550 26 892 600 26 892 600 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 60 977 366 64 470 748 64 774 390 

îkinci kısım yekûnu 36 952 373 19 748 436 19 748 436 

Üçüncü kısım yekûnu 26 886 550 26 892 600 26 892 600 

UMUMt YEKÛN 124 816 289 111 111 784 111 415 426 



12 - Gümrük ve İnhisarlar V: 



Rapor 

10 .IV .1944 

Oümrük ve inhisarlar Vekâletiyle Muhafaza Komutanlığı 1944 yılı bütçesini inceledim: Bu büt
çede 2 849 457 lirası Gümrük ve Vekâlet hizmetlerine 7 736 204 lirası Muhafaza hiz
metlerine tahsis edilmiştir. Buna nazaran geçen seneki bütçeden 922 070 lira fazladır. Bundan 
başka Nafia Vekâleti bütçesine 66 500 lira zam yapılması teklif edilmiş olduğuna göre fazlalık 
mecmuu 988 570 lira olur. 

Bu fazlanın 66 500 lirası 2 500 liradan fazla tamirat ve inşaat için Nafia bütçesine 33 194 
lirası vekâlet maaş ye ücret fasıllarına 120 349 lirası vekâlet harcırah ve masraflarına 162 045 
lirası muhafaza maaş ve ücretlerine 357 125 lirası muhafaza tayinat kısmına 120 000 lirası Muha
faza melbusat ve teçhizatına 129 357 lirası da Muhafaza harp levazımı ve diğer masraflarına 
konmuştur. 

Ayrıca 1 500 lira yakacak zammından 9 429 lira posta telgraf ücretinden 1 lira staj masraf
larından 10 000 lira yem bedelinden olmak üzere ceman 20 930 lira tasarruf yapılmıştır. Ancak 

,tenkislerden hâsıl olan bu tasarruf diğer fasıllara dağıtılmıştır. Bu itibarla 922 070 lira hakikî 
ilâvedir. 

Maliye formülü esas ittihaz edildiği takdirde Muhafaza tayinat faslında 289 000 lira açık var
dır. Bunun diğer fasıllardan yapılacak tasarrufla karşılanması imkânını bulamadığım gibi kaçak
çılıkla daha başarılı şekilde mücadele etmek için alman takviye tedbirlerinden kısmen vazgeçi
lerek muvazene teminini bir an bile düşünmeği uygunsuz buldum. 

Mücadeleyi takviye hususundaki tedbirlerin yerinde olduğu ve imkân dahilinde bütçenin umumî 
tasarruf atından karşılanması kanaatini belirterek açığı yüksek encümenin ıttılaına arz ederim. 

Çalışmaz hale gelmiş olan bir motorun tamiratı ikmal edilerek faaliyeti temin edilmiş oldu
ğundan (D) cetvelinden bir anbar memurluğu kaldırılarak bir makinist ilâve edilmiştir. Makinis
tin tahsisatı anbar memurluğunun tahsisatından azdır. (L) cetvelinde bulunan (162) kısım ami
riyle Muhafaza memurlarından (62) si fiili kadroya alınmıştır. Bu tedbir de kaçakçılıkta daha 
muvaffakiyetli savaşı temin için ittihaz edilmiştir. Şahsi kanaatıma göre tedbir tamamiyle ye
rindedir. 

Nafia Vekâleti bütçesinin yapı ve imar işleri faslının Gümrük, ve İnhisarlar Vekâleti madde
sinde mevcut tahsisatın izahındaki 50 000 liranın 102 000 liraya iblâğı ve (ikmaline) kelime
sinden sonra (Satın alınacak gayrimenkul bedellerine) ibaresinin ilâvesi ve (R) cetvelindeki yem 
maddesinde (iaşeler) kelimesinden sonra (ve çoban yevmiyesi) kaydı eklenmek suretiyle tashih 
yapılması gereklidir, ' . . . , . - - . . ,. • ; . " 

(D) cetvelinin barem formülünde (R) (1) g.upundaki üçüncü derece ücreti yüz lira olmalı 
ve 120 liralık bir dördüncü derece ilâve edilmelidir. Çünkü bu cetvelde üç derece tesbit edilmiş 
ve bunlardan sonuncusu 120 lira olarak gösterilmiştir. Halbuki 210 luk kadro yoktur. 1939 ve 1942 
hesabı katî cetvelleriyle Muhasebei Umumiye kanununun 48 nci maddesi mucibince Maliye Ve
kâletinden alınan tahsisat cetveli ve 1943 yılı şubatı nihayetine kadar alınabilmiş olan hesaplarda 
gösterilen sarfiyat cetveli ve 1944 yılı bütçe teklifindeki zam ve tenzilin miktar ve nevileri ile 
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tahsisat 3tçyzi cetveli ilişiktir. 1943 yılı şubat sonuna kadar ki sarfiyat cetvelinin; hakiki tahak-
ve tâaîmüaû gosteremiyeceğini kaydetmeyi vazife bilirim. 

Öütçfe tetkikati konusunda raporunda zikretmeği faydalı gördüğüm hususlar yukarıda 
arzedHmîştir. Bunlar haricindeki sorulanın cevaplarını müzakere sırasında notlarmma istinaden 
arzederim. "^ 

Tebarüz ettirilmesini faydalı bulduğum hususlar tamamlandığından raporumu Yüksek Riyasete 
hürmetle takdim ederim. 

- • - • ; - • K8£tifrtör 
Diyarbakır Mebusu 

. ' » " ' • ' • ' • ' Ştref Vîuğ 



1943 1944 mali y ü ı için 
Mâlî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep «dilen kabul edilen 

tv M. Muhasaasatın nev'i Li™ Lira ; Lira; 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah-
sat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

I - Vekil tahsisatı , maaşlar ve 
ücret ler £L 

281 Vekil tahsisatı 5 320 5 320 5 320 
282 Maaglaj* 

1 Memurlar maaşı 1 7 5 9 217 1 7 9 2 609 1 7 9 2 609 
2 Açık maaşı 8 000 8 000 8 000 

Fasıl yekûnu 1 7 6 7 217 1 8 0 0 609 1 8 0 0 609 

283 Ücretler 
1 Memurlar ücreti 10 279 10 279 10 279 
2 Müteferrik müstahdemler üc

reti 76 797 94 287 94 287 

Fasıl yekûnu 87 076 104 566 104 566 

I I - Diğer is t ihkaklar r?~r~;:;" î :r,r."': :'7': ~~~ : •/ 
284 Muvakkat tazminat 47 928 48 240 48 240 
285 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

$186 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

287 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

38 200 

17 000 

6 000 
1 968 741 

20 200 

17 000 

4500 
2 000 435 

20 200 
• - 1 

17 000 

4500 
2 000 435 

tkinci kısvm - İdare masraftan * 

I - Hizmete ait olanlar _ _ _ _ _ _ 
288 Merkez büro masrafları 

1 Kırtasiye 2 500 2 500 2 500 
2 Mefruşat ve demirbaş 16 500 18 600 18 600 



— Ö l — 

F. M. 

3 
4 
5 

• • • ' • . , • 

289 
1 
2 
3 
4 
5 

... - .- -

Muhassasatm. nev'i 

Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lîra 

4 000 
15 200 
11 000 

49 200 

14 000 
22 000 
10 000 
27 400 
17 000 

90 400 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe 

talep edilen..'; 
Lira 

4 000 
18 150 
15 000 

58 250 

17 000 • 
24 000 
12 500 
37 000 
28 000 

118 500 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 000 
18 150 
15 000 

58 250 

17 000 
24 000 
12 500 
37 000 
28 000 

118 500 

290 Matbu evrak ve defterler 
291 Posta, telgraf ve telefon ücreti 

ve masrafları 

18 800 20 000 20 000 

292 
293 

1 
2 

1 
2 

1 

Posta, telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 
. — . — - . ' • 

Kira bedeli 
Nakil vasıtaları masrafı 
Yekâlet otomobili 
Diğer nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

57 150 

13 500 

70 650 
: . • — — _ _ j • 

21 308 

5 000 
3 600 

8 600 

47 721 

17 000 

64 721 
•_ —; .— . 

23 308 

6 000 
3 600 

9 600 

47 721 

17 000 

64 721 
. 

23 308 

6 000 
3 600 

9 600 

I I - Ş a h s a ait olanlar 
294 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcıra

hı 
3 Müfettişler harcırahı 
4 Yabancı memleketler harcırahı 

45 000 

32 500 
70 410 
9 000 

45 000 

35 000 
90 000 
9 000 

45 000 

35 000 
90 000 
9 000 

Fasıl yekûnu 156 910 179 000 179 000 



- Ğ 2 

F. M. Muhassasatm nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

295 Melbusat 29 701 59 701 59 701 
296 3335 sayılı kanun gereğince ya-'""" 

pılacak tedavi, yol ve saire * r~"' 
masraf lan 12 000 12 000 12 000 

İkinci kısım yekûnu- 457 569 545 080 545 080 

Üçüncü hısım - Daireye mah
sus "hizmetler 

I - Daimî olanlar 
297 Nakil masrafları 22 000 14 500 14 500 
298 Gümrük idareleri masrafları 

1 Kimyahaneler masrafı, makine 
alet ve malzeme satın alma ve 
tamir bedeli ve masrafları, ha
riçte yaptırılacak tahlil ücret
leri 6 000 6 000 6 000 

2 Gümrük Kanununun 9 ncu 
maddesi mucibince satın alına
cak eşya bedeli 1 1 1 

3 Satın alınacak numuneler be
deli 300 300 300 

4 Kaçak eşya ve hayvanların na
kil, iaşe, bakım ve koruma mas
rafları 9 000 7 500 7 500 

_-. 5 Kaçak eşya satış masrafları^ 100 100 100 
*'• '~ ."'•' '. 7 * f — • — - • • : • 

Fasıl yekûnu 15 401 13 901 13 901 

299 Gümrük ambarlarında kaybo
lan eşya tazminatı 300 300 300 

300 Mukannen masraflar 
1 Geri verilecek paralar 
2 Nispeti kanunla tâyin edilmiş 

olan ikramiyeler 
3 2550 sayılı kanunun 3ncü mad- _ .-_ ...„,. 

desi mucibince verilecek tazmi
nat 300 300 300 

10 000 

2 820 

100 000 

2 820 

100 000 

2 820 

Fasıl yekûnu 103 120 103 120 103 120 
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1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

301 înşa ve tamir işleri 95 100 106 800 106 800 

II - Muvakkat olanlar 
302 

1 
2 
3 
4 

Kurs masrafları 
Muallim ücreti 
Talebe harcırahları 
Talebe barcırablan 
Umumî masraflar 

Fasıl yekûnu 

8 880 
18 600 
2 000 

10 001 

39 481 

8 969 
18 600 
2 000 '. 

10 001 

39 570 

8.969 
18 600 
2 000 

10 001 

39 570 

303 Pasif korunma masrafları 3 000 5 000 5 000 

III -.Müteferrik olanlar 'TT—• -
304 Tartı aletleri alım ve tamir 

masrafları 2 500 3 000 3 000 
305 Kitap ve mecmua bedelleri ve 

yazma ve tercüme ücretleri 8 250 8 000 8 000 
306 Staj masrafları 2 1 1 

Üçüncü kısım yekûnu 289 154 294 192 294 192 

307 
308 

Dördüncü kısım - Borçlar 
Geçen yıllar borçları 
Eski yıllar borçları 

1 1939 - 1942 yıllan borçlan 
2 1928 - 1938 yıllan borçlan 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

ÎGMAL 
Birinci kısım yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

6 500 

2 500 
750 

3250 

9 750 

1 968 741 
457 569 
289 154 

9 750 

2 725 214 

8 000 

1 500 
250 

1 750 

9 750 

2 000 435 
545 080 

. 294 192 
9 750 

2 849 457 

8 000 

1 500 
250 

1 750 

9 750 

2 000 435 
545 080 
294 192 

9 750 

2 849 457 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatm nev'i Lira Lira Lira 

GÜMRÜK MUHAFAZA GE 
NEL KOMUTANLIĞI 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tdh-
sat, tekaüt ikramiyesi ve diğer 

şahsa ait istihkaklar 

I - Maaşlar ve ücretler 
aşlar 
tnurlar" maaşı 

2 Açık maaşı V 362 362 362 

309 Maaşlar 
1 Memurlar maaşı 2 434 149 2 577 511 2 577 511 

Fasıl yekûnu 2 434 511 2 577 873 2 577 873 

310 Ücretler 
1 Memurlar ücreti 96 400 96 400 • 96 400 
2 Müteferrik müstahdemler üc

reti 325 008 344 711 344 711 

Fasıl yekûnu 421 408 441 111 441 111 

I I - Diğer istihkaklar 
311 
312 

313 

314 

315 

ı 

Muvakkat tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nei 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 
3779 sayılı kanun gereğince er
başlara verilecek nakdî mükâ
fat 

Birinci kısım yekûnu 

18 444 

2 940 

35 000 

15 000 

500 

2-927 803 

18 444 

1 920 

35 000 

15 000 

500 

3 089 848 

18 444 

1920 

35 000 

15 000 

500 

3 0*89 848 
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F. 

316 

317 
318 

319 

320 

M. 

1. 
2 
3 

1 
2 

3 

Muhassasatm nev'i 

İkinci kısım - idare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
Büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Matbu evrak ve defterler 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 
Kira bedeli 

II - Şahas ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

-

4 000 
5 000 

11000 

20 000 

6 000 

4 600 
51 000 

61 950 

30 000 
5 000 

96 950 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

6 000 
5 000 

10 000 

21 000 

7 000 

3 600 
52 000 

57 500 

35 000 
6 500 

99 000 

6 000 
5 000 

10 000 

21 000 

7 000 

3 600 
52 000 

57 500 

35 000 
6 500 

99 000 

321 3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak ' tedavi, yol ve saire 
masrafları 4 000 4 000 4 000 

îkinci kısım yekûnu 182 550 186 600 186 600 

Üçüncü kısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
322 Muayyenat 

1 Taymat 
2 Yem 

2 035 587 
318 000 

2 318 000 
320 000 

2 318 000 
320 000 
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3 Mahrukat, tenvir ve teshin 

Fasıl yekûnu 

323 Askerî levazım 
1 Melbusat 
2 Teçhizat 

Fasıl yekûnu 

324 Harp levazım ve teçhizat mas
rafları 

325 Ecza ve sıhhi malzeme masraf
ları 

'326 Veteriner ecza ve malzeme 
masrafları 

327 Hayvan mubayaa ve tazmini 
328 Nakil masraftan 
329 Kara nakil ve deniz muhafaza 

vasıtaları masrafları 
1 Satın alma bedeli 
2 îşletme ve tamir masrafları ve 

kira bedelleri 

Fasıl yekûnu 

330 İstihbarat masrafları 
331 İnşaat ve tamir işleri 

II - Muvakkat olanlar 
332 Kurs masrafları 

1 Muallim ücretleri 
2 Talebe harcırah ve yevmiyeleri 

- 3 Umumî masraflar 

Fasıl yekûnu 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

267 288 340 000 340 000 

2 620 875 2 978 000 2 978,000 

600 000 690 000 690 000 
60 000 90 000 90 000 

660 000 780 000 780 000 

40 000 40 000 40 000 

10 000 12 000 12 000 

3 000 3 000 3 000 
2 000 2 000 2 000 
85 000 95 500 95 500 

60 000 

182 723 

242 723 

40 000 
15 000 

60 000 

228 000 

288 000 

50 000 
25 000 

60 000 

228 000 

288 000 

50 000 
25 000 

8 970 9 881 9 881 
33 000 33 000 33 000 
2 500 2 500 2 500 

44 470 45 381 45 381 
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m - Müteferrik olanlar 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

333 Vazife esnasında ölen subay, 
er, memur ve müstahdemlerin 
teçhiz ve tekfin* ve kahir inşa 
masrafları 500 500 500 

334 1615 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yemeklik bedeli 25 000 25 000 25 000 

335 3944 sayılı kanuna göre verile
cek hayvan yem bedeli 60 050 70 000 70 000 

Üçüncü kısım yekıinu 3 848 618 4 414 381 4 414 381 

336 
337 

1 
2 

Dördüncü kısım -Borçlar 

G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1939 - 1942 yılları borçları 
1928 -1938 ' » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

« • 

7 500 

1 000 
206 

1 206 

8 706 

15 000 

29 937 
438 

30 375 

45 375 

15 000 

29 937 
438 

30 375 

45 375 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 

Yekûn 

Vekâlet kısmı 
Muhafaza kısmı 

UMUMÎ YEKÛN 
Nafia bütçesinin inşaat faslına 
naklolunacak 

2 927 803 
182 550 

3 848 618 
8 706 

6 967 677 

2 725 214 
6 967 677 

9 692 891 

3 089 848 
186 600 

4 414 381 
45375 

7 736 204 

2 849 457 
7 736 204 

10 585 661 
66 500 

10 652 161 

3 089 848 
186 600 

4 414 381 
45 375 

7 736 204 

2 849 457 
7 736 204 

10 585 661 
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Rapor 

17.17.1944 

Dahiliye Vekâletinin 1944 bütçesi 8 539 051 lira olarak teklif ediliyor. Geçen senekinden 
522 000 lira fazladır. 1943 bütçesine nazaran bu sene bazı fasıllara noksan konulan 112 290 lira 
hesaba katılırsa diğer tertiplere zammedilen miktar 634 290 liraya baliğ olur ki, bunun 202 204 lirası 
birinci kısımda yer alan şahsa ait tahsisata, geri kalan 430 086 lirası da muhtelif fasıllara ilâve edil
miş bulunuyor. Bu zam ve tenziller hakkındaki izahları; kendi görüşlerimle birlikte, aşağıda arze-
diyorum: " 

Şahsa ait tahsisata zammedilen 204 204 liranın 57 199 lirası yeniden 12 kaza teşkili, 42 175 
lirası merkezde bir tetkik heyeti kurulması, 14 259 lirası kadroya 15 nüfus memurluğu ilâvesi, 6 408 
lirası maiyet memurları kadrosunda terfilere imkân verecek bir değişiklik temini, 15 537 lirası 
bugünkü fiilî kadronun tahsisat açığının kapatılması, 1 993 lirası umumî müfettişlik kadrola
rında değişiklik yapılması, 6 633 lirası müteferrik müstahdemler kadrosunun yeni şekle intibak 
ettirilmesi, 60 000 lirası tekaüt ikramiyesi tahsisatının arttırılması ile alâkalıdır. 

Yeniden 12 kaza teşkili teşebbüsünün takdir ve memnuniyetle karşılanacağı şüphesizdir. Geçen 
seneki raporumda da belirtmiş olduğum veçhile mülkî teşkilâtımızda en ziyade ihtiyaç, kazaların 
çoğaltılmasmadır. Vekâlette yaptığım tetkiklerden öğrendim ki, muhtelif vilâyetlerde kaza ha
line getirilmesi gerekli görülerek muameleleri tekemmül ettirilmiş olan yerlerin sayısı 40 a va
rıyor. Büyük Meclise sunulacak olan kanun lâyihasında bunların ehemmiyet ve müstaceliyet dere
celeriyle sıraya konulacakları tabiidr. Yapılan hesaplar, tam teşekküllü bir kaza için maaş ve ms-
raf olarak 30 000 lira miktarında bir tahsiasta lüzum olduğunu gösteriyor. Bununla beraber daha 
hesaplı bir tutumla, bittabi dar ve fakat ihtiyaca şimdilik kâfi bir kadro içinde, 17 000 liraya da bir 
kaza kurulabileceği anlaşılıyor. Bu itibarla, 12 kaza için bu yıl ihtiyar edilecek fedakârlığı bir kaç 
misli arttırmak ve en az masraflı tipi kabul etmek suretiyle yedi sekiz yüz bin liralık bir tahsisatı 
göze alarak bu 40 kazaya birden vücut vermek tasavvurunun cazibesine kapılmamak mümkün ol-
mryor. Kazalarımızın genişliği, muhabere ve muvasala şartlarının kifayetsizliği ve bu yüzden halkın 
ve idarenin çekmekte oldukları sıkıntılar gözönüne getirilirse, içinde bulunduğum uz fevkalâde ahvale 
rağmen, tahsisat ve eleman bakımlarından böyle bir hamleye imkân mevcut olmasını temenni etmemek 
elden gelmez. Memleketimizin bu kadar sayıda yeni ümran muhitlerine sahip o1 m ası gibi bir fay
dayı da bu bahiste gözden uzak tutmamak yerinde olur kanaatmdayım. 

Sırası gelmişken, Meclisin 6 ncı devresinin sona ermesi üzerine kadük olan Nahiye kanun lâyi
hasının Hükümetçe daha mükemmel bir şekilde hazırlanarak Büyük Meclise şevkini lüzumlu görmekte 
olduğumu arzetmek isterim. 

Kadro müsaadesizliği yüzünden nahiye müdürlerinden yüzlercesinin senelerden beri terfi edeme
mekte oldukları ve bunun için de vekâletçe 114 000 liraya ihtiyaç gösteren bir lâyiha hazır] anmışsa 
da karşılık olmaması yüzünden bu seneki bütçeye tahsisat konamadığı tetkikler sırasında gözüme 
ilişti. Bu tahsisatın temin edilmiş olması cidden arzu edilirdi. Mamafi yapılması düşünülen barem 
tadilâtı şırasında buna da bir çare bulunacağını ümit etmekteyim. 

Merkezde kurulacak tetkik heyetine gelince: Devletin mütemadiyen genişlemekte olan faaliyet sa
hası hergün yeni tedbirler alınmasını ieabettirmekle beraber harp sonrası değişikliklerinin idare 
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cihazına getirebileceği yenilikleri şimdiden derpiş etmek zaruretiyle de böyle bir uzva ihtiyaç hissedil
miş olduğu hazırlanan kanun lâyihasından anlaşılıyor. Esasen vekâletlerin normal mesaileri için dahi 
ihtiyaçlarla mevzuat arasındaki ahengi devamlı suretle takip etmek vazifesiyle mükellef böyle bir 
Merkezî büronun lüzumlu ve faydalı olacağı meydandadır ve nitekim vekâletlerimizde hâlen bu
na benzer teşkiller de vardır. Vekâletin neşriyat ve kütüphane işlerinin de bu heyete gördürülme
si lâyihada tesbit edilmiş; bulunuyor. Bu mülâhazalarla teklifin kabulü muvafık olacağı müta-
laasındayım. 

Nüfus memurları kadrosunun malûm olan kifayetsizliği karşısında bu defa 15 memurluk 
ilâvesi teklifinin çok görülmiyeceği tabiidir. 

Bugün maiyet memurluğu kadrosunda 30 tane 35 liralık 70 tane 30 liralık vardır. Askerde 
bulunan maiyet memurlarının orada geçirdikleri müddet terf ilerine sayılıp staj müddetlerine 
mahsup edilmediği için bunların yerlerinde terfi ettirilmelerine' zaruret hâsıl olduğu ve hâlen 40 
kadar memurun bu durumda bulunduğu ve bundan dolayı kadronun 60 aded 35 lik 40 aded 30 
luk olmak üzere değiştirilmesi için bir lâyiha hazırlandığı görülmüştür. Bütçedeki 6408 lira faz
lalık bundan ileri gelmektedir ve yerindedir. 

Fiili kadronun tahsisat açığı olarak teklif edilen 15 537 liranın 10 294 lirası ile (L) cetve
linde bulunan mahallî idarelere ait 3 müdürlükle bir kâtipliğin bu sene fiili kadroya alınması iste
niliyor. Mahallî İdareler Umum Müdürlüğü, bilindiği üzere, Hususi idarelere, belediyelere ve 
köylere ait işlerle meşgul olmaktadır. Bu husustaki noksanlarımız, ve bu idarelerden her gün ye
ni yeni vazifeler istemekte olduğumuz ve hele Köy kalkınması dâvamızla bunu ana hatlariyle 
tek elden hazırlıyacak ve yürütecek merkezî bir teşekküle behemehal muhtaç bulunduğumuz göz 
önüne getirilince bunlar için vekâlette ayrı bir müsteşarlık ihdası bile çok görülmez ve hattâ bu 
iş tam verimli büyük bir hamle halind.e ele alınmak lâzımgelince daha büyük teşkiller ve feda
kârlıklar göze alınmak icabedecektir sanırım. Bu itibarla istenilen 3 şube müdürlüğünün (L) 
cetvelinden fiili kadroya geri alınması doğru olar. (L) cetveline alınmak istenilen iki kâtip
likten biri yine mahallî idarelere, diğeri levazıma aittir. Vekâletin merkez kadrosunda hâlen 
münhal bulunan memurlukların ekserisini az maaşlı kâtiplikler teşkil etmesine ve bunun da içinde 
bulunduğumuz yaşama şartlarının bir neticesi olmasına ve esasen tetkiklerimden edindiğim kana
ate göre daha ziyade yüksek dereceli memurlara ihtiyaç bulunmasına binaen mevzuubahiş iki kâ
tipliğin fili kadroya alınmasına lüzum olmadıktan başka mezkûr idarede münhal bulunan kâtiplik
lerden daha ikisinin L cetveline verilmesi muyafık olacağı fikrindeyim. Bu teklifim kabul buyurul-
duğu takdirde 359 ncu »memurlar maaşı faslmdan3 491 liranın düşülmesi icabedecektir. Tahsisat 
açığı olarak gösterilen 15 537 liradan mütebakisi geçen seneki kadrolarda bütçenin kabulünden 
sonra yapılan ufak tefek değişikliklere ait hesaplardan neşet etmiştir ve kabulü zaruridir. 

1 993 lira ile umumî müfettişlik kadrolarında yapılacak değişiklikler, şoför maaşlarına küçük 
bir zamla bazı müstahdemlerin kaldırılarak yerlerine daha lüzumlu görülen kaloriferci, müvezzi ve 
saire kabilinden bir kaç yenisinin konulmasından ileri geliyor. Cüzi bir şey olmakla beraber mahal
lî takdire dayanan bu teklifin reddi için bir sebep görmemekteyim. 

Tekaüt ikramiyesine yapılan zamma aşağıda yeri geldiğinde temas edeceğim. 

Bütçenin şahsa ait istihkaklar bahsine nihayet vermeden evvel bir noktaya daha dokunmak iste
rim : Dahiliye Vekâletinin vilâyetler kadrosunda 28 i kaymakamlık olmak üzere hâlen 47 münhal 
vardır. Bunda askerlik meselesi, ile başka âmillerin tesiri olabileceği şüphesiz olmakla beraber ma
hallî şartların da dahli bulunduğu aşikârdır. Şark hizmeti mecburiyetinin yanı sıra bazı yerler için 
rağbet temin edecek hususi bir zam ihdası pek yerinde bir. tedbir olacaktır. Vekâletin böyle bir 
teşebbüsü olduğunu memnunlukla kaydeder ve Hükümetçe bunun bir neticeye vardırılmasını te
menniye lâyık görürüm. 
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Şahsa ait istihkaklardan başka bütçenin fazlalığım teşkil eden 430 086 liranın hesabı aşağıda-

H. 

346 
347 
349 
348 
350 
353 
345 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 

0 

>?"* ! 

Merkez büro 
Vilâyetler büro 
Posta, telgraf 
Matbu evrak 
Kira bedeli 
Harcırahlar 
Melbusat 
Yoklama 
• • • . • • • # . . 
Nüfus defterleri 
Hususi idareler tetkiki 
Devir harcırahları 
Meslek mektebi 
Tercüme ve mecmua 
Siyasal Bilgiler Okulu 
Ecnebi mütehassıs 
Bina tamiri 

Lira 

24 700 
69 900 

126 272 
5 000 

10 000 
64 000 
4 000 

10 063 
1 

10 000 
400 

28 000 
20 000 
15 000 
24 000 
15 000 
3 750 

430 086 

Yukarıdaki zamların ekserisi, Vekâletin mucip sebepleri arasında izah edildiği üzere, ihtiyaç
tan ve pahalılıktan neşet etmekte ve geçen senelerin tahakkuklarına uymakta olup fikrimce ay
nen kabule şayandır. Bu arada bütçeye konulmuş iki kalem yeni tahsisat vardır ki, bunlar da 
meslek mektebi tesisine matuf olan 20 000 lira ile ecnebi mütehassıslar için ayrılan 15 000 lira
dır. Yaptığım tetkiklerden anladığıma göre Meslek mektebinde nahiye müdürleri ile nüfus me
murlarının ve Vekâletteki ufak memurların yetiştirilmeleri düşünülmektedir. Tasavvur ve teklif 
yerindedir. Ancak bu müesseseye mektep adı verilmekle Maarif şartlarına da uyulmak mecburi
yeti yüzünden asıl maksadın zayıf düşmesi ihtimali vardır. Gelecek seneye kadar bu mevzu üze
rinde lâyikiyle işlenerek daha esaslı bir plânla bu işe kâfi gelecek miktarda tahsisatı ihtiva eden 
bir teklif yapılmak üzere şmdilik Dahiliye memurları kanununun 28 nci maddesinde derpiş edilen 
«Meslek kursu» ile iktifa edilerek bunun tecrübesinden de istifade edilmesi daha iyi olur gibi ge
liyor. Yüksek encümenin takdirine arzederim. Bu şekil kabul buyrulduğu takdirde faslın unvanı 
«Kaymakamlık ve Dahiliye Meclek kursları» olmak ve 4 ncü ve 5 nci maddelerindeki «Mektebi» 
kelimesi yerine «Kurs» tabiri konulmak lâzımgelir. 

Ecnebi mütehassıslar teklifine gelince: Yukarda bahsi geçen tetkik heyetinin teşkili tas
vip buyurulduğu takdirde bu nevi mutahassıslarm vücudundan istifade edilmesinin bir zaruret ola
cağını tahmin ediyorum. 

Zam gören bir kaç tertiple zam görmeyen ve hattâ geçen seneye nazaran tenzile tabi tutulmuş 
olan bazı maddelerden birer miktar tasarruf icrasiyle bunların zamma ihtiyaç gösteren fasıllara 
ilâvesi mümkün olduğunu biraz sonra arz ve izah edeceğim. 
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Geçen yıl bütçesine nazaran bu seneki bütçede tahsisatı azaltılan tertipler şunlardır: 

48000 Nüfus deneme yazımından . * 
27500 Valilar devir harcırahından 
30000 Kurslar faslının ikinci maddesinden 
6790 Geçen yıllar bütçelerinden 

112290 

Geçen yıl borçları müstesna olmak üzere diğer tenziller hakkında vekâletin göstermiş oldu
ğu mucip sebeplere iştirak ediyorum. Geçen ytl borçlarının eski haddinde bırakılmasını lüzum
lu görmekteyim. Zam görmeleri icabeden fasıllar arasında buna da temas edilecektir. 

Dahiliye Vekâleti bütçesinin bütününde bir fazlalık, kanaatimce asla iddia edilemez, bilâkis 
takviye edilmesi lâzımgelen cihetler pek çoktur. Ancak, malî vaziyet bu hususta esaslı bir şey 
yapmıya imkân vermediği için, bazı hizmetlerden büsbütün vazgeçerek veya tahsisatlarından 
biraz indirerek kuvvetlendirilmesi gerekli olan tertiplere zam yapılması mevzuubahis olabilir ki 
bundan sonraki maruzatım bu maksadı temine matuf olacaktır. 

Tenzili veya tayyı lâzımgelen tahsisat şunlar olabilir: 

342 nci tekaüt ikramiyesi faslına bu sene 60 000 lira ilâve edilmiştir. Evvelki senelerin ta
hakkukları, 60, 65 bin lira raddesindedir. İkramiyeye müstahak olarak bu yıl tekaüde sevke-
dileceklerin adedleri ve istihkakları miktarı da bir yükseklik arzetmemektedir. Bu sebeple bu 
faslın 66 000 lira olarak tesbiti ile 10 000 lira tasarruf edilmesini muvafık görmekteyim. 

Münasebet düşmüşken şu cihet te ileriye sürülebilir ki tamamen bir tekaütlük işi olan bu 
ikramiyelerin niçin vekâletler bütçelerinde bırakıldığı anlaşılamamaktadır. Bunların Maliye büt
çesinin alâkalı kısmına alınması keyfiyetinin Encümence görüşülerek bir karara bağlanmasını 
rica ederim. 

345 nci fasıldaki 6 000 lira 1437 sayılı kanun gereğince vekâlete intisap edecek yüksek mek
tep mezunlarına verilecek avans içindir. İçinde bulunduğumuz sene bütçesinde de aynı miktar 
vardır, fakat 5 000 lira münakale suretiyle alınmış ve geriye kalan 1 000 liradan da şimdiye 
kadar ancak 435 lira sarfedilmiştir. Daha evvelki senelerde bu fasla birer lira konmakta idi. Bıı 
yıl da 1 000 lira olarak tesbiti mümkündür. 

Kurslara ait olan 361 nci faslın 1 nci maddesinden 3 000, 2 nci maddesinden 8 000, 3 ncü mad
desinden 1 000 lira indirilmesi, evvelki senelerin tahakkuklarına bakılarak mümkün sayılabilir. 

362 nci fasıl tercüme, yazı, mecmua ve saire masraflarını ihtiva etmektedir. '21 000 liradır. 
Geçen sene 6 000 lira idi. Mecmua çıkarılamamış ve yalnız kâğıt alınmıştır. Bu yıl teşkili teklif 
edilmekte olan tetkik heyeti ve buna tabi neşriyat müdürlüğü faaliyete geçtikten sonra bu iş
lerin genişleyip masraflarının artacağı tabii ise de elde kâğıt stokları olduğuna göre bu fasıl
dan da 6 000 lira alınabilir mütalâasmdayım. 

Bütçenin sonunda vekâlet binasının tamiri için Nafıa bütçesine nakledilmek üzere konul
muş 3 750 lira vardır. Maliye Vekâletince binanın daha esaslı surette tamiri derpiş edilmiş ol
duğu-anlaşıldığından bu tahsisatın tayyı icabetmektedir. Bu suretle tasarruf edilen meblâğ 
36 750 lira tutuyor ki L cetveline girecek memur kadroları dolayısiyle tasarruf edilen 3 491 
liranın ilâvesiyle bu miktar 40 241 liraya baliğ olmaktadır. 

Zam görmesi lâzımgelen tahsisat ta şunlardır: 

339 ncu faslın 2 nci maddesi açık maaşına ait olup geçen seneki gibi 7 000 lira olarak tek
lif ediliyor. Halbuki bu maddenin geçen yıllar sarfiyatı 20 000 lirayı geçmektedir. Yalnız, bu 
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maddenin dâhil bulunduğu faslın 1 nei maddesindeki memurlar maaşı her sene mühimce bir 
bakiye verdiği ve Hükümetçe buradan kolaylıkla münakale yapılabildiği için bu yıl da konul
muş olan miktara dokunulmamasında bir beis olmasa gerektir. Bu münasebetle geçen senelere 
ait raporlarımda arzettiğim bir noktaya yine temas etmek istiyorum. Masraf bütçelerinin 1 nci 
kısmını teşkil eden bu şahsa ait istihkaklar 5, 8 fasılda yer almaktadır. Bunların ana maddesi
ni ve bütçenin en büyük tahsisatını maaşlar faslı teşkil ettiğine ve bu tahsisat her yıl muhakkak 
surette ve oldukça yüksek miktarda eyyamı haliye tasarrufu temin eylemekte ve bu kısmın di
ğer fasıllarının hepsi de kanunlara ve kadrolara müstenit aynı mahiyette tahsisatı ihtiva edip 
hemen her şene zamma ihtiyaç göstermekte olduğuna göre bütün bu fasılları bir faslın maddeleri 
halinde tertip etmedeki mantikî icap ile amelî faydanın nazarı dikkate alınmaması bence izah
ı z kalmaktadır. ' t JÜ 

343 ncü Çocuk zammı faslına geçen seneki gibi 45 000 lira konulmuştur. Halbuki içinde bulun
duğumuz yıl bütçesinde buna münakale suretiyle 10 000 lira zammedilmiştir ve daha 7 500 lira 
zam yapılması istenilmiştir. Binaenaleyh, bu sene de aynı miktar tahsisatın verilmesi zaruridir. 
Buraya 17 500 lira ilâve edilmek lâzımdır. 

356 nci fasla bu sene zam yapılmıştır. Fakat askerlik yoklamasında bulunacak nüfus me
murlarının harcırahlarını teşkil eden bu tahsisat ihtiyacın çok dunundadır. konulmuş olan tah
sisata nazaran memur başına 35 lira kadar bir şey düşüyor ki, bununla nasıl bir vasıta bulu
nup kaç köye gidilebileceği takdir buyurulur. Buraya da 5 951 lira zammedilmesini yerinde bir 
teklif olarak telâkki etmekteyim. 

358 nci faslın 1 nci maddesine nüfus defterleri için dairesince gösterilen 110 000 liralık ihti
yaca mukabil tahsisat darlığı yüzünden ancak 45- 000 lira konulmuştur. Bunun da 10 000 lira 

arttırılması isabetli olur. 

Geçen yıl borçlarına ait olan 365 nci fasla 6 790 lira ilâvesiyle tahsisat miktarının geçen seneki 
hadde çıkarılması icabetmektedir. 

Bu veçhile arz ve teklif edilen zamlar yukarıda tenzil ve tay suretyile elde edilen 40 241 li
ralık tasarrufu tamamen karşılamış bulunuyor. 

(D) cetveli bu seneki yeni şekle intibak ettirilirken bazı ufak ücretlerin birer miktar arttı
rılmış olduğu memnuniyetle görülmüştür. Ancak kaza odacılarına verilen ücret yine azdır ve 
başka dairelerin de dunundadır. Hele nahiye odacılarının ücretleri bugünün hayat şartları kar
şısında hayret edilecek bir miktardadır. Bununla beraber Vekâletin kendi tahsisatı dâhilinde bun 

lara bir çare bulması da imkânsızdır. 

(D) cetvelinin yeni şeklinde daire müdürleri için âzami ücret 170 lira olarak tesbit ^edilmiştir. 
Halbuki Dahiliyedeki müdür hâlen 175 lira almakta ve bu ücretle 8 senelik bir kıdeme sahip bu
lunmaktadır. Cetvelde daire müdürleri için 210 liralık bir kademe daha teşkilini maslahata ve 
hakkaniyete uygun bulmaktayım. 

Raporuma son vermeden önce geçen seneki bir dileğime burada temas etmek istiyorum: 

Vekâletin eski senelerden beri devam edip gelen 300 000 lira kadar karşılıksız bir borcu var
dır. ve bu sene biraz daha artmıştır. Bu borcun büyük kısmı Posta ve telgraf idaresine ait olup 
ancak 50 000 lirası şahıslaradır. Bu ikincisinin behemehal tesviye çaresi bulunmasını geçen yıl 
rica etmiştim. Bu hususta bir kanun lâyihası sunulduğunu öğrendim. Bu ciheti memnunlukla 
kayda değer bulmaktayım. 

Raporumu derin saygılarımla sunuyorum. 
Raportör 

Samsun Mebusu, 
M. Ali Yörykçr 
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338 
339 

340 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 mal! yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1 
2 

1 
2 

I - Vekil tahsisatı, maaşlar ve 
ücretler 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

5 320 

5 643 677 
7 000 

5 650 677 

75 407 

355 465 

430 872 

5 320 

5 834 617 
7 000 

5 841 617 

83 395 

369 737 

453 132 

5 320 

5 831 126 
7 000 

5 838 126 

83 395 

369 737 

453 132 

II - Diğer istihkaklar 
341 Muvakkat tazminat 65 062 68 566 68 566 
342 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 76 000 76 000 66 000 

343 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 52 500 45 000 62 500 

344 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 57 000 45 000 45 000 

345 1437 sayılı kanun gereğince ve
rilecek avans 1 000 6 000 1 000 

Birinci kısım yekûnu 6 331 431 6 540 635 6 539 644 



- 9 d 

F. M. Muhassasatm nev'i 

İkinci kısım - İdare masrafları 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

I - Hizmete ait olanlar 
346 Merkez büro masrafları 

347 

-

348 
349 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

.1 
2 

Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Matbu evrak ve defterler 
Posta,-telgraf .ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücreti 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

8 000 
24 000 
10 000 
21000 
6 300 

69 300 

48 000 
55 000 
12 500 
87 500 
21 000 

224 000 

36 000 

342 082 

6 000 

8 000 
39 000 
10 000 
25 000 
7 500 

89 500 

49 500 
69 000 
16 500 
93 600 
37 800 

266 400 

41 000 

459 352 

15 000 

8 000 
39 000 
10 000 
25 000 
7 500 

89 500 

49 500 
69 000 
16 500 
93 600 
37 800 

266 400 

41 000 

459 352 

15 000 

Fasıl yekûnu 348 082 474 352 474 352 

350 Kira bedeli 53 500 60 000 60 000 
351 Umumî müfettiştikler idare 

masrafları 19 638 18 000 18 000 
352 Nakil vasıtaları masrafları 

1 Vekâlet otomobili 5 000 5 000 5 000 
2 Diğer nakil vasıtaları 2 998 4- 000 4 000 
3 Umumî müfettişlikler nakil va

sıtaları ' 13 362 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 21 360 24 000 24 000 
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F. 

353 

M. 

1 
2 

3 
4 

Muhassasatm nev'i 

I I - §ahsa ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Müfettişler harcırahı 
Umumî müfettişlikler harcı
rahı 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

% 

124 500 

94 000 
110 000 

13 800 

354 
355 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

ikinci kısım -yekûnu 

342 300 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

117 500 

74 000 
110 000 

14 800 

316 300 

9 500 10 000 

117 500 

74 000 
110 000 

14 800 

316 300 

10 000 

10 000 10 000 10 000 

1 133 680 1 309 552 1 309 552 

Üçüncü hısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
356 2850 sayılı kanun gereğince 

köy ve mahallelerde yapılan 
askerlik yoklamasında buluna
cak nüfus memurları harcırahı 

357 2510 ve 2848 sayılı kanunlar 
gereğince kültür, idare ve em
niyet bakımından başka yerle
re nakledileceklerin her türlü 
masrafları ve bu iş için kulla
nılacak muvakkat memurların 
ücret ve harcırahları 

358 Nüfus işleri 
1 Nüfus defterlerinin ve evrakı

nın satın alma bedelleriyle bas
tırma, tamir ettirme ve ciltle
me masrafları, nüfus kayıtla
rının yeni defterlere geçirilme
si için verilecek ücretler 

7 837 

35 000 

17 900 

45 000 

23 851 

55 000 
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359 

360 

2 Nüfus tahriri 

Fasıl yekûnu 

Hususi idareler bütçelerini 
tetkik eden mümessiller ücreti 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

58 000 

93 000 

1944 mali yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

10 000 

55 000 

1 400 1 800 

Fasıl yekûnu 367 200 367 700 

10 000 

65 000 

1 680 

1 
2 
3 

Devir harcırahları 
Valiler 
Kaymakamlar 
3635 sayılı kanun gereğince, na
hiye' müdürlerine verilecek de
vir ve teftiş masrafı 

90 000 
108 000 

169 200 

62 500 
136 000 

169 200 

62 500 
136 000 

169 200 

367 700 

I I - Muvakkat olanlar 
361 Kaymakamlık ve nahiye mü

dürlüğü kursları ve dahiliye 
meslek kursu 

1 Muallim, konferansçı, idare 
memurları ve müteferrik müs
tahdemler ücreti 

2 Kursa gelecek memurların har
cırahları vl e yevmiyeleri ve tet
kik gezilerine ait yol ve her 
nevi tatbikat masrafları 

3 İdare masrafı, ders notlarının 
yazdırma, çoğaltma ve bastır
ma masrafları 

4 Dahiliye meslek kursu idare ve 
, talim heyeti ücretleri 

5 Dahiliye meslek kursu talebesi 
umumî masrafları 

Fasıl yekûnu 

25 000 

32 000 

5 000 

25 000 

32 000 

22 000 

24 000 

5 000 

7 400 

12 600 

4 000 

7 400 

12 600 

62 000 82 000 70 000 

ITT - Müteferrik olanlar 
362 Tercüme ve yazı ücretleri, ki

tap ve mecmua bedeli, idare 
mecmuası masrafları, kanun, 
nizamname ve talimatııamele -
rin tertip ve telif masrafları 6 000 21 000 15 000 
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363 Kongre, staj ve tahsil masraf
ları 

1 Dahilde ve hariçte açılacak 
kongre masrafları ve bunlara 
gönderilecek memurlar harcı
rahı 

2 4089 sayılı kanunun 2 nci mad
desi ve 4489 sayılı kanun gere
ğince staj için yabancı memle
ketlere gönderilecek memurla^ 
rın harcırahlariyle tahsil mas
rafları 

3 Siyasal Bilgiler Okulunda o-
kutturulacak talebe masrafları 

Fasıl yekûnu 

364 Ecnebi mütehassıslar 
1 Ücretler 
2 Harcırahlar ve diğer zaruri 

masraflar 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

72 000 

72 002 

609 440 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

96 000 96 000 

96 002 

13 500 

1 500 

15 000 

656 404 

96 002 

13 500 

1 500 

15 000 

654 235 

Dördüncü hısım - Borçlar \ 

365 Geçen yıl borçları 
366 Eski yıllar borçları 

1 1939 - 1942 yılları borçları 
2 1928-1938 » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

25 000 18 210 25 000 

8 000 
2 500 

10 500 

35 500 

8 000 
2 500 

10 500 

28 710 

8 000 
2 500 

10 500 

35 500 
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İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Yekûn 

0 Vekâlet binasının tamiri için 
Nafıa bütçesine nakledilecek 
olan 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

6 331 431 

1 133 680 

609 440 

35 500 

8 110 051 

__. 

1944 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

6 540 635 

1 309 552 

656 404 

28 710 

8 535 301 

3 750 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

6 539 644 

1 309 552 

654 235 

35 500 

8 538 931 

" • 

UMUMÎ YEKÛN 8 110 051 8 539 051 8 538 931 
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26. IV .1944 

Emniyet Umum Müdürlüğü 1944 yılı bütçe teklifi tetkik edildi. 

Bu arada 1939 yılından itibaren olan bütçelere ait tahmin, tahakkuk ve sarf miktarları göz-
ününde tutularak yeni yıl ihtiyaçları için istenilen tahsisata ait mukayeseler yapıldı; Umum 
Müdürlüğün faaliyet ve hizmetine ait hususlar ayrıca tetkikten geçirildi. Neticede yeni yıl büt
çe teklifi hakkında varılmış olan kanaat ve mütalâa aşağıda saygı ile arzedilmiştir: 

Bütçe yekûnu 

Emniyet Umum Müdürlüğünün 1944 yılı tahsisat yekûnu 14 192 279 lira olarak teklif edil
mektedir. Bu rakam 1943 yılı bütçesine nazaran bir milyon lira fazladır. (1943 yılı içinde iki 
kalemde ancak 58 000 lira munzam tahsisat alınmıştır.) 

Kadro vaziyeti 

On dört milyon liralık bütçede 11.812 004 lirası maaş, ücret, 'tahsisat, tekaüt ikramiyesi, 
çocuk ve yakacak zamları, harcırah ve er tayını gibi şahsa ait istihkaklar karşılığıdır. 1943 
yılında Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosu 7 451 kişi olarak tesbit edilmiş bulunuyor. Umum 
Müdürlük erkânı ve Emniyet Müfettişleri, Emniyet Müdürleri 124 kişidir. Emniyet Âmirleri 117, 
başkomiserler, komiserler, komiser muavinleri 1 412 kişidir. Polis memurlarının sayısı 5 852 dir. 
Merkezde, Emniyet Müdürlüklerinde ve karakollarda çalışan muamele memurlarının sayısı 477 dir. 
Geriye kalanlar müteferrik müstahdem, ücretli memur, sıhhat memuru, ebe, hekim, tercüman, 
öğretmen, fotoğraf, çinkoğraf, fen memuru, tetkik memuru ve sairedir. Umumî emniyet hizme
tini görmekte olan polis memurları sayısı yeni bütçe teklifinin kabulü takdirinde (L) cetvelin
den alınacak olan 222 polisin ilâvesiyle 6 074. olacaktır. Muamelât memurları da (L) cetvelin
den alınması istenilen 197 kişilik kadronun ilâvesilye 674 de çıkacaktır. 

1937 yılında beş senede kadroya ilâvesi kajaul edilmiş olan son rakam bu suretle nihayet bu 
yıl elde edilmiş ve (L) cetvelinde başka mevkuf kadro kalmamış oluyor. (L) cetvelinden alın
ması istenilen 419 polis ve muamelât memuru için bütçeye konulan 344 991 liranın kabulü zaruri 
olduğu fikrindeyim. Bu takdirde dahi bazı vilâyetlerimizin ve bu arada bilhassa istanbul'un 
polis kadrosunu genişletmek yolunda mahallinden yapılmış olan dilekleri yerine getirmek müm
kün olmıyacaktrr. 

Bütçe teklifinde maaş ve ücret fasıllarına konulan tahsisat fiilî kadro cetvelindeki miktara 
uygundur. . Mevcut personel sayısı ihtiyaca yetmediği için bir kısmını {L) cetveline alıp tasar
ruf temin etmek mevzuubahis değildir. (L) cetvelinden alınacak kadroların maaş karşılığı da 
teklifte nazarı dikkate alınmıştır. (D) cetvelinde geçen seneye nazaran yeni bir vazife ihdas 
edilmemiştir. (E) cetvelinde yalnız bir ecnebi mütehassıs kadrosu vardır. Mütehassıs askere 
çağırılıp memleketine gitmiş olduğu için bu kadro münhal durmaktadır. Başka birisinin getiril
mesi için te§ebbüse geçilmiş bulunulmaktadır. 

•'i[ Polisin yetiştirilmesi 

Polise, Teşkilât Kanunu ile verilmiş olan vazifeler ehemmiyetlidir; polisimizin bu vazifeleri 
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hakkile yapabilmek için iyi yetiştirilmiş, tahsili, sanatında mahir olması lâzımdır. Bu. meseleyi 
iki noktadan mütalâa etmek icabeder. 

A) Yeniden polis kadrosuna alınacak olanlar; 

B) Polis kadrosunda halen vazife görmekte olanlar. 

Yeniden polis hizmetine alınacak olanlar kadroya polis stajiyer olarak alınıp İstanbul Po
lis mektebine sevkedilmekte ve burada bir yıl okumaktadır. Ankara'daki Polis Kolleji ve Po
lis Enstitüsü ise komiser muavini, komiser ve emniyet âmiri yetiştirmektedir. Yeniden polis hiz
metine alınacak olanların bir dereceye kadar meslekî bilgiye sahip olmalarına imkân vermiş oldu
ğu görülüyor ise de İstanbul Polis mektebi talebe mevcudunun (190) kişiden ibaret olduğunu söy
lemek bu imkânın derece ve miktarı hakkında bir fikir verir. Ankara'daki Polis Kollej ve Ens
titüsünde okumakta olan talebe miktarı ile İstanbul Polis mektebinde okuyan talebe yekûnu 
ile beraber 504 dür. 

Bugünkü polis kadrosunda emniyet âmirleri, komiserler, muavinleri ve polis memurları mev
cudu 7381 dir. Bunlardan enstitü, kollej, polis mektebi veya kurs görmek suretiyle meslekî bil

gi almış olanlar 3047 dir. 4334 kişi de henüz polis mektebi görmemiştir. Tahsillilerden de ancak 
562 kişi Polis kollej veya Enstitüsünden mezundur. 2521 i ya bir senelik polis mektebi tahsili 
görmüş, yahut kurstan geçmiştir. Polis mektebbinde bir senelik iptidai derecede meslekî tahsil 
görmüş olanları da dâhil ederek polis kadrosun- da hâlen vazife gören kollej veya enstitü mezu
nu olmıyanların hepsini zaman zaman meslekî kurslardan geçirmek lüzumuna kaniim. 

Adli, beledi ve siyasi vazife gören polisin ayn ayrı ihtisasa ihtiyaç gösteren, bu kollarda mu
vaffak olabilmesi diğer şartlarla beraber bu sahalara ait bilgilere sahip olmasiyle mümkündür. 
Geçen yıl teklifimiz üzerine bütçeye tahsisat konularak İstanbul ve Ankara'da polise belediyeci
lik bilgileri vermek üzere iki kurs açılmıştı; bunlardan iyi neticeler alınması üzerine Umum Mü
dürlükçe önümüzdeki sene altışar ay devam etmek üzere Ankara ve İstanbul'da dörder yüz ki
şilik iki, İzmir, Hatay, Seyhan, Bursa, Bahkesir, Edirne ve Gaziantöb'de birer kurs açılması dü
şünülmüştür, bu itibarla bütçede geçen yıl tahsisatından (20 000) lira fazlasiyle (25 000) lira 
teklif edilmektedir. Polisimizin meslekî bilkiye sabip ve sanatında mahir olması için mümkün 
mertebe kısa bir zamanda, kurslardan geçirilmesini pek lüzumlu görüyorum. Adli ve bedeni polis 
hizmetleriyle beraber siyasi polis hizmetinin ehemmiyeti meydandadır. Bu vaziyefi görecek olan
ların dünyadaki fikir cereyanları ve bilhassa millî rejim dâvamızın esas ve ana hatan, yabancı 
temayüllerle millî prensiplerimiz arasındaki fark hakkında bilgili, anlayışlı ve dikkatli yetiştiril
meleri için siyasi polis hizmeti kursu açılmasında da fayda mülâhaza etmekteyim. Emniyet Umum 
Müdürlüğünün 1944 yılı teklif bütçesinde polisokutma. masrafı olarak ancak 356 000 lira konul
muştur, Açılacak kurslar, mevcut polis mektepleri ve neşredilmekte olan polis dergisi masrafları bu 
yekûnu vücude getirmektedir. Gelecek yıllarda polisi okutma ve meslekî bilgiye sahip olarak yetiş
tirme işine daha fazla ehemmiyet verilmesi temenniye şayandır. 

—•..-- <"" - •—••- Teknik teşkilâtı 

Polisimizin kalite bakımından yükseltilmesi düşünülürken onun ilmî ve teknik teşkilâtının ge
nişletilmesi do üzerinde durulacak bir noktadır. Evvelce yalnız İstanbul'da bulunan parmak izi 
teşkilâtı Cumhuriyet devrinde kırk vilâyete teşmil edilmiştir. Bu vilâyetlerin emniyet müdür
lüklerinde teknik büro vardır. Önümüzdeki yıl içinde diğer bazı vilâyetlerimizde de bu teşkilâtı 
yapabilmek ve polisin teknik vasıtalarla teçhizini temin etmek üzere şimdiye kadar müteferrika ve 
mefruşat maddesinden yapılan sarfiyatın bütçede başlı başına bir madde halinde görülmesinde lü
zum olduğu mütalâasmdayım. Bu hususta Umum Müdürlükle de mutabık bulunmaktayız. Bu iti
barla teklif bütçesinin 374 neü faslının mefruşat ve demirbaşa ait olan ikinci maddesinden 1 000, 
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müteferrikaya ait olan üçüncü maddesinden 1 000,, 375 nci faslın vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşıma ait olan ikinci maddesinden 8 000, vilâyetler müteferrikasına ait olan beşinci maddesin
den 6 000 ve 395 nci faslın mektepler idare ve imtihan masrafına ait ikinci maddesinden 1 500 
liranın indirilmesini ve hâsıl olacak 17 500 liranın ,383 ncü fasla ikinci madde açılarak fotoğraf ve 
daktiloskopi teşkilâtı, makina ve malzeme masrafı adı altında ilâvesini yüksek encümene saygı ile 
teklif ediyorum. Kabulü takdirinde (R) cetveline de şu formülün ilâvesi iktiza eder: 

«Merkez ve vilâyetlerde tesis edilmiş ve edilecek fotoğraf ve daktiloskopi teşkilâtına muktazi 
her türlü makinalarla teferruatı, fotoğraf camı, filimi, kâğıdı, eczası, tasnif dolapları, çantaları, 
elektrikli ve elektriksiz cihazların bedelleri bu tertibe dahildir.» 

Polisin bakımı 

Polis memurlarının maaşı yirmişer liradır. Bunlara maktuan yirmişer lira da er tayın bedeli ve
rilmektedir. Kendilerine aynı zamanda yazlık ve kışlık elbise, pelerin, muşamba, palto, ayakkabı, 
getir, lâstik çizme verilmesi lâzımdır. Ancak tahsisatın kifayetsizliğinden bu levazımın ya miyadm-
da verilemediği, yahut eksik olarak verildiği öğrenilmiştir.. 1938 yılmdanberi verilemeyen pele
rin muşamba, kürklü kaput ve lâstik çizmeye bilhassa Şark vilâyetlerimizde sekiz vilâyet merkezi 
ile kazalarındaki teşkilât için pek fazla zaruret görülmektedir. Bütçede polisin giydirilmesi için 
780 000 lira teklif edilmektedir. Bu rakam geçen senekinden 75 000 lira fazladır. Böyle olmakla 
beraber bütün polis kadrosunun, kanunun tarifine ve ihtiyacın tazyikına uygun olarak giydirilebilmesi 
yine mümkün olmamaktadır. Gelecek yıl bütçelerinde bu ihtiyacın -imkân nispetinde karşılanması te
menniye lâyıktır. Vazife esnasında yaralanan ve hastalanan memurlarla kazaya uğrayanların ve ya
ralananların tedavi masrafları geçen yıl bütçesinde 10 000 lira iken bu sene 10 000 lira fazlasiylc 
20 000 lira teklif edilmektedir. Pravantoryom ve sanatoryom masrafı da geçen seneye nazaran 
18 000 lira fazlasiyle 50 000 lira olarak teklif edilmiştir; Polisin bakımlı bir halde olmasını temin 
maksadını güden ve ihtiyaca ancak tekabül eden bu zamların kabulü muvafık olur. 

Karakollar 

Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde (581) polis karakolu 'vardır. Karakollarımızın çoğu ta
mire muhtaçtır. Bir çok yerlerde yeni binalar yapmak zarureti vardır. 1943 yılı için alnmış olan 
(58 000) liralık tahsisat ile otuz yerde karakol ve emniyet müdürlüğü binası tamir edilmiştir. Yeni 
sene için şimdiden mahallerinden bildirilmiş olan tamir ihtiyacı (150 712) lira tutmaktadır. Bütçe 
teklifinde ise bu iş için ancak (80 000) lira konulmuştur; bu rakam geçen senekinden (22 000) lira 
fazla olmakla beraber ihtiyacın karşılığı değildir. 

Büro masrafları 

Gerek merkez, gerek vilâyetler için bütçede mevcut kırtasiye, mefruşat, demirbaş, telefon posta 
ve telgraf masraflarında günden güne artan umumî pahalılığın akisleri olarak ufak tefek zaruri zam
lar teklif olunmaktadır. Polis karakollarında mevcut telefon ve yazı makinalarınm çoğunu eski
yip kullanılmaz hale geldiği görülmektedir. Bunların kısmen olsun yenilenmesine imkân verecek 
olan tahsisatın kabulünü muhterem encümenden bu vesaiti mevcut güçlüklere rağmen bulup tec
dit veya islâh etmeği de Hükümetten rica ederim. Bütçenin raporumuzda zikredilmeyen fasıl ve • 
maddeleri hakkında Hükümet teklifinde serdedilen mucip sebepler yerindedir. İstenilen tahsisatın 

kabulü hususunda yüksek encümenin alâka ve himayesini temenni ederken Emniyet umum Mü
dürlüğü- işlerinin düzenlenmesinde, okumuş ve sanatında m âhir polis yetiştirilmesinde, polisimizin 
fennî vasıtalarla teçhizinde görülen ihtimam ve gayreti takdirle anarım. 

İki tashih 

Emniyet Umum Müdürlüğü 1944 yılı bütçe teklifine bağlı (D) cetveli anahtarında (X) gum-
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bunda nalbanttan sonra beşinci dereceden 3 tane 60 lira ücretli altı polis binicilik talimcisi ilâvesi 
unutulmuş olduğu görüldü. Ayni suretle Polis Enstitü ve Kollejindeki 16 lisan öğretmeninin de 
1943 (D) cetvelinden aynen alınarak daimî ücretlilere konulması lâzımdır. Halen mevcut olan 
bu vazifelerin temadisi ve eşhasın ücretlerini alabilmeleri için bu iki tashihin yapılması zaruri 
oluduğunu arzederim. 

Tokad Mebusu 
Refik A. âevengil 
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1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

367 

368 

369 
370 

371 

372 

373 

Birinci hısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

8 035 048 
2 000 

8 439 809 
2 000 

Ücretler 
1 Memurlar ücreti 
2 Müteferrik müstahdemler üc

reti 

39 665 

181 599 

Fasıl yekûnu 221 264 

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 
1475 sayılı kanun gereğince ve
rilecek tazminat 

257 000 

26 590 

46 500 

31 680 

2 400 

39 665 

216 855 

256 520 

260 000 

20 000 

35 000 

32 000 

2 400 

8 439 809 
2 000 

Fasıl yekûnu 8 037 048 8 441 809 8 441 809 

39 665 

216 855 

256 520 

260 000 

20 000 

35 000 

32 000 

2 400 

Birinci kısım yekûnu 8 622 482 9 047 729 9 047 729 

374 

îkinci kısım - tdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
Merkez büro masrafları 

1 Kırtasiye 
2 Mefruşat 

20 500 
13 000 

15 500 
5 000 

15 500 
4 000 
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375 

376 
377 

3 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
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Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyet büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Matbu evrak ve def terler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

12 000 

45 500 

22 500 
30 000 
35 000 
80 000 
17 300 

184 800 

25 500 

162 000 

15 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

9 000 

29 500 

32 500 
44 000 
45 0Ö0 
70 000 
25 000 

216 500 

30.000 

173 798 

20 000 

8 000 

27 500 

32 500 
36 000 
45 000 
70 000 
19 000 

202 500 

30 000 

173 798 

20 000 

380 

Fasıl yekûnu 177 000 193 798 193 798 

378 Kira bedeli 89 870 95 000 95 000 
379 Nakil vasıtaları masrafları 

1 
2 

1 
2 

3 

Satın alma bedeli (motrsüz) 
İşletme ve tamir 

Fasıl yekûnu 

II - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Emniyet müfettişleri ve emni
yet polis müfettişleri harcırahı 

5 000 
65 000 

70 000 

106 000 

48 000 

21800 

5 000 
70 000 

75 000 

116 000 

58-000 

36 800 

5 000 
70 000 

75 000 

116 000 

58 000 

36 800 

Fasıl yekûnu 175 800 210 800 210 800 

381 Melbusat 3 750 5 474 5 474 
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382 3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

3 000 5 000 

İkinci kısım yekûnu 775 220 861 072 

5 000 

845 072 

Üçüncü İnsim - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
383 Teknik masraflar 

1 Polis telefonlarının satın alma 
bedel ye masraflariyle işletme 
ve değiştirme masrafları 32 750 

2 Fotoğraf ve daktiloskopi teşki
lâtı, makina ve malzeme mas
rafları 0 

0 Fasıl yekûnu 

384 Melbusat ve teçhizat '*'" ~ 
1 Melbusat 705 000 
2 Silâh, cephane, maske, muhabe

re vasıtaları ve yedek parçaları 5 000 

Fasıl yekûnu 710 000 

40 000 

0 
0 

780 000 

15-000 

795 000 

40 000 

17 500 

57 500 

780 000 

15 000 

795 000 

385 Vazife esnasında yaralanan ve 
hastalanan memurlar ile kaza
ya uğrayanların ve yaralıların 
tedavi masrafı 20 000 

386 Nezaret altında bulunanlarla 
hudut haricine çıkarılacakların 
sevk, iaşe ve masrafları, is
kân mmtakasmı terkedenler-
den geldikleri yerlere iade olu
nacakların ve bunlara memur 
edilenlerin zaruri masrafları 35 360 

387 Tamir işleri 58 000 
388 Süvari polis hayvanları ve po

lis köpekleri 
1 Satın alma bedelleri 500 

20 000 

35 360 
80 000 

500 

20 000 

35 360 
80 000 

500 
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2 Yem, muytabiye, nal, mıh ve~ 
diğer levazım bedelleriyle teda
vi ve ilâç ve köpekler için iaşe 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

II - Muvakkat olanlar 
4367 sayılı kanun gereğince ve
rilecek er tayın bedeli 

III - Müteferrik olanlar 
İstihbarat 
Polis mecmuası 
Ecnebi mütehassıslar 

1 Ücretler 
2 Harcırah ve diğer zaruri mas

raflar 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası müesseselere iş
tirak masrafı 
Kongre, staj ve tahsil masraf -
lan 

1 3201 Sayılı kanunun 34 ncü 
maddesi gereğince staj için ya
bancı memleketlere gönderile
cek memurların harcırahlariyle 
tahsil masrafları 

2 Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edecek ve tetki-
kat için yabancı memleketlere 
göııderilfecek memulların har
cırahları 

3 Yüksek tahsil müesseselerinde 
okutturulacak talebe masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

75 001 75 001 75 001 

75 501 75 501 75 501 

2 394 575 2 590 275 2 590 275 

203 500 203 500 203 500 
5 000 10 000 10 000 

9 200 9 200 9 200 

800 800 800 

10 000 10 000 10 000 

600 600 600 

1 1 1 

1 1 1 

6 500 15 000 15 000 

6 502 15 002 15 002 
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395 

396 

397 

M. 

1 

2 
3 
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Polis mektepleri masrafları 
Polis memur ye namzetleri, ta
lebeleri, iaşe ve melbusat mas-
raflariyle harçlık ve harcırah
ları 
îdare ve imtihan masrafları 
Vilâyetlerde açılacak polis 
kursları idare masrafları ve 
öğretmen ücretleri 

Fasıl yekûnu 

Pravantoryom ve sanatoryom 
masrafları 
3201 sayılı kanunun 86 ncı 

— 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

216 000 
60 000 

5 001 

281 001 

32 548 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen 
Lira 

246 000 
60 000 

25 000 

331 000 

50 000 

kabul edilen 
Lira 

246 000 
58 500 

25 000 

329 500 

50 000 

maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı 1 000 10 000 10 000 

Üçüncü kısım yekûnu 3 866 337 4 266 238 4 282 238 

Dördüncü histm - Borçlar 

398 
399 

Geçen yıl borçlan 
EsM yıllar borçları 

1 1939 -1942 yılları borçları 

2 1928-1938 » » 

. ' Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

8 500 

6 000 
1 740 

7 740 

16 240 

8 622 482 

775 220 

3 866 337 

16 240 

13 280 279 

8 500 

6 000 
2 740 

8 740 

17 240 

9 047 729 

861 072 

4 266 238 

17 240 

14 192 279 

8 500 

6 000 
2 740 

8 740 

17 240 

9 047 729 

845 072 

4 282 238 

17 240 

14 192 279 
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Rapor 

21 .IV . 1944 

1944 malî yılı için teklif edilen Jandarma Umum Komutanlığı bütçesi 28 402 467 lira olup ge
çen senekinden fazlalığı 1 624 303 liradır. Bu fazlalığın 442 151 lirası şahsa ait istihkaklara ve 
geriye kalan 1 180 152 lirası da diğer masraflara aittir. Ancak geçen seneki bütçeye nazaran 
bu yıl bazı fasıllara daha az tahsisat konulmuş olduğu da hesaba alınmca 1244 bütçesinde 
muhtelif tertiplere fazla olarak konulan tahsisat miktarı 2 015 412 liraya bâiiğ olur ki, müfredatı 
aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

• Zammedilen 
miktar 
Lira ' Fasıl: 

352 095 
82 673 

6 000 
480 

1 000 
2 000 

444 248 

2~0(T" 
3 000 

48 859 
6 000 
7 700 

80 000 
9 700 

612 592 
280 143} 
315 9705 

15 000 
24 000 

• 38 000 • 
50 000 
75 000 
5 000 

1 571 164 

2 015 412 

400 
401/2 
402 
403 
404 
405 

406 
407 
409 
410 
411 
412 
413 
412 

415 
417 
419 
421 
422 
423 
424 

Maaşlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat tazminat 
Tekaüt ikramiyesi , 

Çocuk zammı 
Yakacak zammı 

Şahsa ait istihkaklara 

Merkez Büro masrafları 
Vilâyetler büro masrafları 
Posta ve telgraf 
Kira bedeli 
Nakil vasıtaları 
Harcırahlar 
Melbusat 
Tayinat 
Melbusat 
Teçhizat 
Sıhhi malzeme ve tedavi 
Hayvan mubayaa ve tevzii 
Nakil vasıtaları 
Tamir işleri 
Mektepler masrafı 
Müesseseler masrafı 
Muhtelif masraflara 

Yekûn 

400 üncü maaşlar faslındaki fazlalık kadrolara ve sene içinde yapılacak terfilere göre hesap 
edilmiştir. Hükümetin mucip sebepleri arasında izahı yapılmıştır, yerindedir. 
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401 nci faslın 2 nci maddesinde müteferrik müstahdemler için yapılan zam 82 673 liradır, 

kısmen 1943 yılı içinde yapılan ve bir kısmı bu sene yapılacak olan, müfredatı Hükümetin mucip 
sebeplerinde yazılı, kadro ilâvelerinden ufak bir miktarı da kadroların yeni şekle intibak ettiril
mesi farkından ileri gelmektedir. (D) cetvelinin (K) gurupu 7 nci kısmında yapı ustaları için 
140 lira ücret en yüksek kad olarak gösterilmiştir. Halbuki hâlen 150 lira üiretle müstahdem ve 
kıdemli bir usta vardır. Buraya 170 lik bir kademe ilâvesi zaruretini yüksek encümenin takdirine 
arzederim. 

402 nci muvakkat tazminat Ü faslına 6 000 lira zam ediliyor. Geçen sene de bu miktar tahsisat 
münakale suretiyle alınmıştır. Buradaki miktar, subay ve gediklilerden Ankara'daki okula gelen
lerin ailelerini de getirip getirmemelerine göre değişmektedir ve sabıkına nazaran uygundur. 403 
ncü tekaüt ikramiyesi faslında 480 lira bir fazlalık vardır ve hesaba müstenittir. Çocuk ve ya

kacak zamlarına yapılan ufak ilâveler için de ödenilecek bir şey yoktur. 

Jandarma bütçesinin en çok zam gören tertipleri tayinat, melbusat ve teçhizattır. Tayinat bah
sinde er başına isabet eden aylık miktarı hakkında encümene şifahi mâruzâtını olacaktır. 1943 
malî yılı içinde erzak nakli için tayinat maddesinden 110 000 lira münakale suretiyle alınmıştır. 
Bu nevi nakliyatı tayinattan ayırmak mümkün olamıyacağına göre yeni bütçede (R) cetvelinin 
661 nci sayfasındaki formüle «Nakil» kelimesi ilâve edilmiştir. Aynı faslın 3 ncü mahrukat, ten
vir ve teshin maddesi için (Divanı Muhasebatla hâsıl olan anlayış farkını kaldırmak maksadiyle) 
yine (R) cetveline «Merkez ve taşrada bulunan bilûmum» kelimelerinin eklenmesine lüzum görül
müştür. 

Merkez ve vilâyetler kırtasiyesine zaruri olarak cüzi zamlar yapılmıştır. Posta ve telgraf üc
retine 48 859 lira ilâvesi Münakalât vekâletinin talebiyle olmuştur. Kira bedeli, yeni teşkiller 
için, 6 000 lira arttırılmıştır. Nakil vasıtalarına 7 000 lira zam vardır. Geçen sene de bu mik
tar münakale yolu ile alınmıştır ve sonradan ilâve edilen nakil vasıtalarından ve subay okuluna 
motor dersi konulmuş olmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. Gerek bu arttırmalar ve gerek di
ğer fasıllara yapılan zamlar Hükümetin mucip sebeplerinde kâfi derecede izah edilmiş olup 
bunlara tarafımdan ilâve edilecek bir şey görmüyorum. 

Geçen seneki bütçeye nazaran bu yıl tahsisatı azaltılan tertipler şunlardır: 

İndirilen miktar 
Lira 

97 
10 000 

334 400 
31 644 
3 200 

11 509 
259 

391 109 

Fasıl 

401 
407/2 
416 
420 
426 
427 
429 

Memurlar ücreti 
Mefruşat 
Harp levazımı 
Nakil vasıtaları 
İkramiyeler 
Spor masrafları 
Eski yıllar borçları 

Memurlar ücretindeki 97 lira azalması geçen seneki tahsisatın bir miktar fazla olmasından
dır. 407 nci faslın 2 nci mefruşat maddesinden 10 000 liranın indirilmesi mubayaa edilecek 
yazı makinesi bulunamamasmdan ileri gelmiş ve geçen senenin sarfiyatına uygun bulunmuştur. 

416 nci harp levazımı faslından 334 4000 lira tenzil edilmiştir, ge'çen sene alınması derpiş edi
len bazı levazımın bulunamamış olması buna sebep olmuştur. 1943 bütçesinde de bu tertipten 
tahsisat nakledilmiştir. Bu itibarla faslm azaltılmış olmasına bir şey denilemezse de jandarma 
telefon şebekesi masrafı da bu tahsisat ile alâkalı olduğundan bu hususta ufak bir mütalâa kay
detmeğe lüzum görmekteyim: 
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Bu seneki tahsisattan jandarma telefonları için 100 000 lira ayrılmış bulunuyor. Vilâyetler 

Hususi idarelerinin telefon işleri için koymuş oldukları tahsisat yekûnunun da bu miktara yak
laşmakta olduğu anlaşılıyor. Diğer taraftan alınan malûmata nazaran jandarmanın elinde 
57 000 kilometrelik hat vardır. Bunun işletmesi, bakımı, ıslah ve tevsii içi-n bir kaç milyona ih
tiyaç varken bu işe ayrılan tahsisat dikkati çekecek derecede azdır. Şehirler ve şehirlerarası 
telefonlar hariç, memleketin hemen tekmil telefon muhaberesi jandarma şebekesine inhisar et
mekte ve umumî, hususi idarelerle köyler de bundan istifade eylemekte olduğuna göre bu 
hususta umumî ve hususi bütçelerden gereği gibi yardım temin edilerek mevzuubahis telefon 
muhaberesinin iyi bir hale getirilmesi Hükümet için de, halk için de çok lüzumlu ve faydalı 
olduğu kanaatindeyim. Diğer fasıllardan yapılan tenziller hakkında Hükümetin mucip sebepleri 
vazıhtır ve yerindedir. 

Jandarma Umum Komutanlığı 1944 bütçesini umumî heyetiyle kabule şayan görmekte oldu
ğumu arz ile derin saygılarımı «" narım. -

Raportör 
Samsun Mebusu 

M. A. Yörüker 
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407 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 mal 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

t yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

400 
401 

< , 

1 
2 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

5 199 769 

33 040 

108 346 

141 386 

5 573 864 

32 943 

177 019 

209 962 

5 573 864 

32 943 

177 019 

209 962 

II - Diğer istihkaklar 
402 Muvakkat tazminat 60 432 59 432 59 432 
403 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

404 4178 sayılı ka»un gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

405 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

; Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım -İdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
406 Merkez büro masrafları 

25 440 

25 000 

28 990 

5 481 017 

25 920 

25 000 

27 000 

5 921 178 

25 920 

25 000 

27 000 

5 921 178 

1 
2 
3 

1 
2 

Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 

1 800 
500 

2 000 

4 300 

22 000 
20 000 

2 000 
500 

2 000 

4 500 

25 000 
10 000 

2 000 
500 

2 000 

4 500 

25 000 
J.0 00Q 
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F M. Muhassasatm nev'i 

3 Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

17 000 

59 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

25 000 

60 000 

m ooo 
6ü 000 

408 Matbu evrak ve defterler 25 000 25 000 25 000 
409 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
1 Posta, telgraf ücretleri 73 100 119 360 119 360 
2 Telefon ve diğer muhabere üc

ret ve masrafları 9 001 10 000 10 000 

413 

Fasıl yekûnu 82 101 129 360 129 360 

410 Kira bedeli 81 000 81 000 81 000 
411 Nakil vasıtaları masrafları 

1 Komutanlık otomobili 1 800 2 500 2 500 
2 Diğer nakil vasıtaları 7 000 8 000 8 000 

Fasıl yekûnu 8 800 10 500 10 500 

II - Şahsa ait olanlar 
412 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 175 000 200 000 200 000 
2 Muvakkat memuriyet har cıra-

hı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 

İkinci kısım yekûnu 

100 000 
20 000 

295 000 

10 300 
• - - • - — z—i 

565 501 

125 000 
25 000 

350 000 

20 000 
• =i=z=r=^==: 

680 360 

125 000 
25 000 

350 000 

20 000 
= r = = r = = - = - -

680 360 

Üçüncü kısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
414 Muayyenat 

1 Tayınat 13 986 809 14 718 000 14 718 000 
2 Yem ^ ^ u J İ 822 871 845 871 845 871 
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1943 1944 malî yılı içiû 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatm nev'i Lira Lira Lira 

418 

419 
420 
421 
422 
423 

3 Mahrukat, tenvir, teshin 353 010 353.010 353 Q10 

415 

416 

417 

1 
2 

Askerî levazım 
Melbusat 
Teçhizat 

Harp levazım .ı 
del ve masrafla 
Sıhhi malzeme 

UT - Müteferrik olanlar 
424 Müesseseler ve komisyonlar 

umumî masrafları 
1 Satın alma ko 
2 Muayene heyetleri 
3 Dikim evleri 
4 Ambarlar 

Fasıl yekûnu 15 162 690 15 916 881 15 916 881 

3 461857 3 742 000 3 742 000 
442 030 758 000 758 000 

4 500 000 4 500 000 

587 400 325 000 325 000 

Ecza ve sıhhi malzeme 
Tedavi 

Fasıl yekûnu 

Veteriner ecza ve malzemesi 
masrafları 
Hayvan mubayaa ve tavizi 
Nakil masrafları 
Nakil vasıtaları masrafları 
Tamir işleri 
Mektepler umumî masrafları 

30 000 
13 000 

43 000 

6 000 
30 000 

675 000 
26 000 

150 000 
75 259 

45 000 
13 000 

58 000 

6 000 
54 000 

453 356 
60 000 

200 000 
150 259 

45 000 
13 000 

58 000 

6 000 
54 000 

453 366 
60 000 

200 000 
150 259 

yonları 
i 

Fasıl yekûnu 

500 
300 

11 400 
6 700 

18 900 

500 
300 

10 000 
6 700 

17 500 

500 
300 

10 000 
6 700 

17 500 

425 Matbaa masrafları 3 400 3 400 3 400 
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F. 

426 

427 

'- / -

M. 

1 

2 

3 

Muhassasatın nev'i 

İkramiye ve tazminat 
1493 sayılı kanun gereğince ve
rilecek ikramiye 
1861 sayılı kanun gereğince ve
rilecek ikramiye 
1471 sayılı kanun gereğince ve
rilecek tazminat 
1475 sayılı kanun gereğince ve
rilecek tazminat 

Fasıl yekûnu 

Spor masrafları 

Üçüncü kısım yokunu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

8 200 

5 000 

5 000 

8 000 

26 200 

4 000 

20 711 736 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

3 000 

5-000 

10 000 

5 000 

23 000 

3 491 

21 770 887 

3 000 

5 000 

10 000 

5 000 

23 000 

3 491 

21 770 887 

Dördüncü Tasım - Borçlar 

428 Geçen yıl borçları 26 100 25 000 25 000 
429 Eski yıllar borçları 

1 1939 - 1942 yılları borçları 
2 1928 -1938 » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 5 481 017 5 921 178 5 921 178 

İkinci kısım yekûnu 565 501 680 360 680 360 

Üçüncü kısım yekûnxu 20 711736 21770 887 21770 887 

Dördüncü kısım yekûnu 31 401 30 042 30 042 

4 301 
1 000 

5 301 

31 401 ' 

4 301 
741 

5 042 

30 042 

4 301 
741 

5 042 

30 042 

UMUMÎ YEKÛN 26 789 655 28 402 467 28 402 467 
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Rapor 

14 . IV . 1944 

Hariciye Vekilliği 1944 yılı bütçe lâyihası üzerinde yaptığım tetkikin neticelerini saygılarımla 
arzeylerim. 

1. — Umumi durum . ' "x '• u- ' 

Mukayese : 

1. Lâyihada, Vekilliğin 1944 malî yılı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tesbit ve teklif edilen 
tahsisatın yekûnu 4 396 308 lira olup 1943 malî yılı bütçesi ile kabul olunan 4 215 308 liradan 
181 000 lira fazla bulunmaktadır. 

Bu fazlalık 1943 malî yılı bütçesi yekûnu ile olan mukayeseye göredir. Halbuki yeni lâyihada 
geçen yıl bütçesine nazaran bazı tertiplerden, ya tahsisatın ihtiyaç üstünde olduğu anlaşılması veya 
(nakil vasıtası alınmak gibi) gelecek bir kaç senelik hizmetlere karşılık teşkil etmesi gibi sebep
lerle, tenzil edilen 37 912 lira da itibara al'mdığı takdirde .1944 yılı lâyihasiyle bazı fasıl ve mad-
lelere geçen seneki tahsisatlarına nazaran yapılan zammın hakikî miktarının 218 912 lira tuttuğu 
görülür. 

Zam gören tertipler şunlardır: 
Lira 

Merkez ve Elçiliklerdeki müstahdemler ücretlerine 21 403 
Merkez ve Elçiliklerin kırtasiye, tenvir, teshin ve müteferrika, melbusat ve nakil 

vasıtaları masraflarına ve daimî ve muvakkat memuriyet harcirahlarına 121 009 
Yabancı misafirleri ağırlama, telif ve neşir maddeleriyle bombardımanlardan ha

sar gören Elçilik ve Konsoloslukların her türlü ihtiyaç masraflarına 76 500 

Yekûn 218 912 

Bu zamların, taallûk ettikleri tertiplerine göre, bugünkü fevkalâde şartlardan ve pahalılıktan 
ileri geldiği ve geçici bir mahiyette olduğu açıkça görülmektedir. 

1943 yılı bütçesinin yukarıdaki mukayeseye esas tutulan miktarına sene içinde 100 000 lirası 
fevkalâde, 20 000 lirası da munzam tahsisat suretiyle ilâve elunan 120 000 lira dahil edilmemiştir. 
Bunu da itibara alarak iki bütçe yekûnu mukayese olunduğu takdirde yeni lâyihanın 1943 yılma 
nazaran fazlasının 61 000 liraya indiği görülür. 

2. Vekâletin 1939 yılı tahsisatı 3 915 885 lira, tahakkuk etmiş masrafları da "3 818 400 liradır. 

Umumî mütalâa : 

3. Memur maaşları için konmuş olan tahsisat, geçen sene olduğu gibi farkı temsil tahsisatı 
tasarruflarından temini mümkün görüldüğünden, 40 000 lira kadar noksandır. Açık kalmış memu
riyetler çok mahdut olup bunlardan «L» cetveline alınmak suretiyle tasarruf temini mümkün 
görülmemiştir. 

Ücretli memurlar tertibinin tahsisatı fiili kadrolarına uygundur, açık yerler yoktur, 
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Vekâletin müteferrik müstahdemler kadrosunda Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasına ekli 

«\D» cetveli derecelerine intibak zaruretiyle bir miktar ücret arttırılmaları olmuştur. 
«E» ve «L» cetvellerinde değişiklik yapılmamıştır. 
4. Vekilliğin teftiş kadrosu olmadığından bütçesinde müfettiş harcirahı tertibi yoktur. 
Daimî memuriyet harcirahı, gelecek sene merkeze getirilecek ve merkezden Elçilik ve Konso

losluklara gönderilecek memurlar için hazırlanmış olan bir plâna göre tesbit edilmiş ise de 
bugünkü fevkalâde şartlar dolayısiyle yolculuk masrafları artmakta devam ettiği takdirde, bu 
yıl içinde görüldüğü gibi, yeniden tahsisat ihtiyacının baş göstermesi ihtimali mevcuttur. 

5. Elçilik ve konsolosluklar masrafları tertibine konmuş bulunan tahsisatın miktarı geçen sene
den daha az olduğundan bu para ile bina satın almak mümkün olacağı şüpheli görülmektedir. 

II - Fasıl ve maddeler ' 
430 Vekil tahsisatı 

Geçen senenin aynıdır. 1939 bütçesindeki miktarı 4 800 lira idi. 

431/1 Maaş ve temsil tahsisatı 
Geçen senenin aynıdır ve fiili kadrolara göre 40 000 lira kadar noksandır, aradaki fark temsil 

tahsisatından, geçen yıllarda olduğu gibi, yapılacak tasarrufla karşılanabilecektir. Nitekim 1943 
yılı maaş ve temsil tahsisatı dahi fiili kadroya göre 21 000 lira noksan olduğu halde sene sonunda 
170 724 lira kadar bir tasarruf temin edilebileceği anlaşılmıştır. Bu tertibin 1939 yılındaki tahak
kuku 1 920 518 liradır. 

-.-T*-...-.i-.?, .^i:',':-:,•! 431/2 Açık maaş 
Geçen senenin aynıdır. 1939 yılı tahakkuku 4 630 liradır. 

432/1 Memur ücreti 
Geçen senenin aynıdır. ' 

432/2 Müteferrik müstahdemler ücreti 
Bu maddenin tahsisatı, müteferrik müstahdemler kadrosunda muvazenei umumiye lâyihasına bağlı 

yeni gurup derecelere uyulmak üzere yapılan değişiklik sebebiyle, geçen yıldakinden 10 653 lira faz
ladır. (D) cetvelinde başka değişiklik yoktur. 1939 tahakkuku, daimî ücretliler ile bir arada olarak 
86 309 liradır. 

432/3 Muvakkat Müstahdemler ücretleri 
Bu maddeye, tertibini mahfuz tutmak için bir lira konmuştur. 

432/4 Elçilik ve konsolosluk müstahdemleri 
Bu tertibin tahsisatı, yabancı memleketlerdeki maişet darlığı ve elçilik ve konsolosluklarımızın 

vukübülan müracaat ve temennileri ve yeniden ihdas olunan üç elçilik ile bir konsolosluğun ihtiyaç
ları gözönünde tutularak 10 000 lira arttırılmıştır. Sene içinde bu tertipten ödenen para 351 715 lira 
olup 4 500 numaralı kanun gereğince Maliye Vekâletinden ayrıca 12 000 liralık bir tahsisat alın
masına lüzum ve ihtiyaç duyulmuştur. 

1939 malî yılı tahakkuku 297 841 liradır. 

433 Muvakkat tazminat 
Bu tertibe, gelecek yıl merkezde vazife göreceklerin adedi ve maaş dereceleri itibare alınarak geçen 

senekinden 550 lira fazla tahsisat konmuştur. 
1939 yılı masrafı 38 164 liradır. 

434 Tekaüt ikramiyesi 
Gelecek yıl içinde tekaüt olabileceklerin sayısı gözönünde tutularak geçen senekinden 5 000 lira 

noksan tahsisat konmuştur. Geçen yıl \m fasla 200 lira münakale yapılmıştır. 1939 senesi masrafı, 
28 500 liradır. 
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435 Çocuk zammı 

Memurların çocuk durumu itibariyle geçen seneden 100 lira* fazla tahsisat konmuştur; Bu tertip 
1939 senesinde yoktur. 

436/1 Kırtasiye 
Eşya fiyatlarının artmış ve geçen seneki tahsisatın şubat sonunda tamamiyle sarfedilmiş olduğu 

gözönünde tutularak 1 200 lira fazlasiyle 6. 000 lira konmuştur. 1939 yılı masrafı 4 300 liradır. 

• 436/2 Müteferrika 
Eşya fiyatlarının artmış ve geçen seneki tahsisatın yetişmemiş olması. dolayısiyle 1 400 lira 

fazlasiyle 5 000 lira konmuştur. Filhakika bu maddeye 1943 yılı içinde 1 000 lira münakale ya
pılmış ve şubat sonuna kadar 5 600 lira sarf edilmiştir. 

1939 yılı masrafı 9 295 liradır. 

436/3 Mefruşat ve demirbaş 
Eşya fiyatlarındaki yükseliş dolayısiyle bu maddeye de geçen senekinden 1 200 lira fazla tah

sisat teklif edilmiştir. 1943 bütçesiyle kabul olunan 4 800 liradan şubat sonuna kadar 4 341 lira 
sarf edilmiş ve bakiye tahsisatın ihtiyacı karşıla mıyacağı anlaşılmış olduğundan bu maddeye 500 
liralık bir münakaİĞ yapılmıştır. 

1939 yılı masrafı 3 400 liradır. . 

436/4,5 Tenvir ve teshin 
Elektrik ücretlerine ve kömür fiyatlarına yapılmış olan zamlar dolayısiyle tenvir maddesine 

1 000 ve teshin maddesine de 3 000 lira zamme dilmiştir. Teshin maddesine 1943 malî yılı içinde 
2 500 liralık münakale yapılmıştır. 

1939 yılı masrafları: 2 742 ve 2 867 liradır. 

437/1 Elçilik ve Konsolosluklar arsa, bina-satmalına ve yaptırma ve kira masrafları 
Bu maddeye geçen yıl Peşte'de Elçilik binası satın alınmak üzere 70 000 lira zammolunmuştu. 

Fakat bu tahsisat yetişmediğinden ve mal sahibi, taksite razı olmadığından bina satın alınama
mış, bu tertipten .89 000 lira başka tertiplere naV edil mistir. 

Son zamanlarda yeniden açılan üç elçilik vo bir konsolosluk için tutulan binaların kira be
delleri ihtiyacı gözönünde tutularak geçen seneden 18 000 lira noksaniyle 242 000 lira teklif edil
miştir. ' ' .' 

1939 yılı masrafı 415 910 liradır. 

437/2 Mefruşat ve demirbaş 
Pek yakında açılan elçilik, maslahatgüzarlık ve konsoloslukların mefruşat ve demirbaş eşya 

ihtiyaçlarr gözönünde tutularak geçen seneden 15 000 l ira fazlasiyle 60 000 lira teklif edilmiş
tir. Sene içinde • şubat sonuna kadar yapılan masraf 44 500 liradır. 

1939 yılında elçilik ve konsoloslukların demirbaş eşya ve mefruşatı 435/1 tertibi içinde bulun
duğundan ayrı bir rakam tesbit edilememiştir. 

437/3 Ziyafet 
Yeni ihdaslar ve fiyat yükselişleri dolayısiyle.-5 000 lira fazlasiyle 35 000 lira konmuştur. 

Sene içinde, bu maddeye başka tertiplerden 2 030 lira nakledilmiş ve 31 300 lira sarfolunmuştur. 

1939 yılı masrafı 24 085 liradır. 

437/4 Nakil vasıtaları satınalma bedeli 
Yalnız miadı biten 2 otomobilin yerine yenilerini alabilmek üzere geçen seneden 10 000 lira 

noksaniyle 10 000 lira tahsisat konmuştur. Her ne kadar kanunda bir otomobilin bedeli 3 000 
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lira olarak gösterilmiş ise de bugünkü şartlar altında 5 000 liradan noksanına almak imkânı 
bulunmadığından kanunda yapılması gereken tadilât ta gözönünde tutularak bu miktar teklif 
edilmiştir. 

Sene içinde bu maddeden iki otomobil alınmış ve 5 000 lira başka tertiplere naklolunmuştur. 

1939 masrafı 24 085 liradır. 

437/4 Diğer masraflar 
Geçen senenin aynıdır. Bu tertipten şubat ayı sonuna kadar 110 000 lira sarf olunmuş ve 

19 435 lira da başka tertiplere nakledilmiş olduğuna göre teklif edilen miktardan tenzilât yapıla
bileceği düşünülebilirse de bu yıl ihdas olunan konsolosluk ve • elçiliklerin malî yıl sonuna tesa
düf ettiği ve yabancı memleketlerde de eşya ve malzeme fiyatlarında azçok yükselmeler vuku-
.bulduğu nazarı dikkate alınarak bu miktarın kabulü muvafık görülmüştür. 

1939 yılında bu tertibin tahsisatı faslın 1-nci maddesi tahsisatiyle memzuç olup mezkûr yıl 
sarfiyatı 415 910 liradır. 

437/ 6 İane ve iade 
.Geçen sene ayrı bir fasıl teşkil eden bu. madde taallûku dolayısiyle bu fasla alınmış ve tahsi

sat eskisi gibi 12 000 lira olarak tesbit edilmiştir. Sene içinde şubat sonuna kadar bu tertipten 
yapılan masraf 11 700 lirayı bulmuş olduğuna göre ihtiyaca tevafuk etmektedir. 

1939 masrafı 7 469 liradır. 

438 Matbu evrak 
Geçen senenin aynıdır, sene içinde şubat sonuna kadar 5 000 lira masraf olduğuna göre ih

tiyaca uygun görülmüştür. 

' 1939 masrafı 4 160 liradır. 

439 Para nakil masrafı 
Geçen seneye nazaran 3 192 lira noksandır. Sene içinde, şubat sonuna kadar 13 000 lira sarf 

ve 2 000 lira da başka tertiplere nakledildiğine göre kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

1939 yılında sarf olunan miktar 436/2 müteferrika masrafları içinde bulunmaktadır. 

440/1 Posta ve tel ücreti 
Posta idaresinin bildirişine göre geçen seneden 709 lira fazla tahsisat konmuştur. 

1939 masrafı 888 liradır. 

440/2 Telefon ve diğer muhabereler 
Geçen senenin aynıdır. Şubat sonuna kadar 273 000 lira sarf edilmiş olduğuna göre kâfi gele

cektir. 

1939 yılı masrafları 437/1 içindedir. 

440/1 Vekil otomobili 
Benzin ve işçilik masraflarının arttığı ve şubat sonuna kadar 5 180 lira masraf yapıldığı 

itibare alınarak bu maddeye geçen seneye nazaran 1 000 lira fazlasiyle 7 000 lira teklifi muva
fık görülmüştür. 

1939 masrafı 5 452 liradır. 

440/2 Diğer vasıtalar 
Sene içinde 9 500 liranın yetişmiyeceği görülerek başka tertiplerden buraya 1 000 lira nak

ledilmiş ve şubat sonuna kadar 9 140 lira sarfolunmuş bulunduğuna ve gerek benzin fiyatının 
gerek işçilik ücretleriniin artmakta olduğuna göre 1 500 lira fazlasiyle 11 000 lira teklifi muva
fık görülmüştür. _ . _ 
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1939 masrafı 9799 liradır. 

442/1 Daimî memuriyet harcırahı 
Geçen seneden 35 000 lira fazladır. 1943 bütçesinde harp vaziyeti dolayısiyle yabancı memle

ketlere yolculuk masraflarının arttığı itibare alınarak bu maddenin tahsisatı 20 000 liralık bir 
zamla 80 000 e çıkarılmıştı. Fakat sene içinde masrafların bu tahminin üstünde olduğu görüle 
rek maddeye 64 800 lira zammedilmiştir. Sene içinde şubat sonuna kadar 144 800 lira sarf edil
diğine, elde 6 000 liradan fazla evrak bulunduğuna göre bugünkü şartlar devam ettiği takdirde 
ihtiyacın darlıkla karşılanabileceği anlaşılmıştır. 

Vekâletçe tesbit olunan programa göre gele-cek sene merkezden" elçilik ve konsolosluklara 
aile ile beraber 200 memur gönderilip bir okadarının merkeze getirilmesi düşünülmektedir. 

1939 masrafı 95 856 liradır. 

442/2 Muvakkat memuriyet harcırahı 
Vekâletin fevkalâde ahval dolayısiyle elçiliklerle olan muhaberelerini daha çok sıklaştırma za

ruretini duyduğu ve yolculuk müddet ve masraflarının da arttığı gözönünde tutularak bu mad
deye geçen sene 25 000 lira fazlasiyle 100 000 lira tahsisat kabul edilmişti. Fakat sene içinde 
görülen ihtiyaç üzerine buraya 12 000 lira münakale yapılmış ve sene içinde şubat sonuna kadar 
99 823 lira sarfedilmiştir. 

Gelecek yıl içinde kuriye yol masraflarının bugünkü şartlar devam ettiği takdirde daha çok 
artacağı ve Vekâletin çift kuriye göndermek zaruretinde kaldığı itibare alınarak bu maddenin 
tahsisatı 150 000 liraya çıkarılmıştır. 

1939 masrafı 37 387 liradır. 

443 Melbusat 
Vekâlet müstahdemlerine alınacak üst baş ve ayakkabı ihtiyaçlarına mahsus olan bu tertibin 

tahsisatı, kumaş, kundura ve işçilik fiyat ve ücretlerindeki artış itibare alınarak geçen seneden 
5 000 lira fazlasiyle 12 000 liraya çıkarılmıştır. 

1939 masrafı 2 934 liradır. 

444 Tedavi ve yol 
Geçen senenin aynıdır. 1939 tahakkuku 541 liradır. 

445 Kongre, konferans ve komisyonlar 
Geçen senenin aynıdır. 

446 Hakem masrafları 
Geçen senenin aynidir. 1939 bütçesinde 2 000 lira tahsisat mevcut ise de sarfiyatı yoktur. 

447 Ecnebi elçi ve misafirleri ağırlama masrafı 
Geçen seneden 25 000 lira fazladır. 

Yiyecek maddeleri fiyatlarının artması, Mihver ve Müttefik Devletler diplomasi memur ve misa
firlerine ayrı ayrı ziyafetler tertibine lüzum hâsıl olması, memleketimize gelen misafirlerin çoğal
ması geçen seneki tahsisatın yetmemiş ve 22 000 lira münakale yapılmış olması itibare alınarak tek
lif ihtiyaca uygun görülmüştür. Sene içinde şubatsonuna kadar yapılan masraf 74 747 liradır. 

1939 masrafı 138 527 liradır. 
448 Fahrî konsolosluklar aidatı 

Bu tahsisat Fahrî konsolosluklara 2339 sayılı kanun gereğince 400 liraya kadar olan hasılatın 
tamamı ve 401 liradan 1000 liraya kadar kısmının % 25 i nispetinde verilmesi lâzımgelen aidat kar
şılığıdır, ve geçen senenin aynıdır. 



1939 masrafı 13 200 liradır. 
- l â s -

449 Kütüphane mütehassıs ücreti 
Vekâlet kütüphanesinin tanzim ve ıslahı için 300 lira ücretli bir mütehassıs kadrosunun karşı

lığı olup geçen seneki miktarın aynıdır. Sene içinde bu kadro münhal kalmıştır. Gelecek sene 
bir mütehassısın tâyinine imkân temini için tahsisat konmuştur. 

450 Pasif korunma masrafı 
Geçen senenin aynidir. Sene içinde bu tertipten masraf yapılmamıştır. 

451 Bombardumanlardan zarar gören Elçilik ve Konsoloslukların masrafları 
Geçen seneden 50 000 lira noksandır. Bu fasıl, 1943 yılı bütçesinde sene içinde 100 000 liralık 

fevkalâde tahsisat verilmek suretiyle açılan 449/A nm yerini tutmaktadır. Sene içinde bu ter
tipten 29 530 lira sarfolunmuştur. 

452 Telif, tercüme ve neşir masrafları 
Sene içinde tanzimine başlanmış olan Vekâlet kütüphanesine lüzumlu yeni kitaplar satm alına

bilmek üzere bu fasla geçen senekinden 1 500 lira fazlasiyle 10 000 lira konmuştur. Bu tertipten 
şimdiye kadar 7 856 lira sarf olunmuştur. 1939 masrafı 7 912 liradır. 

453 Matbaa masrafları 
Geçen senenin aynidir. Sene içinde 531 lira masraf yapılmış olduğuna göre uygun görül

müştür. i 

1939 yılı masrafı 359 liradır. 

454 Milletlerarası müesseselere iştirak hissesi 

Sene içinde aşağıdaki masraflar yapılmıştır. 

I iar K. 

Akdeniz Fennî İstikşaf Heyetine 19.1 18 
Milletlerarası Sulh Bürosuna 215 28 
Hukuku Havaiye Eksperler Komitesine 412 71 
Milletlerarası Lâhey Adalet Divanma 1 486 86 

2 806 03 

1939 yılında Milletler Cemiyetine iştirak hissesi olarak 55 660 lira ödenmiştir. 

455 geçen yıl borçları 
Geçen seneki gibi 15 000 liradır. Şimdiye kadar tahakkuk eden masraf 15 930 liradır. 

1939 yılı tahakkuku 11 937 liradır. 

456 Eski yıllar borçları 
Bu tertibin 1939 - 1942 yıllar borçları maddesine 1 000 lira noksaniyle 7 000. 

1928 - 1938 yıllar borçları maddesine de geçen seneki gibi 1 000 lira teklif edilmiştir. Her iki 
tertipten sene içinde şubat sonuna kadar 18 689 lira masraf tahakkuk etmiştir. 

1939 yılı tahakkuku 9000, 4142 liradır. 

? 

Edirne Mebusu 
M. N. GHlndüzalp 



F. M. Muhasaasatin nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 mal 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

İ yılı için 
Encümence 

kablü edilen 
Lira 

432 

435 

Birinci ksıım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar . 

430 
431 

1 

2 

I - Vekil tahsisatı, maaşlar ve 
ücretler ' 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 
Memurlar maaşı ve temsil tah
sisatı 
Açık maaşı 

5 320 

2 389 695 
2 400 

5 320 

2 389 695 
2 400 

t 

5 320 

2 389 695 
2 400 

Ücretler 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanun, gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

13 200 

500 

8 000 

600 

Fasü yekûnu 2 392 095 2 392 095 2 392 095 

1 
2 

3 

4 

. : _ J . 

433 
434 

Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 
Muvakkat müstahdemler üc
reti 
Elçilik ve konsolosluk müstah
demleri ücreti 

Fasıl yekûnu 

I I - Diğer istihkaklar 
Muvakkat tazminat 
1683 sayılı kamnran 58 nci 

49 015 

100 420 

1 

345 000 

494 436 

47 187 

49 015 

111 073 

1 

355 000 

515 089 

47 837 

49 015 

111 073 

1 

355 000 

515 089 

47 837 

8 000 

600 

Birinci kışım yekûnu 2 952 738 2 968 941 2 968 041 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1943 
Mâlî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

437 

1 
2 
3 
4 
5 

1 

2 
3 
4 

5 
6 

Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Elçilik ve konsolosluklar mas
rafları 
Arsa, bina satın alma, yaptır
ma ve kira bedelleri ile sigor
ta, belediye vergi ve resimleri 
ve küçük tamirler 
Mefruşat ve demirbaş 
Ziyafet 
Nakil vasıtaları satın alma be
deli 
Diğer masraflar 
tane ve iade 

4 800 
5 300 
3 000 
5 500 
4 600 

23 200 

180 000 
45 000 
30 000 

15 000 
118 000 
.12. 000 

6 000 
6 000 
4 000 
6 000 
5 000 

27 000 

242 000 
60 000 
35 000 

10 000 
140 000 
12 000 

6 000 
6 000 
4 000 
6 000 
5 000 

27 000 

242 000 
60 000 
35 000 

10 000 
140 000 

12 000 

Fasıl yekûnu 400 000 499 000 499 000 

438 Matbu evrak ve defterler 6 000 6 000 6 000 
439 Para nakil masrafları 13 000 11 088 11088 
440 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
1 Posta ve telgraf ücretleri 319 1028 1028 
2 Telefon ve diğer muhabere üc

ret ve masrafları 285 000 285 000 285 000 

Ffcsıl yekûnu 285 319 286 028 286 028 

44Î Nakil vasıtaları masrafları 
1 Vekâlet otomobili 6 000 7 000 7 000 
2 Diğer nakil vasıtaları 10 500 11000 11000 

Fasıl yekûnu 16 500 18 000 18 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

I I - Şahsa ait olanlar 
442 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcıra

hı 

Fasıl yekûnu 

443 Melbusat 
444 3335 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

• • - . * * • 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
445 Kongre, konferans ve komis

yonlar umumî masrafları 
446 Hakem mahkeme ve heyetle

riyle uzlaşma komisyonları 
. masrafları 

447 Ecnebi elçilerle misafirlerin a-
gırlanma masrafları 

448 Fahrî konsolosluklar aidatı 

I I - Muvakkat olanlar 
449 Vekâlet kütüphanesinin tanzim 

ve ıslahı için istihdam edilecek 
mütehassıslar ücreti 

450 Pasif korunma masrafları 
451 Bombardımanlar yüzünden bi

naları yanan, yıkılan ve zarar 
gören elçilik ve konsoloslukla
rın her türlü masrafları 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

160 800 115 000 115 000 

132 000 150 000 150 000 

292 800 265 000 265 000 

7 000 12 000 12 000 

1 000 1 000 1 000 

1 044 819 1 125 116 1 125 116 

59 000 100 000 100 000 

1 1 1 

97 000 100 000 100 000 
10 000 10 000 10 000 

3 600 3 600 3 600 
2 000 2 000 2 000 

50 000 50 000 50 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

m - Müteferrik olanlar 

1943 
Mâlî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

452 Telif, tercüme, yazı ve neşir ve 
abone ücret ve masrafları 8 500 10 000 10 000 

453 Matbaa masrafları 950 950 950 
454 Milletlerarası müesseselere ve ~ ' ". . „ 

Milletler Cemiyetine iştirak 
hissesi 2 700 2 700 2 700 

Üçüncü kısım yekûnu 233 751 279 251 279 251 

8 000 
1 000 

9 000 

24 000 

7 000 
1 000 

8 000 

23 000 

7 000 
1 000 

8 000 

23 000 

Dördüncü kısım - Borçlar 
455 Geçen yıl borçlan 16 000 15 000 15 000 
456 Eski yıllar borçları 

1 1939 - 1942 yılları borçları 
2 1928-1938 » y> 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

tCMAL 

Birinci kısım yekûnu 2 952 738 ~2~968_941 2 968 941 

İkinci kısım yekûnu 1 044 819 1 125 116 1 125 116 

Üçüncü kısım yekûnu 233 751 279 251 279 251 

Dördüncü kısım yekûnu 24 000 23 000 23 000 

UMUMÎ YEKÛN 4 255 308 4 396 308 4 396 308 





17- ve kümai M. V. 



Rapor 

20.IV. 1944 

Tetkiki tevdi buyurulan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin 1944 malî yılına ait bütçe 
teklifini inceledim. 

Vekilliğin 1943 yılı bütçesi 15 474 588 liradır. 1944 yılı için teklif edilen bütçe yekûnu ise 
20 263 339 liradan ibaret olup geçen seneye nazaran 4 788 801 lira fazladır. 1944 yılı bütçesin
de görülen artışın nerelere ait olduğu aşağıda hulâsa edilmiştir: 

A) Şahsa ait istihkaklara ve dolayısiyle tıallûk ettiği hizmet tertiplerine inikas eden zam
lar: 

1. Çoruh vilâyet merkezi olan Artvin'de 25 yataklı bir hastane, 
2. Maraş ve Eskişehir'de birer doğum ve çocuk bakımevi, 
3. İÇevcut beş sıhhat merkezine ilâveten daha üç sıhhat merkezi, 
4. Adana'davbİT*yvereT^ mücadelel dispanseri hîn yeniden açılması için, 
5. îzmir Fuarında mevcut Sağlık sergisi binasının Kızılay Cemiyeti tarafından vekâlete pa

rasız devri sebebiyle, burada sağlık sergisinin idamesi için, 
6. Urfâ, Mardin vilâyetleri dâhalinde sıtma mücadele teşkilâtı kurulması, 
7. Bursa, Eskişehir, Manisa, Konya vilâyetleri dahilindeki sıtma mücadelesi teşkilâtının ge

nişletilmesi, 
8. Sıtma şubesinin takviyesi için Vekâlet Hıfzıssıhha Dairesi Sıtma Şubesine 80 liralık bir 

mütehassıs ilâvesine, . •. • 
9. Vekâlet hıfzıssıhha işleri, trahom şubesinin, sağlık propagandası ve neşriyat şubesiyle, 

teftiş heyeti reisliği kaleminin takviyesi icabetmekte olduğundan adedi üçü geçmiyen tabip, 
mühendis ve kalem şefi gibi bazı memurların maaş derecelerinde birer derece yükseltme yapıl
ması için, 

10. Vekâlet merkez teşkilât kadrosuna bir şef daktilo ile on bir daktilo ilâvesi; 
11. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin Kimya Şubesine mütehassıs bir ecnebi 

kimyagerin getirtilmesi, 
12. Türk Kodeksi Komisyonunun yeniden teşkil ve faaliyete geçirilerek Türk kodeksinin göz

den geçirilmesi, 
13. Tekâmül tedrisatına tekrar başlanması, 
14. Ebe Talebe Yurdunun yeniden açılması, 
15. Kadrosu şimdilik 300 olan köy sağlık memuru talebesi yetiştirilmesi, 
16. Kadrosu şimdilik 95 olan köy ebe talebesi yetiştirilmesi için bu tertiplere. 

B) İnşa, tesis ve tamir işlerine intikal eden zamlar: 

Ankara Tıp Fakültesi müştemilâtından Doğum ve Nisaiye Kliniğinin, Trabzon Numune 
Hastanesinin ikmali inşaatlariyle, tıp talebe yurtları, istanbul Sıhhat Müdürlüğü, Erzincan 
hastanesi, Antakya hastanesi, Diyarbakır Numune Hastanesi, Sivas Kuduz Müessesesi, Haydar-
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paşa Emrazı Sâriye ve istilâiye ve Çocuk Hastanelerinin, Dinar, Alaca, Dörtyol, Bodrum dispanser
lerinin lüzumlu tamirleri için. 

C) Daireye mahsus> daimî, muvakkat, müteferrik ^hizmetlere ait tertiplere akseden zamlar: 

Merkez ve vilâyetlerin kırtasiye, evrakı matbua, tenvir, teshin, müteferrika tertipleriyle 
hastane, sıhhi ve içtimai muavenet müesseseleriyle mektep ve yurtların iaşe, harcırah ve diğer 
umumî masraflarına, evvelki seneler sarfiyatına vehalihazır eşya ve gıda maddelerinin fiyatla
rının yükselişine göre birer miktar zam yapılmıştır. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçesinin fasıl ve-maddelerine mevzu tahsisatın tahli
line geçmeden evvel zam yapılan tertiplerin fasıl ve maddelerini ve zam miktarlarını ve geçen 
seneye nazaran aynen teklif edilen fasıl maddeler ile noksan teklif edilmiş bulunan fasıl mad
deleri ayn ayrı tablolar halinde tebarüz ettirmeyi de tetkik edecek arkadaşlarıma bir kolaylık 
olarak düşündüm. 

A) Zam istenilen tertipler ve fasıl maddeleri: 

Geçen seneye 
F. 

2 

3 

4 
5 

8 

9 

10 
11 

12 
13 
14 

16 

,17 

18 

19 

M. 

1 
2 
1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
4 
5 

1 
2 

1 
1 
3 

1 

2 

1 
2 
1 

İstenilen tahsisat 

3 843 670 
7 500 

2 455 615 
1 680 197 

110 000 
20 000 

6 000 
5 000 
2 500 

11 500 
7 500 

25 000 
25 000 
40 000 
12 000 
30 000 
65 235 

8 000 
22 000 

3 100 
120 000 
30 000 
2 000 

250 000 

150 000 
10 000 

183 800 
15 000 

150 000 

nazaran fazlası Tertibi 

327 025 Memurlar maaşı 
4 000 Açık maaşı 

19 369 Memurlar ücreti 
623 747 Mmüteferrik müstahdemler 

23 696 Muvakkat tazminat 
17 000 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince ve

rilecek tekaüt ikramiyesi 
1 000 Kırtasiye } 
3 000 Mefruşat | 
1 900 Tenvir ' }• Merkeze ait 
5 500 Teshin | 
4 500 Müteferrika J 
5 000 Kırtasiye 
5 500 Mfruşat ve demirbaş 

20 000 Teshin 
6 000 Müteferrika 

10 000 Matbu evrak ve defatir 
9 998 Posta ve telgraf ücreti 
4 300 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 
2 000 Kira bedeli 

720 Vekâlet otomobili 
45 000 Daimî memuriyet harcirahı 

,10 000 Müfettişler harcırahı 
682 3335 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol 

vesaire masrafları. 
217 000 Bulaşıcı ve salgın hastalıklar mücadelesi umumî 

-...-. **"T^masraflan. 
87 200 Muvakkat memuriyet harcirahı 
7 000 Nakil vasıtaları 

53 300 Trahom ile mücadelenin umumî masrafları. 
2 500 Muvakkat memuriyet harcirahı 

15 000 Zührevî hastalıklarla mücadelenin umumî mas-
rafları 



134 

F. 

20 

21 

22 

23 

24 
25 
28 

32 
34 
40 
41 

B) 
1 
6 
7 

9 
13 
14 
18 
27 

29 
32 
34 
35 

M. İstenilen tahsisat 

2 
1 
.2 
3 
1 
2 
o O 
4 
5 
6 

• T 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 

1 
2 
1 

Geçen 

3 
2 

. 2 
3 

2 

17 500 
1 325 000 
150 000 

• 70 000 
4 054 665 
100 000 
57 980 
60 0Q0 
45 000 
471 523 
20 000 
700 000 
60 000 
35 000 
lO'OOO 
7 500 
50 250 
20 000 

400 000 

2 000 
1 400 000 
1 117 000 

30 000 
7 500 

108 432 
5 000 

150 000 
80 000 
60 000 

sene tahsisatının 
5 320 
40 000 
21 770 

7 500 
500 

18 000 
4 000 
500 

204 120 
1 200 
5 800 
700 

Geçen seneye 
nazaran fazlası 

2 500 
655 000 
50 000 
30 000 

1 116 823 
35 000 
23 980 
6 800 
11 800 
174 523 
7 200 

123 750 
17 000 
12 500 
9 999 
1500 
50 250 
2 000 

121 500 

1131 
3 500 

571 000 
10 000 
2 500 
12 816 
5 000 
75 000 
20 000 
60 000 

aynı istenilen t 
5 320 
40 000 
21 770 

7 500 
500 

18 000 
4 000 
500 

204 120 
1 200 
5 800 
700 

*Pei*ibi 

Muvakkat memuriyet harcirahı 
Sıtma ile mücadelenin umumî 'masrafları 
Muvakkat memuriyet harcirahı 
Nakil vasıtaları 
; Devlet hastaneleri 
Muayene ve tedavi evleri 
Verem dispanseri 
Kuduz tedavi müessesesi • 
Sıhhat merkezleri 
Doğum ve çocuk bakım evleri 
Nakil vasıtaları 
Tıp Talebe Yurdu 
Sağır, dilsiz ve körler müessesesi 
Küçük Sıhhat 'memurları mektebi 
Tekâmül tedrisatı 
Nakil vasıtalın . 
Köy sağlık memurları talebe yetiştirme masrafı 
Leyli talebe yurdu 
Refik Saydam merkez Hıfzıssıhha merkezi umumî 
masraf lan 
Nakil vasıtaları 
İskân işleri 
inşa, tesis ve tamir işleri 
Sağlık propagandası ve neşir isleri 
Sağlık müzeleri 
Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları ücreti 
Kodeksi komisyonu 
Çok çocuklu analara yardım 
Yalova kaplıcalarına yardım 
Nakil vasıtaları 

Vekil tahsisatı 
4178 sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı 
4178 sayılı kanun gereğince verilecek yakacak mm-
mı 
Tenvir 
Diğer nakil vasıtaları 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Nakil vasıtaları 
Zehirli ve boğucu gazlerden korunma malzemesi 
satınalma bedeli 
Küçük sıhhat memurları hayvan ve yem bedeli 
Harcırah ve sair masraflar 
Yüksek Sıhhat Şûrası azaları huzur ücreti 
Hususi idare bütçelerini tetkik edecek Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet mümessili ücreti 



Geçen seneye 
F. M. İstenilen tahsisat nazaran.. fazlası Tertibi 

1 000 Hükümet: tabiplikleri için alınacak tıbbî âletler 
ve malzeme bedeli 

5 000 Geçen yıl borçları 
2 00°î Eski 

C) Geçen sene tahsisatından noksan istenilen tertipler, fasıl maddeleri: 

15 3 500 1000 Melbusat 
26 1 9 999 Millî Türk Tıp; Kongresi 
30 31200 800 1437 sayılı kanun gereğincei verilecek avanslar 
39 « 3fr 000 1000- Hususi müessese ve cemiyetlerle şahıslara yardım 

Osmanlılık devrinden Cumhuriyet sıhhiyesine var denebilecek hiç bir sıhhi teşkilât ve müessese 
devredilmemiştir, bu günkü, teşkilât ve müesseseler hepimizin malûmu olduğu üzere Cumhuriyet 
devrinde kurulmuştur. Bundan dolayı iftiharlarımız yerindedir. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti kendisine hususi kanunlarla verilen D evletsıhhi hizmetlerini her sene bütçemizden ayırabil
diğimiz para-nispetinde inkişaf ettirmekte olduğu memnuniyetle-görülmektedir. Bu sene dahi fazla 
verilen bu * para ile bir kaç müessese daha açmağı kararlaştırması ve mücadele teşkilâtlarını tevsi 
için teşebbüsler almış bulunması, teşekküre lâyıktır. Fakat şu noktayı da tebarüz, ettirmek lâzım
dır ki, memleketimizin sihhi ihtiyacını karşılamak için bugünkü mevcut hastanelerimiz, faali
yette ki içtimai yardım müesseselerimiz, sıtma, firengi,. trahom,verem ve. emsali içtimai hasta
lıklarla mücadele tertip ve teşkilâtlarımız asla kâfi değildir. Memleketin sıhhi şartlarını tama
men ıslâh edecek, halkın sıhhatine zarar veren bütün âmillerle mücadele eyleyebilecek ve gele
cek nesillerin sıhhatli ve gürbüz olarak yetişmelerini sağlıyacak ve milleti sıhhi ve içtimai her 
nevi yardıma mazhar kılacak hastaneler ve sıhhi müesseseler kurmak ve teşkilât vücude getir
mek için Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçesine önümüzdeki yıllarda daha bü
yük rakamlar ayırabilmek imkânları bulunmasını ve 4459 sayılı kanunun esasları dahilinde köy sağ
lığını koruyacak elemanlar yetiştirerek faaliyete geçilmesini dilemek yerinde olur. Uzun senelerdir meş-
ruyuçu elemanlar yetiştirilerek faaliyete geçilmesini dilemek yerinde olur. Uzun senelerdir meş
gul olduğum Sıhhat, ve İçtimai Muavenet'Vekâleti bütçelerini teşkil eden tertiplerin fasıl ve mad
delerine konulan tahsisat miktarları daima hakikî, ihtiyaca uygun olarak konulduğunu ve 1944 
bütçesi de bu esasa göre ve samimî bir şekilde tanzim ve teklif edilmiş olduğu neticesine vardı
ğımı arzederim. 

Yüksek Encümenin bütçe tetkiklerine ait vermiş olduğu direktifi gözönünde tutarak Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçesini incelediğimi arz ve fasıl ve maddelerin tahlili esnasında 
mucip sebepleri ve icabeden izahları da ilâve ederek raporumu saygı ile Yüksek Encümene takdim 
eylerim. 

- . Tafcfflsafcı 
F. M, Lira Tertibi 

1 5 320 VeMİ tahsisatı 

520 lirası fevkalâde zamma ait olmak üzere 4800 lira vekil tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 
1939 v«d942ukatî^heıttqjlarHwia?bütçelere* konulan 4800 ve 5320 lira sarf edildiği görülmüştür. 

36 - 1 000 

37 5 000 
38 1 2 000 

1 206 
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Tahsisatı 

F. M. Lira Tertibi 

2 1 3 843 670 Memurlar maaşa 

Bu tertibe yapılan hakikî zam 142 655 liradan ibarettir. Şöyleki; 

Lira 

14 771 1943 yılı bütçesine noksan konuları tahsisatın ikmali için. 
23 079 Çoruh'ta '50 yataklı açılması takarrrür eden hastanenin maaşlı memurlar kadroları 

için. 
26 885 Binaları mevcut olan Maraş ve Eskişehir merkezlerinde açılacak doğum ve çocuk ba

kımevlerinin maaşlı kadroları için. 
59 463 Mevcut beş sıhhat merkezine ilâveten açılacak olan üç sıhhat merkezi için teklit 

.okunan kanun lâyihasında gösterilen maaşlı memurlara ait kadroların fevkalâde zam
la riyle birlikte tutarı için. 

11 756 Adana merkezinde açılması .tasavvur edilen bir verem mücadele dispanseri için teklif 
edilen kanun lâyihasına bağlı maaşlı kadrolarda gösterilen memurların maaşları ve 
fevkalâde zamları tutararı için. 

'2 299 İzmir fuarında yaptırılan sağlık sergisi binasının Kızılay Cemiyeti tarafından vekâlete 
bedelsiz olarak devrolunduğundan bu serginin idaresi için lüzumlu görülecek memur
lara ait teklif edilen kanun lâyihasına bağlı maaşlı kadroların fevkalâde zamlariyle 
birlikte tutarı için. 

4 402 Hifzıssıhha dairesi reisliği sıtma şubesi mutahassısı ile Trahom şubesi mütehas-
142 655 sısınm maaşlarının yetmişer liradan 80 liraya çıkarılmasından ve Sıtma mücadelesi 

şubesine 70 liralık bir mutahassıs ilâvesinden ve Teftiş heyeti reisliği kalem şefinin 
40 lira maaşının 50 liraya çıkarılmasından dolayı fark maaşlariyle fevkalâde zam 
farkları karşılığı olmak üzere hepsinin tutarı yukarıda arzolunduğu üzere 142 655 
liradan ibarettir. 
Bu maddeye iki defada münakale suretiyle 137 722 lira zammedilmiştir. 
1939 kati hesabında 2 023 376 ve 1942 katı hesabında 3 115 836 lira sarf edilmiş ve 
1943 şubat sonuna kadarda 3 003 243 lira tahakkuk kaydedilmiştir. Teklif olunan tah
sisat fiili kadronun bir senelik maaş yekûnuna tetabuk ettiği anlaşılmıştır. Münhal me
murluklardan (L) cetveline alınmak suretiyle tasarruf imkânı olmadığı anlaşılmıştır. 
Bir çok Hükümet tabiplerinin ve sıhhat memurlarının askerî vazifelerini yapmak 
üzere sık sık hizmete davet edilmelerinden dolayı kadroya ihtiyaç olduğu sebep gös
terilmiştir. 

27 264 Elâzığ hastanesi memurlarının maaşı için 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

2 7 500 Açık maaşı 
1943 bütçesine mevzu 3 500 lira tahsisat seneiçinde kâfi gelmemiş ve bu maddeye 4 000 lira 

münakale yapılarak tahsisatı 7 500 liraya çıkarılmıştır. Aynı miktar bu sene için de teklif edilmiş
tir. . )'•'* 

1939 yılı katî hesabmda 3 000 lira, 1942 yılıkatî hesabında 9 000 lira, sarf ve 1943 şubat so
nuna kadar da 6 113 lira tahakkuk ettiği görülmüştür. 
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Talisîsatı 

F. M. l i ra Tertibi 

3 1 2 454 183 Memurlar ücreti 
4258 ve 4459 sayılı kanunlara bağlı ücretli memur kadrolarının fevkalâde zamlariyle birlikte 

tutarı : 

3 076 937 liradır. 
811 452 4459 sayılı kanunla (L) cetveline alman kadrolar karşılığı. 

2 265 485 1943 yılı ihtiyaç karşılığıdır. Bu maddeye 1943 malî yılı için 2 434 813 lira tahsisat 
konulduğuna göre 169 328 lira fazla konmuş demektir. 1944 malî yılı için istenilen 
2 452 750 liraya nazaran bu maddeye hakikî zam miktarı 187 265 liradan ibaret-
bulunmaktadır. 
Bu fazlalığa gelince : 

721 Çoruh vilâyeti merkezinde yeniden açılacak hastanenin memur kadrolarının fevkalâ
de zamlariyle birlikte tutarı için ; " 

84 879 Urfa, Mardin vilâyetleri dâhilinde yapılacak 7 şubeli sıtma mücadele teşkilâtı ile 
Konya sıtma mücadelesine bağlanmak üzere Karaman'da açılacak bir şube, Bursa, Ma
nisa, Eskişehir sıtma mücadele mmtakalarmın tevsii için teklif edilecek kanun lâyi
hasına bağlı kadroların fevkalâde zamlariyle birlikte ücretleri karşılığı için. 

2 864 1944 yılında Eskişehir ve Maraş'ta açılması tekarrür eden doğumevleri ücretli me
murlarının ücret ve fevkalâde zamları karşılığı için (kanun teklif edilmiştir). 

3 228 Küçük sıhhat memurları mektebinde Maarif Vekâletinin teklifi üzerine okutturula
cak türkçe, tarih ve coğrafya dersleri için yardımcı öğretmen kadrolarının fevkalâ 
de zamlariyle birlikte tutarı. - . _ . . . , . - - - - -

1 781 Htfzıssıhha İşleri Dairesinin sıhhi mühendislik şubesi mütehassıs mühendisinin 300 
lira ücretinin 400 liraya ve Sağlık propagandası ve Tıbbi İstatistik Umum Müdürlü
ğünün propaganda ve neşriyat şubesi ressam ücretinin 170 liradan 210 liraya çıkarıl
ması için hazırlanan teklif lâyihasına göre ücret farkları fevkalâde zamları karşılığı 
için. 

93 792 1944 yılı (L) cetvelinden çıkarılacak ücretli kadrolar karşılığı için (L) cetvelinin 
son şekli 1943 yılında 811 452 lira ücretli kadrolar karşılığı - iken 1944 yılında 
717 660 lira tutarının (L) cetvelinde bırakılmıştır. 
Şu hale göre; 1944 yılı (L) cetvelinden çıkarılan kadrolar tutarı hakikî zam bun
dan ibarettir. Teklif olunan tahsisat fiilî kadroya uygundur. Bu maddeden 107 632 
lira münakale suretiyle tenzil edilmiştir. 1939 yılı katî hesabında 1 138 956 lira 
1942 hesabı katisinde 2 128 933 lira sarfedilmiş ve 1943 şubat sonuna kadar da 
2 089 313 lira tahakkuk etmiştir. 

187 265 
1 433 Elâzığ hastanesi ücretli memurları için 

Tahsisatı 
P. M. Lira Tertibi 

3 2 1 652 933 Müteferrik müstahdemler ücreti 
Bu maddeye kanulan tahsisat 1943 malî yılı içinde 4510 sayılı kanunla (D) cetvelinde yapılan 

tadilleri karşılamak üzere 100 000 lira ilâve olunarak tahsisatı 1 129 186 liraya iblâğ olunmuştur. 
Teklif olunan bütçede istenilen zam miktarı 496 483 liradan ibarettir. , •" 
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Bu fazlalık: 
Lira 

40 319 1943 malî yılı bütçesinde noksan kalan tahsisat karşılığı için, 
239 929 4510 sayılı kanunla yapılan tadillere göre ilâvesi icabeden, 

Beyanı: 
Lira 

1 309 434 4510 sayılı kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolar tutarı 
1 069 505 

239 929 
234 658 4520 sayılı kanuna bağlı cetvelde ücretleri arttırılan müesseseelere kıyasen diğer 

müesseseler müstahdemlerinin de ücretlerinin aynı sebeplerle arttırılmasından; 
5 929 Tekrar faaliyete getirilmesi düşünülen ebe talebe yurdunun müteferrik müstahdem

leri için; 
13 689 Vekâlet merkezi için bir şefle on bir daktilo ilâvesinden; 

(Vekâleti teşkil eden daire ve umum müdürlüklere 1942 senesinde 142 626 evrak 
gelmiş ve buna mukabil 114 378 evrak çıkmıştır. 1943 senesinde 143 230 evrak gel
miş ve 114 658 evrak çıkmıştır. Bu çıkan kâğıtlara nazaran Sıhhat Vekâletine de di
ğer vekâletlerde olduğu gibi kurs görmüş ve iyi yetişmiş daktilolar alınması za
rureti hâsıl olmuştur. Yetişmiş erkek daktilolar birer birer vekâletten ayrılmışlar 
ve yerlerine alınan gidenlerin yerlerini tutmamıştır. Bugün Sıhhat Vekâleti dairele
rinde doğru ve süratle yazı yazmak imkânı kalmamıştır. Bundan dolayı bir şef em
rinde ve hususi bir salonda toplu bir halde çalıştırılması düşünülen bu daktilolara 
ait teklifini yerinde bulduğumu ilâveten arzederim.) 

18 412 Çoruh vilâyeti merkezinde açılacak hastaneye ait (D) cetveline ilâve olunan kadrolar 
karşılığı için; 

23 509 Eskişehir ve Maraş vilâyetlerinde açılacak doğum Âe çoocuk bakımevlerine ait (D) 
cetveline ilâve olunan kadrolar karşılığı için; 

9 549 Yeniden açılacak sıhhat merkezlerine ait (D) cetveline ilâve olunacak kadrolar kar
şılığı için; 
Yeniden açılacak A êrem mücadele dispanserlerine ait (D) cetveline ilâve olunacak 
kadrolar karşılığı için; 

1 448 Kızılay Cemiyeti tarafından İzmir'de devredilecek sağlık sergisi binası için (D) cet
veline ilâve olunacak kadrolar karşılığı; 

5 851 Yeniden açılacak sıtma mücadele mintakalarına ait (D) cetveline ilâve olunacak kad
rolar karşılığı için; 

496 483 (D) cetvelinde bazı tadilât yapılmışolduğu tetkik olunmuştur. 
(D) cetvelinde yapılan tadilât; yeniyapılaeak teşkilât dolayısiyle ve 4510 saydı ka
nuna bağlı cetA^elde ücretleri arttırılan müesseselere kıyasen diğer müesseseler müte
ferrik müstahdemlerine de zam yapılmasından ibaret olduğu neticesine varılmıştır. 

27 264 Elâzığ Hastanesi müteferrik müstahdemleri için. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

4 110 000 Muvakkat tazminat 
4258 ve 4259 sayılı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde yazılı maaşlı Âe ücretli memurlardan 

Ankara'da vazife alanlara verilen muvakkat tazminat 1943 yılı bütçesinde kâfi gelmediğinden 
23 696 lira fazla teklif olunmuştur. 1939 katî hesabında 45104 lira ve 1942 katî hesabında 85 582 
ve 1943 şubat sonuna kadar da (67 970) lira tahakkuk ettiği görülmüştür. 
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Tahsisatı 

F. M. Lira Tertibi 

5 20 000 1630 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 

1943 malî yılına ait 3 000 liralık tahsisat kâfi gelmediğinden 17 000 lira münakale suretiyle 
bu fasla ilâve olunmuştur. 1944 yılı içi nde aynı miktarın kâfi geleceği düşünülerek bu miktar 
tahsisat istenilmiştir. Hakikî ihtiyaca yakın olarak konulan tahsisatla ikramiyeye müstahak mü
tekaitler bekletilmemiş ve derhal hakları verilmiş olacaktır. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

6 40 000 4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek çocuk zammı 

Geçen sene bütçesine konulan tahsisat kâfi gelmediğinden aynen teklif olunmuştur. 1942 katî 
hesabında 38 155 lira ve 1943 şubat sonuna kadar 35 417 tahakkuk etmiştir. 

Tahsisatı 
F . M. Lira Tertibi 

7 21 770 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

1943 yılı bütçesine konulan tahsisat kâfi gelmiş ve bu serie için de aynı miktar teklif olun
muştur. Bu sene içinde son münakale ile bu fasıldan 3 000 lira tenzil edilmiştir. 1942 katî hesabında 
18 600 lira sarf edilmiş ve 1943 şubat sonuna kadar da 14 795 lira tahakkuk ettiği görülmüştür. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

8 1 6 000 Merkez kırtasiyesi. 
1943 malî yılı için konulan 5 000 lira kâğıt ve diğer malzeme fiyatlarının yükselmesi sebe

biyle kifayet etmemiş olduğundan bu sene için 1 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
1939 katî hesabında 3 000 lira ve 1942 katî hesabında 4 000 lira sarfedilmiş ve 1943 şubat 

sonuna kadar da 5 000 lira tahakkuk eylemiştir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

2 5 000 Merkez mefruşat ve demirbaşı. 
Senelerdenberi tamir edilemiyen ve tamire pek muhtaç olduğu görülen yazı 

makinelerinin tamirlerine ve dördü müfettişlere ait olmak üzere portatif ve 
altısı sabit olmak üzere 10 yazı makinesinin mubayaasına zaruret hâsıl olmuş 
ve makinelerin bedelleri tahminen 3 900 lira tutmakta bulunmuştur. Mveut demirbaş eşyanın da 
tamirleri ve bazı müteferrik levazımın mubayaası için de ayrıca 1 100 lira tesbit edilmiş bulun
maktadır. Bu sebeplerden dolayı merkez mefruşat ve demirbaşı 3 000 lira fazlasiyle teklif edil
miştir. 1939 katî hesabında 3 700 lira ve 1942 katî hesabında 1 000 lira ve 1943 şubat sonuna 
kadar da 2 000 lira tahakkuk etmiş olduğu görülmüştür. 
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Tahsisatı 

F . M. Lira Tertibi 

12 22 000 Kira bedeli 
Bu tertibe geçen seneye nazaran 2 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. Bazı zelzele mmtaka-

larmda yeni binalar kiralanmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 1939 kati hesabında 19 540 lira 
ve 1942 kati hesabında 20 000 lira sarf edilmiş ve 1943 şubat sonuna kadar 17 419 lira tahakkuk 
kaydolunmuştur. 

Tahsisatı 
F . M. Lira Tertibi 

13 1 3 100 Vekâlet otomobili 
720 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 1939 katı hesabında 3 580 lira, 1942 kati hesabında 2 000 

lira sarf edilmiş ve 1943 şubat sonuna kadar 2 880 lira tahakkuk kaydolunmuutur. Son münakale 
ile de 700 lira zammedilmiştir. ' 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

2 500 Diğer nakil vasıtaları 
Bu madde için geçen sene alman tahsisat kifayet ettiğinden aynen teklif edilmiştir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

14. 1 120 000 Daimî memuriyet harcırahı 
Harcırah yevmiyelerine ve kara yol masraflarına % 50 zam yapıldığından ve tren ücretleri 

de aynı nispette artmış olduğundan geçen sene bu maddeye münakale ve munzam tahsisatlarla 
35 200 lira ve son münakale ile 8 000 lira ve 4459 sayılı teşkilâtı kanuniyle 10 000 lira ilâve edil
miş olduğundan 45 000 lira fazlasiyle ve hakikî ihtiyacı karşılamak üzere maddeye tahsisat ko
nulmuştur. 

1939 katı hesabında 41 300 lira ve 1942 katî hesabında'60 000 lira ve 1943 şubat sonuna kadar 
89 556 lira tahakkuk etmiş bulunduğu görülmüştür. Teklif olunan tahsisatla sene içindeki ihti
yaçları karşılayacağı anlaşılmıştır. 

Tahsisatı 
F . M. Lira Tertibi 

14 2 18 000 Muvakkat memuriyet harcırahı 
Bu maddeye konulan tahsisat geçen senenin aynıdır. Sarfiyata ait müfredat cetveli tetkik 

olunmuş ve sene için hadis olacak vaziyet kestirilemediğinden tasarruf imkânları hakkında 
katî bir fikir edinilememiştir. 

Tahsisatı 
F . M. Lira Tertibi 

3 30 000 Müfettişler harcırahı 
Harcırah yevmiyelerine % 50 nispetinde ve eren ücretlerine mühim bir nispette zamlar yapıl

mış olduğundan ve gayrimuayyen tarifeli nakil vasıtalariyle seyahat çok masrafı icabettirdi-
ğinden 1943 yılı için verilen tahsisat bu sebeplerden kâfi gelmemiş ve bu maddeye 10 000 lira 
fazla konulmuştur. Son defa yapılan münakale ile bu maddeye 2 000 lira zam yapılmıştır. Mın-
taka usulüne göre kifayet edeceği zannedilmektedir. 
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Tahsisatı 

F . M. Lira Tertibi 

3 7 500 Tenvir 
Geçen sene verilen tahsisat ihtiyara kâfi gelmiş olduğundan aynen teklif olunmuştur. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

4 40 000 Teshin 
Geçen sene bu tertibe konulan tahsisat, kömürün tonu 18 - 26,5 lira arasında ve odunun kilosu 

da 4 - 6 kuruş arasında olduğuna göre tesbit edilmiştir. Hâlen kömürün tonu 45 liraya ve odunun 
kilosu da 7 - 1 0 kuruşa yükselmiş olduğundan dolayı bu tertibe 20 000 lira fazlasiyle 40 000 lira 
teklif olunmuştur. 1939 katî hesabında tenvir ile birlikte 18 006 lira, 1942 katî hesabında 22 500 
lira sarf edilmiş ve 1943 şubat sonuna kadar 23 559 lira yalnız teshinden tahakkuk eylemiştir. 1943 
yılı içinde 3 000 lira münakale suretiyle zam yapılmıştır. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

' 5 12 000 Müteferrika 
Vilâyet ve kazalar müteferrikasını geçen seneki tahsisatla karşılamak mümkün olamamıtşrı. Eş

ya ve malzeme fiyatları da daima artmakta olduğundan vilâyetler müteferrikasını bir misli fazla
siyle 12 000 lira olarak teklif etmeye zaruret görülmüş ve bu miktar ile ihtiyacı temin etmek de şüp
heli bulunmuştur. 1939 katî hesabında 5 160 lira ve 1942 katî hesabında 4 673 lira sarfedilmiştir. 1943 
şubat sonuna kadar 5 437 lira tahakkuk eylemiştir. 

Tahsisatı . > ' 
F. M. Lira Tertibi 

10 30 000 Matbu evrak ve defterler 
Vekâlet ve vilâyetler teşkilâtında kullanılan defter, evrakı matbua ihtiyaçlarını karşılamak, kâ

ğıt, cilt, malzeme fiyatlarının yükselmekte berdevam olması yüzünden çok müşkülleşmiştir. Bu sebep
lerden 10 000 lira fazlasiyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 1939 katî hesabında 10 000 lira ve 1942 katî 
hesabında 12 000 lira sarfedilmiş ve 1943 şubat sonuna kadar 16 000 lira tahakkuk eylemiştir.. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

11 1 65 235 Posta ve telgraf ücreti 
Münakalât Vekâletinin gösterdiği lüzum üzerine 9998 lira fazlasiyle tahsisat kotıhlmuştur. 

Tahsisatı 
P. M. Lira Tertibi 

2 8 000 Telefon ve diğer muhabere ücret 
ve masrafları 

Telefon ücretleri artmış olduğundan dolayı bu tertibe de 4300 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Son münakale ile bu maddeye 1 000 lira zam olunmuştur. 1939 katî hesabında 3 200 lira ve 1942 
katî hesabında 3.200 lira sarfedilmiş ve 1942 şubat sonuna kal ar 2 865 lira tahakkuk eylemiştir. 
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Tahsisatı 

F. M. Lira Tertibi 

12 22 000 Kira bedeli 
Bu tertibe geçen seneye nazaran 2 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. Bazı zelzele mmtaka-

larmda yeni binalar kiralanmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 1939 katî hesabında 19 540 lira 
ve 1942 katî hesabında 20 000 lira'sarf edilmiş ve 1943 şubat sonuna kadar 17 419 lira tahakkuk 
kaydolunmuştur. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

13 1 3 100 Vekâlet otomobili 
720 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 1939 katî hesabında 3 580 lira, 1942 kati hesabında 2 000 

lira sarf edilmiş ve 1943 şubat sonuna kadar 2 880 lira tahakkuk kaydolunmuutur. Son münakale 
ile de 700 lira zammedilmiştir. ' 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

2 500 Diğer nakil vasıtaları 
Bu madde için geçen sene alınan tahsisat kifayet ettiğinden aynen teklif edilmiştir, 

Tahsisatı 
F . M. Lira Tertibi 

14 1 120 000 Daimî memuriyet harcırahı 
Harcirah yevmiyelerine ve kara yol masraflarına °/c 50 zam yapıldığından ve tren ücretleri 

de aynı nispette artmış olduğundan geçen sene bu maddeye münakale ve munzam tahsisatlarla 
85 200 lira ve son münakale ile 8 000 lira ve 4459 sayılı teşkilâtı kanuniyle 10 000 lira ilâve edil
miş olduğundan 45 000 lira fazlasiyle ve hakikî ihtiyacı karşılamak üzere maddeye tahsisat ko
nulmuştur. 

1939 katî hesabında 41 300 lira ve 1942 katî hesabında'60 000 lira ve 1943 şubat sonuna kadar 
89 556 lira tahakkuk etmiş bulunduğu görülmüştür. Teklif olunan tahsisatla sene içindeki ihti
yaçları karşılayacağı anlaşılmıştır. 

Tahsisatı 
F . M. Lira Tertibi 

14 2 18 000 Muvakkat memuriyet harcırahı 
Bu maddeye konulan tahsisat geçen senenin aynıdır. Sarfiyata ait müfredat cetveli tetkik 

olunmuş ve sene için hadis olacak vaziyet kestirilemediğinden tasarruf imkânları hakkında 
katî bir fikir edinilememiştir. 

Tahsisatı 
F . M. Lira Tertibi 

3 30 000 Müfettişler harcırahı 
Harcırah yevmiyelerine % 50 nispetinde ve eren ücretlerine mühim bir nispette zamlar yapıl

mış olduğundan ve gayrimuayyen tarifeli nakil vasıtalariyle seyahat çok masrafı icabettirdi-
ğinden 1943 yılı için verilen tahsisat bu sebeplerden kâfi gelmemiş ve bu maddeye 10 000 lira 
fazla konulmuştur. Son defa yapılan münakale ile bu maddeye 2 000 lira zam yapılmıştır. Mın-
taka usulüne göre kifayet edeceği zannedilmektedir. 
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Tahsisatı 

F. M. Lira Tertibi 

4 1 Yabancı memleketlere gönderile
ceklerin harcırahları 

Ecnebi memleketlere kimsenin gönderilmesi mevzuubahis olamıyacağmdan maddenin muha
fazası için bir lira konulmuştur. 

Tahsisatı 
P. M. Lira Tertibi 

15 3 500 Melbusat 
Hademelere geçen sene palto yaptırılmış olduğundan dolayı 1 000 lira noksaniyle. 3 500 lira 

istenilmiştir. 1939 katî hesabında 1 500 lira, 1942 katî hesabında 3 750 lira sarfedilmis ve 1944 
şubat ayı sonuna kadar 4 400 lira tahakkuk eylemiştir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

16 2 000 3335 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi, yol vesair mas
rafları 

Geçen sene verilen tahsisat kâfi gelmemiş, 500 liralık bir zam yapılmıştır. Muayyen ve gay-
rimuayyen tarifeli nakil vasıtalarında masraflar fazlalaşmış olduğundan 682 lira fazlasiyle teklif 
edilmiştir. 1939 katî hesabında 1318 lira ve 1942 katî hesabında sarf ve 1944 şubat sonuna kadar 
723 lira tahakkuk yapılmış olduğu görülmüştür. 

: ''" Tahsisatı 
F. M. Lira ' Tertibi 

17 1 250 000 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
mücadele umumî masraflar 

1943 yılı bu maddeye konulan 33 000 lira tifüs salgını sebebiyle kifayet etmemiş ve 200 000 
lira munzam tahsisatla bu madde 233 000 liraya iblâğ olunmuş ve son münakale ile 200 000 lira 
zaınmedilmiştir. Salgın hastalıkların seyri ve dünya vaziyeti sebebiyle ve malzeme fiyatlarının 
yüksekliği dolayısiyle 17 000 lira fazlasiyle 250 000 lira olarak teklif olunmuştur. 1939 katî 
hesabında 255 lira ve 1942 katî hesabında 45 OOOlira sarfedilmis ve 1944 şubat sonuna kadar 
114 671 lira tahakkuk yapılmıştır. 
tır. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

2 150 000 Muvakkat memuriyet harcırahı 
Geçen yıl bu maddeye mevzu 62 800 liralık tahsisat kâfi gelmemiş ve 10 000 liralık munzam 

bir tahsisatla 162 800 liraya iblâğ olunmuştur. Bu sene için 87 000 lira fazlasiyle 150 000 lira tek
lif edilmektedir. Yurdun her tarafında çalışmakta olan müteaddit mücadele ekiplerinin seyahat 
ve ikamet yevmiyeleri ile zaruri masrafları bu tertipten verilmekte olduğundan ancak ihtiyacı 
karşılıyabileceği anlaşılmıştır. 1942 katî hesabında 84 400 lira sarfedilmis ve 1944 şubat sonuna 
kadar 140 153 lira tahakkuk kaydeylemiştir. 
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Tahsisatı 

F. M. Lira Tertibi 

3 10 000 Nakil vasıtaları 
Salgın hastalıklara karşı mücadele artmış olduğundan nakil. vasıtalarına olan-ihtiyaç derkâr 

dır. Bu itibarla 7 000 lira fazlasiyle bu tertip için 10 000 lira teklif olunmuştur. 1942 katı hesa
bında 3 400 lira sarf edilmiş ve 1944 şubat sonuna kadar 2985 lira tahakkuk eylemiştir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

18 Trahom ile mücadele 
1 183 800 Umumî masraflar 

Bu maddeye 53 300 lira fazlasiyle 183 800 lira teklif olunmuştur. İstenilen bu para ile : 

Lira 

163 800 225 yataklı ve 149 iaşeye tabi personelli hastane ve dispanserin iaşe, ilâç, ve sair umu
mî masrafları (günde vasati 120 kuruştan 374X120X365=163 812); 

6 500 15 yataklı Aktakya hastanesinin iaşe, ilâç ve sair masrafları (15X120X365 = 0 570). 
13 500 50 köy göz tedavi evinin bir yıllık idare masrafları ilâç vesair bedeli. 

1939 kati hesabında Trahom müessesesi için 271 471 lira ve 1942 katî hesabında tra
hom müiadelesi umumî masrafları için 133 000 lira sarf edilmiş ve 1944 şubat sonuna 
kadar 128 852 lira tahakkuk kaydedilmiştir. 

183 800 • ' 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

2 15 000 Muvakkat memuriyet'harcırahı 
1943 yılı tahsisatı kâfi gelmemiştir. Mmtakalarmda daimî surette mücadele faaliyetini tabip 

etmek mecburiyetinde olan doktor ve sıhhat memurlarının harcırah ve masarifi zaruriy el erini te
min için 2 500 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 1942 katî hesabında 10 000 lira sarf edilmiş ve 
1944 şubat sonuna kadar 1 650 lira tahakkuk kaydedilmiştir. 

Tahsisatı ^ 
F. M. Lira Tertibi 

3 4 000 Nakil vasıtaları 
Gecen sene verilen tahsisatla, hasta ambulansı şeklinde olan nakil vavsıtaları idare edilmiş ve 

tahsisat kâfi gelmiş olduğundan aynen teklif olunmuştur. 1942 katî hesabında 4 000 lira sar-
fedilmiş ve 1944 şubat sonuna kadar 2 000 lira tahakkuk etmiştir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

19 Zührevi hastalıklarla mücadele 
1 150 000 Umumî masraflar 

Bu maddeye konulan tahsisat geçen seneye nazaran 15 000 lira fazla teklif olunarak 150 000 
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liraya baliğ olmuştur. Bu para ile 

Lira 

29 260 İcar, kurs vesair müteferrik masraflariyle 25 yataklı ve 7 iaşeye tabi personelli Ankara 
Emrazı Zühereviye Hastanesinin bir senelik umumî masrafları. 

120 740 Satın alınacak frengi ilâçları ve tedavi malzemesi ve idare masrafları 
1939 yılı katî hesabında zührevî hastalıklar için 313 757 lira sarfedilmiş ve 1942 

katî hesabında umumî masraflara 113 000 lira-sarfolunmlştur. 1944 şubat sonuna kadar 
112 169 lira tahakkuk etmiştir. 

150 000 ; ü v 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

2 17 500 Muvakkat memuriyet harcırahı 
1943 yılında bu maddeye konulan tahsisat kâfi gelmediğinden dolayı 2 500 lira fazlasiyle 17 500 

lira teklif olunmuştur. 1942 yrlı katî hesabında 12 000 lira sarfedilmiş ve 1944 şubat sonuna kadar 
14 029 lira tahakkuk etmiştir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

20 Sıtma ile mücadele 
1 1 325 000 Umumî masraflar 

1943 yılında bu madde için istenilen tahsisatın 655 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. Sıtma 
mücadele mmtakalarinın tevsii sebebiyle alınacak Atebrin ve kinin bedelleriyle sair ilâç ve bilûmum 
mücadele masrafları karşılığı olarak teklif olunmuştur. 7939 yılı katî hesabında 1 381 920 lira umum 
sıtma mücadelesi için ve 1942 yılı katî hesabında 642 lira umumî masraflar için sarfedilmiştir. 1944 
şubat sonunda kadar 624 831 lira tahakkuk etmiştir. Son münakale ile bu maddeye 116 000 lira 
zam kabul olunmuştur. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

2 150 000 Muvakkat memuriyet harcırahı 
Geçen sene bu maddeye konulan tahsisat kâfi gelmemiş bundan dolayı 50 000 lira fazlasiyle 

150 000 lira teklif olunmuştur. Son münakale ile 20 000 lira zammedilmiştir. 1942 yılı katî hesabında 
73 000 lira sarfedilmiş ve 1944 şubat sonuna kadar 111 474 lira tahakkuk eylemiştir. 

Tahsisatı 
F . M. Lira Tertibi 

3 70 000 Nakil vasıtaları 
Mücadele mmtakalanndaki nakil vasıtaları çok eskiden satın alınmış ve kâffesi esaslı bir tamire 

ihtiyaç göstermekte bulunmuştur. Mubayaasına zaruret görülen yedek aksam ve malzeme bedelleri 
pek çok artmış olduğundan bu maddeye 30 000 lira fazla teklif edilmiştir. Son münakale ile btı 
maddeye 10 000 lira zammedilmiş ve 1942 malî yılı katî hesabında 40 000 lira sarf olunmuş ve 
1944 şubat sonuna kadar 40 000 lira tahakkuk kaydolunmuştur. 
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Tahsisatı 

F . M. Lira Tertibi 

21 Hastane, Sıhhi ve içtimai Mua
venet müesseseleri 

1 4 054 665 Devlet hastaneleri 
Geçen sene bu maddeye konulan 2 887 842 Ura kâfi gelmemiş ve 300 000 liralık ve son mü

nakale ile de 100 000 liralık munzam bir tahsisatla bu tertip 3 287 842 liraya çıkarılmıştır. 1944 
yılı için de 712 658 lira fazlasiyle 3 900 000 liraya iblâğ edilmektedir. Bu para ile: 

Lira 

3 674 820 Yatak adedi 5035, iaşeye tabi personel adedi 1677 ki ceman 6712 iaşe ve diğer umu
mî masraflardan bir kişiye isabet eden bir günlük ihtiyaç miktarı 1943 yılı için 150 
kuruş hesaplanmıştır. 
6712 X 365 X 150 = 3 674 820. 

50 000 Faaliyete geçmek üzere olan kemik ve mafsal veremi hastanesinin noksanlarının ik
mali için. 

41 000 Çoruh vilâyet merkezinde açılacak 50 yataklı Artvin hastanesinin umumî masrafları 
için. 
75 X 365 X 15 =• 41 062. 

30 000 Artvin hastanesinin tesis masrafı. 
115 000 İnşaatı ikmal edilmek üzere olan Trabzon Numune Hastanesinin malzeme ve tesis 

masrafları için. 1939 kati hesabında 1 334 937 lira ve 1942 yılı katî hesabında 
587 000 lira sarf edilmiş ve 1944 şubat gayesine kadar 3 072 298 lira tahakkuk kay-
dolunmuştur. 

3 

4 

900 
154 

054 

000 
665 

665' 

Elâzığ hastanesi için 

F. M. 
Tahsisatı 

Lira Tertibi 

2 100 000 Muayene ve tedavi evleri 

Bu maddeye 35 000 lira fazla teklif olunmakta ve tahsisatı 100 000 liraya iblâğ edilmektedir. Bu 
tahsisatla: 

Lira 

65 000 Beş yataklı olmak üzere mevcut 175 muayene ve tedavi evinin vasati bir yatak günde bir 
liradan iaşe ve umumî masrafları için. 

18 000 Yeniden açılacak 12 muayene ve tedavi evinin beherinin 1 500 lira hesabiyle tesis masraf
ları ve kira bedelleri için. 

17 000 Köy eğitmenlerine verilecek sıhhat çantası için. 4274 sayılı kanunun 56 neı maddesi 
hükmü, mucibince sıhhi çanta verilmesi zaruri olan eğitmen adedi 1 306 ya baliğ olmuştur. 
1939 yılı katî hesabında 60 205 lira 1942 katî hesabında 50 000 lira sarf edilmiş ve 1944 
şubat sonuna kadar 54 501 tahakkuk görülmüştür. 

100 JDOO 
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Tahsisatı 

F. M. Lira Tertibi 

3 57 980 Verem dispanserleri 
Geçen sene açılan ve bu sene de açılacak olan verem mücadele dispanserlerinin tesisatının ik

mali için, röntgen cihazları, demirbaş işleri, mefruşat ve diğer müteferrik tesisat levazımı için ge
çen sene bu maddeye konulan tahsisata ilâvesine ihtiyaç göülen 23 980 lira fazlasiylc 57 980 lira 
teklif olunmuştur. 1939 yılı katî hesabında46 000 lira ve 1942 katî hesabında 17 300 lira sarfedilmiş 
ve 1944 şubat sonuna kadar 18 045 lira tahakkuk eylemiştir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

4 60 000 Kuduz tedavi müesseseleri 
Kuduz tedavi müesseselerinde yatak adedi 100 dür. İaşeye tabi personel ise 27 dir. Şahıs başına 

gündelik 15 kuruş hesapolunduğuna göre senelik ihtiyaç 69 592 liradır, istanbul Kuduz tedavi evi
nin senelik kirası olan 10 600 lira buna ilâve olunursa bu miktar 80 000 liraya baliğ olur. Şu ka-
darki kuduz tedavi müesseselerinin bütün yataklarının bir sene içinde daimî olarak dolu olmıyacağı 
cihetle bu hesaptan tasarruf edilmektedir. Bu maddeye geçen seneye nazaran 6 800 lira fazlasiylc 

60 000 lira istenilmekte ve bununla ihtiyaç teinin olunabileceği anlaşılmaktadır. 
1939 yılı katî hesabında 35 000 lira ve 1942 yılı katî hesabında 56 000 lira sarfedilnıiş ve 1944 

şubat sonuna kadar 51 900 lira tahakkuk etmiştir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

5 45 000 Sıhhat merkezleri 
4258 sayılı kanun mucibince mevcutlara ilâveten üç sıhhat merkezi daha açılacağından buha

rın tesis, müteferrika masraflariyle umumî masraflarını karşılamak üzere 11 800 lira bu maddeye 
fazla konulmuş ve 45 000 lira tahsisat istenilmiştir. 1939 yılı katî hesabında 20 000 lira ve 1942 
hesabında 22 700 lira sarf edilmiş ve şubat sonuna kadar da 32 207 lira tahakkuk kaydolunmuştur. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

6 471 523 Doğum ve çocuk bakım evleri 
Geçen sene bu maddeye konulan 297 000 liralık tahsisata 4459 sayılı kanunla köy ebesi, olarak 

yetiştirilecek köy enstitüleri talebeleri için 78 705 lira munzam tahsisat verilerek 375 705 liraya 
iblâğ olunmuştur. Buna nazaran bu sene için bumaddeye 95 818 lira ilâvesiyle 471 523 lira teklif 
edilmiştir. 

Lira 

Hâlen mevcut doğum ve çocuk bakımevlerinin hasta yatak adedi 305 dir Bu müessese
lerin iaşeye tabi personel adedi de 164 dür. Köy ebesi olarak yetiştirilecek talebe adedi 
ise 95 olduğundan ceman 564 dür. 1943 malî yılında bu müesseselerde bir yatak için 182 
kuruş sarfedilnıiş olduğundan, 564X 162X 365 = 374665 liraya ihtiyaç olduğundan, 
Yeniden açılacak iki doğum ve çocuk bakımevleri masrafları karşılığı; 
Her birinde X 20 yatak 

10 iaşeye tabi personel olduğuna göre 

2X30 = 60 . 
60 X 1182 X 365 = 37 858 

374 635 

37 858 
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Tahsisatı 

F. M. • Lira Tertibi 

Lira 

40 000 Yeniden açılacak iki doğum evinden beherinin 20 000 liradan tesis masrafı için, 
19 000 4459 sayılı kanunun 11 nci maddesi mucibince köy ebelerine verilecek teçhizat bede

liyle sıhhi malzeme karşılığı için (95 talebe için 60 liradan teçhizat bedeli karşılığı 
5 700 lira ve 95 talebenin beherine v erinecek sıhhi malzeme için 140 liradan 13 300 
liraki ceman 19 000 l i ra ) ; ' 

1939 katî hesabında 104 573 lira ve 1942 katî hesabında 212 000 lira sarfedilmiş ve 
1944 şubat sonuna kadar 351 219 lira tahakkuk kaydedildiği görülmüştür. 

371 520 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi ' 

21 7 20 000 Nakil vasıtaları 
Devlet hastanelerinde mevcut motorlu nakil vasıtaları çok evvel satın alınmış ve pek yıpran

mış ve esaslı tamire muhtaç bir halde bulunmuştur. Yeni açılacak sıhhi müesseseler için de nakil 
vasıtası mubayaa edileceğinden bu madde için istenilen tahsisat geçen seneye nazaran 7 200 lira 
fazlasiyle 20 000 liradan ibaret bulunmaktadır. 

1942 malî hesabında 12 900 lira sarfedilmiş ve 1944 şubat sonuna kadar 10 300 lira tahakkuk 
eylemiştir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

22 Mektepı müessese, yurtlar 
1 700 000 Tıp talebe yurdu 

1942 katî hesabında 12 900 lira sarfedilmiş fayet edeceği anlaşılmıştır. Buna nazaran umumî 
masrafı 1 153 X 166 X 365 = 698 702 liraya baliğ olmaktadır. 

Yurt için geçen sene bu maddeye 576 250 lira konulmuş ve tahsisat kifayet etmediğinden do
layı 97 000 liralık bir münakale de yapılmak suretiyle tahsisatı 673 250 liraya iblâğ edilmiştir. 
Bu sene için 123 750 lira fazlasiyle (Münakale hariç) 700 000 lira teklif olunmaktadır. 

1939 katî yılı hesabında 287 350 lira ve 1943 yılı katî hesabında 531 500 lira sarfedilmiş ve 
1944 şubat sonuna kadar 575 319 lira tahakkuk etmiştir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

2 60 000 Sağır, dilsiz ve körler müessesesi 
Bu müessesenin talebe kadrosu 150 dir. îaşeye tabi personel ise 22 dir. Geçen sene bu mad

deye konulan 43 000 lira ile idare mümkün olamıyacağı anlaşıldığından 17 000 lira fazlasiyle 
6ü 000 lira teklif edilmektedir. 

. 1939 katî hesabında 29 950 lira, 1942 katî hesabında 32 500 lira sarfedilmiş ve 1944 şubat 
sonuna kadar 37 750 lira tahakkuk kayd olunmuştur, 
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Tahsisatı 

P. M. Lira Tertibi 

3 35 000 Küçük sıhhat memurları mektebi 
Küçük sıhhat memurlar mektebinin talebe kadrosu 50, iaşeye tabi personel adedi 12 dir. 

1943 yılında bir kişi için 145 kuruş sarfedilmiş olduğundan buna nazaran 62 X 145 X 365 =. 
32 813 liraya ihtiyaç vardır. Bu mektepte Türkçe, Türk tarihi, Türk coğrafyası, jimnastik ve 
askerlik bilgileri öğretmenleri için de 2 200 liraya ihtiyaç olduğundan bu sene bu mektebin ida
resi için 35 013 liraya ihtiyaç görülmektedir. Bundan dolayı geçen seneye nazaran 12 500 lira 
fazlasiyle 35 000 lira teklif edilmektedir. 

1939 katî hesabında 15 000 lira vee 1942 katî hesabında 26 500 lira sarfedilmiş ve 1944 şubat 
sonuna kadar 27 200 lira tahakkuk etmiştir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

4 10 000 Tekâmül tedrisatı 
Son senelerde tıbbi sahalarda husule gelen son terakkiyatı fenniye hakkında memurini sıh

hiyeye tekâmül tedrisatı yaptırılması lüzumlu görülmüş ve bundan dolayı fazla tahsisat teklif 
olunmuştur. 

1939 katî hesabında 19 071 lira sarf olunmuştur. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

5 7 500 Nakil vasıtaları 
Geçen sene bu maddeye konulan tahsisat tedris müesseselerine ait nakil vasıtalarının tamirle

rine kifayet etmediğinden dolayı bu sene 1 500 lira fazlasiyle 7 500 lira teklif edilmiştir. 
1942 katî hesabında 4 250 lira sarfedilmiş ve 1944 şubat sonuna kadar 4 500 lira tahakkuk 

etmiştir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

6 50 250 Köy sağlık memurları talebe ye
tiştirme masrafı 

4459 sayılı kanunla 1943 yılı bütçesinin 476 neı faslına 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 1944 
malî yılı için geçen seneye nazaran 40 250 lira ilâvesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuş ve bu mad
deye konulan 50 250 lira tahsisatla: r 

Lira 

47 250 Köy sağlık memurları talebesinin tatbikat masrafları için, bu para, 1944 yılı için köy enstitü
lerinden ayrılacak 300 köy sağlık memuru talebesine yaptırılacak tatbikatta talebelere yol 
masrafı, tatbikat müddetine münhasır iaşe bedeli, ibate vesair umumî masraflarının 4459 
sayılı kanun mucibince ödenmesi icabet mektedir. Tatbikat müddeti 90 gün ve beher gün 
için talebelere gidip gelme yol masrafları ve yevmiyeleri için 100 kuruştan 300 X 90 X 100 
= 27 000 lira ve günde 75 kuruş hesabiyle bu talebelerin iaşe ve ibate vesair umumî 
masrafları karşılığı 300 X 90X75 = 20 250 lira ki, ceman 47 250 lira sarfı icabetmekte ve 
talebelere tedrisat levazımı ve diğer gerekli tesisat bedelleri için de 3 000 lira kifayet ede
ceği hesaplanmaktadır. Şu hale göre 50 250 liraya ihtiyaç bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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Tahsisatı 

F . M. Lira Tertibi 

22 7 20 000 Leyli ebe yurdu 
1938 senesinden evvel mevcut olan leylî ebe yurdunun, ebe yetiştirilmesi hususundaki ihtiyaç se

bebiyle yeniden açılması ve mecburi hizmetli ebeyetiştirilmesine zaruret hâsıl olmuştur. Şimdilik 
15 talebe kadrosu ve beş iaşeli personel ile birlikte 20 ye baliğ olacaktır. Şahıs başına 150 kuruştan 
iaşe ve umumî masrafları için 150 X 20 X 365 = 10 950 lira ile tesis masrafı olmak üzerede 905 
liraya lüzum görülmüş ve ceman bu maddeye yeniden 20 000 lira ilâve olunmuştur. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

23 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıh-
ha müessesesi ve Hıfzıssıhha 
mektebi 

1 400 000 Umumî masrafları 
Aşı ve serum istihsalinin ve bilhassa tifüs aşısı hazırlanmasının çok pahalı olması ve mütema

di surette bu gibi maddelere ihtiyaç bulunması sebebiyle geçen senesi tahsisata 50 000 liralık 
munzam bir tahsisat ilâve olunmuştur. Bu sene için de bu maddeye 121 500 lira fazlasiyle 
400 000 lira teklif edilmiştir. 

1939 yılı kati hesabında 170 000 lira ve 1942 yılı katî hesabında 255 000 lira sarf edilmiş ve 
1944 şubat sonuna kadar 326 000 lira tahakkuk etmiştir. 

Tahsisatı • 
F. M. Lira Tertibi 

. 2 2 000 Nakil vasıtaları 
Geçen sene verilen tahsisat kâfi gelmediğinden bu sene için 1 131 lira fazlasiyle bu madde 

2 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

Tahsisatı 
. F. M. Lira Tertibi 

, 2 4 1400 000 îskâıvişleri 
Muhacirlerin iskân, iaşe, ibate• masraflariyle merkez ve mülhakat daireler masrafları ve bilû

mum ücretler, istimlâk, tohumluk, harcırah, arazi tevzii komisj^onu masrafları için geçen seneye 
nazaran 3 500 lira fazlasiyle 1 400 000 lira istenilmektedir. 

Tahsisatı 
F . M. Lira Tertibi 

25 1 117 000 înşa, tesis ve tamir işleri 
Bu fasla konulan tahsisatın 866 360 lira, başlanmış olan inşaat için 230 000 lira, tamirat için 

ve 19 323 lira tesis için istenilmektedir. 
Başlanmış inşaatın ikmali karşılığı olmak üzere istenilen 866 360 lira aşağıdaki yerlere sarfo-

lunacaktır: . 

I - înşaat : 
351 860 lirası; inşaatı devam etmekte olan Trabzon Numune Hastanesinin bakiyei inşaatı 

içindir. Bu hastane için 1937 yılında 150 000 liraya toprak tesviyesi ve temel kat lan ihale edilmiş 
ve bitmiştir. 15 . X I . 1938 tarihinde 737 044 lira bedeli keşiften % 10,75 noksaniyle müteahhit 
Memet Doğan'a 657 812 liraya ihale edilmiştir. 

Son istihkak raporuna nazaran müteahhidin yaptığı is 050 249 liralıktır. Son defa 5 948 lira-
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lık bir düyun ilmühaberi göndermiştir. İnşaatın devamı müddetinee iktisadi vaziyet sebebiyle 
Devlet Şûrasının da mütalâası alınarak iki defa zeyil mukavele ile vahidi fiyat tadilâtı ve müd
det temdidi yapılmıştır. 7 . X I I . 1938 tarihinden itibaren 450 iş günü kabul edilmiş ve 23 . V I . 
1941 den itibaren de 200 iş günü uzatılmıştır. Zeyil mukavele ile temini mümkün .olmıyan bir 
kısım tesisat ve bazı mahdut inşaat mukaveleden çıkarılmıştır. Bunlar yeniden 1943 yılında ek
siltmeye konulmuş ve Vekiller Heyetinden alınan 27 . X I . 1943 tarih ve 3184 sayılı kararnameye 
istinaden sâri taahhüde bağlanarak 593 216 lira keşif bedel üzerinden 4 . X I . 1943 tarihinde ve 
on binde bir tenzilâtla müteahhit Arif Çubukçu, firmasına ihale edilmiştir. 

1943 malî yılı içinde 300 000 liralık bir kısmı ikmal edilmiş olacaktır. 1944 bütçesine yapıla
cak inşaatın % 20 fazlası da gözönüne alınarak 351 860 lira konulmuştur. 

Bu inşaat esasen mütehavvil fiyat esası üzerinden Vekiller Heyeti kararma istinaden % 15 
ten fazla fiyat farkı olursa müteahhide ödenmek şartiyle ihale edilmiştir. Nafia Vekâleti ise 
2 1 . I I I . ' 1944 tarihli yazısiyle 1944 senesi içinde inşaatın ikmali için 411 000 liraya ihtiyaç gös
termektedir. Bu sene istenilen 351 860 lira ile beraber bu hastane için sarfedilen para 1 158 904 
liraya baliğ olacaktır. 

Lira • 

14 500 istanbul Çocuk Hastanesinin inşaatı devam eden poliklinik binasının üst katı için
dir. Çocuk hastanesinin mühim ihtiyaçlarından olan poliklinik binasının alt katı 
evvelce inşa edilerek hasta çocukların dışarıda, açıkta beklemeleri önlenmiş ise de 
sâri olmaları muhtemel hastalar mümkün mertebe tecrit edilmek suretiyle bekletil
melerine bu suretle kısmen imüân bulunmuştur. Bu ihtiyacın tam olarak karşıla
nabilmesi için bu binanın üst katının da inşasının zaruri olduğu anlaşılmıştır. 

500 000 Ankara Tıp fakültesi müştemilâtından olma küzere Ankara doğum evi ve nisaiye kli
niği inşaat ve tesisatı için istenilmektedir. ; ! İ - '^ 
Bu bina 752 249 lira bedeli keşif üzerinden % 4,75 tenzilâtla 4 . X . 1938 tarihinde 
Bmlâkbank Yapı Limited şirketine ihale edilmiştir. Bu inşaat 1 . IX . 1940 tarihinde 
ikaml edilmek üzere sari taahhüde bağlanmıştır. Şirket bir seneye yakın teşkilâtını 
ikmal edip inşaat için lâzımgelen malzeme ve istihzaratl tamamlayıp işe başlamamış
tır. Vekâletin mukaveleyi feshedeceğine dair verdiği son tebliğ üzerine işe başlamış 
ise de, inşaata gayet ağır şekilde devam edilmiş ve ihale tarihinden ikmal tarihi olan 
1 . IX . 1940 tarihine kadar geçen 23 ay içinde 752 249 liralık iş yapmağı şirket ta
ahhüt ettiği halde vukuf ehlince yapılan tesbit neticesine göre 49 günlük bir müddet 
tecavüzü de bulunduğu halde ancak 281 557 liralık iş yapmıştır ki, taahhüdünün an
cak üçte birine yakın iş yapmış demektir. Bu vaziyet Başvekâlete arzedilmiş ve-
Maliye Vekâletinin de ayrıca mütalâası alındıktan sonra Devlet Şûrasının verdiği ka
rar üzerine mukavele fesholunmuştur. 
Cihan harbinin inşaat işlerine olan büyük tesiri sebebiyle inşaat bir müddet durdurul
muş ve sonra müteahhit şirket hesabına açılan eksiltmelere talip çıkmaması yüzünden 
2590 sayılı müzayede ve münakaşa kanunun 50 nci maddesinin (E) fıkrası mucibince 
Vekiller Heyeti kararı üzerine (1 . I I I . 1941 tarih ve 2/15291 sayılı) inşaata emane
ten başlanmıştır. 
Karabük'ten ve ticaret ofisince ithal olunan demirlerden istifade edilerek demir ihtiya
cı temin edilmiş ve çimento ihtiyacı da İktisat Vekâletince aylık kontenjanlara raptedi
lerek temin edilmek suretiyle inşaata emaneten devam edilmiştir. 
Mütaahhit binayı bıraktığı vakit binanın yalınız birinci ve ikinci kısımları beşinci katla
rına kadar (Çatı hariç) yapılmıştı. 3 ncü, 4 ncü ve beşinci kısımların temelleri dahi atıl
mamıştı. Emaneten işe başlandıktan bugüne kadar birinci ve ikinci kısımların çatı, kiremit 
ve çinko işleri kamilen bitirilmiştir. 4 ncü ve 5 nci kısımların son üst kat beton armeleri 
ikmal edilmiş üçüncü kısmın üst son, beton armesine kadar yapılmıştır. înşaatm ikmali 
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için tuğla ihtiyacı temin edilmiş ve hazır bulunmuştur. Çimentonun da bu sene için kâfi 
miktarı hazır bulunmamaktadır. Bu suretle şirkete yapılan tediyat ile beraber 3 1 . X I I . 
1943 tarihine kadar 621 083 liralık inşaat ikmal edilmiştir. 1944 malî yılında binanın 
yalınız inşaat kısmının ikmali için 500 000 liraya ihtiyaç olduğundan bu miktar tah
sisat konulmuştur. Binanın inşaatı ikmal edildikten sonra tesisatı için de bir milyon 
küsur liraya ihtiyaç olduğu bildirilmiştir, inşaatın ikmalinden sonra bu hususlar derpiş 
olunacağı anlaşılmıştır. ; 

I I - Yapılması zaruri tamirat masrafları karşilıği olarak da 230 764 lira istenilmektedir. Bu 
paranın: <. ^- > - : 

Lira 

47 688 Erzincan Hastanesi binasiyle diyarlarının tamiri içindir. Büyük yer sarsıntısından sonra 
Kızılay tarafından Erzincan'da inşa ettirilmiş bulunan hastanenin gerekli inşaat ve te
sisatı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince ikmal edilmek üzere idaresi vekâlete 
devrolunmuştur. Binanın çatlamış olan bazı ana divarlarının tahkimi, hastanede yapılması 
lüzumlu tesisatın ikmali ve tamire muhtaç sair aksamın tamamlanması için keşfe göre 
41 687 lira ve bahçeye divar çevrilmesi zaruri olduğu bildirildiğinden bunun için de 6 000 
liraya ihtiyaç gösterilmektedir. 

84 993 Müteferrik ve ekserisi eski ve ahşap, kiralı binalarda bulunan Tıp talebe yurdu kısımla
rından Hazineye ait olan ve eskiden bakteriyolojihane olarak kullanılan birinci şube bi
nasiyle merkez binasının tamirleri hususu Maliye Vekâleti Millî Emlâk Umum Müdür
lüğünden bildirilmiş ve keşif bedelleri üzerine bu miktar tahsisat ayrılmıştır. 

35 000 Diyarbakır Numune hastanesinin otopsi yeri ve çamaşırhanesi için istenilmektedir. Has
tane yandıktan sonra inşa edilmiş olan yeni binanın o zamandanberi bir kısım tamirata 
ihtiyacı bulunmakla beraber noksan olan otopsi yeri, su deposu ve su tesisatı ve bil
hassa çamaşırhanesinin tamiri tahmini keşfe göre 35 000 liraya ihtiyaç görülmüştür. 

10 000 istanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasının tamiri içindir. Binanın bu
lunduğu cadde belediyece genişletilmiş binanın merdivenleri kaldırılmış ve ön cephe çıkın
tısının da caddeye tecavüz eden kısmının ıslahı icabettiğinden ve bina esasen pek fazla 
tamire muhtaç olduğundan keşfe göre teklif edilmiştir. 

İ l 597 Antakya Hastanesinin umumî tamiratından olmak üzere gasilhane binasının dereye 
doğru kaymak tehlikesini önlemek ve burada icabeden tesisat ve umumî tamirat yapıl
mak üzere keşfe göre 11 597 liraya ihtiyaç olduğu Maliye Vekâleti Millî Emlâk Umum 
Müdürlüğünden bildirilmiş ve bu binanın tamiri lüzumuna işaret edilmiş olduğundan 
dolayı bu tahsisat istenilmiştir. 

10 106 istanbul Küçük Sıhhat Memurları Mektebi evvelce neharî idi. Geçen senelerde Çorum'-
daki Leylî Küçük Sıhhat Memurları Mektebi de buraya nakledilerek kadrosu tevsi edil
miş ve burada yapıması lüzumlu tamirat ve inşaat için Maliye Vekâleti Millî Emlâk 
Umum Müdürlüğünden bedeli keşfe göre bu miktar tahsisat konulması bildirilmiştir. 

17 500 Kars, Konya, Balıkesir Doğum ve çocuk Bakım evleri binalarının tamiri için. 
10 433 Dinar, Alaca, Dörytol, Bodrum Dispanser binalarının tamiri için. 

3 447 Sivas Kuduz Tedavi müessesesinin gerekli tamiri için keşfe göre istenilen tahsisattan 
ibarettir. 

230 764 
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III - Yapılması zaruri tesisat için de 19 329 lira tefrik edilmiştir. 
7 329 Antakya hastanesine Röntgen cihazı için temini zarurî olan yüksek tevettürlü elektrik 

cereyanı tesisatı karşılığı olmak üzere keşfine göre tefrik edilen; 
12 OOO Haydarpaşa Emrazı Sariye hastanesinin hasta kabul mahallinin ve hamam mahallerinin 

tükrük hokkaları takim odasının ve hademe abdesthanelerinin ıslahı için yapılan keş
fe göre tefrik edilmiştir. 

19 329 

înşa, tesis ve tamir için 1944 yılı bütçesinin bu faslına konulan 1 117 000 lira tahsisatın sure-* 
ti sarf ve tevzii bundan ibarettir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

26 1 Milli Türk Tıp kongresi 
Her üç senede bir toplanmakta olan Kongre 1943 senesinde toplanmış olduğundan bu sene tah

sisata lüzum olmadığı ve ancak faslm muhafazası için bir lira konulmuş olduğu; 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

27 500 Zehirli ve boğucu gazlardan ko
runma malzemesi satmalına be
deli 

1943 malî yılında konulan tahsisat kâfi geldi ğinden dolayı bu sene için de aynen beş yüz lira 
teklif olunmuştur. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

28 Sağlık propagandası ve neşri
yat işleri 

1 30 000 Propaganda ve neşriyat işleri 
Memleketimizin muhtelif kısımlarından görülen bazı sâri ve salgın hastalıklarla mücadele husu

sunda sağlık propagandasının ehemmiyeti bir kat daha artmış ve halk sağlığını tehdit eden lekeli 
humma, sıtma, çiçek, frengi, verem ve diğer sâri ve salgın hastalıklardan halkın vikaye ve tenviri 
için propaganda neşriyatının kuvvetlendirilmesi icabetmiş ve bu itibarla hazırlanmış ve hazırlan
makta bulunmuş olan sıhhi propaganda broşürleri, afişleri ve bazı mühim teknik neşriyatla sıh
hiye mecmuasının tab'ı ve yabancı memleketlerden celbolunacak tıbbî ve ilmî neşriyatın muba
yaası için geçen seneye nazaran 10 000 lira fazlasiyle bu maddeye 30 000 lira tahsisat konulması 
teklif edilmiştir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

2 7 500 Sağlık müzeleri 
Kızılay cemiyeti tarafından İzmir Enternasyonel fuarı dahilinde belediye arazisi üzerinde 

38 000 lira sarfiyle inşa ettirilen (Sağlık sergisi) binasının bütün malzeme ve mataryallariyle bir
likte 1944 yılında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine devri Kızılay genel merkezince takarrür 
ettirilmiştir. Bu sağlık sergisini ziyaret edecek olanlara yapılacak sağlık propagandasının ehem
miyeti pek büyük olacağı cihetle burada sıhhi propaganda filimleri, sesli sinema makinesi ve 
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teferruatiyle bu sergi için ve İstanbul Ilıfzıssıhlıa müzesine yeni mevzularda bol malzeme ve matar-
yallar ilâvesine ve iki müessesenin daimi ve zaruri masraflarrna karşılık olmak üzere geçen seneye 
nazaran 2500 lira fazlasiyle 7500 lira tahsisat istenilmiştir. 

Tahsisatı 
F . M. Lira Tertibi 

29 204 120 Küçük sıhhat memurları hayvan 
ve yem bedeli 

Geçen sene verilen tahsisat kâfi gelmiş olduğundan dolayı 1944 yılı için de aynen 204 120 lira, 
tahsisat teklif olunmuştur. 

1939 yılı katî hesabında 64 400 lira ve 1942 yılı hesabında 201 120 lira sarfedilmiş ve 1944 
şubat sonuna kadar da 150 515 lira tahakkuk etmiştir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

30 31 200 1437 sayılı kanun gereğince veri
lecek avanslar 

1942 senesinde Tıp talebe yurdundan çıkıp hâlen askerde bulunan 156 mecburi hizmete tabi 
doktorun kanun gereğince her birine verilecek (200) lira avansların karşılığı olmak üzere ve geçen 
seneye nazaran 800 lira noksaniyle 31 .200 lira tahsisat istenilmiştir. 

1939 yılı katî hesabında 24 400 lira sarfedilmiş ve 1942 katî hesabında sarf vâki olmamış ve bu 
yıl da tahakkuk kaydedilmemiştir. Bu fasıldan son münakale ile 10 000 lira tenzil edilmiştir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

31 4 800 Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları 
tahsil ve tedavi masrafları 

Amerika'da daha bir sene kalmak mecburiyetinde bulunan bir doktorun bir senelik tahsisa-
tiyle avdet harcırahı karşılığı olmak üzere ve geçen sene tahsisatına nazaran 11 400 lira noksa
niyle 4 800 lira teklif edilmiştir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

32 Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manları 

1 108 432 Ücret 
Refik Saydam Merkez Ilıfzıssıhha müessesesi kimya mütehassısının 1943 senesi noksan konul

muş olan altı aylık tahsisatı bu sene tam konulmuş ve çocuk hastanesi hemşiresinin memleketine 
gideceği cihetle tahsisatı çıkarılmış ve buna nazaran geçen seneye nispetle ]2 816 lira fazlasiyle 
108 432 lira teklif olunmuştur. 

Tahsisata 
F. M. Lira Tertibi 

32 2 1 200 Harcırah vesair masraflar 
Bu maddeye mevzu tahsisat kâfi geleceği cihetle geçen seneye nazaran aynen teklif 

edilmiştir. 
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Tahsisatı 

F. M. Lira Tertibi 

33 5 800 Yüksek sıhhat şûrası azaları hu
zur ücreti 

Umumî Hıfzıssıhha kaununna göre senenin muayyen zamanlarında toplanan Yüksek Sıhhat 
Şûrası azaları için teklif olunan tahsisat geçen senenin aynıdır. 

1939 katî hesabında 6 500, 1942 katı hesabında 6 500 lira sarf edilmiş ve 1944 şubat sonuna-
kadar 5 000 lira tahakkuk etmiştir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

M 5 000 Kodeksi komisyonu 
767 sayılı Türk kodeksi hakkındaki kammun6 ncı maddesi mucibince her beş senede bir de

fa Türk kodeksi kontrol edilmesi ve gözden geçirilerek. kodekste yapılacak tadilleri tâyin ve ze
yilleri tertip etmesi icabettiğinden mevcut kodeksi tab ve neşrinden beş sene de geçmiş bulun
duğundan 1944 malî yılı içinde Türk kodeksi komisyonunun toplanması zaruri bulunmuştur. Bu 
itibarla 5000 liralık tahsisat yeniden istenilmektedir. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

35 700 Hususi idareler bütçelerini tet
kik edecek Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti mümessili üc
reti 

Hususi kanununa göre teşekkül eden hususi idareler bütçelerini tetkike memur komisyonun, 
Sıhhat Vekâleti mümessiline diğer Vekâletlerin verdiği gibi verilmesi lâzımgelen ücret miktarı 
diğer Vekâletler mümessillerine verilen miktara nazaran azdır. Bu tahsisatı diğerleri miktarın
da tezyit etmek zarureti vardır. Bu hususu Yüksek Encümenin tasviplerine arzederim. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

36 1 000 Hükümet tabipliklerine alınacak 
tıbbi aletler ve malzeme bedeli 

Bu fasıl için istenilen para kâfi geldiğinden geçen senenin aynı olmak üzere 1 000 lira tek
lif olunmuştur. Bu fasla konulan tahsisat 1939, 1942 katî hesaplarında sarfedilmiş ve 1943 sene
si için verilen tahsisatla da icabeden alât alınmıştır. 

Tahsisatı 
F . M. Lira Tertibi 

37 5 000 Geçen yıllar borçları 
38 1 2 000 1939 -1942 yılları borçları 

2 206 1928 -1938 yıllan borçları 
Bu faslın maddeleri için istenilen tahsisat geçen senenin aynıdır. 
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Tertibi 

39 30 000 . Hususi müessese ve cemiyetlere 
ve şahıslara yardım 

Yeşilay, akıl hıfzıssıhhası, talebe cemiyetleri gibi teşekküllere ve eşhasa yapılacak yardımlar 
için bu fasla geçen seneye nazaran 1 000 lira noksan tahsisat konulmuştur. 

1939 kati hesabında 1 000 lira, 1942 katı hesabında 1 000 lira sarfedilmiş ve 1944 şubat sonuna 
kadar 15 259 lira tahakkuk etmiştir. 

Bu fasıldan son münakale ile 15 000 lira tenzil olunmuştur. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

40 150 000 Çok çocuklu analara yardım 
Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 156 ncı maddesi hükmü icabı olarak berhayat çocuğu altı 

veya daha fazla olan analara Devletçe para mükâfatı verilmektedir. 1943 bütçesinde bu fasla 
konulan para kâfi gelmiyerek para mükâfatlarını bekliden 25 791 ana bulunmaktadır. Evvelce 
beher $naya 50 lira verilmekte iken son senelerde bu miktar 30 liraya indirilmiştir. 30 lira üzerin
den 25 791 ana için 773 730 liraya ihtiyaç vardır. Bunu karşılamak üzere bu fasla Vekâlet ancak 
75 000 lira fazlasiyle 150 00.0 lira tahsisat koymuş bulunmaktadır. Şu hesaba nazaran 623 730 
lira daha bu fasla para konulması ve para mükâfatı bekliyen analar istihkaklarının tasfiyesi 
icabethelîtedir. Yüksek Encümence bu hususun nazara alınmasını bilhassa rica ederim. 

Tahsisatı 
P. M. Lira Tertibi 

41 80 000 Yalova kaplıcalarına yardım 
Geçen sene bu fasla konulmuş olan 60 000 lira kifayet etmediğinden dolayı 50 000 liralık 

munzam tahsisat verilmek suretiyle Yalova kaplıcaları için yapılan yardım miktarı 110 000 lira
ya çıkarılmıştır. 

3653 sayılı kanun, kaplıca gelirinin karşılıyamıyacağı masraflarına mukabil her sene umumî 
muvazeneden Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti bütçesine konulacak tahsisatla yardım yapıl
masını âmir olduğundan ve fevkalâde vaziyet sebebiyle geçen seneye kaplıcaya gelenlerin sayısı 
ehemmiyetli derecede azalmış ve kaplıca idaresini malî nıüşkilâta düşürmüş olduğundan bu husus 
bu sene için de nazara alınarak geçen seneye nazaran 20 000 lira fazlasiyle 80 000 lira yardım ya
pılması düşünülmüş ve bu suretle teklif olunmuştur. 

Tahsisatı 
F. M. Lira Tertibi 

60 000 
Maliye Vekâleti bütçesine nakledilmek üzre, bu fasla 3827 kanun mucibince hizmet için kam

yonun.'tahsisi icabeden istanbul Haydarpaşa hastanesiyle Erzincan hastanesine bir kamyonun ve 
Balta limanında açılan kemik ve mafsal veremlileri, hastanesi için bir nakliye otomobili ile bir mo-
tors.iklet alınması için 60 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Raportör 
Bolu Mebusu 

Dr. Zihni Ülgen 

Tahsisatı 
F. M. Lira 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatın nev'i Li*a Lir» Lira 

Birinci ksıım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

I - Vekil tahsisatı, mtaşlar ve 
ücretler 

458 

459 

1 
2 

1 
2 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu, 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

5 320 

3 641 377 
3 500 

3 644 877 

2 327 481 

1 129 186 

3 456 667 

5 320 

3 843 670 
7 500 

3 851 170 

2 454 183 

1 652 933 

4 107 116 

5 320 

3 854 110 
7 500 

3 861 610 

2 454 183 

1 663 073 

4 117 256 

II - Diğer istihkaklar 
460 Muvakkat tazminat 86 304 110 000 110 000 
461 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt İkramiyesi 

462 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

463 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım - İdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
464 

20 000 

40 000 

18 770 

7 271 938 

20 000 

40 000 

21 770 

8 155 376 

20 000 

40 000 

21 770 

8 175 956 

Merkez büro masrafları 
1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 

5 000 
2 800 

6 000 
5 000 

6 000 
5 000 
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F. 

465 

M. 

3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Muhassasatm nev'i 

Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

" ' T TV*f|, 
Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

600 
9 500 
4 500 

22 400 

20 000 
19 500 

7 500 
22 500 

6 000 

75 500 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

2 500 
11 500 

7 500 

32 500 

25 000 
25 000 
7 500 

40 000 
12 000 

109 500 

2 500 
11 500 

7 500 

32 500 

25 000 
25 000 

7 500 
40 000 
12 000 

109 500 

466 Matbu evrak ve defterler 20 000 30 000 

4 Yabancı memleketlere gönde
rilecekle! 'i n h areırahla rı 

30 000 
467 

468 
469 

470 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

o 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
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 

I I - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Müfettişler harcırahı. 

55 237 

4 700 

59 937 

20 000 

3 080 
500 

3 580 

128 200 

18 000 
22 000 

65 235 

•8 000 

73 235 

22 000 

3 100 
500 

3 600 

120 000 

18 000 
30 000 

65 235 

8 000 

(o Aou 

22 000 

3 100 
50.0 

3 600 

120 000 

18 000 
30 000 

2 001 

Fasıl yekûnu 170 201 168 001 168 001 
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F. • M. Muhassasatın nev'i 

1943 
Malî yılı 
. tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

471 Melbusat 4 500 3 500 3 500 
472 3335 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi, yol ve saire 
masraf lan 1 818 2 000 2 000 

Üçüncü kısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 

İkinci kısım yekûnu 377 936 444 336 444 336 

1 
2 

3 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
mücadele 
Umumî Masraflar 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Nakil vasıtaları , 

Fasıl yekûnu 

433 000 

162 800 
3 000 

598 800 

250 000 

150 000 
10 000 

410 000 

250 000 

150 000 
10 000 

410 000 

474 Trahom ile mücadele 
1 Umumî masraflar 140 500 183 800 183 800 
2 Muvakkat memuriyet harcıra

hı 14 500 15 000 15-000 
3 Nakil vasıtaları 4 000 4 000 4 000 

Fasıl yekûnu 159 000 202 800 202 800 

475 Zührevî hastalıklarla mücadele 
1 Umumî masraflar 125 000 150 000 150 000 
2 Muvakkat memuriyet harcıra

hı 15 000 17 500 17 500 

Fasıl yekûnu 140 000 167 500 167 500 

476 Sıtma ile mücadele 
1 Umumî masraflar 786 500 1 325 000 1 325 000 
2 Muvakkat memuriyet harcıra

hı 120 000 150 000 150 000 



— 160 — 

F. M. Muhassasatm nev'i 

3 Nakil vasıtaları 

i Fasıl yekûnu 

477 Hastanelerle sıhhi ve içtimai 
muavenet müesseseleri 

1 Devlet hastaneleri 
2 Muayene ve tedavi evleri 
3 Verem dispanserleri 
4 Kuduz tedavi müessesesi 
5 Sıhhat merkezleri 
6 Boğum ve çocuk kaımevleri 
7 Nakil vasıtaları 

I Fasıl yekûnu 

478 Mektep, müessese, yurtlar 
1 Tıp talebe yurdu 
2 Sağır, dilsiz ve körler müesse

sesi 
3 Küçük sıhhat memurları mek

tebi 
4 Tekâmül tedrisatı 
5 Nakil vasıtaları 
6 .Köy sağlık memurları talebe 

yetiştirme masrafı 
7 Leylî ebe yurdu 

ı Fasıl yekûnu 

479 Refik Saydam merkez hıfzıs-
sıhha müessesesi ve hıfzıssıhha 
mektebi 

1 Umumî masraflar 
2 Nakil vasıtaları 

. . - . - • - • • t 

! ,'.' • Fasıl yekûnu 

480 îskân işleri 
481 înşa, tesis ve tamir işleri 

I I - Muvakkat olanlar f 
482 Millî Türk tıp kongresi 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

50 000 70 000 70 000 

956 500 1545 000 1545 000 

3 287 842 
65 000 
34 000 
53 200 
33 200 
375 705 
12 800 

3 861 747 

4 054 665 
100 000 
57 980 
60 000 
45 000 
471 523 
20 000 

4 809 168 

4 104 085 
100 000 
57 980 
60 000 
45 000 
471 523 
20 000 

4 858 588 

673 250 

43 000 

22 500 
1 

6 000 

10 000 

754 751 

700 000 

60 000 

35 000 
10 000 
7 500 

50 250 
20-000 

882 750 

700 000 

60 000 

35 000 
10 000 
7 500 

50 250 
20 000 

882 750 

328 500 400 000 400 000 
869 2 000 2 000 

329 369 402 000 402 000 

1 396 500 1 400 000 1 400 000 
546 000 1 117 000 1 517 000 

10 000 1 1 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatm nev'İ Lira Lira Lira 

483 Zehirli ve boğucu gazlardan ko
runma malzemesi satın alma 
bedeli 500 500 500 

İTE - Müteferrik olanlar 
484 Sağlık propagandası ve neşir 

işleri 
1 Propaganda ve neşir işleri 20 000 30 000 30 000 
2 Sağlık müzeleri 5 000 - 7 500 7 500 

485 

486 

487 

488 

• ' 

i Fasıl yekûnu 

Kküçük 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 

1 Ücret 
2 Harcırah ve sair masraflar 

Fasıl yekûnu 

25 000 

169 120 

2 300 

16 200 

95 616 
1 200 

96 816 

37 500 

204 120 

31 200 

4 800 

108 432 
1 200 

109 632 

37 500 

203 980 

31 200 

4 800 

108 432 
1 200 

109 632 

489 Yüksek sıhhat şûrası azaları 
huzur ücreti 5 800 5 800 5 800 

490 Kodeks komisyonu — 5 000 5 000 
491 Hususi idare bütçelerini tet

kik edecek sıhhat ve içtimai 
muavenet mümessili ücreti 700 700 840 

492 Hükümet tabiplikleri için alı
nacak tıbbi aletler ve malzeme 
bedeli 1 000 1 000 1 000 

Üçüncü kısım yekûnu 9 070 103 11336 471 11785 891 



p. 

493 
494 

M. 

1 
2 
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Muhassasatm nev'i 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1939 - 1942 yılları borçlan 
1928-1938 » » 

1943 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

5 000 

2 000 
206 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 

2 000 
206 

5 000 

2 000 
206 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

2 206 

7 206 

2 206 

7 206 

2 206 

7 206 

Beşinci kısım - Yardımlar 

495 Hususi müessese ve cemiyetler
le şahıslara yardım 

496 Çok çocuklu analara yardım 
497 Yalova kaplıcalarına yardım 

Beşinci kısım yekûnu 

16 000 
75 000 

110 000 

201 000 

30 000 
150 000 
80 000 

260 000 

30 000 
623 000 
80 000 

733 000 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

Yekûn 

7 271 938 

377 936 

9 070 103 

7 206 

201 000 

16 928 183 

8 155 376 

444 336 

11 336 471 

7 206 

260 000 

20 203 389 

8 

11 

21 

175 956 

444 336 

785 891 

7 206 

733 000 

146 389 

Nakil vasıtaları mubayaa bede
li olarak Maliye bütçesine nak
ledilecek olan 60 000 

UMUMÎ YEKÛN 16 928 183 20 263 389 21 146 389 
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Rapor 

20. IV. 1944 

Adliye Vekâleti 1944 yılı bütçe lâyihasını tetkik ettim. Tetkik sırasında 1939 ilâ 1942 yılları 
hesabı katileri ile 1943 yılı bütçesini ve on aylık sarfiyatını gözönünde bulundurdum. 

Tetkik neticeleri şıu şekilde tesbit ve arzedecektir. 

Birinci kısım: Adliye Vekâleti bütçesinin 1939 yılmdanberi seyri hakkında umumî mütalâalar. 

İkinci kısım : Her fasıl ve meddedeki tahsisat teklifine ait tetkikat. 

Üçüncü kısım : Vekâletin iş ve hizmet bakımından vaziyeti ve ihtiyaçları hakkında mütalâalar. 

Birinci kısım: Adliye Vekâleti bütçesinin büyük bir kısmını, bazı diğer bütçelerde olduğu gibi, 
hemen hemen memur ve müstahdem istihkakları teşkil eder. Bu sebepledir ki, bu bütçenin seyir 
ve inkişafında, kadronun artışı ile Devlet memur ve müstahdemlerinin kanuni istihkaklarının artışı 
en fazla müessir olmuş ve bunun yanında pahalılık da diğer tahsisatın ve bilhassa ceza ve tevkifevleri 
iaşe ye idare masraflarının artmasında âmil olmuştur. Bu vaziyetin ve mütaakıp maruzatın daha vu
zuhla tesbit edilebilmesi için, 1944 bütçe lâyihasında tahsisatın tevzi nispetine bir nazar atfı faideli 
olacaktır. 

Adliye Vekâleti 1944 bütçe lâyihasında, tahsisat şu nispetlerde tevzi edilmiştir: 

% 71,86 Birinci kısım : Maaş, ücret ve şahsa ait sair istihkaklara, (Bu kısımda memur maaşları 
maddesi bütçenin takriben % 59 nu teşkil eder.) • 

% 9,32 İkinci kısım : îdare masraflarına. 
% 18, 50 Üçüncü kısım : Daireye mahsus hizmetlere. (Bu kısımda ceza ve tevkifevleri ve çocuk 

ıslah evleri işine ayrılan tertipler bütçesinin % 15,84 nü teşkil eder.) 
% 0,32 Dördüncü kısım : Borçlara. ^ * 

100,00 Yekûn 

Bu nispetler, pek az farklarla her sene bütçelerinde aynı vaziyeti muhafaza eder. 

Bu hususları, kayıt ve işaretten sonra, 1939 yılından bu yıla kadar Adliye Vekâleti bütçesinin 
seyir ve inkişafı tarzı umumî şekilde gözden geçirilirse, şayanı kayıt şu noktalar görülür: 

1. 1939 yılında, hesabı katiye göre 9 684 814 lira masraf tahakkukatı olan Adliye Vekâleti 
masrafları, 1940 yılında 416 000 küsur lira bir tenezzül kaydettikten sonra, mütaakıp senelerde 
artmış, 1942 yılında ise mühim bir artış göstermiş ve 1944 yılı bütçe lâyihası ile istenen tahsisat 
yekûnu 15 732 776 liraya baliğ olmuştur. 

2. 1940 yılı masraflarında görülen noksanlık, o yıl Devlet bütçelerinde umumî surette yapılan 
tasarruflardan maada, Ankara Hukuk evi masrafı ile, süvari mübaşir yem bedeli ve cezaevleri in
şaatı masraflarının bütçeden çıkarılmasına atfedilebilir. 

3. 1941 senesinde hesabı katiye göre 1940 yılma nazaran mevcut olan 857 000 küsur lira faz
lalık, bazı tahsisatlara yapılan ufak zamlar haricinde, bilhassa o sene maaş ve ücretlere zammedilen 
fevkalâde tahsisat ile çocuk ve yakacak zamlarının o sene içinde tatbikine başlanmış obuasından 
jleri gelmektedir. 
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4. 1942 yılı masraflarında katî hesaba göre 1941 yılına nazaran 3 268 000 küsur lira bir 

fazlalık görülmektedir. 

Bu fazlalık sebeplerini; 
a) 1941 yılının bir kısmında tatbik edilen fevkalâde tahsisat, çocuk ve yakacak zamlarının 

bütün sene tatbik edilmesinde: ^ 
p ' - . . . 

b) Bilhassa ceza ve tevkif çvleri iaşe masraflarında görülen mühim farkta; 
c) Bazı tahsisata yapılan zamlarla, kâtip ve icra memurları ve hapisane teşkilâtı kadrola

rında kabul edilen tadilâtta; 
Toplamak mümkündür. 
5. 1943 yılı hesabını, mütehakkak masraflar hesabı üzerinden geçen sene ile mukayese müm

kün olmadığından mukayeseyi ancak bütçe tahsisatlariyle yapmak mümkün olabilir : 
1942 yılında bütçe tahsisatı yekûnu (Zam ve münakalelerle beraber) 14 486 679 lira; 
1943 yılında bütçe tahsisatı yekunu (Zam ve münakalelerle beraber) 15 392 387 liradır. 
Aradaki fark geçen seneye nazaran, 910 706 lira bir fazlalık gösterir: 
Geçen seneye ait raporda tafsilen arzedileııfazlalık sebeplerinden maada, bu yıl içinde 3656 

sayılı kanunun 8 nci maddesine tevfikan istihkakları tahakkuk eden bir kısım hâkimlere verilen 
bir üst derece maaş farkı, çocuk zammı, vilâyetler büro masrafları, harcırahlar, cürmü meşhut 
masrafları, ceza ve tevkif evleri idare masrafları tertiplerine sene içinde verilen munzam tahsisat
lar, bu fazlalıkta mühim birer yer almaktadır. 

Maddelerin tetkiki sırasında bu farklara mümkün mertebe her madde üzerinde işaret edilecek
tir. • • • : • ' : . . . 

6. 1944 yılı bütçe lâyihasında Adliye Vekâleti bütçesi tahsisatı yekûnu, 1943 yılında bütçe 
kanunu ile kabul edilen tahsisat yekûnuna nazaran 825 000 lira bir fazlalık gösterir. 

Ancak derhal kaydetmek lâzımdır ki, 1943 bütçesine muhtelif fasıl ve maddelere senesi için
de, 484 611 lira munzam tahsisat ilâve edilmiş olduğu için, fazlalık 825 000 liradan 340 389 lira
ya iner; 

1943 yılı bütçe tahsisatları arasında ahiren kabul edilen münakalelerde nazara alınarak tetkik 
edilirse, 1944 bütçe lâyihasının; 

Maaş, ücret ve şahsa ait istihkaklara müteallik 1 nci kısımda 771 745 lira fazlalık; 
İdare masraflarına müteallik ikinci kısımda 345 890 lira fazlalık; 
Borçlara müteallik dördüncü kısımda 10 512 lira fazlalık 

1 128 147 lira fazlalık yekûnu 
Daireye mahsus hizmetlere müteallik 3 üncü kısımda 787 758 lira bir noksanlık gö

rülür ve aradaki fazla
lık i 

«- ' , 
9 ' . 340 389 liradan ibaret kalır. 

Fasıl ve maddelere müteallik izahat sırasında teferrüatiyle görüleceği üzere; 
A) Birinci kısımda görülen fazlalığın en mühim kısmı memurlar maaşı ile müteferrik müstah

demler ücreti tertiplerinde; 
B) İkinci kısımda görülen fazlahğın mühim kısımları merkezf ve vilâyetler büro masrafları, 

posta ve telgraf ücretleriyle harcırah tertiplerindedir. 

Buna mukabil daireye mahsus hizmetlere müteallik üçüncü kısımdaki noksanlık, bu kısmın bazı 
maddelerinde ve bilhassa ceza ve tevkif evleri idare masraflarında görülen fazlalık yanında ceza 
ve tevkif evleri iaşe masraflarında görülen 825 000 lira gibi mühim bir tenezzülden ileri gelmektedir» 
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İkinci kısım: Her fasıl ve maddedeki tahsisat teklifine ait tetkikat 

F. M. 
498 

499 — 
1 

Vekil tahsisatı 5 320 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 
Maaşlar. 
Memurlar maaşı 9 382 048 lira. 

Adliye Vekâleti bütçesinin altı yıldanberi p% 60 ile % 67 si arasında bir kısmını tutan bu tah
sisat, 1939 ve 1940 yıllarında 6 200 000 ve küsur; lira arasında bir miktarda iken 1941 yılı içinde 
kabul olunan fevkalâde zam, çocuk ve yakacak zamlariyle 500 000 lira kadar bir fazlalık arzet-
miş, 1942 yılında ise fazlalığın en büyük kısmı bu zamların yıllık tahsisatlarının alınmasına ait 
olmak ve kısmen de, 4184 sayılı kanunla kâtip, icra memurluğu kadrolarında yapılan değişiklik, 
cezaevleri teşkilâtı ile diğer teşkilâttaki bazı ilâveler ve (L) cetvelinden fiili kadroya alınan 
kadrolardan mütevellit olmak üzere 1 380 594 liralık bir artış göstermiştir. 

1943 yılı bütçesinin bu maddeye ait munzam tahsisatlarla birlikte, tahsisat yekûnu, bazı teşki
lât değişikliklerine rağmen, 1942 yılının Bütçe Kanunu ile mevzu tahsisatına nazaran büyük bir 
fark arzetnıektedir. ı ( , -, v ,' . " , _ • » • , , , , ' . , . . , ^ .« 

1942 yılı mütehakkak sarfiyat yekûnu, bu maddede daima vukubulan tasarruflar sebebiyle büt
çe tahsisatına nazaran şüphesiz bir fark gösterir. Ancak 1943 masraf hesabı elde bulunamayacağına 
göre, mütehakkak masraflar bakımından mukayese bittabi mümkün olamamıştır. 

Burada 1943 yılı için işaret edilecek nokta, terfia istihkakı .temin eden müsait sicil aldıkları 
halde, kadronun müsaadesizliği yüzünden bulundukları derecede iki terfi müddeti kalan hâkimle
rin 3656 sayılı kanunun 8 nei maddesine tevfikan, almağa hak kazandıkları bir üst derece maaşının, 
istilzam ettiği farkın tahsisata ilâvesi zaruretinin hâsıl olmasıdır. Bu sebepledirki 1943 yılında bu 
madde için 100 .000 liralık bir munzam tahsisat alınmıştır. 

1944 yılı bütçesinde, bu madde tahsisatı olarak, geçen sene bütçe kanuniyle mevzu tahsisat olan 
8 843 176 liraya mukabil 538 872 lira bir fazlalık ile.9 382 048 lira teklif edilmektedir. 

Bu tahsisatın sureti tesbiti şöyledir : 

8 843 176 Fiili kadro maaş tutarı (1943 yılı bütçesi tahsisatı) 
153 780 (L) cetvelinden fiili kadroya alınması istenen kadro tahsisatı. 
155 370 3656 sayılı kanunun 8 nei maddesine tevfikan, müstehiklara verilecek bir üst de

rece maaş, farkı. 
165 639 Temyiz teşkilâtına ilâvesi Adliye ve Bütçe Encümenlerinde kabul edilen, lâyihai 

kanuniyeye ait kadro ve maaş tutarı. 
14 111,16 . Teşkili kabul olunan Bigadiç kazası adlî teşkilât kadrosu maaş tutarı. 
49 971,24 Teşkili teklif edilmekte olan adlî sicil kadrosu maaş tu tan . 

9 382 047,40 Yekûn 
60 kesir farkı 

9 382 048,00 1944 yılı bütçesinde teklif olunan tahsisat. 
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Bu farklara ait izahat aşağıda arzolunur: 

A) (L) cetvelinden fiili kadroya alınması istenilen kadro şudur: 

Memuriyetin unvanı 

Vilâyetler hâkim, müddeiumumi ve muavinleri 

Yekûn 

Vilâyetler kâtipleri 

Aded 

2 
2 
3 
7 
20 
34 

31 
25 
50 

Maaş 

70 
60 
50 
40 
35 

35 
15 
10 

Yekûn 116 

Nakli istenen bu kadroların naklini istilzam eden sebepler şu suretle toplanabilir: 

I - Hâkim, müddeiumumi ve muavinleri. 

Adliye Vekâleti, (L) cetvelinde bulunan hâkim ve müddeiumumi ve muavinleri kadrosundaki 
muhtelif derecede (50 hâkim ve (191) kâtibi tamamen fiili kadroya almak istemiş ise de, bütçede 
istenilen genişlikte tahsisatın temin edilmemesi sebebiyle, bunun ancak bir kısmının naklini teklif 
etmektedir. 

Alınacak bu kadro ile, yapılması düşünülen işler şunlardır: 
a) 71 kaza' merkezinde, bugün asliye mahkemesi teşkilâtı yoktur. Buralardaki asliye ceza ve 

hukuk işlerini de, müddeiumumi ve sorgu hâkimliği bulunmaksızın ve 3747 ve 3748 sayılı kanun 
larla salâhiyetleri diğer sulh sâkimlerinin salâhiyetlerine nazaran artırılmış olan sulh hâkimleri 
görmektedir. 

Bunların bir kısmında asliye mahkemesi teşkilâtı yapılacaktır. 
b) Tek veya çift hakimli kazalarla, ağır ceza teşkilâtı bulunan yerlerin bazılarında iş hacmine 

göre, mevcut kadro ihtiyaca cevap vermemekte ve bü sebeple bazı yerlerde işlerin geri kalması 
yüzünden şikâyetler vukubulmaktadır. Bu gibi yerlerin en fazla ihtiyaç arzeden bir kısmında 
kadroya ilâve yapılacaktır. 

I I - Kâtipler: 
Teşkilâtın her kısmında ve hususiyle mahkemelerde kâtipler kadrosu, iş adedine göre tesbit edil

mektedir. Fakat mevcut kadro, iş adedinin istilzam ettiği ihtiyaca cevap vermemektedir. O dere
cedeki, bazı mahallerde kâtip adedi hâkim adedinden az bir miktarda bulunmaktadır. İşlerin 
iyi yürümesinde mühim tesirleri olan bu teşkilâtın ihtiyacına, (L) cetvelinden alınan bu kadro ile, an
cak kısmen cevap verilebilecektir. 

Bir çok mebus arkadaşlarımızın da intihap dairelerinde, bizzat gördükleri veçhile teşkilâtta gerek 
hâkim gerek kâtiplere ait kadro ihtiyacı umumî denilebilecek halde olmakla beraber bazı yerlerde 
bilhassa fazlacadır. Teşkilât bahsine aşağıda umumî kısımda tekrar temas edilecektir. 

Vekâletin (L) cetvelinden nakledilecek kadroya ait bu teklifini haklı görmemek mümkün değildir 
kanaatmdayım. 

B) 3656'sayılı kanunun 8 nci maddesine tevfikan, müstehliklere verilecek bir üst derece 
maaş tutarı far t ı (155, 370) lira. 
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İstenilen bu tahsisat sene başında ve sene içinde bu hakkı iktisap etmiş ve edecek olanların aded-

leri ve istihkak zamları gözönünde tutulmak suretiyle hesap edilmiş ve bunlardan sene içinde, hakkı 
olan kadroya terfi suretiyle geçebilecekleri tahmin edilenlerde gözönünde tutulmuştur. Hesabı ve 
istenilen tahsisatı doğru olarak kabul etmek icabeder. 

Burada, verilen hesaptan dikkate şayan olan bir neticeyi kaydetmek muvafık olur: 

Bu hesaba nazaran, 1944 yılında hâkim sınıfından, 

Adet Maaş derecesi 

109 
21 

158 
132 
90 
28 
28 
41 

7 

614 adet hâkimin, terfie lâyik ve müstehak olduğu halde iki terfi müddetinden fazla 
bir müddet, münhasıran kadrosuzluk yüzünden, terfi edemiyerek derecesinde beklemek zaruretinde 
kaldığı anlaşılmaktadır. 

150, 125 ve 100 lira derecesindeki memuriyetlerin mahdut olması hasebiyle, 90, 100 ve 125 lira 
derecesindeki hâkimlerin kadro inhilâlini beklemelerini zaruri görmek belki mümkün olabilirse de, 
daha aşağı drecede bulunan ve istikbalini meslekten bekleyen hâkimlerin, terfi ve terakkilerinde 
mâruz kaldıkları müşkül vaziyetin izalesini temin edecek bir kadronun vücude getirilmesi, mes
leğin takviyesini, adalet teşkilâtının daha iyi işlemesini sağlıyabilmek bakımlarından zaruri ad
dedilmek lâzım gelir. 

C) Temyiz teşkilâtına ilâvesi Adliye ve Bütçe, encümenlerince kabul edilen lâyihaya ait kad
ro maaşı tu tan (165 639) lira. '• 

Bu lâyihanın meclisçe de kabulü halinde, tahsisatın kabulü zaruridir. 

D) Bigadiç kazası adli teşkilât kadrosu maaş tutarı 14 111,16 lira. 

Bigadiç kazasının teşkili kabul edilmiştir. Adli teşkilâtın kurulması zaruridir. Buna ait teş
kilât kadrosunun kanun lâyihası, vekâletçe tanzim edilerek Başvekâlete sunulmuştur. 

E) Adli sicil kadrosu maaş tutarı 49 971,24 lira; bu tahsisat teklifine ilâve olunmuştur. Adli _ 
sicil teşkilâtımı! şahısların adli hüviytlerinin tayini, cürümde tekerrür, cezanın tecili gibi kanun 
hükümlerinin hakki yi e tatbik dilebilmesi için zaruri bir teşkilât olduğu şüpheszdir. 

Muhtelif memleketlerde muhtelif usul ve sistemler dairesinde icra ve tatbik edilmekte olan adli 
sicil işleri, memleketimizde 25 nisan 1333 tarihli bir nizamnamenin mevcudiyetine ve 4184 sayılı 
kanunla da merkez ve taşra kadrosu kabul edilmiş olmasına rağmen, şimdiye kadar icra ve tatbik 
sahasına geçmemiştir. Geçen devrede bu hususta teklif edilen kanun lâyihası, devre sonunda hü
kümsüz bir hale gelmiş bulunmaktadır. Elyevm kısmen denilebilecek şekilde ve ancak hapishane
lerle zabıtanın tam olduğu iddia dilemiyecek olan bazı yerlerdeki kayıtlarına istinaden tatbik edil
mekte olan ve esasında adli sicille istinat etmesi icabeden kanun hükümlerinin hakkiyle tatbik edil
diği iddia edilememek icabeder. 

Adliye vekâleti yeniden yaptırdığı tetkikat neticesinde, hazırlanmış bir hale gelen ve kanun lâ
yihası olarak teklif edileceği anlaşılan bir proje ile bu işe bu sene başlayabilecektir. 

35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
125 

Liralık 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» omak üzere, cem'an, 
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İyi tetkike müstenit, mümkün mertebe basit ve kolaybir hale getirildiği verilen izahtan anla

şılan bu iş için, 4184 numaralı kanunla kabul edilen ve halen (L) cetvelinde bulunan yedi kişilik 
merkez ve 360 kişilik taşra teşkilâtı kadrosuna mukabil merkezde 31 kişilik bir kadro teklif edil
mektedir. 

Adliye için uzun senelerdenberi tatbik sahasına konamıyan bu işin, bu sene başarılmasını te
menni ederek, bu tahsisatın kabulünü arz ve rica ederim. 

F; M. 
499 Maaşlar 

2 Açık maaşı 10 000 lira. 

1939 da 37 260, 1940 da 19 760 lira masraf tahakkuk etmiş, olan bu maddeye, 1941 yılından-
beri 10 000 lira tahsisat konulmaktadır. 1942 yılı sarfiyatiyle 1943 yılının dokuz aylık sarfiyatı 
4 000 küsur lira raddesinde olmakla beraber, evvelden katî olarak miktarının tesbiti mümkün ol-
mıyan, bu tahsisat teklifinin olduğu gibi kabulü muvafıktır. 

P, M 
500 Ücretler 

1 Memurlar ücreti 116 857 lira. 
Bu madde tahsisatı ,1940 yılındanberi, yalnrz 1941 yılında kabul olunan munzam tahsisat se

bebiyle kayda şayan bir fark kaydetmiştir. 

1944 bütçesindeki teklif geçen sene teklifine nazaran 1 076 lira noksandır. Bu fark, Temyiz 
mahkemesinin 75 lira ücretli daire müdürünün (D) cetveline . alınmasından mütevellittir. 

3888 sayılı kanuna bağlı cetvelde bulunan bu kadronun (D) cetveline nakli, Maliye Vekâleti
nin bu sene tertip ettiği (D) cetveli formülünde, daire müdürlerinin bu, cetvelin (A) grupuna 
alınmasından ileri gelmiştir. Bu maddenin taallûk ettiği kadro 3888 sayılı kanun ile tesbit edil
miş olmasına göre, kadronun tadilinin de, Bütçe Kanunundan ayrı bir kanun hükmüne mütevak
kıf olduğu kanaatındayrm. 

F. M. 
500 Ücretler 

2 Müteferrik müstahdemler ücreti 1 375 662 lira. 
Bu maddeye ait tahsisat 1940 ylına nazaran, 1941 ve 1942- yıllarında ancak munzam tahsisat

lar tesiriyle, bir miktar artmış, 1943 bütçesinde de, geçen seııeki raporda izah edildiği veçhile 
hemen tamamına yakın bir miktarı, ceza ve tevkif evleri gardiyanları kadrosuna ait olmak üze
re, kadro ilâvesi ve ücret farkları sebebiyle 139 112 liralık bir tahsisat fazlalığı olmuştur. 

1944 bütçesinde 1943 yılı bütçe tahsisatına nazaran, 286 521 lira bir fazlalık mevcuttur. Bana 
verilen izahata göre, bu fazlalığın: 

I - 53 842 lirası, (D)-cetvelinde, yeniden yapılan 100 kişilik kadro ilâvesinden; 
II - 232 679 lirası, evvelce mevcut kadronun ücret miktarlarına yapılan zamlardan; 

ileri gelmektedir. Bu fazlalıkların müfredatını gösterir iki kıta cetveli ilişik olarak takdim kılı
yorum. (Ek : 1 ve 2). 

Bu cetvellerin tetkikından da anlaşılacağı üzere kadro ilâvesi ve ücret farkları şunlardır: 
(İzahat D cetvelindeki grup taksimatına göre sıralanmış ve harflenmiştir.) 

A) Daire müdürü: - , • • • 
I - Vekâlette şimdiye kadar levazım müdürlüğü tarafından ifa edilmekte olan daire işleri için 

bir daire müdürlüğüne ihtiyaç gösterilmiş ve 140 lira ücretli daire müdürlüğü ihdas edilmiştir. 

2. Bu faslın birinci maddesinde de işaret edildiği veçhile Temyiz Mahkemesi Daire Mü
dürlüğü D cetveline nakledilmiştir. 
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B) Müvezzi ve motosikletli müvezzi: 
1. Ücretleri az görüldüğünden bir müvezziin ücreti 50 liradan 60 liraya, üç müveziin ücreti 

40 liradan 50 liraya ve ayrıca ehliyet lâzım olduğundan bir motosikletli müvezziin ücreti 60 lira
dan 75 liraya çıkarılmaktadır. 

C) Daktilolar: . 
Vekâlet Zatişleri kadrosunda bulunmak ve Vekâletin her dairesinin işlerinde çalışmak üzere, 

75 lira ücretli dört daktilo kadroya ilâve edilmektedir. Adliye Vekâletinde, ikisi zatişleri kadro
sunda, beşi merkez bürosu kadrosunda çalışmak üzere halen mevcut yedi daktilo bu suretle on 
bire iblâğ edilmektedir. 

F) Başgardiyan ve gardiyan: 
1. Yeni teşkil edilen Bigadiç kazasında kurulacak ceza ve tevkifevi için başgardiyan ve gar

diyan kadrosuna bir aded 50 lira, iki aded 40 lira aylık ücretli gardiyan ilâve edilmektedir. 

2. Mevcut gardiyan kadrosunda da şu değişiklik yapılmaktadır: 

Mevcut kadro Aded Aylık ücret 

Başgardiyan 
» 

Birinci sınıf 
İkinci > 
Üçüncü » 

Yekûn 

Yeni teklif edilen kadro şudur: 

Derece 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Yekûn 

gardiyan 
» 
» 

Aded 

12 
55 
60 
60 
72 

200 
505 
257 

1221 

11 
31 

182 
740 
257 

1221 

Aylık ücret 
Lira 

100 
85 
75 
60 
50 
40 
30 
25 

60 
50 
40 
30 
25 

Ceza ve tevkif evi erinin disiplin ve intizam altında bulunması, mahkûm ve mevkuflar hak
kında kanun hükümlerinin iyi tatbiki ve ceza müesseselerinden beklenen hizmetlerin temin edile
bilmesi hususlarında, bu elemanların iş ve vazifelerinin ehhemiyeti, üzerinden durulmıyacak 
kadar aşikârdır. Memleketin hemen bir çok ceza ve tevkif evlerinin başlarında müdür veya me
mur olmaksızın bunların bulunduğu da ayrıca güzönünde tutulacak bir husustur. Geçen sene 
gardiyan kadrosunda yapılan bir kısım genişliğe rağmen, bir mesle haline konması icabeden 
bu işlerde çalışanların, hariçte daha az külfet ve mesuliyetli işlerde daha fazla menfaat temin 
edebilmeleri sebebiyle, ayrılmaları yüzünden bu kadrolar bazan müşkülât arzedecek bir hale gel
mektedir. , i | ^ 

Bu işin bir meslek haline konması, mensuplarının refah ve istikballerinin bir intizam ve kaide ve 
teminat altrna alınması için iktiza eden hükümle-rin tesisi temenniye şayandır. 
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it) t ve İ l -. Şoförler. 
Emsal ve liyakat gözterilerek vekâlet otomobili şoförünün ücreti 140 liraya, Temyiz birinci re

islik ve baş müddei umumilik otomobili şoförleri ile Adli tıp müessesesi şoförü ücreti 120 liraya 
çıkarılmakta ve ceza ve tevkif evleri kadrosundaki beş şoförün ücretlerine de bir miktar zam ya
pılmaktadır. 

K) Sanatkârlar j 
1. Vekâlet asansörlerinin iyi işlemelerini temin ve fena işleme yüzünden bozulmalarının önü

ne geçmek için otuz lira aylıklı iki asansörcü ve yevmiye ile yaptırılan tamir gibi işleri gördür
mek üzere 100 lira aylıklı bir marangoz ve 50 liraücretli bir marangoz yardımcısı alınmaktadır. 

2. Kaloriferci, elektrikçi ve telefoncuların aylıklarına birer miktar zam yapılmaktadır. 
M) Başodaci; 
Temyiz mahkemesine Bir başodaci alınmakta ve vekâlet başodacısmm aylığına emsal ve liya

kat gözetilerek zam yapılmaktadır. 
N) Odacı; ş 
1. Merkezde emsal nazara alınarak Vekâlet ve Temyiz dairesindeki odacıların ücretlerine 

zam yapılmaktadır. 
2. Vilâyetlerde; 
a) Mevcut kadro ücretlerine onar lira zam yapılmakta, 
b) Hâlen odacıları bulunmıyan kaza sulh hâkimlerine birer odacı verilmek suretiyle kadroya 

72 odacı ilâve edilmektedir. 

Burada Encümence nazara alınması icabeden bir noktayı kaydetmek isterim : 
(D) cetvelinde yazılı gruplarda kaza ve nahiye odacıları (NIV) ve (N V) işaretiyle ayrıl

mıştır. Adliye Vekâleti, Vilâyet kadrolarındakiodacıların hepsini (N. HI) işareti altında top
lanmıştır. Halbuki, bu odacıların mühim bir kısmı kaza merkezlerinde hattâ az da olsa bir ka
çı da nahiyelerdeki mahkemelerde çalışacaklardır. 

Bundan maada, gruplardaki derecelere göre, nahiyelerde odacı ücreti beş lira, kazalarda ise 
en fazla 25 liradır. Halbuki Vekâletin nahiye ve kazalarda istihdam edebilmek üzere' tesbit 
ettiği kadroda gösterilen ücret en az otuz liradır. 

Bu vaziyette kadro (D) cetveline uymamaktadır. 
Vekâlet kadrosunun bu şekilde tesbitini bir ihtiyaç icabı addetmektedir. Bu kadro teklif 

veçhile kabul edilirse, bu kadrodaki odacıların kaza ve nahiyelerde çalıştırılması salâhiyeti tas-
rihan kadroda tesbit edilmek icabeder. 

, O) Kapıcı, bekçi, meydancı ve hamal; 
1, Merkezde ihtiyaca binaen bir denkçi iki hamal ve Temyiz mahkemesinde üç meydancı 

teklif edilmektedir. 
2. Vekâlet ve Temyiz mahkemesindeki gece bekçisi, kapıcı ve meydancıların ücretlerine zam 

yapılmaktadır. 
p) Bahçıvan ve yardımcısı. 
Vekâlet ve Temyiz mahkemesi ihtiyaçları için bir bahçıvan yardımcısının kadroya ilâvesi teklif 

edilmektedir. Bahçıvanın aylık ücreti 60 liradan 75 liraya çıkarılmaktadır. 
z) Bir imam ücretine cetveldeki derece intibakı zaruretiyle beş lira ilâve edilmiştir. 

F. 
. 501 Muvakkat tazminat 218 352 lira. • 

Geçen sene bütçe kanuniyle mevzu tahsisata göre 52 428 lira bir fazlalık arzeder. 
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Ancak 1943 yılında bu maddeye on beş bin liralık bir munzam tahsisat alındığı için, farkın o mik

tar azalmış olmasını kabul lâzımdır. 
Bu tahsisat, halen merkez teşkilâtı ve Ankara mahkemelerinde çalışanlar ile, temyize ilâve edi

lecek: kadro ve yeniden teşkil edilecek adi sicil kadrosu gözönünde tutularak tesbit edilmiştir. 

Müfettişler ile hâkim namzetlerinden ne miktarının ne kadar zaman, için Ankara'da çalışacağını 
evvelden tesbit mümkün olmadığından, bu tahsisatı bu noktadan sene içinde değişebilir addetmek 
icabeder. 

F. 
502 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi 87 621 lira. 
1943 bütçesine mevzu tahsisat aynı miktarda Ahiren bu maddeye münakale suretiyle 10 000 li

ralık bir zam yapılmıştır. 
Bana verilen izahata göre, tâyini merkeze ait memurlar arasında bu sene yaş haddini doldurma

ları sebebiyle tekaüde sevkedileceklere verilecek para yekûnu 86 640 liraya baliğ olmaktadır. îste
nen tahsisat miktarına nazaran geriye kalacak para miktarı, 981 liradır. Halbuki, merkezden 
tâyin edilenlerden yaş haddi sebebiyle tekaüde sevkedilecek olanlardan maada; 

I - Tâyinleri vilâyetlere ait memurlar arasından yaş- haddini doldurması sebebiyle tekaüde sevke-
dilmesi kanunen lâzımgel enlere; v î" * ' • -1 * • : 

II - Tâyini gerek merkeze ve gerek vilâyete aitmemurlardan, ölenlere, veya kendi talebiyle teka
üde sevkedileceklere; 

Ik ramiye verilmesi icabedeeektir. 1943 yılı içinde bu kısım memurlara verilen ikramiye miktarı 
54 440 lira olarak gösterilmektedir. Bundan sonra ne kadar paraya ihtiyaç hâsıl olacağı daha belli 
değildir. 

Bu hesabı gözönünde tutarsak, bu tahsisatın en az 50 000 ilâ 60 000 lira raddesinde noksan oldu
ğunu mütalâa etmek lâzımgelir. Vaziyeti encümenin takdirine arzederim. 

F . ' •-

503 4178 sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı 72 000 lira.. 
1943 yılı bütçesiyle mevzu tahsisat olan 35 000 liraya ilâveten 37 000 lira munzam tahsisat alın

mıştır. Bu vaziyette istenen tahsisat geçen senenin aynıdır. 
Bu maddeye ait ihtiyacın miktarını kati olarak tesbit mümkün değildir. Ancak mart ayma ka

dar bu maddeden 62 000 küsur lira sarf edildiğine göre> bu tahsisatın kifayeti ümit edilmektedir. 
F. 

504 4178 sayılı kanun gereğince verileiek yakacak zammı 36 500 lira. 
1943 yılı bütçesindeki 30 000 lira tahsisata sene içinde zam suretiyle 6 500 lira daha verilmiş 

ve yekûn, bu sene teklif olan 36 500 liraya baliğ olmuştur. 
1943 yılının marta kadar sarfiyat yekûnu 34 569 liradır. Tahsisatın tam olarak tsbi'ti mümkün 

olmamakla beraber ihtiyaca kifayet edeceği kabul edilebilir. 
F. M. 

505 Merkez bürosu masrafları 
1 Kırtasiye 15 000 lira. 

Bu maddeden 1939 yılında 6 675 lira masrafa mukabil 1940 da masraf 4 051 liraya inmiş ve 
J Sı2 de 5 000 liraya kadâ> dikmiştir. 

1943 de bu tahsisat 500 lira münakale zammiyle 7 500 liradır. 1944 yılı için 15 000 lira tahsisat 
sebep olduğu dermeyan edilmekte ise de, 1944 yıiresi ve Temyiz teşklâtmdaki tevsiatın bu teklife 
istenmiştir. Yeni teşkil edilecek Adli Sicil Dalında fiyatların arttırılacağı yolunda maliyeden 
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bir iş'ar olmadığına göre, yeni teşkilâtın 7 000 lira derecesinde bir fazlalığı istilzam etmiyebüecö-
ğini zannederim. 

F. M. . . " ' . ' 
505 Merkez Büro masrafları: 

2 Mefruşat 50 000 lira. 
1940 ve mütaakıp yıllar bütçelerinde 3 000 liraya indirilmiş olan bu tahsisat 1943 de 2 000 lira 

munzam tahsiat alınarak 5 000 liraya çıkmış, bu sene bütçesinde 45 000 liralık bir fazlalık ile 
50 000 lira teklif edilmiştir. Bu mühim farkın sebebi olarak; 

1. Temyiz teşkilatındaki tevsiat sebebiyle on bir âza 28 raportör ve yedi başmüddeiumumî mu
avini kadrosunun masa, sandalya gibi mesai yerleri mefruşatı için tahminen 20 000 lira, 

2. Teşkili düşünülen sicilli adli teşkilâtının 45 kişilik merkez kadrosunun masa ve sandalya ve 
dolaplar ihtiyaçları için takriben 26 000 lira, 

Tahsisata ihtiyaç olduğu dermeyan edilmektedir. 
Bunlar hakkındaki maaş tahsisatı kabul edildiği takdirde, bunların mefruşat ihtiyaçlarına ait 

tahsisatın da kabulü zaruridir. 

Burada, mefruşat ihtiyacının, Devlet dairelerinde bir tek tip haline getirilmesi, ve bütün Dev
let ihtiyacının bir elden tedarik edilmesi hususlarının üzerinde tevakkufa şayan bir nokta olduğu
nu kaydetmeği, bilinen bir şeyi tekrar dâhi olsa, faydalı addederim. 

F. M. 
505 Merkez büro masrafları 

3 Tenvir 4 500 lira. 
1939 yılmdanberi 2 000 lira ile 3 500 lira arasında bir masraf yapıldığı anlaşlan bu maddede 

1943 yılında fiyat farkı sebebiyle 4 500 lira tahsisat konmuş ve 1944 için de aynı miktar teklif 
edilmiştir. 

F. M. 
505 Merkez büro masrafları 

4 Teshin 16 000 lira ' V 
1939 yılmdanberi 7 700 lira ile 8 200 lira arasında bir masraf gösteren bu kalem için 1943 

yılına mevzu 12 000 liraya ahiren 3 253 lira münakale suretiyle zam yapılmıştır. 1944 yılı bütçesi 
de 16 000 lira olarak teklif edilmektedir. 

Vekâlet ve" Temyiz mahkemelerinin mukannen olan kömür ihtiyacının bu seneki fiyatlara göre 
tutarı hesap edilerek bu teklif yapılmıştır. 

F. M. 
505 5 Merkez büro masrafları 

5 Müteferrika 7 966 lira 
1939 yılında 4 300 küsur liralık masraf kaydeden bu madde 1942 de 6 700 liraya çıkmıştır, 
1943 yılında verilen 7 219 liralık tahsisat kâfi-gelmediğinden ahiren 1 000 lira münakale ya

pılmıştır. 
1944 bütçesinde 7 966 lira teklif edilmektedir. Çok muhtelif ve müteaddit ihtiyaçlara cevap ve

ren bu madde tahsisatının, fiyatların yükselmesi karşısında artması tabii görülmek ieabeder. iste
nilen tahsisatın ihtiyaca müşkülâta cevap verilebileceği mütalâa edilebilir. 

F . M . • ' ' • ' . ' ' V- t " ? . ' . X' >" "j ..-' ' . • i ı ı ' 
" - i •••_ ••* i ç .: v Î - •• * • t << . •- . , . - . . . 

506 Vilâyet büro masrafları 
1 Kırtasiye 

1940 yılında 58 700 lira olan bu maddeye ait tahsisat 1942 de 71 000 liraya çıkmış, 1943 yi-
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lmda 85 ÖÖO lira olan bütçe tahsisatı 20 000 lirai munzam tahsisat ile birlikte 105 000 liraya baliğ 
olmuştur, mart ayına kadar bundan 92 000 lira kadarı sarf edilmiştir. Bu maddeye mevzu tahsisat 
ile vilâyetlerin ihtiyaçlarını şimdiye kadar karşılanmakta idi. Hâlen teklif geçen, sene bütçesine 
nazaran 15 000 lira bir fazlalık arzetmekle beraber, ihtiyaca lâyikiyle cevap verebileceğini ümit 
etmek güçtür. 

F. M. 
606 Vilâyetler büro masrafları • • *t 

2 Mefruşat 7 000 lira • . 
Bu tahsisat, 1939 dan 1942 sonuna kadar epeyce bir tenezzül gösterir. 1943 yılında bütçe ile 

alman 26 1.00 lira tahsisata ilâveten 20 000 lira munzam tahsisat al n m ıştır. 
Bu sene teklif edilen 70 000 lira, geçen sene bütçelerine vöre, mühim bir. fazlalık arzeder. 

1943 yılında alman mnuzam tahsisat ile bu sene teklif edilen fazlalığın bilhassa seıielerdenberi 
hurda bir hale gelen yazı makineleriyle soba mubayaasına sarfedileceği dermeyan edilmektedir. 
Vilâyetlerdeki Adliye daireleri mefruşatının vaziyet ve ihtiyaçlarına göre bu maddeye mevzu tah
sisatın bütün ihtiyaca ötedenberi cevap veremediği malûmdur. 

(jok fazla olan mefruşat ihtiyacı ve pek az olan tahsisat karşısında, mefruşatın tecdit ve ta
miri ve tanzimi işlerinin bir plâna bağlanması hâlen mümkün olmamış ise de, teklif edilen faz
lalığın, muayyen ve hakikî ihtiyaçlar için istenmesine göre, bu tahsisatın kabulü muvafık olacağı 
mütalâa edilmiştir.-

•• F . M . : ! ; . . 

506 Vilâyetler büro masrafları 
3 Tenvir 25 000 lira 
4 Teshin 150 000 lira : ' • 

1943 yılma kadar bütçelerde bu iki maddenin bir madde olarak mevzu idi. Bu sebeple ikisini 
birlikte mütalâa daha doğru görülmüştür. 

1939 da 60 000 lira raddesinde bir masrafı istilzam eden bu iki kalem 1941 yılında 13 000 
liralık bir fazlalık gösterdikten sonra fazlalık 1942 yılında 40 000 liraya baliğ olmuş ve tah
sisat yekûnu ,107 910 liraya çıkmıştır. 1943 bütçesinde iki madde 133 000 lira olarak kabul edil
miş idi. Sene içinde teshin maddesi için yirmi bin liralık munzam tahsisat alınmıştır. 

1944 yılı için ise, tenvir maddesine geçen senenin aynı, tahsisat teklif edilmekte, teshin 
maddesi için 22 000 lira bir fazlalık istenmektedir. Muhtelif vilâyet ve kazalarda kömür ve 
odun fiyatlarındaki fazla tehalüf ve ihtiyacın, kışın şiddetine göre değişmesi tahsisat miktarı
nın kati bir şekilde tesbitine imkân vermemekte ise de, vilâyetlerden vâki olan taleplere naza
ran bu miktar tahsisat ile de, bu fiyatlar karşısında ihtiyaca tamamen cevap verilebileceğini 
tahmin etmek müşkül görülmüştür. 

F. M. 
506 Vilâyetler büro masrafları 

5 Müteferrika 22 000 lira. 
Bu tertibin masrafları 1939 - 1942 yıllarında 11 500 - 13 500 lira arasında değişmiştir. 1943 

de 17 400 lira olan bu bütçe tahsisatına 4 600 liralık bir munzam tahsisat ilâve edilmiştir. 1944 
teklifi, alman munzam tahsisat gözönünde tutularak yapılmıştır. Merkez müteferrikası maddesi 
hakkındaki mütalâalar bu madde için de tekrar edilir. 

F. M. 
507 Matbu evrak ve defterler 65 000 lira. 

Bu tertibin masrafları 1939 yılmdanberi 61 ilâ 65 bin lira arasında değişmektedir. Bu sene 
de aynı miktar teklif edilmektedir. Elde mevcut bir kısım matbu evrak ve def atir ile bu ihtiyaca 
ancak cevap verilebileceği düşünülmektedir. 
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F. M. 
508 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

1 Posta ve telgraf ücretleri 433 833 lira. 

Bu tahsisat P. T. T. İdaresinin işarına müsteniden teklif edilmektedir. 

1939 ilâ 1941 yıllarında 178 000 ilâ 213 000 lira arasında değişen bu masraf 1942 ve 1943 sene
lerinde yüz bin liradan fazla bir artış ile1 320 000 liraya çıkmış, 1944 te ise daha yüz bin liradan 
fazla bir artış ile 433 833 liraya yükselmiştir. 

P. T. T. İdaresinin işarının bütçeye konması kabul edildiğine göre bu tahsisatın kifayeti hak
kında bir mütalâa söylenemez ise de, Adliye Vekâletince P. T. T. idaresince gösterilen hesabın hiç 
bir suretle murakabesi yapılamadığı için bu artışın saik ve sebepleri üzerinde tevakkufa imkân 
görülememiştir. Resmî daireler posta ücretlerinin de ayrı bir pul ile tediye ve hesap edilmesi gi
bi, vekâletin alâkalı dairelerinin murakabesini de temin edecek bir usulün düşünülmesi muvafık 
olacağı mütalâa edilebilir kanaatindeyim. 

F. . M. 
508 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 10 000 lira. 

1939 yılında beş bin küsur lira olan bu masraf 1942 yılında 7 700 liraya yükselmiş, 1943 de 
bütçe ile mevzu 6 050 liralık tahsisat kifayet etmiyerek münakale suretiyle 8 350 liralık bir zam
ma ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bu vaziyette geçen senenin 15 050 liraya baliğ olan tahsisatına 
karşı 1944 yılının 10 000 liralık tahsisatının kâfi geleceği şüphelidir. 

Bu masraf tertibinin artışında, tesisat bedelleri, mükâleme ücret ve vergilerinin artmasının 
müessir olduğu şüphesizdir. 

p . 
509 Kira bedeli 70 000 lira. 
Geçen sene tahsisatından 1 000 liralık bir fazlalık arzeder. Geçen sene encümenimizde bu tertip 

ihtiyacı gözönünde tutularak yapılan ilâve ile, çirkin ve fena manzara arzeden mahkeme binalarının 
daha iyi ve toplu yerlere nakli suretiyle iyileştirilmesine çalışılmıştır. Bu yoldaki mesaiye devam 
edilmektedir. 

F . M. ' •"• ' : 

510 —•' Nakil vasıtaları ve masrafları 
1 Vekâlet otomobili 4 800 lira 
2 Temyiz mahkemesi reislik ve baş müddeiumumiliğin otomobilleri 6 200 lira. 
3 Diğer nakil vasıtaları 13 000 lira. 

Birinci ve ikinci maddeler tertibine 1943 yılında sırasiyle 1 000 ve 2 000 liralık munzam tahsisat 
alınmış ve bu iki madde bu munzam tahsisatlar gözönünde tutularak teklif edilmiştir. 

Üçüncü maddeye ait teklif, geçen sene bütçesine mevzu tahsisatın hemen aynıdır. 

F . M. 
511 — Harcırahlar 
— I Daimî memuriyet harcırahı 180 000 lira. 

1939 yılında 100 000 lira arasında olan ve 1940 yılında 56 000 liraya yakın bir miktara inen bu 
tertibe ait masraf 1942 yılında 92 000 liraya yakın bir miktara varmış ve 1943 yılında bütçe ile 
alman 107 000 liraya bir defa elli bin ve ahiren de 30 000 olmak üzere 80 000 liralık bir munzam 
tahsisat daha ilâve edilmiştir. 

1944 yılı için istenen tahsisat 180 000 liradır. Bu miktar 1943 yılı sarfiyat ve ihtiyacı gözönünde 
tutularak tesbit edilmiştir. 
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Bu tahsisat ile; 
I - Hâlen münhal 82 kadar hâkim ve müddeiumumilikler ile sene içinde vâki olacak münhallere 

yapılacak tâyinlere; 
II - (L) cetvelinden fiili kadroya nakli istenen 34 hâkim ve 116 kâtipliğe yapılacak tâyinlere, 
III - Yüze yakın hâkim namzedinin hâkim muavinliğine tâyinlerine; 
IV - Resen veya talebiyle tekaüde geçeceklerle ölenlerin yerine yapılacak tâyinlere, 
V - Temyiz teşkilâtının tevsii dolayısiyle, temyiz mahkemesine tâyin edileceklerle ontarm yerle

rine kıdem sırasiyle ve teselsülen yapılması icabeden tâyinlere, 
VI - Hâkimler Kanunu hükümlerine tevfikan, terfi sebebiyle bulundukları memuriyette kalamıya-

cak olan hâkimliklerde yapılacak tâyinlere; 
Ve diğer ihtiyaçlara sarfiyat yapılacaktır. 
Harcırah yevmiyeleriyle, nakil vasıtaları masraflarındaki artışın da müessir olduğu bu tahsisat 

için ihtiyacın evvelden kati bir şekilde tesbiti mümkün olmamakla beraber, mesleğe ait kanun hüküm
lerinin istilzam ettiği tâyin ve tahviller ve yapılacak yeni teşkilât dolayısiyle, bu masraüı zaruri 
görmek icabeder. 

F. M. 
511 —• Harcırahlar 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı 58 000 lira 
1939 da 28 000 lira raddesinde olan ve 1940 da 17 000 liraya indikten sonra 1941 de 24 000 ve 

küsur ve 1942 de 36 000 ve küsur liraya çıkan bu masraf için 1943 Bütçe Kanunu ile 43 000 liralık 
tahsisat verilmiş ve sene içinde bir defa 15 000 lira ve ahiren de 15 000 lira olmak üzere 30 000 liralık 
munzam tahsisat verilmiştir. f î ' \ ( , -

1944 yılı için istenen tahsisat 1943 yılı sarfiyatına nazaran hakikî yol masrafı ödenmesini istilzam 
eden bu tahsisatın artmasından, yol masraflarındaki artışın tesiri şüphesizdir. 

F. M. 
311 Harcırahlar 

3 Müfettişler harcırahı 80 000 lira 
1929 ve 1930 yıllarında doksan ve yüz bin lira gibi bir tahsisat mevzuu olan bu maddeye 1931 -

1939 yıllarında 55 ilâ 60 bin lira aralarında tahsisat konmuş 1940 ve 1941 yıllarında bu miktar 
30 bin liraya indirilmiş, 1942 yılında munzam tahsisatla 55 bin liraya çıkarılmıştır. 1943 yılın
da mevzu tahsisat 60 bin liradır. 

Ahiren bu maddeye 1943 yılı için münakale suretiyle 20 000 lira. daha- zammedilmiştir. Adli
ye teşkilâtında istanbul, ve sair bazı mahaller tzmir gibi müteaddit mahkemeleri olan yerlerde 
birer mahal itibar edilmek suretiyle teftişe tabiteşkilâtın bulunduğu mevki adedi 432 dir. Hâ
len 1939 yılmdanberi teftiş görmemiş yerler mev cuttur. 

Mevcut programa göre bu sene alman munzam tahsisatla 1942 ye kadar teftiş görmemiş bü
tün teşkilât teftiş edilecek ve gelecek sene de bilhassa Şark vilâyetleri tamamen teftişe tabi tutu
lacaktır. Eldeki teşkilâta ve verilen tahsisata nazaran, bütün teşkilâtın iki senede bir teftiş edile
bilmesini muvaffakiyet addetmek icabeder. Teftiş heyetinin bu programlı teftişten maada sene
de adedi bir kaç yüzlerle ifade edilecek tahkik ve ayrıca da tetkik işleri vardır. Yevmiye ve yol 
masraflarının artmış olmasının da müessir olduğu bu tahsisat mevcut programa ve iş ihtiyacına 
nazaran ancak kâfi görülebilir. 

1940, 1941 ve 1942 yıllarında tahsisat vaziyeti icabı olarak mutat teftişi teehhüre uğramış yer
lerin teftişlerinin ikmali ve her yerin senede bir veya hiç olmazsa üç senede iki defa teftişe tabi 
tutlacak bir kadro ve tahsisatın temini, temenniye şayandır. 
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4 Yabancı memleketler harcırahı 3.000' lira. 

AMren Büyük Millet Meclisince kabul buyurulan 4489sayılı kanun hükümlerine göre bilgi, 
görgü ve ihtisaslarını arttırmak üzere yabancı 
memleketlere on bir hâkim gönderilecektir. 

Bunlarm harcırahları bu tertipten verilecektir* 

F. M. 
512 Melbusat 50 000 lira. 

Geçen seneye kadar bu tertipten, yalnız Ankara'da bulunan daire ve mahkemeler müstahdemle
rine elbise verilmekte ikenı Bütçe Encümeni, ' ' • , 

I - Geçim vaziyeti bakımından aynı ve belki daha aşağı seviyede bulunan vilâyet müstahdem
leri arasında bir fark vücude getirmek; 

I I - Kisve kanununa uygun bir halde vazife gören mahkemelerin hepsinde, mübaşirlerin de hâ
kim ve kâtip kisveleri karşısında fena ve pejmürde bir kıyafette mahkemede hazır bulunmalarının 
önüne geçmek, gibi hakikaten yerinde ve haklı sebeplerle ve bütün mahkeme mübaşirlerine bir 
elbise vermeği teminen, bu tahsisatı 70 000 liraya çıkarmış ve Büyük Millet Meclisinin kabulüne 
iktiran eden bu tahsisat ile vekâlet pahalılığa rağmen hususi bir himmet sarfederek, memle
ketteki bütün mahkemelerin mübaşirlerine yeknesak bir elbise vermek imkânını bulmuştu. Bu 
sene, bütçenin tertibinde görülen müşkülât ve imkânsızlık karşısında vekâlet bu.tahsisatı 50 000 
liraya tenzil etmiştir. Vekâlet bu tahsisat ile geçen sene olduğu gibi, bütün mahkemeler müba
şirlerine birer elbise vermek imkânını temin edemayeeeğine kanidir. Teklif edilen tahsisat ile 
ancak bir kısım müstahdeminin ihtiyacı temin edilebilecektir. Yüksek encümenin'geçen sene re
sen teşebbüs ve ihtiyar buyurduğu, hayırlı şeklin bu sene de yapılabilmesini teminen bu fasıl tah
sisatının en aşağı geçen sene haddine çıkarılmasını, tasviplerine arzederim. 

F. ; M. . 
513 3335 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları 20 000 lira 

1939 da 4 600 lira olan bu masraf her sene artarak 1942 de '7 bin liraya yükselmişti. 1942 yılı 
bütçesinin tetkiki sırasında Bütçe Encümeni, bu masraf tertibine ait ihtiyacı nazara alarak, Hü
kümetin teklifine on bin lira zammiyle, bu tahsisatı 16 426 liraya iblâğ buyurmuş ve bu tezyid 
Büyük Millet Meclisinin de tasvibine mazhar olmuştu. Sene içinde bu fasla beş bin lira daha 
monzam tahsisat alınmış ve tahsisat 21 426 liraya baliğ olmuştur. Geçen seııeki ihtiyaç nazara alı
narak bu sene için bu fasılda 20 000 lira tahsisat teklif edilmektelir. • 

F . M . •..'•; 

"514 Takip masrafları 
1 Meşhut suçlar .masrafları 300 000 

., 1939 yılmda 154 293 lira masraf gösteren ve her sene bir miktar, 1942.de biraz fazlaca arta
rak 233 106 liraya çıkan bu masraf için 1943 yılı bütçesiyle alman 250 000 liraya 50 000 daha 
munzam tahsisat alınmış ve fakat mart ayında hemen bütün tahsisat da tükenmiş olduğu için ahi
ren münakale suretiyle bu tertibe 90 000 lira daha munzam tahsisat konmuştur. 

(R) cetvelindeki formüle göre, suçların tahkiki ve takibi için yapılması icab eden hemen bütün 
masraflar, bu tertipten sarfedilmektedir. \ • ^ 

Sarfiyattaki ar,tış sebebini, bahalılığın artmasında görmek icab eder. 1944 yılında masraf 1943 
yılndaki derecede olursa, bu^maddeye konan tahsisatın kâfi gelmiyeceğini kabul etmek lâzımdır. 
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514 2 Hukuk muhakemeleri usulü gereğince yapılacak adli müzaheret masrafı 3 000 lira. 
1939 ilâ 1942 yıllarında bu madde 1 000 lira raddelerinde bir masraf kaydetmekte idi. 1943 büt

çesiyle verilen 1 800 lira tahsisata senesi içinde 2 000 lira munzam tahsisat alınmış ve yekûn 3 800 liraya 
baliğ olmuştur. Bu sene; de 3 000 lira teklif edilmektedir. Bütün memlekette mahkemelerden adli 
müzaheret kararı alan vatandaşların şahit, .ehlihibre ve saire gibi masraflarının temin edildiği bti 
tertibin, ötedenberi Mtün ihtiyacı karşılıyamadığı ve tahsisatın kifayetsizliği sebebine dayanıla
rak birtakım taleplerin cevaplandırıl amadığı malûm bir keyfiyettir. Mahkeme karar ve takdirle
rine göre daralrp genişlemesi mümkün olan ve evvelden katiyetle tesbit edilemiyen bu tertibe ait 
teklifin de, ihtiyaca tam cevap verebileceğini ümit etmemekle beraber, kabulünü arzederim. 

F. M. 
514. 3 Yabancılara ait istinabe masrafları 100 ' 
514 4 Medeni kanun ve nüfus kanunu gereğince müddeiumgumiler tarafından açılacak da

valar masrafı 200 

Bu maddeler geçen senelerin aynıdır. 

514 5 Medeni kanun ve sair kanunlar mucibince hâkimin resen takip ve ifa ile mükellef 
bulunduğu dava ve muameleler masrafı 2 000 lira hâkim hacir ve saire gibi bazı hallerde kanun 
hükmüne göre resen müdahale ve takipde bulunmağa mecbur omaktadır. Bu gibi hallerde mub-
tazi masrafm tediyesi için tahsisat bulunamamaktadır. Geçen senelerde görülen müşkilât karşısın
da bu nevi zaruri masraflarr karşılayabilmek için, bütçede yeniden bu madde açılmıştır, miktar, 
fazla görülecek bir halde değildir. 

515 nci fasla, bir lira tahsisat kömak suretiyle fasıl muhafaza edilmiştir. 

F. M. 
516 Adli tıp müessesesi 

1 Müşahedehane ve iaşe masrafı 14 000 lira. 
1939 yılında 5 000 lira raddesinde olan bu masraf, her sene bir miktar artarak 1942 de ise 

fazlaca artarak 8 341 liraya baliğ olmuş ve 1943 bütçesinde 11 000 lira tahsisat konmuştur. Pa
halılığın müessir olduğu bu tertip masrafının bu yıl için 3 000 lira kadar fazla tahsisata ihtiyaç 
gösterildiği düşünülerek teklif 14 000 lira olarak yapılmıştır. 

F. . M. 
516 .2 Demirbaş âlât ve edevat, otopsi sandıkları ve kimyevi ecza ve malzeme satınalma 

ve tamir ve sair masraflara 10 000 lira. 
Adli tıp müessesesinin muhtelif âletlere ihtiyacı vardır. Ancak istenilen âletlerin tedarikin

de de müşkülât vardır. Bu sebeple bu tertibe mevzu tahsisat, tedarik imkâniyle mukayyet ola
rak sarf edilmektedir. Ezcümle, 1942 yılında, bazı âletlerin tedarik edilebileceği ümidiyle mevzu 
10 960 liralık tahsisat, tedarik imkânsızlığı önünde münakale suretiyle 1 000 liraya indirilmiş, 
1043 yılında yine aynı ümitle 10 473 lira olarak -mevzii tahsisattan yine aynı sebeple 5 075 
liraya indirilmiştir. Almanya'dan tedarik edileceği ümit edilirken almamıyan bazı âletlerin bu 
sene Amerika'dan tedarik olunabileceği umulmaktadır. Bu sebeple teklif 10 000 lira olarak'yar 
pılmıştır.; 

• F . • ' % • ' 

516 3 Adli tıp müessesesi idare masrafı 15 000 lira. 
1939 yılındanberi on bin lira raddesinde olan bu tahsisat, geçen sene 5 398 lira munzam tah

sisat eklenerek 16 498 liraya baliğ olmuş ve bu sene de derpiş, edilen zaruri bazı masraflar se
bebiyle 15 000 lira teklif edilmiştir. Adli tıp müessesesinin iaşe ve âlât masraflarından maada 
bilûmum masraflarını ihtiva eden ve pahalılıkla alâkası şüphesiz olan bu tertibe ait teklifin 
kabule şayan olduğu mütalâa edilmiştir. 



F. M. 
517 Ceza ve tevkifevleri 

1 iaşe masrafı 1 850 000 lira. 
1939 yılında 646 000 lira masraf yapılan bu tertipten, 1940 yılında 767 000, 1941 de 

1 028 000.ve 1942 yılında 2 359 000 lira masraf yapılmıştır. 1943 yılında Bütçe Kanuniyle 
2 675 000 lira tahsisat verilmiştir. *Bu tertipte en büyük masraf kısmmı -teşkil eden ekmeğin 
bu sene,kaza merkezlerinde de Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından temin edilmedi Bebebiyle, 
fiyatta vâki bir miktar tenezzül yüzünden 1943 yılında bu tertipten bir miktar tasarruf yapı
labilmiştir. Ahiren yapılan münakalede, bu tertipten 4âl 339 lira tenzil ve diğer tertiplere nakle
dilmiştir. 

1944 bütçe lâyihasında ise, bu tertipte daha fazla tasarruf yapılabileceği ümidiyle, . geçen sene 
tahsisatından 825 000 lira noksaniyle teklif yapılmaktadır. Mevcudu vasati 27 500 e baliğ olan 
mahkûm ve mevkuflardan iş esası üzerinde çalışanlar hariç olmak üzere, geri kalanlara verilen 
ekmekle çok fakir olan ve adedi-takriben 5 000 raddesinde bulunanlara yapılan bir övün sicak ye
mek verilebilmek üzere hesaplanmış olan bu tahsisatın bugünkü şart ve fiyatlar içinde kifayet ede
ceği umulmaktadır. 

Bütçe lâyihasının tanzimi sırasında, Maarif Vekâleti bütçesine konulacağı düşünülmüş ve yabancı 
memleketlere staj için gönderilecek memurların maaşları ile talebe tahsisatı arasındaki farka taallûk 
eden 13 500 liralık tahsisatın, Adliye Vekâleti bütçesine konulması lâzımgeldiğinden, (521 B) nci 
fasıl olarak açılacak fasla konabilmesi için, bu maddeden bu miktarın tenzili zaruri görülmektedir. 

. • JV M.. ' . 
517 2 Doktor ve tedavi ücreti ve ilâç bedeli 40 000 lira 1939 ye 1940 yıllarında 14 000 

küsur lira raddelerinde masraf kaydeden bu tertip; mütaakıp senelerde ilâç fiyatlarının tesiriyle daha 
fazla tahsisata ihtiyaç göstermiş ve 1943 yılında bütçe ile alman 25 00Ö liraya 5 000 lira daha mun
zam tahsisat alınarak tahsisat yekunu 30 000 liraya baliğ, olmuştur. 

Hemen" tamamına yakın bir miktarı ilâç bedeline sarf edilen bu tahsisat halen hemen hemen sar-
fedilmiş bulunmaktadır, ilâç fiyatlarındaki artış ve masraf miktarları gözönünde tutularak bu sene 
40 000 lira tahsisat istenmektedir. Bu artışı zaruri görmek icabeder. 
.." F. M. V 

517 3 idare masrafı 380 000 lira V - . ; , ; - - - : - . — : - / . - • ••:-=:" ^ . -•<* ,_*•-..*».•»; * 
1939 ve 1940 yıllarında 150 - 160 bin lira raddelerinde olan bu tertibe ait masraf 1941 ve 1942 

yıllarında ellişer bin lira birer artış kaydetmiş ve 1943 yılında bütçe kanuniyle alman 245 000 liralık 
tahsisata, sene içinde bir defa 60 000 lira munzam tahsisat olarak ve ahiren de 246 236 lira münakale 
suretiyle eklenmiştir. 

Münakalelerle 1943 tahsisatı 551 236 liraya baliğ olmaktadır» 
Bu vaziyette 1944 bütçe lâyihası teklifi, geçen senenin munzam tahsisatlariyle baliğ olacağı mik

tara nazaran daha azdır. 
Bu tertip ceza evlerinin her türlü masraflarını ihtiva etmektedir. Bahalılığın bu tertibe tesiri 

şüphesizdir. 
1943 yılında Adliye Vekâleti, aldığı (Hastalıkla mücadele) tahsisatından maada bu tahsisattan 

hapishanelerin ve mahkûmların temizliğini temine yarayacak tedbirler için masraflar yapmıştır. Ez
cümle elbise bakımından çok perişan bir halde bulunan ve bütün hapishanelerde adedi 9 812 ye baliğ 
olan fakir mahkûmlara tevzi için 39 702 parça çamaşır hazırlıyarak tevzi etmiş, ağır ceza merkezle
rindeki hapishanelerde 4 034 fakir mahkûma elbise dağıtmış ve ayrıca da soğuk mıntakalardaki fakir 
mahkûmlar için takriben 2 000 metre kadar kalın kumaş mubayaa etmiştir. Yine bu tertipten iki 
aded etüv ve 80 aded buğu sandığı mubayaa edilmiş ve yatacak yerlerin fena veziyetlerini ıslah için 
bazt yerlerde' tertibat alınmıştır. Bu seneki tahsisatla elbise yardımı gibi yardımların yapılması 



mümkün olmıyacaktır. Ancak Vekâlet, mümkün olan yerlerde mahkûmların . yatacak yerlerinin 
hıümkün mertebe ıslahına devam etmeği düşünmektedir. Her bakımdan ıslaha ve üzerinde durma
ğa muhtaç olan ceza ve tevkif evlerimizin vaziyetlerini bir kısım ihtiyaçların temini suretiyle 
olsun kısmen düzeltebilmek için dalıi bu tertibekonulaçak masrafı çok görmemek icabeder. 

F, M. 
617 .4 Mahkûm, mücrim ve mevkufların sevk masraf lan ve şevke memur edilenlerin har

cırahlara 65 000 lira 
1939 yılında 24 000 lira raddelerinde olan bu masraf mütaakıp senelerde artarak 1941 ve 1942 

yıllarında 35 00P lira raddelerine yükselmiş ve 1943 yılında bütçe ile verilen 59 171 liraya sene-
içiridş 5 000 lira ve ahiren münakale suretiyle 4 000 lira munzam tahsisat alınmıştır. Bu münaka
le ve zamlarla bu tahsisat 68 171 liraya baliğ olmaktadır. 

1944yılı için geçen seneki masraf gözönünde tutularak tahsisat istenilmiştir. Bu masrafın art
masında, harcırah istihkakları ve yol masraflarmın artmasının tesirleri olduğu gibi, Millî Ko
runma suçlarına ait sürgün cezaları miktarının artmasının da tesiri olduğu şüphesizdir. 

Geçen sene masrafına göre ve aynı .şartların devamı kaydiyle istenen tahsisatın kifayeti ümit 
edilir. 

F. m. • : 
517 5 Ceza ve tevkif evleriyle mahkûm çocuk ıslâh evlerinde alınacak sıhhi tedbirlere ait 

bilûmum masraflar 25 000 lira 
Bu tertip, 1942 yılı bütçesine yeni bir.tertip olarak 12 nisan 1943 tarihinde Meclisçe kabul 

buyurulan bir kanunla açılmış ve o sene için 25 000 lira tahsisat konmuş idi. 1943 bütçesinde 
de aynı miktar kabul edilmiş, sene içinde de 26 111 lira munzam tahsisat alınarak, tahsisat mik
tarı 51 III liraya baliğ olmuştur. Bu yıl bütçesinde 25 000 lira teklif yapılmaktadır. 

Tifüs hastalığının salgın bir hal alarak bilhassa bazı hapisanelerde teessüre şayan şekle gir
mesi üzerine, bu tahsisatla açılan mücadele sayesinde tifüs salgınının hapishanelerde süratle 
önüne geçilmiştir. 

Takdir ve şükranla kaydetmek lâzımdır ki, en tehlikeli ve müsait hastalık membaları diye 
düşünülebilecek olan ceza ve tevkif evlerinde bu mücadeleden sonra hiç bir tifüs vakası kayde
dilmemiştir. 

İlk tesis masraflarının yapılmış olması ve salgınların önüne geçilmiş bulunması hasebiyle 
bu sene tahsisatı, geçen senenin munzam-tahsisatla baliğ olduğu miktardan az bir miktar olarak 
teklif edilmektedir. 

F. M. .-
518 Ceza ve tevkif evleri inşa ve esastı tamir işleri 18 000 lira. 

Bundan evvelki devirlerde en ufak bir himmetin dahi esirgenmesi sebebiyle köhne ve peri
şan bir halde Cumhuriyet devrine intikal eden ve memlekette adedi 432 ye baliğ olan ceza ve 
tevkif evlerinin inşa ve esaslı tamir işlerinin bu varidatla karşılanamıyaeağı şüphesiz "ve aşi
kârdır 

' Ancak 2548 sayılı kanunla temin edilen varidatla hususi bir fasılda yapılan sarfiyattan, in
şa işleri arasında esaslı tamir işlerinin de yapılabilmesinin mümkün olması sebebiyledir ki, müs
tacel ve zaruri ihtiyaçlar kısmen olsun temin edilebilmektedir. 

1939 yılında 124 000 lira raddesinde olan bu fasıl tahsisatını 2548 sayılı kanun hükümleriyle 
hususi bir fasıl açılması üzerine,.. inşaat ve tamiratın bazı seneler tamamen, bazan da kısmen 
Jıususi fasıldan verilmesi sebebiyle, geçen senelerle mukayese mümkün görülememiştir. 
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$ V M . • • . ' ' • •** ' ; -

519 Mahkûm ç'öeuk ıslahevleri masrafları 100 000 lira, 

Bu tertipten çocuk ıslahevlerinin bilûmum masrafları yapılmaktadır. 1939 yılında 23 900, 
1940 yılında 18 600 lira olan bu masraf, mütaakıp senelerde artarak 1942 de 47 700 liraya yük
selmiştir. 1943 yılında Bütçe Encümeninin teklifinden 25 000 lira fazlasiyle kabul buyurduğu 
65 000 lira tahsisata sene içinde 5 000 'liralık munzam tahsisat daha alınmasnia mecburiyet hâsıl 
olmuştur. 

Ankara Islahevinde yapılan yeni ilâvelerle, mahkûm çocukların evvelce olduğu gibi sıra 
beklemelerine hacet kalmaksızın, derhal alınmasına imkân hâsıl olacak ve ;bu süe t le suç işle
mesi üzerine tevkif edilmiş olan suçlu çocukların mahkûmiyetten sonra ıslahevinde yer bu
lunamaması hasebiyle, tahliye edilmeleri gibi, kötü tesirler yapan vaziyetin önüne geçilmiş ola-. 
çaktır. • • 

Geçen senelerde 90 aded mahkûm çocuğu alabilen ıslahevi kadrosunun 120 ye iblâğı sebebiyle 
tahsisatın arttırılmasına ihtiyaç zaruridir. . • ' 

F . ' M . " / • ' • . 

520 Ceza ve tevkif evleri mütedavil sermayesi 15 000 lira. 

1939 bütçesinde 83 000 lira, 1940 senesinde 40 000 lira olan bu tahsisat son senelerde 25 000 
liraya inmiş, bu yıl bütçesine 15 000 lira konmuştur. Tahsisatın bütçe zaruretiyle bu miktar a 
indirildiği anlaşılmaktadır. 

', F. M. • -
521 Adliye mecmuası ve Temyiz kararları dergisi, yazı, tercüme ve baskı masraflariy-

le hukuki eserler satmalma bedelleri 70 000 lira. 

1943 yılından evvel bütçelerde 2 madde halinde olan bu fasıldaki masraflar 1939 yılında 
26 000 lira iken mütaakıp yıllarda 15 000 den başlayarak 1942 de 20 000 liraya çıkmıştır. t943 
bütçesi tahsisatı 20 000 lira iken sene içinde 10 000 lira daha munzam tahsisat alınmış ve bu su
retle 30 000 liraya baliğ olmuştur. 1944 bütçesiyle. 70 000 lira teklif edilmektedir. 

Mensupları için esaslı bir meslek kültürüne malikiyeti istilzam eclen ve hakikî bir ilim işi 
olan bu teşkilâta ait vazifenin, her gün daha iyi bâşarılaMlmesini temin edecek tedbirlerin 
başında, bilgiyi arttıracak, kuvvetlendirecek ve ilerletecek neşriyatın vücudüne zaruret olduğu 
şüphesizdir. 

Cümhurreisimizin, Büyük Millet Meclisinin yedinci intihap devresinin birinci yılını açarken 
irat buyurdukları nutuklarında işaret buyurdukları (Adliyede geniş bir bilim edebiyatının kurul
ması) işi için, Adliye Vekâleti, 1943 bütçe devresinin devamı sırasında dahi, bir plân hazırlamış 
ve önümüzdeki yılda başarılacak bazı tedbirlere şimdiden teşebbüs etmiştir. Bu meyanda, muhtelif 
hukuk sahalarına ve bilhassa medenî hukuk mevzuuna ait, beynelmilel şöhret ve kıymeti haiz eser
lerin tercümelerine başlanmıştır. Bundan maada, bütün mahkmeler için çok zaruri bir ihtiyaç ha
linde bulunan ve yeni mevzuatı da takip edebilecek şekilde tanzimi. düşünülen adlî kanunların 
tabı ve tevzii de vardır. 

. F. M. / 
521 A JPasif korunma ve tahliye ve tahrip talimatnamesine göre yapılacak hizmetler masrafı 

. • ' • " , İ 000 lira 
Bu fasıl, bu yıl yeni olarak tesis edilmiştir. İstenilen tahsisatın, ihtiyaca kâfi gelip gelmiye-

eeğini bir hesaba istinaden tâyin mümkün olamamıştır. Merkez ve yilâyetlerdeki adli teşkilâtın 
bu işe ait ihtiyaçlarına, bu meblâğın hiç bir suretle kâfi gelmiyeeeği aşikâr ve mey
dandadır.. 

Fasıl 521 B 4489 sayılı kanun gereğince yabancı memleketlere gönderileceklerin lüzumlu 
masrafları ve aylıkları tutarı talebe tahsisatından az olanlara verilecek fark 13 500 lira. 
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Yukarıda 517 nci faslın birinci maddesinde de işaret edildiği veçhile, 3889 sayılı kanunun 3 ncii 

maddesi mucibince bilgi, görgü ve ihtisaslarını arttırmak üzere yabancı memleketlere gönderile
ceklerin maaşlariyle, talebe tahsisatı arasındaki farkın ödenebilmesi için, bütçeye konulması icap 
eden tahsisat, bütçe lâyihasının tanzimi sırasında konulmamış olduğundan, 517 nci faslın birinci 
maddesinden 13 500 liranın tenziliyle, bu faslın yeni olarak açılması lâzım gelmektedir. 

• F. M. 
522 Geçen yıl borçları . 23 800 lira 
523 Eski yıl borçlan 31 342 >. 

1 - 1939 - 1942 yılları borçları 31 342 » 
2 - 1928-1938 » > 1 750 ı» 

522 nci fasıl geçen senenin ayni olarak ve 523 ncü faslın maddeleri'de, mûtat olan şekilde elde 
mevcut mütehakkak borçların miktarına göre tesbit edilmiştir. Bu vaziyette geçen seneye naza
ran 523 ncü faslın birinci maddesinde 11 342 lira bir fazlalık, ikinci maddesinde 830 lira bir nok
sanlık mevcuttur. 

Hususi fasıl 2548 sayılı kanun mucibince verilen tahsisat 
Ceza ve tevkif evleri ve adliye binaları inşası ve esaslı tamirleri için 2548 sayılı 

kanunla tesbit edilen membalardan temin edilen varidattan ve 3892 sayılı kanun mucibince yapı
lan istikrazdan 1942 yılından 1943 yılma devredilen para miktarı 500.052 lira 35 kuruş olarak gös
terilmiştir. 1942 yılı içinde Ziraat Bankalarında 2548 sayılı kanunda muayyen membalardan temin 
edilen 151 140,23 liralık varidat ile müdevver me baliğ yekûnu 651 192,58 liradır. Bu hesaplardan 
22.111.1944 tarihine kadar verilen sarf tediye emirleri yekûnu da 493 873, 46 liradır. 

Bu para ile inşa halinde bulunan cezaevlerinin taksit bedelleri ödenmiş İzmir, Bursa, Edirne ve 
sair bazı ceza ve tevkif evlerinde esaslı tamir yapılmıştır. 

Üçüncü kısım. 

Vekâletin iş ve hizmet bakımından vaziyeti ve ihtiyaçları hakkında mütalâalar 

1. Mahkemeler teşkilâtı ve kadro. 

I - Mahkemeler teşkilâtı, geçen sene vaziyetine nazaran, pek az bir fark arzeder: 

A) Vilâyetlerin hepsinde, altı kaza hariç olmak üzere bütün kazalarda ve bir nahiyede adli 
teşkilât mevcuttur; 

B) Ağırceza mahkemeleri, 62 si vilâyet merkezinde ve 21 i kaza merkezinde olmak üzere 83 
adeddir. Hakkâri ve Bingöl vilâyetlerinde ağırceza mahkemesi yoktur. 

83 ağırceza mahkemesinden 43 adedi müstakil ve 40 adedi 3119 sayılı kanuna göre teşkil edilen 
mürettep mahkemelerdir. 

C) Asliye mahkemelerij 

82 Ağırceza mahkemesi bulunan yerlerde 199 aded 
92 Yerde çift hakimli olarak 185 > 

187 » tek » » 187 » 

361 yerde 571 adeddir. 
Bundan mada üç yerde altı ticaret mahkemesi vardır. 

Geçen seneye nazaran, tek hakimli asliyeler ile ağırceza mahkemesi bulunan yerlerdeki asliyeler bi
rer miktar azalmış, ağırceza mahkemesi bulunmayan yerlerdeki çift hakimli asliyeler çoğalmıştır. 

D) Sulh mahkemeleri, bir adedi nahiye merkezinde, 71 adedi başka adli teşkilât bulunmayan kaza 
merkezlerinde ve 15 adedi İstanbul kazalarında,- mütebakisi diğer yerlerde olmak üzere, 207 dir. Ge
çen seneye nazaran bir noksandır. 
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I I - Kadro vaziyeti, geçen sene (L) cetvelinden alınan kadro ile fiili kadro 2126 hâkim ve müd

deiumumiye baliğ olmuştur. Temyiz teşkilâtı bundan hariçtir. 

Bu sene (L) cetvelinden fiili kadroya 34 hâkimin daha alınması teklif edilmektedir. 

Bu kadro ile yapılması düşünülen işler-hakkında yukarıda malûmat arzedilmişti. Terfia istih
kak kesbettiği halde kadro yüzünden terfi edemiyen hâkim ve müddeiumumilerin adedi 949 dır. 
Bunların bir kısmı 1938 yılmdanberi terfia müstehaktır. 

Memur maaşları maddesinde arzedildiği veçhile iki terfi müddeti, kadrosuzluk sebebiyle terfi 
edememeleri yüzünden bu sene içinde bir üst derece maaş almağa müstahak olacak hâkim miktarı 
614 e baliğ olacaktır. Bu vaziyetin islâha muhtaç olduğu hakkmda geçen seneki raporda yazılı 
mütalâaları tekrar etmiy er ek bünlatı yalnız kayit ile iktifa ediyorum. . 

III - îş vaziyeti ve ihtiyaç. 

Bütün mahkemelere ait iş adedinin, katî yekûnları, henüz tam tesbit edilmiş olmamakla beraber 
geçen sene raporda arzedilen miktardan aşağı olmadığı şüphesizdir, kanaatindayim. 

N Elde mevcut bazı malûmat da bunu teyit etmektedir. Ezcümle: Temyiz mahkemesi işleri yekû
nu 1942 yılında 75 825 olduğu halde, 1943 ya1 in da bu miktar 81 725 e baliğ olmuştur. 

Bazı suçlarda, meselâ orman suçlarında ve millî korunma suçlarında fazlalık olduğu görülmüş
tür. . . - . . . -

Temyiz mahkemesi teşkilâtının, hâkimlerimizin fedakâârlık addedilecek derecedeki büyük gay
retlerine rağmen, iş hacminin beşer takatini aşacak bir hadde bulunduğu ve bundan iş ve masla-
hatin de müteessir olduğu şüphesizdir. Temyiz mahkemesi teşkilâtının tevsiine dair o1 arak Büyük 
Millet Meclisinde bulunan lâyihanın, bir an evvelkanuriiyet iktisap eylemesi, işlerin tetkik ve in
tacı seyrine şüphesiz büyük tesirler yapacaktır. 

Vekâlet, istinaf teşkilâtına ait tetkikattan maada, mahkemelerin bazı pek de lüzumlu olmıyan 
şekilde işgallerini önliyecek tedbirler hakkında tetkikat yapmaktadır. Bu meyanda şu noktaların 
da kayıt ve işareti zaruri görülmüştür. 

A) Asliye teşkilâtı bulunmayan 71 kazada 3748 sayılı kanuna göre salâhiyetleri genişletilen 
sulh mahkemeleri, icrayi vazife etmektedir. Kadro darlığının tevlit ettiği zaruretlere binaen kuru
lan ve umumî kaidelere istisna teşkil eden esaslar dairesinde çalışan bu mahkemelerin, bilhassa 
iş hacmi ve sahası bakımından bir tertibe konarak, imkân mertebesinde azaltılması, hattâ tama
men ortadan kaldırılması şayanı temennidir. Bu Vaziyet kadroda genişliği istilzam eden zaruret
lerden biridir. 

B) 3119 sayılı kanun ile kurulan mürettep ağır ceza mahkemeleri, yine kadro darlığı sebebiyle 
düşünülmüş ve tesis edilmiş bir teşkilâttır. Bu mahkemeler, bulundukları yerlerdeki asîiye hukuk 
ve ceza hakimlerinin de iltihakiyle'teşekkül etmekte, ve çok defa da bu yerlerdeki asliye hâkim
lerin kendi işleri esasen fazla olduğundan, bu mahkemelerin çalışabilmesi müşkülât arzetmekte-
dir. Adedi 40 a baliğ olan ve umumî kaidelere göre istisna teşkil eden esaslar dairesinde kuru
lan bu mahkemelerin, kadro darlığına rağmen, adaleti tevzi işini mümkün mertebe halkın bulun
duğu bir yerde -yapmak gibi hakikaten iyi maksatlarla tesis edildiği malûmdur. Ancak tecrübe
nin ortaya koyduğu işe tesir edebilecek şekildeki mahzurlar gözönünde tutularak, bu mahkemele
rin imkân dairesinde müstakil mahkemeler haline konması da temenniye şayandır. 

Bu vaziyetin de kadroda genişliği istilzam ettiği şüphesizdir. 

C) Bazı yerlerde iş miktarı ve ihtiyaç, yeni mahkeme teşkili veya kadroya hâkim ilâvesini 
istilzam edecek bir mahiyet arzetmektedir. 

Adliye vekâleti, bazı sorgu hâkimlerine de, asliye veya sulh işlerinde kaza salâhiyeti vermek, 
hâkim muavinleri tâyin etmek gibi iyi ve amelî tedbirlerle bu ihtiyaçları karşılamağa çalışmak
la beraber bunun temini çok defa mümkün olamamaktadır. 
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D) Bazı yerlerde kâtip kadrosunun kifayetsizliği fazla şikâyetleri mucip olmaktadır. Vekâ

let bu ihtiyacı (L) cetvelinden fiili kadroya alınması teklif edilen kâtip kadrosu ile kısmen olsun 
- cevap vermeğe çalışmaktadır. 

2. İdarî işler : 

I. - Vekâlet merkez teşkilâtı hakkında, geçen seneki raporda bahsedilen tetkikat ile, ahiren-
yaptırılmış olan tetkikat neticeleri bütçe icapları ve zaruretleriyle kanuni şeklini almak yoluna 
girememektedir. 

Vekâletin, bütün adli teşkilâtın iyi çalışmasını temin yolunda ehemmiyeti hiç te az görülmi-
yecek olan günlük işlerden maada, kanunların bütün yurtta tatbikatı seyrini ve neticelerini tetkik 
ve takip ve bunların memleket ihtiyaçlarına ve hukuk ilminin en ileri telâkkilerine uygun bir-
şekilde tekâmülünü temin gibi-geniş ve ehemmiyetli mesaiye ihtiyaç gösteren işlerini de başara
cak olan merkez teşkilâtının, bütün vazifelerininieaplarına uygun amelî ve fakat esaslı şekilde 
tanzimi işinin biranevvel temini temennisini tekrar izharı bir vazife addederim. 

II. - Adli teftiş işleri; teftiş heyeti kadrosunun kısmen (L) cetveline alınmasına ve harcırah 
tahsisatlarının 1939 yılından sonra epiyce bir miktar da tenkis edilmiş olmasına rağmen, şükrana 
şayan addedilecek bir şekilde yürümektedir. işaret edildiği veçhile 1943 yılındaki teftiş mesa-

Mûfettişler harcırahı maddesinde de kısmen 
isi, ahiren bu maddeye alınan munzam tahsisatla, nisan ve mayıs aylarında da programlı teftiş 
kısmında devam edecek ve 1944 yaz aylarında, Şark vilâyetlerinin toplu teftişi programı tatbik ve 
icra edilecektir. Bu suretle 1942 yılından evvel teftiş görmüş olan yerlerin mütaakıp teftişleri; 
ikmal edilmiş bulunacaktır. 

Adli teşkilâtta daima irşat edici şekilde de vazife görmüş ve hizmet etmiş olan teftiş teşkilâtının, 
bu günün icap ve şartları da .gözönünde tutularak, kadro adedi ve tahsisat miktarı bakımından takvi
yesi temennisinde bulunmamak mümkün değildir. 

I I I - Adli sicil teşkilâtının, memurlar maaşı tahsisatına ait maddede arz ve izah edildiği üzere, 
bu sene kurulması ve çalışmağa başlaması vekâletçe mukarrerdir. Her medeni memlekette mevcut 
olan, adli kanunlar hükümlerinin tatbiki icaplarına göre kurulması zaruri bulunan ve şimdiye 
kadar kadrosu alınmış, mevzuatta yer almış olan bu müessesenin amelî ve az masrafla işlemesini 
mümkün kılacak hükümleri ihtiva eden bir kanun lâyihasının hazırlandığı ve bunun Meclise takdim 
edilmek üzere olduğu anlaşılmıştır. Lâyihanın biranevvel kanuniyet kesbetmesi ve müessesenin he
men işe başlaması temenniye şayandır. 

IV - Yukarda 521 nci fasla ait tahsisat hakkında izahat arzedilirken işaret edildiği veçhile, 
Cumhur Reisimizin içtima Devresi başında irat buyurdukları senelik nutuklarında «beyanatları ara
sındaki (Adliyede bir bilim edebiyatının kurulması) işi için vekâletçe bir plân hazırlanmış ve 1943 
malî yılı zarfında faaliyete geçilerek medeni hukuk sahasında (Zürih şerhi) namiyle maruf büyük 
eserle, ceza, muhakeme usulleri ve diğer hukuk sahalarına ait ve dünyaca tanınmış bazı esesleri 
tercümesine başlanmıştır. Bu plânm 1944 yılında tatbik ve ikmaline çalışılacak ve bu arada diğer 
bazı eserlerin mubayaa ve tabından maada, tadil ve ilâveleri daima takip ederek ihtiva edebilecek şe
kilde hukuk ve cezaya ait kanunlar tabedilecektir. 

Başarının ilk şartı bilgi kudreti olan hâkimlik işinde, adalet cihazının muvaffakiyeti ilerleteceği 
ve sağlayacağı muhakkak olan bu hayırlı mesainin inkişaf ve devamı sevinilecek bir iştir. 

Vekâlet bu mesai yanında, 4489 sayılı kanunun hükümlerine de uyarak, muhtelif derecelerden 
seçtiği genç ve değerli on bir hâkimi, muhtelif müddetler için, isviçre'ye gönderecektir. 

Bu genç elemanların ve arkadaşlarının meslek sahasında şahısları ve muhitleri için, ilim ve ede
biyatının inkişafında hizmetleri olacağını da şüphesiz addederim. 

3. Ceza ve tevkif işleri ve teşkilâtı: } / , 

I - Mahkûm ve mevkuflar adedi mevcudu 1. I I . 1944 tarihi itibariyle, 19 079 adedi mahkûi'i 
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ve 8 386 adedi mevkuf olmak üzere 27 465 e baliğ olmaktadır. Bu miktar geçen seneye nazaran, 
bir miktar fazlalık arzeder. . 

îş esası üzerine kurulmuş 13 cezaevinde aynı tarihte mevcut mahkûm miktarı, geçen sene
nin 4 064 adedine mukabil 5 097 adettir. Mahkûmların ıslahı hallerine çok iyi tesirler yaptığı 
muhakkak olan iş esasına müstenit cezaevlerindeki mahkûm adedinin artışı ve geçen senelerde 
olduğu şekilde matlup evsafı haiz mahkûmların bu müesseselere nakledilememesi vaziyetinin 
artık kalmaması, sevinç verici bir haldir. Vekâlet, bu müesseselere nakledilecek mahkûmların 
vasıf ve şartları hakkında daha genişletici hükümler koymak niyetindedir. Bu suretle mahkûm
ların bir kısminin daha, bu iyi müesseselere nakli mümkün olabilecektir. 

Bunlardan maada, 2023 sayılı kanun hükmüne tevfikan âmme işlerinde 751 mahkûm, mu
ayyen talimatnamesine göre cezaevlerinde 1 763 mahkûm çalışmaktadır. 

Cezaevlerinde çalışan mahkûmların, çalışma ve kazanç vaziyetlerini ıslah ye bunları bir in
tizam ve inzibat altına almak için Vekâlet, muayyen cezaevlerinde (iş yurtları) tesis kararında
dır. Bunlar daha evvel Üsküdar ve İzmir cezaevleri gibi merkezlerde tesis ve tecrübe edile
cek ve sonra da uzun müddetli mahkûmların toplu olarak bulundurulacağı yeni ve merkezi ceza
evlerinde tesis olunacaktır. Vekâletin bu işi biran evvel muvaffakiyetle tatbiki, temenniye şayandır. 

I I - Ankara mahkûm çocuk ıslahevi kadrosu 90 dan 120 ye çıkarılmıştır. Yapılacak inşaat 
ve tesisat ile bunun kadrosunu, hiç bir mahkûm çocuğu hariçte bırakmıyacak şekilde, 250 ye 
iblâğı düşünülmektedir. 

III - Geçen seneye kadar inşa edilmiş 17 cezaevine ilâveten, geçen sene zarfında Konya, Si
vas, Eskişehir ve Van'daki cezaevleri de ikmal edilmiş, Gümüşane ve Elâzığ cezaevlerinin bi
rinci kısım inşaatı bitirilmiştir. Bolu ve Ağrı cezaevleri inşaatı henüz ikmal edilmemiştir. 

Bu suretle şimdiye kadar inşasına başlanmış cezaevlerinden 21 adedi tamamen, iki adedi kıs
men ikmal edilmiş bulunmaktadır. 

Üsküdar'da bu sene Adliye Vekâletine devredilip cezaevi yapılan Toptaşı'ndaki bina ile ye
ni cezaevlerinde ve esaslı tamir gören İzmir cezaevinde mahkûmların yatacak yerleriyle yiye
cek yerlerinin tanzim ve ıslahına çalışılmaktadır. Alınan hayırlı ve iyi tedbirlerin mahkûmların 
sıhhat ve terbiyelerinde, müesseselerin intizam ve inzibatında çok iyi tesirler bıraktığı öğrenil
mektedir. 

IV - Yukarıda işaret ettiğim veçhile memlekette ye bu arada bazı cezaevlerinde geçen sene 
çıkan tifüs salgını üzerine, bütün cezaevlerinde alınan esaslı tedbirler ve muhtaçlara yapılan 
giyim yardımiyle temizlik işleri temin edilmiş ve hastalığın önüne tamamen geçilmiştir. Vekâ
letin ve bütün teşkilâtın bu işteki gayret ve mesailerini takdir ve şükranla kaydetmeyi vazife 
addederim. Vekâlet bu yoldaki mesaisine himmetle devam etmektedir. 

4. Adli tıp ve adlî ekspertiz işleri: 

Suçun, suç âletlerinin ve suçlunun tâyini ve vasıflarınm tesbitinde çok mühim rolü olan 
adlî ekspertiz işleri, bu işlerde salahiyetli fen adamlarının Adliye Vekâleti teşkilâtında bulur 
namaması yüzünden gittikçe müşkülât arzeden bir vaziyete girmektedir. Adli tabip yetiştirme 
işinin de müşkülât arzettiği geçen seneki raporda tesbit edilmiştir. 

Adlî tabip müessesesi ile adlî tababet mesleği ve adlî ekspertiz işlerinin, esaslı tedbirlere ih
tiyaç gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Saygı ile Yüksek Reisliğe sunulur. 

Raportör 
İzmir Mebusu 

M. Birsel 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kıstm - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve 'ben

zeri sahsa ait istihkaklar 

I - Vekil tahsisatı, maaşlr ve 
ücretler 

498 
499 

500 

. _ . . . 

1 
2 

1 
2 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

5 320 

8 943 176 
10 000 

8 953 176 

116 857 

1 089 141 

1 205 998 

5 320 

9 382 048 
10 000 

9 392 048 

115 781 

1 375 662 

1 491 443 

5 320 

9 382 048 
10 000 

9 392 048 

115 781 

1 375 662 

1 491 443 

I I - Diğer istihkaklar 
501 
502 

503 

504 

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 

180 924 

97 621 

72 000 

36 500 

10 551 539 

218 352 

87 621 

72 000 

36 500 

11 303 284 

218 352 
. 

87 621 

72 000 

36 500 

11 303 284 

505 

İkinci kısım, - î dar e masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
Merkez büro masrafları 

1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 

7 500 
5 000 

15 000 
50 000 

15 000 
50 000 
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F. 

506 

M. 

3 
3 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Muhassasatın nev'i 

Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 500 
15 253 
10 219 

42 472 

105 000 
46 100 
25 000 

128 000 
22 400 

326 500 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

4 500 
16 000 
7 966 

93 466 

120 000 
70 000 
25 000 

150 000 
22 000 

387 000 

4 500 
16 000 

* 7 966 

93 466 

120 000 
70 000 
25 000 

150 000 
22 000 

387 000 

507 Matbu evrak ve def terler 
508 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 

64 927 65 000 65 000 

509 
510 

1 ' '• • 

511 

1 
2 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 
Vekâlet otomobili 
Temyiz Mahkemesi reislik ve 
başmüddeiumumilik otomobil
leri 
Diğer nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

I I - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Müfettişler harcırahı 

317 414 

14 400 

331 814 

69 000 

4 800 

6 200 
12 475 

23 475 

187 000 

73 000 
80 000 

433 833 

10 000 

443 833 

70 000 

4 800 

6 200 
13 000 

24 000 

180 000 

58 000 
80 000 

433 833 

10 000 

443 833 

70 000 

4 800 

6 200 
13 000 

24 000 

180 000 

58 000 
80 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

4 Yabancı memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

512 Melbusat 
513 3335 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
514 Takip mesrafları 

1 Meşhut suçlar masrafı 
2 Hukuk mahkemeleri usulü ge

reğince yapılacak adliye müza
hereti masrafı 

3 Yabancılara ait istinabe mas
rafları 

4 Medenî kanunla Nüfus Kanu
nu gereğince müddeiumumiler 
tarafından açılacak dâvalar 
masrafı 

5 Medenî kanunla ve sair kanun
lar mucibince hâkimin re'sen 
takip ve ifa ile mükellef bu
lunduğu dâva ve muameleler 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

515 Meşhut Suçlar Kanunu gere
ğince çalışma saatleri dışında 
nöbet beklemeye mecbur olan 
hâkim, müddeiumumi ve kâtip
ler ücreti 

516 Adli tıp müessesesi 
1 Müşahedehane iaşe masrafı 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1 001 3 000 3 000 

341 001 321 000 321 000 

70 000 50 000 50 000 

21426 20 000 20 000 

1 290 615 1 474 299 1 474 299 

390 000 300 000 300 000 

3 800 3 000 3 000 

100 100 100 

200 200 200 

— 2 000 2 000 
I III Tl —• II I — ^ — Hl •+ — ' — ' •• — II I • 

394 100 305 300 305 300 

1 1 1 

11 000 14 000 14 000 
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1944 malî yılı için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatın nev'i Lira Lira Lira 

517 

Muhassasatın nev'i 

Demirbaş alât ve edevat, otop
si sandıkları ve kimyevî ecza ve 
malzeme satın alma, tamir ve 
saire masrafları 
îdare masrafları 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

10 473 
11 100 

10 000 10 000 
15 000 15 000 

1 
2 

3 
4 

5 

Fasıl yekûnu 

Ceza ve tevkif evleri 
İaşe masrafları 
Doktor ve tedavi ücreti ve ilâç 
bedeli 
idare masrafı 
Mahkûm, mücrim ve mevkufla
rın sevk ve idare masrafları ve 
şevke memur edilenlerin har
cırahları 
Ceza ve tevkif evleriyle mah
kûm çocuk ıslahevlerinde alı
nacak sıhhi tedbirlere ait bilû
mum masraflar 

ı Fasıl yekûnu 

32 573 

2 493 897 

30 000 
305 000 

64 171 

51 111 

2 944 179 

39 000 

1 850 000 
-

40 000 
380 000 

65 000 

25 000 

2 360 000 

39 000 

1 836 500 

40 000 
380 000 

65 000 

25 000 

2 346 500 

518 Ceza ve tevkif evleri inşa ve 
esaslı tamir işleri 18 000 18 000 18 000 

519 Mahkûm çocuk ıslahevleri mas- 70 000 100 000 100 000 
rafları 

II - Muvakkat olanlar 
520 Ceza ve tevkif evleri ve mah

kûm çocuk ıslahevleri müteda-
vil sermayesi 25 000 15 000 15 000 

HE - Müteferrik olanlar 
521 Adliye mecmuası ve temyiz 

kararları dergisi, yazı, tercüme 
ve baskı masraflariyle hukuki 
eserler satın alma bedelleri 30 000 70 000 70 000 

521/A Pasif korunma ve tahliye ve 1 
tahrip talimatnamesine göre 
yapılacak hizmetler masrafı — 1000 1 000 
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1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira Muhassasatın nev'i 

Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin aylıkları tu
tarı, talebe tahsisatından az o-
lanlara 4489 sayılı kanun gere
ğince verilecek fark 0 0 13 500 

Üçüncü kısım yekûnu 3 513 853 2 908 301 2 908 301 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 23 800 23 800 23 800 
Eski yıllar borçları 
1939 - 1942 yılları borçları 
1928 -1938 » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

İCMAL 

Birinci kısmı yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

10 000 
2 580 

12 580 

36 380 

— 

•10.551 539 

1 290 615 

3 513 853 

36 380 

15 392 387 

21 342 
1 750 

23 092 

46 892 

11 303 284 

1 474 299 

2 908 301 

46 892 

15 732 776 

21 342 
1 750 

23 092 

46 892 

.11 303 284 

1 474 299 

2 908 301 

46 892 

15 732 776 



19 - Tapu ve Kadastro U. M. 



Rapor 

25.IV. 1944 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü bütçesini tetkik ettim. 

Önümüzdeki 1944 yılı bütçesi 1943 yılı bütçesinden topyekûn 80 000 lira fazla olarak teklif edil
mektedir. Muhtelif kısımların muayyen fasıl ve maddelerine serpişik bir halde bulunan bu fazlalık
ların her fasıl ve maddadeki mucip sebepleri matbu bütçenin mucip sebeplerinin izahında gösterilmiş 
bulunuyor. 

Bu sebepler yapılan görüşmeler ve tetkikat sırasında bence de tamamen varit ve makul görül
müştür. 

Yüksek encümen tarafından 1944 mali yılı bütçelerinin tetkiki esnasında raportörler tarafından 
gözönünde tutulması gereken esaslar daima dikkat altında bulundurulmak şartiyle bütçenin tetkikatı 
sırasında ehemmiyetle telâkki edilmiş olmakla beraber. 

1. Maaş ve ücret tahsisatı fiili kadrodaki memur ve müstahdemlerin tam bir senelik maaş ve 
ücret yekûnuna mutabık bulunmuştur. 

2. Fiili kadrolardan (L) cetveline alınmasına imkân bulunan bir şey yoktur. Çünkü kadrolar 
zaten kâfi gelmemekte olup halen 244 kazada bu kazalar ihtiyacına kâfi gelecek kâtip dahi mevcut 
değildir. 

3. (D) cetveline geçen seneye nazaran 30 lira ücretli 5 ve 25 lira ücretli 5 ki, cem'an 10 
odacı ilâve edilmiştir. Fakat bu ilâve ile dahi hakikî ihtiyaca müspet bir cevap verilmiş olmadığı 
meydandadır. Çünkü geride daha bu ihtiyacı taşıyan 292 kaza bulunduğu anlaşılmıştır. 

4. (E) cetveline alman 120 şer lira ücretli iki aded eski kayıtlar tetkik memuru var ise de bu 
biı- ihtisas işi olduğundan hizmetin mahiyeti itibariyle daimî olarak telâkki edilmek icabeder. Bun
dan maada mektebin müdür, kâtip, muallim ve odacı kadroları da bu mahiyette görülmüştür. 

5. Müfettiş harcırahlarının kabul edilmiş olanmmtaka usullerine göre mevzuu tahsisatı bu vazife
nin yılı içinde ihtiyaca ve matluba kâfi derecede ifa edilmesine tam kifayet edeceği şüphelidir. 

Binaenaleyh encümenin buraya bir miktar fazlatahsisat ilâvesi münasip olur. 

6. Daimî memuriyet harcırahlarına konulan tahsisat bu sene mektepten çıkacak talebelerin 
işe tâyini ve açılacak memuriyetlere hariçten alınacak yeni memurlar ve yapılacak bazı tahviller 
ihtiyacı gözönüne alındığı takdirde bunun istilzam edeceği tahsisata tam kifayeti aynı derecede 
şüpheli görülmektedir. 

Tapu ve kadastro Müdüriyeti Umumiyesinin görmekte olduğu vazifenin tabii bünyesi icabı 
olarak terfi ve tahvil işlerinin programlarına imkân olmadığı yapılan görüşmelerde anlaşılmış
tır. 

7. Muvakkat memuriyet harcırahı tertibine mevzu tahsisat esasen kâfi gelmemekte olduğu an
laşılmıştır. Grup müdüriyle kontrol memurlarının devir ve teftiş harcırahları ve sahalarda ça
lışan kadastro memurlarının ve askerlik, hastalık gibi sebepler dolayısiyle memuriyet mevkile-
rinden muvakkaten ayrılan bazı memurların yerlerine vekâleten gönderilmesi lüzumu hâsıl olan
larla mektebe getirilen memurların harcırahlarının bu tertipten verilmekte olduğu görülmüş ve 
bu sebepten buraya mevzu tahsisatın haddi zatinde kifayetsizliği anlaşılmıştır. 

Grup ve kontrol memurlarına bu tahsisatın azlığından dolayı mmtakalarında lüzumlu teftiş ve 
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tetkiklerin bile ancak fevkalâde bir hal vukuunda icra ettirildiği ve bunun içinde merkezlerinden 
Hârice gönderilmekte bulundukları vakıası tahakkuk etmiştir. Î 

8. Mefruşat ve demirbaş eşya tertiplerine konan tahsisat ile yaptırılması ve satın alınması 
istenilen eşya mefruşat için heyeti umumiyesini kavrıyacak hazırlanmış bir plân mevcut olmadı
ğı çünkü tapu ve kadastro dairelerinin bu kabil ihtiyacın pek geniş ve bir çok yerlerde masa, do-, 
lâp gibi tapu ve kadastro kuyudat ve defterlerinin muhafazası için lâzım olan demirbaş eşyanm 
bile mevcut bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bununla beraber dairelerin esaslı ve demirbaş eşyasının bile mevcut bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bununla beraber dairelerin esaslı ve demirbaş eşyasını teşkil eden harita dolapları, resim ve 
muhafız masaları ile evrakı müsbite dolaplarına ait plânların mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bu 
bakımdan bu hususa mevzu tahsisattan bir şey tasarruf edilmesine imkân görülememiştir. 

1936 senesinde kurulan Tapu ye Kadastro müessesesinin normal bir surette devam eden .faali
yeti 1939 senesinde başlıyan cihan harbinin doğurduğu menedici sebeplere rağmen memnuniyeti 
celbedecek bir mahiyette devam edegelmekte olduğu görülmüştür. 

Bu müessese diğer bir çok müessesat arasında hayat ve faaliyetin istilzam ettiği bütün masraf lan 
Devlet Hazinesinden çeken ve onun yerine bir varidat temin etmeyen müesseselerden olmayıp bilâkis 
içtimai heyetin hukuki ev medeni ihtiyaçlarını tatmin eden bir müessese, olmakla beraber Devlete 
büyük maddi menfaatler yani kazanç ve varidat kaynakları temin etmiş bulunmaktadır. Bu du
rumda olan ve hergün faaliyetin netayici memnuniyet verici ve emniyet tesis, edici-mahiyet göste
ren müessesenin 63 vilâyet merkeziyle 384 kazada mevcut teşkilâtın (tdarei umumiye ile grup mer
kezleri ve müfettişler ile kadastro idareleri dâhil olduğu halde) elinde ancak yalınız 487 yazı maki-
nası bulunduğu ve fakat bunların mühim bir miktarının 1930 - 1933 senelerinde alınmış ve o 
tarihten beri mütemadiyen istimal edilmek yüzünden eskiyip bozularak istifade edilemez bir hale 
geldiği ve binaenaleyh bir çok yazıların ve tapu senetleriyle kadastro işlerine ait bazı evrakın el ile 
yazılması gibi bir mecburiyet tahassül etmiş olduğu anlaşılmıştır. • 

Gerek tapu ve gerek kadastro işlerinde çok açık ve kolay okunaklı makine yazısmin temin edeceği 
menfaat izahtan vareste olduğu için bu müessesenin muhtaç olduğu yazı makineleriyle teçhiz ve 
takviye edilmesine âcil ve şedit bir ihtiyacın vücudu açıkça görülmüştür. 

Binaenaleyh yüksek encümenin bu ciddi ihtiyacı biran evvel temin edici makul bir çare düşünmesi 
çok yerinde olur kanaatindeyim. 

Bu mevzuda kayıt ve arza lâyık gördüğüm iki noktayı dahi yüksek encümenin takdirine vazet
meği vecibe sanıyorum. 

A) Memleket dâhilinde bilhassa kuyudat ve muamelâtı çok olan büyük şehirlerde, ve büyük 
şehirlere uzak ve vasıtasız kazalarda tapu defterlerinin ciltlerinin eskiyerek bir çoklarının ciltsiz de
necek perişan bir hale gelmiş oldukları ye istimal edildikçe resmî kayıtlan ihtiva eden sayıfaların 
buruşma ve yırtılma gibi tehlikelere mâruz bulunmasından kayıtların bir zaman sonra kendilerin
den beklenilen faideyi temin edemiyecek bir duruma düşmeleri korkusu kendilerini göstermekte ol
duğu anlaşılmıştır. Bu defterlerin bir çok yerlerde mücellit bulunmamasından uzak mesafelere gön
derilmesi dahi mahallinde mücellit bulunan büyük şehirlerde dahi resmî kayıtları ve nas hukukunu 
ihtiva eden bu evrakın kiymet ve müessiriyetmi takdir edemiyecek mücellitler eline verilmesindeki 
mahzurlardan sarfı nazar son zamanlarda cilt işlerinin pek yüksek bedellerle yaptırılabilmesindeki 
mecburiyetin verdiği külfet ve müşkülât hesaba katılınca hiç değilse İstanbul gibi muamelâtı ve ku
yudatı pek çok olan bir şehirde tapu ve kadastro müdüriyetine bağlı bir mücellit hanenin tesisi 
hem kısmen yukarda söylenen mahzurları karşılıya çak ve hem de hariçte mücellitlere yaptırılmak ha-. 
ünden doğacak azim masraftan kaçınmayı temin edecek tek çare olarak görülmüştür. Onun için 
100 lira ücretli bir baş mücellitle 60 lira ücretli birmücellit muavini gibi iki kişiden mürekkep küçük 
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kadrolu bir mücellit hanenin İstanbul'da tesisi ve bunun için minhaysel mecmu 10 000 lira gibi 
ehemmiyeti haiz olmayan bir tahsisatın kabulü ve bundan memur ücretine ait olan miktarın (D) 
cetveline ve mütebakisinin de alât, edevat ve malzeme masrafı olarak konulması fikrimce muvafık gö
rülmüştür. Bu hususta müdiriyeti umumiye nezdinde yapılan tetkikat ve görüşmeler esnasında 
bina ihtiyacının mevcutlardan telâfi edilebileceği de anlaşılmıştır. 

B)' Bir mıntakaya ait muhtelif mikyastaki haritaların bir mikyasta birleştirilmesi ve her harita
nın lüzumu kadar teksiri için bir (Kontfot) aleti ile mesaha işlerinde kullanılmak üzere iki ta-
keometre aletinin mubayaasına ciddi bir ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bu husustaki ihtiyacı tebellür ettiren küçük maddi bir misal arzetmiş olmak için bir mıntıkanın 
muhtelif semtlerine ait bir birinden farklı, mikyaslarda yapılmış haritaları bir araya getirilerek 
muayyen mmtakanın toptan harita üzerinden mütalâasmdaki müşkülâtı ifade etmek kifayet eder. 
Son kısımda şahsi bir fikir ve mütalâa olmak üzere encümene arzettiğim 3 nevi ihtiyacın her yıl büt
çesini tetkik esnasında faaliyeti umumiy esinin memleket ve Millet için takdir ve ifttihara değer ol
duğu yüksek. encümence görülen bu müessese için esirgenin iyeceği kanaatinin hakimiyeti altında ra
porumun Encümen Yüksek Reisliğine arzediyorum. 

Şaygılanmla. 

Balıkesir Mebusu 
8. Örgeevren 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî 30lı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

I - Maaşlar ve ücretler 
524 Maaşlar 

525 

1 
0 

1 
2 

3 

Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 
Muvakkat müstahdemler ücre
ti 

Fasıl yekûnu 

1 623 637 
3 500 

1 627 137 

5 348 

101 909 

3 284 

110 541 

1 635 016 
6 500 

1 641 516 

5 348 

115 783 

3 323 

124 454 

1 635 016 
6 500 

1 641 516 

5 348 

- 118 783 

3 323 

127 454 

II - Diğer istihkaklar 
526 Muvakkat tazminat 
527 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

528 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

529 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

30 856 30 856 30 856 

13 280 

14 000 

10 000 

1 805 814 
1 - " 

5 280 

14 000 

10 000 

1 826 106 

5 280 

14 000 

10 000 

1 829 106 

İkinci kısım - İdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
530 Merkez büro masrafları 

1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 
3 Tenvir 

3 000 
1 000 

250 

3 000 
1 000 

250 

3 000 
1 000 

250 



p. 

531 

• » 

532 
533 

M. 

4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

Muhassasatın nev'i 

Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Matbu, evrak ve def terler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon YŞ diğer muhabşre üc
ret ver masraflan 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira. 

0 
1 500 

5 750 

10000 
6 000 
2 000 

21500 
4 250 

43 750 

26 000 

7 471 

2 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1 000 1 000 
1 500 1 500 

6 750 6 750 

10 000 10 000 
.-•'-. 6 000 6 000 

2 000 2 000 
23 000 23 000 
4 500 4 500 

45 500 45 500 

31 000 38 000 

10 795 10 795 

2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 9 471 13 7Ş5 12 795 

534 Kira bedeli 14 500 15 500 15 500 

n - Şahsa ait olanlar 
535 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 25 750 30 000 30 000 
2 Muvakkat memuriyet harcıra-. 

hı 18 500 22 000 22 000 
3 Müfettişler harcırahı İ& 000 25 000 25 000 

v Faşü yekûnu 62 250 77 000 77 000 

536 Melbusat 3 000 3000 3 000 
537 3335 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi, yol ve saire 
masraflan 2 000 2 500 2 500 

îkinci kısım yekûnu 166 721 1% 045 201 04Ş 



F. ^. MuJ$şsasatın ney'i 

1943 
Malî yılı 

1944 mail yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lim lira 

Üçüncü kısım -Daireye mdh- v 

ms hismetler 
I - Daimî otolar 

538 Kadastro, topu tahrir heyetleri 
ınasriıfİSn 

1 Ücretler 31 228 
2 Teçhizat, fennî levazım ve alet- ^f ̂  "'"' 

ler satın alma ve tamir masraf- *' 
.". ları .;.-. 

v •' 3 îdare masrafları 
4 Belediye ve köy miynessüleri 

tarafe^an seçilecek komisyon 
âzalâriyle vukuf erbabı, amele 
vemjır^akkat jaloneu yevmiye
leri ^ : V- •'••;-'•' 

Fasıl yekûnu 

1 000 
15 000 

m ooo 
wm 

37 658 

3 m 
18 000 

34 531 

98 089 

37 558 

2 Q88: 
18 000 

34 531 

92 089 

II - Muvakkat olanlar 
539 Kurs masrafları 

1 İdare heybeti ye mu^p^ ücreti 
2 idare masrafları 
Z Kurş§ gedilecek tf&eb%v£ me

mur yevmiyeleri 

Fasıl yekûnu 

mm 
2 500 

29 060 
nııjı,m |ij | 

59 687 

mm 
3 000 

29 060 

62 210 

30 150 
3 000 

29 060 

62 210 

540 Staj, tahsil, kongre masrafları 
1 Yabancı memleketlere gönderi

lecek müfettiş ve memurlar 
harcırahı 

2 Milletlerarası meslek kongrele
rine iştirak ettirileceklerin 
masrafı 

1 

1 

Fasıl yekûnu 2 2 



P. M. 

541 

FV 

542 
543 

1 
• ' • " • 2 

- 1 « 8 

Muhassasatm nev'i 

Hukuld ve mesleki eserler sa
tın alma, tercüme, baskı ve sa
ire masraflan 

Üçüncü kısım yekûnu 

J)ördimcü hısım - Borçlar Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1939 11942 yıllan borçlan 
1928 - 1938 yıllan borçlan 

Fasıl yekunu 

Dördüncü kısmı yekûnu 

1943 
Mali yılı 
.tahsisatı 

Lira 

2 500 

137 417 

- . - • ' . -

1 00Ö 

4 000 
1 000 

5 000 

6 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen 

Lira 

2 500 

156 801 

1 000 

2 000 
500 

T 2 500 

3 500 

kabul edilen 
Lira 

2 m 
156 801 

1 000 

2 000 
500 

2 500 

3 500 

İCMAL 

Birinci kıseım yekûnu 

îkjnci kısım yekûnu 

Üçüncü kısmı yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKUN 

1 805 814 

166 721 

137 417 

6 000 

2 115 952 

1 826 106 

194 045 

156 801 

3 500 

2 180 452 

1 829 106 

201 045 

156 801 

3 500 

2 190 452 
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Rapor 

• ' "•'..' 21 .IV . İ944 

1944 yılı bütçe lâyihasının Maarife, ait olan kısmini tetkik ettik. Vardığımız neticeleri ar-
zediyoruz. 

• • - . . ' * ' • 

. 1. tstenilen tahsisatın umumî tahliU 

1944 malî yılı bütçe lâyihası ile maarif hizmetleri için -60 124 934 lira istenilmektedir. 1943 malî 
yılı için kabul edilen Maarif bütçesi 43 128 934 lira olduğuna göre bu yıl teklif edilen Maarif 
bütçesi 16 996 000 lira fazladır. Şu kadar ki 1943 malî yılı • nisan .ayına kadar Maarif bütçesine 
muhalif kanunlarla 11 883 951 lira zam yapılmış ve nisan ayı içinde kabul edilen kanun lâyiha-
siyle de 1 091750 liranın ilâvesi kararlaştırılmıştır. Şu halde 1943 yılı Maarif 
bütçesine' 12 975 701 \- liralık tahsisat ilâve edilmiş demektir. Ancak Büyük Meclisin tasvi
bine arzolunmak üzere olan bu son münakale kanun lâyihasiyle Maarif bütçesine konulan tahsi
sattan 2 128 400 liranın tenkisi kabul olunduğuna göre içinde bulunduğumuz malî yıl Maarif bütçe
sine gerçekten ilâve edilen miktarın ît) "847 3Öİ lira olduğu anlaşılmaktadır. 1944 yılı bütçesiyle 
teklif edilen fazla tahsisattan bu miktar indirilirse gelecek malî yılı için Maarif bütçe lâyihasına 
konulan fazla tahsisatın da hakikatte 6 148 699 lira olduğu görülür. 

Malî yılı içinde alman munzam tahsisat bir tarafa bırakılır da 1943 yılı mayıs sonunda kabul 
edilen bütçe ile 1944 malî yılı için teklif edilen, tahsisat arasındaki fark olan 16 996 000 lira .1944 
yılı bütçesindeki fazlalık telâkki edilirse teklif edil en. bütçede bu paranın aşağıdaki maarif hiz
metlerine tahsis edildiği görülmektedir. * < # «* i -;, f* } '•"•'•; >*; t - i : f ! - ? - > 1 ' > 

Merkezin ihtiyaçlarına 
İlk öğretim ihtiyaçlarına 
Orta öğretim ihtiyaçlarına 
Yüksek öğretim ihtiyaçlarına 
Meslek ve teknik öğretim ihtiyaçlarına 
Güzel sanatlara 

• • ' • - . - x . • • • . • 

Neşriyata 
Kütüphanelere 
Müzelere . , 
Askerlik öğretimi ve kamplar masrafına ' 
1943 yılı içinde kabul edilen kanunlarla ihdas edilen vazifelerin veya değiştirilen 
kadroların o yıl bütçesine konulmayan maaş, ücret açığına 

1944 maarif bütçe lâyihası Yüksek Encümence kabul buyurulduğu taklirde önümüzdeki yıl için 
verilen 60 124 934 liralık tahsisatın türlü maarif hizmetlerine ne suretle ayrılacağı da aşağıda 
gösterilmiştir. 

187; 661 
8 999 223 
1,460 299 
1 156 993 
4 200 000 
100 000 
196 000 
29 434-
75 000 
100 000 
491 390 

16 996 000 
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Maaş ve ücret 

818 814 
2 599 035 
8 768 972 
1 561 114 
5 960 910 

550 748 
30 404 

346 555 
124 550 
155 899 

Masraf 

576 624 
3 709 596 
2 859 854 

17 364 154 
12 755 211 

501 967 
807 284 
130 570 

39 709 
177 565 

285 499 

Yekûn 

1 395 438 
6 308 631 

11 628 826 
18 925 268 
18 716 121 

1 052 715 
837 688 
477 125 
164 159 
333 464 

285 499 

Merkez ihtiyaçlarına 
Yüksek öğretim ihtiyaçlarına 
Orta öğretim ihtiyaçlarına 
ilk öğretim ihtiyaçlarına 
Meslekî ve teknik öğretim ihtiyaçlarina 
Güzel sanatlara 
Neşriyat (Mütedavil sermayeler hariç) 
Müzelere 
Kütüphanelere 
Sıhhat işleri: Pravantoryum ve orta tedrisat dok 
torlarına 
Kamp masraflarına 

20 916 901 39.208 033 60 124 934 

2 Bu dağılışa göre Maarif hizmetlerinin 1944 de alacağı durum 

a) ilk öğretim. 

ilk öğretim için Devlet bütçesinden bu yıl istenilen tahsisatın tahliline girişmezden önce yük
sek encümene memleketimiz maarifi için önemli olan ve bütün vatandaşları sevindireceği muhak
kak bulunan bir noktayı arzetmeyi vazife biliyoruz. Bu yıl Köy Enstitülerinden 2119 ve öğretmen 
okullarından 875 olmak üzere 2994 genç ilk okul öğretmeni olarak maarif hizmetine girecektir. Bu 
durum iki bakımdan sevindiricidir. 

1. Şimdiye kadar Maarif tarihimizde bir yılda bu miktarda özretmenin hizmete girdiği vâki 
olmamıştır. 2) Köylü çocuğundan alınarak hususi bir emek ve itina ile köy okulla
rına öğretmen yetiştirmek için açılan Köy Enstitüleri 1944 yılı içinde çok miktarda mezun ver
meğe başlıyor. Bu son olayın memleket maarifi ve köy hayatı bakımından büyük önemi var
dır. Bu sayede 10 yıl içinde muhtaç olduğumuz öğretmenleri yetiştirmiş olacağız. Köy şartları
na ve özlediğimiz Türk hayatının icaplarına göre yetiştirilmiş ve yetiştirilecek olan bu gençle
rin okutacağı çocuklarla ve köy içinde yapacağı işlerle köylerimizin mânevi ve maddî çehresini 
değiştireceklerine şüphe etmiyoruz. Köy maarifinin böyle hızla yayılışı memleket iktisat hayatı
nın belkemiği olan köy istihsali üzerine çok hayırlı tesiri olacak ve seçkin zümrenin yalnız şe
hir ve kasaba halkı arasından değil, bütün Türk kütlesi içinden yetişebilmesi imkânını temin 
edecek ve bu sayede millî kabiliyetimizden tam bir surette faydalanma mümkün olabilecektir. 
Kuvvetle umduğumuz bu yakın geleceğin başlangıcı olan bir senede bulunduğumuzu Yüksek 
Encümene arzederken bu başarının değerini bütün vatandaşlara anlatmanın ve enstitü mezun
larının muhtaç oldukları öğretim vasıtalarını kendilerine sağlayarak ümitle beklediğimiz ga
yenin biran önce ve istenilen yolda vücude gelmesine yardım eylemenin herkes için borç oldu
ğunu belirtmeyi vazife biliyoruz. 

1943 bütçesi ile verilen ve sonradan alman munzam tahsisatla Köy Enstitüsü talebe mevcu
du 15 300 e çıkarılmış ve köy sağlık memurları için çıkan kanun dairesinde 300 talebe yeniden 
alınmış ve bunlar için gerekli binalar yapılmış ve tesisat eşyası alınmış ve eğitmenler için ye
tiştirici ve tamamlayıcı kurslar açılmıştır. 1944 yılı içinde istenen tahsisatla da mezun olan
lar kadar enstitülere talebe alınacağı gibi köy sağlık memuru ve ebeler için de 600 talebe alı
nacaktır. Bundan başka Köy Enstitüsünden çıkan gençler için 4274 numaralı kanun dairesin
de gerekli ziraat vasıtaları satın almacak ve bunların teçhizat bedelleri ve yol masrafları ve yıllık 
ücretleri verilecek, yeni alınacak eğitmenlerin kurs masrafları sağlanacaktır. Bunların hesabını 
ait olduğu fasıl tahlil edilirken arzedeceğiz. 
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1)) Teknik öğretim. 

Teknik öğretim alanında da Yüksek Meclisin tasvibine iktiran eden kanun dairesinde gelişme 
devam etmektedir. 4304 sayılı kanun dairesinde 1943 malî yılı bütçesiyle ve sonradan alman 
munzam tahsisatla verilen 13 000 000 liranın 6 668 512 lirası teknik okulları inşaatına ve 
5 222 037 lirası makine ve avadanlık alınmasına ve 643 184 lirası yeni açılan veya eskiden 
açılmış olupta genişletilen okulların tesisatına 231 531 lirası arsalar istimlâkine ve 
117 270 lirası mütedavil sermayeye vş bundan arta kalanı da teknik öğretim için 
getirilmiş olan ve yeniden getirilen mütehassısların ücretlerine ve harcırahlarına sar-
f olunmuştur. Bu para ile ve içinde bulunduğumuz yıl. bütçesinin diğe* fasıllarına ko
nulan tahsisatla yeniden 15 erkek sanat okulu ve sanat enstitüsü ve 7 gezici köy demircilik ve 
marangozluk kursu, 4 ticaret lisesi, 3 ticaret okulu, 7 akşam ticaret okulu ve kursları, 5 kız ens
titüsü, 8 akşam kız sanat okulu, 53 köy kadınları için gezici kurs açılmıştır. Millî Müdafaa ve 
iktisat hayatı bakımlarından muhtaç olduğumuz teknik unsurları yetiştiren müesseselere devam 
edenlerin miktarı 1943 yılında da artmakta şu surette devam etmiştir : 

1942 - 1943 yılında Mühendis okulu talebesi 697 iken 1943 - 1944 yılında 805 
» » » Erkek gündüz ve Akşam 

sanat enstitüleri ve okulu 
talebesi 8 217 » » » » 9 881 

» » » Yüksek ve orta Ticaret 
okulları talebesi 4 748 » » » » 6 214 

» » » Kız enstitüleri ve akşam 
sanat mektepleri talebesi 17 011 » » » » 2 0 658 

olmuştur. Bu müesseselerde Millî Müdafaa Deniz Müsteşarlığı, Askerî Fabrikalar, Posta ve Telgraf, 
Demiryolları, Sümerbank fabrikaları hesabına 1755 gencin okumakta olduğunu gözönünde tutarak 
teknik öğretimin doğrudan doğruya ordu ihtiyacı ve Devlet fabrikaları için gerekli - teknik adam
ları yetiştirmekteki yararlığı anlaşılır. Seferberlik halinde ordunun memleketin bütün bilgi ve 
kuvvetlerinden faydalanacağı gözönünde tutulursa o zaman bu teknik unsurların yapacağı hizmetin 
değeri büsbütün canlanır. 

1944 yılı bütçesi kabul edilirse gelecek öğretim yılı zarfında. Mühendis okulu talebesi miktarı 
artırılacak, bu okulda yapılan pavyon tesisatı ikmal edilecek, yeniden 10 erkek sanat enstitüsü, 7 
kız enstitüsü ve 3 ticaret okulu kurulacak ve bazı sanat okullarında yeniden şubeler açılacaktır. 
Fazla istenilen tahsisatın nerelere sarf edileceğini ait olduğu fasılları tahlil ederken arzedeceğiz. Yal
nız burada bilhassa erkek sanat ve yapı usta okullarındaki gelişmenin daha hızlandırılmasını ve 
Ankara Yüksek Teknik okulunun biran önce yapılmasını temenni etmekle yüksek Encümenin de arzu
sunu ifade eylediğimize kani oluyoruz. 

c) Yüksek ve orta öğretim. • 

1943 yılında Büyük Meclisin yüksek tasvibiyle Ankara Fen Fakültesi mutavazı kadrosiyle Gazi 
Terbiye enstitüsünün binasında açılmış ve bu suretle bu müessese binasından ve lâboratuvarlarından 
çifte fayda temin edilmeğe başlanmıştır. 1944 yılı için teklif edilen bütçe ile Balıkesir öğretmen 
okulunda orta okullara fen dersleri öğretmeni yetiştirmek üzere bir şube açılacaktır. Orta mektep
lerimizin öğretmen ihtiyaçlarını kısmen karşılamaya ve bir müessesenin bina ve laboratuvarını çifte hiz
met için kullanmaya yarayacak olan bu teşebbüsü takdir ile karşılamayı vazife addediyoruz. 

1943 yılında verilen tahsisatla orta öğretim öğretmenlerinden kanuni müddetini doldurmuş ve tef
tiş raporlariyle iyi hizmet ettiği anlaşılmış olanlardan bir derece yüksek maaşa geçirilmeyen 110 
öğretmen kalmıştır. Bu yıl bunlarla beraber 963 öğretmenin terfi zamanı gelmiştir. 

1944 yılı bütçesi kabul buyurulduğu takdirde bunlardan ancak 429 zu terfi edecektir Terfi 
zamanı gelmiş ve çocuklarımızı yetiştirmekte iyi hizmetleri görülmüş olan bütün orta tedrisat öğ
retmenlerinin bir derece maaşını arttırabilmek için şimdikinden 240 000 lira daha fazla tahsisatın ka
bulü lâzmıgeliyor. Bir meslekten olanların bir kısmının terfi ettirilmesi ve bir kısmının bırakıl-



— 203 — 
ması gibi esaslı bir mahzurun önünü almak üzere 580 nci fasla konacak olan 2 000 000 liradan 
240 000 liranın indirilerek bunun memurlar maaşına ait olan 545 nci faslın 1 nci maddesine ilâ
vesini rica ve teklif ederiz. Bu tenzili 580 nci fasla konan para ile yapılması düşünülen inşaatı ak
satmayacağına kaniiz. 

d) Neşriyat : 

Maarif Vekilliği bu yıl da klâsikleri tercüme ettirerek bastırmağa ve bazı ilim kitaplarını neş-
reylemeğe devam etmiş ve İnönü Ansiklopedisinin fasiküllerini çıkarmış, diğer kısımlar için hazır
lığa devam eylemiştir. 1944 yılında konulan tahsisatla da bu hizmetlere devam edecektir. 

3. Fazla tahsisat konan fasılların tahlili. 

545 nci fasıl : ~ ' 
Memurlar maaşı olan bu fasılda 1 602 797 lira fazlalık görülmektedir. Bu fazlalık üç bölüme 

ayrılabilir :1) Bunun 192 394 İrası 1943 yılı ortasında kabul edilen teşkilât ve kadro değişikliği 
dolayısiyle bu fasla konulması icabeden miktardır.2) 1 138 563 lira fazlalık (L) cetvelinde olan 
öğretmenlik ve memurluklardan bir kısmının serbest bırakılması istenilmesinden ileri gelmiştir. 
Bunun sebepleri Hükümet lâyihasında yazılıdır; o sebepler şu üç zümrede toplanabilir, a) Bazı 
müesseselerde talebenin artacağı ve 1944 yılında yeni okullar açılacağı için yeniden öğretmen ve 
ilk öğretim müfettişi memur tâyinine ihtiyaç gözükmesi, b) Memur ve öğretmenlerden kanuni 
terfi müldetini doldurmuş olanlardan bir kısmına bir derece üst maaş verilmesinin zaruri bulun
ması. c) Gazi Terbiye Enstitüsü ve yüksek öğretmen okulundan veya Fakülte burslu talebelerin
den mezun olacakların öğretmen tâyin edilebilmesi. 3. Maaş faslında görülen fazlalığın 271 840 
lirası Vekilliğin Müyük Meclise takdim etmek üzere olduğu kanun lâyihasiyle teklif edilecek olan 
kadro değişikliğinin karşılığıdır. Bu lâyiha yüksek encümende müzakere edileceği için şimdiden 
mucip sebeplerini arzetmeğe lüzum görmiyoruz. 

546 neı fasıl 1 nci madde: 
Bu maddede 1943 yılı mayıs nihayetinde kabul edilen bütçeden 552 518 lira fazlalık görül

mektedir. İlâvesi istenen bu tahsisatı iki kısma ayırmak lâzımdır. 1. Bunun 82 038 lirası 1943 yılı 
içinde kanunlarla kabul edilmiş olan ücret kadrosu değişikliğinin karşılığıdır. Esasen bunun 27 097 
lirası munzam tahsisat olarak içinde bulunduğumuz yıl içinde Maarif bütçesine zam edilmişti. 
2. 470 480 lirası vekilliğin, merkez teşkilâtında ve muhtelif okullarda yapılmasına lüzum gördüğü 
kadro değişikliğinin karşılığıdır. Bunun mucip sebepleri Hükümet lâyihasında yazılıdır. Esasen bu 
kadroların değiştirilmesi ve ilâveler yapılması için hazırlanan kanun lâyihası yüksek encümende 
müzakere ve kabul edildikten sonra bu tahsisat sarf edilebileceğinden o sebepler üzerinde şimdiden 
burada durmağa lüzum görmüyoruz. 

546 nci fasıl 2 nci madde: 
Müteferrik müstahdemlere ait olan bu maddede 746 765 lira fazlalık görülmektedir. Bu fazlalı

ğı da iki kısma ayırmak lâzımdır. 1. Bunun 209 532 lirası 1943 yılı bütçesi çıktıktan sonra (D) 
cetvelinde yapılan değişikliğin karşılığıdır. Bu değişikliğin bir yıl için icabettirdiği tahsisattan 
yalnız 33 383 lirası munzam tahsisat olarak Maarif Vekilliği bütçesine ilâve olunmuştu. 2. Bu 
maddede görülen fazlalığın 537 233 lirası teknik tedrisat alanında yeni açılacak okullara tâyini 
gerekli müteferrik müstahdemler karşılığı ile bazı hademe ve müstahdemler ücretine hayat paha
lılığı dolayısiyle zam yapılmak istenmesinden ve yeni bütçe lâyihasında müteferrik müstah
demlerin guruplara ayrılması sebebiyle bazılarının ücretlerinin bu cetveldeki hadlere çıkarılma
sından ve (D) cetveline bazı vazifelerin ilâvesinden ileri gelmiştir. Bunların mucip sebepleri Hü
kümet lâyihasında yazılıdır. 

Bu tahsisat Yüksek Encümence kabul edileceği sırada müteferrik müstahdemlere ait (D) 
cetvelinin maarif kısmında basılırken yapılan bazı yanlışlıkların düzeltilmesine ve unutulan 
bir cetvelin konulmasına karar verilmesini rica ederiz. 
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547 nci fasıl 2 nci madde: 
Bu maddede 30 040 lira fazlalık görülmektedir. Konservatuvarda ders saatleri arttığı iyin 

saat başına ücret alan öğretmenlere verilecek' ücretin de artması lâzımgelınektedir. Bu fazla
lık 'bunu karşılamak üzere konulmuştur. 

547 nci fasıl 3 ncü madde: 
Yeni açılacak teknik okullarda ve mevcut olanlara açılacak şubelerde ders ve atölye saat

leri çoğalacağından bunu karşılamak üzere 200 000 lira konmuştur. 

547 nci fasıl 4 ncü madde ve 548 nci fasıl: 
547 nci faslın 4 ncü maddesine 1943 yılında 40 000 ve 548 nci fasla 25 000 lira münakale 

yapılmıştır. 1944 yılı bütçe lâyihasında bu madde ve fasla hiç bir zam yapılmadığına göre ko
nulan tahsisatın yeteceğini zannetmiyoruz. 

549 ncu fasıl: 
Tekaüd ikramiyesine ait olan bu fasılda 1943 yılı bütçesinde 19 000 lira vardı. Bütçe yılı 

esnasında bu fasla 100 000 lira münakale yapılmıştır. Şu halde 1943 yılında 119 000 lira sarfe-
dilmiştir. 1944 yılı için ise yalnız 59 000 lira konulmuştur. İsteyerek tekaüt olacaklara veri
lecek ikramiye şimdiden kestirilemiyeceğinden bu tahsisatın önümüzdeki yıl da yetip yetmiye-
ceğini kesin olarak söylemek kabil olmamakla beraber geçmiş iki yılm vasatisine göre bunun 
da yetmemesi çok muhtemeldir. 

552 nci fasıl: 
1943 yılında bu fasılda 24 767 lira vardı. Buraya 5 500 lira münakale istendiğinden 1943 yı

lının bu fasıldaki hakikî tahsisat yekûnu 30 267 liradır. 1944 yılı bütçesinin bu fasla konulan 
8 098 lira fazlalığı pahalılık karşılığı kabul etmek ve bu miktarı yerinde bulmak lâzımdır ka
naatindeyiz. 

553 ncü fasıl: 
Bu fasılda 27 270 lira fazlalık vardır. Yakacak ve aydınlık verecek eşya ve malzemenin pa

halılığından ve bazı yerlerde bölge ilk öğretim müfettişliği kurulacağından vilâyetlerdeki maa
rif teşkilâtının kırtasiye, yakacak masraflarının karşılanması için bu fazla tahsisatın kabulü 
uygun olur. 

545 nci fasıl: 
Bu fasılda görülen 4 556 lira fazla tahsisat, 

maarif müşavir ve müdürlükleri ve ilk öğretim müfettişleriyle merkez için bastırılacak defter 
ve evrakın geçen yıldaki tahsisatla basılamıyacağı düşünülerek istenmiştir. 

555 nci fasıl: . 
Bu faslın birinci maddesine konan fazlalık posta ve telgraf muhaberesinin artacağı ve üc

retlerinin ziyadeleşe.eeği ihtimalinden ileri gelmektedir. İkinci maddesi olan telefon muhaberesi 
kısmına 1943 yılında 1 500 liralık münakale yapılmış ve bu madde 13 070 + 1 500 = 14 570 lira 
olmuştu. Bu yıl istenen fazlalık hakikatte 2 299 liradır. Bu para bazı müesseselere ve maarif 
müdürlüklerine telefon almak ihtiyacından ileri geliyor. 

556.nci fasıl: 
Bu fasıl kira bedellerine aittir. Buraya geçen yıl konulan tahsisatın aynı konmuştur. An

cak nisan ayı içinde bu fasıldan 10 000 lira tenkis edilebildiğine göre 1944 yılında da bu faslın 
aynı miktar eksiğiyle 115 000 lira olarak kabulü uygun olacaktır. 

558 nci fasıl: 
Daimî memurluk harcırahına ait olan bu faslın birinci maddesine 1943 yılında 30 000 lira kon

muştu, Sonradan munzam tahsisat olarak bu maddeye iki defada 25 000 lira ilâve edilmiştir. Şu 
halde bu maddeden 1943 yılı içinde 63 000 lira sarf edilmiştir. Bu duruma göre 1944 yılı için istenen 
58 500 lira içinde bulunduğumuz yıl. tahsisatından fazla değildir. 
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Aynı faslın ikinci maddesinde muvakkat memurluk yol parası olarak 1943 yılı bütçesine 30 000 

lira konmuştu. Sonradan bu maddeye 20 000 lira munzam tahsisat istendi, ve yüksek encümence 
kabul olundu. Şu halde içinde bulunduğumuz yılda bu maddeden 50 000 lira sarfolunmuştur. îstenen 
52 500 lira bu bakımdan fazla görülemez. 

Müfettiş harcırahı maddesine içinde bulunduğumuz yılda 10 000 lira munzam tahsisat ilâve edil
miştir. Şu halde müfettişlerin yol parası olarak 1943 yılında verilen tahsisat 105 000 liradır. 1944 
yılı için bundan 77 181 lira fazla istenmektedir. Bunun bir kısmı ilk öğretim müfettişliği kadro
sunun artırılması düşünülmesinden ve mevcut müfettişlerden daha fazla istifade edilmek istenmesin
den ve bir kısmı da yevmiyelere zam yapılması dolayısiyle teftiş masrafının artmasından ileri 
geliyor. 

561 nci fasıl - 1 nci madde: 
Bu fasılda 5 000 lira fazlalık görülmektedir. Bu fazla tahsisatın bir kısmı Hükümetin bütçe 

lâyihasında gösterdiği mucip sebeplerde de yazıl dığı gibi tâlim ve terbiye kütüphanesinin tasnifi 
ve buraya kitap ve dergi alınması için kullanılacaktır. Bir kısmı da müsabaka imtihanları evrakı
nın tetkikma memur edilenlere verilmekte olan ücret karşılığı olup geçen yılların tecrübesine göre 
vekillik bir miktar zam yapmağa lüzum görmüştür. 

561 nei fasıl - 2 nci madde: 
Bu fasla konulan tahsisatla inönü ve îslâm ansiklopedisilerinin hazırlanması masrafları yapıl

makta ve mütedavil sermaye ile basılmayan eserler tabedilmekte, dergiler ve faydalı eserler satın 
alınmak suretiyle sahiplerine ve müelliflerine yardım olunmakta ve klâsiklerin tetkik masrafı ve
rilmektedir. Vekilliğin verdiği hesaplara göre 1943 yılı bütçesine konulan 273 144 liradan senenin 
7 nci ayında 233 000 lirası sarfedilmiştir. Bu hale göre hizmetlerin gelecek yıl daha geniş bir şekilde 
yapılabilmesi için bu maddeye 176 440 lira fazla tahsisat konmağa vekillikçe lüzum görülmüştür. 

563 ncü fasıl : 
İstanbul Üniversitesi masraflarına karşılık olan bu fasla 110 000 lira fazla tahsisat konulmuş gibi 

gözüküyor. Gerçekte ise bu fasla konulan tahsisat 1943 yılında verilen tahsisattan azdır. Çünkü 
geçen malî yılın mayıs sonunda kabul edilen bütçede bu fasla 584 820 lira konmuştur. Sonradan alı
nan 533 563 lira munzam tahsisatla bu fasla 1 118 382 liraya çıkarılmıştır. Bize verilen hesaba 
göre mart sonuna kadar bu tahsisatın S97 044 lirası sarf edilmiş bulunuyordu. Bu duruma göre 
1943 bütçesine konulan 686 260 liranın gelecek yıl üniversite masraflarına yeteceğinde şüphe ediyoruz. 

564 ncü fasıl: 
Bu fasılda 212 400 lira fazla görülmektedir. Fakat içinde bulunduğumuz yılda Ankara Fen fa

kültesi için 172 000 lira ve Dil Tarih - Coğrafya ve Hukuk fakülteleri için 20 000 lira munzam 
tahsisat verildiğine göre bu fasıl 517 888 lira olmuştu. 1944 yılı için bu miktardan 20 300 lira fazla 
istenmektedir. Bununla öğretim vastıaları alınacak ve Dil ve Tarih ve Coğrafya fakültesiyle Fen 
fakültesinin burslu talebe miktarı arttırılacaktır. 

565 nci fasıl : 
Bu faslın birinci yüksek öğretmen okuluna 1943 yılında verilen tahsisat şudur : 

iLra 

84 921 Mayıs sonunda kabul edilen bütçe ile 
48 000 Mhınzam tahsisat olarak 

132 921 

342 153 

• Şu halde bu okul için istençti 134 921 linılıktahsisat, içinde bulunduğumuz yıldakinden pekaz 
farklıdır. 
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Gazi Terbiye Enstitüsünün 1943 yılı tahsisatı şöyle idi: 

172 153 Mayıs sonunda kabul edilen bütçedeki tahsisat 
170 000 Munzam tahsisat 

342 153 

Bu duruma göre bu okul için 1944 yılında istenen tahsisatla içinde bulunduğumuz yıl tahsisatın
dan yalnız 2 000 lira fazladır. Bu faslın Devlet Konservatuvarı maddesi için 10 623 lira fazla 
istenmektedir. Bu fazlalığın sebebi, Hükümetin mucip sebep lâyihasında yazıldığı gibi, evvelce 
ucuz tedarik edilen erzakın yenerek bitmiş olmasından ve yenisinin pahalıya malolacağı hesap 
edilmesinden ve bazı lüzumlu eşya fiyatındaki farktan ileri gelmektedir. 

Bu faslın 5 nci maddesinde Balıkesir'de açılacak orta öğretmen okulu için konuları 8 000 lira
lık bir tahsisat vardır. Bu hayırlı teşebbüs karşılığı olan' bu tahsisatın kabulünü Yüksek Encü
menden rica ederiz. 

567 nci fasıl: 
Bu fasılda görülen 1 458 358 lira fazlalığın önemli bir kısmı : 

1. Yüksek mühendis okulunda yapılan pavyonun tesisatı; 

2. Yeniden açılacak 10 erkek sanat enstitüsü, 7 kız enstitüsü, 3 ticaret okulu masraflarının 
karşılanması 

îçin konulmuş, bir kısmı da erzak ve eşya fiyatındaki pahalılık dolayısiyle zaruri görül
müştür. ' 

568 nci fasıl : • 
1943 yılında bu fasıldaki tahsisat miktarı şııj idi : 

6 874 335 1943 yılı mayıs sonunda kabul edilen bütçedeki tahsisat; ' 
1 127 000 Sonradan verilen munzam tahsisat; 

470 000 » » » » 

8 471 335 

Şu halde 1944 yılı için istenen fazla tahsisat miktarı : 

15 056 335 — 8 471 335 = 6 585 335 liradır. Bu fazla tahs :sat; 

1. Köy sağlık .memurları ve ebe yetiştirmek 'çin alınacak talebenin iaşesi ve bunlar için i,v-
rekli inşaat ve tahsisata; 

2. Vazifeye başlayacak olan eğitmenler adedi çoğalacağından bunlar için yeniden tâyin olu
nacak gezici öğretmenlerin masrafları; " 

3. Bu yıl öğretmen okullarından geçen yrla nazaran fazla çıkacak olan 162 öğretmen namze
dine (80) er liradan verilecek teçhizat bedeline; 

4. 3704 sayılı kanun dairesinde Köj enstitüsü ve eğitmen kursları mütedavil sermayesine; 

5. Köy enstitüsünden çıkacak olan 2119 öğretmen namzedine verilecek yol parasına; 

6. 2119 Köy enstitüleri mezununun köy okullarına tâyini üzerine bunların'yıllık ücretlerine; 

7. Köy okullarına tâyin edilecek Köy enstitüleri mezunlarının her biri için 1 320 lira ile teda
rik olunacağı talimin olunan istihsal vasıtalarına;^ ^ 
^arfedilecektir. 

572 nci fasıl : 
Pravantoryonı ve Sanatoryum masraflarına ait olan bu fasılda 50 000 lira fazla görülmekte ise 
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de içinde bulunduğumuz yılda da yine bu miktar munzam tahsisat alınacağına göre fazla bir tah
sisat istenmemektedir. 

573, 574 ve 575 nei fasıllar : • 

Bu fasıllara ilâve edilen birer miktar tahsisatın nerelere sarfedileceği Hükümet lâyihasının 
mucip sebeplerinde izah edilmiştir. ' _ 

579 ncu fasıl : " _ _ . 

Bu fasla 4304 numaralı kanun dairesinde konulan 8 000 000 liralık tahsisat şu yerlere sarfedile
ceği düşünülmüştür: • 

4 471 294 1943 malî yılında ihale edilen ve 1944 malî yılınla yapı ilerledikçe tediye edileceği dü
şünülen inşaat karşılığı; 

3 139 557 1943 yılında mukavelesi yapılıp 1944 yılında tesellüm edileceği düşünülen makine ve 
avadanlık karşılığı; 

389 149 1944 yılında alınacak makine ve avadanlık; 

8 000 000 

586 nci fasıl : 

Bu fasla konulan 250 120 lira fazla tahsisatla vekillik yeni bazı yabancı mutahassıs getirecek 
ve geçen yıl 579 ncu fasıldaki tahsisattan Ödenen bazı yabancı mutahassısların ücretlerini bu fa
sıldan tediye edecektir. 

587 ilci fasıl : 

Kampa çıkacak talebenin fazlalığı ve gerekli erzak ve eşya fiyatındaki fiyat farkı bu-fasıldaki 
85 499 lira fazlalığın sebebidir. 

588 nci fasıl 1 nci madde : 

Bu fasılda görülen 132 980 lira fazlalığın başlıca sebebi yatılı parasız talebenin miktarının 1 500 
den 1 650 ye çıkarılmasıdır. 

589 ncu fasıl : 

Bu fasılda görülen 37 312 lira fazlalık yeni alınacak yatılı parasız talebeye yatacak eşya te
darik edilmesine sarf olunacaktır. 

591 nci fasıl: 

Bu fasıldaki tahsisatla bazı zaruri istimlâklerin yapılmasına ve okul binalarının uf ak tefek ta
mirlerine sarf olunacaktır. Maarif işlerinde kullanılan bina adedinin çokluğuna göre bu fasıldaki 
paraların en zaruri ihtiyaçlara bible yetebileceği şüphelidir. 

579 ncu fasıl 2 nci madde: 

Bu maddede 536 472 lira fazla görülmektedir. Bu fazla tahsisatın düşünülen sarf yerleri şun-
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lardır : 

220 075 10 ve 12 lira aylık ücretle çalışan 4416 eğitmenin aylık ücretlerinin 15 liraya çı
karılması dolayısiyle 

127 544 7119 eğitmenin tahakkuk edecek çocuk zammı masrafları 
56 753 7119 eğitmenli okulun türlü masrafları 
27 100 Eğitmenlerin yakacak zammı ' 
15 000 4274 numaralı kanun dairesinde disiplin kuruluna girip gideceklere verilecek yol 

parası 
90 000 Yeniden yetiştirilecek eğitmenlerin 6 aylık ücretleri karşılığı 

536 472 

600 ncü fasıl: 
1943 yılındaki bu fasla konulan tahsisat miktarı : 
562 970 Mayıs sonunda kabul edilen bütçedeki miktar 
241 811 Munzam tahsisat 

804 781 

idi. Bu yıl 906 970 lira istendiğine göre aradaki fark: 

906 970 — 804 781 = 102 189 liradır. 1943 yılı ikinci teşrininden itibaren sarfa başlanan 241811 
lira munzam tahsisat, Tıp Fakültesi bütçesinden hastanelere yatak başına verilen (30) kuruş öğ
retim masrafının (50) ye ve doğrudan doğruya Tıp Fakültesi emrinde olan yataklarda yatan 
hastaların iaşesi için hastaneler idarelerine verilen 150 kuruş iaşe parasının 200 ze çıkarılmasının 
karşılığı idi. 1944 yılında bu fazla miktar hazirandan itibaren verileceği için senelik masrafı karşı
lamak .üzere bu 102 189 liralık tahsisatın ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Bu tahlilden sonra Maarif hizmetlerine sarf edilen para ve emek hakkında yüksek encümenlerine 
bir iki noktanın arzına müsaade buyurulmasmı rica ederiz. 1944 yılında Maarif hizmetlerine sarfe-
dilecek para müzakere Duyurulacak olan bu bütçedeki 60 124 934 liradan ibaret değildir. 

Bir kere buna geçen yıllarda teknik öğretim için verilmiş olan 327 281, köy enstitüleri için 
375 000, Devlet kitapları ve Maarif matbaası, için 2 259 017 ve konservatuvar için 25 000 lira müte-
davil sermayeyi ve Nafıa bütçesinde bulunan ve Maarif inşaatına tahsis edilecek olan 1 359 740 
lirayı ilâve etmeliyiz. Hususi idarelerin 1943 yılı Maarif hizmetleri için bütçelerine koyduğu 
21 611 052 lira ile köy bütçelerinden bu hizmete tahsis edilen takribi 3 022 592 lirayı da bunlara 
zammeyelmeliyiz. Bunlardan başka Millî Müdafaanın bir nevi orta tahsile ve teknik tahsile yar
dım demek olan askerî liseler ve sanat okullarına ve askerî tıp talebe yurdu gibi müesseselere ve 
Sıhhat Vekilliğinin talebe yurduna sarf eyledikleri tahsisat ile Ziraat Vekilliğinin Yüksek Ziraat ens
titüsü ve orta ve teknik ziraat okullarına ve Devlet demiryolları ve Devlet sermayesiyle işleyen ik
tisadi müesseselerin açtıkları muhtelif derecedeki okullarla, çırak okullarına sarf edilen paraları bu 
yekûna ithal etmeliyiz. Ancak bu takdirde umumî ve mülhak ve mahallî idare bütçeleriyle Devletimi
zin türlü Maarif işlerine sarf eylediği paranın yekûnunu bulabiliriz. Bu rakam karşısında idare 
ve Maarif işlerinde çalışan bütün memur ve öğretim arkadaşlara ve halkımıza düşen önemli bir 
vazife vardır; o da bu fedakârlıktan memleket için kabil olduğu kadar en çok verim elde etmeğe ça
lışmaktır. Bü vazifenin bir kısmı da Hükmi şahıslara ve hayır cemiyetlerine terettüp eder. Bunlar 
bilhassa ilk tahsil çağında olup ta yoksulluk yüzünden veya ailelerinin maişetine ve işine yardım zo
rundan dolayı okula devam edemiyen çocukların bu engellerini türlü vasıtalarla kaldırma için bulun
dukları yerin icaplarına göre her türlü tedbiri almağı vazife bilmelidirler. Köylü ve kasabalı vatan
daşlar kendi köy ve mahallelerindeki bu türlü çocukların ve ailelerinin karşılaştığı güçlükleri kendi ara
larında toplanarak ta kolaylıkla giderebilirler. Maarif Vekilliğinin vaktiyle yaptığı talimatname da-
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iresinde toplanacak olan ilk okul talebesini himaye heyetleri bu memleket vazifesinde büyük yar
dımları olabilir. Bu heyetler ilk defa düşünüldüğü şekilde daha külfetsiz ve merasimsiz bir hale geti
rilerek bir okulda çocuğu olan aile ıreiskrinin hususi toplantısı haline sokulursa yoksul çocukları 
birer suretle himaye vazifesini daha geniş bir tarzda üzerlerine alabilirler. Maarifi yayma için 
Cumhuriyet Hükümetinin yaptığı büyük fedakârlıkları daha verimli hale sokmak, daha fazla değer
lendirmek işini bütün memleket aydınlan vatan borcu telâkki ederek bulundukları yerde okula de
vam edemiyen çocukların karşılaştıkları maddi vemanevi engelleri gidermeğe idare amirleriyle ve 
Maarif işinde çalışan arkadaşlariyle elele vererek çalışırlarsa beş yıllık ilk öğretim hesabımızdan 
daha kısa zamanda yapılabilir, açılan okulların verimi şimdikinden çok yükselebilir. Devlet büt
çesinin yekûnu içinde mühim bir miktarı tutan Maarif tahsisatını seve seve kabul ederken bundan 
kabîl olduğu kadar fazla faydalanma hususunda her vatandaşın birbirini teşvik eylemesi icabede-
ceğini de burada kaydetmekle yüksek encümenin samimi duygusunu ifade ettiğimize kani oluyoruz. 

1944 yılı bütçe lâyihasında Maarif hizmetleri için konulan tahsisatın kabul buyurulmasını say
gılarımızla rica ederiz. 

İstanbul Mebusu Zonguldak Mebusu 
F. öymen E. Erişirgil 
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Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

1943 
Malî yıl ı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Eneümenoe 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

544 
545 

546 

547 

1 
2 

1 
2 

1 
2 
3 

4 

5 

I - Vekil tahsisatı, maaşlar ve 
ücretler 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

Kanunları gereğince verilecek 
ücretler 
Müdür ve muavin ücretleri 
öğretmen ders ücretleri 
Meslekî ve Teknik öğretim 0-
kulları öğretmenlerinin ders, 
ekzersiz ve şeflik ücretleri 
Askerlik dersleri öğretmenleri 
ücreti 
Konferans ve inkılâp tarihi 
dersleri ücreti 

Fasıl yekûnu 

5 320 

12 059 255 
16 229 

12 075 484 

1 703 697 

1 826 965 

3 530 662 

485 794 
990 001 

336 250 

242 880 

18 845 

2 073 770 

5 320 

13 673 405 
16 229 

13 689 634 

2 254 118 

2 540 347 

4 794 465 

485 794 
993 041 

536 250 

202 880 

18 845 

2 236 810 

5 320 

13 913 405 
16 229 

13 929 634 

2 254 118 

2 540 347 

4 794 465 

485 794 
993 041 

536 250 

202 880 

18 845 

2 236 810 

II - Diğer istihkaklar 
548 Muvakkat tazminat 234 527 209 527 209 527 
549 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te-
kaüt ikramiyesi 119 000 59 000 59 000 
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550 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

551 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

40 000 

40 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

Birinci kısım yekûnu 18 118 768 21 074 756 21 314 756 

İkinci kısım - İdare masrafları 

552 

553 

554 
555 

556 
557 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

I - Hizmete ait olanlar 
Merkez büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
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 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Vekâlet otomobili masrafları 

2 904 
10 400 
2 300 
5 303 
9 360 

30 267 

5 544 
4 800 
3 600 
3 600 
4 080 

21 624 

6 000 

52 357 

14 570 

66 927 

115 200 
5 800 

5 500 
10 000 
2 500 
9 000 

11 360 

38 360 

11 544 
13 800 
5 600 
8 600 
9 350 

48 894 

10 556 

83 368 

16 869 

100 237 

125 200 
7 000 

5 500 
10 000 
2 500 
9 000 

11 360 

38 360 

11 544 
13 800 
5 600 
8 600 
9 350 

48 894 

10 556 

83 368 

16 869 

100 237 

125 060 
7 000 



— 212 — 

F. M. Muhassasatm nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

II - Şahsa ait olanlar 
558 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet hareıra-

63 500 58 500 

îkinci kısım yekûnu 481 698 

Üçüncü ktstm - Daireye mah
sus hizmetler 

643 448 

58 500 

559 
560 

hı 
3 Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

50 000 
, 105 500 

219 000 

3 360 

13 520 

52 500 
182 681 

293 681 

7 000 

12 520 

52 500 
182 681 

293 681 

7 000 

12 520 

643 308 

561 

562 

563 

1 

2 
3 

I - Daimî olanlar 
Tetkik, kütüphaneler, derleme 
ve neşir masrafları 
Tetkik ve vekillik daireleri kü
tüphaneler masrafları 
Derleme masrafları 
Neşir masrafları 

Fasıl yekûnu 

10 800 
1 200 

273 144 

285 144 

15 800 
1 200 

449 584 

466 584 

15 800 
1 200 

449 584 

466 584 

563/A 

564 

Hususi idare bütçelerini tetkik 
edecek maarif mümessili üc
reti •W 
İstanbul Üniversitesi ve buna 
bağlı fakülte, müessese ve te-

700 700 840 

şekküllerin umumî masrafları 
Devletler hukuku Türk Ensti
tüsü masrafları 
Ankara fakülteleri umumî mas-
rafları 
Dil, Tarih - Coğrfafya Fakül
tesi 

1 118 382 

0 

166 738 

686 260 

0 

184 738 

686 260 

2 000 

184 738 
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565 

568 

Muhassasatm nev'i 

Hukuk Fakültesi 
Fen Fakültesi 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

179 150 
170 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Fasıl yekûnu 515 888 

Yüksek okullar umumî masraf
ları 
Yüksek öğretmen okulu 
Gazi öğretmen okulu ve eğitim 

133 327 

169 150 
184 400 

538 288 

134 921 

169 150 
184 400 

538 288 

134 921 

3 
4 
5 

566 

567 

1 
2 
3 

4 

enstitüsü 
Siyasal Bilgiler okulu 
Ankara Devlet Konservatuvarı 
Balıkesir orta öğretmen okulu 

Fasıl yekûnu 

Lise, orta okullar ile öğretmen 
okulları umumî masrafları 
Yatılı, yarım yatılı ve gündüzlü 
meslek okulları ile akşam okul
ları ve kursları umumî masraf
ları 
Yüksek Mühendis okulu 
Teknik okulu 
Yüksek İktisat ve Ticaret oku
lu ile diğer meslek okulları YO 
enstitüleri 
Kurslar 

342 153 
31 169 

179 079 
— 

685 728 

908 666 

388 583 
332 450 

2 602 863 
89 200 

344 153 
31 169 

189 702 
8 000 

707 945 

1 268 666 

498 341 
435 950 

3 441 613 
89 200 

344 153 
31 169 

189 702 
8 000 

707 945 

1 268 666 

498 341 
435 950 

3 759 263 
89 200 

Fasıl yekûnu 3 413 096 4 465 104 4 782 754 

3238, 3704, 3803, 4274, 4357, 
4459 sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek bilûmum köy okulları 
ile enstitüleri ve köy eğitmen
leri ücret ve masrafları 
Köy enstitüleri 
Köy eğitmenleri kursları 
Gezici başöğretmenlerin yol 
paraları 
öğretmen okulları mezunları 
teçhizat bedeli 
Köy enstitüleri ve eğitmen 
kursları mütedavil sermayesi 

7 434 575 
376 400 

185 000 

50 000 

150 000 

10 096 575 
376 400 

277 500 

62 960 

150 000 

9 946 575 
376 400 

277 500 

62 960 

150 000 
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6 Köy öğretmenleri ücretleriyle 
zaruri yol paraları, teçhizat ve 
istihsal vasıtaları bedelleri, taz
minat 

7 3803, 4274, 4357 sayılı kanunla
ra göre kurulan sandıklara 
yardım 

569 

570 

571 

572 

573 

574 

575 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

275 360 4 092 900 

0 

4 092 900 

150 000 

Fasıl yekûnu 

Güzel Sanatlar Akademisi u-
mumî masrafları 
Riyaseti Cumhur Filârmonik 
orkestrası umumî masrafları 
İstanbul Kandilli Rasathanesi 
umumî masrafları 
Prevantoryom ve sanatoryom 
umumî masrafları 
Kütüphaneler umumî masraf
ları 
Müzeler ve âbideler umumî 
masrafları 

8 470 335 

60 826 

16 015 

20 200 

157 565 

31 391 

183 930 

15 056 335 

60 826 

16 015 

25 200 

177 565 

39 709 

130 570 

15 056 335 

60 826 

16 015 

25 200 

177 565 

39 709 

130 570 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 

10 
11 

Yabancı memleketlere gönde
rilecek talebenin tahsil ve yol 
masrafları 
Maliye Vekâleti 
Adliye Vekâleti 
tktisat Vekâleti 
Maarif Vekâleti (Hars ve mes
lek) 
Nafia Vekâleti 
Münakalât Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti (Deniz 
kısmı) 
Askerî Fabrikalar TJmum Mü
dürlüğü 
Harita Umum Müdürlüğü 
Müteferrik masraflar 

46 690 
13 521 
5 424 

98 380 
15.268 
8 562 
5 464 

3 033 

3 980 
4 003 

1 

Fasıl yekûnu 204 126 

66 690 
28 521 
6 424 

130 180 
29 268 
8 562 
17 964 

3 033 

7 380 
10 503 

1 

308 526 

66 690 
28 521 
6 424 

130 180 
29 268 
8 562 
17 964 

3 033 

7 380 
10 503 

1 

308 526 
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F. 

576 

577 

M. 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Yabancı memleketlerdeki tale
be müfettişliği masrafları 
Harcırahlar 
îdare ve irin habere masrafları 

Fasıl yekûnu 

II - Muvakkat olanlar 
Orta öğretim öğretmenleri 
kursları bilûmum ücret ve 
masrafları 

1943 
Malî yılı 
talısisatı 

Lira 

5 520 
4 840 

10 360 

34 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen 

Lira 

11 520 
10 840 

22 360 

40 000 

kabul edilen 
Lira 

11 520 
10 840 

22 360 

40 000 
578 Seyyar sinema satm alma be

deli ile diğer masraflar 
579 Meslekî ve teknik okullar açıl

ması ve mevcutların büyütül
mesi hakkındaki 4304 sayılı ka
nun gereğince yapılacak hiz
metler 

580 Mahsus kanunu gereğince yap
tırılacak İstanbul Üniversitesi 
inşaatı her türlü masrafları 

III - Müteferrik olanlar 
581 Resim ve heykel sergilerinin a-

çılış masraflarına yardım ile 
mükâfat ve satm alınacak eser
ler bedeli 

582 Milletlerarası kongre, sergi ve 
müsabakalara iştirak ve ilmî 
tetkik için gönderileceklerin 
harcırahlariyle yol masrafları 

583 Milletlerarası meslekî öğretim 
cemiyetine iştirak hissesi 

584 Okul kütüphanelerine alınacak 
kitap ve mecmua bedelleri ve 
bunlara ait masraflar 

585 Okul müzesi masrafları 

13 000 000 8 000 000 8 000 000 

754 000 

3 500 3 500 

379 

7 850 
1 570 

379 

7 850 
1 570 

1 760 002 

3 500 

379 

7 850 
1 570 
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Yabancı mütehassıslar ücret ve 
masrafları 

1 Lise, Gazi öğretmen Okulu ve 
Terbiye Enstitüsü, Güzel Sa
natlar Akademisi, Siyasal Bil
giler Okulu yabancı müte
hassıs ve öğretmenleri ücreti 

2 Riyaseti Cumhur Filârmonik 
Orkestrası ve Devlet Konser-
vatuvarı yabancı mütehassıs ve 
öğretmenleriyle muvakkaten 
getirtilecek yabancı orkestra 
şef ve virtüozlara verilecek 
ücret 

3 Meslek okulları yabancı müte
hassıs ve muavin ve tercüman-
lariyle öğretmen ve ustaltrı üc
reti 

4 Üniversite yabancı profesörle
riyle yardımcıları ücreti 

5 Dil, Tarih - Coğrafya Fakültesi 
yabancı profesörleriyle lektör-
ler ücreti 

6 Yüksek Mühendis Okulu ya
bancı öğretmenleri ücreti 

7 Yabancı mütehtssıslarla Öğret
menlerin ve ustaların harcırah 
ve zaruri diğer masrafları 

8 Ankara Fen Fakültesi yabancı 
profesörler ücreti 

9 Ankara Hukuk Fakültesi ya
bancı profesörler ücreti 

Fasıl yekûnu 

Kamp masrafı 
Devletçe deruhde edilen mas
raflar 

1 Parasız yatılı talebenin pansi
yon ücretleriyle sair masrafları 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

190 160 190 160 190 160 

110 084 147 084 147 084 

102 500 134 500 134 500 

492 972 492 973 492 973 

88 088 112 048 112 048 

97 000 137 000 137 000 

12 040 28 840 28 840 

— 30 600 30 600 

20 400 24 120 24 120 

1 113 244 1 297 325 1 297 325 

102 000 285 499 285 499 

743 426 863 426 863 426 
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F. . M. Muhassasatm nev'i 

2 Memur çocuklarının pansiyon 
ücretlerinden yapılacak tenzi
lât 

Fasıl yekûnu 

589 Liseler, orta ve öğretmen okul
ları tesisat masrafları 

1 Dershane, yatakhane, mutbak, 
hastanelere ait bilûmum leva
zım, mefruşat, demirbaş ve 
ders aletleri bedeli 

2 Elektrik, havagazı ve su tesisa
tı ve yangın aletleri umumî 
masrafları 

3 Nakil vasıtaları hayvan ve le
vazım bedeli ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

590 îzmir fuarında açılacak maarif 
pavyonunun bütün masrafları 

591 İstimlâk ve satın alma bedeli 
ve masrafları 

1 İstimlâk ve satın alma bedeli 
2 Devlet malı olan veya kirasız 

• olarak Devletçe intifa edilen 
binaların tamir masrafları 

Fasıl yekûnu 

592 Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin tahsisat ve 
harcırahları 

593 Müzeler yayın işleri müteda-
vil sermayesi 

594 Ankara Devlet Konservatuva-
rı ve Riyaseti Cumhur Filâr
monik Orkestrası mütedavil 
sermayesi 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

27 020 40 000 40 000 

770 446 903 426 903 426 

100 000 137 312 137 312 

18 200 18 200 18 200 

1 590 1 590 1 590 
— •••• •• * MI m • ^ — ^ ı • m "i • • 

119 790 157 102 157 102 

— 10 000 10 000 

57 800 65 800 65 800 
85 000 235 000 235 000 
142 800 300 800 300 800 

2 2 2 

5 000 5 000 5 000 

20 000 25 000 25 000 

Üçüncü kısım yekûnu 32 256 935 35 008 110 37 087 900 
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F. M.... Muhassasatm nev'i 

Dördüncü kışım - Borçlar 

595 Geçen yıl borçlan 
596 Eski yıllar borçları 

1 1939 - 1942 yılları borçları 
2 1928-1938 » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Yardımlar 

597 Vilâyetlere yardım 
1 Millet mekteleri için 
2 İlkokullarla köy eğitmenleri 

için 
3 öğretmen okulu mezunlarının 

harcırahları için 
• > • • • • - • • • • » f • v 

Fasıl yekûnu 

0 îzmir Arsıulusal Fuarında ya
pılacak kültür pavyonu için 
Fuar Komitesine yardım 

598 Makine ve tesisat levazımiyle 
yapı tevsi, nakil ve yeniden 
kurma işlerinde kullanılmak 
üzere Maarif Matbaası müte-
davil sermayesine yardım 

599 2133 sayılı kanun gereğince 
Devlet kitapları mütedavil ser
mayesine yardım 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

5 800 13 226 13 226 

7 000 7 000 7 000 
1 000 1 000 1 000 

8 000 8 000 8 000 

13 800 21 226 21 226 

8 010 8 010 8 010 

1 584 742 2 091 214 2 151 214 

30 000 46 200 46 200 
M a ^ B H V W aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa* a a — — — — ı 

1 622 752 2 145 424 2 205 424 

4 000 0 0 

75 000 75 000 75 000 

500 000 250 000 250 000 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. MühaSSâaatm nev ' İ Lira Lira Lira 

Öğretimi ilgilendiren masraf
larla iaşe bedeli karşılığı için 
İstanbul Üniversitesince has
tanelere yapılacak yardım 804 787 906 970 906 970 

Beşinci kısım yekûnu 3 006 539 3 377 394 3 437 394 

ÎCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

18 118 763 

481 698 

32 256 935 

13 800 

3 006 539 

53 877 735 

21 074 756 

643 448 

Ş5 008 110 

21 226 

3 377 394 

60 124 934 

21 314 756 

643 308 

37 087 900 

21 226 

3 437 394 

62 504 584 
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Rapor [*] 

27 . IV . 1944 

Nafia Vekâletinin 1944 malî yılı bütçesi 25 421 642 lira olarak tanzim edilmiştir. Geçen yıl 
bütçesi 22 621 642 lira olduğuna göre yeni bütçe 2 801 288 liralık bir fazla ile teklif edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu tahsisat fazlasının Vekâlet bütçesi bünyesinde taallûk ettiği ihtiyaçlar ve hizmetler bakı
mından dağılışını, umumî surette üç grupta toplamak mümkündür. 

1. Muhtelif fasıl ve maddeler 165 874 lira 
2. Şamram kanalı inşas ve masraflarına 150 000 » 
3. Yollar ve köprüler inşaatına 2 455 414 >> 

/ " Yekûn 2 801 288 » 

Buna mukabil : 
Fasıl (604 ) den 460 
Fasıl (626-1) den 220 

ve Fasıl (626-2) den 608 lira ki ceman 1 288 » 

tenzil olunmuş ve tahsisat ilâvelerinin yekûnu 2 800 000 » dan ibaret kalmıştır. 

1. 165 800 lira aşağıdaki fasıl ve maddelere tevzi edilmiştir. 

F . M. Muhahssatın nev'i Lira 

602 
603 
608 
608 
608 
608 
610 
611 
611 

612 
614 
614 
616 
620 
622 

1 
1-2 

1 
2 
4 
5 

1 
2 

2 
3 

9 

Memurlar maaşı 
Müteferrik müstahdemle ücreti 
Kırtasiye 
Mefruşat 
Teshin 
Müteferrika 
Matbu evrak ve defterler 
Posta ücreti 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 
Kira bedeli 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Tedavi, yol ve saire masrafları 
Nafia Vekâleti inşaatı 
Ankara gençlik parkı 

6 136 
5 580 
1 000 
1 000 
2 000 

900 
2 750 

75 

3 900 
368 

12 500 
40 000 
4 660 

60 000 
25 000 

*] Bu raporun lahikaları dosyadadır. 
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Yukarıda bahsi geçen fasıl ve maddelere vâki tahsisat ilâveleri üzerinde durulmağı icabet-

tirecek bir mahiyet arzetmemekle beraber (A) işaretli lahika ile merbutlarında kısaca izah 
edilmiştir. ' ~ 

2. 150 000 lira (618-9). Şamram kanalı inşa ve tamir masraflarına karşılıktır. 

4998 sayılı kanun gereğince inşa edilecek olan bu kanalın inşa masrafları karşılığı olarak 
1944 malî yılı bütçesiyle verilen 150 000 liralık tahsisat, inşa projelerinin zamanında tekem
mül ettirilememiş olması yüzünden geçen inşaat mevsiminde sarf edilememiş ve son defa müna
kale ile Beşvekâlet bütçesine alınmıştır. 

1944 malî yılı zarfında inşaata başlanabilmesini imkân altına almak için bu tertibe yeniden 
aynı miktar tahsisat vazedilmiştir. 

3. Mütebaki 2 485 414 lira «Yollar ve köprüler» inşaatına tahsis edilmiştir ki, taallûk ettiği 
hizmetler bakımından inkısamı şöyledir: 

400,000 lira (617-2) mütemadi tamirler. 

Uzunluğu 3336 kilometreye baliğ olan millî şoselerin iyi halde muhafazası için, 1525 sayılı 
kamın gereğince, yurdun muhtelif bölgelerinde bakım teşkilâtı kurmak zaruretinden mütevel
lit olduğu anlaşılmaktadır. Bundan başka Trabzon - î ran transit yolunun, her yıl, kardan te
mizlenmesi ameliyatı da bu faslın hizmetleri cümlesindendir. 

2 060 414 lira (617-3) inşa bedel ve masraflariyle her türlü makine ve âletler ve malzeme 
bedel ve masrafları. 

Bu tahsisat faslasının bir kısmı 4251 sayılı kanuna müstenit olarak geçen yıllar zarfında 
taahhüde bağlanmış olan işlerle Vekâletçe emaneten inşasına bağlanan yol ve köprülerin ikma
lini istihdaf etmekte, diğer bir kısmı da cari inşaat işleri için dış memleketlerden getirilecek 
makine, âlât ve edevatın bedelleri karşılığını teşkil etmektedir. 

15 000 lira (617-4) keşif, kontrol, idare ve kabul muameleleri için memur edileceklerin har
cırahı. 

Yollar ve 'köprüler inşaatının artmakta ve genişlemekte olması ve bu sebeple geçen yıl ve
rilen tahsisatın kifayet etmemiş bulunması yüzünden madde tahsisatının iş hacmi ile mütenasip 
bir seviyeye yükseltilmesi zaruri görülmüştür. Bu madde cari yıl bütçe tatbikatı esnasında mü
nakale yoliyle 3 000 lira eklenmiştir. 

10 000 lira (617 - 5) Nakil vastaları masrafları: . 

Vekâlet, imkân buldukça, (D) cetvelinin (Nakil vasıtaları) krsmndaki kadroya göre kamyon 
mubayaa etmekte ve Nafia inşaatı işlerinde kullanılan vasıtaların adedi bu suretle, bati da olsa 
yine bir artış kaydetmektedir, 

10 000 liralık zam, madde tahsisatını artan ihtiyacı karşılayacak bir hadde çıkarmak mülâ-
hazasiyle yapılmıştır. 

I I 

Son yıllar bütçeleri münasebetiyle muhterem encümene sunulmuş olan raporlarda umumî hatle-
riyle, arzedilen Nafia işlerinin, merhale merhale, tahakkuk ettirilmesine devam edilmiştir. Bu iti
barla Nafıa programlarının tatbikatı hakkında arza değer bir hususiyet mevcut değildir. Ancak 
Nafıa programları arasında ehemmiyetini muhafaza etmekte olan demiryollar ve limanlar in
şaat finansmanının, 1943 malî yılı sonundaki durumu ile yeniden tetkiki icabetmektedir. 

Son yıllarda demiryollar ve limanlar inşaatı - Maliye ve Nafia Vekâletleri arasındaki bir mu
tabakat neticesinde - 17 - 18 milyon liralık programlara bağlanmış ve bu yıllık programların 
tahsisatı, bilindiği gibi, kısmen bütçelerle kısmen de 4057 sayılı kanunun Hazineye verdiği 35 mil-
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yon liralık tahvil ihracı salâhiyetinden istifade olunarak akdedilen istikrazlar hâsılının kullaml-
masiyle temin edilmiştir. " . ' . *" 

Verilen izahata göre demiryollar programı içinde filhal başlıca inşa mevzularını teşkil eden 
Elâzığ - Van ve Diyarbakır - Cizre, diğer bir ifade ile Iran ve Irak hudutlarını iltisak hatları için 
3262 ve 3613 sayılı kanunlarla verilen 50 milyon liralık taahhüt salâhiyetinden 1943 malî yılı so
nuna kadar 41 milyon lira kullanılmış ve 1944 malî yılı devresi için ancak 9 milyon liralık bir 
bakiye kalmış olacaktır. (Bak : lahika - B) 

Bu hatlardan Irak iltisakının Diyarbakır - Kurtalan kısmı inşaatının 1944 yılı zarfında bitmesi 
beklenmekte ve hâlen bu hattan bundan daha ileri bir merhaleye varılması da - Umumî vaziyetin 
inkişafına ve yeni bir karara kadar - mevzuumahs olmamaktadır. 

Buna mukabil bundan sonraki mesainin Van - tran hattının Drahniye kadar olan ve pek çok 
tesisata ve sınai imalâta muhtaç bulunan 134 kilometrelik bir ksmmda teksif edilmek istenildiği 
anlaşılmaktadır. Vekâlet bu sebeble: 

a) Bu 134 kilometrelik kısmın ikmali için mevcut taahhüt salâhiyetinin 40 milyon lira art
tırılmasını, 

b) Yine mühim sınai tesisat ve imalâtı ihtiva eden Erzurum hattının temdidi programına de
vam olunabilmesi için de yeniden 40 milyon liralık munzam bir taahhüt salâhiyeti verilmesini ve 
ayrıca; 

c) 1944 bütçesinin (Fasıl: 619 -12) biç milyon liralık bir tahsisatla programa alman Trabzon 
limanının Ereğli limanı ile müavzi olarak inaşsı için de 10 milyon liralık bir taahhüt salâhiyeti is
tenmesi zaruri görülmektedir. 

Bu salâhiyetlere müteallik kanun lâyihalarının Hükümetçe Büyük Meclise arzedilmekte olduğu öğ
renilmiştir. 

Yukarda da kısaca temas olunduğu gibi takip edilmekte olan yıllık malî programların bütçeler
deki tahsisatlar dışında kalan kısımlarının 35 milyon liraya kadar tahvil ihracı suretiyle temin olu
nacak istikrazlarla karşılanması için 4057 sayılı kanunla Maliye Vekâletine verilmiş olan salâhiyet
ten 1943 malî yılı sonuna kadar 30 milyonluk birkısım kullanılmış bulunacağına ve bakiyeyi teşkil 
eden 5 milyon lira ile önümüzdeki malî yıl programının tahakkuk ettirilmesi kabil olamıyacağma 
göre bu salâhiyetin arttırılmasının da bahsi geçen kanun lâyihalarının mevzuları arasında bulunduğu 
anlaşılmaktadı. 

Bütçe tetkikleri münasebetiyle keyfiyetin Muhterem Encümene arzında faide mülâhaza edilmiştir. 

2. Normal Nafia programları dışında başarılması Nafia Vekâletine vazife olarak verilmiş olan 
ehemmiyetli yeni bir mevzu da yurdun deprem tahriplerine uğrayan muhtelif bölgelerinin imar ve ih
yası işidir. 1938 yılmdanberi Erzincan'dan başlı yarak yurdumuzu yer yer yıkan depremlerin ıs
tırabını gidermek ihmal kabul etmez bir vazife halindedir. Her bakımdan büyük bir mana ifade 
edecek olan bu tarihi inşaatın süratle başarılması için alınacak tedbirlerin mahiyeti hakkında Muh
terem Encümenin Hükümetçe tenvir edilmesi faideli olacaktır. 

Derin saygılarımla arzederim. 

Antalya Mebusu 
N. E. Sümer 



F. M. Muhassasatm nev'i 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Birinci hısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

601 
602 

603 

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 

1 764 144 
500 

1 764 644 

539 328 

194 071 

100 

733 499 

5 320 

1 770 280 
500 

1 770 780 

532 689 

206 295 

100 

739 084 

5 320 

1 770 280 
500 

1 770 780 

532 689 

206 295 

ıöo 
739 084 

I I - Diğer istihkaklar 
604 Muvakkat tazminat 
605 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

606 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

607 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

90 192 89 732 89 732 

3.000 

5 000 

4 000 

2 605 655 2 

3 000 

5 000 

4 000 

616 916 

3 000 

5 600 

4 000 

2 616 916 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

608 

609 

ikinci kısım - idare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 

1943 
Malî yrlı . 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
o 
3 
4 
5 

Merkez büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve 
Tenvir 
Tesirin 
Müteferrika 

demirbaş 

Fasıl yekûnu 

7 000 
7 920 
5 000 

10 000 
11 100. 

41 020 

6 000 
7 100 

725 
(> 475 
7 550 

27 850 

8 000 
7 720 
5 000 

12 000 
12 000 

44 720 

6 000 
7 100 

725 
6 475 
7 550 

27 850 

8 000 
7 720 
5 000 

12 000 
12 000 

44 720 

• 
6 000 
7 100 

725 
6 475 
7 550 

27 850 

610 Matbu evrak ve defterler 8 250 10 000 10 000 
611 

" , ; . 

612 
613 

614 

1 
o 

1 
2 

3 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta, tel o'raf ü er eti eri 
Telefon A'c diğer muhabere/ üc
ret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Vekâlet otomobili masrafları 

I I - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Müfettişler h ar en 'al 11 

22 123 

8 100 

30 223 

4 480 
5 000 

30 000 

4(> 020 
52 500 

22 198 

11 000 

33 198 

4 368 
4 000 

30 000 

50 000 
- 52 500 

22 198 

11 000 

33 198 

4 368 
4 000 

30 000 

50 000 
52 500 
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1943 1Ö44 malî yıh için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatın nev'i Lira Lira Lira 

618 Su işleri 

4 Yabancı memleketlere gönderi
lecek memurlar harcırahı 4 000 4 000 4 000 

Fasıl yekûnu 132 520 136 500 136 500 

615 Melbusat 14 000 14 000 14 000 
616 3335 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 6 500 8 160 8 160 

îkinci kısım yekûnu 269 843 282 796 282 796 

Üçüncü hısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
617 Yollar ve köprüler 

1 îstikşaf, etüt, aplikasyon ve is
timlâk 

2 Mütemadi tamirler 
3 înşa bedel ve masraflariyle her 

türlü makine, aletler ve malze
me bedel ve masrafları 

4 Keşif, kontrol, idare ve kabul 
muameleleri için memur edile
ceklerin harcırahı 

5 Nakil vasıtaları masrafları 
6 Trabzon - î ran transit yolu 
0 Dördüncü umumî müfettiştik 

mmtakasmda yaptırılacak yol
lar ve köprüler 500 000 500 000 0 

80 000 
800 000 

4 741 049 

65 000 
10 000 
200 000 

80 000 
1 200 000 

7 001 463 

80 000 
20 000 
200 000 

80 000 
1 200 000 

6 971 323 

80 000 
20 000 
200 000 

Fasıl yekûnu 6 396 049 9 081 463 8 551 323 

1 İstikşaf, etüt, aplikasyon ve 
istimlâk 16 000 16 000 16 000 

2 înşa ve tamir masrafları 71 317 71 317 71 317 
3 İşletme masrafları 110 000 110 000 110 000 
4 Keşif, kontrol, idare ve kabul 

muameleleri için gönderilecek
lerin harcırahları 3 000 3 000 3 000 
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. P. M. 

5 
6 

7 
8 

9 

— m 

Muhassasatm nev'i 

Meriç su işleri 
Taşkın sulara ve su baskınla
rına karşı 4373 sayılı kanun 
gereğince yaılacak korunma 
masrafları 
Nakil vasıtaları masrafları 
Konya? Omsı Sulama idaresi 
işletme, bakım ve tamir mas
rafları 
Şamram kanalı inşaat ve tami
rat masrafları 

1943 
Malî yık 
tahsisatı 

Lira 

20 000 

26 000 
4 300 

7 200 

— • 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

20 000 

26 000 
4 300 

7 200 

150 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

20 000 

26 000 
4 300 

7 200 

150 000 

Fasıl yekûnu 257 817 407 817 407 817 

619 Demiryollar ve limanlar 
1 istikşaf, etüt ve istimlâk 150 000 150 000 150 000 
2 in saat ve işletme malzemesi 

bedelleriyle bu işlere ait her 
türlü masraflar 725 000 725 000 695 000 

3 Keşif, kontrol, idare ve kabul 
muameleleriyle bu işler için 
memur edileceklerin harcırahı l 43 000 43 000 43 000 

4 2200 sayılı kanuna göre yapı
lacak Sivas - Erzurum ve Ma
latya iltisak hatları masrafları 39 000 39 000 39 000 

5 3262 ve 3813 sayılı kanunlara 
göre yapılacak Diyarbakır -
Cizre ve Elâzığ - Van hudut 
hatlariyle Bitlis şube hattı in
şaat bedel ve masrafları 2 889 073 3 065 761 3 065 761 

6 3879 sayılı kanuna göre yapı
lacak Zonguldak - Kozlu hattı 

, inşaat bedel ve msrafları 500 000 150 000 150 000 
0 Dinko mukavelesine göre öde

necek poliçeler 1262 120 O 0 
0 Alman sanayi konsorsiyonu po

liçeleri 1 194 559 0 0 
0 Bakımı işletmeye devredilen 

hatların noksanları karşılığı 
olarak Devlet Demiryolları iş
letme idaresine yapılacak tedi
yeler 120 000 0 0 

7 Kaza tazminatı, tedavi, ilâç, 
teçhiz ve tekfin masraflariyle 
kilometre ikramiyesi 30 000 30 000 30 000 
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p . 

620 

M. 

8 

10 

11 

12 

Muhassasatm nev'i 

Antalya limanı mendireğinin 
tamir ve temdidi ve rıhtım in
şası masrafları 
2214 sayılı kanuna göre yapıla
cak Ereğli limanı masrafları 
3715 sayılı kanun mucibince 
Amasra dalgakıran inin tamir 
ve yeni bir dalgakıran inşası 
bilûmum masrafları 

sayılı kanuna göre yapı
lacak Erzurum - Sarıkamış 
battı inşaatı bedel ve masraf
ları 

sayılı kanuna göre yapı
lacak Trabzon limanı inşaat 
bedel ve masrafları 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

100 000 

1 000 000 

75 000 

0 

0 

1944 mal! yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

75 000 

Yapı ve imar işleri, inşaat, is 
timlâk ve esaslı tamirat mas
rafları 
Devlet Meteoroloji işleri TJ-

100 000 100 000 

1 500 000 1 500 000 

75 000 

1 250 000 1 250 000 

1, 000 000 1 000 000 

Fasıl yekûnu 8 127 000 8 127 761 8 097 761 

2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

10 

_.. 

mum Müdürlüğü 
Maliye Vekâleti 
Gümrük ve/İnhisarlar Vekâ
leti [1] 
Emniyet Umum Müdürlüğü. 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Maarif Vekâleti 
Münakalât Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
İNTafia Vekâleti 
Dördüncü Umumî Müfettişlik 
inşaatı 
Dahiliye Vekâleti 

Fasıl yekûnu 

24 225 
2 369 498 

130 000 
9 828 

275 256 
1 688 344 

35 000 
361 440 
40 000 

150 000 
3 000 

5 086 591 

24 225 
1 374 498 

130 000 
9 828 

275 256 
1 359 740 

35 000 
281 440 
100 000 

50 000 
3 000 

3 642 987 

99 225 
4 350 000 

196 500 
9 828 

275 256 
1 429 740 

35 000 
281 440 
100 000 

0 
3 000 

6 779 989 

[1.1 Bu tertibe konan tahsisattan 50 000 lirası 3096 sayılı kanuna tevfikan islahiye, Çobanbey, 
Aymdelfi, Karkamıs, Akçakoyunlu'da gümrük memurları için yaptırılmış olan evlerin inşasının 
ikmaline aittir. Bu tahsisattan artacak kısmı Vrkâletin diğer inşaat ve tamirat işlerinde kullanıla
bilir, 
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P- M. Muhassasatm nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

621 

622 

0 

0 

622/A 

1 

2 

1 | 

622/B 

I I - Muvakkat olanlar 
Ankara lâğımlarının inşa mas
rafları 
Ankara gençlik parkı mas raf
ları 
Adapazarı, Hendek, Erbaa ve 
Niksar zelzele mmtakalarmda 
yapılacak işler ve yardımlar 
Sarman kanalı ikmali inşaatı 
bilûmum masrafları 

Zelzele mıntakasmda yapılacak 
işler ve yardımlar 
[Sarf şekli İcra Vekilleri Heyetince 
tâyin olunur.] 
Resmî binalar inşaatı her türlü 
masrafları 
Yardımlar 

Fasıl yekûnu 

Atatürk anıtı inşaatı her türlü 
masrafları 

590 000 

130 000 

1 500 000 

0 

1 500 000 

İ 500 000 

0 

700 000 

75 000 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

700 000 

75 000 

0 

0 

1 500 000 
2 500 000 

4 000 000 

1 000 000 
622/C 1 nci, 3 ncü ve 4 ncü Umumî 

Müfettişlikler mmtakalarmda 
yapılacak imar işleri her türlü 
masrafları 0 0 2 500 000 
[Umumî müfettişliklere tevzii tera 
Vekilleri Heyetince yapılır.] , • 

III - Müteferrik olanlar 
623 Fennî âletler ve levazım be

delleri 5 500 5 500 5 500 
624 Telif, tercüme, baskı ve neşir 

masrafları, kitap, mecmua be
delleri ve nafia sergisi masraf
ları 48 000 38 000 98 000 

625 Milletlerarası müessese ve ce-
__ miyetlere iştirak hissesi 100 100 100 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatm nev'i Lira Lira Lira 

626 Yabancı mütehassıs, mühendis 
ve tercümanları 

1 Ücretler 51 820 51 600 51 600 
2 Harcırah ve sair masraflar 6 408 8 000 8 000 

Fasıl yekûnu 57 228 59 600 59 600 

627 Staj için yabancı memleketle- * 
re gönderilecek memurların 
harcırah ve sair masrafları 1 1 1 

628 Hafriyat masrafları 15 000 15 000 15 000 
629 Hususi idareler bütçelerini tet

kik edecek nafıa mümessili üc
reti 700 700 840 

630 Kurs yevmiyesi 1 1 1 

Üçüncü kısım yokunu 23 713 987 22 153 930 32 290 932 

Dördüncü kısım - Borçlar 

631 Geçen yıl borçları 20 000 20 000 20 000 
632 Eski yıllar borçları 

1 1939 - 1942 villan bordan 
2 1928 - 1938 • » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci hısım - Yardımlar 

633 2819 sayılı kanuna göre elek
trik işleri etüt idaresine yar
dım 292 000 292 000 292 000 

634 Mühendisler birliği ile teknik 
okulu mezunları birliğine yar
dım 2 000 2 000 2 000 

3 000 
1 000 

4 000 

24 000 

3 000 
1 000 

4 000 

24 000 

3 000 
1 000 

4 000 

24 000 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. Muhassasatm nev'İ kira Lira Ura 

Halkın yapacağı su işlerine 
yardım 50 000 50 000 50 000 

Beşinci kısım yekûnu 344 000 344 000 344 000 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKNÜN 

2 605 655 

269 843 

23 713 987 

24 000 

344 000 

26 957 485 

2 616 916 

282 796 

22 153 930 

24 000 

344 000 

25 421 642 

2 616 916 

282 796 

32 290 932 

24 000 

344 000 

35 558 644 



22 - İktisat V. 



Rapor 

29.III. 1944 

İktisat Vekâletinin. 1944 malî yılı'bütçesini tetkik ettim. 

Bu bütçede Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü yardım tahsisatı 303 451 lira, müteferrik 
müstahdemler tahsisatı 14 675 lira arttırılmış, diğer^ muhtelif fasıl ve maddelere de ufak miktar
larda zamlar yapılmış, kira bedeji faslından da 7 500 lira tenzil edilmiştir. Yapılan bu zam ve 
tenziller dolayısiyle 1944 malî yılı bütçesi 1943 malî yılı bütçesine nazaran 344 000 lira bir faz
lalık göstermektedir. 

Fasıl ve maddeler üzerindeki tetkikler: 

1. Maaş ve üeretlerde teklif olunan tahsisat fiilî kadro eetvellerindeki memur ve müstah
demlerin miktarlarına tetabuk etmektedir. 

Fiilî kadroda münhaller vardır. Ancak bu münhaller bugünkü şartlar içerisinde istenilen 
liyakat ve ehliyette eleman bulunamamasından ve tâyinlerde yerinde olarak fazla itina ve ti
tizlik gösterilmesinden ileri gelmektedir. Vekâletin yüklü ve çetin mevzuunda iktisadi faaliye
tin arttığı ve bir çok müşküller karşısında kalındığı bu sıralarda bu münhallerden tasarruf ya
pılması muvafık görülmemiştir. 

2. 638 nei fasıl müteferrik müstahdemler ücreti maddesi: 

Bu madde tahsisatı müstahdemlerin aylık ücretleri hakkin da Maliye Vekâletince tanzim 
kılınan formüle intibak dolayısiyle 14 675 lira arttırılmıştır. Bu arada mevzu ücretlerle eleman 
tedarik ve çalıştırılmasına imkân hâsıl olamıyan 80 liralık marangoz, 75 liralık kaloriferci, 75 
liralık bahçıvan, 120 liralık şoför kadrolariyle terfie lâyık iki daktilo kadrosuna da birer miktar 
zam yapılmıştır. 

Bu zamlar heyeti umumiyesi itibariyle icaba uygun bulunmuştur. 

3. 640 ncı fasıl tekaüt ikramiyesi: 

Bu fasıl tahsisatı 65 yaşını ikmal edecek bir memur ile 30 seneyi doldurmuş olan memurlar
dan tekaütlüğünü isteyeceklerin ikramiyelerini karşılamak üzere 3 500 lira fazlasiyle 5 bin liraya 
çıkarılmıştır. 

4. Merkez ve vilâyetler büro masraflarına ait 643 644 ncü fasıllarda V 

Mefruşat ve demirbaş, maddesi haricinde kırtasiye, tenvir ve teshin maddeleri biner lira mü
teferrika merkezde iki bin vilâyetler kısmında beş yüz lira fazlalaştırrlmıştır. Yekûn itibariyle 
6 bin lira merkezde 3500 lira vilâyetlerde bir zam vardır. Bu zamlar umumiyetle fiyat ve malzeme 
yükselişleri gibi mucip sebeplere dayanmaktadır. 

Miktarları cüzi ve içinde bulunulan şartlara göre mutedildir. 

5. 645 nei fasıl matbu evrak ve defterler .-

Bu fasıl tahsisatı bin lira arttırılmış ise de geçen bütçe yrlmda tahakkuk eden sarfiyat elde 
tahakkuk edecek miktarlarla 8 bin lirayı aşmakta olduğundan 1943 yılı tahsisatı olan 9 bin liranın 
aynen bırakılması kâfidir. 



— 235 — 
ö. 646 ncı fasıl posta telgraf ve telefon ücreti masrafları : 

Posta ve telgraf ücretleri maddesindeki 891 lira fazlalık Posta ve Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğünün resmî iş'arma istinad etmektedir. Telefon ve diğer muhabere ücreti masraflarında 
ihtiyacı karşılamadığı dolayısiyle arttırılan 1938 lira da her gün fazlalaşan iş hacmiyle mütena
siptir. 

7. 647 nci fasıl kira bedeli : 
Bu fasıl tahsisatı, merkezde iş dairesiyle Sanayi Tetkik Heyetinin işgallerinde bulunan iki bina 

tahliye edildiğinden 7 500 lira indirilmiştir. , 

8. 648 nci fasıl nakil vasıtaları masrafları: 

Bu fasıl tahsisatı geçen sene 6 bin lira idi. Benzin, yağ, lâstik bedelleriyle tamirat masraflarcn-
daki yükseliş bin lira zam yapılmasını icabettir mistir. 

9. 649 ncu fasıl harcırahlar f 

Geçen yıl bütçesinde 85 001 lira olan bu fasıl tahsisatı muvakkat memuriyet harcıran maddesi 
(5) bin lira arttırılmak suretiyle 90 001 liraya çıkarılmıştır. Faslın diğer maddelerini teşkil eden 
daimî memuriyet ve müfettişler harcırahlarında bir fazlalık yoktur. 

Muvakkat memuriyet harcırah maddesinin beş bin lira arttırılmasına ise iktisadi faaliyetin istil
zam ettirdiği sürat ve emniyeti en müessir olarak bu yolda hareketle temin kabil olabilmesi ve bu 
yıl içerisinde alınacak tedbirlerin de vekâleti bu ihtiyaç karşısında daha geniş bir mikyasta bıra
kacağı mülâhazası sebep olmuştur. .' 

Bu itibarla yapılan zam işlerin yarattığı ihtiyaçların tabii bir neticesidir. 

10. 650 nci fasıl melbusat : 

Geçen yıla nazaran 5 bin lira fazladır. Bu fazlalık artan kumaş malzeme, ayakkabı bedelleriyle 
terzi fiyatlarını ve bu sene bir kısım müstahdemine yaptırılacak paltolar bedellerini karşılamağa 
matuftur. 

11. Memurların tedavi, yol vesair masrafları: 

Geçen sene bu fasla 1 000 lira münakale mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu sebeple bit sene 1 500 
lira fazlasiyle 2 500 lira konmuştur. Esasen mahdut olan tedavi yardımı mevzuunda sene içerisin
de tahsisat yetmemesi dolayısiyle müşkül bir durumda kalınmamak maksadiyle yapılan zam ye
rinde görülmüştür. ı 

12. 652 nci fasıl kömür havzasına ve diğer madenlere ait masraflar: 

Bu fasılda arttırılan miktar 2 500 liradır. Bunun bin lirası havznaın harcırahlan maada umu
mi masraflarının yapıldığı diğer masraflar maddesine, bin lirası harcırahlara, beş yüz lirası müs
tahdemin melbusatma taallûk etmektedir. Geçen yıl. bütçesinde bu faslın harcırahlar maddesine 
300, diğer masraflar maddesine 1 000 lira münakale teklif olunmuştur. 

Bu münakale ve artan.ihtiyaçlar karşısında yapılan zam muvafıktır. 

13. 654 ncü fasıl sanat modelleri satın alınması masrafları : 

Bütçede sanat moddeleri faslı 1938 senesinde açılmış ve ilk tahsisat olarak 20 bin lira konmuştur. 
O tarihtenberi bu fasla konan tahsisat yekûnu 1 434 000 liraya baliğ olmuştur. 

Bu mevzuda şimdiye kadar yapılan işler: 

1. 9 047 tezgâh, 8 832 çıkrık, 666 divar çözgüsü muhtelif vilâyetlere, köy enstitülerine gönderil
miş mahallî kurslar açmak suretiyle bunların kullanılması öğretilmiş ve muvaffak olan köylülere. 
tevziat yapılmıştır. 
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.Tevzi olunan tezgâhlardan istifade edilmekte olup olmadığı hususi memurları vasi taliyi e bir pro

gram dahilinde kontrol ettirilmekte bulunmuştur. 
2. Yünlü kumaşların dinklenmesi için Sincan köyünde bir su dingi inşa ettirilmiş, Bilecikte 

kadifecilik kursu açılmış Almanya'dan 10 tane a'rmürlü tezgâh getirtilmiş, eski Türk el sanatları 
hakkındaki iki eserin telif hakkı satın alınmış ve bunların tabına tevessül olunmuş, Kastamonu ye 
Bolu 'da kendir kursları açtırılmış, müzelerde mev cut eski halıların albümleri yaptırılmış, debagat 
sanatının en ziyade inkişaf etmiş bulunduğu vi lâyetlere beş aded debagat ve beş aded deri yıkama 

'dolabı gönderilmiş ve vekâlet binasında daimî mensucat meşheri tesis edilmiştir. 
1944 senesi bütçesine konulan 290 bin lira. ile de yapılması düşünülen işler şunlardır: 
Geçen sene yaptırılmış olan tezgâhların malzemesi mubayaa ve mevcut tezgâh ve malzeme mahal

lerine sevk ve tevzi edileeek ve bu tevziatı yapabilmek için bidayeten tevzi mahallerinde kurslar açı
lacak mevcut kontrol devam ettirilecektir. 

Köylünün boş zamanlarını doldurmak ve ihtiyacı olduğu giyim eşyasını kendi istihsal ettiği iptidai 
maddeleri kiymetlendirmek suretiyle bizzat imal etmesine imkân vermek ve mevcut iptidai el do
kuma vasıtalarının ıslahı noktasından da numune hizmetini görmek maksatlarını güden ve binnetice 
köy kalkınmasını sağlayacak bir tedbir olan bu mevzu için konulan tahsisat yerinde ve ihtiyaçalara 
uygundur. 

Kanaatimizce esası dört takip memuruna istinadeden ve yapılan tevziatın gayeye uygun olup 
olmadığını, bu dâvanın matlûp veçhede inkişaf edip etmediğini tesbite matuf bulunan kontrol iş
lerine daha ziyade ehhemiyet verilmesi ve kontrol elemanlarının memleketin geniş bir sahasına in
tikal eden bu işin şümuliyle mütenasip bir şekilde arttırılması zaruridir. 

14. 657 nci fasıl işçi sigorta dairesi masrafiyle 3008 numaralı kanunun 89 ncu maddesinin 
tatbik masrafı : 

Bu hizmet için konulan tahsisat geçen sene olduğu gibi 12 000 liradır. Bu tahsisatın 10 339 li
rası 11 müsevvit daktilonun senelik ücretleri kaı siliğidir. Kodrosu (E) cetvelinden alınmakta ve 
senelerdenberi aynı mahiyette devam etmektedir. Muvakkat mahiyetteki tertiplerden daimî şekil 
arzeden, bu hizmetlere ait ücretlerin ödenmemesi lazımgelmekte ise de bu duruma işçi sigortaları 
kanununun tekemmül etmemiş olmasının sebep olduğu bildirilmektedir. 

15. 658 nci fasılda mevcut 10 bin lira.tahsimt : 
Geçen seneye nazaran fazlalık yoktur. Bu tahsisat 1943 malî yılı içerisinde hiç kullanılmamış

tır. Ancak Ticaret kanunu hükümlerine tevfikan kurulacak küçük sanat kooperatifleri için lü
zumlu eleman yetiştirilmesi gayesine sarfedilecekolan bu tahsisatın mevzuunu memleket için çok 
hayırlı bir iş teşkil etmekte olduğundan bu teşebbüsün İ944 yılında fiilî sahaya intikal ettiril
mesine çalışılması temennisiyle tahsisatın tasarruf edilmemesinin faydalı olacağı mütalâa edil
miştir. 

16. 660 nci fasıl yabancı mütehassıslar ve tercümanlar ve memurlar ücreti : 
Bu faslın birinci maddesinde 18 bin liralık bir tahsisat vardır. Bu tahsisattan hâlen yalnız' 

aylık 2İ0 lira ücretli bir tercüman istihdam olunmaktadır. 
1942 senesinde kullanılan ecnebi mütehassısın yerine geçen sene ve bu sene matlûp evsafta bir 

diğeri bulunamamıştır. Bu tahsisattan hâlen bir istifade temin edilememekle beraber Vekâletin 
mütenevvi iş mevzuları ve iktisadi hâdiselerin her gün değişmekte olan manzaraları karşıcında bu 
tahsisatın icabında derhal kullanılabilmesini temin maksadiyle aynen bırakılması zaruri mütalâa kı
lınmıştır. 

17. 662 nci fasıl : Tamir masrafları t '_ 
Bu fasla malzeme masfaflariyle işçi ücretlerinin artmış olması sebebiyle be§ yuz lira fazlasiyle 

2 50Q lira konulmuştur. 
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18. 2804 sayılı kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım t 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünce bu sene istenilen yardımın miktarı 540 bin liradır. Büt

çeye 8ÛS 451 lira tahsisat konmuştur. 
İktisat Vekâletinin 1944 yılı bütçesi üzerindeki mâruzâtım bundan ibarettir. 
Saygılarımla... ' 

Eütabya Mebusu 
M. Pekcan 



P. M. Muhassasatın nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

. talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinciktsım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

I - Vekil tahsisatı, maaşlar 
ve ücretler 

636 
637 

638 

639 

1 
2 

1 
2 

3-

.... 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 
Muvakkat müstahdemler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

I I - Diğer istihkaklar 
Muvakkat tazminat 

5 320 

295 710 
1 000 

296 710 

509 432 

122 325 

4 000 

635 757 

53 016 

5 320 

296 730 
1000 

297 730 

509 432 

137 000 

4 000 

65C 432 

53 016 

5 320 

296 730 
1000 

297 730 

509 432 

137 000 

4 000 

650 432 

53 016 
640 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

641 4178 sayılı kanun gereğince 
verilecek çocuk zammı 

642 4178 sayılı kanun gereğince 
verilecek yakacak zammı 

Birinci kısım yekûnu 

2 520 

1500 

1 000 

995 823 1 

5 000 

1 500 

1 000 

013 998 

5 000 

1 500 

1 000 

1 013 998 



— 389 — 

F. M. Muhassasatm nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 mali yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

îhinci hısım -İdare masrafları 

643 

644 

645 
646 

647 
648 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

I - Hizmete ait olanlar 
Merkez büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika . . . . : „ 

Fasıl yekûnu 

5 000 
8 000 
5 000 
7 000 
8 800 

33 800 

4 000 
4 000 
2 000 
4 000 
4 500 

18 500 

6 000 
8 000 
6 000 
9 000 

10 000 

39 000 

5 000" 
4 000 
3 000 
5 000 
5 000 

22 000 

6 000 
8 000 
6 000 
9 000 

10 000 

39 000 

5 000 
4 000 
3 000 
5 000 
5 000 

22 000 

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 bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 

1 Vekâlet otomobili 
2 Diğer nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

9 000 

12 886 

16 017 

10 000 

13 777 

18 000 

28 903 31 777 

17 450 

4 000 
2 000 

11 450 

4 500 
2 500 

6 000 7 000 

10 000 

13 777 

18 000 

31 777 

11 450 

4 500 
2 500 

7 000 

II - Şahsa ait olanlar 
649 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 3 500 5 000 5 000 
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F. 

650 
651 

M. 

2 

3 
4 
5 

Muhassasatm nev'i 

Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
î ş müfettişleri harcırahı 
Yabancı memleketlere gönde
rilecekler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince ya-

1943 
Malî yılı 
talısisatı 

Lira 

40 000 
35 000 
5 000 

1 

83 501 

7 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

45 000 
35 000 
5 000 

1 

90 001 

12 000 

45 000 
35 000 
5 000 

1 

90 001 

12 000 

652 

653 

654 

655 

pılacak tedavi, yol ve saire 

1 
2 

3 
4 
5 

masrafları 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
Kömür havzasına ve diğer ma
denlere ait masraflar 
Harcırahlar 
Kömür havzasının diğer mas
rafları 
Diğer madenler masrafları 
Hademe ve kolcu melbusatı 
Ereğli kömür havzası tahlil evi 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

2 000 

206 154 

1 800 

4 000 
1 000 
1 500 

1 

8 301 

2 500 

225 728 

2 500 

4 000 
1 000 
2 000 

1 

9 501 

2 500 

225 728 

2 500 

4 000 
1 000 
2 000 

9 501 

Teşviki sanayi kanunu gereğin
ce verilecek prim karşılığı 
Sanat modelleri satın alınması, 
dağıtılması masrafları 
Kongrelere ve Milletlerarası 
müesseselere iştirak masrafları 

1 îç kongreler 
2 Dış kongrelere gönderilecekle

rin harcırah ve sair masrafları 

289 000 290 000 290 000 



- 2 4 1 

F. M. Muhassasatm nev'i 

3 Milletlerarası müesseselere iş
tirak hissesi 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 

3 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1 1 

3 3 

I I - Muvakkat olanlar 
656 Krom madenleri ve Ereğli hav

zası ocakları ve diğer maden
lerin ruhsat tezkeresi ve imti
yaz sahibine 2818 sayılı kanu
nun 6 ncı maddesinin A. B. C. 
bentleri mucibince verilecek 
tazminat ile aynı madenlerdeki 
tesisat karşılığı olarak ruhsat 
tezkeresi veya imtiyaz sahiple
rine verilecek tazminat 400 5 000 5 000 

657 îşçi Sigorta İdaresi masrafı ile 
3008 sayılı kanunun 89 ncu 
maddesinin tatbiki masrafı 12 000 12 000 12 000 

658 El ve ev sanatları kooperatif 
kurslarının her türlü kurma, 
idare etme ye okutma masraf
ları ve öğretmen ücretleri 0 10 000 10 000 

III - Müteferrik olanlar 
659 Yazı, neşir ve ropaganda mas

rafları 10 000 10 000 10 000 
660 

661 
662 

Yabancı mütehassıslar, tercü
manlar ve memurlar ücreti 
Ücretler 
Harcırah ve sair masraflar 

Fasıl yekûnu 

Ziyafet masrafları 
Tamir masrafları 

18 000 
0 

18 000 

0 
2 000 

18 000 
2 000 

20 000 

1 000 
2 500 

18 000 
2 000 

20 000 

1 000 
2 500 

Üçüncü kısım yekûnu 356 005 360 005 360 005 
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Dördüncü hısım - Borçlar 

663 Geçen yıl borçları 
664 Eski yıllar borçları 

1 1939 - 1942 villan borçları 
2 1928 - 1938* » » 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 000 

1 800 
200 

2 000 

5 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira > Lira 

3 500 

2 000 
500 

2 500 

6 000 

f 
^ 5 0 0 

2 000 
500 

2 500 

6 000 

Pasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Yardımlar 

666 2804 sayılı kanun egreğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne yardım 2 032 000 2 335 451 2 335 451 

Beşinci kısım yekûnu 

tCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

2 032 000 

995 823 

206 154 

339 705 

5 000 

2 032 000 

3 57Ö 682 

2 335 451 

1 013 998 

225 728 

360 005 -

6 000 

2 335 451 

3 941 182 

2 335 451 

1 013 998 

225 728 

360 005 

6 000 

2 335 451 

3 941 182 
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Rapor 

18 .IV . 1944 

Münakalât vekâltinin 1944 malı yılı bütçesini yüksek encümenin direktifleri dâhilinde ince
ledim. Bütçenin yekûnu 2 487 363 liradır. 

2 359 362 liradan ibaret olan 1943 yılı bütçesine nazaran 128 001 lira fazlalık göstermektedir. 
Bu değişiklikler ve mucip sebepleri hakkında rapora bağlı (1) numaralı cetvelde muhtasar 

izahat arzolunmuştur." Bunların tafsilen izahı Hükümet esbabı mucibesinde yazılıdır. 
Yüksek Encümenin vermiş olduğu notlar sırasiyle: 
l /a,b) 1939 ve 1942 yıllarına ait hesabı katilere ve 1943 yılının şubat sonuna kadar tahakkuk 

etmiş masarifine ait rakamlar matlup olan mukayeseye medar olmak üzere rapopr merbut (1) 
numaralı cetvelin sön sütunlarına dercolunmuştur. 

l /c ) Bütçenin tatbik vve icrası zımnında muhtemel fiyat tahavvüllerinin gözönünde tutulması 
hususu tenvir, teshin, iaşe, melbusat gibi maddelerde incelenmiş ve bunlara konulmuş olan tahsi
satın bu ihtiyaçları karşılayabilecek surette arttırıldıkları görülmüştür. 

2/a) Maaş ve ücretlerde teklif olunan tahsisat fiili kadro cetvellerindeki memur ve müstah
demlerin miktarna tetabuk etmektedir. Vekâlet yeni teşkilât kanunu teklif eylemiş bulunduğun
dan kadrolardaki münhaller. üzerinde durulmamıştır. 

2/b) Vekâletin (L) cetveli 1943 senesinin aynıdır. 

2/c) (D) cetvelindeki değişiklikler üç safha göstermektedir: 
Birincisi: Maliye Vekâletince 1944 bütçesine konulacak (D) cetvelinin tanziminde esas olarak 

tesbit edilmiş olan hususlar dairesinde yapılan değişiklikler olup aylık 200 seneliği 2 400 ve fevka
lâde zamlariyle beraber 2 850 liradan ibaret bulunmuştur. 

İkincisi: Bazı müstahdemlere vekâletçe yapılmış olan zamlar olup aylık 230 seneliği 2 750 ve 
fevkalâde zamlariyle beraber 3 281 liradan ibaret bulunmuştur. 

Üçüncüsü : (D) cetveline yeniden ilâve olunan hizmetler olup bu da merkezde 75 lira ücretli bir 
tek odacılığa inhisar etmekte ve fevkalâde zammiyle beraber senevi 1 076 lira tutmaktadır. 

(D) cetvelindeki her üç nevi değişikliklerin müfredatı aşağıda gösterilmiş olup bunların mecmuu 
senevi 7 207 liraya baliğ olmaktadır. 

(D) cetveli değişiklikleri 

Aded Vazife 

Beherinin Beherinin Beherinin Aylık 
eski yeni zam zam 

ücretleri ücretleri miktarı mecmuu 

r 
Maliye Vekâletince | 
tesbit edilmiş esas- j 
lara göre değişik- ] 
likler. | 

l 

1 
10 
3 

23 
1 
1 

Fotoğrafçı 
Odacı 
Motor makinisti 
Tayfa . 
Kapıcı 
Güverte lostromosu 

250 
35 
80 
35 
35 
45 

260 
40 
85 
40 
40 
50 

10 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
50 
15 

115 
5 
5 

200 

[*] Raporda sözü geçen cetvel dosyadadır. 
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Aded Vazife 

Yeniden ilâve 1 Odacı (Merkez) 

Beherinin Beherinin Beherinin Aylık 
eski yeni zam zam 

ücretleri ücretleri miktarı mecmuu 

r 
I 
I 

Vekâletçe yapılmış J 
zamlar. ] 

1 | 
l 

2 
• 2 

1 
6 
6 
2 
2 
1 

Dktilo 
Müvezzi 
Odacı 
Odacı 
Ateşçi 
Güverte 
Makine lostromosu 
Ateşçi 

30 
40 
50 

•50 
50 

40 
50 
60 
60 
60 

10 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

20 
30 
10 
60 
60 
20 
20 
10 

75 

Vekâletin nâkil vasıtaları kadrolar ı 1943 senesindeki kadronun aynıdır . 

230 

75 

2 /d ) Vekâlette (E) cetveli l iman idareleri naki l vası talarında ve Deniz Ticaret mektcbiylc Dev
let Reisine ait deniz nakil vasıtalarında vardır. 

Liman idareleri nakil vasıtalarında (Fasıl 685 madde: 1) istihdam olunanlarla Yüksek Deniz 
Ticareti mektebi mektep gemisi, kotrası ve motörü mürettebatının (Fasıl : 686 - madde: 1) müfredatı 
aşağıda gösterilmiş olup bunların senevi ücretleri yekûnu 22 266 lira tutmaktadır. 

1943 malî yılında deniz nakil vasıtalarında çalıştırılmakta olan müstahdemlere ait kadro 

Fasıl: 685-Madde : 1 

Memuriyet unvanı Aded Beheri Seneliği 

Bekçi 
Deniz şoförü 
Gemici 
Deniz şoförü 
Gemici 

2 
1 
4 
1 
1 

40 
75 
40 
80 
40 

960 
900 

1 920 
960 
980 

5 220 
1 050 

t 

Fevkalâde zam. 

6 270 
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Yüksek Deıiiz Ticaret Mektebi Mektep gimisi, kotrası ve motörü mürettebatının 1943 malî yılı 

kadrosu 

Fasıl: 686 - Madde : 1 
Memuriyet unvanı Aded Beheri Seneliği 

Reis veya kaptan 
Deniz şoförü 
Ser dümen 
> > 

Makine lostromosu 
Tayfa 
Ateşçi 
Hasta bakıcı 
Kamarot 
Lokantacı 
Aşçı (Yamağiyle beraber) 

- - . - • » . . T i 

" -' ' "- • '" - .' 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
1 

22 

.•-' 

100 
70 
55 
50 
55 
40 

' 45 
50 
50 
50 
80 

Yekûn 

ı 200 
840 
660 
600 
660 

3 480 
2 160 

600 
600 

1-200. 
960 

13 320 
2 676 

'" 

Fevkalâde zam 

,- , "i ']\ı'S 15 996 

Devlet Reisine ait deniz vasıtalarının mürettebat yekûnu (Fasıl 687). 134 kişilen ibaret olup 
senelik ücretleri yekûnu 170 792 liradan ibaret bulunmaktadır. 

3/a,b,c) Esasen her üç nevi harcırahlarda birdeğişiklik istenilmemekte ve ancak ihtiyaçları kar
şılayabileceği anlaşılmaktadır. 

4/a,b) Vekâlet tahsisatı meyanında bina, yol inşaatı ve diğer ehemmiyetli nafia işleri yoktur. 
1944 senesinde bazı limanlardaki batık enkazının çıkarılması ve muhtacı tamir dalga kıran

ların takviyesi ve Riva deresi ağzının taranması derpiş edilmektedir. Bütçedeki 100 bin lira ile 
bu hayırlı işlerin yapılması yerinde olur. 

4/c) Bütün tamir işleri için bütçede 2 000 lira vardır ki bunun ancak pek mübrem ve zaruri 
bakım ve tamir işlerine hasredileceği aşikârdır. 

5) Bütçeye konulmuş olan mefruşat ve demirbaş tahsisatlarının büyük bir kısmının elde mevcut 
demirbaş malzeme tamiratına ve kırtasiye müdürlüğünden satın alınacak demirbaşa ayrddığı ve bu 
tahsisatların merkezle vilâyetteki altı mıntâka Liman reisliğiyle bunlara bağlı 65 kadar tâli li
man idarelerinin ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle konulduğu anlaşılmıştır. 

6) Yüksek Deniz Ticareti Mektebinin talebe mevcudu 212 ye baliğ olacağına göre bunların 
iaşe ve ilbas ve diğer masraflariyle mektep gemilerinin işletme umumî masrafları ve mürettebat 
ücret ve iaşeleri karşılığı olan 355 bin liranın sene içinde fiyatlarda gayri tabii bir tezayüt vuku-
bulmadıği takdirde kifayet edeceği anlaşılmıştır. 

7,8) Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi gereğince Münakalât Vekâleti için ince
lenecek bir cihet mevcut değildir. 

İşbu rapor Yüksek Encümenin tetkik nazarlarına arzolunur. 

Raportör 
istanbul Mebusu 

Hüsnü Kortel 
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Birinci hısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa att istihkaklar 

1 - Vekil tahsisatı, maaşlar ve 
ücretler 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

666* 
667 

668 

669 

670 

1 
2 

1 
2 

3 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 
Muvakkat müstahdemler ücre
ti 

Fasıl yekûnu 

Askerlik dersi öğretmenleri üc
reti 
Geceleri vazife gören liman me
murları ücreti 

5 320 

487 581 
3 000 

490 581 

184 169 

122 993 

1500 

308 662 

1200 

10 000 

5 320 

487 581 
3 000 

490 581 

184 169 

130 200 

1 500 

315 869 

1 200 

10 000 

5 320 

487 581 
3 000 

490 581 

184 169 

130 200 

1 500 

315 869 

1 200 

10 000 

II- Diğer istihkaklar 
671 Muvakkat tazminat 42 168 42 168 42 168 
672 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince yerilecek te
kaüt ikramiyesi 

678 4178 sayüı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

674 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

Birinci kısım yekûnu 

3 000 

3 000 

1 

863 932 

3 000 

3 000 

1 

871 139 

3 000 

3 000 

1 

871 139 
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675 

676 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

îkinci kısım -t dar e masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Merkez büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

6 000 
5 000 
2 700 
6 000 
6 000 

25 700 

5 000 
5 000 
3 000 
7 000 
7 000 

27 000 

6 000 
5 000 
3 700 
6 000 
6 000 

26 700 

5 000 
15 000 
4 000 
7 000 
8 500 

39 500 

6 000 
5 000 
3 700 
6 000 
6 000 

26 700 

5 000 
15 000 
4 000 
7 000 
8 500 

39 500 

677 Matbu evrak ve defterler 12 000 12 000 12 000 
678 Posta, telgraf ve telefon ücreti 

ve masrafları 

679 
680 

681 

1 
2 

1 
2 

1 

Posta, telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 
Vekâlet otomobili 
Diğer nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

I I - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 

21 602 

25 000 

46 602 

8 000 

4 800 
3 800 

8 600 

..... 

9 000 

27 168 , 

25 000 

52 168 

8 000 

5 300 
4 300 

9 600 

•9 000 

27 168 

25 000 

52 168 

8 000 

5 300 
4 300 

9 600 

'• 

9 000 
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2 Muvakkat memuriyet harcıra
hı 

3 Müfettişler harcırahı 
4 Yabancı memleketlere gönde

rileceklerin harcırahı 

Fasıl yekûnu 

682 Melbusat 
683 3335 sayılı kanun gereğince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüneü hısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
684 Liman ve sahil hizmetleri 

1 Mayin yok etme masrafları 
2 Limanları temizleme, tarama 

ve mendirek masraflariyle şa
mandıra yaptırma, nakil ve ye
rine koyma bakım ve onarma 
masrafları 

3 Limanlarda sahilden verilecek 
Milletlerarası işaret malzeme 
ve vesaitinin kurma, satınal-
ma, onarma ve diğer masraf
ları 

4 Gemilerin süratini tâyine mah
sus olmak üzere kurulacak öl
çülü mil istasyonu umumî 
masrafları ve bina ve arsa is
timlâk bedelleri 

5 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

Fasıl yekûnu 

1943 1944 mal! yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

15 000 15 000 15 000 
18 500 18 500 18 500 
5 000 5 000 5 000 
47 600 47 500 47 500 
20 000 26 653 26 653 

2 000 2 000 2 000 
197 402 224 121 224 121 

58 426 64,000 64 000 

112 000 100 000 100 000 

1000 2 000 2 000 

0 1 1 
6 000 6 000 6 000 

177 426 172 001 172 001 
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689 
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Liman idarelerinin deniz nakil 
vasıtaları masrafları 

1 Liman idarelerinin deniz nakil 
vasıtalarının satınalma, yap
tırma, işletme, onarma, bakım, 
kızağa jgektirme masraflariyle 
kızak bedelleri 

2 Liman reis ve memurlarının 
vazife ile gemilere gidip gel
meleri için deniz nakil vasıtala
rı ücretleri 

Fasıl yekûnu 

Yüksek Deniz Ticaret Mekte
bi masrafları 

1 Umumî masraflar 
2 Deniz vesaiti satmalına bedeli 

Fasıl yekûnu 

Devlet Reisine ait deniz nakil 
vasıtalarının her türlü yaptır
ma, satmalma ve işletme mas-
raflariyle sigorta ücretleri için 
Devlet Denizyolları ve Liman
lan İşletme Umum Müdürlü
ğüne 

II - Müteferrik olanlar 
Resim, fennî âletler ve levazım 
ve fotoğraf makine ve-malze
mesi satmalma ve onarma mas-
rafları 
Neşir ve propaganda masraf
ları 
Ziyafet masrafları 

1943 
MaH yılı 
tahsisatı 

Lira 

32 000 

10 000 

42 000 

259 000 
5 000 

264 000 

794 400 

• 

3 000 

7 000 
1 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

32 000 

10 000 

42 000 

355 000 
5 000 

360 000 

794 400 

3 000 

7 000 
1 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

32-000 

10 000 

42 000 " , 

355 000 
5 000 

360 000 

794 400 

3 000 

7 000 
1 000 
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1913 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

691 

692 

693 
694 

... • -

._-•- -
-

Yabancı mütehassıs, tercüman 
ve memurlar 

1 Ücretler 
2 Harcırah ve sair masraflar 

Fasıl yekûnu 

Tamir işleri 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördimoü ktsvm - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yular borçları 

1 1939 - 1942 yılfiırı borçları 

2 1928 - 1938 » » 

Pasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKUN 

1 
1 

2 

2000 

1 290 828 

4 000 

3 000 
200 

3 200 

7 200 

863 932 

197 402 

1 290 828 

7 200 

2 359 362 

1 
1 

2 

2 000 

1 381 403 

6 000 

4 600 
200 

4 700 

10 700 

871 139 

224 121 

1 381 403 

10 700 

2 487 363 

1 
1 

2 

2 000 

1 381 403 

6000 

4 500 
200 

4 700 

10 700 

871139 

224 121 

1 381 403 

10 700 

2 487 363 
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T.IV.194* 

Ticaret Vekâleti 1944 yılı bütçe lâyihası üzerindeki tetkikimin neticesini arzediyorum. 

Ticaret Vekâletinin 1944 yılı için teklif edilen bütçe yekûnu 1 935 848 liradır. Ve geçen sene 
bütçesine nazaran 30 000 lira fazladır. Bu'netice, 1943 yılı bütçesinin Posta, Telgraf ücretli me
murlar gibi bazı tertiplerden 10 042 tenzil edilmek ve başta maaşlı memurlar, müfettişler harcırahı, 
Ticaret ateşelikleri masrafları olmak üzere diğer bazı fasıllara 90 042 lira ilâve olunmak suretiyle 
elde edilmiştir. 

1944 bütçesinde teklif edilen değişiklikler hakkında vekâlet bütçesinin mucip sebeplerinde izahat 
mevcut bulunduğundan, aşağıdaki her fasıl ayrı ayrı tahlil edilmiyecek yalnız bazı tertiplere 
ait tamamlayıcı malûmat verilecek ve encümene arzında fayda görülen noktalar tebarüz ettirile
cektir. 

Fasıl : 596 - Madde : 1. — Memurlar maaşı ve temsil tahsisatı tertibine yapılan 45 841 liralık 
ilâve iki sebepten ileri gelmektedir. 

1943 haziranında Ticaret ateşelikleri hakkındaki 4442 sayılı kanunla ihdas edilerek (L) cetve
line konmuş olan 10 kâtiplikten üçü 35 lik ve 3 ü 30 hık olmak üzere 5 adedi faal kadro meyanına 
alınmaktadır. Aynı zamanda bu madde, hariçte Ticaret ateşıelik kadrolarında bulunan memurlara 
Hariciye Vekâleti tarafından tesbit edilen miktarları geçmemek üzere yine 4442 sayılı kanunun 
2 nci maddesi mucibince verilmesi icabeden 18 134 liralık temsil tahsisatını da ihtiva etmektedir. 
Hariçteki ticari mümessillere temsil tahsisatının verilmesi 1943 bütçe kanunundan son meriyete giren 
4442 sayılı Ateşelik Kanunu ile kabul edilmiş olduğundan geçen seneki bütçeye bu hususta hiçbir 
meblâğ konmamış ve mezkûr tahsisat sene zarfındaki tasarruftan verilmiştir. 

Fasıl : 697 - Madde : 1. — Memurlar ücreti tertibinde görülen 14 208 liralık eksikliğin sebebi 
şu şekilde izah edilmektedir. 1939 mayısında kabul edilen 3614 sayılı Ticaret Vekâleti Teşkilât 
Kanunu 450, 350 liralık gibi ücretli mevkiler ihdas etmiş ve bilâlıara 1940 da memuriyete giren 3838 
sayılı kanunla bunlar Barem Kanununun kabul etmiş olduğu 400, 300 liralık gibi malûm derece
lere intibak ettirilmiş fakat mezkûr kanunun muvakkat birinci maddesinden istifade edilebilen alâ
kadarlar için aradaki fark müktesep hak olarak tanınmıştır. Bu suretle bazı ücretli memurlara 
kadro ücretlerine ilâveten müktesep hak olarak verilmekte olan miktar senede takriben 15 000 
liraya baliğ olmakta idi. 3888 sayılı kanunun meriyete girmesindenberi 3 seneden fazla bir müddet 
geçtiği için bu vaziyette bulunanların büyük bir kısmı terfi etmişlerdir. Binnetice memurlar üc
reti maddesindeki tahsisatı da 14 208 lira indirmek imkânı hâsıl olmuştur. 

Fasıl : 697 -Madde 2. — Müteferrik müstahdemler ücretinde görülen fazlalığın iki sebebi 
vardır. Bir taraftan umumî bir esas üzerine yeniden hazırlanan (D) cetvelindeki muayyen derece
lere intibak zaruretinden dolayı bazı daktilo ve odacı ücretlerine ufak zamlar yapılmaktadır. 
Diğer taraf tan vilâyetler kadrosunda bulunan iki 60 liralık daktiloluk 75 lira ücretle merkeze nak
ledilmekte ve müteferrik müstahdemler kadrosuna yazı ve hesap makinelerinin tahiri işine bakmak 
üzere 100, lira ücretli bir makine tamircisi ilâve olunmaktadır. Hariçteki tamircilere bu sene zar
fında tamir masrafı olarak 1 000 liradan fazla para verilmesine rağmen makinelerin sık sık bozul
duğu müşahede edilmiş, yazı ve hesap makinelerinin iyi muhafaza edilebilmesi ve zamanından ev-
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vel yıpranmalarının önüne geçilebilmesi için daimî bir makine tamircisinin müstahdemler kadro
suna ilâvesine lüzum gösterilmiştir. 

Fasıl : 697 - Madde 3. — Muvakkat müstahdemler ücreti olarak bütçe lâyihasında aynen tek
lif edilen 1 500 lira 1942 malî yılındanberi kullanılmamaktadır. 

Maaş ve ücret tertiplerine konmuş olan tahsisat, ilişik 3 cetvelde de görüleceği veçhile, fiili 
kadro cetvellerindeki memur ve müstahdemlerin tam bir senelik maaş ve ücret yekûnlarına teka
bül etmektedir. •.<'•••' 

• • » 

Ücretli memur kadrolarında bilhassa Standardizasyon Müdürlüğünde mühim miktarda mün
hal mevcuttur. -Standardizasyon, Müdürlüğünün ihracat limanlarında bulunan kontrolörlük teşki
lâtı hemen yan yarıya noksan bir kadro ile çalışmaktadır. Her türlü hava şartları içinde liman
lardaki mavnalar arasında faaliyette bulunmak mecburiyetinde olan ihracat kontrolörleri, Barem 
Kanununun tatbik mevkiine konmasından beri birer ikişer vazifelerinden istifa ederk bürolarda 
masa başmda çalışmağı tercih etmektedirler. Devlet hizmetine yeni giren gençler de ücretlerde bir 
fark olmadığı için tabiatiyle kontrolörlük vazifesine umıımiyetle talip olmamaktadırlar. Bazen 
kontrolörlüğe talip olanlar çıkmakta İşe, bunlarda arzu edilen ehliyet ve evsaf mevcut olmadı
ğından tâyinleri yapılamamaktadır. Kontrolörlük teşkilâtının ayakta durmasını temin eden bazı 
eski memurlaırn da teşkilâttan ayrılmamaları maksadiyle son zamanlarda bunlara ücretlerine ilâ
veten vekâlet maaşı verilmeğe başlanmıştır. Bu vaziyet karşısında münhal memuriyeti erden bir kıs
mının (L) cetveline alınarak bütçede tasarruf yapılması.muvafık görülmemiştir. 

Fasıl : 699 - 35 ve 40 lira maaşlı iki.memur 1944 yılı zarfında 30 senelik hizmet müddetini 
doldurmuş olacaklarından 2 640 lira tekaüt ikramiyesi konmuştur. 

Fasıl : 702 - Merkez büro masrafları arasında teshin tertibinden 1 000 lira bir tezayüt görülmekte 
ise de bu sene zarfında münakale yolu ile bu tertibe 600 lira ilâve edilmiş olduğundan hakikî fazla
lık 400 liradan ibarettir. Mefruşat ve demirbaş tertibi geçen senenin aynıdır. Ve buraya konulan 
tahsisatın büyük bir kısmı eşya tamiratı için kullanılmaktadır. Geçen senenin aynı olan mütefer
rika tertibinden yazı ve hesap makinelerinin tamir masi'afı tediye edilmekte olduğundan, yukarıda 
bahsi geçen makine tamircisinin müteferrik müstahdemler kadrosuna ilâvesi kabul edildiği takdirde, 
bu tertipteki tahsisatın bir miktar indirilmesi muvafık olur. . - • 

Fasıl : 703 - Vilâyetler büro masrafları geçen senenin aynıdır, Fakat buradaki teshin tertibine 
konmuş olan 2 500 lira 1943 malî yılı zarfında kâfi gelmemiş ve 300 lira münakale yapılmıştır. 
Bu senede aynen teklif edilen teshin tahsisatının kifayet etmiyeceği anlaşıldığından bunun şimdiden 
artırılması yerinde olur. 

Fasıl :• 705 - Posta, telgraf ücreti olarak 1942 bütçesine 13 888 lira konmuş iken 1943 yılı için 
Münakalât Vekâleti 83 289 lira talep etmiştir. Ticaret Vekâleti mezkûr meblağı 1943 bütçesine aynen 
koymakla beraber, iaşe teşkilâtının lâğvedilmesinden dolayı istenilen miktarı fazla bulmuş ve maktu-
iyet. esasını terkederek posta telgraf ücretlerini peşin olarak ödemek usulünü ihtiyar etmiştir. Bu 
sebepten 15 mart tarihindeki tahsisat bakiyesi 52 084 liradır. 

Telefon ve diğer muhabere masrafları için geçen sene 32 400 lira tahsisat konmuş fakat kifayet 
etmediği için bu tertibe münakale yolu ile 11 000 lira ilâve edilmiştir. Bu sene 5 000 lira noksa-
niyle 38 000 lira teklif edilmektedir. Vekâlet binası dahilindeki .harici telefonların adedi azaltılmak 
suretiyle tasarruf yapılmış bulunduğundan mezkûr tahsisatın kâfi gelmesi muhtemel addedilmek^ 
tedir. 

Fasıl : 708 - Madde : 1. — Daimî memuriyet Tıarcırahı tertibine 1940 malî senesindenberi mun
tazaman 12 000 lira tahsisat .konmuş iken, geçen seneki bütçede, 4327 sayılı kanunla harcırah yev
miyelerine yapılan yüzde elli zamla muayyen tarifeli nakil vastıaları ücretlerine yapılan yüzde 
otuz zamdan dolayı, mezkûr tahsisat 16 800 liraya çıkarılmış idi. Vekâlet muhasebe kayıtlarına göre 
15 mart 1944 tarihine kadar bu tertipten münakale yolu ile tenzil edilen 2452 lira dahil olduğu 
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halde, ancak 8200 lira sarf edilebilmiştir. Binaenaleyh bu sene teklif elilen 13 007 lira tahsisatın 
da sene zarfında memurların büyük mikyasta tahvilleri yapılmadığı takdirde - fazla geleceği an
laşılmaktadır. . ; ' . - , 

Fasıl : 708 - Madde : 2. —Muvakkat memuriyet harcırahı tertibindeki tahsisatta daimî memu
riyet harcırahında izah edilen sebeplerden dolayı 1943 bütçesindeki yüzde 40 nispetinde arttırıla
rak 33 600 liraya iblâğ edilmişti 15 mart tarihindeki tahsisat bakiyesi 1 000 lira olduğuna göre 
malî sene nihayetine kadar ancak kifayet edebilecektir. Bu sene de aynı miktar teklif edilmek
tedir. 

Fasıl : 708 - Madde : 3. — Müfettişler harcırahı tertibi için 15 200 lira fazlasiyle 60 000 lira 
teklif 'dilmektedir. Muhasebe kayıtlarına göre 15 mart tarihindeki tahsisat bakiyesi 19 800 lira. 
olarak görülmektedir. Mamafi müfettişler kadrosundaki münhaller son zamanlarda doldurulmuş 
olduğundan ve bugünkü vaziyette teftiş ve murakabe hususlarına mümkün olduğu kadar ehemmi
yet verilmesi elzem bulunduğun!an talep edilen tahsisat muvafık görülmüştür. 

Fasıl 711 : Dış sergilere iştirak masrafları tertibi için bu sene de 70 000 lira tahsisat istenilmek
tedir. Normal zamanlarda bu tertibe konan tahsisatla Viyana, Buda - peşte, Milano, Selanik ve 
Lâyipzig gibi beynelmilel sergilere her sene iştirak edilmekte iken ikinci dünya harbinin zuhuru 
üzerine vaziyet yavaş yavaş değişmiş, 1942 yılmda yalnız Filibe sergisine iştirak etmek kabil ol
muş ve geçen sene ise, bütçeye konmuş olan 72 966 lira tahsisat için sarf mahalli tabiatiyle buluna
mamıştır. önümüzdeki sene içinde harbin bilhassa Avrupa kıtası üzerindeki şiddetinin azalması 
şöyle dursun bilâkis artacağı hemen herkes tarafından kabul edilmekte olduğuna göre bu sene tek
lif edilen* tahsisatın da - kabul edildiği takdirde - tıpkı geçen seneki tahsisat gibi kullanılacağı aşi
kârdır. Binaenaleyh talep edilmekte olan 70 000 liralık dış sergiler tahsisatının bütçeden çıkanlma-
smi arz ve teklif eylerim. 

Bu faslın ikinci maddesinde dış kongrelere gönderileceklerin harcırah ve sair masrafları ola
rak aynen 1 000 lira teklif edilmektedir. Geçen sene bütçeye konmuş bulunan tahsisat kullanıl
mamıştır. Bu günkü şartlar dahilinde dış kongrelere iştirak pek muhtemel olmakla beraber vuku-
bulduğu takdirde talep edilen tahsisat tabiatiyle kâfi gelmiyecektir. Binaenaleyh teklif edilen 
1 000 lirayı, bu tertibin herhangi bir ihtimale karşı açık bulundurulması nıaksadiyle konulmuş tah
sisat mahiyetinde telâkki etmek icabeder. 

Fasıl : 713 - Tahlil ve ölçüler Laboratuvarı masrafları için talep edilen tahsisat geçen seneki 
gibi 10 000 liradır. 15 mart tarihindeki tahsisatbakiyesi 1687 liradır. Laboratuvarlar için elzem 
bulunan bir çok alât, edavat ve makine harp dplayısiyle satın alınamadığından dolayı bu tahsi
sat kâfi gelmektedir. önnümüzdeki yıllarda mezkûr tahsisatı mühim miktarda artırmak icap 
edecektir. 

Fasıl : 714 -Ticaret Ateşelikleri umumî masrafları tertibi için 10 000 lira fazlasiyle 60 000 
lira tahsisat talep edilmektedir. 15 mart tarihindeki tahsisat bakiyesi 10 000 liradır. Ticaret 
Ateşelikleri daimi ve muvakkat memuriyet harcırahları için aynen 40 000 lira istenmektedir. 15 martta 
bu tertipten 14788 lira tahsisat bakiyesi mevcuttu. 

Fasıl : 715 - Yazı, neşir ve Propoganda masrafları için geçen seneki gibi 25 000 lira teklif 
edilmektedir. Mart ortasındaki tahsisat bakiyesi 4041 liradır. Alâkadar daireden alınan maluma
ta nazaran 25 000 liralık tahsisat önümüzdeki sene zarfında şu şekilde sarf edilecektir: Konjonktür 
ve ticaret haberleri bültenlerinin tabı ve kâğıt masrafları 14 000, gazete abonman bedeli 4000, 
kitap ve mecmua mubayaa masrafları 4000, telif ve yazı ücretleri 1500, ve ecnebi kitap ve neşriyatın 
satın alınması için 1500 lira. 

Fasıl : 721 - îzmir arsıulusal fuarına yardım tertibine geçene seneki gibi 50 ÖÖO lira teklif edil
mektedir. Bu günkü dünya şartları içinde beynelmilel mahiyette bir serginin memleketimize hariç
ten iktisadi faydalar temin etmesi beklenemez. Diğer taraftan etrafınızı saran harbin tesirleri al-
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tında son senelerde memleketimiz ekonomisinde arz ile talep arasında husule gelen muvanesizliği 
mümkün olduğu kadar bertaraf edebilmek için iktisadi hayatımızda her nevi tasarrufu yapmak mec
buriyetinde bulunuyoruz. Zaten büyük istihlâk merkezlerimizin ana ihtiyaç maddelerini arzu edi
len şekilde nakledilmeyen ve esasen zirai bünyemiz icabı olark yaz aylarında mahmul bulunan mü
nakale sistemimize fuar dolayısiyle yeni bir yük tahmil etmekle, harbin devamı müddetinee bir pren
sip olarak kabul ve tatbik etmemiz lâzmıgelen tasarruf fikrine aykırı hareket etmiş oluruz. Bu se
bepten dolayı, hepimizce malum olan bugünkü vaziyette, memleket dahilinde yaratacağı faaliyet 
ve hareketin Millî Ekonomimize fayda vermiyeceği endişesiyle îzmir Fuannm bu sene açılmasının 
muvafık olmuyacaği kanaatindeyim. 

Encümen âzalarının Ticaret Vekâleti bütçesi üzerindeki tetkiklerini kolaylaştırmak maksa-
diyle, 1943 senesi zarfndaki münakalelere ait bir cetvelle 1944 bütçesini son beş senelik 
bütçelerle mukayese eden mufassal bir tablo rapora iliştirilmiştir. Bu tablodaki rakam
lara nazaran 1 936 000 lira tutan 1944 bütçesinin ihtiva ettiği hizmetler için 1939 yılında 1 600 000 
lira tahsisat verilmiştir. Aradaki farkm 200 000 lirası maaşlara yapılmış olan zamlardan ileri 
gelmektedir. Yalnız bu mukayeseler yapılırken fevkalâde ahval dolayısiyle Ticaret Vekâletinin 
bir çok hizmetleri Millî Korunma kanununa istinaden bütçe haricinde yapmakta olduğu ve bu 
suretle teşkilât masrafı olarak vekâlet emrine verilen tahsisatın mühim bir yekûn tuttuğu unutul
mamalıdır. : • ' • . . . . > ; ; 1 - ,-f " 

Yüksek encümenin takdirlrine saygılarımla arzederim. " • |, ' 

Raportör 
~' ,"" Giresun mebusu 

Ayet Sayar 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci hısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

I - Vekil tahsisatı, maaşlr ve 
ücretler 

695 Vekil tahsisatı 5 320 5 320 5 320 
696 Maaşlar 

1 Memurlar maaşı ve temsil tah
sisatı 408 086 453 927 453 927 

2 Açık maaşı 2 000 2 000 2 000 

697 
1 
2 

3 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 
Muvakkat müstahdemler ücre
ti 

Fasıl yekûnu 

410 086 

665 586 

148 062 

1 500 

815 148 

455 927 

651 378 

151 770 

1 500 

804 648 

455 927 

651378 

151 770 

1500 

804 648 

II - Diğer istihkaklar 
698 Muvakkat tazminat 64 400 59 544 59 544 
699 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

700 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

701 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

Birinci kısım yekûnu 

2 640 

3 000 

861 

1 301 455 

2 640 

3 000 

861 

1 331 940 

2 640 

3 000 

861 

1 331 940 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

İkinci kısım - İdare masrafları 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

702 
1 
2 
3 
4 
5 

703 
1 
2 
3 
4 
5 

I - Hizmete ait olanlar 
Merkez bura masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 
• "7ı '1 — 

motor 
Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

6 600 
6 000 
3 600 
4 000 
6 600 

26 800 

4 500 
5 000 
2 500 
2 500 
4 000 

18 500 

6 600 
6 000 
3 600 
5 000 
6 600 

27 800 

4 500 
5 000 
2 500 
2 500 
4000 

18 500 

6 600 
6 000 
3 600 
5 000 
6 100 

27 300 

4 500 
5 000 
2 500 
3 000 
4 000 

19 000 

704 Matbu evrak ve def terler 6 000 6 000 6 000 
705 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 

706 
707 

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 

53 289 

32 400 

85 689 

32 163 

4 300 
1 250 

56 370 

38 000 

94 370 

33 093 

4 500 
1 250 

56 370 

38 000 

94 370 

33 093 

4 500 
1250 

Fasıl yekûnu 5 550 5 750 5 750 
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F. M. Muhassasatin nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - Şahsa ait olanlar 
708 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcı-

712 
713 

16 800 13 007 13 007 

709 
710 

711 

3 
4 

- »-• 

1 

2 

rahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
Sergi ve kongreler masrafları 
Hükümetçe iştirakine karar 
verilecek dış sergiler 
Dış kongrelere gönderilecekle
rin harcırah ve sair masrafları 

33 600 
44 800 
9 300 

104 500 

8 000 

1 500 

288 702 

29 201 

1 000 

33 600 
60 000 
2 000 

108 607 

12 400 

1 500 

308 020 

70 000 

1 000 

33 600 
60 000 
2 000 

108 607 

12 400 

1 500 

308 020 

25 000 

1 000 
îç. kongrelerin ve resmî mahi
yette toplantıların tesis, idare, 
izaz, ikram ve sair masrafları 3 000 3 000 3 000 

Ziyafet masrafları 
Tahlil ve ölçüler lâbortuvarları 
için makine alât, edevat ve ecza 
satın alma, ve tamir masrafları 

Fasıl yekûnu 

a 

33 201 

3 000 

74 000 

3 000 

29 000 

3 000 

10 000 10 000 nm 
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F. 

714 

M. 

1 
2 

Muhassasatın nev'i 

Ticaret ataşelikleri masrafları 
Umumî masraflar 
Daimî ve muvakkat memuriyet 
harcırahları 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

50 000 

35 000 

85 000 

1944 malî yılı için 
Hüklunetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

60 000 60 000 

40 000 10 000 

100 000 İÖO 000 

m - Müteferrik olanlar 
715 Yazı, neşir ve propaganda mas

rafları 
716 Milletlerarası müessese ve te

şekküllere iştirak hissesi 

Üçüncü kısım yekûnu 

20 000 

2 700 

153 901 
, : U 

25 000 

2 700 

214 700 
— , „ 

25 000 

2 700 

169 700 
, 

Dördüncü hısım - Borçlar 

717 Geçen yıl borçlan 
718 Eski yıllar borçları 

1 1939 - 1942 yılları borçları 
2 1928-1938 » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

12 602 8 000 8 000 

3 000 
188 

3 188 

15 790 

3 000 
188 

3 188 

11 188 

3 000 
188 

3 188 

11 188 

Beşinci hısım - Yardımlar 

719 2384 sayılı kanunla 3018 sayılı 
kanunun 7 nci maddesine göre 
kurulu teşekküllerin idare mas
raflarına yardım 

720 Ticari istihbarat için yardım 
10 000 
10 000 

10 000 
10 000 

10 000 
10 000 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm neV*İ Lira Lira Lira 

îzmir arsıulusal fuarına yar
dım 50 000 50 000 50 000 

Beşinci kısıra yekûnu 70 000 70 000 70 000 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1301455 

288 702 

153 901 

15 790 

70 000 

1 829 848 

1 331 940 

308 020 

214 700 

11 188 

70 000 

1 935 848 

1 331 940 

308 020 

169 700 

11 188 

70 000 

1 890 848 
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Rapor 

8 . IV . 1944 

Ziraat Vekâletinin 1944 yılı bütçesini inceledim.. 

Bu yıl bütçesi 1943 yılına göre 5 356 393 lira fazlasiyle 18 868 740 dır. 

Maârif Vekâleti bütçesine dahil olupta Ziraat Vekâletinin Avrupadaki talebesine ait bulunan ve 
geçen senekinin ayni olan 17 964 lira ile Nafıa Vekâletindeki 1943 deki miktarı aşmayan 281 440 li
ralık Ziraat Vekâleti inşaaat tahsisatını ve Maliye Vekâleti bütçesindeki 113 500 liralık nakil vası
taları karşılığını da ilâve ettiğimiz taktirde 1944 bütçesiyle Ziraaat Vekâletine tahsis olunan mikta
rın 19 281 644 liraya yükseldiği görülür. 

Bu artışın nerelerde ve ne miktarda olduğu fasıl ve maddelerinde arz edileceği gibi yapılan zam 
ve tenzillerin müfradatı da toplu olarak 1 ve 2 numaralı cedveUerde gösterilmiştir. 

723/1: 
Bu yıl memurlar maaşında 622 661 lira bir fazlalık vardır. Bunun 313 874, 28 lirası L cedvelin-

den alınan 218 memurun kadro karşılığı olup bu da Yüksek Ziraat Enstitüsünden mezun olupta 
2919 numaralı kanun gereğince stajiyer olarak çalıştırılanların kadroya alınmalarını ve diğer ta
raftan da terfi müddetlerini geçirmiş olan memurların terfi edilebilmek imkânının temini içindir 
ki bu muamele dolayısiyle L cedveline iade ve tevkif olunan memuriyetler yekûnu 99 u bulmakta 
ve tahsisatları tutarı 113 454, 72 liraya baliğ olmaktadır. 

Şu halde bu yüzden bütçeye konan hakiki rakam miktarı 200 419, 56 lira demektir. 

Bundan başka 4486 numaralı kanun gereğince geçen yıl kendi umumî masraflarından tefrik olu
nan teknik ziraat ve neknik bahçivanlık okulları tedris heyeti filî kadro tu tan olan 132 381, 45 
lira da bu yıl bu tertibe nakledilmiştir. 

Maaşlar tertibinde görülen artışın diğer bir sebebi üç vilâyette yapılan ve köylü ile yakından 
teması temine matuf bulunan teknik teşkilâtın hakkiyle işleyebilmesi için gerek ziraat ve gerek 
veteriner kadrolarının genişlemesi lüzum ve ehemmiyeti gözönünde tutularak bu yıl maaşlar terti
bine konan 289 859, 99 liralık tahsisattan ileri gelmektedir. 

Henüz fiili kadrosu bulunmıyan bu hizmetler hakkmdtki lâyihanın da yüksek Meclise sunul
mak üzere olduğu anlaşılmıştır. (No. 3) 

Madde : 2 
Açık maaşı tertibinde görülen artış 2 499 liradır. Esasen geçen yıl bütçesinde de 5 000 lira kadar 

bir meblağın münakale suretiyle zam yapıldığı görülür. 

724/1 
Memurlar ücreti tertibinde bu yıl 64 013 lira fazlalık vardır. Geçen yıl 4484 numaralı teknik 

okullar kanunu gereğince 70 000 liralık bir. münakale yapılmış olmasına rağmen bu yıl zammıyatınm 
daha noksan oluşu pamuk işleri kadrosunda bulunup da şimdiye kadar istimal edilmemiş olan bir 
kaç memuriyetin bu yıl kadrodan çıkarılarak (L) cetveline alınmasından ileri geldiği ve istenilen 
tahsisatın da tam ve fiili bir kadro karşılığı olduğu anlaşılmaktadır. 

Madde: 2 . • " 
1944 yılı (D) cetvelinde teknik okullar için kadro tezyidi yapılmış olmasından ve Yüksek Ziraat 
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enstitüsünün (E) cetvelinde bulunupta daimî mahiyetlerinden ötürü (D) cetveline bir kısım müstah
demlerin alınmasından ve merkez kadrosuna 12 odacı, 1 gece bekçisi, 1 kapıcı, 1 telefoncu, 1 ma
rangoz ilâvesinden ve Malîye Vekâletince tanzim olunan cetvele intibak bakımından veya mütefer
rik müstahdemlerin bir iki derece zam görmüş olmalarından dolayı bu tertipte de bu yıl 365 135 
lira kadar bir fazlalık görülmekte isede evvelce unvanı «Yerli ve yabancı mütehassıslar ve ter
cümanları ve ustabaşıları ve büro «olan tertibin bu yıl yalnız» yabancı mütehassslar ve tercümanları 
«suretinde tadil edilmiş olduğuna göre 1943 yılında o tertipten tahsisatlarını almakta olan iki dak
tilonun müteferrik müstahdemler tertibine almması ve kadroları karşılığı bulunan 3 800 liranın 
da bu tartip yekûnuna ilâvesi iktiza ederki bu suretle 724 faslın 2 nci maddesinin karşılığı da 
1 302 886 liraya çıkmış olur. Bu takdirde (D) cetvelinde grup D. derece 2 adet 1, grup C 1, derece 
5 aded 1 ilâve etmek suretiyle tashihat yaplması da zaruri bir hal alır. 

(D) cetvelindeki zammın merkeze isabet eden miktarı 17 546,15 Yüksek Ziraat Enstitüsüne ait 
olan miktarı 48 361,66 ve pamuk işleri teşkilatındaki zam da 5 052,68 liradır. 

Veteriner Umum Müdürlüğünün merkez ve vilâyetler teşkilâtında cetvele intibak vaziyetinden 
dolayı 58 304,54; Ziraat Umum Müdürlüğünün; vilâyetler teşkilâtında gene cetvele intibak ve 
hem de yeni kadro alınmasından ve teknik okullar müstahdemler kadrolarının lüzumuna binaen 
genişletilmesinden dolayı yapılan zamlar 235 870 liradır. (No. 4) 

Merkeze alınması istenilen odacılar yerinde bir kaç yıldanberi çalıştırılmakta olan yedi gardi
yanla köy etüdü teşkilâtına ait olan iki odacı kadrosunun evvelce sırf odacılık işlerini görmek üzere 
alındıkları anlaşıldığına ve bu ihtiyaç bu kerre yeni kadro ile tatmin edildiğine göre dokuz şahsa 
ait kadro tahsisatının tasarruf edilmesi lâzım gelir mütalâasmdayım. 

Gruplara ayırma esnasında (D) cetvelinde bir takım yanlışlıklar yapılmış olduğu gibi matbu ' 
cetvelde de tabı hatları görülmüş ve lâzım gelen tashihat yapılmıştır. 

(E) cetvelindeki hizmet kadrolarının pek çoğunun daimî mahiyette arzeden memuriyetlerden 
ibaret olduğu görülmekle beraber bu cetvelde de tavukçuluk ve arıcılık; ziraat muhasebe kursu; 
yazı; tercüme ve propaganda işleri fasıl ve maddelerinin ilâvesiyle değişiklik yapıldığı anlaşılmıştır. 
(No:5) . • . • ' . . . ' 

Fasıl : 726 
L cedvelinden merkez için alman kadroların mesken tazminatı karşılığı olmak üzere bu fasla 12 000 

lira zam yapılmıştır. 

Fasıl : 727 
Tekaüt ikramiyesi faslına yapılan zam 5 000 lira olup üç senelik vasatisi bağlı cedvelden de 

anlaşılacağı veçhile 22 060 liradır. (No: 6) ' ' 

Fasıl : 728 
Çocuk zammı tertibine bu yıl konan tahsisat miktarı 3 000 lira fazlasile 20 000 liradır. Esasen ge
çen yılda bu tertibe 3 000 liralık bir münakale yapıldığı görülmüştür. 

Fasıl : 729 
Şarkta yeniden memuriyetler ihdası mevzubahis bulunması dolayısiyle yakacak zammı tertibi de 

3 000 lira ilâvesiyle 13 00Ö liraya çıkarılmıştır. 

Fasıl : 731/1 
Kırtasiye fiyatlarındaki yükseliş göz önünde tutularak bu tertibe 500 lira ilâve olumuştur. 

Madde: 2 " . . . ' _ _ . _ . _ . 
Mevruşat ve demirbaş tertibine de her ne kadar 2 000 liralık bir zam teklif olunmakta ise de ge

çen yıl tahsisatı ile iktifa olunabileceği anlaşıldığından bu tertibin 1943 de olduğu gibi gene 4 000 
lira olarak kabulü muvafık olur. Mütalâasmdayım. 
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Mefruşatta tipli bir plan veya pragramın yalnız üç vilâyette kurulan teşkilâtta mevcut olup di

ğerleri için bulunmadığı ve tahakkukunun da dâhilinde olmadığı verilen izahattan anlaşılmıştır. 

Madde : 3 
Geçen yıl tahsisatının kifayet edemiyeceği anlaşıldığından merkez tenviratına 500 liranın zammı 

lüzumlu görülmüştür. 

Madde : 4 
Geçen yıl 2 000 lira münakale suretiyle tezyit edilmek zaruretini gösteren teshin tahsisatı 2 500 

lira arttırılmak suretiyle bu yıl. 7 500 liraya çıkarılmıştır. 

Fasıl : 732/1 
Vilâyetler kırtasiyesi karşılığı geçen yıla göre 3 000 lira zammiyle 16 000 liradır. Bu zamma da, 

fiyat farkı ile beraber üç vilâyetin 102 köyünde yapılmakta olan yeni teknik teşkilâtın kırtasiye ih
tiyaçlarını karşılamak için mecburiyet hâsıl olduğu anlaşılmıştır. 

Madde : 2 
Bu tertipteki mefruşat vilâyetlere ve bilhassa üç vilâyette kurulan yeni teşkilâta ait olup bu yıl 

için istenilen miktar 6 000 lira fazlasiyle 40 000 liradır. 

Madde : 3 
Yukarıda yazılı olan sebepler dölayısiyle vilâyetler tenvir tertibinde de 2 000 lira kadar bir ar

tış mevcuttur. 

Madde : 4 
Teshin maddeleri fiyatlarındaki yükselişle yapılmakta olan yeni teşkilât bu yıl teshin tah

sisatının da arttırılmasını iıcabettirmiştir. 

Aynı sebepler dölayısiyle 5 nci maddeyi teşkil eden müteferrika tahsisatında da 4 000 liralık bir 
zam yapılmıştır. 

Fasıl : 733 
Pahalılık farkı olarak matbu evrak ve defterler faslına 1944 yılı için 6 000 lira fazlasiyle 18 000 

lira teklif olunmaktadır. 

Fasıl : 734/1 
Posta Umum Müdürlüğünün 21.1.1944 tarih ve 132 (D) numaralı tezkeresine uygun olarak bu 

yıl posta telgraf ücreti karşılığı olmak üzere 35 790 lira fazlasiyle 86 540 lira tahsisat istenmektedir. 

Madde : 2 
Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları karşılığı olan bu tertibe de muhabere ücretlerin

deki artış 'gözönünde tutularak 6 000 lira zam yapılmıştır. 

Fasıl : 735 -
Kira bedelleri tahsisatına karşı olan ihtiyaç üç vilâyetteki teşkilâtın inkişafı nispetinde artmakta 

olduğundan bu yıl bütçesinde de ona göre karşılık bulundurulması, lüzumu hissedilerek bu tertibe 
14 500 lira fazlasiyle 60 000 lira konmuştur. 

Fasıl : 736/2 
Maliye Vekâleti bütçesinde mevcut tahsisatla yeniden alınacak motorlu nakil vasıtalarının işletme

leri ve mevcutların gerek işletme ve gerek tamirleri masrafı karşılığı olmak üzere bu tertipte 6 150 
lira bir fazlalık vardır. 
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Nakil vasıtaları cetvelinde 1943 e nazaran görülen fazlalık ise (No. 7). 

Kamyonet Motosiklet 

Ziraat Umum Müdürlüğünde 
» Mücadele Müdürlüğü 

Veteriner Umum Müdürlüğünde 
Çifteler ve yetiştirme mütehassıslığında 
G ö l e > > •- '• ' • 

Uzunyayla » > 
Yüksek Ziraat enstitüsünde 
Mütedavil sermayeli haralar ve Merinos çiftliğinde 

Devlet Ziraat İşletmelerinde 3 kamyon, 4 motosiklet ve donatım kurumu için de 1 kaptı
kaçtıdır. j 

Motorsuz nakil vasıtaları olarak yapılan ilâveler ise: 
Bisiklet Binek arabası Yük arabası 

1 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
4 

6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

Ziraat Umum Müdürlüğüne 45 0 48 
Veteriner Umum Müdürlüğüne 0 17 13 dür. 

Bu cetvelde görülen tabı hatalarının düzeltilmesi de iktiza eder. 

Fasıl : 737/1,2,3 
Daimî memuriyet harcırahı için teklif olunan miktar 30 000 lira fazlasiyle 70 000 liradır. 
Muayyen ve gayri muayyen tarifeli nakil vasıtaları ücretlerinde vâki olan artış ile beraber 

şarkta vazife alan bir kısım memurların başka yerlere nakledilmeleri lüzumuna binaen arttı-
rclan bu tertibe geçen yıl da gayri muayyen tarifeli nakil vasıtaları kilometre hesabındaki tezyit 
dolayısiyle 23 000 lira kadar bir tahsisat münakale suretiyle zam ve ilâve edilmiştir. 

Aynı sebeplerden ötürü muvakkat memuriyet harcırahına 30 000 ve müfettişler harcırahına da 
15 000 liralık bir ilâve vardır. Harcırahlar için istenilen. tahsisat vekâletin faaliyet ve ihtiyacı 
gözönünde tutularak hesaplanmış ise de muhtemelartışlann evvelceden tâyini imkânı bulunmadığım 
da kaydetmek doğru olur. 

Madde : 4 t 
< 

Bu yıl şarkta çekirge istilâsının başgöstermesi yapılan istihbarattan ' anlaşılmış olduğundan 
komşu devletlerde bu âfetin önüne geçilmek üzere vâki olacak muhtemel toplantıya iştirak edebil
mek için bu yıl yabancı memleketlere gönderilecekler harcırahı tertibine 8 499 liralık bir tahsisat 
konmuştur. 

Fasıl : 738 
Fiyat artışı dolayısiyle melbUsat faslına 800 liralık bir zammın yapılması düşünülmüş ve ge

çen yıl da 500 lira kadar bir münakale yapıldığı anlaşılmıştır. 
Fasıl : 339 . 
Tedavi, yol ve saire masrafları için teklif olunan 2 000 lira fazlalık fiyat farkım karşılamak 

içindir. Netekim geçen yılda kifayetsizliği dolayısiyle 2 500 liralık münakale suretiyle bu tertip 
karşılığının arttırıldığı görülür. 

Fasıl : 740/1 
Mücadele umumî masrafları için bu yıl istenilen tahsisat 50 000 lira fazlasiyle.550 000 liradır. 

Geçen yıl her ne kadar bu tertipten 59 000 lira tenzil olunarak mücadele muvakkat memuriyet 
harcırahına zam yapılmış ise de muhtemel çekirge istilâsı gözönünde tutularak 1944 tahsisatının 
arttırılması zaruri görülmüştür. 
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Malde : 3 ~\ ; 

Mersin fümigatuvarının geçen yıl arızaya uğraması dolayısiyle faaliyeti lüzumu derecesinde 
yükselmemiş ve tahsisatından münakale suretiyle 2 000 liralık bir tenzilât yapılmıştı. Bu yıl kendi
sinden beklenen hizmeti görmeğe âmâde bir vaziyette bulunması dolayısiyle tahsisatının da 3 000 
liralık bir zamla 8 000 liraya çıkarılması lüzumuhissolunmuştur. 

Madde : 4 
Geçen yıl münakale suretiyle 50 000 lira bir zam görmüş olan mücadele muvakkat memuriyet 

harcırahı tertibi bu yıl da 50 000 lira ilâvesiyle 150 000 liraya çıkarılmıştır. 

Madde : 5 
Mücadele nakil vastaları maddesi krşılığı olarak zammı istenilen miktar 8 800 liradır. Esasen 

geçen yıl tahsisatma da ihtiyacı karşılamak için 5 000 liralık bir zammın icrasına lüzum hissolun-
duğü anlaşılmaktadır ki sebep olarak tamir ve işletme masraflarında ve yedek parça fiyatlarında 
görülen yükseliş ileri sürülebilir. 

1943 Bütçe yılmda zararlı hayvanlarla yapılan mücadelede 58 vilâyette öldürülen domuz miktarı 
bugüne kadar alman rakamlara göre 38 133 tür. 32 vilâyette fareli sahadan 37 788 hektarı temiz
lenmiş 44 730 haktarlık arazide de kesafet azaltılmıştır. 

10 vilâyette süne haşeresine karşı yapılan mücadelede 38 958 kilo toplanmış ve 189 000 hektara 
yaklaşan süneli saha da yakılmıştır. 

31 vilâyette tesbit edilen çekirgeli arazi miktarı 19 519 hektar olup imha edilen sürfe tutarı 
ise 138 822 kilodur. 

îponomot'a karşı 23 vilâyette 1 741 258 ağaç 

Karpokapsa'ya karşı 6 vilâyette 860 000 ağaç 
Zeytin sineğine karşı 2 vilâyette 237 000 ağaç ilâçlanmıştır. 

Muhtelif vilâyetlerde tatbik olunan tohum ilaçlama ameliyesi 4 013 196 kiloya baliğ olmaktadır. 
Bunlardan başka pamuk tarlasında ve bağlarda da bir miktar mücadele yapıldığı gösterilen 
kayıtlardan anlaşılmaktadır. 

Fasıl : 741/1 
Tarla ziraati islâh ve tecrübe işleri için bu yıl 35 000 lira kadar bir fazla tahsisat istenmekte

dir. Geçen yıl tahsisatının da 6 500 liralık bir zam gördüğü ve buna da amele yevmiyelerindeki yük* 
selisle beraber ekim sahalarının genişletilmesi dolayısiyle lüzum hâsıl olduğu anlaşılmaktadır. 

Evvelce de arzölunduğu veçhile yerli ve yabancı mütehassıslar ücretleri karşılığı olan tertibin 1944 
bütçesinde yalnız yabancılara haşir ve tahsis edilmiş olmasından tarla ziraati işlerinde çalışmakta 
olan Türk mütehassısının ücreti karşılığı bulunan 3 730 liranın da bu 741 nei faslın 1 nci maddesine 
nakil ve ilâvesi zarureti-vardır. Şu takdirde bu madde karşılığı 163 730 lira olarak tesbit edilmiş 
olacaktır. 

Madde : 2 
Memleketimizde kimyevi gübre istimalinin ehemmiyet ve inkişafını derpiş eden ve hariçten gelen 

veya memleket içinde yapılıp piyasaya arzolunan kimyevi gübrelerin iktisadi cihetten ve terkip ba
kımından ne gibi yerlerde ve hangi nebatlara ve ne miktarda kullanılması ieabettiği ve tesir şart
larının nelerden ibaret bulunduğu hakkında araştırmalar yapmak ve tecrübelerde bulunmak zarure
tini hisseden vekâlet bu yıldan itibaren faaliyete geçebilmek üzere yeniden açılan bu tertibe 5 000 
lira karşılık koymuştur. . 

Madde: 3 
Mevcut ıslah ve deneme istasyonlarının artan fâaliyetlerinin istilzam eylediği kredileri temin 



için bunların işler sermayelerinin tezyidi düşüncesiyle bu tertip yeniden açılarak 10 000 Ürabk bir 
tahsisat konmuştur. 

Madde : 4 
Yeşilköy tohum ıslah istasyonu sahasında istimlâki zaruri görülen bir kısım arazinin istimlâk 

bedeli karşılığı olarak yeni açılan bu tertibe 30 000 lira tahsis edilmiştir. 

Madde : 5 ve 6 
Yukarıda da arzolunan sebepler dolayısiyle muvakkat memuriyet harcırahına 5 000 ve nakil vası

taları masraflarına da 2 500 lira zammedilmiş ve geçen yıl da bu sonuncu tertip için 1 000 liralık 
bir münakale yapıldığı görülmüştür. 

Fasıl : 742/1 

Bahçe ziraati işleri için bu yıl istenilen miktar 149 900 lira fazlasiyle 713 000 liradır. Geçen 
yıl bu tertibe 6500 lira kadar münakale suretiyle bir zam yapılmıştır. 

Fazlalığa sebep ödemişte açılacak meyve fidanlığı ile Antalyada kurulacak hurma fidanlığının 
46 000 liraya baliğ olacağı tahmin edilen tesis ve işletme masraflarını* temin ve diğer taraftan mev
cutlarının yükselen işçi ve sair masraflarını karşılamak içindir. 

Tetkik esnasında pek ziyade inkişafa namzet olan Mersin ve Antalya Narenciye fidanlıklarının 
işler sermayeye muhtaç bulundukları anlaşıldığından bu tertipten indirilecek olan 10 000 liranın 
2654 numaralı kanun gereğince yeniden açılacak işler sermaye maddesine ilâvesi ve bu maddenin 
de 703 000 olarak tesbiti muvafık olur mütalâasındayım. 

Madde : 3 
Yeni tesis edilecek olan Antalya hurma fiddanlığı yerinin istimlâki karşılığı olmak -üzere bu yıl 

için 20 000 lira talep olunmaktadır. 

Madde : 4 ve 5 
Muvakkkat memuriyet harcırahı ile nakil vasi talan tertiplerinde görülen yükseliş benzerleri hak

kında arz edilenlerin aynidir. 
Esasen geçen ylda bu her iki tertibe 1 000 er liralık münakale yapılmıştır. 1943 - 1944 dikim yı

lında 63 524 ü parasız ve 561 764 ü de paralı olmak üzere 625 288 fidan tevzi olunduğu, dağıtılan 
asma fidanları sayısının da 2 983 700 ü aşısız ve 7 500 ti aşılı olmak üzere 2 992 200 adete baliğ 
olduğu verilen rakamlardan anlaşılmaktadır. Halka dağıtılan dut fidanı sayısı ise 353 800 kadardır. 
Sahası bu yıl Pazar kazasına kadar teşmil edilmiş olan çay ziraatı işlerinin 3788 numaralı kanun 
gereğince hazırlanmış plâna göre ilerlemekte olduğu ve 1943 yılında tesis olunan 3 750 dekarlık çay
lıklarla beraber çay sahası yekûnunun 15 000 dekara yükseldiği ve alınan 16 000 kilo kuru çayın 
inhisar idaresine devredildiği verilen rakamlardan anlaşılmakta ise de imalât bakımından çay 
tekniğinin istilzam eylediği tesisatın yeter nispette henüz kurulmamış olması evsaf itibariyle bu 
mahsulümüz hakkında bir kısım halk tarafından izhar edilen kanaatin tebdiline imkân vermemek
tedir. Bu kanaatin kökleşmesini şimdiden önleyemediğimiz takdirde çay mahsulümüzün istikbali 
endişeli bir vaziyet alabilir. 

Fasıl : 743/1 
Bu yıl ipekböcekçiliği işleri masrafında görülen5 000 lira fazlalık işçi yevmiyelerinde görülen ar

tış ile kışlaklarda kullanılan akaryakıt fiyat farklarını karşılamak içindir. 

Madde :2 
Tavukçuluk ve arıcılık müesseseleri masrafla rmdaki 12 500 liralık zam da arıcılık işlerinin ge

nişletilmesinden başka tidfüs aşısı istihsalâtmda kullanılmak üzere istenilen yumurta sayısının tez
yidi için fazla miktarda tavuk temin etmek ve beslemek zaruretinden ileri gelmektedir. 

Madde : 3 ve 4 * 
Bu maddelerdeki zammiyatm mucip sebepleri benzeri maddelerde izah olunanların aynıdır. 
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tf asıl : 744/İ 
Kauçuk işleri umumî masraflarında geçen yıla nazaran 10 000 lira noksaniyle 140 000 lira teklif 

olunmaktadır. Henüz tesis ve inşa devresinde bulunan bu müessesenin teknik randımanı hakkında 
henüz bir malûmat elde etmek imkân ve ihtimali yoktur. 

Geçen yıl tahsisatından 80 000 lira inşaat 42 000 lira şubat sonuna kadar kadro mefruşat ve ip
tidai madde vesair levazım karşılığı olmak üzere sarf edilmiş 28 000 lira kadar da tahsisat bakiye
leri bulunduğu anlaşılmıştır. 

Madde : 2 """ ~ ~ " . ~J7 1 
Geçen yıl 10 000 lira karşılığı bulunan muvakkat memuriyet harcırahından 3 000 lira münakale 

suretiyle tenzil edilmiş ve şubat sonunda da 5 182 lira bir tahsisat bakiyesi bulunduğu görülmüş ol
duğuna göre dokuz aylık sarfiyatın 1 818 liradan ibaret olduğu anlaşılır. 

Başlangıç senesi olması itibariyle mütaakıp yıllarda da ihtiyacın aynı olamıyaeağı tabii ise de bu 
yıl da hemen bir başlangıç yılı sayılabileceğinden harcırah ihtiyacının da pek o kadar artmayacağı 
ve şu halde bu tertipten 3 000 lira kadar bir tasarruf imkânı bulunacağı ileri sürülebilir. 

Fasıl : 745 
Pamuk işleri umum masrafında geçen yıla göre 900 lira bir noksanlık vardır. Esasen 5 780 lira

lık münakale suretiyle bir tenzilâta da tabi tutulduğu kayıtlardan anlaşılmıştır. 

Pamuk işleri çalışmaları, her sene takdire değer bir ilerilik göstermektedir. 1943 yılında istihsal 
olunan İslah edilmiş saf tohumluktan 400 ton akala çeşidi Ege ve Çukurova müstahsillerine satılmış 
İçel ve Seyhan vilâyetlerinde akalanın temin ve intişarı 1944 yılında 1 000 000 dekar üzerinden 
hesaplanarak programlaştırılmışıtır. Bu yıl İğdır mmtakasmda da faaliyete geçilmesi ve 100 ton 
kadar saf tohumun tevzii mukarrerdir. Pamuk işleri müesseselerindeki 867 sayılı kanun gereğince 
verilen mütedavil sermayenin de geçen malî yıl zarfında inkişaf ederek 342 923 liralık safi kâr 
temin ettiği verilen kayıtlardan anlaşılmıştır. ( No. 8). 

Madde : 3 ı 
Nakil vasıtaları tertibine konan 2 900 lira fazlalık benzer tertiplerdeki esbaba dayanmaktadır. 
Fasıl : 746 . - - . - ; ; —. ~'.'-/'-"f 
Bundan böyle millî korunma fomurundan koordinasyon karariyle verileu masrafla idare ve ona 

göre murakabeye tabi tutulacak olan zirai kombinalara ait hiç bir rakam 1944 bütçesinde gö
rülmemekte ise de bu müessesenin geçen ve bu yıl faaliyeti ile istihsalâtı hakkında mücmel ma
lûmat vermeği faydalı bulmaktayım. 

Kombinalar idaresine 1937 tarihinde 3130 numaralı kanunla 1939 nihayetine kadar bakiyesi 
devredilmek üzere 3 000 000 Ura tahsis edilmiş ve 1940 bütçesiyle 101 964, 1941 de 125 960, 1942 de 
120 000, 1943 de ise 43 820 lira umumî muvazeneden masraf verilmiştir. 1940 tarihinden itibaren 
muhtelif kararnamelerle millî korunma f omurundan aimmîş olan sermaye yekûnu 10 396 350 lira
yı bulmaktadır. Bu miktarın sabit sermayeye ayrılan kısmı 6 610 000 lira olup mütedavil sermaye 
olarak kullanılan kısmı ise 3 786 350 liradır. 

Sabit sermaye mukabili olarak mevcut para ve alacaklarla beraber amorti ve imha bedelleri 
indirildikten sonra elde bulunan makine ve inşaat kıymetleri tutarının 5 598 805,54 lira bulunduğu, 
ve işler sermaye karşılığının da nakit alacak ve lyniyat olarak 6 499 004,93 lirayı tuttuğu verilen 
rakamlardan anlaşılmaktadır. 

f £ i r - • • • • • - • • _ • 

1943 senesi çalışmaları neticesi olarak yeni açma nadas miktarı 817 208 ve ekilmesi yapılan 
saha miktarı 793 842 ve ekilen miktar ise 1944 yazlığı da dahil olduğu halde 791 709 dekardır. 
Buna 1945 mahsul yılı için yapılan 159 757 dekarlık yeni açmaları da ilâve ettiğimiz takdirde 
umum yekûnun 946 965 dekara yükseldiği görülür. 
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1943 - 1944 yılı ekim sahası (dekar olarak) 

Gruplar Buğday Arpa Çavdar Yulaf Yekûn 

Polatlı 
Balâ 
Yerköy 
Aksaray 
Saray önü 
Urfa 

103 451 
18 383 

170 378 
13 620 

138 864 
92 500 

6 483 
2 630 

950 
950 

25 230 
52 100 

__ 
—. 
12 800 
35 000 
— 
— 

2 534 

20 000 

78 736 

112 468 
21 013 

212 678 
58 120 

242 830 
144 600 

791 709 dur. Yekûn 537 196 105 443 47 800 101270 

1942 - 1943 yılı ekim sahası ise: 

Buğday 238 800, arpa 55 698, çavdar 16 100, yulaf 37 656 dekar olup yekûnu 348 254 dekar 
eder. Bu zeriyattan alman mahsul miktarının da kilo itibariyle: 

Buğday Arpa Çavdar Yulaf Yekûn 

33 390 031 9 037 045 1663 170 3 030 645 47 120 891 olduğu 
görülür. (No. 9) • 

1943 yılı için Ziraat vekâleti bütçesindeki tahsisattan başka kadro karşılığı olarak Koordinas
yon Heyetince tahsis edilen miktar 231 210 lira olup bundan sarfedilen kısım ise 122 789 liradır. 

Madde : 1 
1943 bütçesine göre tohum temizleme evleri umumî masraf için istenilen tahsisat 385 000 lira faz-

lasiyle 480 000 liradır. Bu tahsisatla selektörler alınarak memleketimiz tohumlarının biyolojik İslah 
yollarından başka mihaniki usullerle de İslah çarelerine hız vermek istendiği anlaşılıyor ki bu yoldaki 
çalışmaların pek yerinde ve nispeten daha kısa bir zamanda hayırlı semere verecek başarılardan 
birini teşkil edeceği tabiidir. 

Elyevm mevcut selektörler sayısı 242 olup mevzuubahis tahsisatın bir kısmı ile alınacak miktar 
ise 71 dir. Arta kalan tahsisat umum makinelerin işi etmeleri ve eskilerin tamir masrafları karşılığı 
olarak tesbit kılman miktarı teşkil eder. _ 

Madde :2 
Benzerlerinde olduğu gibi muayyen ve gayri muayyen tarifeli nakil vasıtaları ücretlerindeki ar

tışı karşılamak üzere bu tertibe 4 500 liralık bir zam yapılmış geçen yıl çalışmalarında 35 vilâyette 
73 000 000 kilo tohumluk selektörlerden geçirilmiş ve ilâçlanmıştır. Yeni alınacak selektörlerle 
1944 yılı çalışmalarının 55 vilâyete teşmil olunacağı öğrenilmiştir. 

Fasıl: 747/1 
Veteriner mücadele umumî masrafları karşılığı geçen yıl m aynı olmak üzere 180 000 lira olarak 

tesbit edilmişse de geçen yıl harcıraha bu tertipten 35 000 liralık bir münakale yapıldığı görül
müştür. 

Madde : 2 
Geçen yıldakinin gene aynı olarak tesbit edilen bakteriyoloji ve serum müesseseleri tahsisa

tının da 10 000 liralık münakale suretiyle bir tenzile tabi tutulduğu görülür. 

Madde : 4 
Veteriner teçhizat ambarı tertibi için bu yıl 2 000 noksaniyle 15 000 istenmektedir ki, geçen 

yıl da o kadar münakale suretiyle bir tenzilât yapılmıştır. 
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Madde : 5 
Muvakkat memuriyet harcırahı için teklif olunan tahsisat miktarı 40 000 lira fazlası* yi e 150 000 

liradır. 

Esasen geçen yıl da bu tertibin münakale suretiyle 40 000 lira zam gördüğü verilen cetvelden 
anlaşılmaktadır. 

Madde : 6 
Mücadele teşkilâtına verilecek olan 8 kamyonetin işletme masrafı olarak yeniden açılan bu ter

tibe 5 000 liralık bir tahsisat konmuştur. 1943 yılı içinde 8 623 ü hudut ve sahillerde, 4 599 082 si 
iç memleket hayvan hareketlerinde 7 740 910 u teşkilât tarafından tarama yapılmak suretiyle hepsi 
12 348 615 hayvan üzerinde koruma muayeneleri yapılmış ve 3 359 köyde 1 070 334 hayvan üzerinde 
aktif Jsoruma aşı ve ilâçları, 3 243 köyde de 2 587 621 hayvan üzerinde pasif koruma ve tedavi tat
bik olunmuştur. Şu takdirde veterinerler elinden geçen hayvan sayısı 16 006 570 başı buluyor de
mektir (No. 10). 

Bu çalışmalara rağmen hayvan sayısının muhtelif âmillerin tesiri altında maalesef gittikçe azal
dığını, görmekteyiz. 

Fasıl : 748/1 
Haralardan yeniden alınacak 57 aygır dolayı siyle bu yıl aygır depoları masrafları için isteni

len tahsisat 80 000 lira fazlasiyle 435 000 liradır. 

Madde : 2 
Koyun ve kürk hayvanları ve numune ağılları, tahsisatı bu yıl 6 700 lira zammiyle 25 000 liraya 

çıkarılmıştır ki, bu da pek verimli olan sakız koyunları üretimi tecrübesiyle mevcutların bakım ve 
iaşe masraflarını karşılamak içindir. A 

Madde : 3 
Sığır ıslah ve yetiştirme müesseselerinde yapılan ziraat işletmelerine lüzumlu görülen makine 

ve aletlerle mevcut veya yeniden alınacak olan damızlıkların bedel veya ia-şe masraflarını karşılamak 
üzere bu tertip 63 000 lira fazlasiyle 220 000 liraya çıkarılmıştır, 

M a d d e : 6 
Boztepe ve İnanlı inekhaneleri için istimlâki zaruri görülen arazinin istimlâk bedel ve masraf

ları karşılığı olmak üzere yeniden açılan bu tertibe 30 000 liralık bir tahsisat konulmuştur. 

Madde : 7 
Muvakkat memuriyet harcırahı için bu yıl teklif olunan 19 500 lira olup geçen yıl da bu tertibe 

8 500 liralık bir münakale yapılmıştır. 

Madde : 8 
Uzunyayla ve Çifteler yetiştirme mütehassıslığı ile Göle inekhanesi için verilecek olan kamyo

netlerin işletme masrafları karşılığı olarak yeniden acılan tertibe 5 000 lira tahsis edilmiştir. 

Fasıl : 749/1 
Geçen yıl münakale suretiyle 20 000 liralık bir zam gören merinos işleri umumî masrafı için bu 

yıl istenilen fazlalık 15 000 liradır. 

Madde :.2 ' 
Mütedavil sermaye tertibinde görülen 120 000 lira fazlalık henüz kuruluş devresinde bulunan 

Bandırma Merinos çiftliğinde yapılması lüzumlu görülen ağıl, ambar, hangar gibi tesisatla gereken 
ziraat aletlerinin alınması ve bu müessesenin her bakımdan takviyesini temin içindir. 

Madde : 3 
Muvakkat memuriyet harcırahında geçen yıla göre 10 000 lira bir noksanlık vardır. Filhakika 

geçen sene bu tertip karşılığının 13 500 lira münakale suretiyle azaltıldığı görülür. Merinos yetiştir-
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me ve yayım işlerinde her yıl bir İnkişaf kayıt edildiği verilen rakamlardan anlaşılıyor (No. 11). 

1942 sayımında merinos adedi 71 572 iken 1943 de bu rakamın 85 982 ye çıktığı gömülmekte 
ve içinde bulunduğumuz yılda da 103 000 e yaklaşacağı umulmaktadır. Alelûmum müesseselerde 
hayvanların yem bedeli ve tayinatı tahsisatının tesbitinde geçen yıla göre hiç bir değişiklik ya-
pılmamışltır. (Ne. 12). 

Fasıl : 750/1 
Orta ziraat okulları için teklif olunan masraf miktarı bu yıl 80 000 fazlasiyle 380 000 liralır. 

Geçen yıl münakale suretiyle bu tertip 20 000 liralık bir zam görmüştür ki bu da yiyecek ve gi
yecek bakımından mevcut fiyat farkını karşılamak içindir. 

Madde : 2 
Teknik ziraat okulları için bu yıl- istenilen miktar 883 000 lira fazlasiyle 2 650 000 liradır. 

Beydere (Manisa), Özden (Konya) ve Koçaş (Aksaray) mevkilerinde geçen yıl inşasına başlanan 
teknik ziraat okulları inşaatının bu yıl tamamlanması icabedeceğinden tedrisata da 1944 de baş
lanmış olacağı tabiidir. Her biri şimdilik 300 er kadrolu olan bu mekteplerin ve müştemilâtının 
her türlü teçhizat ve levazımını temin etmek ve alınacak talebenin giyme ve yime ve sair masraf -
lariyle inşaatın ikmaline sarfedilmek üzere bu yılda bu miktar rjaranın tahsisat olarak kabu
lüne lüzum duyulmaktadır.Bu tertipten geçen yıl 4486 numaralı kanunun muvakkat maddesi mu
cibince maaş ve ücretleri tertibine ve 4J481 numaralı kanun gereğince sarfı icabeden teknik ziraat 
merkezleri masraflarını karşılamak üzere ziraat kursları tertibine ceman 301 000 liralık bir mü
nakale yapılmıştır. 

Madde : 3 
Teknik bahçıvanlık okulları için bu yıl bütçesine konan miktar 768 930 lira fazlasiyle 

2 000 000 liradır. 

Bu tertipten de yukarıki maddede yazılı sebeplerle memur ve müstahdem maaş ve ücretlerine 
ve bir de tahsisat noksanı bulunan ziraat kursları ve köy eğitmenleri maddesiyle diğer tertiplere 
102 000 liralık bir münakale yapılmıştır. Geçen yıl tahsisatiyle Alata (Mersin) ve Çayırova (Geb
ze)) mevkilerinde olmak üzere yalnız iki okulun inşa ve. tesisine başlanmıştır. Bu mekteplerin in
şaatı bu yıl ikmal edilerek tedrisata başlanmış olacaktır. Bu yıl istenilen tahsisatla yukarıda ya
zılı her iki okulun ikmali inşaatından başka bir üçüncüsünün de yapılmasına çalışılacak ve diğer 
taraftan okulların ve müştemilâtının teçhizat ve levazimiyle her biri için bu yıl alınacak olan 200 
er talebenin giyme ve yime, teshin ve tenvir ve sair masrafları temin edilmiş elacaktır. 

Nafıa Vekâleti bütçesinde mevcut 281 440 liralık inşaat tahsisatı 23 müesseseye tevzi ve taksini 
edilmiş olup bir kısmının inşaata bir kısmı da tamirata sarfedilmek üzere tahsis kılındığı görü
lür. Teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okullariyle Yüksek Ziraat Enstitüsü ve diğer bir kaç 
müesseseden başkasının inşa ve tamiratına ait plân ve keşiflerin henüz bulunmadığı mevcut olan
larda ise İzmir Ziraat mektebininki müstesna konulan tahsisatın keşif bedellerine tevafuk eylediği 
görülmüştür. (No. 12). 

Tasavvur edilen tamirat veya inşaat ve tesisatın cümlesinin bu günkü şartlar altında tahakkuk 
ettirilmesi ihtimali varit olmakla beraber hepsinin de doğrudan doğruya veya bilvasıta memleket 
istihsal veya inhirafına müessir mahiyette bulunması dolayısiyle kabili tehir olmayacakları ka-
naatındayım. 

Mekteplerin giyme ve yime tahsisatları bu günkü piyasa rayici gözönünde tutularak hesaplan
mıştır. (No. 13). 

Madde : 4 
Ziraat alât ve makineleri ihtisas okulu tahsisatı bu yıl 15 000 lira fazlalıkla 100 000 liraya çıka-
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rılmıştır. Yime ve giyme fiyat farkı olan bu meblâğa mukabil gecen yılda bu tertibin 10 000 lira
lık münakale suretiyle bir zam gördüğü anlaşılmaktadır, 

Madde : 5 
Ziraat kursları ve koy eğitmenleri tertibinde bu yıl için istenilen 7 000 lira fazlalık köy eğit

menlerine yapılan yardımın arttırılması ve her sene açılan zirai kursların bu yıl fazlalaştırılması 
tasavvurundan ileri gelmektedir. 

Madde : 6 
Hükümetin esbabı müeibesinde de yazılı olduğu gibi sabit ve mütedavil sermayeli müesseseler

de zirai muhasebe usulünü tatbik edebilecek muhasip, muhasebe muavini veya ayniyat memurluğu 
gibi ehemmiyetli vazifeleri bihakkın görebilecek anasırın yetiştirilmesini temin için acılan bu 
yeni tertibe kurs masrafı karşılığı olmak üzere 10 000 lira konmuştur. 

Madde : 7 
Hayvan sağlık memurları ve nalbant okulları tahsisatı da yiyecek ve giyecek farkım karşıla

mak üzere 10 000 fazlasiyle bu yıl 50 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

D cetvelinin Ziraat Vekâletine bağlı mektepler talebe kadrosunda geçen seneye nazaran yapılan 
değişiklik .yalnız teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okullarmdadır. Bunlardan birincisinin 1943 
kadrosu 700 iken 1944 kadrosunun 2 1.00 olduğu ve ikincisinin ise 200 den 1 350 ye çıkarıldığı 
görülür. 

Madde : 9 
Bu yıl inşası düşünülen üçüncü teknik bahçıvanlık okulu arazisinin istimlâk masrafları kar

şılığı olmak üzere açılan bu yeni tertibe 50 000 lira konması lüzumu duyulmuştur. 

Madde : 10 
Tesis halinde bulunan teknik ziraat ve bahçıvanlık okullarının inşaat işlerinde çalışan mühen

dis, mimar ve diğer memurların harcırahlarını temin etmek üzere bu tertibe bu yıl 16 200 lira 
fazla tahsisat konmuş ve geçen yılda 10 000 liralık münakale suretiyle bir zam gördüğü tesbit olun
muştur. 

Madde : 13 
Teknik okullarına verilmiş olan nakil vasıtalarının işletme 've tamir masraflarını karşılamak 

üzere bu tertibe 32 500 liranın manimi zaruri görülmüştür. 

Fasıl : 751/1 
Yüksek Ziraat Enstitüsü iaşe masrafları karşılığı geçen yıla göre 113 200 fazlasiyle 437 500 

liradır. Geçen yıl için 20 000 liralık munzam bir tahsisat istenildiği de öğrenilmiştir. Teklif edi
len bu fazlalık iaşe maddelerindeki fiyat farkım karşılamak içindir. Filhakika geçen yıl bir 
talebe iaşe masrafı günde 120 kuruş üzerinden hesaplanmış iken bu yıl için bunun 140 kuruştan he
sap edilmesi zarureti hasıl olmuştur. 

Yüksek Ziraat Enstitüsüne alınan ücretli talebenin pansiyon parası olan 450 liranın benzeri Ma
arif Vekâleti müesseselerinde olduğu gibi her yıl bütçe kanunu ile tesbit olunmadığını işaret etmek 
isterim. Bundan başka stajiyer olarak müesseselerde çalıştırılmakta olan talebeye verilen 50 şer 
liranın da kanunen tesbit edilen bir miktar olması yüzünden enstitüdekiler' gibi iaşe fiyat farkı gibi 
bir zamma mazhar olmadıklarını da ayrıca kayıt etmeküği lüzumlu görürüm. 

Madde : 2 
Talebe melbusatı, malzeme demirbaş bedel ve masrafları tertibi karşılığında bu yıl 85 000 lira 

bir fazlalık vardır. Geçen yıl için 10.000 lira munzam bir tahsisat istenmiştir. 

Bu fark geçen bütçe yılında elbise 63,50, palto 50* ayakkabı 15,50 lira üzerinden hesaplanmış 
iken bu yıl bunlardan birincisinin 85, ikincisinin 73, üçüncüsünün de 22 liraya acak temin edile-
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bileceği düşüncesinden ve yatakhane ve dershaneye ait bir kısmı levazımın yenilenmesi zaruretin
den ileri gelmektedir. 

Madde : 3 
İdare masrafları karşılığında görülen 29 200 lira artrş da yakacak fiyatlarındaki yükselişi karşı

lamak ve matbaaya alınması lüzumlu görülen alât ve makinelerinin mubayaasını temin etmek için
dir. Geçen yıl için bu tertibe 20 000 liralık munzam bir tahsisat istenmiştir. 

Madde : 4 
1944 senesi telif ve neşir işleriyle alınacak kitap bedellerini karşılamak üzere istenilen tahsi

sat miktarı fiyat farkı gözönünde tutularak 8 000 lira faz] asiyle 93 000 liraya çıkarılmıştır. 

Madde : 5 
Tedris heyetiyle memur ve talebe harcırahları tertibinde görülen 10 000 lira fazlalık benzerleri 

hakkındaki mucip sebeplere dayanmaktadır. Geçen yıl için bu tertip karşılığı olmak üzere 3 000 
liralık bir munzam tahsisat talep edilmiştir. 

Madde : 6 
1 500 lira munzam tahsisat talep olunan telefon ve diğer muhabere ücretleri tertibinde bu yıl tek

lif olunan ve farkı fiyat olarak konması zaruri görülen tahsisat fazlalığı 5 500 liradır. 

Madde : 8 
Görülen lüzum üzerine muhtaç talebeye yardım tertibi bir misli arttırılarak 8 000 liraya iblâğ 

olunmuştur. 

Madde : 9 
Tamir ve su-tesisleri işleri için yapılan 2 000 liralık zam teklifi işçi ücretlerindeki fiyat farkını 

karşılamak için olup geçen yıl bu tertibe 2 000 liralık munzam bir tahsisat istendiği görülmektedir. 

Madde : 10 
Enstitü lâboratuvarları ve tatbikat bahçeleri malzeme ve işletme masrafları karşılığı olmak 

üzere bu yıl teklif olunan tahsisat miktarı 132 000 lira fazlasiyle 270 000 liradır. 

Bu fazlalığın 100 000 lirası Devlet Ziraat işletmeleri malı olan ve ötedenberi enstitü tara
fından üzerlerinde İslah tecrübeleri yapılan karasığır hayvanlarının satın alınarak enstitünün ken
di malı bulunmayışı yüzünden çıkan karışıklığın bertaraf edilmesine matuf olup, 32 000 lirası da 
lâboratuvarlara mahsus alât ve edevat bedeliyletatbikat bahçelerinde çalıştırılan işçi yevmiyele
rinde görülen fiyat farkını karşılamak içindir. Geçen yıl da bu tertip için 10 000 liralık munzam 
bir tahsisat istenmiştir. 

Madde : 12 
Diğer masraflar tertibi için bu yıl teklif olunan tahsisatta 9 922 lira bir fazlalık görülür ki 

bu da bir hizmet hayvanı ile tıbbi ve baytarı bir kısım ilâçların temini zaruretinden ileri gelmek
tedir. 

Madde : 13 
Nakil vasıtaları tertibinde görülen 7 000 lira fazlalık mevcudun artmasından başka esaslı bir 

surette tamire muhtaç bulunan eskilerin tamir edilebilmelerini temin içindir. 

Fasıl i 752, 753, 755, 756 • 
Bu fasıUardaki değişiklikler kanunların hükmünü yerine getirmek üzere tesbiti iktiza eden rakam

lardan ibaret olup Hükümetin mucip sebeplerinde tafsil âtiyle izah olunmuştur. 

Fasıl : 758/1 
Yabancı mütehassıslar ve tercümanları tertibine, bazı müesseselere hariçten getirilmesi düşünülen 

Ustabaşılar ücretlerini karşılamak üzere 7 350 lira kadar bir zam yapılmış ise de 721 ve 741 nci fasıl" 
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larda arzolunduğu veçhile 7 530 liranın bu tertipten tenzili iktiza ettiğinden bu madde karşılığının 
da 42 470 lira olarak tesbiti zaruridir. 

Fasıl : 759 
Bu yıl yapılması düşünülen teknik toplantılar masrafını karşılamak üzere bu fasla 1 300 lira faz-

lasiyle 1 500 lira konmuştur. 

Fasıl : 761 
Şimdiye kadar hayvan sergisi açılmayan yerlerde bu yıl açılarak eyi hayvan yetiştirmeyi teşvik 

maksadiyle bu fasla 10 000 lira kadar fazla bir tahsisat konmuştur. Bu fasıldan yardım gören 
müessese ye teşekküller hakkında teknik bakımından teftişe tabi tutulmalarının usuUeştirilmesi fay
dalı olur. Mütalâasmdayım. 

Diğer fasıl ve maddeler karşalıklarmda görülen farklar Hükümetin mucip sebebinde izah olun
duğu veçhile kanunları hükümlerine uyarak konan ihtiyacın veya tahakkukatm bir ifadesi bulunan 
rakamlardan ibarettir. 

Formülün 36 ve 37 nci maddelerinde zirai mamulâtın derlenmesinde çalıştırılacak talebe ve işçi
lerin zaruri masraflarını ve yevmiyelerini ödeyebilmek için tavzih maksadiyle tadilât yapılmış ve köy 
anket ve kütük defterlerinin kâğıt, baskı ve ciltleme masraflariyle propaganda plaklarının ve bunları 
yapacak veya gösterecek her türlü vesait ve tesisatın satm alınması, kiralanması, taşınması ve 
naklolunmasını temin için yeni hükümler ilâve olunmuştur. 

Islâhı Hayvanat Kanununa dayanarak muhtaç köylere parasız damızlık verilmesini, teknik oku-
larm yapı istimlâk, donatım, vesair masraflariyle zirai muhasebe kursu masraflarının ve yabancı 
memleketlere gönderilecek memurların masraf veya maaş farklarının tediyesini sağlayabilmek üzere 
45, 46, 47 ve 48 nci maddeler yeniden tesbit olunmuştur. 

Yüksek encümenin takdir ve tasvibine arzolunur. 

Raportör 
Mardin Mebusu 

Rıza Erten 
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Birinci hısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

I - Vekil tahsisatı, maaşlar, 
ücretler 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

722 Vekil tahsisatı 5 320 5 320 5 320 
723 Maaşlar 

1 Memurlar maaşı 3 156 269 3 645 930 3 645 930 
2 Açık maaşı 7 501 5 000 5 000 

1 
2 
o o 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 
Muvakkat müstahdemler üc
reti 

3 163 770 

457 399 

933 951 

501 

3 650 930 

451 412 

1 299 086 

500 

3 650 930 

451 412 

1 302 886 

500 

Fasıl yekûnu 1 391 851 1 750 998 1 754 798 

725 Askerlik dersi öğretmenleri 
ücreti 4 600 4 600 4 600 

II - Diğer istihkaklar 
726 Muvakkat tazminat 123 000 125 000 125 000 
727 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 25 000 30 000 30 000 

728 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 18 500 20 000 20 000 

729 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 10 000 13 000 13 000 

730 1437 sayılı kanun gereğince ve
rilecek avans 10 000 10 000 10 000 

Birinci kısım yekûnu 4 752 041 5 609 848 5 613 648 
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1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

I4ira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

731 

732 

îkinoi kısım - îdare masrafları 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

I - Hizmete ait olanlar 
Merkez büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

'T 

6 000 
4 000 
5 000 
7 000 

12 000 

34 000 

13 000 
34 000 

5 500 
17 000 
8 000 

77 500 

' 

6 500 
6 000 
3 500 
7 500 

10 000 

33 500 

16 000 
40 000 

7 500 
23 000 
12 000 

98 500 

6 500 
6 000 
3 500 
7 500 

10 000 

33 500 

16 000 
40 000 

7 500 
23 000 
12 000 

98 500 

733 Matbu evrak ve defterler 9 500 18 000 18 000 
734 Posta, telgraf ve telef on ücret 

ve masrafları 
1 Posta ve telgraf ücretten 50 750 86 540 86 540 
2 Telefon ve diğer muhabere üc

ret ve masrafları 9 000 15 000 15.000 

735 
736 

-.' '; 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 

1 Vekâlet otomobili 
2 Diğer nakil vasıtaları 

_> Fasıl yekûnu 

59 750 

45 500 

5 500 
11 850 

17 350 

101 540 

60 000 

5 500 
20 000 

25 500 

101 540 

60 000 

5 500 
20 000 

25 500 



279 — 

F. M. Muhassasatm nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - Şahsa ait olanlar 
737 Harıcrahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcıra

hı 
3 Müfettişler harcırahı 
4 Yabancı memleketlere gönde

rilecekler harcırahı 

738 
739 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

ikinci kısım yekûnu 

63 000 
60 000 
20 000 

Fasıl yekûnu 143 001 

6 700 

6 500 

399 801 

70 000 

90 000 
35 000 

8 500 

203 500 

7 000 

6 000 

553 540 

70 000 

90 000 
35 000 

8 500 

203 500 

7 000 

6 000 

553 540 

740 

741 

Üçüncü kısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
Zirai mücadele işleri 
Mücadele umumî masrafları 491 000 
Merkez mücadele enstitüsü ve 
mücadele istasyonları 40 000 
Mersin f ümigatuvarı 5 000 
Muvakkat memuriyet lıarcı-
rahı 100 000 
Nakil vasıtaları masrafları 11 200 

Fasıl yekûnu 647 200 

Tarla ziraati, ıslah, deneme, 
üretme, temizleme ve tecrübe 
işleri 
Umumî masraflar 
Kimyevi gübre denemeleri u-
mumî masrafları 
îşler sermaye 

131 500 

0 
0 

550 000 

40 000 
8 000 

150 000 
20 000 

768 000 

160 000 

5 000 
10 000 

550 000 

40 000 
8 000 

150 000 
20 000 

768 000 

163 730 

5 000 
10 000 
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İstimlâk işleri 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Nakil vasıtaları masrafları 

Fasıl yekûnu 

• — 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 

7 000 
8 500 

140 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

30 000 

12 000 
10 000 

227 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

30 000 

12 000 
10 000 

230 730 

742 Bahçe ziraat işleri (bağcılık, 
meyvecilik, sebzecilik, süs -ne
batları ve çay) 

1 Bahçe ziraati işleri ve mües
seseleri 

2 Zeytin işleri 
3 İstimlâk işleri 
4 îşler sermaye 

744 

745 

rahı 
uriyet harcı-

nasrafları 

Fasıl yekûnu 

569 600 
60 000 

0 
0 

43 400 
7 100 

680 100 

713 000 
60 000 
20 000 

0 

55 000 
8 100 

856 100 

703 000 
60 000 
20 000 
10 000 

55 000 
8 100 

856 100 

743 Tavukçuluk, ipekböcekçilik ve 
arıcılık işleri 

1 İpekböcekçilik 
2 Tavukçuluk ve arıcılık 
3 Muvakkat m 

rahı 
4 Nakil vasıtala: 

rıcılık 
ariyet harcı-

nasrafları 

Fasıl yekûnu 

30 000 
27 500 

7 000 
3 000 

67 500 

35 000 
40 000 

10 000 
2 500 

87 500 

35 000 
40 000 

10 000 
2 500 

87 500 

1 
2 

1 
2 

Kauçuk bitkileri ıslah, tecrü
be, deneme, üretme ve imal iş
leri 
Umumî masraflar 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

Fasıl yekûnu 

Pamuk işleri 
Umumî masraflar 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

70 000 

7 000 

77 000 

98 900 

10 000 

140 000 

10 000 

150 000 

100 000 

20 000 

140 000 

10 000 

150 000 

100 000 

20 000 
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3 Nakil vasıtaları masrafları 

Fasıl yekûnu 

746 Tohum temizleme evleri 
0 Zirai kombinalar 
1 Tohum temizleme evleri umumî 

masrafları 
2 Muvakkat memuriyet harcıra

hı • 
0 Nakil vasıtaları masrafları 

Fasıl yekûnu 

747 Veteriner mücadele tahaffuz
hane, hastaneler, bakteriyolo ji-
hane ve serom müesseseleri ve 
İâboratuvar tesis ve idare işleri 

1 Umumî masraflar 
2 Bakteriyoloji ve serum müesse

seleri ve lâboratuvarları 
3 Hayvan tazminatı 
4 Veteriner teçhizat ambarı 
5 Muvakkat memuriyet harcıar-

hı 
6 Nakil vasıtaları masrafları 

Fasıl yekûnu 

748 Veteriner zootekni ıslah ve ü-
retme işleri 

1 Aygır depoları 
2 Koyun ve kürk hayvanları ve 

numune ağılları 
3 Sığır ıslah ve yetiştirme işleri 

ve müesseseleri 
4 Sığır ıslah ve yetiştirme işleri 

mütedavil sermayesi 
5 îhsa ve organizasyon 
6 İstimlâk işleri 
7 Muvakkat memuriyet harcıra

hı 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

12 100 15 000 15 000 

121 000 135 000 135 000 

36 000 0 0 

95 000 480 000 480 000 

12'S00 20 000 20 000 
3 820 0 0 

147 320 500 000 500 000 

175 000 

140 000 
40 000 
15 000 

110 000 
— 

480 000 

180 000 

140 000 
40 000 
15 000 

150 000 
5 000 

530 000 

180 000 

140 000 
40 000 
15 000 

150 000 
5 000 

530 000 

355 000 

18 300 

157 000 

30 000 
4 000 

— 

16 500 

435 000 

25 000 

220 000 

30 000 
4 000 
30 000 

30 000 

435 000 

25 000 

220 000 

30.000 
4 000 
30 000 

30 000 
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1943 

Malî yıl i 
tahsisatı 

Lira 

1944 mali yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edil0:1 
Lira Lira 

8 Nakil vasıtaları masrafları — 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 580 800 779 000 779 000 

749 Merinos işleri 
. 1 . 
2 
3 

4 

1 
2 
3 
4 

5 

'6 
7. 

8 
9 

10 
11 

Umumî masraflar 
Mütedavil sermaye 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Nakil vasıtaları masrafları 

Fasıl yekûnu 

Mektepler ve kurslar umumî 
masrafları 
Orta ziraat okulları 
Teknik ziraat okulları 
Teknik bahçivanlık okulları 
Ziraat alât ve makineleri ihti
sas okulu ve makinist okulları 
Ziraat kursları ve köy eğitmen
leri 
Zirai muhasebe kursu 
Hayvan sağlık memurları ve 
nalbant okulları 
Veteriner kursları 
îstimlâk işleri 
Muvakkat memuiryet harcırahı 
Nakil vasıtaları masrafları 

Fasıl yekûnu 

145 000 
100 000 

25 000 
9 500 

279 500 

300 000 
1 631 000 
1 164 070 

85 000 

73 000 
— 

40 000 
1 

—-
8 800 
7 500 

3 309 371 

160 000 
220 000 

15 000 
9 500 

404 500 

380 000 
2 650 000 
2 000 000 

100 000 

40 000 
10 000 

50 000 
1 

50 000 
25 000 
40 000 

5 345 001 

160 000 
220 000 

15 000 
9 500 

404 500 

380 000 
2 650 000 
2 000 000 

100 000 

40 000 
10 000 

50 000 
1 

50 000 
25 000 
40 000 

5 345 001 

751 Yüksek Ziraat Enstitüsü umu
mî masrafları 

1 îaşe masrafları 346 300 437 500 437 500 
2 Talebe ve stajiyer talebe mel-

busatı, dershane, yatakhane ve 
mutfağa ait bilImum malzeme 
mefrıışatı ve demirbaş bedel ve 
masrafları 55 000 130 000 130 000 

3 idare masrafları 81 800 93 000 93 000 
4 Telif ve nesir isleri 12 000 20 000 20 000 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSaSatm nev'İ Lira Lira Lira 

5 Memur ve müstahdemlerle ta
lebe ve tedris heyeti harcırahla
rı 21 500 30 000 30 000 

6 Telefon ve diğer muhabere üc
ret ve masrafları 6 000 10 000 10 000 

7 Stajiyer talebe tahsisatı 30 000 30 000 30 000 
0 Stajiyer talebe için müessesele

re virelecek tazminat 10 000 — 0 
8 Muhtaç talebe harçlığı 4 000 8 000 8 000 
9 Tamir ve su tesisleri 9 500 10 000 10 000 

10 Enstitü laboratuvarları ve tat
bikat bahçeleri malzeme ve iş
letme masrafları 151000 270 000 270 000 

11 Kara sığır tecrübesi için Dev
let Ziraat İşletmeleri Kurumu-

r 

762 

753 

754 

756 

na verilecek tazminat 
12 Diğer masraflar 
13 Nakil vasıtaları masrafları 

Fasıl yekûnu 

II - Muvakkat olanlar 
1682 sayılı kanun gereğince Zi
raat Bankasına ödenecek zarar 
karşılığı 

İÜ - Müteferrik olanlar 
Yazı, tercüme, neşir ve propa
ganda işleri 
2342 sayılı kanun gereğince 
hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hayvan avansı ve yem 
bedeli 
Ziraat muallimleri 

1 Zaruri masraflar 
2 Hayvan ve binek takımı avansı 

Fasıl yekûnu 

100 000 
96 578 
10 000 

933 678 

— - ' — • 

93 285 

20 000 

31 500 

___ 

— . 

100 000 
40 000 
15 000 

1 193 500 

6 000 

50 000 

37 500 

61 200 
15 000 

76 200 

100 000 
40 000 
15 000 

1 193 500 

6 000 

50 000 

37 500 

61 200 
15 000 

76 200 

756 3437 sayılı Tütün İnhisarı Ka
nunu tatbiki masraf i 1000 2 000 2 000 
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757 

758 

759 

760 

761 

762 

763 

764 

765 
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3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanu
nu tatbik masrafı 
Yabancı mütehassıslar ve ter
cümanları 
Ücret 
Harcırah ve sair masraflar 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 000 

42 650 
1 250 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

3 000 3 000 

50 000 42 470 
5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 

îç ve dış kongereler ve teknik 
toplantılar umumî masrafları 
Ziraat sergi ve meşherleri ve 
müsabakaları umumî masraf
ları 
Hayvan sergileri ve teşvik ik
ramiyeleri 
Milletlerarası teşekküllere iş
tirak hissesi 
Hususi idare bütçelerini tet
kik edecek Ziraat Vekâleti mü
messili ücreti 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin harcırah ve 
sair lüzumlu masrafları ve ay
lıkları tutarı talebe tahsisatın
dan az olanlara verilecek fark 
Küçük su ve seyyar artiziyen 
işleri 
Umumî masraflar 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 

Fasıl yekûnu 

43 900 

2Q0 

30 000 

5 000 

700 

0 

10 000 

55 000 

1 500 

40 000 

7 000 

700 

25 000 

20 000 

5 000 

47 470 

1 500 

40 000 

6860 

840 

25 000 

20 000 

5 000 

10 000 25 000 25 000 

766 Koy etütleri işleri 
1 Umumî masraflar 25 000 
2 Muvakkat memuriyet harcıra

hı 8 000 

25 000 

8 000 

25 000 

8 000 

Fasıl yekûnu 33 000 33 000 33 000 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

767 Köy teknik merkezleri inşaat 
ve istimlâk bedel ve masrafları 

768 4481 sayılı kanun gereğince sa
tın alınacak makine, alât, ilâç 
ve malzeme mubayaa masrafla
rı 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

20 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep, edilen kabul edilen 
Lira Lira 

— 200 000 

40 000 

200 000 

40 000 

Üçüncü kısım yekûnu 7 755 055 11 577 502 11 573 702 

Dördüncü kısım - Borçlar 

769 G-eçen yıl borçları 
770 Eski yıllar borçları 

1 1939 -1942 yılları borçları 
2 1928 -1938 » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

16 000 16 000 16 000 

6 000 
850 

6 850 

22 850 

6 000 
850 

6 850 

22 850 

6 000 
850 

6 850 

22 850 

Besinci kısım - Yardımlar 

771 
772 

alara yardım 
uarlara yardım 

Beşinci kısım yekûnu 

ÎGMAL 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKNÜN 

660 000 
2 600 

662 600 

4 752 041 

399 801 

7 755 055 

22 850 

662 600 

13 592 347 

1 100 000 
5 000 

1 105 000 

5 609 848 

553 540 

11 577 502 

22 850 

1 105 000 

18 868 740 

1.100 000 
5 000 

1 105 000 

5 613 648 

553 540 

11 573 702 

22 850 

1 105 000 

18 868 740 





26- Millî Müdafaa V. 



Rapor 

5.IV .1944 

1. Millî Müdafaanın 1944 bütçesi esaslarını tetkik ettim. 

2. Adi bütçe kısmı 1943 bütçesinden 23 968 762' lira fazla olarak 140 000 000 liradır. 

Buna faslı mahsus olarak 376 000 000 lira ilâve olunmuştur. 

3. Fasıl ve maddelere konulan tahsisat kadrolara ve mevcut kanunlara uygundur. 

4. 1453 sayılı kanuna tevfikan Millî Müdafaanın fiili kadroları Başvekâlet vasıtasiyle Yüksek 
Meclise takdim edilmek üzeredir. 

5.. Gerek 1943 hesabı katisiyle 1943 bütçesinin iktisap etmiş olduğu son hal ve vaziyete ve gerek 
1944 bütçesine ilâve olunan faslı mahsusun mahallî istimaline dair malûmat ve mütalâatı bütçenin 
encümende müzakeresi esnasında izah edeceğimi saygılarımla arzederim. 

'-' ' ,'. : . t ;;• V: ]:\-''''• ':'. ' Ayjdm Mebusu 
. ' l Ol. Refet Alpman 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatm nev'İ Lira Lira Lira 

773 
774 

775 

776 

777 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve 5ew-

zeri şahsa ait istihkaklar 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

I - Vekil tahsisatı, maaşlar ve 
ücretler 

Vekil tahsisatı 
Maaşlar 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

- " • * ¥ 
Fasıl yekûnu 

Memurlar ücreti 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita * 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik müstahdemler 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat müstahdemler 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

• 

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 
1 000 

6 003 

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 

0 
0 
1 

500 
1.000 

1 501 

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 

0 
0 
1 

500 
1 000 

1 501 



2 0 0 -

F. 

778 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

Muhassasatın ne? ''i 

I I - Diğer istihkaklar 
Muvakkat tazminat 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

270 000 
20 000 
11 560 
45 216 
45 000 

391 776 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

270 000 
20 00Ö-
11 560 
45 216 
45 000 

391 776 

270 000 
20 000 
11 560 
45 216 
45 000 

391 776 

779 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

1 Kara 255 000 255 000 255 000 
2 Hava 3~ 000 3 000 3 000 
3 Deniz 25 000 25 000 25 000 
4 Askerî fabrikalar 5 000 2 520 2 520 
5 Harita 8 160 3 120 3 120 

780 

781 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

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 

296 160 

126 030 
5 000 

10 000 
2 000 
1 000 

144 030 

200 000 
5 000 

1 
1 500 

5 

288 640 

126 030 
5 000 

10 000 
2 000 
1 000 

144 030 

200 000 
2 500 

1 
1 500 

5 

288 640 

126 030 
5 000 

10 000 
2 000 
1 000 

144 030 

200 000 
2 500 

1 
1 500 

5 

Fasıl yekûnu 206 506 204 006 204 006 



F. 

782 

-

M. 

1 
2 
3 

Muhassasatın nev'i 

Temsil tahsisatı 
Kara 
Hava 
Deniz 

Fasıl yekû] 

291 

au 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

135 000 
14 954 
13 432 

163 386 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

135 000 
14 954 
13 432 

163 886 

135 000 
14 954 
13 432 

163 386 

783 3779 sayılı kanunun 10, 11 ve 
1059 sayılı kanunun 5 nci mad
deleri gereğince gedikli erbaş
lara verilecek ikramiye ve mü
kâfat 

1 Kara 10 000 10 000 10 000 
2 Hava 300 300 300 
3 Deniz 1 500 1 500 1 500 

785 

786 

Fasıl yekûnu 11 800 11 800 11 800 

784 657, 3485, 4334 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
tazminatlar 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

Hava 
Harita 

Fasıl yekûnu 

2853,2858,4335 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek ihtisas üc
reti ve yevmiyeleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

1144,4145 sayılı kanunlar gere
ğince verilecek denizaltı ve dal
gıç tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

688 076 
50 000 

738 076 

1 
17 940 
7 200 

23 500 
0 

48 641 

142 494 

44 639 887 

688 076 
50 000 

738 076 

1 
17 940 
7 200 

23 500 
10 

48 651 

170 000 

44 652 881 

688 076 
50 000 

738 076 

1 
17 940 
7 200 

23 500 
10 

48 651 

170 000 

44 652 881 



p . 

787 

788 

789 

790 

791 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

- 2Ö2 

Muhassasatm nev'i 

İkinci kısım - İdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
Kırtasiye 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Tersim malzemesi 
Kara 
Hava 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Mefruşat ve demirbaş 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Matlbu evrak ve defterler 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Kara 
Hava 
Deniz 

_ _ _ • 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

68 170 
5 500 
8 000 
4 000 
2 000 

87 670 

_ - . ^ .._ .. 

10 000 
500 

0 

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 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

68 170 
5 500 
8 000 
4 000 
2 000 

87 670 

.... .. 

10 000 
500 
10 

10 510 

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 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

68 170 
5 500 
8 000 
4 000 
2 000 

87 670 

10 000 
500 
10 

10 510 

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 



F. 

792 

793 

794 

795 

796 

M. 

4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

— âöâ 

Muhassasatm nev'i 

Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Posta ve telgraf ücretleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Pasü yekûnu 

Telefon ve diğer muhabere tio-
ret ve masraflan 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Vekâlet otomobil masraflan 

I I - Şahsa ait olanlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

7 500 
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 

1940 
. :. ... . . 

421 680 
15 000 
15 000 
3 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

7 500 
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 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

7 500 
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 

1 

421 680 
15 000 
15 000 
3 000 



p. 

797 

...'. 

._.. 

798 

799 

M. 

5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

Muhassasatm nev'i 

Harita 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Müfettişler harcırahı 
Kara 
Hava 

Fasıl yekûnu 

Yabancı memleketlere gönderi
leceklerin harcırahları 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

500 

455 180 

260 000 
50 000 
25 000 
25 000 
7 000 

367 000 

64 100 
0 

64 100 

, . . . 

25 000 
1 

37 506 
5 000 r-l 

67 508 

2 058 729 

1944 mal! 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

500 

455 180 

... 

260 000 
50 000 
25 000 
25 000 
7 000 

367 000 

64 100 
500 

64 600 

- - - - - - - - - - • - - • 

25 000 
1 

50 000 
5 000 

1 

80 002 

2 073 733 

[ yılı için 
Encümence 

kabııl edilen 
Lira 

500 

455 180 

260 000 
50 000 
25 000 
25 000 
7 000 

367000 

64 100 
500 

64 600 

25 000 
1 

50 000 
5 000 

1 

80 002 

2 073 733 

Üçüncü kısım - Daireye mah
sus hizmetler 

800 
I - Daimî olanlar 

Tayınat 
1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 

26 526 451 
708 880 
940 890 

41 499 713 
708 880 
940 890 

41 499 713 
708 880 
940 890 
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F. 

801 

802 

808 

804 

805 

M. 

4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Muhassasatın nev'i 

Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

2852 sayılı kanun gereğince ye
rilecek yemek bedeli 
Yem 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Mahrukat, tenvir, teshin 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askeri fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Mebusat 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Teçhizat 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

100 000 
65 000 

28 341 221 

100 000 

4 604 000 
1 500 
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 
68 200 
40 350 

10 160 579 

1 417 300 
200 000 
141 229 
30 000 
13 000 

1 801 529 

1944 mail yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen 

Lira 

100 000 
65 000 

43 314 483 

100 000 

4 604 000 
1 500 
2 400 

12 960 
26 000 

4 646 860 

4 637 958 
150 000 
50 781 
14 000 
12 000 

4 864 739 

15 344 260 
450 000 
257 769 
68 200 
40 350 

16 160 579 

3 417 300 
200 000 
141 229 
30 000 
11 000 

3 799 529 

kabul edilen 
Lira 

100 000 
65 000 

43 314 483 

100 000 

4 604 000 
1 500 
2 400 

12 960 
26 000 

4 646 860 

4 637 958 
150 000 
50 781 
14 000 
12 000 

4 864 739 

15 344 260 
450 000 
257 769 
68 200 
40 350 

16 160 579 

3 417 300 
200 000 
141 229 
30 000 
11 000 

3 799 529 



F 

806 

807 

808 

M. 

1 
2 
3 
4 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
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Muhassasatın nev'i 

Harp levazım ve teçhizat ve 
tahkimat bedel ve masrafları 
Kara 
Hava 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Tayyere fabrikaları amele üc
retleri (Hava) 
Denize ait harp malzemesi, teç
hizat, müteferrik malzeme ve 
devriçark 
Torpido, paravan, sis cihazları, 
su bombaları, denizaltı talim 
cihazları 
Mayin arama, tarama 
Ağ işleri 
Mühimmat, tahkimat, top işleri 
ve muytabiye 
Gemi inşa ve tamiri 
Telsiz, eteklrik ve seyir işleri 
Müteferrik malzeme 
Devri çark 

— 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 502 500 
1 100 000 

800 
5 000 

5 608 300 

900 000 

- -

79 000 
60 000 
30 000 

320 200 
900 000 
50 000 

323 000 
430 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

4 502 500 
1 100 000 

800 
5 000 

5 608 300 

900 000 

79 000 . 
60 000 
30 000 

320 200 
900 000 
50 000 

323 000 
430 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 502 500 
1 100 000 

800 
5 000 

5 608 300 

, 

900 000 

« 

79 000 
60 000 
30 000 

320 200 
900 000 
50 000 

323 000 
430 000 

Harita Umum Müdürlüğüne 
ait makine, alât ve edevat ve 
demirbaş eşya ve levazımının 
mubayaa ve tamir masrafları 58 468 

Fasıl yekûnu 2 192 200 2 192 200 2 192 200 

809 Askerî fabrikalar umum mas 
rafları 

1 îptidai madde ve*müstehlek 
malzeme 1 499 120 1 749 370 1 749 370 

2 Amele ücretleri 1 504 732 1 504 732 1 504 732 
3 Demirbaş 50 000 50 000 50 000 
4 Nakil ücretleri 250 000 250 000 250 000 
5 3284 sayılı kanun gereğince sa

tın alınacak hurdalar bedeli 5 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 3 308 852 3 559 102 3 559 102 
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F. M. 

810 

1 
2 
3 
4 
5 

811 
1 
2 
3 
4 
5 

812 

1 
2 

3 

813 
1 
2 

814 

1 
.2 
3 
4 

Muhassasatın nev'i 

Ecza ve sıhhi malzeme masraf
ları 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

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 

Gaz ve gazdan korunma mas
rafları 
Kara 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

t 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

T T r -p -p 

243 800 
20 000 
41 800 

3 660 
500 

309 760 

14 000 
6 000 

1 
3 000 

1 

23 002 

108 270 
500 

1 
100 

108 871 

5 000 
500 

5 500 

277 000 
0 
0 

500 

277 500 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

- . , . • . • ; • ; : ' . V ' L ; £ : 

243 800 
20 000 
41 800 

3 660 
500 

309 760 

14 000 
6 000 

1 
1 000 

1 

21 002 

63 270 
500 

0 
100 

63 870 

200 000 
500 

200 500 

250 000 
5 000 

500 
500 

256 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

""V' ; ı: 

243 800 
20 000 
41 800 

3 660 
500 

309 760 

14 000 
"6 000 

1 
1-000 

1 

21 002 

63 270 
500 

0 
100 

63 870 

200 000 
500 

200 500 

250 000 
5 000 

500 
500 

256 000 



F. 

815 

816 

817 

818 

/ 

819 

820 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

1 

2 

3 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
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Muhassasatm nev'i 

Nakil vasıtaları 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları satın alma be-
deli 
Hava 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları masrafları 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

înşaat, tamir işleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Hava meydanlariyle yolları ve 
depoları inşaatı 
Mektepler umumî masrafları 
Kara 
Hava 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

_ > .... . 

1 580 320 
200 000 
39 000 
10 000 
25 000 

1 854 320 

• 

0 
2 000 

2 000 

70 000 
1 

1 500 
1 

19 000 

90 502 

1 816 998 
1 
1 

50 500 
25 869 

1 893 369 

457 140 

35 000 
20 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

1 580 320 
200 000 
39 000 
10 000 
25 000 

1 854 320 

1 000 
1 Q00 

2 000 

70 000 
0 

1 500 
0 

5 000 

76 500 

1 666 998 
1 
1 

50 500 
25 869 

1 743 369 

457 140 

35 000 
20 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 580 320 
200 000 
39 000 
10 000 
25 000 

1 854 320 

1 000 
1 000 

2 000 

70 000 
0 

1 500 
0 

5 000 

76 500 

1 666 998 
1 
1 

50 500 
25 869 

1 743 369 

457 140 

35 000 
20 000 



F. 

821 

822 

0 

823 

M. 

3 
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Muhassasatın nev'i 

Beniz 

Fasıl yekûnu 

Matbaalar umumî masrafı 
1 Deniz 
2 Harita 

Fasıl yekûnu 

Maske fabrikası masrafları 
(Kara) 

Maske imalâtı masrafı 

1 
2 
3 

II - Muvakkat olanlar 
Pasif korunma masrafları 
Kara 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

— 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

15 090 

70 000 

•4.300 
40 038 

44 338 

1 050 000 
1 500 000 

5 000 
20 000 

500 

25 500 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

15 000 

70 000 

4 300 
2 000 

6 300 

1 500 000 
0 

5 000 
20 000 

500 

25 500 

15 000 

70 000 

4 300 
2 000 

6 300 

1 500 000 
0 

5 000 
20 000 

500 

25 500 

824 

0 

825 

826 

2441 sayılı kanunun muvakkat 
ikinci maddesi gereğince İnhi
sarlar Umum Müdürlüğüne ö-
denecek eşya ve malzeme tak-

1 
2 
3 

1 
2 

siti (Askerî fabrikalar) 
Maske fabrikası mütedavil ser
mayesi 
Mülteciler masrafı 
Kara 
Hava 
Deniz 

Fasıl yekûnu 

III - Müteferrik olanlarf 
Manevra masrafları 
Kara 
Hava 

300 

300 000 

0 
0 
0 

0 

285 000 
15 000 

300 

0 

500 
500 
500 

1 500 

285 000 
15 000 

300 

0 

500 
500 
500 

1 500 

ı ' < 

285 000 
15 000 

Fasıl yekûnu 300 000 300 000 300 000 
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F. 

827 

828 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

Muhassasatın nev'i 

Staj ve tahsil masrafları 
Kara 
H a v a " * • 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Yabancı mütehassıs ve müstah
demlerle tercümanların ücret
leri 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

131 000 
75 000 
92 080 

159 200 
30 000 

487 280 

40 000 
150 000 

19 994 
15 000 

224 994 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

131 000 
75 000 

169 290 
259 200 

30 000 

664 490 

40 000 
150 000 

19 994 
7 200 

217 194 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

131 000 
75-000 
69 290 
41 550 
30 000 

346 840 

40 000 
150 000 

19 994 
7 200 

217 194 

829 Yabancı mütehassıs ve müs 
tahdamlerle tercümanların har 
cırah ve sair zaruri masrafları 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 Askerî fabrikalar r 

Fasıl yekûnu 

54 000 
50 000 
5 000 
5 000 

114 000 

40 000 
50 000 
5 000 
5 000 

100 000 

40 000 
50 000 
5 000 
5 000 

100 000 

830 

831 

832 

Fen, Sanat Umum Müdürlüğü 
tecrübe ve muayene masrafları 18 000 18 000 18 000 

1 
2 

1 
2 

Askerî müzeler masraf ı 
Kara 
Deniz 

Fasıl yekûnu 

Şehitlikler masrafı 

Yazı, tercüme ve neşir, kitap, 
mecmua ve abone bedelleri 
Hava 
Deniz 

2 000 
1 

2 001 

10 000 

10 000 
2 000 

2 000 
1 

2 001 

0 

10 000 
2 000 

2 000 
1 

2 001 

0 

10 000 
2 000 



F. 

4 

833 

834 

835 

M. 

3 
4 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
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Muhassasatm nev'i 

Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 
• . . J 

Sınırların tahdit komisyonları 
masrafı (Kara) 
Maznun olarak askerî mahke
melere getirileceklerle şahit ve 
vukuf ehli olarak gönderilenle
rin masrafları 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

1493 sayılı kanun gereğince ve
rilecek ikramiyeler 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

500 
0 

12 500 

4 000 

9 300 
1 

500 
200 

1 

10 002 

18 600 
2 000 
6 000 
2 000 
1 000 

29 600 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen 
Lira 

500 
500 

13 000 

4 000 

9 300 
1 

500 
200 

0 

10 001 

18 600 
1 000 
6 000 
2 000 
1 000 

28 600 

kabul edilen 
Lira 

500 
500 

13 000 

4 000 

9 300 
1 

500 
200 

0 

10 001 

• • • • - - - ' . a 

18 600 
1 000 
6 000 
2 000 
1 000 

28 600 

836 3575 sayılı kanun gereğince As-
keî Fabrikalar Tekaüt ve Mu
avenet Sandığı aidatı 

1 Hava 
2 Deniz 
3 Askerî fabrikalar 

837 Tersaneler masrafı 
838 Spor 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 

47 600 
0 

93 840 

141 440 

0 

0 
0 
0 

47 600 
23 000 
93 840 

164 440 

500 

300 
200 

2 

47 600 
23 000 
93 840 

164 440 

500 

300 
200 

2 



F. 

839 

840 

841 
842 
843 

Husus 
fasıl 

M. 

4 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

3İ 

— 30$ 

Muhassasatın nev'i 

Askerî fabrikalar 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

Eski yıllar borçları 
Kara 
Hava 
Deniz 
Askerî fabrikalar 
Harita 

Fasıl yekûnu 

2980 sayılı kanun karşılığı 
3395 sayılı kanun karşılığı 
4398 sayılı kanun karşılığı 

Dördüncü kısım yekûnu 

ÎCMAL 
Birinci kısım yekûnu 
îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 

Âdi bütçe yekûnu 
Muhtelif müdafaa hizmetleri 

| 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 

0 

70 304 329 

1 998 
4 996 

496 
498 

7 

7 995 

4 140 
710 
750 
100 
10 

5 710 

0 
0 
0 

13 705 

44 639 887 
2 058 729 

70 304 329 
13 705 

117 016 650 

0 

1944 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

100 

602 

93 256 681 

1 998 
4 996 

496 
498 

7 

7 995 

4 140 
710 
750 
100 
10 

5 710 

1 000 
1 000 
1 000 

16 705 

44 652 881 
2 073 733 

93 256 681 
16 705 

140 000 000 

376 000 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

92 

100 

602 

939 031 

1 998 
4 996 

496 
498 

7 

7 995 

4 140 
710 
750 
100 
10 

5 710 

1 000 
1 000 
1 000 

16 705 

44 652 881 
2 073 733 

' 92 939 031 
16 705 

139 682 350 

376 000 000 

UMUMÎ YEKÛN 0 516 000 000 515 682 350 



B-Cetveli 

VARİDAT BÜTÇESİ 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

F. M. Varidatın nev'İ Lira Lira Lira 

BÎRÎNCÎ KISIM 
ÂDÎ VARİDAT 

BÎRÎNCÎ GRUP 
İrat ve servet vergileri 

Kazanç vergisi 
1 Ruhsat ve unvan tezkereleri ve 

vergi karneleri 800 000 2 500 000 2 700 000 
2 Ticari ve sınai teşebbüslerle 

sair işlerden 38 500 000 85 500 000 88 000 000 
3 Hizmet erbabından 19 200 000 24 280 000 26 500 000 

Fasıl yekûnu 58 500 000 112 280 000 117 200 000 

Hayvanlar vergisi 
1 Davar, develer ve domuzlar 21 119 000 20 000 000 21 500 000 
2 Diğer hayvanlar 5 245 000 5 000 000 5 000 000 

Fasıl yekûnu 26 364 000 25 000 000 26 500 000 

3 Veraset ve intikal vergisi 800 000 800 000 800 000 

4 Madenler rüsumu 600 000 İ 000 000 1 000 000 

Birinci grup yekûnu 86 264 000 139 080 000 145 500 000 

ÎKÎNCİGRÜP 
Muamele ve istihlâk vergileri 

Gümrük vergileri 
1 Gümrük resmi 26 500 000 31 000 000 31 000 000 
2 Ardiye ücreti ve 3023 sayılı ka

nunla istanbul ve îzmir liman 
idarelerinden alınacak maktu 
ücret 250 000 300 000 250 000 

Fasıl yekûnu 26 750 000 31 300 000 31 250 000 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

F. M. Varidatın nev'İ Lira Lira Lira 

6 Muamele vergisi 
1 İthalât muamele vergisi 23 300 000 35 200 000 35 200 000 
2 îmalât muamele vergisi 53 200 000 75 000 000 80 000 000 
3 Banka, bankerler ve sigorta 

şirketleri muamele vergisi 7 000 000 9 000 000 9 500 000 

Fasıl yekûnu 83 500 000 119 200 000 124 700 000 

Dahilî istihlak vergileri 
1 Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 39 000 000 8 200 000 8 200 000 
2 Elektrik ve havagazı istihlâk 

vergisi 
3 Ham petrol ve ondan çıkarılan 

maddeler istihlâk vergisi 
4 İthalâttan alman muhtelif 

maddeler istihlâk vergisi 
5 İmalâttan alman muhtelif mad

deler istihlâk vergisi 

8 Su ve kara av vergileri 

9 Nakliyat vergisi 

10 Sefineler vergisi 

11 Damga resmi 

12 Tapu harçları -ve kaydiyeler 

13 Mahkeme harçları 

14 Pasaort, kançilârya ve ikamet 
tezkeresi harçları 

15 Noter harçları 

16 Diğer harçlar 
1 Nüfus harçları 
2 Eczahane ve ecza depoları ve 

ihtisas vesikaları harçları 

3 200 000 

2 500 000 

4 500 000 

11 000 000 

60 200 000 

800 000 

5 500 000 

90 000 

14 500 000 

3 500 000 

2 000 000 

180 000 

1 100 000 

40 000 

3 000 

3 800 000 

2 500 000 

6 700 000 

13 000 000 

34 200 000 

1 500 000 

12 000 000 

90 000 

18 000 000 

5 200 000 

2 100 000 

250 000 

1 200 000 

40 000 

3 000 

3 900 000 

3 400 000 

6 700 000 

13 000 000 

35 200 000 

1 530 000 

12 000 000 

90 000 

18 000 000 

5 200 000 

2 500 000 

250 000 

1 200 000 

50 000 

5 000 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

F, M. Varidatın nev'İ Lira Lira Lira 

3 ihtira beratı harçları 

Fasıl yekûnu 

8 000 

51 000 

8 000 

51 000 

10 000 

65 000 

17 Hayvan sağlık zabıtası resmi 100 000 200 000 200 000 

İkinci grup yekûnu 198 271 000 225 291 000 232 185 000 

ÜÇÜNCÜ GRUP 

18 İnhisarlar hasılatı 
1 Tütün, tuz, kahve, çay, ispirto 

ve ispirtolu içkiler ve rovelver, 
fişek ve patlayıcı maddeler 80 600 000 93 000 000 93 000 000 

2 Kibrit ve çakmak 1420 000 0 0 

Fasıl yekûnu 82 020 000 93 000 000 93 000 000 

19 Oyun kâğıdı 50 000 50 000 50 000 

Üçüncü grup yekûnu 82 070 000 93 050 000 93 050 000 

DÖRDÜNCÜ GRUP 

20 

21 

1 
2 

Devlete ait emval ve emlak 
hasılatı 

Devlet ormanları hasılatı 

Gayrimenkul icar ve ecri mi
silleri 
İcar bedeli 
Ecri misiller 

Fasıl yekûnu 

0 

250 000 
50 000 

300 000 

0 

300 000 
100 000 

400 000 

0 

300 000 
100 000 

400 000 



— 307 

F. M. 

22 

1 
2 

3 

4 

. > , • 

' " ' i ' • " ; 

Varidatm nev'i 

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 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü grup yekûnu 

1943 
Malî yıl). 

muhamraenatı 
Lira:-:-,-- -

. ' • • •"-." V : — ;: 

1 0Q0 000 

. 1 200 000 

1 000 000 
.220.000 

3 420 000 

3 720 000 

1944 malî 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

1 700 000 

. 1 000 000 

1 000 000r 

r 250 000 

3 950 000 

4 350 000 

yılı için 
Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

1 700 000 

1 000 000 

1 000 000 
250 000 

3 950 000 

3 350 000 

BEŞÎNCÎ GEÜP 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Devletçe idare edilen müessese-
seler 

Devlet Demiryolları ve Liman
lan 

Posta, telgraf ve telefon 

Darphane ve Damga Matbaası 

Resmî matbaalar hasılatı 

Resmî mektepler hasılatı 

Sulama idareleri hasılatı 

Radyo hasılatı 

Diğer müesseseler 

Millî piyango hasılatı 

Beşinci grup yekûnu 

0 

0 

50 000 

30 000 

25 000 

60 000 

1 100 000 

150 000 

0 

I 415 000 

• 

0 

0 

80 000 

50 000 

50 000 

200 000 

1 400 000 

200 000 

0 

1 980 000 

0 

0 

80 000 

50 000 

50 000 

200 000 

1 400 000 

200 000 

4 500 000 

6 480 000 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

F. m. Varidatın nevf u&> ki*a i*™ 

ALTINCI GRUP 
TJmwm/ı müesseseler ve şirket
ler hasılatından Devlet hissesi 

YEDİNCİ GRUP 
Müteferrik varidat 

36 Hazine muamelelerinden müte 
vellit varidat 

1 Hazine portföyü ve iştirakleri 
gelM 

2 Eaiz 

37 Askerlik mükellefiyeti 

İ8 Kıymetli evrak 

39 Muayyen masraflar karşılığı 
varidat 

1 KamMyo murakabesi mmkabi-
linde Cumhuriyet Merkez Ban
kasından alınan 

2 Teftiş mukabili şirketlerden a-
lınan 

32 

33 

34 

35 

İmtiyazlı demiryollarından alı
nan 

Fenerler hasılatı mukabili alı
nan 

Mükerrer sigorta şirketinden 
alman 

Mukavele mucibince Musul 
petrollarmdan alınan 

Altıncı grup yekûnu 

0 

50 000 

225 000 

620 000 

895 000 

0 

50 000 

225 000 

750 000 

1 025 000 

0 

50 000 

225 000 

750 000 

1 025 000 

Fasıl yekûnu 

fiyeti 

750 000 
1 000 000 

1 750 000 

500 

200 000 

840 000 
500 000 

1 340 000 

500 

250 000 

940 000 
500 000 

1 440 000 

500 

250 000 

125 000 

80 000 

125 000 

70 000 

125 000 

70 000 



P. M. Varidatın ner*i 

3 Teberruat 

1943 
Malî yılı 

muhammenatı 

O 

Fasıl yekûnu 205 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Jjjra Lira 

O 

195 000 

O 

195 000 

40 

41 

Eski alacaklar 
1 Tavizat ve ikrazattan istirdat 180 000 
2 Mülga vergiler bakayası 190 .030. 

Fasıl yekûnu 380 000 

Cezalar 
1 Para cezaları 
2 Zam- #esw]&rı 

750 000 
3 00© $00 

200 000 
100 000 

ÜÖOOO 

960 600 
3 ÖOO om 

200 000 
100 000 

300 000 

1 160 000 
3 400 000 

Fasü yekûnu Ş 750 000 3 900 000 4 560 000 

42 İstanbul Üniversitesi hasılatı BO 000 100 Q00 100 000 

43 Müteferrik hasılat 6 000 000 6 000 00$ 6 000 000 

Yedinci grup yekûnu I f 205 500 12 m W 12 845 £00 

44 

45 

46 

REKtZÎNCt mUP 
Muvakkat vergiler 

îkisadi buhran vergisi 
1 Hizmet erbabından 
2 Sair azanç erbabından 

22 000 000 
4 m> QQQ 

30 000 000 
7 000 000 

32 000 000 
7 000 000 

Fasü yekûnu 26 6<& QQQ m MÖ 000 39 000 000 

Muvazenei vergisi 26 000 000 34 000 000 36 000 000 

Sekizinci grup yekûnu 52 600 000 71 000 000 75 000 000 

Nâzım varidat O O 

Birinci kısım yekûnu 437 500 500 547 861 500 570 435 500 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

Vaiİdatm nev'İ Lira Lira Ura 

ÎKÎNCÎ KISIM 
FEVKALÂDE VARİDAT 

BİRİNCİ GRUP 
Müdafaa vergileri 

2456 ve 2672 sayılı kanunlar 
gereğince gümrüklerde kulla
nılan bazı evraka yapıştırılan 
müdafaa pulu hasılatı 120 000 250 000 250 000 

İnhisar maddelerinden alınan 
müdafaa vergisi — 71000 000 71825 500 
Kibritten alman müdafaa ver
gisi 6 300 000 6 500 000 7 000 000 

Posta, telgraf müraseleleriyle 
telefon abone bedellerinden a-
lman müdafaa vergisi 2 100 000 2 400 000 2 600 000 

Binalardan alman müdâfaa 
vergisi 2 500 000 3 000 000 3 000 000 

Birinci grup yekûnu 11 020 000 83 150 000 84 675 500 

ÎKÎNCÎ GRUP - • • • • ; , 
İstisnai varidat 

Gümrük çıkış vergisi 18 000 000 25 400 000 25 400 000 

Tayyare resmi 3 200 000 4 500 000 5 000 000 

Hava kuvvetlerine yardım ver
gisi 17 000 000 20 000 000 22 000 000 

Toprak mahsulleri vergisi 0 118 000 000 124 000 000 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

F. M. Varidatın nev'İ Lira Lira Lira 

56 4385 sayılı kanun mucibince şe
kerden alman munzam istihlâk 
vergisi O 70 OOO OOO 70 000 000 

e= 
İkinci grup yekûnu 38 200 000 237 900 000 246 400 000 

ÜÇÜNCÜGRUP 
Eusuesi membalar 

0 

0 

0 

4060 numaralı kanun gereğince 
elde edilecek mebaliğ 

Millî piyango hasılatı 

Millî Müdafaa istikrazı 

Üçüncü grup yekûnu 

Ikinei kısım yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

— 

-"-' 

49 220 000 

437 500.500 

49 220 000 

16 000 000 

4 000 000 

35 000 000 

55 000 000 

376 050 000 

547 861 500 

376 050 000 

0 

0 

0 

0 

331 075 500 

570 435 500 

331 075 500 

UMUMÎ YEKÛN 486 720 500 923 911500 901511000 





D - Cetveli 
Muvazenei Umumiye Kanunu : Madde — 14 

[Dairelerin barem harici müteferrik müstahdemleri ile nakil vasıtaları kadroları] 



Büyük Millet Meclisi 
Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Daktilo 

» (Bütçe En.) 
Serhademe 

» muavini 
1 nci sınıf hademe 
2 > » » 
3 » » » 
4 5» » » 
Sığmak muhafızı 
Şoför 
Şoför (Kamyonların) 

Bahçe mütehassısı 
Bahçıvan 

» 
Daimî amele 
Telefoncu 
Kaloriferci 
Sığmak makinisti 
Makinist 
Elektrikçi 
Marangoz 
Motosikletçi 
Laborant 

Matbaa 

Ser mürettip 
» » muavini 

S. 1. Operatör 
• S. 2. » 

S. 1. Mürettip 
S. 2. > 

Mürettip muavini 

Ser makinist 
» » muavini 

Makinist 
» muavini 

1 
3 
1 
1 
2 
6 

28 
9 

17 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

120 
100 
100 
120 
85 
75 
60 
50 
50 
60 

120 
120 
100 
100 
260 
100 
75 
50 
60 
75 

100 
100 
320 
120 

75 
100 

170 
140 

120 
100 
100 
85 
40 

İ40 
120 
100 
75 

Memuriyetin nev'i 

Motorcu, elektrikçi 

Ser mücellit 
» » muavini 

Mücellit 
> 
» muavini 

Kaloriferci 

Millî saraylar 

Ayniyat memuru 
Malz. Tef. depo memuru 
Elektrikçi ve elektrik Lv. depocusu 
Muhafaza memuru 

» » 
Elektrikçi 

» refiki 
Mefruşat marangozu 
Ambar (Malz. inşa) 
Dülger 

» 
Marangoz 
Doğramacı 
Kurşuncu 
Tenekeci 
Suyolcusu 
Garaj hademesi 

» » 
Yorgancı 

» 
Bekçi başı 

» » 
» > 

Bekçi 
» 

Kapıcı 
» 

Bahçıvan başı 
» » 

Aded 

1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 
42 

1 
3 
1 
2 

Ücret 

120 

140 
100 
100* 

85 
75 
75 

75 
75 
75 

100 
85 
85 
75 

100 
75 
85 
75 
75 
85 
75 
75 
50 
50 
40 

100 
60 
85 
75 
60 
60 
50 
60 
50 
75 
60 



Memuriyetin nev'i 

Bahçıvan 
» 

Kaloriferci, motor, itfaiye işleri 
muru 

» itfaiyeci 
» motorcu 

İtfaiye müfreze Erbaşı 
» » Eri 

Nakliyat şoförü 
Otomobil » 
Telefoncu 

> 
Cüacı 

Aded 

17 
19 

me-
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 

Ücrel 

50 
40 

100 
60 
60 
60 
50 
75 
85 
75 
60 
60 

Memuriyetin 

Kayıkhane bekçisi 
Saatçi 
Sofracıbaşı 
Sofracı 
Rençber 
Boyacı 
Nakkaş 
Kumaş dokumacısı 

> » 
Kumaş masracısı 

ne v 'i 

Dokuma, ambar, ayniyat ve hesap 
memuru 
Daktilo 

Âded 

1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 

Ücret 

50 
50 

100 
60 
40 
85 

100 
75 
60 
50 

100 
60 

Divanı muhasebat 

Daire müdürü 
Kütüphane memuru 
Müvezzi 
Şoför 
Kaloriferci ve tamircisi 
Telefon ve elektrik Me. 
Odacı başı 

1 
1 
1 
1 
1 

T—
i 

1 

140 
85 
75 

120 
75 
85 
75 

Odacı 
» 
» 

Kapıcı 
» 

Gece bakçisi 
Mahzen hamalı 

2 
10 
19 

1 
1 
2 
3 

60 
40 
50 
75 
60 
60 
50 

Başvekâlet 

Matbaa idare memuru 
Abone ve sevk memuru 
Müvezzi 

Gece bekçisi 
Başodaeı (ayni zamanda heyeti 
Vekileye bakar) 
Odacı 

1 
1 
3 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
9 
7 

170 
100 
-85 

75 
60 
50 

50 

120 
60 
50 
40 

Kapıcı 
Arşiv odacısı 
Şoför 

> 
> 

Şoför 
Hizmet kamyoneti şoförü 
Miotosikletçi 
Evrak sevk memuru 
Meydancı 
Garaj bekçisi 

4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

40 
170 
120 
100 
85 

100 
75 
7.'» 
50 
50 



Memuriyetin nev'i 

Daktilo 
Müvezzi 
Başodacı 
Odacı 

— D/4 — 
Devlet Şûrası 

Aded Ücret 

5 85 
2 60 
1 60 
4 50 

Odacı 
» 

Kapıcı 
Şoför 

Memuriyetin nev'i Aded 

5 
5 
1 
1 

Ücret 

40 
30 
50 

100 

Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 

Baş spiker 
Spiker 

» 
Spiker namzedi 
İdare memuru 
İmzacı 
Kaşe tevzicisi 

> » 
Anbarcı 
Depocu 
Arşiv tasnif cisi 

> » 
Arşiv f işçisi 

» » 
Kütüphane tasnifcisi 
Baş kupürcü ve tasnif ci 
Kupürcü 

Yabancı dil bilen Steno - Daktilo 
» » > Daktilo 

Daktilograf 
1» 
» 
> 

Atölye şefi 
> » Muavini 

Torna ustası 
Marangoz ustası 
Atölye saz ustası 
Atölye kalfası 
Atölye çırağı 
Başmakinist 

» Muavini 
Birinci sınıf makinist 
İkinci sınıf makinist 
Pjgüncü sınıf makinist 

1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
6 

16 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
9 

11 
14 

300 
200 
150 
100 
125 
100 
170 
140 
170 
140 
170 
125 
120 
100 
120 
120 
100 
75 

200 
170 
150 
120 
100 
80 

200 
175 
150 
150 
250 
80 
60 

200 
175 
150 
125 
100 

Anteuci 
Şoför 

> 
Garaj bakıcısı 
Kalörüferci 
Ateşçi 
Müvezzi 
Gece bekçisi 
Telefoncu 

» 
Baş fotoğrafçı 
Fotoğrafçı 

> 
Fotoğraf baskıcısı 
Fotoğraf kalfası 

Film operatörü 

I» » Muavini 
Film sözcüsü 
Film montajcisi 
Filmotekci 
Film kalfası 
Film makinisti 

» > 
Mizanpajcı 
Musahhih 

» 
» 

Aboneci 
Bülten teksir makinisti 

> > ı» 
Muakkip 
Baş anbalajcı 
Anbalâjcı 

» 

2 
3 
2 
2 
3 
1 
6 
6 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
2 

150 
120 
100 
60 
75 
60 
75 
60 
75 
60 

300 
200 
150 
120 
75 

250 
200 
150 
250 
200 
125 
75 

200 
150 
200 
170 
150 
120 
100 
100 
80 
75 

100 
75 
60 



Memuriyetin nev'i 

Baş bantcı 
Bantcı 
Motosikletei 

» 
Bisikletçi 
Bahçıvan 
Kapıcı 
Hammal 
Baş odacı 
Odacı 

Radyo Türk musiki heyeti 
Repetitör artist 

;» » Muavini 

Aded 

1 
4 
3 
1 
4 
2 
6 
4 
2 

20 
34 

eti 
8 
8 

Ücret 

100 
60 

100 
120 
75 
75 
50 
50 
60 
50 
40 

400 
350 

Memuriyetin nov'i 

Birinci sınıf artis 
ikinci sınıf artist 
Üçüncü sınıf artist 
Dördüncü smıf artist 
Birinci sınıf stajiyer artist 
İkinci sınıf stajiyer artist 

Radyo Temsil kolu 

Birinci smıf artist 
İkinci sınıf artist 
Üçüncü sınıf artist 
Dördüncü smıf artist 
Birinci sınıf stajiyer artist 
ikinci sınıf stajiyer artist 

Aded 

5 
6 
6 

10 
10 
10 

Ücret 

300 
260 
210 
170 
120 
100 

1 
2 
2 
5 
1 
2 

300 
260 
210 
170 
120 
100 

İstatistik Ü. M. 

Daktilo 
Birinci makinist 
Kaloriferci 
ikinci makinist 
Müvezzi 
Başodacı 
Ambarcı 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

100 
120 
120 
100 
60 
60 
60 

Ambarcı 
Gece bakçisi, 
Odacı 

> 
Hamal 
Kaloriferci yamağı (Altı aylık) 
Taşra odacısı 

1 
1 
4 
6 
1 
1 
4 

50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 

Devlet Meteoroloji İşleri U. M. 

MERKEZ 

Telsiz başmakinisti 
» teknisyeni 
» muhabereci 
» > 

Ressam ve grafiker 
:» » yardımcısı 

Yazıcı aletler isletme ustası 
Motorcu basustası 
Makinist 
Bülten müstahzırı 
Motorcu 
Şoför 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

170 
210 
120 
100 
120 
75 

100 
140 
120 
100 
85 
85 

Müvezzi 
Bekçi 
Hademe 
Kaloriferci ve rüzgâr aletleri bakıcısı 
Bahçıvan 
Baş hademe 
Daktilo 

» 
Alet sevkiyatçısı 
Marangoz 

TAŞRA 

Radyozonda teknisiyeni 

1 
2 

11 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 

-

1 

50 
40 
40 
50 
75 
60 
85 

100 
85 

100 

300 



Memuriyetin nev'i 

: Baş rasatçı 
Baş- telsizci 
•Telsiz baş makinisti 
Telsiz makinisti 
Telsiz muhabereci 

Motorcu baş ustası 

Aded Ücret 

170 
140 
120 
100 
120 
100 

85 
100 

Memuriyetin nev'i 

•Motorcu 
Hademe 
Hademe ve bekçi 
'Rasatçı 

Aded 

6 
26 
12 

12 
23 
41 
50 
24 

Ücret 

75 
25 
30 
50 
50 
40 
30 
20 
15 

MERKEZ 

Müvezzi 
Gece bekçisi 
Başod^cı 
Odacı 

Daktilo 

VİLÂYETLER 

Diyanet İsteri Reisliği 

1 60 
1 50 
1 50 
8 40 

75 

Gece bekçisi 
Müftülükler hademesi 

Kur'an öğreticileri 

1 
5 
6 

54 
1 

11 
10 
7 

10 

50 
30 
25 
20 
15 
40 
30 
25 
15 

Daktilo 

MEUKEZ, 

Hususi kalem 

Umum evrak daktilosu 
» 
» 
1» 

» 
> 
» 

I» 
» 
> • . 

Teftiş heyeti 

Daktilo 

Maliye Vekâleti 

1 
1 
2 
8 
4 

100 
100 
•85 
75 
60 

Malî tetkik heyeti 

Daktilo (Ecnebi lisan bilmesi şarttır) 1 170 

100 
75 

Hukuk müşavirliği 

Daktilo 

» 
Takip memuru 

I» » 
i» » 

>• > 

2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 

100 
85 
75 
85 
75 
60 
50 

Bütçe ve Malî Kontrol U. Mü. 

Daktilo 
> 

1» 

1 
2 
2 
1 

120 
100 
85 
75 



- . •b / t f — 
Memuriyetin nev'i 

Muhasebat Z7. Mü' 

Bafctilo 
» 
» 
» 

Aded 

1 
2 
2 
3 

Merkez daireleri Muhasebe Mü. 

Daktilo 
> 
» 

Hazine U. Mü. 

Daktilo 
» 
» 

Bankalar Mürakıpliği daktilosu 
Kambiyo ınüvezzii 

» Odacısı 

Muntazam boçlar 77. 

Daktilo 
> 
» 

Fiş memuru 
• * • • . * ' 

2 
S 
7 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Mw. 

1 
1 
3 
3 

- 1 

Levazım ve Kıymetli Evrak M. 

Daire müdürü 
Daktilo 

» 
Evrak müvezzii 

» » 
Başmarangoz 
Marangoz 

> 
> 

Doğramacı 
Marangoz çırağı 

» işçisi 
Marangozhane makinisti 
Makine tamircisi 

» » 
» » 

1 
2 
1 
1 
6 
9 

10 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

100 
100 

85 
75 

100 
90 
ı / v 
75 

120 
85 
75 
75 
50 
40 

100 
85 
75 
85 
60 

170 
85 

100 
85 
75 
60 
50 

210 
140 
120 
100 
100 

60 
75 

100 
170 
140 
100 

Memuriyetin nev'i 

Makine tamircisi muavini 
Şöfor 

» • 
Motosikletli müvezzi 
Otomatik T. memuru ve tamircisi 

» Telefon memur ve tamir
cisi 
Otomatik Telefon Me. muavini 
BahçİTgan 

» muavini 
Bahçe amelesi 
Başedacı 
Odacı 

» 
» 

Kapıcı 
> 

Tasfiyei hesabat kapıcısı 
Gece bekçisi 

» > 
Hamal 

» 
• » 

> 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
5 

37 
38 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
2 
5 
1 

Yatakhane ve tathirat için 

Kadın işçi 

Zat işleri Mü. 

Daktilo 
» 
» 

6 

2 
3 
3 

Darphane ve Damga Matbaası 

Ser mürettip 
Ser mücellit 
Çinko graf ustabaşı 
Ustabaşı 
Galvano teknisiyen 
Makinist 

» 
Şoför 
îdare memuru 
Muakkip 
Daktilo 

» 

1 
1 
1 
4 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

75 
170 
120 
85 

170 

150 
120 
120 

60 
40 
85 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
75 
60 
75 
60 
50 
40 

-
50 

85 
75-
60 

170 
170 
170 
140 
170 
140 
120 
120 
120 
85 

100 
75 



Memuriyetim nev'i 
— D/8 — 

Aded Ücret 

Kapıcı 

Gece bekçsi 

Odacı 

•• « * i * ' 

Vasıtasız Vergiler JJ. Mü. 

Daktilo 

Temyiz komisyonu daktilosu 

odacısı 

Vasıtalı Vergiler V. Mü. 

Daktilo 

MUM Emlâk Umum Müdürlüğü 

Daktilo 

Daktilo (Vilâyetler için) 
» » > 
» » » 

Kalorifer teknisiyeni 

Kalorifer ateşçisi 
Kalorifer teknisiyeni (Vilâyet
ler için) 
Kalorifer ateşçisi (Vilâyetler 
için) 
Blektirikci 

» 
» (Vilâyetler için) 
» > » 

Bina tamircisi 
Bekçi ve korucu (Merkez) 

» » (Vilâyetler için) 

1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
4 

10 

10 
1 
1 
1 
2 
1 
3 

20 
15 

Tahsilat II. Mü. 

Daktilo 

60 
50 
40 
30 

100 
85 

120 
100 
85 
50 
40 
30 

100 
85 
75 

120 
100 
100 
85 
75 

210 
170 
60 

170 

60 
170 
100 
140 
120 
170 
85 
75 
60 

120 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

50 Daktilo 
40 

Nafıa İnşaat Muhasebesi 

Daktilo 1 

Umumî Müfettişlikler 

Maliye müşavirliği odacısı 4 

Varidat 

Kolcu kantarcı 
» » 

Daktilo 
» 

Tetkiki itiraz komisyonları daktilosu 
> » » » 
» » » » 

Tahakkuk tebliğ memuru 

Tetkiki itiraz komisyonları odacısı 
İstanbul av vergileri odacısı 
Gece bekçisi 

Tahsil tebliğ memuru 
» » » 

100 

85 

Takip memurı 
» 
» 
» 
» 
> 

Daktilo 
» 
> 

» 
> 
» 
» 
» 

VİLÂYETLER 

Hukuk Müşavirliği 

ı 

Muhakemat müdürlükleri odacıları 

6 
5 

10 
10 
20 
45 

2 
3 
5 

10 

• 

120 
100 

85 
75 
60 
50 

100 
85 
75 
30 

30 

5 
13 
19 
2 
9 

12 
99 

1 
5 
6 

20 
30 
51 
57 

8 
3 
2 

41 
80 

75 
60 
50 
40 
75 
60 
50 

100 
85 
75 
75 
60 
50 
40 
30 
30 
40 

60 
50 



B/9 
Memuriyetin nev'i 

Yaya tahsildar 
> » 

Ath » 

Gece bekçisi 

Vilâyet ve kaza odacıları 
İstanbul Defterdarlığı evrak müvezzii 

lacı 

Aded 

50 
51 

130 
139 
153 
152 
722 
297 
51 

%ı 
ii 4 

1 

Ücret 

85 
75 
60 
50 
85 
75 
60 
50 
30 

50 
50 

Memuriyetin nev'i 

Vilâyet odacıları 
» 

Kaza 

Daktilo 
» 

Müvezzi 
» 

Kambiyo 
» 
» 

» 
. » 

Aded 

179 
216 
376 

Kambiyo müstahdemleri 

odacısı 
» 
» 

1 
2 
1 
1 
2 
2 
£ 

Ücret 

40 
30 
25 

85 
6Û 
50 
40 
40 
35 
30 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

MERKEZ 
Daire müdürü 
Elektrik ve telefoncu 
Telefon sântıral ve tamircisi 

» » » Muavini 
Kaloriferci makinist 
Makinist 
Kaloriferci yardımcısı 
Kalorifer ateşçisi (Altı aylık) 
Asansörcü 
Marangoz 
Marangoz yardımcısı 
Şoför 
Tamirat ustası 
Tamirat ustası yardımcısı 
^ançrvan 

» 
BaHçe amelesi 
Matezzi (Motorlu) 
Müvezzi (Bisikletli) 
Başödac* 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 

170 
170 
100 
50 

140 
120 
75 
60 
50 

İ İ ) 
60 

140 
100 
50 

120 
75 
50 
75 
60 
75 

Odacı 
» 
» 

Gece bekçisi 
» » 

Kapıcı 
1» 

Meydancı 
'» 

Dikici 
îîâiMM 

< 
YÎLÂYETLBR 

Telefoncu ve elektrikçi 
Elektrik ve santralci , 
Kaloriferci 

W 
Kalorifer ateşçisi 
Odacı 

» 

2 
9 

20 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
3 

-' 

1 
1 
1 
1 
1 

25 
30 

60 
50 
40 
75 
60 
60 
50 
50 
40 
40 
60 

120 
100 
120 
100 
50 
40 
30 



— D/İÖ — 
Gümrük Muhafaza G. X. 

Memuriyetin nev'i 

Depo ve ambar memuru 
Atelye basmakinisti 
Motorcu 
Muhabere makinisti 

> > 
Deniz birinci makinisti 

» . ikinci » 
» makinisti 
» motorcu makinisti 
> lostromo 
» yağcı 
» Ateşçi 
> Tayfa 
> sandalcı 

Ustabaşı 
Elektrikçi 

» 
Demirci 

» 
Kazancı 
Tornacı 

Aded 

2 
2 
1 
7 
14 
12 
22 
24 
11 
4 
14 
4 
72 
98 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Ücret 

120 
210 
170 
120 
100 
120 
100 
75 
75 
60 
50 
50 
50 
40 
120 
100 
140 
85 
100 
85 
120 
140 
100 

Me 
Tesviyeci 

» 
» 

Dökümcü 
> 

Borucu 
Boyacı 
Marangoz 

• » 

> 
Kızakçı 
Şoför 
» 

Aşçı 
Başodacı 
Odacı 
» 

Kapııeu 
Amele 
» 

Bekçi 
Hamal 
J> 

Memuriyetin nev'i Aded 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
33 
2 
1 
14 
8 
1 
1 
1 
2 
3 
2 

Ücret 

120 
100 
140 
100 
120 
85 
100 
140 
120 
100 
100 
120 
60 
40 
50 
40 
80 
50 
40 
60 
50 
50 
40 

Dahiliye Vekâleti 

MERKEZ 
Mütercim 
Dairû Müdürü 
Daktilograf 

» 
Müvezzi (Motorsikletli) 

> 
Muhasebe muakkibi 
Başodacı 
Odacı 

Kaloriferci 
» muavini 

Bah civan 
» muavini 

1 
1 
5 
5 
2 
8 
3 
1 
3 
5 
41 
1 
1 
1 
1 

125 
175 
75 
60 
75 
50 
60 
75 
60 
50 
40 
140 
60 
100 
60 

Bahçe amelesi 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Telefoncu 
Telefoncu muavini 
Elektrikçi 
Tamirci 
Asansörcu ' 
Boyacı 
Şoför 
Daktilo 
Motosikletçi 
Odacı 
Müvezzi 
Yabancı dil bilen daktilo 

2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
1 

40 
60 
50 
150 
50 
150 
120 
50 
100 
120 
85 
75 
50 
50 
170 



Memuriyetin nev'i 
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Aded Ücret Memuriyetin nev'i 

VİLÂYETLER 

Vilâyetler müvezzileri 
» » 
> > 

Vilâyetler odacıları 
» > 

Kaza odacıları 
» » 
> » 

Nahiye odacıları 

1 
• 6 

59 
23 

116 
3 

130 
286 
871 

40 
30 
30 
30 
25 
25 
20 
15 
5 

Umumi Müfettişlikler 

Birinci Umumi Müfettişlik 

Kalorifer makinisti 
Kaloriferci muavini 
Telefon memuru 
Bahçivan 
Bahçivan yamağı 
Evrak dağıtma memuru 
Bas odacı 

100 
35 
75 
60 
30 
40 
50 

Odacı 

Aded 

6 
2 
1 
1 

Ücret 

30 
20 
85 
60 

ikinci Umumi Müfettişlik 

Odacı 
> 

Müvezzi , 
Şoför 
Kaloriferci 
Bahçıvan 

Üçüncü umumî müfettişlik 

Odacı 
Şoför 

Odacı 
Şoför 

Dördüncü umumî müfettişlik 

1 
5 
1 
1 
1 
1 

6 
1 
1 

k 

10 
1 
1 

40 
35 
50 

100 
75 
75 

30 
100 

60 

30 
85 
60 

Emniyet 17. M. 

Daire müdürü 
Müvezzi 
Odacı başı 

» 
Gece bekçisi 
Asansöreü 
Kapıcı 
Odacı 

» 
Makinist ve sil fi 
Hademe 

» 
Enstitü kapıcısı 
Kaloriferci 
Lisan muallimi 

MERKEZ 

\oı 

1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 

20 
5 
1 
8 

11 
1 
1 
4 

170 
50 
60 
50 
50 
60 
50 
40 
50 

120 
40 
30 
40 
60 

140 

Lisan muallimi 

Daktilograf 
Çamaşırcı 
Ütücü 
Hademe 
Ahçı 

» 
» yamağı 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Bulaşıkçı 
Daktilograf 
Baş şoför 
Şoför 

•» 
» 

5 
7 
2 
3 
2 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 

120 
90 
85 
40 
40 
30 
60 
50 
40 

120 
120 
40 
60 

100 
85 
75 
60 
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Memuriyetin nev'i 

VİLÂYETLER 

Daktilograf 

Hademe ve odacı 
Polis nezarethane memuru 

» » » 
Sandalcı 
Odacı 
Hademe 

Aded 

1 
2 

14 
1 
1 

52 
5 
3 

Ücret 

85 
60 
40 
60 
50 
50 
40 
35 

Memuriyetin nev'i 

Hademe 
Şoför 

Makinist 
Atlı polis binicilik talim cisi 
Hademe 

» 
Makinist muavini 

. Tayfa 
Odacı 

Aded 

114 
2 
1 
8 
3 
3 
9 
1 
3 
8 

Ücret 

30 
85 
60 
75 
60 
35 
30 
50 
40 
30 

Jandarma G. K. 

Matbaa anbar memuru 
Matbaa ressamı 

» Mücellidi 
» Makinisti 
» Mürettibi 
» îşçisi 

Çamaşırcı 
» • 

Başodacı 
» Muavini 

Odacı 
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Terzi lîstası 
Makine ustası 
M-.kine ve elektrik usta muavini 
Kundura ustası 
Kudura makine ustası 
Kundura anbar memuru 
Melbusat anbar memuru 
Teçhizat ve harp teçhizatı anbar me-

1. 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 

25 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

120 
120 
120 
120 
120 

75 
35 
30 
25 
60 
50 
40 

ıop 
75 

140 
140 
100 
140 
140 
120 
120 
120 

Yapı ustası 
S.öför 

Hamal 
Telsiz ustası 
Şoför 

» 
Etüv memuru 
Kaloriferci 
Makine tamircisi 
Makine tamircisi muavini 
Telefon fen memuru 
Tornacı 
Firezeci 
Oksijen kaynakçısı 
Demirci 
Odacı 

Aşçı 

1 
10 

1 
4 

22 
1 
3 

15 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 

20 
22 

150 
120 
100 
40 
50 
75 
60 

140 
100 
100 
120 
100 
140 
120 
120 
120 
120 
40 
50 
30 
40 

Daktilograf 

» 

Hariciye Vekâleti 

3 
2 
2 
1 

200 
175 
150 
140 

Daktilograf 
> 
> 
» 

1 
1 
1 
1 

130 
120 

ııo 
100 
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Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Daktilograf 
> 
> 

Daire müdürü 

Elektrikçi 
Telefoncu 
Başodacı 
Odacı 

. » • 

Başmuvezzi 
Müvezzi (Bisikletli») 
Müvezzi 
Muhasebe takip memuru 
Motosikletli müvezzi 
Hazinei evrak muhafızı 
Gece bekçisi 
Bahçıvan 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Kütüphane memuru 

> > muavini 
Ambar memuru 

1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 

12 
10 
16 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ma£6aa 

Başmürettip 

90 
80 
70 
60 
50 

120 
125 
120 
100 
100 
60 
60 
45 
40 
35 
60 
55 
50 
75 
80 
50 
60 
70 

100 
50 

300 
140 
100 

150 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Makinist 
Mürettip 

» 
> yamağı 

Musahhih 
Mücellit 

Hariciye köşkü 

îdare memuru 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Bahçivan 

» yamağı 
Sofracı 

» yamağı 
Kapıcı 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Elçilik ve konsolosluklar müstah
demleri [*] 

100 
1Ö0 
75 
60 
106 
100 

120 
100 
50 
m 
10 
90 
50 
60 
110 
50 

2831 

[*] Hariç teşkilâtında ücretle istihdam edi
lip istihkakları bu tahsisattan verilecek olemlmm 
aded ve unvanı memuriyetlerinin tesbiti v& OM 
miistahdemlenn tâyinleriyle teşkilât itibariyle 
verilecek tahsisat dairesinde ücretlerinin tâyin ve 
Hvzii vekâlete veya vekaletin tensip edsceği ma-
kamlarabırakilmışttr. 410 adedv&rgi tahakkuku
na esastır. 

Sıhhat ve 1. M. Vekaleti 

MERKEZ 

Fiş memuru 
' » » - - " 
Şef daktilo 
Daktilo 

» 
Baş makinist ve âletler tamir mü
tehassısı, 
Kaloriferci 

1 
2 
1 
(' 
o o 

1 
1 

140 
120 
100 

8K 
Tâ 

.350 
100 

Santralci 
Makinist 
Makinist muavini 
Marangoz 
Bahçıvan 
Müvezzi 
Başodacı 
Odacı 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
6 

18 

100 
125 
70 

100 
80 
60 
75-
60 
50 
40 
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Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Motosikletli 
Kapıcı 

» 
Gece bekçisi 
Hamal 
Ambalâjcı 
İşçi 
Şoför 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha müessesesi 

1 
1 
ı. 
1 
1 
1 
1 
1 

85 
60 
50 
50 
50 
60 
50 
120 

Şoför 
Daktilo 
Baş laborant 
Birinci sınıf laborant 
îkinei » » 
Sevk memuru 
Ambalâjcı 
Marangoz 
Baş bahçıvan 
Bahçıvan 
Kapıcı 

9 
Gece bekçisi 
Baş hademe 
Hademe 

•» 
Müvezzi 
Boyacı ve sıvacı 
Çamaşırcı ve ütücti 

Serom ve aşı şubesi 

Aşı ve danalar hademesi 
Kuduz tavşanları hademesi 

1 
1 
1 
5 

11 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 

16 
30 
1 
1 
1 

Kimya tahlil şubesi 

Daktilo 

Sthhi ahırlar ve immonoloji şubesi 

Yem memuru 
Baş seyis 
Seyis 

» 
Nalbant 

100 
80 

125 
100 
85 
80 
60 

100 
85 
50 
50 
40 
40 
60 
50 
40 
40 
75 
50 

60 
60 

75 

1 
1 
5 
5 
1 

60 
60 
50 
40 
60 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Makine ve atelye tamirat kısmı 

Elektrikçi 
Kaloriferci 

» muavini 
Ateşçi 
MakinİBt muavini 
Cam ve âletler tamircisi 

Hıfzıssıhha mektebi 

Laborant 
Daktilo 
Kapıcı 
Hademe 

Merkez sıtma mücadelesi 

Sıtma müfettişlik şoförü 

1 
1. 
1 
2 
1 
1 

3 
1 
1 
L0 

150 
125 
75 
50 
80 
75 

85 
80 
40 
40 

100 

Kinin kompirme ve ampulleri imalâthanesi 

Hademe 
Marangoz 

40 
100 

VİLÂYETLER 

Ankara Numune hastanes*', 

Müracaat memuru 
» » Muavini 

Makinist ve etüvcü 
» » » Muavini 

Kaloriferci 
Şoför 

Baş bahçıvan 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Çaımaşırcr 

Baş terzi 
Terzi 
Boyacı ve sıvacı 
Marangoz 
Demirci 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1-
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

75 
60 
125 
75 
125 
100 
80 
85 
50 
100 
75 
30 
75 
60 
40 
75 
50 
100 
100 
75 
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Memuriyetin nev'i A* 

Berber 
Lâburant 

» 
Masajcı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Eczacı kalfası 
Başhademe 
Hastabakıcı ve müteferrik müs
tahdemler 

» » » » 
» :» » » 
» » » » 

Kapıcı 
Namzet hademeler 

ded 

2 
4 
5 
2 

10 
1 
1 

20 
20 
20 
80 
2 

25 

Ücret 

60 
75 
60 
75 
50 
75 
75 

40 
35 
30 
2f5 
50 
15 

İstanbul muayene ve tesellüm komisyonu 

Daktilo 
Hademe 

1 
1 

İstanbul Sıhhat Müdürlüğü 

Evrak müvezzii 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Şoför 
İstimbot kaptanı 
Tayfa 
Daktilo 

. Vilâyetler ve kazalar 

Odacı 

> 

ffıfzıssıhha müzesi 
Sinema operatörü 
Kapıcı 
odacı ve hizmetçi 

Kuduz tedavi müessesesi 

Aşçı 
> 

Makinist 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Pansumjancı 

1 
.1 
1 
1 
1 
2 
2 

8" 
r7-ı 

71 
221 

1 
1 
7 

1 
2 
1 
3 
1 
1 

60 
40. 

50 
40 
40 
80 
80 
40 
60 

40 
25 
20 

100 
40 
80 

70 
50 

100 
40 
60 
50 

Memuriyetin nev'i A* 

Hizmetçi vesaire 
» » 

Kapıcı 
Tavşancı 

İed 

1 
17 
1 
1 

Küçük Sıhhat Memurlar Mektebi 

Aşçı 
Çamaşırcı ve ütücü 
Berber 
Hizmetçi vesaire 

• » ' ' > 

» » 
Kapıcı 

İstanbul Çocuk hastanesi 

Lâbnrant 
Pansumancı 
Eczacı kalfası 
Makinist ve etüvcü 

» » » Muavini 
Şoför (Kaloriferci) 
Demirci 
Baş bahçıvan 
Bahçıvan 
Boyacı 
Aşçı 
» 
» yamağı 

Terzi 
Arabacı 
Marangoz 
Kapıcı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hizmetçi ve saire 

» » 
» » 
» » 

Stajiyer hademe 

' Numune Hastaneleri 

Makinist ve elektrikçi 
Makinist ve etüvcü 
Makinist ve etüvcü muavini 
Kaloriferci 
Şoför 
Terzi 

1 
1 
1 
3 
% 
6 
1 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
8 

10 
18 
29 
20 

1 
3 
3 
1 
1 
4 

Ücret 

35 
25 
40 
50 

60 
50 
40 
30 
25 
20 
40 

75 
50 
75 

106 
75 
75 
60 
85 
50 
75 
85 
50 
25 
50 
50 
75 
40 
50 
40 
35 
30 
25 
15 

100 
100 
75 
85 
75 
60 



Memuriyetin nev'i 

Aşçıbaşı 
A|çı 

* yamağı 
Arabacı 
Marangoz 
Bahçıvan 

» 
Çamaşırcı 

Laborant 
» 

Pansımancı 
Berber 
Kapıcı 
Eczacı kalfası 
îaMam ve gassal 
Demirci 
Boyacı ve badanacı 
yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

» » » 
Stajiyer hademe 

Zonguldak Hastanesi 

Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansımancı 
Şoför 
Aşçı 
•> yamağı 

Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Yetişmiş hasta bakıcı 
Hasta bakıcı hizmetçi ve saire 

» » » » » 
* » > » » 
* » » » » 

Stajiyer hademe 
Bahçıvan 
Marangoz 
Demirci 

Aded 

4 
5 
5 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
6 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 

20 
20 
32 
64 
55 
20 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
4 
5 

10 
1 
1 
1 

— B/16 — 
Ücret 

75 
50 
25 
60 
75 
85 
50 
40 
60 
40 
75 
60 
50 
60 
40 
75 
50 
60 
75 
50 
40 
35 
30 
25 
15 

75 
60 
50 
75 
75 
25 
60 
40 
60 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
m 
7& 

60 

Memuriyetin ne t ' i 

İstanbul Emrazı akliye ve 

Dahilî inzibat memuru 
Baş laburant 
Makinist ve etüvcü 
Şoför 

* 
Mubassır 

» 
Laburant 
Eczacı kalfası 
Motorcu 
Aşçı başı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Kaloriferci 
Marongoz 
Demirci 
Kalaycı 
Badanacı 
Boyacı 
Terzi 

• * 

Çamaşırcı 
* 

. » 
Hallaç 
Tenekeci 
Berber 
Elektrikçi 
Arabacı 
Fotoğrafçı 
Baş bahçivan 
Bahçıvan 
Hizmetçi ve saire 

> > » 
» » » 
» » » 

Stajiyer hademe 

Aded Ücret 

Asabiye Hastanesi 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
6 
1 
1 

' 1 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
4 

20 
30 
40 

200 
20 

80 
80 

125 
100 
85 
75 
50 
60 
75 
50 

100 
50 
25 
75 
75 
75 
50 
60 
75 
75 
60 

100 
50 
40 
50 
60 
50 
85 
40 

100 
100 
50 
40 
35 
30 
25 
15 

Manisa ve Elâzığ Emrazı Akliye ve Asabiye 
hastaneleri 

Eczacı kalfası 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Baş mubassır 

2 
2 
3 
2 

75 
75 
25 
60 



Memuriyetin nev'i Aded 

Mubassır 1 
Elektrik, telefon ve motorcu 1 
Bahçıvan . 2 
Hizmetçi ve saire 7 
:' ». • » 12 

» » 8 
» » 38 

Stajiyer hademe 20 
Terzi 2 
Marangoz 2 
Berber 2 
Çamaşırcı 2 
Kapıcı 2 

• • -

Erzincan hastanesi 

Makinist ve etüvcü 1 
Şoför 1 
Arabacı 1 
Aşçı 1 
Terzi 1 
Kapıcı . 1 
Berber r 1 
Çamaşırcı 1 , 
Yetişmiş hasta bakıcı 2 
Hasta bakıcı hizmetçi vesaire 2 

> » » » 3 
» - » » > ' ' 3 
» ' • » » » 5 

Stajiyer hademe 5 . 
• • -

HeyheUada verem sanatoryofnu 

Laborant 2 
i Eczacı kalfası 1 
Santralci 1 
Makinist ve etüvcü 1 
Kaloriferci İ 
Aşçı 1 

» 2 
, Aşçı yamağı N 2 

Baş bahçıvan 1 
Bahçıvan 1 
Marangez 1 
Boyacı- 1 
Arabacı 1 
Berber 1 
.Terzi • '-.•'" 1 

— v/n — 
Ücret 

50 
. 7 5 

60 
40 
35 
30 
25 
15 
60 
75 
50 
60 
40 

75 
75 
50 
60 
60 
40 
'50 
40 

' 50 
40 
35 
30 
25 

. 15 

75 
75 

J- 60 
. 1 4 0 

-75 
100 
50 
25 
75 
40 
85 
75 
50 
50 
$0 

Memuriyetin nev ' i 

* 
Çamaşırcı 
Kapıc ı . 
Yetişmiş, hastabakıcı 
Hizmetçi vesaire 

K » » 
» » 
» » 

Stajiyer hademe 
Boyacı ve badanacı 
Marangoz 
Demirci 
Elektrikçi 
Çamaşırcı 
Terzi 

Kemik ve Mafsal veremlileri 

Eczacı kalfası 
Makinist ve etüv memuru 
Şoför 
Aşçıbaşi 
Aşçı 
Kapıcı 
Bahçıvan-
Berber 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı 
Hizmetçi vesaire 

> . » . 

Antakya hastanesi 

Laborant 
• ' " ' . > 

Eczacı kalfası 
Makinist ve etüvcü 
Şoför 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Terzi 
Boyacı ve badanacı 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Arabacı 
Yetişmiş hastabakıcı 

Aded Ücret 

2 60 
1 40 
5 50 
4 40 
7 3â 

12 30 
34 25 
10 15 
1 75 
1 75 
İ 60 
1 85 
2 60 
1 60 

-
hastanesi 

1 , 75 
,. • ı ıoö 

1 85 
1 85 
1 50 
2 ... 40 
1 75 
1 50 
2 50 

12 40 
16 30 

. 1 0 25 

1 75 
1 60 
1 75 
1 75 
1 60 
1 60 
1 . 25 
1 60 
1 75 
1 60 
1 75 
1 40 
1 50 
1 50 
1 40 
3 . 5 0 



Memuriyetin nev'i 

— Ö/İ8 — 
M f et Ücret 

Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

î&tajiyer İademe 

İskenderun hastanesi 

İTakinist ve kaloriferci 
Eczacı kfalfası 
Marangoz 
f|hçıva| 
Boyacı ve badanacı 

Aşçı yamağı 
Kapıcı 
Arabaeı 
yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

» » » 
i..:., * * * 
Stajiyer hademe . 

Muayene ve tedavi evleri 

H a d e m e 179 

Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi 

Baş mürebbiye 
Mürebbiye 
Usta 

.Terzi 
JBerber 
.Bahçıvan 
^Çamaşırcı 
Aş§ı 
.Aşçı yamağı 
ICapıcı 
Hizmetçi vesaire 

Leylî Tıp Talebe Yurdu 

jŞlektriİkçi 
Daktilo 

40 

1 

4Q 
40 
& 
40 

25 
» • * . 

15 

'25 

100 
60 

125 
100 

"•'"75 
60 

..r'50 
-İS) 
?50 
75 

"25 
40 
40 
35 
30 

50 

Memuriyetin neV'i 

Şoför 
"İ; 

Şöiör muavini 
ÇÎmaşır muhafızı 
Çîrber 
ffüöü 
Mhçıvan 
ftlhancl: 
Aşçıbaşı 
Afçı 

•» 

• , > • 

Hizmetçi vesaire 
> » 
\» » 
» . » 
» t» 

Baydarpaşa Emrazı Sâriye 
hastanesi 

Makinist ve ettivcü 
foför 
îfeacı alfası 
aşçıbaşı 
*&şçı 
Yetişmiş1 hastabakıcı 
'Hastabaİncı 
Hizmetçi vesaire 

> y> 

Marangoz 
Berber 
Boyacı ve badanacı 
Kapıcı 
iâborant 
Kaloriferci 
Terzi 

izmir Emrazi Sâriye ve 
' _ hastanesi 

Bâborajıt 
Eczacı kalfası 

^Çamaşırcı 
"Berber • 
Marangoz 
İTakinist ve etüvcü 

"Boyacı Ve badanacı 
rferzi 

MM 

1 
İ 
2 
İ 

12 
12 
1 
4 
1 
2 
% 
2 
2 
2 
5 

11 
90 

Ücret 

80 
(50 
40 n 
40 
30 
50 
25 
M 
fcö m 
4b 

m 
m 
35 
30 
25 

ve Îstüâiye 

1 
1 
1 
1 
1 

'4 
12 
17 
10 
: 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Îstüâiye 

1 

-1 
1 

76 
W 
% 
?5 
50 

*& 
^40 
35 
25 
15 
50 
60 
40 

"60 
•1§Q 

fio 

ea 
•75 

.50 
^40 
m 
İ75 
$0 

£50 



- ü / i d -
jy^muriyetin nevi 

>£rabajp 

.yetişmjş hastabakıcı 

Hizmetçi vesaire 
Hademe 

» 
^Kapıcı 

1 
1 
2 
4 

"5 
10 
6 
1 

Elâzığ Cuzzam hastanesi 

^Eczacı, kalfası 
ĵjftakinjşt ve tephirci 
ve Etüveft) 
Lâburant 
Kaloriferci 

(Makinist 

^Çamaşırcı 
"Boyach ye badanacı 
-Kapıcı 
-^Berber 

.Aşçı jramağı 
-"Bahçıvan 
'^etşmjş hasta bakıcı 
"Basta bakıcı hizmetçi ve saire 

" • » . • ' . • » ' ' . » » » 

» > > > » 
> » » » » 

Doğum ve $ocuk bakımevleri 

^Makinist ve kaloriferci 
-Hasta: bakıcı 
-Aşçı 

Çamaşırcı 
Yetişmiş hasta bakıcı 
Hasta bakıcı hizmetçi ve saire 

» » » » » 
> > » > » 
> > . ^ » » 

Adana Sıtma Enstitüsü 

LLabupant 
1? Bahçıvan 
^Hadepe 

2 
27 
12 
12 
13 
10 
6 

£3 
48 
84 

40 
60 
50 

35 
30 
25 

v40 

75 

125 
60 
75 

M 
M 
€0 
*40 
*50 
^ 0 
-25 
^50 
-50 

40 
- İ5 
:̂ 80 
-25 

75 
40 

^60 
40 
50 
50 
40 

30 
**25 

75 
„60 
^35 

BÎBmuriyetm nev'i Aded Ücret 

Sıtma Mücadele mıntakalan 

Jlüstaljzır 
^|öför * 
^Bademe 

Trahom mücadelesi 

Hasta .bakıcı 

17 
19 
10 

75 
15 
75 
52 
İ2 

mmMucmSki^ 
^iademe 

Sâri salgın hastalıklar mücadelesi 

•&J 
Şoför 

Afyonkarahisar tephirhanesi 

--Makinist 1 
Hademe .1 

Ankara emrazı zühreviye hastanesi 

vHastajbakıcı . 2 
^Hademe' 2 

Çamaşırcı 1 
Aşçı : ı 

60 

35 

,30 

'25 

İB5 

40 

80 

.90 

.25 

35 
İ30 
50 
5̂0 

Ankara deri ve tenasül hastalıkları muayene 
ve tedavievi 

Hademe 2 40 

'Xamir deri ve tenasül hastalıkları muayene 
ve tedavi evi 

Hademe 2 

Frengi mücadele mıntakalan 

Müstahztr 
le 

6 
22 

40 

60 
25 



Memuriyetin nev'i 
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Aded Ücret Memuriyetin nev'i 

Verem dispanserleri 

Hademe 

Hastabakıcı 
» 

2 
10 
2 
4 

Etimesgut ve diğer sıhhat merkezleri 

Şoför ve kaloriferci 
Arabacı! 
Aşçı 

ü a deme 

Kapıcı 
Hademe 

Sıhhi müze (İzmir) 

Çoruh hastanesi 

Pansumancı 
Eczacı kalfası 
Makinist ve etüveü 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Terzi 
Boyacı ve badanacı 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Arabacı 
Yetişmiş hastabakıcı 

30 
40 
50 
40 

1 
9 
9 
9 
33 

1 
2 

85 
40 
50 
30 
25 

40 
30 

50 
75 
75 
60 
25 
60 
75 
60 
75 
40 
50 
50 
40 
50 

Aded Ücret 

Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 
> » » 

> » » 
Stajiyer hademe 

Ebe talebe yurdu 

Aşçı 
Çamaşırcı ve etüveü 
Kapıcı 
Hizmetçi 

» 

Elâzığ hastanesi 

Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansumancı 
Şoför 
Aşçı 
Aşçı yamağj 
Terzi 
Kapıcı 
Bcrker 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Demirci 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

» » » 
» > » 
» » » 

Stajiyer hademe 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
5 
6 
8 

10 

40 
35 
30 
25 
15 

60 
50 
40 
35 
30 
25 

75 
60 
50 
75 
75 
25 
60 
40 
60 
60 
75 
75 
60 
30 
40 
35 
30 
25 
.15 

Zat işleri 

Daktilo 

Adliye Vekâleti 

Levazım ve Daire Müdürlüğü 

Daire müdürü 1 

100 
75 

140 

Daktilo 
Şoför ; 

Başodacı 
Müvezzi 

» 
Motosikletli müvezzi 
Bahçıvan 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

75 
140 
75 
60 
50 
75 
75 



Memuriyetin nev'i 

Bahçıvan yardımcısı 
Odacı 

» 
Gece bekçisi 
Meydancı ve kapıcı 
Elektrikçi 
Telefonu 
Kaloriferci 

» muavini 
Marangoz' 

» yardımcın 
Asansörcü. 
Denkçi 
Hamal 

Aded 

1 
20 
21 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

- D / 8 t ^ 
Ücret 

50 
50 
40 
50 
40 

120 
75 

120 
50 

100 
50 
30 
60 
50 

2556 numaralt kanun mucibine* kurulan 
merkez bürosu 

Daktilo 
» 

Temyiz mahkemesi 
Daire müdürü 
Şoför 
Müvezzi 
Başodaeı 
Elektrikçi 
Kaloriferci 

* muavini 
Telefoncu 
Meydancı 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Odacı 

» 

Adli tıp işleri V. M. 

Kaloriferci 
Müvezzi 
Aşçı 
Kapıcı 
Gardiyan 

1 
4 

1 
2 

12 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 

12 
82 

1 
1 
1 
1 
3 

100 
60 

120 
120 
60 
60 

100 
100 
50 
75 
40. 
50 
40 
50 
40 

50 
30 
30 
30 
40 

Memuriyetin nev'i 

Gardiyan 
Odacı 
Şoför 
Tıbbı adli odacıları 

Aded 

2 
6 
1 
7 

Vilâyet müteferrik müstahdemleri 

Mübaşir 
Kaloriferci 

- » • 
Telefoncu 
Kapıcı ve gece bekçisi 
Meydancı 
Odacı 

'* 
• > 
Gece bekçisi 

Ceza ve tevkif evleri 

Başgardiyan 
» 
» 

Birinci smıf gardiyan 
V ' » • >• • 

İkinci .» •» 
Üçüncü » » 

» » > 
Arabacı 
Şoför 

». 
» • ' • • ' 

Elektrikçi 
» 

Makinist 
Hademe 

» 
Ruhanî memurlar 
Aşçı 
Aşçı, çamaşırcı ve hamamcı 
Haricî hastane hademesi 

» ı- » » 
îmam 
• » 

Usta 

428 
1 
i 
1 
1 
1 

60 
59 

m 
6 

12 
55 
60 
60 
73 

202 
505 
257 

i 2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
1 
3 

11 
8 
1 
8 
4 

Ücret 

30 
80 
75 
25 

40 
60 
40 
40 
80 
30 
40 
35 
25 
85 

100 
85 
75 
60 
50 
40 
30 
25 
30 

100 
85 
75 
50 
40 

100 
40 
80 
1 

40 
30 
25 
20 
50 
1 

85 



m 
f ip ı ve Kâdiffro ti, M. 

•Memuriyetin nev'i 

%ücellft 

refiki 

Foto&ta memuru (Fotoğrafçı) 
V » refiki 

"Daktilo 

^aloncfti 
^ece Çliçisi 
^aşodicı 
Odacı 

&m 
2 
* 
ı 
a 
1 
•1 
1 

^ 
A 

-33 
4 
3 
2 

•1 
1 

16 

'$&fet 

^ 0 
35 
75 
50 
40 

Ü 0 
75 
'75 
^0 
^40 
-30 
30 
30 

-§0 
40 
40 

Memuriyetin nev'i • 

%daçı 
* • » . -
• ». • ' 

%IP*ÇI 
İtüvezzi (birisi bisikletlidir) 

» 
Oefteıfei 

• 
Kadastro ve tapu^&Bmt 

Daktüb 
» 

^Taloncu 
» 

MüvezzI 
Mutâşîr 
Odacı 

-Aded 

17 
m 
m 

& 
'•i4t 

->4 
3 

&syeti 
, .** 

7 
20 
28 

1 
1 

16 

Ücret 

30 
$5 
1 0 
40 
so 
W 
40 

-50 
^40 
4̂Q 
30 
40 
50 
30 

Maârif Vekâleti 

MERKEZ 

"Yabancı. memleketlerdeki 4alebe 
Müfettişliği kâtipliği [1] 
' Yabaricı memleketlerdeki talebe 
7laıüf ettişliği kâtipliği 
^Tele^aeu 
Tamirit ustası 

^Müve&i 
3%iîtfüo 

: Odacı . 
Gece bakeisi 
Odacı i 

"Kapıcı : 
afiahgıvtıı 
Takipti 

^ Şoför 
Daktilo 

1 
1 
ı 
3 
1 
1 
1 
1 

34 
1 
1 
1 

r-t 

1 
1 

14 
75 
:60 
60 
75 
-75 
50 
7̂5 

*40 
.-*60 
±m 

60 
420 
100 

^100 

[1] Ecnebi olabilir. 

Neşriyat 

-Pedalcı 
•Mürettip ve mücellit 

acırak 
•;Türk tarih kütüphanesi yardımcısı 

-Kütüphane fiş memuru 
•^Sevk Shemuru 
-Tevzi > 
«Takip » 
^Mecmaa musahhihi ve idare memuru 
?' Paketçi 

Fotoğraf 
» çııwğı 

Araştırıcı 
» 

^ Musaahüı 
» • • 

- Daktilo 
» 
» 

Odacı 
Müvezzi 

1 
l 
1 
1 
1 
1 

.1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 

, 1 
-2 

2 
1 

£ 4 
2 
1 
1 

100 
.100 
:so 

50 
i60 
i60 
fe60 
;60 
%75 
40 

100 
40 
75 

t60 
:ıoo 
*75 
^75 
^60 

85 
30 
40 



nm^ 
flfoamriyetin nev'i &âg& Ücret 

VİLÂYETLER 

Müşavirlikve mâ afif idareleri oda-
«âarı 
Ulmşavirlik ve maarif idareleri oda

cı 

Yüksek öğretmen Ofeu&u 

Aşçıbaşı (iki yamağiyle) 
Afçı kabası 
Kaloriferci ve tamirci 
Hastabakıcı 
Başhademe 
Hademe 

Siyasal BügÜer Okulu 

-Aşçıbaşı 
Aşçı kalfası 
*A$çı yamağı 

Hademe 
» 
^ 

daktilo 
^Kaloriferci ve elektrikçi 
TJahçivan 
Tamirci 
Not teksir memura 

» » 
^Mücellit 

1 

1 
1 
i 
2 
7 

14 

1 
1 
4 
1 
7 

15 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

120 
30 

100 
5P 
60 
80 
«5 
20 

120 
«0 

•-.-ao 
-m 
•40 

m 
w 

120 
50 
75 
75 
50 

100 
Gazi: öğretmen okulu ve Eğitim Enstitüsü 

'Kâtip ve daktilo 
"Daktilo 
Laborant 
Fennî tesisatçı 
Fennî tesisatçı muavini 
Demir işleri ustası 
Tahta işleri ustası 

'Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 

-85 
-75 
75 
210 
10Ö 
100 
100 
:İ20 
120 
75 

i$0 

Mfinıariyetin nev'i Afe>& 

Şşîör 1 
Hastabkıcı 1 
B&şhaâe&e - 1 
Hademe 2 

» *l 
' » SŞ 

» 6 

Güzel Sanatlar Akademim 

Jjâboratuvar ve ders aletleri mu
hafaza memuru 1 
Resim galerisi hademesi 4 
Hademe ve kapıcı 10 

> ^ <5 

Ücret 

100 
75 
60 
ŞO 
# 
30 
20 

60 
30 
40 
30 

Kaloriferci 

Hesapçı 

Teknisijşen çırağı 
Kaloriferci 
tBahçivan 

* 
Bekçi 

-Başhademe 
Hademe 

» 

Rasathans 

2 
r2 

25 
50 

75 
60 
75 
40 
£0 
40 

#50 

30 
25 

Cumhur Başkanlığı ¥ilârmonjk Orkestrası 

'fsl-alon ye caz orkestrası müzisye
ni (ecnebi olabilir.) 
Baktilo 
Bademe 

rAnkara Devlet Konservatuvarı 

Daktilo 

Enstrüman tamircisi 

İdare tgetauru 

210 
100 
•50 
1*0 
*30 

75 
100 
100 
,«5 
»50 
Iİ0 
* 3 W 
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Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Daktilo 
Makyaj stajiyeri 
Hademe 
Daktilo 
Bilet satıcısı (aynı zamanda dak
tilo olarak çalışacaktır) 
Mâlzemeci 
Erkek frizörü 
Kadm » 
Erkek terzi (aynı zamanda san
atkârların giydiricisi) 

» > » 
Kadm terzi (aynı zamanda san
atkârların giydiricisi) 
Elektrikçi (Enstallatör) 
Bilet kontrolörü 
Gardropçu 
Sahne gardropçusu 
Sahne ve atelye işçileri 
Hademe 

Bahçıvan 
Elektrikçi ve kaloriferci 
Şoför ' 
Aşçı 

» yamağı 

IAse, orta ve öğretmen okuUart 

Elektrikçi ve kaloriferci 

Mütef erıik müstahdem 
Aşçı . 
, > 
» 

Hademe 
* 

Maarif Matbaası 

Kapıcı 
Gece bekçisi 
Hademe 

1 
3 
6 
4 
18 
3 
3 
5 
25 
850 
601 

40 
75 
40 
100 

100 
120 
75 
75 

140 
100 

140 
100 
50 
50 
60 
170 
50 
40 
25 
20 
20 
100 
100 
100 
120 
50 

85 
75 
60 
50 
50 
75 
60 
50 
40 
30 
20 

40 
30 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Hademe 
Derleme müdürlüğü 

Prevantoryom ve sanatoryom 
Eczacı kalfası 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Demirci (tamirci) 
Boyacı ve badanacı 
Marangoz 
Makinist ve etüvcü 
Daktilo , 

Şoför 
» 

Aşçıbaşı 
t> kalfası 
» yamağı 

Arabacı 
Bahçıvan 

» 
Terzi 
Kapıcı ve santral memuru 
Hastabakıcı 
Laborant 
Başhademe 
Gece bekçisi 
Hademe 

Kütüphaneler 
Mücellit 

» 

Muhafız 
Hademe 

' • • • • • » 

» ve bekçi 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
5 

25 
10 

1 
1 
1 
2 
5 

10 
20 
20 

İstanbul Arkeoloji Müzesi 
Eski eserlerin muhafazası encü
meni huzur hakkı [1] 

30 

60 
85 

100 
85 
60 

100 
120 
85 
*0 

100 
50 

100 
50 
25 
60 

100 
60 
60 
50 
40 
40 
50 
50 
40 
30 
20 

100 
85 
75 
60 
50 
50 
40 
30 

30 

[1] Ayda sekiz içtimai geçmemek üzere her 
içtima için maktuan 8/t lira. 



D/25 
Memuriyetin nev'i 

Bilet meraurlariyle salon ve kü
tüphane hademeleri 
Eski eserlerin tamircisi 
Hademe ve bekçi 

» » 
Kimya lâboratuvarı hademesi 
Fotoğraf ve lâboratnvar hademesi 

Topkapt Sarayı Müzesi 

Bahçıvan 
» 

Odacı 
Müeellit . 
Marangoz 
Kurşuncu 
Duvarcı ve sıvacı 

Türk ve İslâm Asarı Müz 

Fotoğraf ve duhuliye memuru 
Hademe 

» ve gece bekçisi 
Hademe 

Vilâyetler müzeleri 

Fotoğrafçı 
» yardımcısı 

Memur 
Müze hademesi 

» bekçisi 
» » 

Makinist ve elektrikçi 

Adcd 

5 
1 

36 
18 

• 1 
1 

1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

esi 

1 
4 
5 
1 

1 
1 
2 
8 

10 
1 
2 

Ankara Etnografya Müzesi 

Ücret 

40 
60 
30 " 

• 25 
40 
30 

60 
30 
25 

100 
75 

100 
75 

60 
30 
25 
50 

170 
50 

210 
40 
40 
75 

100 

Memuriyetin nev'i A( 

Ankara Arkeoloji müzesi 

Başhademe 
Hademe 

İzmir Müzesi . 

Tamirci 
Hademe 

Konya Müzesi 

Başhademe 
Hademe 

Anıtları koruma heyeti 

Fotoğrafçı (Ecnebi olabilir) 
» yardımcısı 

Odacı 

Ayasofya Müzesi 

Bilet ve fotoğraf satış memuru 
Hademe 
Bahçıvan 
Gece bakçisi 

Hatay Müzesi 

Daktilo ve kâtip 
Hademe 
Bekçi 

Bursa Müzesi 

Hademe 

Bölöve bürosu 

led 

1 
2 

1 
5 

1 
4 

1 
1 
1 

1 
7 
1 
1 

1 
1 
2 

1 

Ücret 

50 
30 

50 
30 

50 
30 

210 
75 
30 

60 
30 
40 
30 

75 
30 
30 

30 

Gece bekçisi 
Başbekçi 
Hademe 

1 
1 
5 

40 
50 
30 

Hademe 
> 

Müzeler 

Hademe ve bekçi 
» » 

Hafriyat ve harabe bekçisi 
» » » 
» » » 
» » » 

1 
8 
4 

44 
23 

8 

40 
30 
30 
30 
20 
10 

İdare 
» 
» 
» 
> 
» 

memuru 
» 
» 
» 
» 
> 

40 
30 

Ticaret, sanat okulları ve enstitüleri, bölge sanat 
okulları, meslek ve bilûmum akşam okulları 

1 
6 

18 
36 

101 
29 

210 
120 
100 
S5 
75 
60 



D/26 
Memuriyetin nev'i 

Hastabakıcı 
> 
» 

Usta 
•» 

> 
» 
» 
» 
* 
» 

Şoför 
Aşçı (Yamağiyle beraber) 

» » » 
» » » 

Kaloriferci 
» 
» 
» 

Bahçıvan 

» 
Hademe 

» 
» 
» 

Sürveyan 

İstanbul Üniversitesi idare 

Aded 

9 
1 

11 
4 

21 
40 

8 
33 
40 
23 

1 
2 
3 
8 
9 
3 
6 
5 
2 
o 
AJ 

2 
3 
8 
1 

48 
153 
586 
80 
10 

heyeti 

Mütehassıs müstahdemler 

Camcı ustası 
Elektrik makinisti 
Kartograf desinatörü 
Elektrik makinisti 
Marangoz ve tamirci 
Radyoloji enstitüsü yardımcı maki-
nisyeni . . ' . 
Dişçi okulu teknisyen yardımcısı 
Laborant 

Teknisyen 
» 
> ' • 

Elektrikçi 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
6 

10 
2 
3 
1 
1 

Ücret 

60 
50 
40 

260 
210 
170 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
75 
85 
75 

100 
75 
60 
85 
50 
75 
60 
50 
40 
50 
40 
30 
20 

170 

120 
100 
100 
85 
50 

er A 

50 
100 
60 
40 
60 
50 
40 
50 

- Memuriyetin nev'i 

Başhemşire 
Hademe 

> 
» 
» 
» 
» 
» 

• » 

Ankara Dil, Tarih - Coğrafya 
* 

İnzibat memuru 
Kaloriferci 
Tamirci 
Bahçıvan 
Not teksir memuru 
Elektrikçi 
Müstahzır 
Mütehassıs müstahdem 

» » 
Kütüphane yardımcısı 
Çiltçi 

Daktilo 
» 

Müteferrik müstahdem 
Fars dili enstitüsü okutmanı 
Hademe 

» 
» 
> 

Aded 

3 
19 
45 

113 
178 

63 
217 

31 
3 

fakültesi 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

, 2 
7 

18 
2 

Türk inkılap tarihi enstitüsü 

Dosya memuru ve daktilo 
Hademe 

Uzmanlar 

Fotoğrafçı 
Desinatör 
Kartoğrafçı 

1 
1 

1 
1 
1 

Ankara Hukuk fakültesi 

Kaloriferci 
> 

Daktilo 
Kaloriferci yardımcısı 

1 
1 
2 
1 

Ücret 

50 
60 
50 
40 
30 
25 
20 
15 
10 

100 
120 
100 
100 

85 
85 
75 
75 
85 
50 

100 
60 

100 
85 
50 

140 
60 
50 
40 
30 

100 
30 

170 
170 
170 

100 
85 
75 
60 



Memuriyetin nev'i 
— D/27 

Aded Ücret 

Aşçıbaşı 
Aşçı yamağr 
Bahçıvan 
Dosya memuru ve daktilo 
Hademe 

Ankara Fen fakültesi 

Daktilo 
Laborant 
Makinisyen 
Şoför 
Hademe 

Yüksek Mühendis Okulu 

Ustabaşı 
Atelye ustası 

Harangoz 

Elektrikçi 

Tesisatçı (Kalorifer ve su) 
Laborant 

Lâborâtuvar makinisti 
Matbaa makinisti 

Lâborâtuvar ateşçisi 
Kalorifer ve mutfak ateşçisi 
Kalorifer ve mutfak ateşçisi 
Daktilo (lisan bilen) 

Aşçı 
Aşçı yamağı 
Başhadçme 
Hastabakıcı 

» 
Mutfak ve sofra hademesi 

1 
2 
1 
1 
3 

16 
10 
10 

1 
4 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
5 

100 
40 
75 
75 
50 
40 
30 
25 

85 
85 

100 
140 

50 
40 

140 
120 
100 

:7_5 . 
120 

75 
120 
75 

120 
100 

85 
60 

120 
100 

60 
40 
40 
3 0 . 

140 
75 
60 

120 
40 
50 
50 
40 
40 
30 
25 

Memuriyetin nev'i 

Mutfak ve sofra hademesi 
Yatakhane hademesi 

» » 
Bahçivan 
Kapıcı 
Bekçi 

» 
Lâborâtuvar hademesi 

Okul .hademesi 

Teknik okulu 

Kütüphane daktilosu 
öğretim bürosu dakilosu 
Hesap işleri daktilosu 
Not teksir memuru 
Not teksir memuru yardımcısı 
Atelye şef i 
Elektrikçi 
Demirci 
Torna frezeci 
Tesviyeci 
Kaynakçı 
Lâborâtuvar ustabaşısı 
Lâbortuvar işçileri 
Modelci ve maketçi 
Maraangoz 
Kaloriferci 
Şoför 
Laborant 
Gece bekçisi 
Başhademe 
Kapıcı 
Hademe 

Hastabakıcı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Berber (kalfasiyk beraber) 

^ded 

5 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
14 
5 
12 
12 
12 

Ücret 

20 
40 
30 
25 
15 
50 
40 
40 
30 
40 
30 
25 
40 
30 
25 
20 
15 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
5 
5 
5 
1 
1 
2 
1 

85 
75 
75 
85 
75 
210 
170 
140 
140 
140 
140 
170 
120 
170 
100 
100 
100 
85 
60 
75 
50 
30 
40 
20 
75 
120 
40 
75 



— D/28 
Memuriyetin nev'i 

Bahçıvan 
Bahçıvan yamağı 
Yapı tamircisi 
Hademe 

» 
» 

Gece bekçici 

Yatılı talebe 
Siyasal Bilgiler Okulu 

Aded 

İ 
1 
1 

20 
5 

10 
2 

kadrosu 
420 

Ücret 

75 
40 

100 
40 
30 
20 
60 

Memuriyetin nev'i 

Yüksek öğretmen Okulu 
Gazi öğretmen Okulu ve Terbiye 
Enstitüsü 600 
Öğretmen Okulları 1700 
Köy Enstitüleri 16400 
Yüksek Mühendis Okulu 350 
Teknik Okulu 450 
Ankara Devlet Konservatuarı 200 
Meslekî ve Teknik öğretim Müste
şarlığına bağlı Okullar 3000 

Aded Ücret 

192 

Nafıa Vekâleti 

Daktilo 

Daktilo 

Yüksek Fen Heyeti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 

Şose ve Köprüler Reisliği 

Baş makinist 
Daktilo 

1 100 

1 120. 
1 100 
1 90 

1 260 
1 90 

Demir yollar ve Limanlar İnşaat Reisliği 

Daktilo 
» 
» 

Mavici 
» 

Bekçi 

1 120 
2 100 
1 85' 
1 75 
1 60 
1 50 

Nafta Şirket ve Müesseseleri Reisliği 

Daktilo 1 85 

Hukuk Müşavirliği 

Daktilo 1 100 

Zât İsleri Müdürlüğü 

Sevk- memuru 
Fiş memuru 

Malzeme Müdürlüğü 

Daktilo 
Kayıt memuru 

1 100 
1 120 

Daire müdürü 
Müracaat memuru 
Daktilo 

Elektrikçi ve telefon makinisti 
Santıralcı 
Asansörcü 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Marangoz 

> 
Tevzi memuru 

» I» 
» » 

Şoför 
Gece bekçisi 
Bahçıvan 
Bahçıvan muavini 
Bahçe amelesi 
Başhademe 
Hademe 

Neşriyat Müdürlüğü 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
4 
13 
46 

Fotoğrafçı 

90 
90 

170 
100 
100 
85 
75 
140 
70 
50 
120 
70 
140 
75 
75 
70 
60 
120 
50 
85 
50 
40 
75 
60 
50 
40 

210 



Memuriyetin nev'i 
D/29 — 

Aded Ücret Memuriyetin nev'i 

Desinatör 
Daktilo 

» 
Mavici 

1 
1 
1 
1 

120 
140 
85 
120 

Vekâlet Muhasebe Müdürlüğü 

Daktilo 
Kayıt memuru 
Takip » 
Tevzi » 

Tesellüm ve sevk memuru 
Gümrük memuru 
Tesellüm memuru 

» » 
Ambar memuru 

Ambar ve sevk memuru 
Mutemet 

Daktilo 
Mâvici 
Tevzi memuru 
Sıhhiye hademesi 
Bekçi 

» 
Odacı 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

10 
10 
10 

100 
120 
80 
80 

Şose ve köprüler reisliği 

Mutemet ve ambar memuru 2 

Aded Ücret 

TAŞRA 

Demiryoîlar ve limanlar inşaat reisliği 

210 
170 
120 
100 
140 
120 
100 
85 

120 
120 
100 
100 
60 
50 
50 
50 
40 
40 

75 

Ta§ra odactlan 

Odacı 
» 

8 
10 

40 
30 

85 

90 

6 
1 
5 
4 

. 75 
75 
'50 
40 

Nafıa şirket ve müesseseleri reisliği 

Daktilo 1 

Konya Ovası Sulama İdaresi 

Hesap işleri heyeti tahsildarı [1] 4 

Su tevzi müstahdemleri 

Kanal kolcusu [1] 
Savakçı 

» 
Baraka bekçisi 

Konya Ovası Sulama İdaresi 

İdare müstahdemleri 

Telefon makinisti 
Marangoz ustası 
Demirci 

» 
Santral memuru 
Telgraf hat çavuşu [1] 
Odacı 
Gece bekçisi 
Bahçivan 
Şoför 
Fidancı 

[1] At mubayaa ve besleme masrafları kendi
sine ait olmak üzere süvari olacaktır. 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

85 
100 
100 
50 
50 
75 
30 
40 
35 
85 
50 



Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Daire Müdürü 
Şapiroğraf 
Daktilo 

» 
» 
» -

Telefon makinisti 
Elektrikçi 
Santralci 
Muakkip 

Müvezzi 
Marangoz 
Kaloriferci 

Bahçıvan 
Asansorcü 
Baş odacı 
Odacı 

» 
» 

— D/30 — 
İktisat Vekâleti 

Aded 

1 
1 
7 

10 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 

. 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

15 
30 

Ücret 

170 
100 
120 
100 
85 
75 

140 
m 

85 
100 

85 
85 

140 
100 
85 

100 
85 
75 
60 
50 
40 

Memuriyetin nev'i 

Şoför 
Motosiklet şoförü 
Gece bekçisi 

.:.-» 

VİLÂYETLER 

Zonguldak mmtakasi İktisat 

Daktilo 

» 
» 

Telefoncu 

Tezkere memuru 

Aded 

1 
1 
2 

Ücret 

140 
85 
60 

Müdürlüğü 

1 100 
1 
1 
1 
1 
1 

Mmtaka İktisat Müdürlüğü 

Daktilo 
» 

Odacı 
» 

Kolcu seyyar 
' » 

3 
3 

19 
18 

5 
6 

»o 
75 
85 
75 
60 

85 
75 
40 
30 
60 
50 

Daktilo 

MERKEZ 

Hususi katem 

Teftiş heyeti 

Münakalât Vekaleti 

1 100 

Daktilo 1 85 

Kara nakliyat dairesi reisliği 

Daktilo 1 100 
2 75 

Deniz nakliyat dairesi reisliği 

Daktilo 1 100 
2 75 

Liman hizmetleri dairesi reisliği 

Daktilo 3 75 

Su mahsullen ve avcılığı müdürlüğü 

Daktilo 1 75 

Tarife ve ticaret dairesi reisliği 

Daktilo 1 100 

Muhabere ve mürasele müşavirliği 

Daktilo 1 85 

Hukuk müşavirliği 

Daktilo 2 100 



- D/31 
Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Zatişleri ve sicil müdürlüğü 

Daktilo 

Daktilo 

Fotoğrafçı 

Levazım müdürlüğü 

Neşriyat müdürlüğü 

Levazım müdürlüğü 

Daire müdürü 
Elektrikçi 
Marangoz 
Şoför 

Müvezzi 

Vekil hademesi 
Başhademe 
Sıhhiye hademesi 
Hademe 

Kapıcı 
Gece bekçisi 

TAŞRA 

100 
75 

Seferberlik müdürlüğü 

Daktilo . 1 

Muhasebe müdürlüğü 

Daktilo 1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 

10 
25 
2 
4 

İstanbul Mıntdka Liman Reisliği 

Daktilo 

Motor makinsti 

Serdümen 
Telefoncu 
Tayfa 
Odacı 

1 
2 
3 
3 
2 
1 

10 
4 

75 

85 

85 

260 

140 
100 
100 
120 
100 
75 
60 
75 
60 
60 
50 
40 
40 
50 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

60 
50 
85 
75 
50 
50 
40 
30 

İstanbul getı/tii muayene, mesaha ve tasnif fen 
heyeti 

Daktife - 1 
Odacı 3 

60 
30 

İstanbul mıntakasına bağlı tâli liman reislikleri 

Motor makinisti 1 
Tayfa 2 

İzmir ımntaka Uman reisliği 

Daktilo 1 
Motor makinisti 1 
Tayfa 3 
Odacı 1 

Mersin m%ntaka Uman reisliği 

Tayfa . 2 
Odacı 1 

75 
40 

50 
75 
40 
30 

40 
30 

Mersin mtntakasına bağlı tali Uman reislikleri 

Tayfa 3 
Odacı 1 

Samsun mtntaka liman reisliği 

Motor makinisti 1 
Tayfa 2 
Odacı 1 

Trabzon mıntaka liman reisliği 
Tayfa 2 
Odacı 1 

Zonguldak mtntaka liman reisliği 

Daktilo 1 
Tayfa 3 
Odacı 1 

Yüksek deniz ticaret mektebi 

Hademe 11 
Aşçı 1 
Kapıcı 1 

30 

75 
40 
30 

40 
30 

40 
40 
30 

30 
60 
40 



D/32 — 
Memuriyetin nev'i 

Nakil Vasıtaları 

Güverte lostromosu 
Makine » 
Ateşçi 
Tayfa 

Aded 

1 
2 
6 
6 

ücret 

60 
60 
50 
40 

Memuriyetin nev'i 

Deniz şoförü 
Güverte lostromosu 
Hademe 

Komiserlikler 
Odacı 

Aded 

1 
1 
2 

1 

Ücret 

75 
60 
30 

30 

Ticaret Vekâleti 

MERKEZ 
Daktilo 

» 

Şoför 

Dış ticaret 

Ataşelik daktilosu 

Zatisleri ve Levazım Müdürlüğü 
Daire Md. 
Telefon makinisti 
Elektrikçi [*] 
Kaloriferci 
Başodaeı 
Bahçıvan 

3 
9 -
8 

17 
1 

2 
10. 

ç/u 
1 
I 
2 
1 
1 
1 

120 
100 
80 
75 

120 

150 
100 

140 
120 
100 
75 
60 
75 

Odacı 
» 

Gece bekçisi 
Kapıcı 
Evrak tevzi memuru 
Motosiklet şoförü 

VİLAYETLER 

Mıntaka ticaret müdürlükleri 
daktilosu 

» 
» 
» 
» 

Odacı 
» 
» 

20 
20 

o o 
2 
2 
1 

4 
3 
5 
2 
1 
7 
9 

30 

45 
40 
50 
45 
75 
75 

100 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

Ziraat Vekâleti 

MERKEZ 

Daire müdürü 
Elektrikçi ve santralci 
Elektrikçi muavini 
Makinist 
Kaloriferci 
Evrak takip memuru 

[*] Biri makine tamircisidir. 

120 
120 
50 
85 
140 
75 

Muakkip, 
Müvezzi 

Bahçıvan 
Bahçivan yamağı 
Odacıbaşı 
Odacı 

Şoför 
Motosiklete! 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
20 

7 
1 
1 

60 
60 
50 
85 
35 
75 
40 
40 
30 

140 
85 



— D/33 — 
Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Tamirci 
Marangoz 
Telefoncu 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Odacı 

» 
Daktilo 
Daktilo (Bir yabancı dil bilmesi 
şarttır).. 

M erk es laboratuvarlart 

Makinist 
* 

Daktilo 
Baş hademe 
Hademe 

Bahçıvan 
Arabacı 
Marangoz 
Marangoz yamağı 
Kaloriferci 
Bahçivan 
Laborant 
Seyis 

Veteriner servisleri 

Odacı 

1 
1 
1 
8 
12 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
2 

40 
80 
79 

85 
120 
75 
50 
50 
60 
50 
100 

170 

120 
100 
75 
50 
40 
30 
85 
50 
75 
50 
85 
50 
60 
50 

40 
30 
25 

Bakteriyoloji seroloji ve Jufeasihha müesseseleri 

Makinist 
Bahçivan 
Arabacı 
Hademe 

Marangoz 
Laboran 

1 
1 
2 

30 
5 
1 
3 
6 

120 
60 
50 
40 
30 
75 
75 
60 

Teçhizat depom 

Şevkiyatçı 
Hademe 
Arabacı 

1 60 
3 40 
1 50 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Zooickni müesseseler 

Hademe 
». 

Bakıcı 

Aygır depoları 

Seyis 
> 
» 

Nalbant 
Baş ahım 
Mürebbi yamağı 

10 
5 

10 

25 
58 
30 
5 
5 
2 

înekhane ve numune ağıllan 

Kâhya 
Çoban 

. » 
Çiftçi 

5 
35 
10 
2 

40 
30 
40 

50 
40 
30 
60 
60 
75 

50 
30 
20 
40 

Hayvan sağlık memurları ve nalbant mektepleri 

Nalbantbaşı 
» 

Nalbant 
Başhademe 
Hademe 
Aşçı 
Bahçıvan 
Marangoz 

Hayvan hastalıklariyle mücadele 

Süvari gardiyanı 
Piyade gardiyanı 

40 
21 

Şoför 

Makinist 
» muavini 

Şoför 
Çırçır ustası 
Çiftçibaşı 

Merinos isleri 

Pamuk işleri 

5 
19 
6 
6 
3 
3 

100 
85 
85 
40 
20 
75 
60 
60 

50 
40 

75 

100 
75 
85 
85 
75 
60 
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B/36 
Memuriyetin nev'i 

Ziraat servisleri 

Mütehassıs ustabaşı 
» » 
» » 
» » 
» » 

Seyyar öğretici 
» » 
» » 

Odacı 

Zirai mücadele 

Makinist 
Odacı 

Aded Ücret 

Çiftçibaşı 
Usta 
Kır bekçisi 
Soğuk hava cihazı makinisti 

» » » 
Marangoz ustası 

Demirci ııstabaşısı 
» ustası 

Tornacı ustası 
Tamirci 
Kunduracı ustası 
Revir yardımcısı 
Kaloriferci 
Muakkip 
Daimî tarla ve bahçe amelesi 
Kaloriferci 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

10 
5 

2 
4 
1 
1 
2 
1 

29 
6 

40 
26 
17 

Mücadele enstitüsü ve istasyonları 

Fümigatuvar makinisti 
Bahçıvan 
Bahçıvan 
Odacı 

Islah ve deneme istasyonları 

Makinist 

60 
50 
50 
60 
50 

120 
100 
120 
50 
60 
75 
75 
50 
60 
75 
50 
50 

210 
170 
100 
85 
60 

100 
60 
40 
30 
25 
25 

100 
30 
40 

100 
40 
30 
35 
30 

85 
75 

Memuriyetin nev'i 

Makinist muavini 
» » 

Çiftçibaşı 

» 
Daimî işçi 

Başmakinist 
Makinist muavini 
Çiftiçabı 

Bahçe ziraati işleri 

Bağcı veya bahçıvan 
» » » 
» » » yamağı 
» » » » 

Daimî işçi 
» » 

Zeytincilik muakkibi 

Makinist 
Hademe 

Hademe 

İpekçilik Enstitüsü 

İpekçilik İstasyonları 

Makinist mektebleri 

Aded 

2 
6̂  
6 
6 
8 
19 
45 
4 
4 
3 

9 
8 
8 
8 
25 
30 
3 
4 

1 
1 

Ücret 

75 
60 
85 
75 
60 
40 
30 
100 
50 
50 

85 
75 
60 
50 
40 
30 
60 
50 

100 
30 

Motor Döküm ustası 
Demirci 
Marangoz 
Tesviyeci 

Tohum Temizleme evleri 

Baş makinist 
Makinist 

Orta Ziraat mektepleri 

Bahçıvan 
Bağcı 
Eşcar bahçıvanı 
Çiftçibaşı 
Aşçı 

30 

1 
1 
1 
1 

5 
20 
150 

5 
4 
5 
4 
5 

120 
100 
100 
100 

170 
100 
50 

60 
85 
75 
85 
75 



Ö/S6 
Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Demirci 
Marangoz 
Makinist ve şoför 
Hademe 

Tavukçuluk Enstitüsü 

Tavukçu başı 
Bahçıvan 
Korucu 
Tavukçu 
Hademe 
Şoför 

Teknik Ziraat Okulları 

Çiftçi başı 
Koyun kâhyası 
Sığır kâhyası 
Baş bağcı 
Baş bahçıvan 
Baş fidaucı 
Marangoz, 
Demirci 
Baş makinist 
Şoför 
Çiftçi 

5 
5 
5 

15 
5 

43 

60 
100 
75 
40 
30 
20 

75 
75 
40 
50 
30 

100 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
3 

85 
85 
85 
85 
85 
85 
100 
75 
140 
100 
75 

Memuriyetin nevî 

Kâhya 
» 

Bağcı 
Bahçivan 
Fidana 
Demirci 
Aşçı 

» 
Gece bekçisi 
Çamaşırcı 

Aded 

6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

12 

Teknik Bahçıvanlık okulu 

Sığır kâhyası 
Baş bağcı 
Baş bahçavan 
Baş fidaucı 
Marangoz 
Baş makinist 
Şoför 
Aşçı 
Bağcı 
Bahçivan 

Çamaşırcı 

Umumî müfettişlik müşavirleri 

Odacı 8 

Jeret 

75 
60 
50 
75 
75 
75 
85 
75 
60 
40 
50 

85 
85 
85 
85 
100 
140 
100 
60 
75 
75 
60 
50 

30 



Nakil vasıtaları kadroları 



I No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Büyük Millet Meclisi 

1 
1 
1 

1 
X 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

111 
1 

1911 

1912 
1908 

1970 

1983 

1997 

1998 

1985 

295 
1980 

Komyonet 
Motosiklet 
Kamyon 

» 
» 

Kamyonet 

Kapalı kamyonet 

Kamyon 

» 

» 

Kamyonet 

> 
» 

Kamyon 

Şevrole 1937 
N .S .U . 
.Studebakeı 

> 
» 

Dodge 

» 

Ford 

» 

Şevrole 

AEBO 

> 
Opel 
Fort 

335978 
217030 
27366 

27365 
27368 

3275/Y 

8009 

155941 

57995 

274869 

5018 

5041 
1322 

99829 

Meclis hizmetinde 
Evrak tevzi işlerinde 
Yeni Meclis binası inşaatı, fidanlık v 
işlerinde 

» > > 
Yeni Meclis binası inşaatı, fidanlık v 
işlerinde (Riyaseti Cumhurdan naklen 
Yeni Meclis binası inşaatı, fidanlık v 
işlerinde (Millî Müdafaadan) 
Meclis inşaatına mühendis, usta ve i 
linde (Millî Müdafaadan) 
Yeni Meclis binası inşaatı, fidanlık v 
işlerinde '(Millî Müdafaadan) 
Yeni Meclis binası inşaatı, fidanlık v 
işlerinde (Millî Müdafaadan) 
Yeni Meclis binası inşaatı, fidanlık v 
işlerinde (Millî Müdafaadan) 
Yeni Meclis binası inşaatı, fidanlık v 
işlerinde Millî Müdafaadan) 

» » » 
Muhaf !z bölüğü hizmetinde 
Riyaseti Cumhur Dairesinden naklen 
(Millî saraylar müdürlüğünde.) 



Başvekâlet 
1 112 Hizmet kamyoneti Opel Blitz 

76 Motosiklet 

1 2 » 

Harley Daviteon 

4189 Başvekâlet Devlet matbaası Resmî g 
ziatı ve evrakı matbua ve icabınd 
nakliyatında kullanılır 

3704853 Başvekâlet Devlet matbaası Resmî g 
ziatı ve evrakı matbua ve icabınd 
nakliyatında kullanılır. Evrak tevzi 

3803094 Evrak tevzii 
Mühim ve müstaeel evrakm sevk 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

370 

1919 

255 
327 
280 

Motosiklet 

Motosiklet 

» 

Kamyonet 
(kaptıkaçtı) 
Otobüs 

Kamyonet 

Kamyonet 

Servis arabası 

Bisiklet 

> 

B. N. AV. 

» 

Fort 

Linkoln 

Baver 
Diyamant 

> 
» 

Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 

721225 Haber toplama, evrak ve bülten t 
sair müstacel işlerde 

660090 Haber toplama, evrak ve tevziatı ve 
tacel işlerde 
Haber toplama, evrak ve bülten t 
sair müstacel işlerde. 

5555757 Etimesgut Radyo istasyonu ile stüd 
da irtibat vazifesi görür 
Radyo dinleme ve radyo neşriyatı is 
lışanların naklinde 
Etimesgut ile şehir ve ambarlarla 
arasında eşya ve malzeme naklinde 
Rardyo artistlerinin ve müzik alet 
şınmasında kullanılacaktır. 

H.. 96591 Takip, tefi ile sesalma, radyo 
filim, fotoğraf ve sair işlerde 

Dört bisikletten üçü her türlü tevz 
de, biri Etimesgut istasyonu pasif k 
lerinde 



i No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyet 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü* 

131 Otobüs Pört 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

132 

133 
1941 

1942 

1943 

1944 

134 
135 
136 

Kamyonet 

v » 
Kamyon 

- » 

Kamyon 

» 

Kamyonet 
» 

Kamyon 
». 
» 

Fur 

» 
» 

» 

> 

- » 

» 

» 
» 
» 

77-6050 A. 

18/4870136 

C/157899 
B. B. 

18/6480493 
B. B. 

18/6468741 
B. B. 

18/6480389 
B. B. 

18/6480539 
18/6488941 
18/6680706 
18/4414144 
18/4298422 
99.T.80500 

Merkez ve civan meteoroloji istasyo 
ki işlerin takip ve kontrolü ile ilmî 
müşahedelerde kullandır. 
«15-V-1940 tarih ve 3827 numar 
nun muvakkat maddesinin son fıkra 
halen elde mevcut bir adet 93 nu 
77 — 6050 A. motor numaralı ve 2 
bedel mukabilinde 29 - IX -1937 tarih 
bayaa edilmiş olan otomobil yeni o 
nıncaya kadar otobüs plâkası taşım 
kullanılmakta devam edilecektir». 
Eşya, alât, malzeme ve müstahdemin 
tı ile her türlü tevziat, tatbikat işler 
lanılır. 

» » » 
Seyyar meteoroloji istasyonları iş 
kullanılır 

» 
» 
» 

> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 



1 
1 
1 
1 
$ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

88 

2 

8 

137 
138 
139 
140 

2 
4 

1969 
432 
48 
— 

• — 

.— 
—. 
—. 
31 
30 
— 

— 

,̂ _ 

» 
» 

• » 

» ; • 

» 
Motosiklet 

» 
» 

• . » 

» 
• » • 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bisiklet 

Sandal 

» 

» 
» 

Harley 
N. S. U. 

» 
Zündap 

». 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

N. S. ü. 

• 99.T.8049S 
18/5200141 
18/5200124 

81.T.5157738 

38.WŞ.D.2626 
T.S.601 
T.S.601 
315899 
315830 
314849 
315838 
315248 
315146 
315833 
315829 
406050 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
.» 

Seyyar ve sabit meteoroloji ist 
rasat ve irtibat işlerinde kullanılı 

Meteoroloji istasyonlarının rasat 
işlerinde kullanılır. 
Deniz, göl, nehir meteoroloji rasa 
kullanılır. 

. Sepetli motosiklet 
307 Kamyonet Şevrole 
308 » » 

Kamyon 

Motosiklet 
1987 Kamyon 

Maliye vekâleti 

Austin 

836573 
837591 

46958 

Evrak tovziinde 
Damga matbaası işlerinde 

» > 
Türkiye Cumhuriyet Merkez ban 
kanın kıymet ve eşyasının naklinde 
Vekâlet evrak tevziinde. 
Maliye Mektebi inşaat ve hizmetle 



3 No. Nevi Markan Motor No. Tahsis edilen isin mahiye 

Kamyonet 
Motosiklet 

Millî piyango müdürlüğü 
Piyango kürreleriyle sair nakliyatta 
Mevcut bisiklet motosiklete tahvi 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

1 

1 

1 
"1 ' 
1 
1 

1 

i 

2 

107 

263 

428 
425 

11 
256 

283 

220 

Motosiklet 

Bisiklet 

Motosiklet 
» ' 

Bisiklet 
» 

Bisiklet 

» 

» 

[(Sepetli) Tryumf 

» 
» 

Rudge 

Tryumf 
» 

Elfa 
Hergules 

N.S.Ü. 

Kudge 

83867/62785 

694561 

100630 
100880 
453749 
469316 

16340731 

701 

Merkezde evrak gönderilmesi ve 
hizmetlerin yapılması. 
Merkezde evrak tevzi edilmesind 
hizmetlerin görülmesinde 
istanbul gümrükler evrak ve sair 
Edirne » > » 
Memurların Reyhaniye'ye gidip ge 
Memurların Kapıkule'den Edirn 
ağaç'a gidip gelmeleri işinde. 
İskenderun Gümrük Başmüdürlüğü 
tevzi işlerindÜe kullanılacaktır. 
Mersin Gümrük Müdürlüğünde evr 
de kullanılmaktadır. 
İskenderun giriş gümrüğü memurl 
barlara gidip gelmeleri işinde kolla 



Dahiliye vekâleti 

1 
1 
1 

193 Motosiklet 
468 » 

•• t » 

Tryumf 
Şitay 

¥l B. S. A* 

1000637 Evrak tevriinde 
20421 > » 
78759 > » (M. M. ¥ . den almmıgt 

Kamyonet 

4 Kamyonet 
5 Motosiklet 
0 > 

Şevrole 

Şevrole 
N. S.U. 

Birinci umumî müfettişlik 
3528628 Emniyet işlerinde ve müteferrik hizme 

Dördüncü umumî müfettişlik 

6795916 Emniyet işlerinde ve müteferrik hizme 
212892 > > » 
292893 » » » ' . 

X 

M İ 

1 
X 

t 

Otomobü 
'. » -

» 
> 
» 
» :'': T" 

"•• » . : ? 

* 
^ 
» • 

v ; . : * 
» : • " ' * * ; 

> 
. » 

> .-

• % ' 

1 

' T : 
V 
ş 

.,"-. 
" ; • • 

rr 

. f •:. 

Buik 
Stdebaker 

> 
Ford 
Itinkolen 
Pakart 

» .. 
Jîp 
Pakart 
Buik 
Şevrole 
Buik 
N.S. U. 

> 

Emniyet umum müdürlüğü 

911375 Em. ü . Md. hizmetinde * 
194777 > » > ' . * • 

' 184755 ^ » » 
505635 » » > 
77108 Riyaseti C. takip 
4442 Ankara Em. Md. 
3834 » » 

159423 » • ' . » • 
305784 istanbul emniyet müdürlüğü hizmetin 
31358 » » » 

1920546 » » > 
198334 İstanbul polis mektebi hizmetinde 
236180 Emniyet umum müdürlüğü 
236183 » » » 1 



i-it. 
s 

iv 

00 

rH 

O 
r-l 
CM 

- fi/44 
S S"5 

A CO îO ''S4, TT ÇO 
n ev ov ©s es o-

oo t— 
co-
o» 

CO CO 
O) C5 

•us 
co 
O) A A A A A 

• A A A ' ' * • * 
lf5 ITS »O 

A A A A A A A 

(M irs irs 
<N CM 

O O Q Q O O i n , i O O O o O O O o O O O O O O O O O O O U 5 i r 3 U S W 5 i O l « 

. ^ A A A A A A A A A A A A A A A ' ğ 

e* -H 

A A A A * A A A S «S 

.73 A A A A A 

09 
V ( 5 * A A A A 

A A A A A A A A ^ A A A A A A p ^ 

S 

4 
A A A A A 

O 

:© 
IS 

a o « H « co 
r-»-IO VC-••«O;: (Mi Tf OO t— rJH 
«o- «©• 
(M «S. 
CO 

T * O 
T-i " O . «*t+ «Or' irs- irs; ıra _ _ _ _ 

Tt+" O : ır>! ı-+ H (D t » l l î ıfl l ö 

co co t -
O . CO r-ı 
0O' t— O 

CM cn o oo «cıra 
CO TtH CO CO CO Q - 0 0 00 00 00 00 

rjH: .CO" Çrf «O <£>. CM >* , irs ura US 
O ; «D irs- "~ ~" '"" 

8 8 
co 
00 

co. co <M co ea irs irs ıra irs 

oo oo oo oo 

8 8 8 ' 
irs irs \a 

CM co 
co „35 . 
00 00 00 

88 " 

CO <£> 
"* «O 

irs irs ıra r-ı 

o H a oo w H 
O CM O ıH- CM rH 
irs m - irs irs ıra ıra 
TH TH r-l r-l r-l rH 
İÛ 40 çg JO ( û © 

^ ^ . ıİ-4 

. t i - I C({:'flCÖ * H Ç; * OT ^ ( K . A « ^ * * A * 1 A ft A « A A O İ ^ ft A A A A 
. es. . . 5fc . «3 . ı s *£ 

i 

i 

3 
1 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

*jpy 



A A A A §Ş 
IC « . . . _ _ . 
«g A A A A A A A A A A A A % A ^ g ^ * *> * § £ : £ £ A Â: 
r l r-t r-l rt fi rH ı-fc r-l 

• O X Û 
<* M * fc^fc* 

lO 

10 m in. ta .-. «© co «o «o; t§ c» t - t - t* j£ 
.W W lO lO' «J 16 Ift ift Ifl ıft ift lA.-iA. O © Q O O S © -© • Ö t - © • © © 
(O (O (O «O tO. CO_ «D. «Oz SOz «O; «O. «Cs «O; O i - S « ^ ift g W7W ^ ^ « ^ i ^ i 
ıs. r*. t*. t** t̂ . r̂  l->» ha. •>., t—, l^. h»», h-»,' «*; <Rı 05 CNT C5 *3-"«s fli •«•» h-. rs. t«« P- t» t« l> t - t < t*" t - t - ' t - - t - t-î !>• " * ; o © - > ı> t- b~ 

• '7* :Ö A A A A A A A A A A A A 
-.3 TJ 
S A A A A A :p 

A A A A S , g ^ - g . 

£•» 3 A A A A A A A A A A A A «, >» 

i 3 
:3 A ,Ö A ir! 

S 

.9 

I 
"S 

A A A A S 

A A A - * 

A A 
• S 

• « ' 2 * 3 t»^ 
75 A" Ş A S- A .& 

S. 
'o 

+j . ' 2 A • A 

Ğ • ; S S § * A ^ 
•S Bl S-
-9 • s • * *« •% 

J2 A A A A A 5 A A A A A A A A A A A A g A ,£ A -O A «g § 
Ö "£ 1* 'O © E * Cö 

I 
O (M t - O <M H Çfi OJ CO..CO 00 f- H M lO (M t" • .•«* m -P ÇlGÇ> Ç> 
W O ıH İO Ç© fH 00 •<* (M- <£) O Ol O <M ^ r- O. ©'- O <MS İM, O <N ı ö ı o ı n < o o i o 6 0 . o o ı o N i ö m m ı f t i o . ioifiı. m- tf5 .o ı& 
r l H H. O- İ M - t »f- ^ İ< H H rt -H rt rt H- rt- n-i-r*- r-l- r-l "r-l 

T H T H t - O M » O W 
© <N 00 <M CÎ tH fM CN4 
ç © CO «O <£> © . . Ö © © 
» A «©••• © «© m vra £o «s 
O C© (S (S vpi KS . U5 Ut> 

^;- ".:,--;V;. 
* f c . S ı 

( * * • • 

^'4 

A A A A * ^ * A A A A A' A A A A, A A A Öİ | ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 3 ' * ^ * 
5Zİ Ö M > PQ 

v , -***»ı» - J iu f t l „»•),?«• (•{«•» | f r ^ 

t 
K 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

fi.fi ıH fi fi fi rt rt H rt •-« fi fi fi H r-l fi H, ıH H «HıH »H H H^ H rt H-j .H • rt - H r^ H 

http://fi.fi


s 3 
l1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

--

1 
1 
1 
1 
3İ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

N a 

" **"" »• 

Nevi 

Motosiklet 
, » 
, t i ^ , » 

.v^-iltvr. > 
;.¥';^. :;v » 
: , ^ - , '• » 

; - ; T ; - ; - » 
• " f : ' * ' # : ' . % 

-.'*' ğJŞ? > 

> 

:";Mrr > 
» 
> 

"^ » 
< : » 

> 
» 

- -— 

.rJ:.-d* 
. - ! ; . ; . . ' , : ' . i - - . • 

tm-% 
' . • : ' • ' ; ' 

• : , : . « • • - • 

• ' • • ' ' • • : * ' : " ' 

V,;¥.-."-
; ; ,fe; 

' ı " T 

V" 

•'- > -. v 

. " ~ i 

* ' } 

f:,y/ : ~ * , : ... 

Deniz motörü 
> 

W!" > ' 
•< * Ç - - > 

» 
» 
» 

^ î Deniz motörtt 
> • 

* 
> 

> 
- > 

» 
Deniz sandalı 

> 
' • ^ » 

-... 

Maıfraşı 

N.S.U. 
> 
» . -'. Vİt:

 ! 

» " ' ' ; ^ ; . i 

» . :> T "^ 

> • • 

> • . ! ;! - - . ^ i " ; ': 

B . M. W . :rlW::: 
Vander 
N. S. U. 

> - . ; . • : • • • . • 

fij£.m 
NJ3.U. 

> 
» 
> 
» 
» 

' ' i ' 

istarlink 
Skritk 
Şevrole 

Dizel 
Polandar 

Motor No. 

255019 
255029 
255027 
255015 
246014 
217025 
217027 

255011 
255013 
255021 
255026 
226179 
255014 
255015 
255016 
255028 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Antalya Emniyet müdürlüğü 
> » 
> » 

Hatay » 
» > 

> 
» 
» 
» 

Bursa Emniyet müdürlüğü 
> » » • 

Konya Emniyet müdürlüğü 
t .». • > 

Trabzon Emniyet müdürlüğü 
> .» 
> > 

Erzurum Emniyet 
Kars > 

^ 
> 

müdürlüğü 
> 

Kayseri Emniyet Müdürlüğü 
Malatya » 
Samsun > 
îçel » 

Deniz taşıtları 

1033 

837231 
705020 

5118 
29991 

» 
> 
s> 

İstanbul Emniyet müdürlüğü 
> > 
> > 

Kocaeli > 
» » 

Hatay » 
îçel > 
Trabzon > 
istanbul » 
Çanakkale » 
Tekirdağ > 

> 
> 
> 
> 
» 
» 

. > 
> 
» 
» 
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1 
^ No. Nevi 

i 
i 
i 
i 
i 
t 
2 
2 
i 
2 
2 
S 
2 
* 
İ 
3 
2 

i 
% 
i 
4 
3 
i • 
1 
i 
1 
I 
i 
1 

Bisiklet 
» 
» 
» 

• * . ' 

» 
» 
» 

• » 

"» ' 
» 
». 
» 
» . 
» 

' » 
• • ' . » . 

• > 

» 
» 
» 

• * • ' 

> • 

» 
• • » 

» 
» 
» • • 

Markan 

N.S.U. 
» 

Diaman 
, i 

N .S .U . 
» 
» 
» 

B.S.A. 
N.S.Ü. 

* 
5>-

» 
» 
> 

* * 
> 

Hudson 
N.S.U. 
Baner 
Pilips 
Muhtelif 
Diaman 

» 
Grüçke 
B.S.A. 

» 
» 

Dimant 

' j -

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Malatya Emniyet Müdürlüğü 
Gaziantep. » 

112545 » > 
1İ1254 » » 

Denizli > 
Aydm > 
Kütahya > 
Eskişehir > 

54871 Balıkesir » 
Niğde > 
Elazığ > 
Kocaeli » 
Muğla > 
Konya > 
Giresun » 
Trabzon » 
İçel » 
içel » 

618240 îçel » 
Kocaeli > 
Antalya > 
Diyarbakır > 

» . . • 

» 
» 

> 
» 
» 
» 

» 
> 
» 
» 
» 
> . 

• » 

' > 
» 
» 
» • 

.» 
» 
> 

1075932 Burdur Emniyet Müdürlüğü 
1112529 Kırklareli > 
1561302 Amasya » 

54989 Antalya > 
54968 İsparta » 

1112552 Bolu » 
1112587 Tokad > 

» 
» 
» 
» 
» . 
» 



Süvari hayvanları 

Aded 

45 
45 
10 

Bedelleri 

200 
200 

Tahsis edilen yer 

İstanbul Em. Md. 
Ankara Em. Md. 
Memurlara ait olup 
Devletçe iaşe olunan 

Umumî kıymeti 

9 000 
9 000 

Jandarma genel komutanlığı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

290 
60287 
60251 
60252 
60264 
60288 
60254 
60256 
60268 
60269 
60270 
60271 
60051 
60052 
60053 
60266 
60261 
60277 

Ernt oto mehili 
Motosiklet 

» 
» 
» 
» 

• > 

> 
Kamyonet 

» 
» 
» 
> 
» 
» 

Motosiklet 
» 

' > 

K ad î lak 
Norton 
N.S.U. 

» 
* 

Norton 
N.S.U. 

» 
Şevrole 

» 
» 

.* 
» 
T> 

» 
N.S.U. 

» 
» 

431795 
4333 

212891 
2552^9 
255248 

4871 
212894 
255290 

1687695 
2079362 
1439765 
1687669 

47168 
47178 
47103 

255246 
212895 
27214 

Reisicumhur muhafazası vazifesinde 
J. Gr. K. karargâhı hizmetinde 

> > > 
J. Subay okulu tedris işlerinde 

» » > 
Ankara "V*. J. A. koruma işlerinde 
Ankara V. J. A. Koruma işlerinde 
1. Umum Mf. J. K. Diyarbakır koru 
5. J. Er. Okul A. K. 
Gazianteb V. J. A. 
UrfaV. J. A. 
6. J. Er O. A. K. 
Diyarbakır V. J. A. 
Siird » 
Mardin » 
İstanbul V. J. A. koruma işlerinde 

[*] M. M. V. makbuz mukabilidir. 



< 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Nö. 

60272 
60273 
60274 
60260 
60258 
60257 
60259 
60255 
60253 
60265 

290 
60280 
60281 

6279 
60276 
60282 
60283 
60285 
60285 
60286 
60289 
60290 
60291 
60292 
60293 
60294 
60295 
60296 
60297 
60298 

Nevi 

• 
Motosiklet 

> 
T> 

> 
> 
» 
> 
» 

» 
» 

Erat bineği 
Kamyonet 

. . " ' * ' • 

> 
Motosiklet 
Arazi binek 

> 
» 
» 
» 

Kamyonet 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hasta otomobili 
Motosiklet 

» sepetli 

Markası 

N.S.U. 
» . -. 
» 
» 
» 
> 

. .» ' 
> 
» 
» 

Sütütpeyker 
Pord 

» 
» 

T.V.N. beyanki 
Doç 

» 
» 
» 
» 

, » 
» 
•» 
T> 

» 
» 
> 

östen 
Tirytmf 

•» 

Motor No. 

14738 
15277 
15278 

217026 
217028 

25525 
8282 

255244 
212895 
255252 
191427 

18-6680725 
18-6585077 
18-6688237 

64868-100865 
22459 
22358 
11632 
10592 
96Û9 
7530 
9046 
7314 
6208 
6639 
2077 

11202 
1210648 

C. C. 469 
C. C. 496 

Tahsis edilen işin mahiyeti 
1 

Antakya V. J . A. koruma işlerinde 
> * > 
> » > 

Bursa » » 
Urfa » » 
Mardin V. J . A. koruma işlerinde 
S i i r d V . J . A . » » 
Diyarbakır V. J . A. koruma işlerind 
Mhf. Tb. Koruma işlerinde 

» » » 
Reisi C. koruma işlerinde 
Mhf. J . Tb. hizmetinde 
J. Gn. K. karargâhı hizmetinde 
j . Sb. Ö. hizmetinde 
7.,T. Er. O. A. K. 
Urfa V. takib Bl. K. 
Mh. J . Tb. K. ihtiyat 

» » » 
Van J. takib Bl. K. 
Mardin J. Takip Bl. K. 
Mhf. J . T. hizmetinde 
Van takip Bl. 
Mardin Takip Bl. 
J . Mh. Tb. K. 
Urfa J. Takip Bl. K. 
Van J. takip Bl. K. 
Diyarbakır J . konak K. 
J . Mh. T b . K . 
Elâzığ V. J . K. 

* * 

[*] M. M. V. makbuz mukabilidir. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

60299 
60300 
60301 
60302 
60303 
60304 
60305 

Kamyonet 
Motosiklet 

» 
Kamyonet 
Motosiklet 

» 
» 

Pordson 
» 
» 

Pordson 

Yo. 24668 7. O. A. K. hizmetinde 

7024657 J. Mh. Tb. ihtiyat 

Hariciye vekâleti 

1 469 Motosiklet sepetli Korez 
1 Motosiklet Trmmph 

15 Bisiklet 

2318 Vekâlet evrak posta servisi için. 
» » » 

Sefaret ve konsolosluklar evrak tevzii i 

[*] 31. M. V. makbuz mukabilidir. 



-«1 No. Nevi Plâka No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

1 

1 

1 

1 

m 

3 
'— 
— 

B.14 
— 

' : 
— 

212 
40 

A. 104 
»310 

8 7 

\ 
2201 

Otomobil 

»' 
> 

» 
X 

Otomobil 

"> 

"'"' 

Hasta nakliye 
mobili 

» 

. » 

» 

» 

> 

> 

im 

oto-

Ford 

Fort 
> 
» 
'» 

Opel 
Ford 

> 
> 
» 
> 

Opel 
» 

Ford 

Şev role 
Fort 

Ford 

Fort 

» 

A.406050 Ankara sıtma mücadele mmtakasına bağ 
ve köylerin teftişinde 

18.505442 Ay'dın » » » 
18.4424481 Konya > > ^ 

2017801 Bursa > > > 
4126820 Balıkesir > > » 
1818520 Samsun > > » 
5266401 Kocaeli > > > 
2354049 Eskişehir » > » 

18.4127001 Antalya > > > 
18.2797078 İstanbul * ' > > 
18.4126694 Manisa > > » 

3818578 Kayseri > > » 
16808 Maraş > > » 

117264591) t , 
3259594J I ç e l 

6353473 Trakya » » » » 
5078063 . Umum sıtma mücadele müfettişliği m 

lanndaki merkez ve şubeleri teftişinde 
Etimesut Sıhhat merkezi mmtakasına 
köylerdeki hastaların nakillerinde. 

37868 B. B. İstanbul îskân Müdürlüğü emrinde 
kampında çalışmak üzere 

5289529 öazianteb Trahom mücadelesi emrinde 
rin göz tedavi işlerinde. 

Y. 4807633 Ankara Numune hastanesinde hasta na 

[1] Bu otomobiller 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesinin B bendinin ikinci fıkrası mucibince miatla 



Kaptıkaçtı 

Kamyonet 

303 

1230 
284 

283 
177 

» 
» ' 
» 
» 

» 
» 

• » 
» 

Fort 
» 

Ford A. A. 
Ford B. B. 

» 
Fortson B. B. T. 

üeseto T. 4. T.' 
Ford 

'426 » Nash 

2220 Kamyon Ford B. B. 
176 » ; » 

376 » Ford 

2112 Cenaze • otomobili » 
294 > . • " - " » . ' ŞcvroU 

3408926 Dördüncü umumî müfettişlik emrinde a 
salgm hastalık işlerinde ve diğer sıh 
metlerde 
Balta limanı kemik ve mafsal veremi 

': '' i"' f- , - nesinde hasta nakli için 
Çanakkale ve Muğla sıtma mücadele mm 
ları için. . 
Refik Saydam Merkez hifzıssıhha müe 
için. 
tstanbulda kemik ve mafsal veremlileri 
nesi için 
İstanbul Emrazı akliye ve asabiye ha 
için malzeme naklinde. 
Haydarpaşa hastanesi için malzeme nakl 
Erzincan hastanesi için malzeme naklin 

406049-406050 Zonguldak Hastanesi nakliye işlerinde 
18-4807647 İstanbul Sıhhat müdürlüğünde emrazı 

işlerinde. 
5119831 Ankara Sıtma mücadelesi nakliye işler 

88645 İstanbul emrazı akliye ve asabiye ha 
nakliye islerinde. 

30988 ! »"""• >.. ' » 
2210131 Tstanbul Leylî t ı p talebe y u r d u nakl iy 

rinde. 
86074 tstanbul Emrazı akliye ve asabiye h 

n ^ l ı j e ı§ 
18.3201310 Ankara Numune hastanesi nakliye işle 

5268078 tstanbul Leylî tîp talebe yurdu şubele 
sında nakil işlerinde. 

B. B. 3694774-18 istanbul İskân Müdürlüğü emrinde G 
kampında çalışmak üzere 
İstanbul Leylî Tıp Talebe Yurdu için n 
işlerinde 

18.4.451355 Ankara Numune hastanesinde cenaze na 
838710 Haydarpaşa Emrazı sariye ve istilüye 

nesinde cenaze nakillerinde. 



3 
î 
1 
1 

Jk. 

No. 

48 

6 

Nevi 

Motosiklet 
> 
». 

» 

Markan 

lı?dian 

B. M. W. 

T. W. N. ' 

Plâka No. 

40720 

70761 

200486 

1 

I 

1 
i 
î 
1 
1 
1 
2 

2 

3 

2 

4 

12 

» 

— Motorböt 

— Bisiklet 
— » 
— • » 

» [ i ] 
•» [1] 
» [1] 

— Fayton 

— Çift âtlı cenaze 
arabası 

» » 

— Çift atlı hasta bi
nek arabası 

» 

Çift atlı yük ara
bası 

Boznig 

N. S. ü 
Pejo 
N. S, U 

[1] Yeniden mubayaa olunacaktır. 

Tahsis edilen isin mahiyeti 

Merkezde evrak tevzi islerinde: 
Merkezde emrazı sariye işlerinde 
Bursa Sıtma mücadele mıntakasınm ş 
kontrollarmda. 
İstanbul Sıtma mücadele mmtakasmm 
ler kontrollarmda. 
îstanbul Emrazı akliye ve asabiye ha 
için 
istanbul Sıhhat müdürlüğünde emrazı 
işlerinde. 
Merkez müvezzileri için 
İskân umum müdürlüğü emrinde 
İskenderun hastanesi için 
Adana Doğum ve çocuk bakımevi için 
Balıkesir Doğum ve çocuk bakımevi içi 
Adana Sıtma enstitüsü 
istanbul Emrazı akliye ve asabiye ha 
ile Heybeliada Verem sanatoryomu emr 
Haydarpaşa Numune ve İstanbul Çocu 
tanelerinde cenaze naklinde. 
Erzurum Numune Hastanesiyle Diya 
Numune ve Elâzığ Cüzzam hastaneleri 
Etimesgut Sıhhat merkezinde ve Manis 
razı akliye ve asabiye hastanesi emrin 
Erzurum, Diyarbakır Numune hastane 
Haydarpaşa Emrazı Sâriye hastane 
Heybeliada sanatoryomu için 
Etimesgut Hrfzıssıhha merkezinde ve 
rum, Diyarbakır, Sivas Numune has 



16 — öküz 

12 —' Merkep 

4 Katır 

rinde, istanbul Çocuk, İstanbul Akli 
Emrazı sariye, Antakya ve İsken 
Erzincan hastaneleriyle Heybeliada 
sanatory omunda eşya nakil işlerinde. 
(istanbul Akliye hastanesinde iki ar 
dır.) 
istanbul Emrazı akliye ve asabiye, H 
şa Emrazı Sâriye, izmir Emrazı Sâriy 
limanı Kemil ve Mafsal Veremi, Zong 
Elâzığ Cüzzam hastaneleriyle Eefik 
Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü için 
istanbul Emrazı akliye ve asabiye 
sinde. 
istanbul Emrazı akliye ve asabiye 
lenle Heybeliada Verem sanatoryum 
istanbul Emrazı Akliye ve Asabiye h 
için 

Yalova kaplıcaları müessesesi 

l 
1 
1 

Otomobil [I] 
27 Otobüs 
42 Kamyon 

Ford 
» 
»: 

18-1160259 
18.4942734 

B.B. 18.4315141 

Otobüs 

Kamyonet 

Yalova'da banyo servislerinde 
Yalovada banyo servislerinde ve gezi 
Yalova kaplıcalarına lâzım olan erza 
zemenin nakillerinde. 
Kaplıcalarla iskele arasmda yolcu n 

Kaplıcalar işletme idaresi nakliyat i 

[1] 3827 saydı kanunun muvakkat maddesinin (B) bendinin ikinci fıkrası mucibince miadı hitamına 



i No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
2 

367 

302 

704 

938 

Kamyonet 

» • 

> 

> 
» 

Motosiklet 

Bisiklet 
Araba 

Opelbelitz 

Şevrole 
Ford 

Şevrole 
Ford 

N. S. U. 

39 BR 4/125 

98 
B. B. 5.275542 

E.4495769 
7025949 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

98 

26 

Motosiklet 
(Sepetli) 
Kamyonet 

Kamyon 
Kamyonet 

Kamyon 
At ve araba 

Arda 

Fordson 

Doç 
Opel 

• 

2C07 

7035540 

1118/19526 
2539576.14 

C.39 

Adliye vekâleti 
îstanbulda Adlî tıp işleri umura müd 
de ölü ve deli nakline mahsus. 
Ankara Cezaevi mahpus ve mevkuf n 
îstanbulda Cezaevi mahpus ve mev 
linde. 
îzmirde ceza evi mahpus ve mevkuf na 
Bursa cezaevi mahpus ve mevkuf nak 
Vekâlet daireleri muhasebe ve evra 
tında. 

> » > 9 
îstanbul eeza ve tevkif evlerinde er 
mağa mahsus. 

Mütedayü sermaye ile idare edilen müesseselere ait nakil vasıtaları 

Ankara yeni ceza evi matbaa işlerinde 
ve saire taşımak. 
Ankara yeni cezaevi matbaa ve kun 
atelyeleri nakliyatı işinde kullanılma 
Ankara inşaat yeni cezaevi nakliyat 
Ankara inşaat yeni cezaevi işlerinde 
ve saire taşımak. 
Ankara inşaat cezaevi nakliyatına ma 
Ankara Çocuk ıslahevi işlerinde erz 
ire taşımak. 

[#] M. M. V. den alınmıştır. 



Kamyonet Şerrole 

1 
1 
1 
1 
1 

s 
11 
29 
2 

21 
13 
24 
79 
10 
1 
1 
6 
1 
i 
1 
1 
1 

» 
Motosiklet 
Motorlu kayık 
Kamyonet 
Motorlu kayık 

Balıkçı kayığı 
(Beş çifte) 

» > 
Yük arabası 
Saka arabası 
Beygir ve tay 
Kısrak 
Merkep ve katır 
öküz ve manda 

» » 
Kamyonet 
Deniz motoru 
Balıkçı kayığı 
Motosiklet 
Kamyonet 
Motosiklet 

» 
» 

Triyumi 
Skandiye 

Avan 

925579 Ankara mahkûm çocuk ıslahevi n 
rinde 
Zonguldak Maden cezaevi nakliyatı 
İmralıda posta işlerinde. 
îmralıda nakil ve balıkçılık işler 
Dalaman yeni cezaevi nakil işlerin 
İmralı muvasalasını temin ve ma 
işlerinde. 
İmralıda balıkçılık işlerinde 

İmralıda ziraat işlerinde. 
îmralı'da. 
îmralı'da nakil ve ziraat işlerinde 

» » » . 

» » . . . . . . 

Zonguldak yeni cezaevi nakil işler 
İmralı » > 
îmralı yeni cezaevi balıkçılık işle 
Karabük yeni cezaevi nakil işlerin 
Değirmisaz » » 
Maden > > 
Malatya » » 
Kayseri kadm » » 

2005 Bisiklet Vdler 

Tapa ve kadastro umum müdürlüğü 

Dairelere evrak tevziinde. 



9 

No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiy 

Maarif Vekaleti 

1 

2 

46 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Yük arabası 

Binek ve yük ara
bası 

Yük arabası 

* 

» 

Binek ve yük ara
bası 
Merkep 

Bisiklet 

Kamyonet Şevrole 

Ford 

173 Kamyon Şevrole 
Çift atlı yaymış 
yük arabası 

îzimir erkek lisesi 
Okulun erzak nakli için 
Prevantoryom ve sanatoryom: 
Müessese şehre uzaktır. iBnek ara 
sesenin günlük ve müstacel ve yük 
müessesenin içme suyunu nakli için 
Köy Enstitüleri arabaları : 
Ziraat işlerinde kullanılmaktadır. 
Aydın Bölge Sanat Okulu: 
Okulun ihtiyacı için satın alınacak 
kil için 
İstanbul Yapı Usta Okulu : 
Okulun erzak ve içme suyunun na 
Siyala Bilgiler Okulu: 
Okulun muhtelif nakil işlerinde 
Kandilli Rasathanesi: 
Eşyanın Rasathaneye nakli işlerin 
Vekâlet: 
Evrakın tevzii işlerinde 

777789 Teknik Okulu: 
Mubyaatta, levazım naklinde, mual 
se yetişmeleri için Beşiktaş - Yıldı 
ve tatbikatında 

18-4465812 Alacahöyük hafriyatında müteha 
melenin hafriyat mahalline naklin 
yat vasıtalarının şevkinde 

886010/3 Üniversite: Kadavra nakline mahs 
Eşya ve su nakline mahsus 



1 Kamyon veya oto
büs 

2 Binek ve yük ara-

Yük arabası 

Kamyon 

Eşya naklme mahsus 

Svas Erkek Öğretmen Okulu: 
Okul şehre uzak olduğundan binek ar 
öğretmenleri okula götürüp getirmek y 
arabası da taahhüt haricindeki ve gü 
ihtiyaçların nakli için 
Çamlıca Kız Lisesi: 
Okul şehre uzak olduğundan binek ar 
öğretmenleri okula götürüp getirmek v 
arabası da taahhüt haricindeki ve günlü 
yaçların nakli için 
Kandilli Kız Lisesi: 
Okul, Kandilli tepesindedir, Okulun erz 
tiyacını temin için 
Haydarpaşa Lisesi: 
Okulun erzak ve diğer ihtiyaçlarının 
den okula nakli için 
Edirne Lisesi: 
Okulun erzak ve içme suyunun nakli için 
Edirne Kız. öğretmen Okulu: 
Okulun erzak ve içme suyunun nakli içi 
Kastamonu Lisesi: 
pkulun erzak ve içme suyunun nakli i 
Bolu Ortaokulu: 
Okulun erzak ve içme suyunun nakli iç 
Buca Ortaokulu: 
Okulun erzak ve içme suyunun nakli iç 
Trabzon Lisesi: 
Okulun erzak ve içme suyunun nakli iç 
Aydın Ortaokulu: 
Okulun erzak ve içme suyunun nakli iç 
Ankara Erkek Meslek öğretmen Oku 
hir haricinde olduğundan şehirle irt 
temin için 



< No. Nevi Markası Plâka 

İ Kamyon 
1 • » • . 

1 > 
1 1 Motosiklet Orijinal phönniz 

2 Binek ye yük uru
bası 

2 Binek ve yük ara-

2 

1 Motosiklet 

•5 106.415 Furgon arabası 

12 Bisiklet 
4 Traktör 
1 Deniz motoru 

13 Yük arabası 
15 Binek arabası 

555272 

Tahsis sdilen isin mahiyeti 

Ankara Erkek Sanat Enstitüsü için 
Aydrn Erkek Sanat Okulu, şehir ha 
olduğundan şehirle irtibatını temin için 
İstanbul Yapı Usta Okulu için 
istasyonla Vekâlet, Vekâletle kırtasiye 
ve Devlet Matbaası, diğer Vekâletler ar 
kitap, mecmua ve kâğıt işleri 
Adana Erkek öğretmen Okulu: 
Okul şehre uzak olduğundan binek a 
öğretmenleri okula götürüp getirmek -
arabası da taahhüt haricindeki ve gün 
tiyaçların nakli için 
Erenköy Kız Lisesi: 
Okul şehre uzak olduğundan binek a 
öğretmenleri okula götürüp getirmek 
arabası da taahhüt haricindeki ve gün 
tiyaçların nakli için 
İstanbul Erkek öğretmen Okulu: 
Okul şehre uzak olduğundan binek a 
öğretmenleri okula götürüp getirmek 
arabası da taahhüt haricindeki ve günlü 
yaçların nakli için 
KöyEnstitüleri ders tatbikatında 
(Mütedavil sermayeden) > 
Köy Enstitüleri işlerinde. (Mütedavil 
yeden) : 

» 
» 

> 

> 
» 



' • # « { ' 

16 
170 
40 

• 
1 
% 
1 
2 
S 

44 
2 
5 
5 

12 
69 
28 
110 
17 
9 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

£,» 

137 
859 
127 

153 
677 

144 

2141 
2142 

5 

"'öküz arabası 
At 
öküz 
Merkep 
Motosiklet 

» 
» 

Deniz motoru 
Furgcn arabası 
Bisiklet 
Traktör 
Kayık 
Kızak 
Binek arabası 
Yük > 
öküz arabast 
At > 
öküz » 
Katır 
Merkep 
Kamyonet 
Temrin otomobili 
Motosiklet 

> 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
> 
> 

Kamyon 

Dünkor 
D.K.W. 
N.S.Ü. 

Sevide 
» 

N.S.Ü. 
* 
» 

Diyamant 
Boyer (B. 98) 
Triymf 
Zündap 
Adler 
N.S.U. 
Dürkor 
D.K.W. 
Bauer 
Şevrolet 

1139246 

• . . . . , - ; • - • • ' 

152800 
8508479 

44526 
8556 
9080 

86552 
465199 

314958 
24803 

320818 
1728162-1726419 

266968 
465958 

59459502 

» 
» 
» * 
> 

> 
» 
.» 
» 

* . 
»' 
> 
» 

Koy Enstitüleri ders tatbikatmda 
Koy Enstitüleri için 

» > > 
Koy Enstitüleri işlerinde 

». 
» 
».. 
> 
» 
•» 
» 

• > : • • 

> 
^ 
» 
» 

» 
> 
> 
> • 

» 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Koy Enstitüleri nakliye işlerinde 
» 
^ 
» 
> 
2) 

» 
* 
» 

• », 
> 
» 
> 
» 

» 
> 
* 
> 
» 
» 
» 
* 
> 

, » 
» 

. » 
> 

ders tatbikatmda 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
> 

> 
» 

* 
vasıtası 

» 
^ 
> 
» 

ders tatbikatmda 
» 
» 
> 

» 
> 
» • • ; 

Koy Enstitüleri nakliyatında (Müteda 
mayeden) 



16. 
3 

1 

i 
1 
% 
1 

1 

1 
1 
1 

No. 

1 

1 

153 
24141 

72 

42.351 
106-415 

2162 

Nevi 

Kamyon 

* 

> 
Otomobil 

Motosiklet 

Otobüs 

Markaa 

Şevrole 

OpelBiİM 
Şavrole 

> 
Ostin 
Şevrole 

Aııker 

Herküles 
D.K.W. 
Ford 

Motor No. 

1457857 

39BT9842 

838101 
47134 
47134 

276944 
276944 

B.B. 18.2.899.402 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

196 Kamyon 

1 2202 

1 2355 

1 199 

Köy Enstitüleri inşaat ve nakliyat 
(Mütedavil sermayeden) 

işl 

Maek 

» » » 
Köy Enstitüleri nakliye işlerinde (Müt 
sermayeden) 
Köy Enstitüleri ders tatbikatında (Mü 
sermayeden) 

Gazi Terbiye Enstitüsündeki muallimler 
tebe getirmek, hasta talebeleri hast 
tatbikat için talebeleri tatbikat ma 
götürüp getirmek için 

18.4.366.951 Prevantoryom ve sanatoryom, şehre u 
duğu için, doktorların müesseseye gid 
meleri ve lüzumu halinde hastaların 
hastanelere nakilleri ve müesseseye m 
alınması ieabeden ihtiyaçların temini 

4.833.854 İnşaat Usta Okulu civarındaki mal 
inşaat yerine taşımak için 
Şehir haricinde bulunan İnşaat Usta O 

, talebe ve öğretmen taşımak için 
2.135 Maarif Matbaasına kâğıt ve malzeme i 

let kitaplarının kâğıt, malzeme ve kita 
ve Maliye ve Gümrük Vekâletleri adma 
işlerin, kâğıt ve malzemesini getirme 
sılmışlarını yerlerine götürme iğlerinde 
davil sermaveden) 



199 Posta paketlerinin nakil ve matbaa 
dahili perakende tevzi işlerinde ( 
sermayeden ) : 

1 
1 
1 
1 

72 Otobüs 
Kamyonet 

> 
» 

Şevrole 
Acro 

> 
» 

Köy Enstitüleri nakil vasıtaları 

881.101 Köy Enstitüleri nakliye işlerinde 
Köy Enstitüleri hâsta öğrencilerini 

i 
1 

1 
i 
i 
i 
] 

i 
5 

» 

» 

> 
> 
» 
» 

Kamyonet 

¥ 
¥ 

¥ 
¥ 

> 
> 

Binek atr 

Hüdson 
Benz-Mersedes 

Şevrole 
Ford 
Şevrole 

» 
, » 

Nafia Vekâleti 

Demiryollar ve limanlar inşaat reisliği 

132501 Merkez etüd ve aplikasyon işlerind 
128570 » » » » 

E lââığ - Van KaHi 

321309 Elâzığ - Van hattında kontrol teşkil 
919070 
1487404 
838710 
723331 

2İ17Ö29 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
> 
> 
» 
» 

> 
> 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Yol inşaatı kontrol teşkilâtında k 
üzere 

1 
1 
1 
1 

» 
> " 

Kamyonet 

> 
> 

Şevrole 
Ford 

» 
> 

Diyarbakır -Cizre hattı . ' . . . . 

838101 Diyarbakır - Cizre hattında kontrol 
18.830586 » * * > 

1674721 » » » » 
18.482228 » > > » 



< 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

No. 

[**] 
» 
». 
» 
» 
9 
t 
» 

- » 
» 

Nevi 

Kamyonet 
» 
> 
» 
> 
9 
> 
» 
» 
9 

f ] 

Mı 

Şevrole 
» 
» 
» 

Şevrole 
> 
» 

Ford 
Şevrole 

» 

Ford 

Şevrole 
Doç 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiye 

18.142801 Diyarbakır - Cizre hattında kontrol t 
40.6049 » » » » 

16.647121 » » » » 
18.919067 » » > » 

3İ7533 > • » . » ' » 
1454572 * » » > 
4476771 * » » > 

18.918952 * » » » 
730769 » » » ^ 

2139245 » » » > 

Sivas - 2?rzurum fcott» 

1103215 Sivas - Erzurum hattında Erzurum -
arasında kullanılmak ürere 

4459253 » » » » 
» * » » 
» » » » 

XI] Kamyonet Doç 

Zonguldak - Kozlu Kattı 

8-838101 Zonguldak - Kozlu hattı inşaat kont 
tında 

51 
1 Şevrole 

Ereğli Umanı mtntaka müdürlüğü 

11982 Liman inşaatı işlerinde 

8u işleri reisliği 

2861-445725 Bursa ovası ıslahatı hizmetlerinde. 

(1] ÎH4 inşaat kadrosuna ddhüdir. 



Ford 

Doç 
Ford 

3845954 

11565 
3832946 

13-3832960 

18-4,88,5,517 

18-3811067 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

» 

» 

» 

» 

-

• - ' 

[••] 

» 

» 

» 

> 

> : • • • ' 

> 

v 

» 

• . . . * ~ 

Şevrole 

Ford 

» 

Şevrole 

Ford 

» 

» 

» 

» 
- .1 

Doç 
Şevrole 
Ford 

838101 

18-381089 

18-4879182 

7-454772 
: t î '•:••. 

13-3810864 

18-5-056301 

A. 6049 B 6050 

3831761 

18-4979194 

325997 
18-3810854 

Kemalpaşa ve Karacabey etüt ve 
rinde 
Manyas ve Susurluk etüt ve inşaat i 

» » » » 
Bergama ovasında Bakırçay ıslah 
inşaatı kontrolunda 
Marmara gölü civarındaki kanallar 
barajın ve Adala, Ahmetli regülâtö 
şaat kontrolunda 
Salihli, Turgutlu ve Manisa ovala 
ma kanallarının ve smai imalâtın 
kontrolü ile Gediz havzasındaki d 
Kumçayı ıslahatı etütlerinde 
Işıklı gölü ve Denizli - Sarayköy ov 
inşaatı kontrolunda 
Nazilli sol sahil ve Feslek regülât 
kontrol işlerinde 
Malatya, Derme, Sürgü ve Sultan 
at ve etütlerinde 
Adana'da Seyhan sağ taraf sulam 
inşaat kontrolunda 
Adana'da Seyhan sol taraf sulam 
inşaat kontrolunda 
Niğde -barajı inşaatı kontrolunda 
civan ıslahatı etütlerinde 
Tokat'ta Kazovası sulama inşaatın 
ve Amasya havalisindeki etütlerde 
Çarşamba, Bafra bataklıklariyle 
Yeşilırmak membalarının etütlerin 
Eskişehir'den Porsuk suyu ile Esk 
nın sulanması etütleriyle Sakary 
rındaki etütlerde 
Berdan sulama şebekesi inşaat ve k 
Silifke ovasının inşaat işleriyle et 
Konya, Ereğli, Hgm, Akşehir gibi 
rın kurutulması ve sulama etütleri 



I 
No. Nevi 

Kamyonet 

Kamyon 
Kamyonet 

[**] 70 » 
Motorbot Pentha 
(Motörle mütehar
rik) 
Mavondan 
Motorlu kayık 
Kamyon veya kam
yonet 

Kamyon 

Markan 

Ford 

Motor No. 

18-338092 

3841065 

Tahsis edilen işin mahiye 

Antalya'da sahil bataklıklarının k 
ve sulama yapılması etütlerinde 
Sakarya mansabında Akhisar ve A 
valarcnm ıslah ve sulama etütlerind 
Çorum'da Kızılırmak havzasının et 
Diyarbakır - Elâzığ ovalarının sula 
lerinde 
Küçük Menderes inşaat işlerinde 

» » » » 
Çumra sulama işleri işletme hizmetl 
Sulama şebekesi tamirat ve kontrolu 
Konya - Çumra sulama şebekesi inşa 
işlerinde 
Meriç etütlerinde (Yunanlılarla m 
lâf name mucibince) 
Çubuk barajı işletmesinde 
Çubuk barajı sulama mmtakasmda 
lerinde 
Ankara ve havalisi su etütlerinde 
Çubuk barajı ittihar havuzu kontro 

1927 modeli Şevrole marka (mo- '• * 
torle müteharrik) . 4659827 Seyhan ve Ceyhan nehirleri su etüt 

Mubayaa edilecektir. 

» 
». 

» 
Doç 
Opel-Belitz 
Ford 

» 

» 

Doç 
Ford 

» 
» 

3810716 
16-3281952 

18-3832954 
12807 

39BK4-132 
18-4979227 

B.B. 18-5171018 

18-4725109 

222-131050 
B. B 18-1392362 

994- 68754 
49165 

Ford 

Şose ve köprüler 

6480321 Ankara vilâyeti dahilindeki yollarm 
tamiratı 

6480298 > » » 
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No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Kamyonet 
Kamyon 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kamyonet 

Doç 
Ford 
Şeyrole 
Ford 
Şevrole 
Ford 

.». 
> 
» 
» 
» 

Doç m 
Kamyonet Ford 

837591 Trabzon - îran transit yolu 
3647147 » » > » 
1534259 /.» •'»•• . » , » 
2037126 » » > > 
1534226 . » » » > 
21Ö4461 » » » » 
6373473 » » » > 
6477294 > » » » 
537959 » » » > 
5339970 > » » > 
537972 > » » » 

22-14010 » > » » 

fîafriyat isleri 

18-4465812 Alacahöyük hafriyatında mütehass 
amelenin hafriyat mahalline naklinde 
yat vasıtalarının şevkinde 

18-4477226 Karaoğlan hafriyatında mütehassısla 
melenin hafriyat mahalline naklinde 
yat vasıtalarmm şevkinde 

[*] Bu otomobiller kuUamlmıyacak derecede Jıurdalasmış bulunduğundan yerlerine yenisinin mubaya 
[**] Bunlar hâlen mevcut olmayıp bunların yerine hizalarındaki sütunlarda evsafları gösterilen ve 

3827 sayılı kanunun muvakkat maddesi mucibince miatlarının hitamına kadar kullanılacaktır. 
[1] İslerin çoğalması dolay isiyle 1944 malî yılında mubayaa edilecektir. 



İktisat Vekaleti 

1 . 101 Motosiklet hususi 

1 102 » 

Golyat karoserlîdir 

Merkte 

87187 Evrak, posta, levazım ve diğer nak 
kullanılmaktadır. 

87157 » » » 

1 3 

1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
3 

2 

1 

2 

LT.A. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

_. 

Traktör 

Römork ağaç 
Römork demir 
Küçük otobüs 

» 
Kamyon 

» 
Motosiklet (sepet
li) 

» » 
At, binek hayvanı 

* . ' . • » 

» » 
Kamyon 

Binek arazi otomo
bili 
Motosiklet 

Binek hayvanı 

Katerpiller 

Martien Speskl 
» 

Ford 8. V. 
» 

Ford 
Şevrole 
N.S.Ü. 60} T. S. 

Zündap 

1 ,' ' '".' ' 

. * * •• 

4752 

18-2493680 
18-4665725 
18-4781216 

3717714 
236576 

172306 

M. T. A. JBnsiiüsu 
Merkez ve kamplarda mevcut bulunan motor

lu ve motorsuz nakil vasıtaları 
(P. A. grupu mevcudu) 

4752 Kamplarla kasaba arasındaki çeti 
kamp ihtiyaçlarının naklinde 

» » » 
Kamplarla gehirler ar^dnha muhab 
ve topograflar iğin 

* » ». 
» » » • 

Kaftip ve şehirler arasında »eşya. na 

Kamp ile şehirler arasdna irtibat 

Kamplarla şehirler arasında muhab 
ve topoğrailar için 



•o 
< 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

No. 

2331 
2221 
2434 

2435 
2013 
2015 
2298 

M.T.A. 

-

Nevi 

Küçük otobüs 

Kamyon 

» 
Küçük otobüs 

Motosiklet (Sepet
li) 
At, binek hayvanı 

Markası 

Ford 1937 
Şevröle 1936 
Ford 1937 

» 1937 
» 1939 
» 1939 
» 1936 

N.S.U. 601 

Motor No. 

Y. 
18-4005862 

4511927 
18-4092397 

18-3608065 
4941221 
4941233 

f 18-1256698 

327691 

Tahsis edilen işin mahiye 

1 » » 
1 Küçük otobüs 

2 Kamyon 

1 Binek hayvanı 

1 Kamyon 

1 Binek hayvanı 

T. grupn 

Seyyar ekiplerin arazideki hizmeti 
» » > > 

Kamplarla kasaba arasındaki çeti 
kamp ihtiyaçlarının naklinde 

» » » 

» » » 
Keban kampı ile Elâzığ arasmda n 
irtibat temini için 
Turhal ve civarında mevcut iki kam 
irtibat temini için 
Kamplarla şehirler arasmda muhab 
ni ve topoğraflar için 

» » » 
» s> » 

Kamplar ile şehirler arasında muhab 
ve topoğraflar için 

» » » 
Kamplarla şehirler arasında irtibat 

Kamplarla şehirler arasmda nakliy 
için 

M. A. grupu 

Kamplarla şehirler arasında muhabe 
ve topoğraflar için 
Kamplarla şehirler arasmda nakli 
için 
Kamplarla şehirler arasında muhab 
poğraflar için 



Z. M. T. M. 

At, koşum hayvanı 
Yük arabası 
Motosiklet 

1441 
1504 
2029 

Bisiklet 
•» 

Küçük otobüs 

N.S.U 
Adler 
Salon 

Mektebin su ve erzak naklinde 
» . » > > 

Zonguldak ocaklarındaki kurslar id 

Genel Direktörlük 

367391 Mubayaa işlerinde 
1105366 Evrakı umumiyede 
1335998 Nakil ve sevk işlerinde 

(Kampla kasaba arasmda kamp ihti 
naklinde) 
Hâlen Enstitünün elinde bulunan 2 
tor numaralı 2 sene miatli 1939 tar 
liraya mubayaa edilmiç bulunan Fo 
binek otomobili 3827 numaralı kanun 
vak maddesinin (B) bendi mucibinc 
hitamına kadar kullanılacaktır. 
(Kampla kasaba arasmda kamp iht 
naklinde) 
Ford, Rus modeli 125130 numaral 
1 470 liraya mubayaa edilmiş bulu 
miatli binek otomobili 3827 numa 
mucibince miadmm hitamına kadar 
caktır. 
(Kampla kasaba arasmda kamp iht 
naklinde) 
Fard, Rus markalı A. 2510 numar 
motor numaralı ve 5 sene miatli 193 
1 350 liraya mubayaa edilmiş olan 
mobili 3827 numaralı kanun mucib 
hitamma kadar kullanılacaktır. 
(Kamplar arasında irtibatı temin i 
Minerva markalı M. T. A. Plâkalı A 
maralı 55925 motor numaralı 4 



No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyet 

1938 tarihinde 55Ö liraya mubayaa e 
lunan binek otomobili 382? numa 
mucibince miadı hitamına kadar ku 
tır. 

Sümerbank ve Sümerbank'a bağlı müesses© ve 
fabrikalarda mevcut nâkil vasıtaları listesi 

Motosiklet Zündap 

1 
1 
1 
1 

Kamyon 

» 

Doç 
Ford 
Moris 

1 
1 
1 
1 
2 
i 

At 
» 

Kısrak 
Araba 

» 
Kamyon 

Umum Müdürlük 

17360 Tevzi ve posta işlerinde 

tplik ve dokuma fabrikaları müessesesi Bünyan 
fabrikası -. 

Nakliyat işlerinde Kayseri de 
» » 
» » 
» » 

Defterdar farikası 

Nakliyat işleri 

ffereke fabrikası 

Nakil ve temizlik 
>> » 
s> . » 

» 
» 
T> 

işlerinde 
» 
» 

Nakil işlerinde 

[1] Temin edilemezse, onun yerine 5 araba alı nacakttr. 



1 
1 

1 

3 Otobüs 
2 Kamyonet 

Motosiklet (Sepet
li) 
Kamyonet 

3971 

Şevrole 
Ford 

Ereğli fabrikası 

837309 

Doç 

Kamyon 

27 Otobüs 
Kamyon 

Atlı araba 
Deniz motörü 

28 Kamyon 
29 » 

Bisiklet 
43 K. otobüs 

7*RFT*T 

S.P.E. 
Ford 
Moris 

Ford 

Uevair işleri ve İvriz'e işçi naklin iç 
İstasyonla fabrika arasmda eşya nak 
riz'e malzeme nakli 
(Mubayaa zamanlarında Adana Pamu 
su emrinde kullanılıyor.) 
Fabrika ile îvriz arasında irtibat 

Muhtelif nakil işlerinde 

Bakırköy fabfikası 

29.930 Nakliye işleri (Tamire muhtaç) 
18.49116740 (Fabrika ile şehir arasmda naMl işler 

Gamlik fabrikası 

18.3630468 Memur, işçi ve eşya naklinde 
(Bursa - Mudanya ve Gemlik arasın 
işleri) 
Fabrika dahilindeki nakliyat için 
Mudanya- Gemlik arasmda irtibatı te 

Na&fyli fabrikjm-

Kamyon 

Ford 
» 

Vanderer 
Ford 

Moris 

B. B. 18.4304134 
B. A. 1583959 

116997 

Şehirle fabrika arasında irtibat ve eşy 
Muhtelif nakliye işlerinde 
İdare emrinde müteferrik işlere 
3827 numaralı kanunun muvakkat ma 
(B) bendinin 2 nci fıkrası mucibince 
hitamına kadar kullanılacaktır. 
Muhtelif nakliye işleri 



5j No. Nevi Markım Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Kamyon 

İsparta fabrikası 

Nakil işleri için 

Adana satm alma müdürlüğü 

Küçük otobüs Ford 

1 Kamyon 
1 . » 

54 Küçük otobüs 

Moris 

Ford 

2 
1 
1 
1 

Otobüs 
Araba 
At 
Bisiklet 

2 17 Otobüs 

1 Bisiklet 

Ekipler arasmda irtibat ve mubaya 
kalarmı tetkik için Kayseri'den gelm 
3827 sayılı kanunun muvakkat madd 
ğince miadmm hitamma kadar mevcu 
mobil kullanılacaktır. 
Nakil işleri için 

Merinos fabrikası 

293348 Şehirle irtibat tesisi ve memur naklin 
sayılı kanunun muvakkat maddesi g 
miadmın hitamına kadar kullanılacak 
îşçi ve sair nakliyesinde 
Muhtelif nakil işlerinde 

» » > 
Şehirle irtibat ve posta işlerinde 

Kayseri fabrikası 

B. IH 18.4192651 Çocukları mektebe ve işçileri şehre n 
rinde 
Posta işlerinde 



1 10 Kûçfik otobüs > 

1 Kamyon Morie 
1 Cip tipi arazi oto-

büi 
1 Kamyon Moris 
1 Kamyonet Doç 

1 80 Küçük otobüs Ford 

31 
58 
40 
41 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
43 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
60 

Otobüs 
Kamyonet 
Kamyon 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
Doç 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
Mor 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

18.434246 3827 sayılı kanunun muvakkat madd 
bendinin 2 nci fıkrası mucibince mia 
tamına kadar kullanılacaktır. 
Nakil işlerinde 
Kayseri - Bünyan arasmda kullanılm 

Muhtelif nakil işlerinde 

Selüloz sanayii müessesesi 

4310836 Şehirle irtibat tesisinde ve memur 
(3827 sayılı kanunun muvakkat mad 
ğince miadının sonuna kadar mevcut 
kullanılacaktır.) 
Kaptaj şap nakli 
Sapanca su tesisatında 
Tomruk nakliyatında 

776050 
11286 
55738 
55736 
55737 
55748 
55754 
55755 
55758 
55518 
54512 
54538 
55738 
62542 
62561 
68738 
62550 
62047 
62864 
62580 
62559 
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1 207 Sünger boş II Bucciostleri 
1 15$ Kontrol motoru TreMsehel 

46710 Avlanan süngerleri depo etmeğe ma 
Sünger avlama faaliyeti kontrolün 
tur [2] 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

18 

31 
20 

5 
1 

Otobüs 

K. otobüs 
Kamyon 

» 
.» 

Sıhhiye 
Motosiklet 

» 
» • 

Bisiklet 
Fayton 

Şevrole 

Kreisler 
Şevrole 
Moris 

» 
Ford 
Vandrei 

1 Çift atlı araba 

2 » » 
3 » » 
4 » » 
5 » » 
6 » > 
7 » > 
8 Tek atlı araba 
9 • » . ' > 

Binek atı 

Çimento sanayii müessesesi (Sivas) 

13964 Memur ve müstahdeminin Sivas'tan 
ve fabrikadan şehre nakilleri 

5614 » > » 
1383588 Müessese hizmetinde kullanılmak ü 

62557 » » » 
62543 » » » 

177002 Revir emrinhe hasta nakli için 
498057 Şehir irtibat memuru ve âcil vakal 

Müdiriyet emrinde 
» » 

1391152 » » 
Müesseseye gelecek misafirlerin ist 
vas ve fabrikaya gelip gitmeleri için 
bası , 
Müesseseye lüzumlu kum ve sair mal 
sıma ıs. 

Sıı arabası 
Sivas'tan kantine gelecek erzak nak 
Su yolları ve havai hâttm kontrolü i 
ların binmesine mahsus 

[1] Motorsuz tekneler, 



£ 3 

7 
7 
1 
1 
2 
2 

No. 

3-9 
10-16 

17 
18 

Nevi 

At 
» 

Kamyon 
Otobüs 

Markan Motör No. Tahsis edilen işin mahiyet 

Yukarıda yazılı arabalara koşulm 
» » » 

Tek atlı arabaya koşulmak üzere 

Türkiye demir ve çelik fabrikaları müessesesi 

12 Kamyon 
3 Küçük otobüs 
6 Büyük » 

10 Küçük 
11 » 
7 Büyük 
9 » 
8 Küçük 

27 > 

26 Büyük 
24 Küçük 
41 Büyük 
42 » 
43 Kamyon 
44 » 
45 » 
46 » 

Ford 
Şevrole 

Ford 
» 
» 

- » 
» 

Opel Blitz 

» 
» 

Ziss 
. » 
Şevrole 

» 
» 

Desete 

B. B 18-4323530 
34282 

1462137 

18-4465818 
18-4465823 

BB. 18-497881 
BB. 18^4477978 

3336157 
39. B.R 3793 

39. B. B. 10986 
39. R. B. 3424 

97074 
104642 

691 
961 

339192 
T. 98 - T 6960 

Fabrika nakil işlerinde 
İnşaat kontrol şefliği emrinde 
Fabrika memur ve müstahdemlerinin 
Y. şehir, şehir, Karabük - Safranbo 
da nakil işlerinde 

İçtimai teşkilât emrinde 
Fabrika memur ve müstahdemlerin 
kaveleli mütehassısların fabrika - Y. 
rabük - Safranbolu arasmda nakil 

» T> •» 

» » » 
» » » 
» •» » 
» T> » 

> » » 
•» » » 

Fabrika nakil islerinde 



1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
9 
4 

1 
2 
6 
2 
5 
İ 

1 
1 
1 
1 
5 

1 
4 

28 
47 
14 
25 

48. 

50 
49 
51 
52 
53 

Otomobil 
Hasta otomobili 
Otomobil 
Hasta otomobili 
Otomobil 
Kamyon 

K. otobüs 

İtfaiye klavuzu 
İtfaiye arazoz 
K. otombil 

» 
» 

Motosiklet 
At 
Araba 
At 

Bisiklet 
Motosiklet 
Kamyon 
Hasta oto. 
Otobüs 
Kamyon 

Araba 
At 
Bisiklet 

» 
Kamyon 

Ford 
» 

Mersedes 
Fordson 
Moris 
G. M. U. 

Ford 

» 
Opel 
Bentam 

» 
» 

Moris 

18-4334030 
3859821 
136037 

Ya 1259 
15218 

P. 878632 

13 F 23569526 

33392000 
3.8 B. H 2536 

65251 
65252 
65252 

Müdiriyet hibmetinde [1] 
İmdadı sihhi emrinde 
Teknik müşavirlik hizmetlerinde [1] 
Hastane emrinde 
Fabrika kısımlarının teftiş işlerinde 
Fabrika dahili istasyon ve Yenişehir 
malzeme ve eşya naklinde 
Mukaveleli ecnebi mütehassısların n 
rinde 
Fabrika itfaiye teşkilâtında 

» » » 
İrtibat ve günlük işlerin takibinde [ 

» » » •» 

» » » » 
» » » > 

Su ve tanzifat işlerinde 

Üniteler arasında irtibat 
İrtibat ve günlük işlerin takibinde 
Muhtelif nakil işlerinde 
Müessese hastanesi emrinde 
Personel ve diğer nakliye işlerinde 
Şülfrik asit fabrikası emrinde malzem 
de 

» » » 
» » » 

Müessese ve şehirle irtibat 
» » » 

Muhtelif nakil işlerinde 

[1] 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesi gereğince miadının hitamına kadar mevcut otomobil kulla 
[2] Otobüse tahvil edüecektir. 



No. Nevi Markan Motor No. Tahsis edilen işin mahiye 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1. 
1 

• 

118 

119 
120 
122 

118 
124 

Aaraba binek 
Araba yük 

> 
Deniz motoru 
Otobüs 

Kamyon 

•» 
» 

K. otobüs 
Kamyon 
Küçük otobüs 
Kamyon 

~ : 

Opel 

Doyç 
> 

Elektrik 

Ford 

MMtZS 

Den ve kundura sanayi müessesesi 

İskele ile fabrika arasında memur 
Eşya naklinde 
Personel nakliyatında 
Fabrikaya malzeme naklinde 
Nakil işlerinde ve memur taşımasın 

„ , J J « ~ ~ . . — — • 

Malatya bez ve iplik fabrikaları 

2571029 Civardaki köylerde mukim amelenin 
nakli ve sair nakliye işlerinde 

198-9830 » » » 
198-11898 > » » 

» T> % 

1002 İstasyon ve fabrika arasmda nakliya 
39-13975 Şehirle fabrika arasmda irtibat tesi 

B. B. 18-3900100 Adana Çırçır fabrikası emrinde nakl 
de 
Malatya fabrikasında muhtelif nakli 
de 1 

1 

1 
1 
1 

2019 
2074 

Çift atlı araba 
» > 

Kamyon 
Kamyonet 
Motosiklet 

Ford 
Doç 
RHONt 

Şehirle irtibat 
» 2> 

Ankara çimento limitet şirJı 

3562052 Yük naklinde 
8305 » * 

RHONt 105359 Hizmet motoru 

[1] 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesinin B bendi mucibince eskîyinceye kadar kullanüacak. 



Etibcmh 

Harley Davitson 1938 

y î %rji> ı 

Posta işlerinde 
Merkezde kullanılacak 
Mersin bürosunda kollanılacak 

Ford 1939 
» 

(•rörp linyitleri 

BB. 18-5168468 
BB. 

Enternasyonal 1940 
> 
> 
» 
> 
> 

Doç 941 
•» 
» 

Pord 939 
Doç 941 

» 
» 
» 

Kanada Şevrole 
» 
* 

• > 
> 
» 
» 
» 
» 

Fargo 941-942 
> 
» 
» 

BB. 

' 

T. 
» 

; » 
» 

18-5199635 
241-39177 
241-39173 
241-39159 
241-39179 
241- 8080 
241- 9577 
118-27112 
118-27105 
118-27095 

18-4940557 
1118-28830 
1118-28832 
1118-28831 
1118-28823 

3688744 
3701143 
3710508 
3743969 
3759392 
3710478 
3735493 
3716177 
3742784 

118-71283 
1İ8-71571 
118-72937 
118-72201 

Kömür naklinde 
Direk ve malzeme naklinde 
Kömür naklinde 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Direk naklinde 
Direk ve malzeme naklinde 
Kömür naklinde 

» 
» 
» 

Malzeme 

> 
» 
» 

ve direk naklinde 
Kömür naklinde 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» ' 
» 
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1 
1 
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1 
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1 
1 
1 
1 
7 
3 

' 2 
1 
3 

9 
15 

6 
4 
1 

12 
5 

36 
3 
1 
4 

53 
70 

• v . •-

... ,., 

» 
» . ';' 

Kaptıkaçtı 
» 
» 

Otobüs 
T-

Küçük otobüs 
» 

Motosiklet 
» 
» 

Traktör 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

Araba (çift atlı) 
> > 
» > 
» (Tek atlı) 

Araba (öküz ara
bası) 

» 
At (4 ilâ 25 yaşla-
Tinda) 
At (6 -16 yaşlar.) 
At (6-18 yaşlar.) 
Kısrak (8 yaşmda) 
Katır (3-15 yaşla.) 
Katar (7-13 yaşla.) 

» » 
» » 

Ford 1939 BB. 
Ford 1937 » 
Fraklen 
Pontinar 
Ford 
Kadillak 937 
Chryeker 936 
Tomak 

118-71533 
118-75019 
54457462 
54-97895 

6015157 
C. 086858 

Harley DavitSon sepetli 
Ariyel sepetli 
Reno 

» 
Yungers 

» 
» 
» 

Reno 
Hudson Hunslet 942 

» 
» 

4499 
7276 
4530 
4555 

6500213 
2648 
2650 
2649 

4 tekerlekli 
» 
» 
» 
» 

» 

• • - -

» » 
Malzeme naklinde 
Servis işlerinde 

Şube hattı 
Servis işlerinde 

Kömür naklinde 

Tavşanlımda 
Değirmisaz'da 
Soma'da 
Tavşanlı'da 
Tavşanlı'da 

Değirmisaz 'da 
Tavşanlı'da 

Değirmisaz'da 
Soma'da 
Tavşanlımda 

» 
Değirmisaz 'da 
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eô  ec 
Ol Ol 
LO LO 

o o M C O W W W M M M ' W W W W « W W W M . 
M M C O ' M 0 3 » M M « W M W C O W M M M 
~> ^ ^ ~* ^ ~ ~ ~ ~ . ^ - « —. — ~* ^ . «* çç 

V—' UJ LCV W *-~* <•'*» VJ t ' , ' t 'J W VJ <*'J *.'-J *.TJ t.V (.'«> I.V (.'»> *.'»' t-'.' U'J 

O O T t f T r a O Ö O C O C O C O C O C O C O C O C O Ç O C O C O - C O C O C O C O ' e O 
| > W IC t û t > t > t ~ t— O l O l O l C I O î O l O l O l O l O l O l O l O l O İ O l O l Ö l 

N N N M N ( M N N W N W N N ^ ^ * fit 

o 
•fc-

1 
• s 

* * 

N A A A 

^ ^ 

Ö 
r—I 
eö 

• S 

• IH 

o 
f d C O M l f l H l û H l O l N O O C O 
!-' H W W i n (M r)l H TH CO 00 

o 
O l . . . . _ _ _ - . . . „ . . 
CO O t - G ffi O ^ 
© ^ «O CO © «5 ^ 

t - Ol 
c© <£> 

od" od oo.odod od od od od oo 
r i r l H 

00 
oo 00 
«o on 
.TH 
r-l 

»o CO 
T H 
r — • 
m 
T-l 
ri 

»o rH 
r-l 
ç© 
rH 
00 
rH rH 

lO 
oo 
8 CO 
00 
TH 
T H 

OT; 
a> o «5 
m oo rH rH 

r̂-a; O 
0f) LO 
00 
rH rH 

<X> 
00 
o oo ıo 00 
r-l rH 

lO 
<M-rH 
oo LO 
oo rH rH 

*"T r̂  o OT) 
L O 
00 
rH rH 

O 
co O 
00 
LO 
OO 
rH rH 

t— 
h-
O 
00 
ıc oo r-i 
rH 

CO 
CC 
O 
ot; 
LO 
OO 
r-i 
rH 

Ol 
CO 
rH 
00 
LO 
OO 
rH rH 

rH 
(M 
rH 
oo LO 
00 
rH rH 

c (M 
T—1 
a; LO 
00 
rH r-l 

*!f 
CO 
T—< 

a; LO 
OO' 
rH rH 

r-oı T—< 
OO 
LO 
00 
rH rH 

~T" 
(M 
rH 
CO 
rH 
OC 
rH rH 

Ol 
Ol 
CO 
l̂ -
LO 
OO 
rH 
rH 

O 
CO 
i—! 
OO 
LO 
OO 
rH rH 

rH 
rH 
rH 
<X> 
r-i 
OO 
T H 
T H 

i 
Q O H r i H H H Q H j H H O O C < I W W N N a ( N W N W N M N N C \ l ( N N N 
2 r t l T t l ^ r t İ T H ^ * - ^ 2 * T t l . T t ı ^ ^ r t l ^ t J l ^ T t İ T j i T t ı ^ r J i T j i T t i T t i r t i T H ^ r J İ T H -
C O l O l O l O l O l O Î O l O l o j O l C î O l O l O l O l O l O l O l O l O l O l O î O l O l O l O l O l O l O l O l O l 

•11 * •5flıS #* #4 ^ A ** 

1 

o 

o 
r"» 
S 
eö 

M 
& * * A ^ 

Ol lO O (M CO H OV 00 TH 
tÛ W t - t - t » : t - t - W CO" 
co co co eo co co co 

N M Î : O 5 © C J H N ' M T J I U 5 ' « O I > O 0 O 5 H N M ^ W < O I > C O 
» M . M M t - O H H r l H H H H . H r i N N N Ç < I W ( N N N 

TJI ^1 ^1 Tf t̂** "^ ^tl ^1 ^^ "H)H **çp T^İ ^Jı ^ l T^İ ^p1 T ^ ^^ Tt̂  

*»PV ri H H H ^ H H T ^ ^ H T™"! ^™i rH TH T H - . T H ri ri ri ri ri 



¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 

51 «03 
¥ ¥ * ¥ ¥ ££ S ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ' ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 

(5l ¥ ¥ ¥ HJ 

fe ¥ ¥ ¥ r > ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ v ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 

M h-» M M K-* M M js. ,tv. ,ıv. tfc». j s . r™ P~ r— r— p— i"" ı— r— r - r—» r— P ™ n— r— !—• ^ - r— r - ı— ^— pj - r— ı— ı—» f - r-" 
< S o O 0 0 r f » . 5 0 Ö t U l w 00 » 00 » 00 « 00 -OD. 00 00 00 W « 00 .00^00 90 -ÇO W 00- gg- QO 00 <» pO'Ç»' 
»5 «q «4 M yş «J (y CH -5 O» M M M M W S W W « g ' M W 3 « « W » HJ W 2 » M W ÖJ.5?} S! 

o 
Ö S Û İ M ( » Ü a « d 5 â 5 Ö W H îb W Ğ Ö W 4 » Ö C » i - ' W Ü l f i « Ö W Ö W O O) 65 » M W M 

M h J | j * q ^ M ) t i r f U | J C ı j a 0 1 * ' Ü l O O C 0 0 0 0 0 0 3 0 0 a i C O M O O M C » Q O Ü l M g 0 1 - ' ^ ÇO 00 CO M 
Ç n ^ 0 0 0 0 < W ^ 0 > O t ö ^ M « 0 O - ^ H * H » H » l - * ' M t - » « 0 O K - » ' O l - * O l - * « 0 l - * ' O - M O - O O l - * M 
h > C 9 O O O N ( 0 O U 0 ) M 0 ) S) VI U D S t O H ' t O M O i U t M O O l - ' O O O O J H t O M a a M I M U . 

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ « - ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ & 
8* 

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ Ö 1 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ f c ö ¥ ¥ v ¥ ¥ 

O O O O O O O O O O O O O O O O C Ö O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Q O Q O O C O O J W Ç $ W 

8 S 8 S S S S S 8 8 S S 8 S S 8 8 8 S 8 8 8 8 3 H I 

9° " £ r 

¥ ¥ • ¥ ¥ ¥ ? * ¥ ¥ ¥ ? * ¥ ¥ ^ ¥ ¥ ¥ . ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ V* 
M M M M 

•i0 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 

68/a — 



D/90 — 
% 

«o 
oö 
CM 

A A ti * ti. 
ı ı 

t - rH 
(M 

A A A A A A A A A 

I A A A A A A A A A A A 

Tti - ^ 
C i <7i 
TH rH 
O <N 
A *1 ıH I f t 

CN 

A 

co r)H 
CS 
ıH 

* CS 
«O 
ıH 

A A 

eo T*< 
CS 
TH 

0 i 
«O 
CM 

co 
CS 

A A • A A A 

«o 
(M 

A A A A A A A A A A I T S L D I O I O ^ I O I O 

S 

1 
e} A * 

,s s * * .s A * 

A A A A A A A A A A A A A A - * İ w "jg 

.£?' § .b * * * 
• ' S s? • 

A A A A A A A A A A A A A A O j Ç Ü A A g A A ' A 

c-.o 
«o co, 
CS- TH-00 "«O 
TH TH t- t-CS Oi 

t- CO r-i <N TH 
çq «d 00 O 

00 W W W (O W H M H !û « (O o co co co w w w t- t-
25 od oö 
~ v~i aJ 

TH 00 CO t-lO lO co c© co. co ıo m 

t- co es ıc lO Ift 
CO CO co co 10 ıc 

10 co ıc t-IC IC CO CO C0 CO IC IC 

^ b-.OO t-O Ci C5 O CO t- 00 CS CO CO CO <D C0 (M <N (M lO lO Ifi lO 

O öJ 
El E* 

A A A A * A A * A A 

es es 

fa 

942
 

A 

942
 

o 

fa 

94
2 

Fo
rd
u 
94!

 
94
3 

'•• S * «3 

<1 

943
 

A' 

943
 

A 

943
 

A 

943
 

A 

943
 

A 

943
 

A 

T H TJ*' *?H Tt̂  T R ^ T Tht Th* Th1 CO «*f Th TH ^ ^ "sr T T ^ 
W f t © 6 C 4 0 5 0 5 C e i 6 5 f l ! C 5 C î O i O ! 0 1 f t 0 5 

A A A A A çp 

1 
fa 

I 
$ 

• S 

02- D 

I 
S A A A A A A A A A A A A A ** A A A A A A A A A A A A A' * 

O 
N H O l f l ' » t - 0 0 f l ) O H - » e i O H N O > O - H fl'lfl «O t* M'Ot) N H <C CO <fi «O t- N t- t» l» » 00 •* TJ( KÎ ift W TH TH rh 00 a 05 M t- es co -* us „ » oo a cj es 

TT ^î^ ̂ T' T^ Tt̂  5̂T ^h TH ^^ 

*epV H ıH H H H TH TH <H r~: TH r-ı i—' TH 



A A A 

co •rH 
CS 

s 
* * * 

eo 
A * 

3 
en 
rH 
t-i 
rH 

Q © ıH H rj. H H N O C- rj rH rH rH rH rH rH rH rH rH rH rH CS CS 
rH rH 
H efe 

? CM 

es 
T-H I 

I 
© 

CS C5 CS 

ti 06 
CM «H 

ti CM 

es o 
10 

I 
t-

gç ç o ı o u 
O O O rt H 

00 00 00 00 00 00 

CS 

-00 

00 

rH rH 
Cî Cî 

cö cö 
ö 06 
T-H CM 

00 00 
co co. CS Cî CS 
I A ı a 10 
rH rH rH 

8 
eo çotp«p«oto«oto«o co- w «o © » t» t- ı* 

00 00 
to «o 

U5 

a» 

! i . . . . . . 

• f i 5 ö A * A * * * * * * * * * * * * * * * * * 
i) J2 
S . • T3 • 
£ * * * * * * . 
*• I 

<0 g " * * * * * * . * * * * * * * * * * * * * * 
* A * 1 2 A A A İ Ö g 

. S & A A A A A A P H 

•3 o 03 

A A A ^ A A A ^ A A A ^ A A "S * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
A A A V A A A v A A A A A A C L 

... MH . M 05 
fi . . fi . • O . • 

c-
CS 
O H «5 » C5 t -
W IO M M ^ 

VT5 Uî t - IO 

«O CS CO 
© CS CO 

N N a N N r l O O N r j l J ÖM «M WJ GN SN T—l UU 
r H p q C & « O « O « 0 U d l A « O 

C0 CM (M IO 
irs • --
10 

C0 rH 
ıra 10 

«c ^ t o «o 

A * 

eb o> * 

. t -
CM 0 0 

* * * * * * * * * * * 

CM e<ı 9Ü eü N N 
Is es cS A S es es rH 

CM 

3 

co 
00 
00 
55 00 us us 
06 
T H 

fi W 

r H CO C 0 ^H 
es es ©s es 

*w4 

O O M l f l O N H O N O 
^ M l O C O l O . M i n r t es ço eş es tn TH (O (D CO 
CÖ 06 06 

t- t-

t* 
co 

«O t- W G H W W rH 00 eo rH rH "rH 00 
r-i 00 TH CS Cî Cî 00 t" <D t* (O © <D ÎO 

o ö c o o û o ö o o o o o o K e D ^ o o o ö o o a b o o o ö o ö 
H H ı H H H H r ( w ^ H r ( r l r l H H r t H 

E - ı * * * * * * * 
e s e s 

00 

A El *» A A A A * 

* rH rH rH es es es es es rH T"İ rH T"1 

S 
A A A A A A A A A . A , f £ j Q 

* * A A g A i A A A A A A A 

A A A A A A A A A A A A A A A A * * * * * * * * * * * * 

» t - 0 0 C 5 O r t N « ^ » O » t - » 0 > l » O N H « l 0 ^ t - ( » e 5 l - S 
es es es cı © e o c o c o c o c o c o c o c o c o c M © r H U 5 o o o D t — t - t ^ o o o o r n 
«M « M * H « M >ITV »» ı » »» »rs »r\ »« »r> »r>v »»\ »rt »rt »rt »rt »rt m »rt »rt »rt en 

- ^ C O r H O O r - t C S C O t f t J © 
_ . w wv w» «—' v>ı «t'»' w <•••< >v w u'v w »-w «•>• tm* "r̂ 1 i i j uu IAJ L~~ i"" t*> uu 00 rH rH 00 00 00 f H C3 CM 00 VM 
r ^ r H r H r H i r j i f t i f t i f t u s k f i i f t t f s ı o i f t e o c o e o c o e o e o e o c o e o co co C O C O C O I - I T H T H C O C O 

§ 

n r l H H ^ H H r t . r t r t H H H r t H H H r t r t r t H r l H H r l H H H H r t H H H r l . H 



5 No. Nevî Markası Motor Na 

410 Kamyon 
420 > 

Ocak lokomotifi 
> 
> 

- » 

» • 

> 

Fargo 1942 
» 1942 

Dcııtz 
Junk 

» 
Tunkers 
Montange 

> 
Ruhtaller 

Detıtz 

> 

Montange 

> 
-118-58081 
-118-58117 

11767 
331 

5276 
4432 
6375 
6949 
1302 
1301 
1300 
1299 
1298 
1297 

13769 
13764 
10998 
10995 
10754 

21476 
23212 
10796 
11768 
10997 

557262 
939262 
357178 
23213 
2929 
2928 

Tahsis edilen işin mahiye 

Gayrifaal, parçalar eksiktir. 
> > » 

Kömür naklinde 
> 
» 
» 
» 
» . 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
> " 
> 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 

» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
> 
» 
» 
> 
» 

- » 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
* 
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No. Neyi Markası Motor No, 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

468 
78 
5 
1 
4 

746 
220 
16 

Ocak lokomotifi 
» 

• > 

> 
> 
> 
> • 

» 
» 
» 

Lokomotif 

> 

» 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
> 

Denz 
> 
> 

• > 
> 
» 
» 
» 
» 

.» 
W. G. Bagnalle 2639, 2640, 2641, 

2642 
B. Mense Brrcn- 3181,3182 
ner Marche 
St Leonard 
Borsik Gouthon No. 710 
Borsik 
Tives Lille 
B. Mense 
Bruner Marche 
Gorpet 
Cerkerill 1979 
Hanover 

> 
Vagon 
Triko 
Araba 
Fayton 
Araba 
Ester 
At 
Merkep 

Çift atlı 

Tek atlı 

Tahsis edilen isin mah 

Kömür naklinde 
* > 

> » 

• * * • 

» > 

Direk ve malzeme naklinde 
Malzeme naklinde 
Memur naklinde 
Malzeme naklinde. 
Kömür naklinde 
Binek ve kömür naklinde 
Kömür naklinde 



2 
5 

6 
İ 
1 
1 
1 
1 

15 
64 
18 
3 
2 
i 

4 
4 

100 

Klâpe 
Römorkör 

Motor 
» 

Su dubası 
Emme tarak 
Macun alı dubfe 
Kovalı tarak 
Mavna 
Kayık 
Sandal 
Sat duba 
Duba 
Küçük otobüs 

Otobüs (12 kişilik) 
> (24 » | 

Kamyon 

Kompon 

D, Dizel 
Peter 
Zeynet 
Kompon 

Kompon 

Tarağm çamurunu nakletmek için 
Liman hizmetinde ve kömür mavnalarnu 
mek işinde 

> » » 
Vapurlara su vermek işinde 
Limanm tarama işinde 
Denizde ağır yük kaldırma işfcıde 
Limanın tarama işinde 
Kömür naklinde 
Binek ve kömür naklinde 

» » » 
Direk naklinde 
Kömür naklinde 

1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
T 

1 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

11 
1 

29 
30 
31 
32 

Küçük otobüs 
Kaptıkaçtı 

» 
» 

Kamyon 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

Şeyrole 
Ford AL 
Ford 

» 
Ford Al. 
Ford 
Ford Al. 

> 
Ford 
Desoto 

» 
» 
» 

Ergani baktr 

• 838397 
937 HB. 18-4367037 
1939 18-5041.929 
1939 18-5029:001 
937 18-425.223 
938 4-261.413 
937 BB. 18-4.253.842 
937 BB. 18-4.252.348 
1938 99.6050 

T. 118-44676 
T. 118-44253 
T. 118-44257 
T. 118-44258 

Servis 
. • • » 

Hasta, 
Servis 

işlerinde 
» 

naklinde. 
işlerinde. 

Nakliyat işlerinde 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

• » • 

» 
» 
». 
» 
» 
> 
» 



15 
1 
1 
1 
1 

"> 

No. Nevi 

40 Kamyon 
39 » 
20 Traktör 

Loko traktör 

» 
» 
» 
» 
» • 

» 
» 
> 
> 
> 
» 
> 
» • 

> 
» 
» 
> 
» 

- * . 
> 
» 
> 
» 
> • 

» 

[•] Tahsis sureiyle alman 

Markası 

Moris 
» 

Hanomag 

1942 

925 
Orenstein Kop-
pel 

» 
»' 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» • 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

Benoult 
» 
> 
» 
» 

937 
• » 

> 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
v 
» 
>•> 

> 
y> 

» 
> 
> 

926 
» 
> 
> 
> 

» > 

5u fe«mt/<m2art« henüz 

Motor No. 

62517 
52003 
50464 

8268 
8431 
8430 
8429 
8428 
8270 
8269 
7179 
7178 
4895 . 

20883 
21185 
20731 
20829 
20384 
21184 
20870 
20834 
20890 
9127 

20 
19 
17 

7 
3 

'» 
> 

Tahsis edilen işin 

» ' 
> 

mahiyeti 

Ağır parça ve kompresör naklinde. 
Cevher 

» 
» 
» • 

» 
» 
» 
» 
> 
» . 

ve toprak vagonları ceninde. 

» » 
» » 
» » 
> » 
» » 

•» > 
» » 
» » 
» ' - » 

Cevher nakliyatında. 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
> 
» 

Tahmil 
Cevher 

» 
> 
> 
» . 

1 » 

fiah öğrenüem emiştir. 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
». 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

tahliye ve cer işlerinde. 
ve toprak vagonları eerrinde 

» > 
> > 
» » ' 
» 
» » 

» 
» 
> 
» 
» 
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> 
fl> 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

ri 

1 
1 
1 
1 

No. 

10 
9 

11 
13 

— 

8 
23 
21 

14 
48 
22 
36 
16 
26 
44 
47 
69 

Nevi 

Küçük otobüs 
» » 

Kamyonet 
Kamyon [1] 
Kamyon 
Traktör 
Loko traktör 

» 
> 
» 
> 

Kısrak 
At 

— - • 

Küçük otobüs 
» » 

Kamyon 
» 
> 

• ' » " • ' 

. . . * • • : • 

'".>•' 
» 
> 

- 1 < -

/> 
Markası 

Ford 
» 
» 

Fargo 
Moris 
Rubezahl 

936 
939 
938 
940 

942 
938 

Orenstein Kop-
- pel 

» 
Renoult 

» 
» 

Lutsika 
Yenikır 

,.—-

Şevrole 
Ford 
Şevrole 
Ford 
• » 

Şevrole 
• ' > 

» 
» 

Moris 

1937 
» 

927 
. • . ' » 

» 

1 

936 
938 
937 
939 

» 
936 
937 
937 
936 
942 

Motor No. Tahsis edilen 

Şark UromTJari 

3190968 
4824518 

18-4381100 
80050453 

4578 
• : . _ • , . : . : 

20871 
20872 

. . . , . - . • , . . 

On yaşmda 
» • : 

Servis işlerinde. 
> » 

Hasta naklinde. 
Malzeme naklinde. 

» . » • 

Nakliye işlerinde. 
Cevher naklinde. 

> » 
» • ' - . . » • • ' - • 

• . > : • ' . : * 

» » 
Posta ve hat revizyon 

. » • • . * • • • • • > 

Kuvarstım bakır 

935690 
5054621 
1467399 

555624 
5577262 

11384259 
11529427 

838341 
838101 

*'"* 

........ 
işin mahiye 

işlerinde. 
> 

Sökülmüş olup kullanılmamaktadı 
Servis işlerinde. 
Malzeme, bakır ve kok 

» j» > 

» » » 
•*» " * • • . " ' ' • " » 

» » » 
> > - ; y : - - : . j> 

/» » » 

nakliyatın 
» • 

. • > . . • 

» 
» 

: » 
> 
» 

[1] Gayri faal, parçası eksiktir. 
'[2] Tahsis suretiyle alınan bu kamyonların fiyatı henüz öârenÜememiştir. 
'[*] .Fiafc öğrenÜememistir. <-



1 
1 
1 
1 
1 
1 

i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ester 
Kamyon 

100 Küçük otobüs 
,,.;fV>.,; 

69 Kaptıkaçtı 
101 » 
102 Hasta arabası 

Kaptıkaçtı 
73 K&mytra 

• * • ' » ' • . 

114 > 
115 -• » 
117 
118 

119 
121 
125 
126 

{•] 

[•] 

Bakır 

Ford 
Merküre 
Şevrole 
Ford 

» 
Şevrole 
Ford 
Benz 
G.M.G. 

Fords ! 

Fargo 

Desoto ' 

Moris 

937 

937 
938 
938 
934 
937 

1938 
938 
> 
> 
> 

937 
940 
» 

943 
» 

• • » - ; 

•» 
> 
» 

942 

11 yaşında Odun ve kömür naklinde. 

Divriği demir 

18-3553127 Memur naklinde. 
77. A. 5924 » , .... > ,• ; 

545820 lîrzak, posta ve memur naklinde 

Dizel traktör Deutzrum!bolt942 

. 370213 
68 

636010-5 
77234 

305924833 
6107413 
6107626 
6107377 
6107412 

674310 
118-6715 
118-6884 
118-6947 
118-7134 

118-44256 
118-44255 
118-44252 
118-44254 
118-44646 
118-44521 

62519 
62568 
42565 

819283-84 
819269-70 

Hasta naklinde. 
Memur naklinde. 
Cevher naklinde. 

» 
. > ' • • 

>'-
» • 

v 
. &-. 
• ! » ' • 

> 

> 

> 

Malzeme naklinde. 
•» > 

» > 
Cevher naklinde. 

> > 

[*] Gayri faaldir, parçalan eksiktir. 
[**] Tahsis suretiyle alınan bu kamyonların henüz fiyatları öğrenilememiştir. 
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1 
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ı 
1 
1 ? 

i 
t 
1 
1/ 
1" 
1 
1^ 

1* 
i; 
jt 
ı" 
Î-
X 

No. Nevi 

Lok8 traktör 
Lokö traktör 

VagÖn 
LokS traktör 

» » • 

Yük* arabası 
> 

At 
At 
Kısrak 

At 
At 
Es t# 

er tane 

M Arkası 

DetıM rttîabölt 942 

Refioult 926 

kamyon 

iSiniyonet 

Baöbtflt 
» r 
» 1921 

(5$ aded 
Refiolt 928 

* 
ÇWatlı 
Tef atlı 

» 
PaMuk 

$a*go- ISftİ 

Motor No. 

sımnm 
8192tP*$ 

2mm 
24f7&8; 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

2W8$* • s -
a r 

5>* 

Ekmek naklinde. 
Çofr arabası: 
Htntâa, mettuk. 

22 y8ö|fflWl& Araba koşumunda. 
v Btâfek ve ranekkâre. 
>* Biflfek. 
>»- *Br -

7$iWM!erfm Büro.m 

HaJreme naklinde. 

3 
9 
7 
5 

12 
9 



î 
% • 

f 
t 
f 
t 

rru 
$m 
zm 4139 
4138 
2988 

**; 

*^ 
*• 

. >'' 
* . 

" * ' • 

NJ3.Ü. 
>: 

»• 
»' 

• ! ' » ' ' 

Görfck© 

e ŞekerFabrikaları :& Ş. Ankara mer
kezinde mevcutmotorlu v& motorsüs 

1638063 Posta işleri, diğer muhtelif hizmetler 
1638095 
1630965 
1639879 
1638278 
1586105 

İ Bursa 22̂ < t̂emÖfl? W Chevrolet- 4*» 936 

Bt*r«o J?f&2 5ttrMwwte. mevomt* metSe&i 
nakÜ vasıtalar* 

5736092 Ziftat etütt işlerinde» 

1 Adana 8 > m Ford 

ii&nta Ĵ fiûl bürosunda mevcut motorlu 
nak4 Guttalari 

184331038 Zimat et&d İşlerinde. 

Türkiye Şeker Fabrikalar* A. Ş. îzmir 
Pancar tohum üretme çiftliğinde mevcut 

motorlu Ve motorsuz nakU vasıtalar* 

i 
i 
i 
i 

î 
i 
t 
İ 

7 » 
43 Kamyon 

TreİtoY 
# 

i 
# 

• # ' *mm 

o 

"-•:-...; . . . . . 

Chetf&ölet 
# 

Lanaf 
#. 

* 
# 
> 

l»te 

14g$8*tf Zifaat işlerinde. 
36İ0MN Nakliyat ilerinde. 

*İ&* Zifaati 
• « B B #• 

I^Prfflr S 
144541 » 
13P?S$ r 

şlefinde. 
* 

*' 
* 
» ' ' • 

* 

...... .. • ., . ..... . 

••~-\.}%:•' f^i'-

• ! . • • 

[*] Bu otomobiller 3827 saytk kanunun muvakkat maddesi gereğince miadimn sonuna kadar kul&anû 



< No. 

1 
1 
1 
1 
\ 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

2 

8 
1 

2 

1 

29 

13' 

Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Trafefcor 

* 

» 

• : » ; • • 

At arabası tek brik 
At arabası yaylı 
At arabası çitf b-
rik 
At arabası binek 
dört tekerlekli' 
At arabası kapalı 
yaylı 
At arabası sandıklı 
Temek'BTabası san
dıklı 
Mazot arabası san-
dıksız 
öküz arabası su 
ifiin ;..„ 
öküz arabası san
dıklı 
öküz arabası san-
dıksız 

Laîız 

Hofherr u. Schranttz 

7850J Ziraat işlerinde. 

79703 

135870 
11478 
11479 
İ526Ö 
İ5261 

» 

-ir 

^ - • ' . * . V . • • • - ' * , 

A, •.••*-:-.v̂ -*-

Akaryakıt: taşımak için 

Ziraat işlerinde. 

..t.:. 

>-f^-: * > . . ^ l * 



AHpuUu Şeker Fabrikasında mevcut motötîü 
1İ6 motorsuz nakü vasıtaları 

1 
1 
i i 
1 
1 

1 

3 ' 

1 
1 
1 
1 

i 
1 

4 
1 
1 

1 
1 
'l'" 

>-»
 

i 
2 

,tt 

*• 

14 
21 
16 
6 
7 

48 
9 

10 
11 
24 

Otomobil 
> 
> 
> 
> 
> 

• [ * ] • ' 

> 
."" . 

Kamyon 

• ' > 

» 
» 

• • • * , . 

Kaptıkaçtı 
' ' »' 

Bisiklet 
Lokomotif Diesel 

> > 

Traktör 
' » 

.. ;». * 
Araba çift atlı fay
ton 

' • • • ' ' * • • "; ? • 

;i;'!f; **> ; > 
Araba çift ath 
fcri* 

Mereehes Benz 939 
Buick 
Laselle x 
Plymuth 939 z 
Ford 938 
Opel-Admiral 

% 
Opel 

Dodge 941 

Ford 939 
Mercedes-eBnz 
Chevrolet 938 
Dodge 941 
Mercedes-Benz 941 
Buick 

N. Ş. Ü. " v ; 

Örenstein u. Koppel 
Klöckner Humbold 
Deutz 
Hofher u. Schrantz\t 
Lanz 

» 
... -...__... 

T *'. '.; ' : 

'•;$?&$*$> 

431556 
432505& 
43Şİ865 

P. 8-31079 
4300342 

39-BB.-29J0 

39İÖ456 
"•» î > i i 

118-21731 

18-5168447 
305922-974 

143977 
188-554514 

412&İ7 
1 23454Ö3 

, * »' ' .."!» .'t/ 

20429 

^28-̂ 05503-
.11921 

83008 
79949 

» • • - . ' 

•J^r^v -:y 

Fabrika işlerinde. 
• > ' » 

» > 
Ziraat işlerinde. 

» . • > 
Fabrika işlerinde kullanılacaktır 

* 1 > 

• • . » . * » 

» » » . 
> » » 
> i > 
» » » 

Ziraat islerinde. 
Alpullu - İstanbul nakliyatında 

Muhtelif hizmetlerde. 
Vagon manevra işlerinde. 
. ş ^ - v - V - ' ; » . • • » • • • 

Alpullu çiftlik işlerinde., 
> » " ' * • 

•/• > ' • ' , • / - ' & ' , ' • ' ; • * ^ ^ V * 

Pehlivanköy ziraat işlerinde. 

Babaeski zjraai işlerinde. 
Alpullu ziraat işlerinde. 
Alplin çiftlik işlerinde.^ 

r:.% • • ; • - & . m 

[*] Bu otomobiller 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesi gereğince miadının sonuna kadar k 
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10 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
2 

11 

2 
20 
14 
52 

1 

Traktör arabası 
Tek ath brik 
Çift atlı brik 
Çift ath fayton 
Mektep arabası 
Posta rabası 
Saka arabası 

» » • 
Sandıklı yük ara
bası 

» » 
öküz arabası 
Angıç arabası 
Sandıklı öküz ara
bası 
öküz arabası 

(Bemork) 

Çift ath 
» 

Tek ath 
öküz için 
Çift atlı 

Tek ath 

öküz için 

Mazot içil 

Mektep çocukları için. 
Çiftlik işlerinde. 

» > 
> » 

Çiftlik ziraat işlerinde. 

E+skisehir eŞker Fabrikasında, mevcut motorlu 
ve motorsuz nakÜ vasıtaları 

1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 
12 
6 

23 
20 

10 
22 

Otomobil " 
» 
» 
» 
» 
>. 
> 
» 
» 
» 
» 

Otobüs 
% 

Dodge 
Chevrolet 
Ford 
Chevrolet 
Buick 

- [**30pel 
Standard 
Mercedes-Benz 
Bnick 
Buick 
VauxhaU 
Chevrolet 
Ford 

H . P . 

b. 11-179694 
1432400 
5079454 
3529941 

45 3334758 
3911617 
331874 
49539 

3482252 
2662947 

15321 
1433398 

6804119 B.B. İR 

Fabrika işlerinde. 
Ziraat işlerinde. 

» » 
, » . . ' » 
Fabrika işlerinde. 
Fabrika işlerinde kullanılacaktı. 

» •» » 

» > » 
•» » » 
» T> » 

» » i 
Memur seferlerinde. 

» » 

[•] Müstamel olarak satın alınmıştır. 
[*•] Bu oton-obüTer 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesi gereğince miadının sonun$ kadar kuUan 



1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 

6 

1 
~ 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Nö-

8 
,21 
(13 
23 

Nevi 

Kamyon 
• » 

. '•*!» 
Kaptıkaçtı 
Kamyonet 
Bisiklet 

» 
•» 
y> 

•» 
» 
» 

Lokomotif buharlı 
Lokomotif Disel 
Tank vagonu 
10 tonluk 
Tank vagonu 15 
tonluk 
Traktör 

» 
» 
» 
» 

Traktör 

» 
» 
» 

Markası 

Ford 
Fargo 
Ford 
Lincoln 
Aero 943 
N. S. U. 

» 
» • 
» 

'» 
» 
» 

Bauer 
Or'enstein u. 

> 

Lanz 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Motor No. 

5157605 B.B. İP 
98-10031 

6763871 BiB. 18 
41993 H. P. 95 

5049 

Koppel 12523 
20920 

;[•] 501501-12 

'[*] 601551- 6 

79544 

79198 
79388 
79203 

136781 
83009 

78764 
78595 
79596 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Kireç taşı taşımında. 
> .» 

Fabrika ve ambar işlerinde. 
Ziraat işlerinde. 
Fabrika işlerinde kullanılacaktır. 
Posta işlerinde. 

» » 
Sevkiyat bürosunda. 
Kireç taşı işlerinde. 
Ziraat rasat işlerinde. 
Eskişehir çiftliğinde. 
Muhtelif hizmetlerde. 
Eskişehir çiftliğinde. 
Manevra işlerinde. 

» » 
İspirto nakliyatında. 

» » 

Çiftlik işlerinde. 
• • 

» » 
•» » 
» » 
» ' > • 

» » 

» » 
» •» 

> » 

[*] Devlet demiryolları tarafından verilen vagon numaralarıdır. 



Traktör tank tipi 

Araba tek atlı 
Araba 
Brik çift atlı 
Yük arabası tek atlı 
Saka arabası 
Yük arabası çift atlı 
öküz arabası 
Öaka öküz arabası 
Öküz arabası 
Araba, çift atlı 
Saka arabası 
tek öküzlü 
Traktör arabası 

» , » 
Yaylı araba tek atlı 
Yayîı araba çift 
atlı 
Traktör arabası „ 
Fayton çift atlı 
Yaylı araba 
Fayton çift atlı 

» » 
Brik çift atlı 

Sandmag 

Sehrantz Hofherr 
> 

Çiftlik 
» 
» 

işlerinde 
» 
» 

Fabrika muhtelif hizmetlerinde 
Fabrika su işlerinde 
Eskişehir çiftlik işlerinde 

> » » 
» » » 
» » » 

Çatma çiftliği işlerinde 

Eskişehir çiftlik işlerinde 
Eskişehir süt işlerinde 
Bilecik mıntaka ziraat işlerinde 
Adapazarı mıntaka ziraat işlerinde 
Bozöyük mıntaka ziraat işlerinde 
Sivrihisar mmtaka ziraat işlerinde 
Tavşanlı mıntaka ziraat işlerinde 
Beylikahır mmtaka ziraat işlerinde 
Geyve mmtaka ziraat işlerinde 



No. Nevi Markası Motor No. Talısisledilen işin mahiyet 

Turhal şeker fabrikasında mevcut motörîü t* 
motorsuz nakü vasıtaları 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
4 
2 
3 

13 

5 
7 
8 
9 

12 
11 

Otomobil 
» 

•» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Ktmyon 
3> 

» 
» 

Kamyonet 
» 

Bisiklet 
Lokomotif bıı 
Lokomotif Di 
Traktör 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Chevrolet 
» 

Ford 
» " 

> [**] Stuhebaker 
Fiat 
OpelKapitan 
Buick 
Reuver 
Mercedes-Benz 
International 
Opel 939 BB 
Dodge 
Mercedes-Benz 
Plynrath 
N.S.Ü. 

harlı Orenstein-Koppel 
esel y> > 

Lanz 
» 

Hofherr n. Schrantz 
Lanz 

» 
» 

Lanz Buldog 

6549773 
1028345 
5082062 

18-5078188 
H. 35600 

15053 
17262 

4000781 
902892 

305920313 
187431 

6838 
118-19529 

425102 
T. 125-27170 

12524 
20393 

136778 
144540 
11476 
82731 
78598 
78594 

144542 

Fabrika işlerinde 
Ziraat işlerinde 

> » 
» > 

Fabrika işlerinde 
Fabrika ve ziraat işlerinde 
Fabrika işlerinde kullanılacı 

> » % 
» » > 

Şeker taşımında 
İtfaiye işlerinde 
Kireç taşı taşımında 
Şeker taşımında 
Fabrika işlerinde 
Hasta taşımında 
Muhtelif işlerde 
Manevra işlerinde 

» » 
Ziraat işlerinde 

» t, 
» » 
» •» 
» » 
» » 
» » 

[•] Müstamel olarak satın almmtstır. 
[**] Bu otomobiller 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesi gereğince miadJ arının sonuna kadar k 



126435 

Binek arabası 
» > 

Yük arabası 
» » 

Binek arabası 

Öküz arabası 
Beygir arabası 

» > 
Süt arabası 
Beygir arabası 

» > 
öküz arabası 
Beygir arabası 
Binek arabası 
Beygir arabası 
öküz angıç arabası 
İki tekerlekli saka 
arabası 
Beygir arabası 
Beygir angıç ara
bası tekerlekleri 
ağaç) 

Munktell 

» 
Çift atlı 

Tek atlı 

(Çift) 
(Tek) 
Tek atlı 
(Çift) 
(Tek) 

(Çift) 

(Tek) 

(Tek) 

(çat) 

8185 
8186 
8187 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Amasya ziraat işlerinde 
Zile ziraat işlerinde 

» » » 
Artova ziraat işlerinde 

» > > 
Tnrhal tohum üreme çift. işlerind 

» » » » 
» » » > 
» » » > 
» > » » 

Fabrika nakliyat işlerinde 
> » » 

Kazanasmaz tohum üretme çift. i 
> » 

> > 
» » 
> » 

Atabey tohum üretme çift işlerind 
» > > . > 



No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyet 

U§dk şeker fibrikasında mevcut motorlu ve mo
torsuz nakil vasıtaları 

2 QtQmobil 
. 1 . » . 

Afyon 22 » 
4 » 

Ford 

[••*]' 

5 Otobüs 
6 > 
7 » 
9 » " 
8 Kamyon ; 

1 1 » • • . 

3 Kaptıkaçtı 
10 >.' 

Elektrikli araba 

Lokomotif Disel 
Buhar lokomotifi 
Traktör 
Silindir 

Chevrolet 
> 

Praga 
Mercedes-Benz 

» > 
> > 

Chevrolet 
Förd 

Büick 1935 
A E G . 

Orenstein Koppel 
Orenstein Koppel 
Fordson 26 
Erste-Brünner 
(Diesel motorlu)" 

5057351 
4299905 

? 4302334 
945637 

5653939 
53560 

136053-0155 
425911 

305922137 
103807-118 

103807-72 
3686676 
5119135 

BB. 18-6753644 
4057684 

42956634 
5078 Ek: 
1502 D. 
5079 Ek: 
1502 D. 

934 20415 
934« 12523 

480125 
150 

Ziraat işlerinde Uşak mıntakasmda 
Fabrika işlerinde 
Ziraat işlerinde Uşak mmtakasınd 
Ziraat işlerinde Afyon mmtakasmd 
Fabrika işlerinde kullantlaeatkbr. 

Fabrika ile Uşak arasında memur t 
» » > 
» » » 
» » > 

Malzeme ve kireç taşı taşımında 
» » » 

Ziraat işlerinde 
Şeker taşımında 
Fabrika islerinde 

» » 
Ziraat işlerinde 
Fabrika işlerinde 

[*] Eskiden mevcut olup tamir edilerek faal bir hale konulmuştur. 
[**] Kullanılmış olarak satın alınmıştır. 
[***] Bu otomobiller 3827 sayılı kanunun muvakkat maddesi gereğince miadlarının sonuna kadar k 



1 
1 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

T—
i 

1 
1 
1 
1 
2 

Bisiklet 
» 

13 Kapalı 

Naumanıı 
» 

araba 
(Omnibüs) 
Aaraba çift atlı 
Fayton 

» 
» 

Brik 
» 

Fayton 
» 
» 
» 

(körüklü) 
» 

At arabası 
Araba, 
Araba, 

tek atlı 
çift atlı 

öküz arabası 
y> 

» 
» 

Araba, 

» 
» 
•» 

çift atlı 

Muhtelif hizmetlerde 

Fabrika ile Uşak arasında memur nak 

Malzeme ve kireç taşı taşımında 
Ziraat işlerinde 

» » 

» » 

» » 
» » 

» > 
Çiftlik ziraat işlerinde 

» » 

Malzeme ve kireç taşı taşımında 

Münakalât Vekâleti 
1 

1 

1 
1 

Gemi 

» 
Motor 
Kotra 
Mus 

Balık 

Söğütlü 
Büyük 

Yüksek deniz Ticaret Mektebinde me 
misi 

» » » 
Yüksek Deniz Ticaret Mektebinde ta 



No. Nevi , Markası Motor No. 

Motor 

Mazot 
Kuş 
Geçer 
Deniz 
Hale 
Altay 
înci 
Kurt 
Hizmet 

Taka 
Altıntaş 

Şule 

Sandal Trabzon 

Motor 

Sandal Ayyıldız 
Antalya 

Tepeköy 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

İstanbul mmtaka liman reisliği emrind 
inzibatını temin ve kontrol hizmetleri 

» » » 
» » > 
» » » 
» > > 
» » » 
» » > 
» » » 
» » » 
» » > 
> » » 
» » » 

Çanakkale liman reisliği emrinde lim 
batını temin ve kontrol hizmetleri için 
îzmir mmtaka liman reisliği emimde li 
zibatım temin ve kontrol hizmetleri çi 
îzmir mmtaka liman reisliği emrinde li 
zibatını temin ve kontrol hizmetleri iç 
Mersin mmtaka liman reisliği emrind 
inzibatını temin ve kontrol hizmetleri 
Trabzon mmtaka liman reisliği emrin 
bat ve kontrol için 
Samsun mmtaka liman reisliği emrin 
bat ve kontrol için 
Zonguldak mmtaka liman resiliği emr 
zibat ve kontrol için 

» » » 
Antalya mmtaka liman reisliği emrin 
bat ve.kontrol için 
Oiresun mmtaka liman reisliği emrin 
bat ve kontrol için 



Tan 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

» 

» 

» 
•» 
» 

. » 
» 
» 
» 

Sandal 
BomorkSr 

130 Küçük otobüs 

Doğan 

Mezgit 

Ankara 
Le Huda 
Altın 
Kefal 
Arhava 

. -

Royal Ehyesler 

Tirebolu mıntaka liman reisliği emrin 
zibat ve kontrol için 
Vakfıkebir mıntaka reisliği emrinde 
ve kontrol için 
Akçaabat mıntaka liman reisliği emrind 
bat ve kontrol için 
Sürmene liman inzibat ve kontrolü için 
Of liman inzibat ve kontrolü için 
Rize liman inzibat.ve kontrolü için 
Pazar liman inzibat ve kontrolü için 
Hopa liman inzibat ve kontrolü için 
K. Ereğlisi liman inzibat ve kontrolü 
Bandırma liman inzibat ve kontrol üiçin 
İskenderun limanı inzabat ve kontrolü 
İstanbul mıntaka liman reisliği emrinde 
imhası ve tarama işleri içinn 
Dağınık bulunan vekâlete ait hizmetler 
rakabesi (3827 sayılı kanunun muvakka 
desinin B fıkrası mucibince halen vekâl 
de bulunan otomobilin kullanılmasına 
olunacaktır.) 

Ticaret Vekâleti 
1 A-015 Motor 
1 83 Motosiklet 

Zündap 
» 

172312 Vekâlet ve şehir arası evrak servisi 
500403 Servis motosikleti olarak kullanılmaktad 

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğü 

|€ı^j^yiflft Studebaker M. 1184. 1180 
» 1192- 1186 
» 1132- 1184 
» 1139-1149 

Hububat nakil işinde 
» > » 
» » » 
» » » 
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1 
1 

No. 

413 
477 

Nevi Markası Motor* No. Tahsis;*edilelt"işin mahiye 

Servis kamyonet 
> » 

Tempo 
Aero 

ftcara* Ofisi 

245708 Emtia naklinde 
50031 > » 

Tetrol Ofisi Umum Müdürlüğü 
Kafra nakü vasıtaları 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4009 
4324 
3548 

17 
342 
306 
308 
310 

355 
356 

Kamyonet 
, > 
> . 

Otomobil 
» 

Kamyonet 
> 

Kamyon 

Motor 

Duba 
Sandal 

» 

Gaz 
Ford 

» 
Buiek 
Ş>evrole 
Ford 

> 
> 
> 

Sypa 
Alman 

[#] 
[•] 

116410 Şehirde mayimahruk nakliyatında 
1443033 > » 
1330368 » » 
1902354 Depo hizmetinde 

837591-4 » • • » . . 
1572787 Mayimahruk nakliyatı 

3 G. 70881 F. » » 
3 G. 79377 F. » > 

» » 

Beniz nakil vasıtaları 

105480 Mayimahruk nakliyatı 
164985-58 » » 

» 
> 

» 

[1] Petrol limitetten müdevver 
[2]Henüz faturaları gelmemiştir. Mülkiyeti Mİllî Müdafaa Vekâletine aittir. Muvakkat kaydiyle O 
[3] Muamelesi derdest 

.[[•] 3&27 sayılı kanununun muvakkat maddesinin B fıkrası gereğince miadının sonuna kadar kullan 



Ziraat Vekâleti 

Merkez 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

104 

50 

2179 

321 

27 

28 
322 

Motosiklet 

> 

Kamyon 

» 

» 

» 
Kamyonet 

12 > 

724 > 

4 > 

2007 > 

Harley Daviteon 

81913 Evrak servisinde, Vekaletin mubay 
nakil işlerinde (Vekâlet Levazım 

38 U. 4122 

Ford 

Doç S. 

> 
Ford 

Doç 

Ford 

Şevrole 1938 M. 

Ziraat Umum Müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı 

B. B. 1394998 Ankara tohum ıslah istasyonu m 
bilûmum hizmetlerinde, köy tetkik 
vazife icabı memur naklinde 

A. A. 4782470 İstanbul Ziraat Mektebinin bilûm 
rinde ve vazife icabı memur ve tal 

42431 Seyhan Ziraat Mektebi Baştekn 
bilûmum mücadele hizmetlerinde 

76229 » » » 
3379262/A İstanbul Ziraat Mektebinin bilûm 

lerinde ve vazife icabı muallim, m 
lebenin naklinde 

8074420 Bursa Ziraat Mektebinin bilûmu 
rinde ve vazife icabı muallim ,me 
benin naklinde 

9235990 İzmir Ziraat Mektebinin bilûmum 
de ve vazife icabı muallim, memu 
min naklinde 

4664655 Adana Ziraat Mektebinin bilûmu 
rinde ve vazife icabı muallim, me 
benin naklinde 

838397 Tavukçuluk Enstitüsünün bilûmu 
rinde ve vazife icabı muallim, me 
benin naklinde 

[ [1] Kuttanümtş dank m&bayaa eâtSmgUr. 



•o No. Nevi Markası 

7 Kamyon Ford 1939 

38 

2 

1 

30 

^ 

26 

39 

> 

> 

Kamyonet 

. > 

Y 

» 

» 

8 > 

Şevrole 

Ford 

Motor No. Tahsis edilen isin mahiye 

18-9492960 Bursa Ipekböcekçilik Enstitüsünü 
hizmetlerinre vazife icabı memur n 

4506077 Giresun findik istasyonunun bilûm 
metlerinde ve vazife icabı memur 

18-4142928 Antalya Narenciye istasyonunun b 
metlerinde ve vazife icabı memur 

77-6050 Bize çay fidanlığının bilûmum hi 
ve vazife icabı memur naklinde 

4092006 Kastamonu meyva ağaçlan fidanl 
mum hizmetlerinde ve vazife icabı m 
linde 

18-430965 . Aydın incir istasyonununbilûmum 
rinde ve vazife icabı memur nakl 

4456224 îzmîr bağcılık istasyonunun bilûm 
lerinde ve vazife icabı memur nak 

18-5048-12 Yeşilköy tohum ıslah istasyonunu 
hizmetlerinde ve vazife icabı memu 

18-412-974 Antalya müessesesinin bilûmum h 
de, köy tetkik işlerinde ve vazife i 
naklinde 

18-4336-339 Eskişehir Drayfarming istasyon 
tetkik işlerinde ve vazife icabı mem 
de 

15-10331 Eskişehir tohum ıslah istasyonunu 
hizmetlerinde, köy tetkik işlerind 
icabı memur naklinde 

18-541854 Adapazarı tohum ıslah istasyonunu 
hizmetlerinde ve vazife icabı memu 

•[*] Plâkada fıstık istasyonu diye yazılı. 



2411 » > 18-4665725 Ankara tohum ıslah istasyonunun 
hizmetlerinde, köy tetkik işlerinde v 
icabı memur naklinde 

19 3> » A. 152019 Seyhan Ziraat Mektebi Başteknisiy 
bilûmum mücadele işlerinde 

1594286 » » » 
1994300 Urfa Ziraat Müdürlüğünün bilûmum m 

işlerinde 
1594155 » » > 
1550884 » » » 

Mardin Ziraat Müdürlüğünün bilûmu 
dele işlerinde 

1594534 Manisa iZraat Müdürlüğünün bilûmu 
dele işlerinde 

3253680 Samsun Ziraat Müdürlüğünün bilûm 
dele işlerinde 

8621755 İzmir Ziraat mücadele istasyonunun 
mücadele işlerinde 

S. N. 17758 Ankara tohum ıslah istasyonunun k 
ifası lâzımgelen işlerinde 

255560 Ankara Ziraat Mücadele Müdürlüğün 
mum mücadele işlerinde 

22826-166 Seyhan ziraat mücadele istasyonu mü 
» » » 

Rize fidanlığı 
Kastamonu fidanlığı 

255565 Manisa Teknik Okulu 
Teknik okulu bahçe enstitüleri ye zir 
dürlükleri 
Ziraat teşkilâtı için 

' » » 
Teknik teşkilât için 
Mücadele islerinde kullanılacaktır. 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

i 
1 
1 

6 
1 
6 

20 
40 

29 

17 

26 

58 

264 

477 
24 

--

5> 

» 

» 

> 

> 

Otomobil 

Motosiklet 

Kamyonet 

> 
> 
> 

Motosiklet 
(sepetli) 

• > 

Kamyonet 

» AJB. 
» A. A. 

» A. A. 
» A. A. 
» 

> 

» A. A. 

Laymant 

Deseto 

N.S.Ü.' 

G.M.C. 

• > 

' * 



T3 

No. Nevi Markası 

8 Kamyon 

5 Kamyonet 

32 Kamyon 

55 

16 
31 

29 

Mersedes 

Ford 

Şevrole 

Ford 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Veteriner Umum Müdürlüğü teşkilâtında 

Şevrole 

Enternasyonal 

720087 Bandırma Merinos çiftliği, hububat v 
nakliye işlerinde 

17382 Bursa merinos müfettişliği, koçların aş 
raklarına şevki, sepermalann nakli, h 
ların takibi ve damızlıkların iaşelerinin 
için 

6075020 Bandırma çiftliği, hububat ve diğer nak 
lerinde 
Mücadele işlerinde 
Uzunyayla yetiştirme mütehassıslığı 
Çifteler yetiştirme mütehassıslığı 
Göle sığır ıslah mütehassıslığı 

Pamuk teşkilâtında 

4917011 Adana pamuk deneme istasyonu ve 
çiftliğinin muhtelif levazım naklinde 

8-80488 Malatya pamuk deneme istasyonu ve 
çiftliğinin muhtelif levazım naklinde 

BBB. 8 - 4324493 Nazilli pamuk deneme istasyonu ve üret 
liginin muhtelif levazım işlerinde 

» » » 
Adana pamuk deneme istasyonu ve 
çiftliğinin muhtelif levazım ve mem 
naklinde 
Eskişehir pamuk deneme istasyonu ve 
çiftliğinin muhtelif levazım ve mem 
naklinde 

49412 Adana namuk deneme istasyonu ve 
çiftliğinin muhtelif levazım ve mem 
naklinde 

18-5079679 
476709 

6202609 



Ford 

30 

18-4093 Nazilli pamuk deneme istasyonu 
çiftliğinin muhtelif levazım ve m 
naklinde 

B. 5288613 » > » 

Yüksek Ziraat Enstitülerinde 

1 2324 Kamyonet 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

2118 > 

3400 » 

2770 » 
Motosiklet 
li) 
Kamyonet 

> 
Doç 

Ford 
(sepet-

BB. 18-3854201 

18-4253881 
18-5342564 

405101 

17825104 

Ankara Merkez Yüksek Ziraat En 
tiyaçlarının temini ye talebe tetkika 
lanılır. 

» » > 
» » > 

İstanbul Büyükdere Bahçeköy Orma 
si ihtiyaçlarının temini ve talebe te 
kullanılır 

> » » 
Yüksek Ziraat Entitüsünde 

Zirai kombinalar 
170 Otomobil [*] 4056709 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

171 
1893 

» [•] 
Kamyonet 

Kamyon 
» 
» 
» 

Deseto 
Ford 

Doç 
» 
» 
» 

78-790B.5840 

5546 
6682 
2036 

14390 

Ankara Zirai Kombinalar Müdürlü 
rai Kombinalar teşkilâtında istihd 
makinistlerin kontrolü için köylere 
rinde 

T> » » 
Ankara Zirai Kombinalar Müdürlüğ 
lerde bulunan makineler için yedek 
vaddı müştaile ve saire nakil işlerin 
Ziraat işlerinde 

[*] Kamyonet olarak kullanılmaktadır. 
[1] M. M. Vekâletinden devren alınmıştı. 
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X » > 35890 » » 
1 OtoWilis » Jîp 186646 » » 
1 » > 175290 » » 
1 » • ' • ' » ' • . 175357 » » 
1 » » 175292 > » 

50 Kamyon Doç » » 
1 » Fargo 111358138 » » 
1 V » . 111358066 • ' » ' . » . 
I » » 800558 » » 
1 » > 80052855 » » 
1 » Ford 6759733 » V 
1 > V 6759905 » » 
I » » 6614106 » » 
1 » > 6762636 » » 
1 » Şevrolet 553931 » » 
1 > > 564188 » » 
1 » » 511970 » > 
1 > > ___' 518100 » > 

Ziraat Umum Müdürlüğü teşkilâtında 
— - - . - . • • • . • • • ) • • < > • . • * 

1 Bisiklet Mersin Fümigatuvarmda 
1 » Merkez mücadele enstitüsünde 
1 » îzmir mücadele istasyonunda 
6 » Tohum ıslah istasyonunda 

"20 » Bahçe ziraati müesseselerinde 
10 Binek arabası Tohum ıslah istasyonlarında 
15 » Bahçe biraati müesseselerinde 
5 » Orta ziraat mekteplerinde 

38 Tük arabası Tohum ıslah istasyonlarında 
78 . • ' • • » • • Bahçe ziraati müesseselerinde 
13 > Ziraat mekteplerinde 
î » Tavukçuluk Enstitüsünde 

33 » Fidanlık ve ziraat mekteplerinde 

[1] M. M. Vekâletinden devren almmtstt. 



3 
48 

30 

No. Nevi 

Kızak 
Yük arabası 

Bisiklet 

Markası Motor No. Tahsis edilen isin mahiyeti 

Tohum ıslah istasyonlarında 
Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlı 
rında 

2 
23 
1 

11 
42 
34 
16 
13 
10 
4 

10 
5 
5 
3 
1 
1 

40 
6 

10 

5 
1 
1 

10 
1 \ 
2 

Yük arabası 
» 

Binek arabası 
* 

Yük arabası 
» 
» 

Binek arabası 
» 
» 

Yük kızağı 
Binek kızağı 
Yük kızağı 
Binek kızağı 
Yük arabası 
Binek arabası 
Yük arabası 
Binek arabası 

» 

» 
» 
» 

Yük arabası 
» 
» 

Veteriner Uumum Müdürlüğü teşkilâtında 
Balıkesir Merinos Müfettişliğinde 
Bursa » » 
Balıkesir » » 
Bursa » » 
Aygır depolarında 
înekhanelerde 
Bakteriyolojihanelerde 
Aygır depolarında 
înekhanelerde 
Bakteriyolojihanelerde 
înekhanelerde 

» 
Aygır depolarında 

» » 
Teçhizat deposunda 
Tahaffuzhanelerde 
Merinos çiftliğinde 

» » 
Mücadele servisi ve lâbortuvarlar ta 
nelerde 
Bakteriyoloji ve seroloji müesseseler 
Teçhizat ambarında 
Hayvan sağlık ve Nalbant Mektebin 
Bakteriyoloji müessesesi ve lâboratu 
Teçhizat heposunda 
Hayvan Sağlık mektebinde 



12 

6 
4 
4 
1 

•A ' 

7 
3 

1 
1 
1 
2 
1 

6 
8 
3 
3 

21 
40 
40 
40 
10 
120 

Yük arabası 

> 
> 
> 

Yaylı araba 

Bisiklet 
» 

Yük arabası 
Yaylı araba 
Sap arabası 
Yük arabası 
Çöp arabası 

Binek arabası 
» 
> 
> 
» 

Yük arabası 
> 
» 

• > 

> 

Pamuk teşkilâtı 

Adana Pamuk deneme ve ıslah ve ür 
liğinde 
Nazilli » ' » _ - » 
Eskişehir •» » » 

Malatya » > » 
Eskişehir » » » 

Yüksek Ziraat Entitüsü 

Muhtelif enstitülerin servis iğlerinde 
îdare Md., muhasebe, idare müşavirl 
de 
Sütçülük enstitüsü servisinde 
Nebatları ıslah, yetiştirme enstitüsün 

» » » > 
İdare müdürlüğü servislerinde 

Haralardaki motorsuz nakÜ vasıtaları 

Sultansuyu Harası 
Çifteler Harası 
Konya Harası 
Çukurova Harası 
Karacabey Harası 
Sultansuyu Harası 
Çifteler Harası 
Çukurova Harası 
Konya Harası 
Karacabey Harası 

Ziraat Vekâletine bağlı büçtsei Büyük'Mîllet Meclisinden geçmiyen müesses 
makta olan nakil vasıtaları cetveli 

9 Kamyon Opel 11-303 Sultansuyu Harasının zahire, eşya 
menin nakli işleri için 



< No. Nevi Markası 

Otomobil [1] Doç 

Motor No. 

85628 

[1] Şevrole 046013 

> [1] 

Motosiklet (a 
petii) 

6 Kamyon 

1 Otomobü [1] 

6078643 

Opel 

Ford 

11806 

19-5054479 

Tahsis edilen isin mahiveti 

Karacabey Harasının birbimden 
mevkilerini teftişle gerek kaza ve ger 
yetlerle olan resmî işlerini takip ve 
dan para alma, verme için şehirlere 
linmesiyle müessese memur vemüsta 
nin hastalık, kaza ve saire gibi ahval 
lanılmak üzere 
Sûltansuyu Harasmm birbirinden 
mevkilerini teftişle gerek kaza ve ger 
yetlerle olan resmî işlerini takip ve 
dan para alma, verme için şehirler 
linmesiyle müessese memur ve müsta 
nin hastairk, kaza ve saire gibi ahval 
lanılmak üzere 
Çukurova Harası hububat ve diğer 
işlerinde 
Sûltansuyu Harasında, yetiştirme v 
mevkileri 25 kilometre gibi son derec 
duğundan vakit ziyama meydan v 
üzere hasta hayvanların süratle tda 
tişebilmek için 
Çifteler Harasında zahire, eşya ve m 
nakli işleri için 

Çifteler Harasının birbirinden 
mevkilerini teftişle gerek kaza ve g 
lâyetlerle olan resmî işlerini takip 
lardan para alma, verme için şehir 
gelinmesiyle müessese memur ve mü 
rinin hastalık, kaza ve saire gibi 
kullanılmak üzere 

[1] Kamyonet olarak kuUanüamkiadtr. 



1 Motosiklet Tsep&t-
fy •'•• • * ••-""• 

İ 2 Otomobil [1] Şevrole 

Otomobil f lf Ford 

Motosiklet ( 

Katayon. Şevrole 

* 
1 
2 
2 
f 
1 
* 

> 
»J 

» 
» 
» 

Kamyonet 
Kamyon 

» 
Fargo 

7403896 
12087 

Çifteler Harasında, yetiştirme ve zi 
kileri 25 kilometre gibi son derece u 
ğundan vakit ziyama meydan verilm 
re hasta hayvanların süratle tedavisi 
bilmek için 

4495198 Konya Harasmm birbirinden çok u 
kilerini teftişle gerek kaza ve gereks 
lerle olan resmî işlerini takip ve ban 
para alma, verme için şehirlere gidip 
siyle müessese memur ve müstahd 
hastalık, kaza ve saire gibi ahvallerde 
mak üzere 

54-201704 Çukurova Harasının birbirinden 
mevkilerini teftişle gerek kaza ve g 
lâyetlerle olan resmî işlerim takip v 
lardan para alma, verme için şehirl 
gelinmesiyle müessese memur ve mü 
lerinin hastalık, kaza ye saire gibi a 
kullanılmak üzere 
Yetiştirme ve ziraat mevkileri 25 kilo 
bi son her ece uzak olduğundan vak 
meydan verilmemek üzere hasta ha 
süratle tedavisine yetişebilmek için 

4898176 Karacabey Harasında zahire, eşya ve 
menin nakli işleri için 

Çukurova Harası 
Çifteler Harası 
Konya Harası 
Kazova inekhanesi 
Manisa ve Yeşilköy işler sermayeli 
retme çiftlikleri 

[1] Kamyonet olarak kvUmulamktadtr. 



A
de

d 

1 
1 
1 
1 
1 

No. Nevi 

Kamyonet 
» 
> 
> 

Motosiklet 

Markası Motor No. Tahsis edilen isin mahiyeti 

Çifteler Harası 
Çukurova Harası 
Konya Harası 

Bandırma Merinos Çiftliği 
Çifteler Harası 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1* 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 

1909 
1945 
2020 

1918 
84 

167 
12 

30 
39 

34 

Otomobil [1] 
Otobüs 
Kamyon 

Kamyonet 
Motosiklet 
Kamvon 

» 
Otomobil 
Kamyon 

» 
Kamyonet 
Kamyon 

» 
Kamyonet 
Kamyon 

» 
» 
» 

Kamyonet 

Plymeth 
Opel 939 
Ford 937 

Buik 
Miller 
Stübaker 
Ford 

» 
Enternasyonal 
Ford 
Fargo 
Opel 
Ford 
Opeî 
Ford 

•» 
Stüdbaker 
Doç 
Ford 

937 
938 

934 
938 
934 
942 

942 

128452 
872-5766 
3809407 

2932234 
555481 

1191 
18-2819592 

288128 
36190 

78-6050 
38-36003 
39-5148 

18-930300 
2539561 
1958679 
6804017 

1131 
21439 

6801671 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Umum 
Müdürlüğü 

Umum Müdürlük emrinde 
» » memur naklinde 
» » (tamirde ve işletm 

derilmek üzere) 
Ankara Orman Çiftiği 
Ankara Orman Çiftiliği, çiftlik işle 

» » » » 
Yerköy Midilliçoğlu Çiftliği, çiftlik 
Lüleburgaz Türkgeldi Çiftliği, çiftlik 

» » » 
» » » 

Silifke Tekir Çiftiliği, çitflik işlerind 
» » » » » 

Dörtyol Karabasamak Çiftliği, çiftlik 
R'eyhaniye Hatay Çiftliği, çiftlik 

» » » 
» » » 
» » » 

Konya Sarayönü Çiftliği, çiftlik işler 
» •» » » > 

[1] Kamyonet olarak kullanılmaktadır. 



Motosiklet 
Kamyon 

> • ' . ' 

Kamyonet 

Kamyon 

Motosiklet 
Kamyonet 

Kamyon 
Motosiklet (sepet-
li) 
Kamyon 

Çift atlı araba 
Tek atlı araba 
Kamyon 
Motosiklet 
Kamyon 
Motosiklet 

Kaptıkaçtı 

îndia 
Opel 
Stüdbaker 
Opel 

Ford 
Stüdbaker 

Triyumf 
Ford 

938 
938 

942 

931 

Ford 

4457022 
. 945 

39-11074 
1182 

39-2606 

6803581 
199193-2 

100662 
4798396 

Köyceğiz Dalaman iÇftliği, çiftlik 

Ford 937 

Ankara Ticarî işletme müessesesi, süt, 
sair satış mevaddı naklinde 
Sut, peynir ve sair satış mevaddı akli 
Ankara Orman Çiftliği Parklar ve 
Müessesesi, park ve bahçe işlerinde 

Ankara Ziraat Aletleri Fabrika 
fabrika işlerinde 
Rize çay atelyeleri için 

Orman iÇftliği Parklar ve Bkhçeler 
park ve bahçeler için 

Köyceğiz Dalaman çiftlik işlerinde 
Parklar ve bahçeler için 
Çiftlik idaresi için 

Silifke Tekir Çiftliği işleri için 

Zirai Donatım Kurumu 

81774157 Kurumun bilcümle hizmetlerinde kull 
tır. 

28393 





E - £etw«H 
Muvazenei Umumiye Kanunu : Madde — 13 

[Kadroları masraf tertibinden yapılacak hizmetlere ait tertipler] 



- E/2 — 

F. M. Muhassasatm nev'i 

Büyük Millet Meclisi 

28 3090 sayılı kanun gereğince yapılacak Meclis binasının inşaat masrafları ve istimlâk 
bedeli • 

Başvekâlet 

71 1 Ücret ve yevmiye 
73 Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tevhidi umumî masrafları 

Basm ve Yayın ü. M. 

105 Neşriyat, turizm ve propaganda masrafları 
107 1 Ankara Radyodifüzyon istasyonu ve stüdyoları 

2 Sair radyodifüzyon istasyonu ve stüdyoları 
109 1 Ücret . 

Devlet Meteoroloji İşleri U. M. 

153 Meteoroloji istasyonları tesis ve tamirleri 
154 Her türlü rasat, telli ve telsiz muhabere ve dinleme alet ve cihazları ve malzemesi satm-

alma, tesis, kontrol, tamir ve işletme masrafları, seyyar istasyonların işletme, tamir ve 
karoseri imâli masrafları 

155 Meteoroloji meslek mektebi kurs ve staj masrafları 
156 Neşir, baskı, kitap, mecmua ve abone bedel ve masrafları 

Maliye vekâleti 

180 3 Muvakkat müstahdemler ücreti 
196 4 4307 sayılı kanun gereğince aynen alınacak nebati yağlar vergisinin her türlü tahsil mas

raf lan 
197 3 Kambiyo işleri murakabe masrafları 
198 1 Tesbit, tevzi ve mübadil işleri 
199 Tamir maraflan 
205 1 Ücretler 
213 4306 sayılı kanun gereğince Devletçe parasız verilecek giyim eşyası bedel ve her türlü 

masrafları 
214 Yaşayan diller kursu bilûmum ücret masrafları 
227 2 Bakım masrafları x 



— E/3 — 
F. M. Muhassasatm nevi 

302 1 Muallim ücreti 
332 1 Muallim ücretleri 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

Gümratik Muhafaza Genel Komutanlığı 

Dahiliye Vekâleti 

358 2 Nüfus tahriri 
361 1 Muallim, konferansçı, idare memurları ve müteferrik müstahdemler üereti 

4 Dahiliye meslek kursu idare ve talim heyeti ücretleri 
364 1 Ücretler ' . '_._._ '_•_.-__"__..._ 

Emniyet U. Müdürlüğü 

392 1 Ücretler 
395 3 Vilâyetlerde açılacak polis kurslan idare masrafları ve öğretmen ücretleri 

Hariciye Vekâleti 

432 3 Muvakkat müstahdemler ücreti 
445 Kongre, konferans ve komisyonlar umumî masrafları 
449 Vekâlet kütüphanesinin tanzim ve ıslahı için istihdam edilecek mütehassıslar ücreti 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 

473 1 Umumî Masraflar 
474 1 » » 
475 1 » » 
476 1 V » 
479 1 » » 
480 İskân işleri 
481 înşa, tesis ve tamir işleri 
488 1 Ücret 
489 Yüksek Sıhhat Şûrası azalan huzur ücreti 
490 Kodeks komisyonu 

Adliye Vekâleti 

518 Ceza ve tevkif evleri inşa ve esaslı tamir işleri 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

525 3 Muvakkat müstahdemler ücreti 
539 1 İdare heyeti ve muallim ücreti 

Maarif Vekâleti 

547 5 Konferans ve inkılâp tarihi dersleri ücreti 



F. M. , «^H^^İfffi0' nev'i 

561 

563 
565 
568 

573 
577 
579 

580 
582 

1 
2 
3 

4 
1 
2 
6 

Tetkik ve Vekillik daireleri kütüphaneler masrafları 
Derleme masrafları 
Neşir masrafları 
istanbul Üniversitesi ve buna J?ağlı fakülte, müessese ve teşekküllerin umumî masrafları 
Ankara Devlet Konservatuvarı 
Köy Enstitüleri 
Köy eğitmenleri kursları 
KÖy öğretmenleri ücretleriyle zaruri yol paraları, teçhizat ve istihsal vasıtaları bedelleri, 
tazminat. 
Kütüphaneler umumî masrafları 
Orta, jŞğrjetim öğretmenleri kursları bilûmum ücret ye maşraöa.rı 
Meslekî ve teknik okullar aşılması ve mevcutların büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı 
kanun gereğince yapılacak hizmetler 
Mahsus kanunu gereğince yaptırılacak istanbul Üniversitesi inşaatı her türlü masrafları 
Milletlerarası kongre, sergi ye müsabakalara iştirak ve ilmî tetkik için gönderileceklerin 
harcırahlariyle yol masrafları 

586 1 Lise, Gazi .öğretmen Okulu ye Terbiye Enstitüsü, Güzel Sanatlar Akademisi,,Siyasal Bil
giler Okulu yabancı mütehassıs ve öğretmenleri ücreti 

2 Riyaseti Cumhur Filârmonik Orkestrası ve Devlet Konservatuvarı yabancı mütehassıs 
ve öğretmenleriyle muvakkaten getirtilecek yabancı orkestra şef ve virtiozlara verilecek 
ücret 

3 Meslek okulları yabancı mütehassıs ve muavin ve tercümanlariyle öğretmen ve ustaları 
ücreti 

4 Üniversite yabancı profesörleriyle yardımcıları ücreti 
5 Dil, Tarih. - Coğrafya Fakültesi yabancı profesörleriyle lektörler ücreti 
6 Yüksek Mühendis Okulu yabancı öğretmenleri ücreti 
8 Ankara Fen Fakültesi yabancı profesörleri ücreti 
9 Ankara Hukuk Fakültesi yabancı profesörleri ücreti 

590 îzmir Fuarında açılacak Maarif pavyonunun bütün masrafları 

Natfm Vekâleti 

Muvakkat müstahdemler ücreti 
Mütemadi tamirler 
inşa bedel ve masraflâriyle her türlü makine, aletler ve malzeme bedel ve masrafları 
işletme masrafları 
Meriç su işleri 
Taşkın sulara ve su baskınlarına karşı 4373 sayılı kanun gereğince yapılacak korunma 
masrafları 
Şamram kanalı inşaat ve tamirat masrafları 
inşaat ve işletme malzemesi bedelleriyle bu işlere ait her türlü masraflar 
Antalya limanı mendireğinin tamir ve temdidi ve rıhtım inşası masrafları 
2214 sayılı kanuna göre yapılacak Ereğli limanı masrafları 
( ) sayılı kanuna göre yapılacak Trabzon limanı inşaat bedel ve masrafları 
Yapı ve imar işleri inşaat, istimlâk ve esaslı tamirat masrafları 
Ankara lâğımlarının inşa masrafları 
Ankara gençlik parkı masrafları 

603 
617 

618 

619 

620 
621 
622 

3 
2 
3 
3 
5 
6 

9 
2 
8 
9 
12 



- B / 6 -
î \ M. *' Muhaşsasatın nev'i 

Eesmî binalar inşaatr her türlü masrafları 
Yardımlar 
Atatürk anıtı inşaatı her türlü masrafları 
1 nci, 3 ncü ve 4 ncü Umumî Müfettişlikler mmtakajarında yapılacak imar işleri her 
türlü masrafları 
Ücretler 
Hafriyat masrafları 

İktisat Vekâleti 

Muvakkat müstahdemler ücreti 
Sanat modelleri satın alınması, dağıtılması masrafları 
tşçi sigorta idaresi masrafı ile 3008 sayılı kanunun 89 ncu maddesinin tatbiki masrafı 
El ve ev sanatları kooperatif-kurslarının her türlü kurma, idare etme ve okutma mas
rafları ve Öğretmen ücretleri 
Ücretler 

Münakalât Vekâleti 

Muvakkat müstahdemler ücreti 
Limanları temizleme, tarama ve mendirek masraf lariyle şamandıra yaptırma, nakil 
ve yerine koyma, bakım ve onarma masrafları * 
Liman idarelerinin deniz nakil vasıtalarının satın alma, yaptırma, işletme, onarma, ba
kım, kızağa çektirme masraf lariyle kızak bedelleri 
Umumi masraflar 
Devlet Reisine ait deniz nakil vasıtalarının her türlü yaptırma, satm alma ve işletme 
masraflariyle sigorta ücretleri için Devlet Denizyolları ve Limanları îşletme Umum Mü
dürlüğüne 
Ücretler 

Ticaret Vekâleti 

697 
- _. 

724 
740 

741 
742 

743 
744 
745 
746 
747 
748 
748 

3 

3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

Muvakkat müstahdemler ücreti 

Ziraat Vekâleti 

Muvakkat müstahdemler ücreti 
Mücadele umumî masrafları 
Merkez mücadele enstitüsü ve mücadele istasyonları 
Umumî masraflar 
Bahçe ziraati işleri ve müesseseleri 
Zeytin işleri 
Tavukçuluk ve arıcılık 
Umumî masraflar 
Umumî masraflar 
Tohum temizleme evleri umumî masrafları 
Umumî masraflar 
Aygır depoları 
Sığır ıslah ve yetiştirme işleri ve müesseseleri 



— E/6 — 
F. M. Muhassasatm nev'i 

749 1 Umumî masraflar 
750 2 Teknik ziraat okulları 

3. Bahçivanlık okulları 
''.'"•' 4 Ziraat alât ve makineleri ihtisas okulu ve makinist okulları 

5 Ziraat kursları ve köy eğitmenleri 
6 Zirai muhasebe kursu v 

751 10 Enstitü lâbpratuvarlan ve tatbikat bahçeleri malzeme ve işletme masrafları 
12 Diğer masraflar 

753 Yazı, tercüme,, neşir ve propaganda işleri 
758 1 Ücret 
766 1 Umumî masraflar • 

Millî Müdafaa Vekâleti 

777 Muvakkat müstahdemler 
2 Askerî fabrikalar 
3 Harita 

819 Hava meydanlariyle yolları ve depoları inşâatı 
827 Staj ve tahsil masrafları 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 Askerî fabrikalar 

829 Yabancı mütehassıs ve müstahdemlerle tercümanların harcırah ve sair zaruri masrafları 



C-Cetveli 
Muvazenei Umumiye Kanunu madde : 15 

(Varidat nevilerinden her birinin müstenit oldukları hükümler) 



C/2 

Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 
Nev'i Tarihi No. I I Ü L Â S A 

KISIM : I 

Âdi varidat 

Birinci grup 

i ra t ve servet vergileri 

Kazanç vergisi 

Kanun : 2 2 . 3 . 1 9 3 4 2395 Kazanç vergisi kanunu 
» 5 . 7 .1934 2574] 
» 23 . 5 .1935 2729] 
» 30 . 5 .1935 •" 27511 
» 24. 4 .1936 2957}- Tadilleri ve ekleri 
» 12 . 6 .1937 3258 
» 20 . 6 .1938 3470 
» 24. 5 .1940 3840 
» 10. 1 .1944 4508 
» 17. 5 .1940 3828] 
» 2 9 . 5 . 1 9 4 0 4040}-Fevkalâde zam kanunları 
» 7 . 6 .1943 4437J 
y> 17. 6 .1938 3460 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 

suretiyle kurudan iktisadi teşekküllerin teşkilâ-
' î tiyle idare ve murakabesi hakkındaki kanunun 

' 4 6 , 47, 48 nci maddeleri 
» 16 • 6' . 1939 3645 İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdaresi 

teşkilât ve tesisatının İstanbul belediyesine dev
rine dair kanunun 12 nci maddesi 

» 3 . 7 . 1 9 3 9 3659 Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylık
larının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
.18 nci maddesi • • • 

• » . 16.12.1942 4325 Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik 
müesseselerinin idare işletmeleri hakkındaki ka
nunun 26 nci maddesi 

T. B. M. M. Kararı 1 1 . 6 .1937 1010 Kanunun 3 ncü maddesinin 1 ve 21 nci fıkraları 
hakkında 



— ö/â 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın nıüstenidatı 

Nev'i Tarihi No. II Ü L Â S A 

Kanun 

Hayvanlar vergisi 

20 . 1 .1936 2897 Hayvanlar vergisi kanunu 
2 3 . 3 .1938 3343 Tadili 

27 i 5 '.lltl 4226 j F e v k a ] â d e z a m k ^ u n l a n 

Kanun 

T. B. M. M. Kararı 

3 
4 

10 
29 
30 

Veraset ve intikal vergisi 

1926 
1931 
1944 
,1941 
1932 

797 Veraset ve intikal vergisi kanunu 
1836} Tadili 
4509 f Fevkalâde zam kanunu 
4040 Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik 

721 edilen gayrimenkullerin vergisi hakkmda 

Nizamname 

Kanun 

Nizamname 
Kanun 

I. V. H. Kararı 

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 
26 . 5 .1941 

18 mayıs 1336 

Madenler rüsumu 

— Maadin nizamnamesi 
-1 

1794}. Ek ve tadilleri 
2818 ( 
4268J 

— Taşocakları nizamnamesi 
792 Petrol kanunu 
927 Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap

lıcalar tesisi hakkmda 
2809 Ek kanun 

2/15858 Ereğli kömür havzasındaki kömürlerden % 1 re
sim alınması hakkmda 

— Ergani bakır madeni hakkmda 

İkinci grup 

istihlâk ve muamele vergileri 

Kanun 

A.) Gümrük vergileri 

1. Gümrük tarife kanunu ve ekleri 

1 . 6 . 1 9 2 9 1499 Gümrük tarifesi kanunu 



Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın mflstenidatı 
Nev'i Tarihi No. 

İTüTinn 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. 6 .1942 
25. 4 .1938 
24. 6 .1938 
29. 6 .1938 
15.12.1039 
19. 1 .1942 
5.6.1942 
6.7 .1939 
4.6.1942 
3, 1 .1941 

15351 
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 

» 

12. 6 .1935 
3.12.1931 

11. 6 .1933 
12. 2 .1931 
8.11.1935 
9.1 .1934 

30. 4 .1938 
13. 1 .1939 

2785 
172' 
190 
616 
903 
2/20 

2/8672 
2/10258 

H b L A S A 

Tadil ve ekleri 

Bazı maddelerin gümrük vergileri hakkında Hü
kümetçe ittihaz edilen kararların tasdikına dair 

Sinema Mimlerinin gümrük vergileri hakkında 
Bu husustaki kararın tasdikına dair 
Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette tica
ret anlaşmaları ve modüs vivendiler akdine ve 
bunların şümulüne giren maddelerin gümrük re-. 
simlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya 
yanaşmıyan Devletler müvaridatına karşı tedbirle» 
alınmasına salâhiyet verilmesi hakkında 
Şeker istihlâk ve gümrük vergileri hakknda 

l Tarife kanunu hakkında 

Maden kömürleri hakkında 

Camdan1 fenni cihazlar hakkmda 
Çiçekler hakkında ^ 

Kanun 

11. Gümrük kanunu ve ekleri 

11 nisan 1334 — Gümrük kanunu 



Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müştenidatı 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 
» 
» 

> 

T. B. M. M. Kararı 

14 şubat 1340 
4. 1 .1926 
7. 6 ,192€ 
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 
3567J 
1918 
3777 
1253 

H U I i Â S A 

> Ek ve tadilleri 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkında ' 
Tadili 
Gümrük kanununun 35 nci maddesi hakkında 

Kanun 

B) Gümrüklerde alınan diğer vergi ve resimler ,' * 

Eıhtım resmi ve 3023 numaralı kanunla alınan maktu ücret 

10 . 6 .1936 3023 İstanbul ve izmir limanlarının sureti idaresi hak
kında kanun 

C) Gümrük vergilerine haini tesir olan ve ahdî tarifeleri ihtiva eden Ticaret Mukavele
lerinin tasdiki hakkında kanunlar 

Kanun 31. .5 .1930 1671 Türkiye Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve 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 
müzeyyel olarak Ankara'da tanzim ve imza edilen 
Üçüncü itilâfnamenin tasdiki 

7 . 6 .1930 1690 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında 
münakit Ticaret ve seyrisefain muahedesinin tas
diki 

7 . 6 . 1 9 3 0 1691 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti 
arasında münakit Ticaret ye seyrisefain muahede
sinin tasdiki 

26. 3 .1931 1799 Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki Ticaret ve 
seyrisefain mukavelesi hakkında 

4 . 6 . 1 9 3 4 2499 Türkiye - Bulgaristan arasında akit ve imza edi
len Ticari itilâfnamenin tasdiki 



Ö / 6 -
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Nev'i Tarihi No. 

Kanun 3 . 6 .1935 

28 . 5 .1933 

29. 1 .1936 

16. 6 .1939 

2756 

2237 

2909 

3646 

H U L Â S A 

2499 sayılı kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret 
mukavelesinin bir numaralı cetvelde yapılan de
ğişiklik hakkında 
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 Cumhlriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında imzalanan Ticaret anlaşmasının tas
diki 

Kanun 28 . 5 .1940 
6 . 1 . 1 9 4 1 

10. 8 .1942 
13.11.1942 
17 . 5 .1940 
29. 5 .1941 
27. 5 .194^ 

Muamele vergisi 

3843 Muamale vergisi kanunu 
3973] 
4290 \- Ek ve tadilleri 
4307J 
3828] -
4040 ^ Fevkalâde zam kanunları 
4226] 

Dahilî istihlâk vergisi 

Kanun 

A) 

12. 6 
12 
25 
27 
22 
19 
26 
14 
14 

Seher, glikoz ve mayi madeni mahrukat 

1930 1718 Dahilî istihlâk vergisi hakkında 
2785] 1935 

1937 3101 j- Şeker Ve glikoza ait hükümlerin tadilleri 
1942 4225J 
1931 1871]. 
1934 2414| 
1934 2448 [ Mayi madeni mahrukata ait hükümlerin tadilleri 
1935 2796] 
1937 3263J 

1 7 . 5 . 1 9 4 0 3828 Fevkalâde zam kanunu 

B) 

Kanun 

» 
Te&ir 

24. 
14, 
29. 
11. 

5 
6 
5 
6 

.1934 

.1937 

.1941 

.1937 

2442 
3260 
4040 
224 

Elektrik ve havagazı 

Elektrik ve havagazı istihlâk resmi hakkında 
Tadili 
Fevkalâde zam kanunu 
2442 numaralı kamunun 1 nci maddesinin (G) fık
rası hakkında 



— C/7 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Nev'i Tarihi No. H U L Â S A 

Kanun 

T. B. M. M. Kararı 

C) Bası maddelerden alınan istihlâk vergisi 

27. 5 .1935 

29. 
25. 
17. 
29. 
27. 
11 

6 
4 
5 
5 
5 
6 

.1939 

.1940 

.1940 

.1941 

.1942 

.1937 

2731 Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkmda 
kanun 

| 3 6 | Tadille/ 

3828] 
4040 [ Fevkalâde zam kanunları 
4226J 
1009 2731 numaralı kanunun 1 nci maddesinin 5 nci fık

rası hakkında 

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 

8u ve kara av vergileri 

— Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesi 

AQxr Ek ve tadiller 

— Zabıtai saydiye nizamnamesi 

- I 
— [ Ek ve tadiller 

2181 
18; 
22 

1926, 
1926 

5 . 5 .1937 

721J 
820 

3167 

Zabıtai saydiye ve İstanbul ve tevabii balıkhane
sine müteallik nizamnemelerin bazı maddelerini 
1 adil eden kanun 
Kara avcılığı kanunu 

Nakliye resmi 

Kanun 

Kanun 

10 nisan 1340 

25 . 6 .1933 
24. 5 .1940 
17 . 5 .1940 
29 . 5 .1941 
27 . 5 .1942 
3 1 . 5 .1930 

472 

2030] 
3842^ 
3828] 
4040}-
4226J 
1667 

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 
kanım 

Ek ve tadiller 

Fevkalâde zam kanunları 

Devlet Demiryolları ve limanları idarei umumi-
y esinin teşkilât ve vezaifine dair kanuna müzey-
yel kanunun 1 nci maddesi 



— C / 8 -
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Neyi Tarihi No. H U L Â S A 

Kanun 

Sefineler rüsumu 

15 nisan 1338 216 Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında 
kanun 

6 nisan 1340 466} Ek ve tadilleri 
6 nisan 1340 467J 
13 .12.1935 2864 Turist gemilerinden alınan resimlerden bazıları

nın indirilmesi hakkında kanun 

Kanun 23. 5 .1928 
14.12.1929 
28. 5 .1934 
16 .10.1935 
22. 6 .1938 
27. 1 .1939 
6. 7 .1939 
3 . 1 .1940 

29. 5 .1941 
27 . 5 .1942 
20. 6 .1938 

• Ek ve tadiller 

Damga resmi 

1324 Damga resmi kanunu 
15411 
2455 
2828 
3478 
3590 
3702 
3765, 

!r«£w Fevkalâde zam kanunları 4226J 
3437 Tütün ve Tütün inhisarı kanununun 112 nci mad

desi 

Tapa harçtan ve kaydiyeler 

Kanun 
» 
» 
» 

T. B. M. M. karart 
Nizamname 
Kanun 

16 
15 
22 
4 

29. 
5. 
17. 

5 
12 
12 
7 

12 
12 
5 

, 1929 
. 1934 
.1934 
.1931 

1987 
1935 
1943 

1451 
2613 
2644 
1836 

1023 
2/3542 
4415 

Tapu harçları kanunu 
Kadastro ve tapu tahriri kanunu 
Tapu kanunu 
"Veraset ve intikal vergisini muaddâ kanunun 
50 nci maddesi 
Tapu kanununun muvakkat maddesi hakkında 
Kadastro ve tapu tahrini nizamnamesi 
Fevkalâde zam kanunu 

Kanun 

T. B. M. M. Kararı 

Mahkeme harçtan 

9 . 6 .1934 2503 Adliye harç tarifesi kanunu 
20.12.1934 26291 
16. 1 .1939 3560) Ek ve tadilleri 
10. 8 .1942 4289 j 
28. 6 .1939 1059 33 ncü madde hakkında 



- C/ö-
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Nevi Tarihi No. H U L A S A 

Pasaport ve kançılarya ve ikamet tezkeresi 

Kanun 

» 

2,3. 
12 

15. 
23. 
21. 
28. 
29. 

6 
5 

12 
5 
10 
6 
6 

.1927 

.1928 

. 1941 

.1928 

.1935 

.1938 

.1938 

1143 
1260 

4151 
1318 
2833 
3519 
3529 

Şehbenderlik rüsumu kanunu 
Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlar hak
kında 
Tadili 
Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkında 
Tadili 
Pasaport kanunu 
Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hak
kında kanun 

Kanun 15. 6 .1938 
24. 6 .1938 
14.11.1942 

Noter harçtan 

3456 Noter kanunu 

4166( E k v e t a d i U e r i 

Diğer harçlar 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

14 ağustos 1330 
24. 1 .1927 
2 . 3 . 1 9 2 7 

14. 5 .1928 

17. 6 .1938 
11. 5 .1939 

9.10.1939 

964 
984 

1262 

2/10941 

3728 

Nüfus kanunu 
Eczacılar ve eczaneler hakkında 
Ecza ticarethaneleri ile sanat ve ziraat işlerinde 
kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin 
satıldığı dükkânlara mahsus kanun 
İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar hakkındaki ka
nun 

3458 Mühendislik ve mimarlık hakkmda 

Kanun 
» 

Nizamname 

Kanun 
İrade 

10 mart 1296 
2.4.1932 

28 nisan 1304 
12 ağustos 1317 

2.3.1929 
25 mart 1821 

— 
1939 
—.-

1401$ 

3458 numaralı kanunun 6 ncı maddesine tevfikan 
alınacak harçlar hakkmda 
Mütehassıs tabipler, kimyagerler ve diğer sıhhiye 
memurlariyle fennî gözlükçülere ve hususi has
tane açacaklara verilecek ihtisas vesikası, şaha
detname ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar 
hakkında 
İhtira beratı kanunu 
Tadili 
Alâmeti farika nizamnamesi 
Ek ve tadili 
ihtira beratı ile alâmetti farika rüsumunun taz'ifi 
hakkmda . 



— Ç/10 -
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Nev'i Tarihi No. H U L Â S A 

Kanun 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

2 şubat 1340 405 Zabıtai sıhhiyei hayvaniye kanunu muvakkatini 
muaddil kanun 

3 .5 .1928 1234 Hayvanların sağlık zabıtası hakkında kanun 

Â±%Z S ^tadilleri 

Üçüncü grup 

İnhisarlar safi hasılatı 

Kanun 17. 6 .1938 

Tütün 

3437 Tütün ve Tütün inhisarı kanunu 

Kanun 

Tuz 

11.12.. 1936 3078 Tuz kanunu 
29. 5 .1941 4040 Fevkalâde zam kanunu 

Kanun 
î . V. H. Karar
namesi 

8. 6 .1942 
1. 8-. 1942 

İspirto ve ispirtolu içküer 

4250 ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu 
2/18435 İnhisarlar idaresinin buz, gazoz, soda, malt hulâ 

sası, asit karbonik ve kolanya yapıp satabileceği 
hakkında 

15 . 8 .1942 2/18617 Dış memleketlerden getirilen ispirtolu mevaddın 
inhisar resmi miktarının ve yurt içinde satılan 
ispirtolu maddelerden alınacak inhisar resminin 
asgari ve âzami hadlerinin tesbiti hakkında 
Bir kısmı sıhhi müesseselerle eczanelere verile
cek ispirtoların fiyatı hakkında 

16. 1 .1943 2/19329 

Kanun 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 

14. 1 .1943 4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 
inhisarı hakkında 



— C/11 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın mtistenidatı 

Nev'i " Tarihi No. 

Kararname 

H U L A S A 

21. 1 .1943 2/20244 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatın
dan alınacak inhisar resmi hakkında 

Kanun 
î. V. H. Karar
namesi 

Kahve ve çay 

25. 5 .1942 4223 Kahve ve çay inhisarı kanunu 
25. 8 .1942 2/18662 4223 sayılı kanunla inhisar altına alınan kahve 

ve çaydan alınacak asgari ve azami inhisar resmi 
hakkmda 

Kibrit ve çakmak 

Kanun 
» 

> 
Kararname 

1. 6 .1929 
28. 5 .1943 

17. 5 .1940 
27. 5 .1942 
17 . 5 .1943 
17. 5 .1943 
2. 7 .1943 

1503 
4426 

3828| 
4226 ( 
4415 
4415 

2/20203 

11.10 .1943 2/20731 

Kibrit ve çakmak inhisarı hakkında 
Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin kaldırılma
sına ve bunların işletilmesi için muvakkat bir ida
renin kurulması hakkmda 
Fevkalâde zam kanunu ve eki 

Bir kutu kibritin satış fiyatının 26 .V. 1943 tari
hinden muteber olmak üzere iki kuruş olarak tes-
biti hakkında 
Parker markalı bakalit çakmakların satış fiyatının 
on liraya çıkarılması hakkında 

Kanun 21. 6 .1927 

Oyun kâğıdt 

1118 Oyun kâğıtları inhisarı hakkında 

Kanun 
» 

Nizamname 

8. 2 
17 . ö 
9. 8 

. 1937 

.1942 

.1938 

Dördüncü grup 

Devlete ait emval ve hâsrlatı 

3116 Orman kanunu 
4268. Madenlerin aranma ve işletilmesi hakkında. 

2/9634 Orman Umum müdürlüğü memurlarının göreceği 
işlere dair nizamname 



— C/12 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Nev'i Tarihi No. H u L A S A 

Kanun 

Gayrimenkul icar ve ecrimmlleri 

2 . 6 . 1 9 3 4 2490 Arttırma, eksiltme ve ihale kanunu 

Menkul ve gayrimenkul mallar satış hasılatı 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
Kanun 

» 

» 

» 

13 eylül 1331 

15.4.1339 

21. 4 .1340 

14. 1 .1926 
17 . 2 .1926 

22^ 2 .1926 

24 . 5 .1928 

2. 6 .1929 

7.4.1932 

27 . 6 .1932 

11. 6 .1933 

2.6.1934 
28 . 6 .1938 

6. 1 . 1941 
18. 1 .1939 

5.6.1939 

5.6.1939 

9.6.1941 

— 

333 

499 

716 
743 

748 

1331 

1505 

1943 

2033 

2300 

2490 
3524 

3975 
3563 

3631 

3667 

4062 

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlubatı metrukcsi hakkında 
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 vn • 
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 menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edi
lecek afaziye 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 
nıüzeyyel kanun 
Devlete ait bir kısım binalar satış bedeliyle resmî 
daireler yapılması hakkında 
Artırma, eksiltme ve ihale kanunu 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 
Ek kanun 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvan
ların çiftçiye satılması hakkndaki kanunun 2 nci 
maddesi 
Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesi 
2510 sayılı iskân kanununun 12 nci maddesini 
kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddelerine 
birer fıkra ekleyen kanun 
İskân kanununun 39 neu maddsinin tadili hak
kında kanun 
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Vergilerin re resimlerin re sair hasılatın müstenidatı 

Nev'i TaıiHi No. 

Karamam « 

H Ü I i Â S A 

24.11.1939 2/12374 3667 sayılı kanunun birinci maddesinin (B) fık
rasının sureti tatbikına- ait talimatnamenin kabu
lüne dair 

17. 8 .1940 2/14177 Toprak tevzii talimatnamesinin meriyete konulma
sına dair 

Boylimi grup 
Devletçe idare edilen müesseseler 

Kaman 

Devlet Demiryolları ft 

23 i 5 .1927 1042 D. I>. Y. ve limanları idarei unıumiyesinin teşki
lât ve vezaifine dair. 

31. 5 .1930 16671 E k kanunlar 
4 . 7 .1941 409OJ ** *amınlM 

31.12.1928 1375 Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolu iti-
lâfnamesi 

28.12.1933 2376 Sıcak ve soğuk maden suları hakkında tenzilâtlı 
tarile tatbik edileceğine dair 

10. 7 .1940 3893 Erzincan sarsıntısından müteessir olan mıntakaya 
yapılacak nakliyattan alınacak ücretlere dair 

Kanun 
P&sto, teiğrtf ve telefon 

5 . 7 . 1 9 4 3 4454 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdür
lüğü Teşkilât ve vazifeleri ve memurları kanunu
nun 39 ncu maddesi 

Kanun 

Darphane ve Damga matbaası hasılatı . 

2 . 5 .1932 1951 Bu kanunun (Darphane mütedavil sermayesi) teş
kiline mütedair üçüncü maddesi 

Kanım 11. 1 
27. 1 .1937 

Resmî matbaalar hasılatı 

3558 Devlete ait matbaaların birleştirilmesi hakkında 
968' Millî; matbaatahsisatının mütedavil sermaye halin

de istimali hakkında 



—• C/14 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Nev'i Tarihi No. H U L Â S A 

1. 4 .1933 
26. 1 .1939 

2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi Tıakkindâ' 
3577 Tadili 

Umumî mektepler hasılatı 

Kanun 

» 

T> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» , 

» 

Talimatname 

17. 5 

6. 7 

11. 6 
4. 6 

14. 6 

. 23.3 

9. 6 

7. 7 

20. 5 

30.5 

17. 9 

25. 5 

.1928 

.1931 

.1932 

. 1932 

. 1935 

.1936 

. 1937 

.1939 

.1940 

. 1940 

.1943 

. 1936 

1275 

,18.38 

2005 
2000 

2795 

2923 

3224 

3704 

3829 

3848 

4492 

î. V. H. Karan 3 .6 .1937 2/6763 

Yüksek mühendis mektebi hakkındaki kanunun 3 
ncü maddesi 
Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonları hakkında 
Tadili 
Tıp fakültesinden neşet edecek talebelerin mecbu
ri hizmetleri hakkında 
Ankara'da Tarih, dil ve coğrafya fakültesi kurul
masına dair 
BU kanunun İstanbul Üniversitesine bağlı radyo
loji ve biyofizik enstitüsü ve Diş hekimliği mekte
bi mütedavil sermayeleri teşkiline dair hükmü 
Maarif vekâleti prevantoryom ve sanatoryomu hak
kında 
Köy eğitmen kursları ile Köy enstitüleri idaresine 
dair kanunun 3 ncü maddesi 
Devlet konservatuvan hakkındaki kanunun 6 ncı 
maddesi 
Ankara Hukuk fakültesinin Maarif vekâletine dev
ri hakkında kanun 
Ankara'da bir Fen fakültesi kurulması hakkındaki 
kanunun 4 ncü maddesi 
2023 numaralı kanunun 2 nci maddesi mucibince 
(İstanbul üniversitesine bağlı radyolaji ve biyo
fizik enstitüsü ve diş hekimliği mektebi) müte
davil sermayelerinin kullanılmasına dair talimat
name 
Leylî tıp talebe yurdu talimatnamesinin 10 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Kanun 

Diğer müesseseler hasılatı 

26 . 1 .1341 549 Ziraat müesseselerine sermaye vazına dair 
17 . 5 .1928 1266 Islahı hayvanat kanununun 28 nci maddesini ta

dil eden kanun 
2. 6 .1930 1678 Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi 

hakkındaki 867 numaralı kanuna müzyyel kanun 
21. 7 V1931 1858 Distofajin tahsisatinıri mütedavil sermaye olarak 

'••- ' -•'• ; kullanılması hakkmda 



— 0/15 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Nev'i Tarihi No. 

» 
» 

» 

Kanun 

» 

Talimatname 
» 

» 

10. 6 .1933 
21. 6 .1934 

5.7 .1934 

23 .12 .1934 

30 .12 .1940 

1340 
28 .11.1340 

19 . 6. . 1936 

2291 
2526 

2582 

2654 

3959 

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 

Ankara'da Yüksek Ziraat enstitüsü hakkında 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtının muayene ve te
mizleme işleri için kurulacak fennî müesseseler 
hakkında 
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumu üretilmesi hakkında 
Ziraat vekilliği müesseselerinde yetiştirilen üret
me vasıtalarının satılabilmesi ve işler sermaye 
ile idaresi hakkında 

•; Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez hıf-
zıssıha müessesesi teşkiline dair kanunun 4 ve 

5 nci 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 kanunla verilen mütedavil sermayenin iş
letilmesi hakkında talimatname 
Hayvan sağlık memurları mektebi nizamnamesi
nin tasdikine dair kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıf 
zıssıhha Enstitüsünce umumî sıhhate taallûk et-
m iyen ve bir ücret mukabilinde yapılan muayene 
tahlil ve tetkikler için hazırlanan tarife ile aşı, 
serom ve diğer maddelerin satış kıymetlerini gös
terir cetvelin tasdiki hakkında 
Hastahaneler talimatnamesi 

Kanun 

Kararname 

Sula/ma idaresi hasılatı 

29 . 6 .1938 3538 Konya ovası Sulama idaresi Teşkilât ve vazifeleri 
hakkında 

22. 6 .1938 3483 Muhtelif su işleri için sarf edilecek paranın sureti 
temini hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi 

,;2jpu..l,.vl944 3/324 İşletmeye açılmış bulunan Aydın ve Tarsus sula
ma tesisatları ücret tarifesinin tasdikma dair 

Kanun 

Radyo hasılatı * 

9 .6 .1937 3222 Telsiz kanunu 
16. 7 .1943 4475 Basın ve Yayın umum müdürlüğü teşkilât, vazife 

ve memurları hakkındaki kanunun muvakkat 4 ncü 
maddesi 



0/16 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Nev'i Tarihi No. HîJ ' .L Â S A 

Kanun 

Millî piyanko hasılatı 

5 .7 .1989 3670 Millî piyanko teşkiline dair kanun 

Umumî müesseseler ve- şirketler hasılatından 

Devlet hissesi 

îrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümete 
verilmiş olan salâhiyete binaen aktolunan her; nevi 
imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müteallik 
mukarreratm varidata müteallik hükümleri 

Kanun 

İmtiyazlı demiryollarından alman 

8. 6 .1933 2285 Cenup demiryollarının işletilmesine ait itilâfna-
menin onuncu maddesi 

Kanun 

Fenerler hasılatından alınan 

30. 6 .1941 4076 Fenerler hâsılatından Hazineye ödenecek miktar 
, hakkında vkanun 

Kanun 

Kararname 

Mükerrer sigorta sandığından alınan 

25. 6 .1927 

27. 6 .1929 

1160 Mükerrer sigorta hakkııtdaki kanunun 1 fici ve 
4 ncü maddeleri 

— Millî reasürans Türk Anonim şirketi hakkında 

Mukavelenaifte 

Musul petrollerinden alınan 

5. 6 .1926 — Mukavelenamenin 14 ncü maddesine müsteniden 
İrak petrol şirketinden % 10 Hazine hissesi 



— C/17 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Nev'i Tarihi No. H U L Â S A 

Yedinci grup 

Müteferrik varidat 

Kanun 

Hazine muamelelerinden mütevellit varidat . 

Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açı
lan hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk ede?ı 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği 
teşebbüslerden hâsıl olan gelirler. 

6 .7 .1939 3702 Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve bele
diyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve belediye 
resimleriyle darülaceze hissesinin miktarına ve su
reti istifasına dair 

27. 5 .1942 4226 Fevkalâde zam kanunu 

Kanun 

Askerlik mükellefiyeti 

21. 6 .1927 1111 Askerlik kanunu 
12. 5 .1932 1958 Tadili 

Kanuiı 11. 4 .1938 

29. 5 .1929 

5. 7 .1939 

Kıymetli evrak 

3356 

1473 

3686 

Kira kontratolariyle ferağ ve intikal ilmühaberleri
nin ve nüfus hüviyet cüzdanlarının bedel mukabi
linde satılması hakkında 
Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde satılması 
hakkında 
Evlenme cüzdanları hakkında 

Kanun 

Muayyen masraflar karşılığı varidat 

A) Kambiyo murakabesi mukabili T. C. Merkez bankasından alınan 

11. 6 .1930 1715 Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 
Hükümet hissesine mütaallik mevaddı 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Nev'i Tarihi No. H U L Â S A 

B) Şirketlerden ve mütaahhitlerden teftiş mukabili alman 

Kanun 27. «5 .1939 3614 Ticaret vekâleti Teşkilât kanununun 19 ncu mad
desi 

C) Teberrüat 

Kanını 26. 5 .1927 1050 Muhasebei umumiye kanununun 55 nci maddesi 

Esîci alacaklar 

A) Tavizattan istirdat 

Tâvizen verilen mebaliğden istirdat, muhtelif se
nelerde muvazene ve takviyei ziraat kanunları ve 
diğer hususi kanunlar mucibince tavizen tevzi 
edilmiş olan mebaliğden istirdat 

H) Mülga vergiler bakayası 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmi mün-
kazi olmuş bulunan kanun ve nizamnamelerin 
mer'i bulundukları senelerde tahakkuk etmiş ve
ya bu kanun ve nizamnamelere tevfikan yeniden 
tahakkuk edecek olan her nevi vergi, resim, harç, 
ücret ve iltizam bedelleri ve zamları bakayası 

Cezalar 

A) Para cezaları 

Umumî ve hususi bilcümle kanunların para cezası 
alınmasını tazammun eden hükümleri 

B) Zam cezaları 

Umumî ve hususi bilcümle kanunların zam cezası 
alınmasını tazammun eden hükümleri 

İstanbul Üniversitesi hasılatı 

Kanun 29 ".1934 2467 İstanbul Üniversitesinin müvazenei umumiyeye 
alınmasına dair 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Nev'i Tarihi No. H U L Â S A 

Müteferrik hasılat 

Kanun 

Karar 

Kanun 

29. 

30. 

18. 
26. 

2&. 

17. 

24 

24. 

16. 
7. 
17. 
12. 

• 2 . 

9. 

21. 

27. 

17. 
13. 
23. 

4. 

15. 

11 

12 

3 
5 

5 

5 

5 

5 

5 
1 
1 
6 

6 

7 

3 

6 

4 
7 
9 

7 

1 

.1336 

.1341 

. 1926 

.1927 

. 1927 

.1928 

. 1928 

.1928 

. 1929 

. 1932 

.1940 

.1933 

.1934 

.1934 

.1938 

.1938 

. 1940 

. 1940 

.1928 

.1941 

.1943 

66 

701 

788 
1050 

1149 

1271 

1338 

1349 

1447 
1918 
3777 
2308 

2490 

2548 

3340 

3499 

3803 
3894 

4094 

4386 

İstiklâl madalyası hakkındaki kanunun harca mü
teallik maddesi 
Mevcut evrakı hakdiyenin yenileriyle istibdaline 
dair 
Memurin kanununun 30 ncu maddesi 
Muhasebei umumiye kanununun 41 ve 125 nci 
maddeleri 
Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki kanunun 3 ve 6 nci maddeleri 
Sıtma mücadelesi kanununa bazı maddeler tezyili 
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
vilât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye inti
kali hakkında kanun 
Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 5, 25, 49 
ve 73 ncü maddeleri 
Cezaevleriyle mahkeme binaları inşası karşılığı 

olarak alınacak ücretler hakkında kanun 
Müzelerle tören yerlerini ziyaret edenlerden alı
nacak ücret hakkında 
Avukatlık kanununun ruhsatnamelerden 25 şer 
lira harç alınacağına dair olan 20 nci maddesi 
Köy enstitüleri kanununun 4 ve 5 nci maddeleri 
Denizde zapt ve müsadere kanunu 
Balya - Karaaydm hattının buharla işletilmesi 
hakkında 
Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipotekli ve 
müteselsil kefaletli zirai alacakların taksitlendiril-
mesi hakkında 
Tokat, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yer 
sarsıntısından müteessir olan mıntakalarda zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkında 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Nev'i Tarihi No. H U L Â S A 

Sekizinci grup 

Muvakkat vergiler 

Kanun 

İktisadi buhran vergisi 

30.11.1931 1890 İktisadî buhran vergisi kanunu 
2416] 26. 4 .1934 

23 . 5 .1935 
12. 6 .1937 

2728}- Tadil ve ekleri 
3258J 

Kanun 26. 
25. 
26. 
12. 

5 
5 
1 
6 

.1932 

.1938 

.1939 

.1937 

1980 
3404} 
3588[ 
3258 

Muvazene vergisi 

Muvazene vergisi kanunu 
Tadil ve ekleri 
Kazanç vergisi kanuniyle 1890, 1980 ve 2882 nu
maralı kanunların bazı hükümlerini değiştiren 
kanun 

Kanun 

t. V. H. Karar-
namesi 
Kanun 

Nâzım varidat 

21, 6 ,1928 1118 Oyun kâğıdı inhisarı hakkındaki kanunun ikinci 
maddesi mucibince Hilâliahmer cemiyetine ait 
hisse 

2 . 6 . 1 9 2 9 1525 Şose ve köprüler kanunu 
31 . 5 .1943 4427 Şose vergileri kanununa ek kanun 
29 , 4 .1933 2159 İnhisarlar kanununa müzeyyel kanunun 11 nci 

maddesi 
23 .12.1935 2871 Arazi ve bina vergileriyle binalardan alman ikti

sadi buhran vergisinin hususi idarelere devri hak
kındaki kanunun 8 nci maddesi 

27.12.1937 3293 Sınai müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehassıs 
yetiştirilmesi hakkında kanun 

8 .1 .1940 2/12627 Bu kanuna müstenit kararname 

25 . 5 .1938 3398 Devlet Demiryolları bir kısım işletme işlerinin su
reti idaresine ve Demiryolları İnşaat mukavelelerin
den münbais gümrük resmiyle diğer vergilerin mah
subuna dair kanunun 3 ncü maddesi 

11. 8 .1941 4109 Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkın
da kanun 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Nev'i Tarihi No. H U L Â S A 

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 

r»911 Bazr Devlet alacaklarının tahsil sureti hakkında 
kanun 

KISIM : H 

Fevkalâde varidat 

Kanun 

Birinci grup 
Müdafaa vergisi 

28. 5 .1934 2456 Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müdafaa 
pulu ilsakı hakkında kanun 

23.12.1934 2672). E k v e tadilleri 
17 .1 .1940 3776( 
29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde zam kanunu 

inhisar maddelerinden alınan müdafaa vergisi 

25. 8 .1934 2460 Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkında 

17. 5 .19,40 3828] 
29 . 5 .1941 4040 \ Fevkalâde zam kanunu ve ekleri 
27. 5 .1942 4226] 

Kibritten alman müdafaa vergisi 

17 . 5 .1940 

29 
27 

1941 
1942 

17. 5 .1943 

3828 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 13 ncü maddesi 

4040] 
4226 ̂  Fevkalâde zam kanunu ve ekleri 
4415J 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Nev'i Tarihi No. HULÂSA 

Kanun 

Posta müraseleleriyle telgraflardan ve telefon 
abone bedellerinden alınan müdafaa vergisi 

29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanu
na ek kanunun 35 nci maddesi 

27. 5 .1942 4226 Ek ve tadili 

Kanun 

Binalardan alınan müdafaa vergisi 

29. 5 .1941 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan. 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 31 nci maddesi 

ikinci grup 

İstisnai varidat 

Gümrük çıkış vergisi 

T. B. M. M. Kararı 

Kanun 

» 
Kanun 
» 

Kanun 

29 . 5 .1941 

27 . 5 .1942 
2. 2 .1942 

28. 5 .1934 
23 .12.1934 
25 .12 .1935 
25 . 5 .1938 
25 .12 .1935 
17 . 5 .1940 
26. 4 .1944 
15. 1 .1943 

4040 

4226 
1276 

2459 
2647) 
2871 \ 
3401J 
2882 
3828 
4553 
4385 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 36 ve 37 nci maddeleri 
Ek ve tadilleri 
İhraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 sayılı ka
nunun 36 nci maddesi hükmünün şümulüne gir
diğine dair 
Tayyare resmi kanunu 

Ek ve tadilleri 

Hava kuvvetlerine yardım vergisi kanunu 
Fevkalâde zam kanunu 
Toprak mahsulleri vergisi kanunu 
Şekerden alman munzam istihlâk vergisi 

t s e « 



Ç-Cetveli 
Muvazenei Umumiye Kanunu : Madde -14 

[Vatani hizmet mtaşları] 
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Maaş sahibinin 
t — * ; 

İSİMLERİ 

Usat tarafından şehit edilen Akdağ-
madeni kaymakamı Tahir: 

Zevcesi Memnune 
Kerimesi Mihrünnisa 

» Nilüfer 
» Tahire 

Mahdumu Ertuğrul 

Maaş 
miktarı 

2 
2 
2 
2 
2 

Tahsis şartlan 

. . . * . . . 

Müstenit olduğu 
kanunun 

No. Tarihi 

1 
1 
\ 25 23/9/1336 
| 481 13/4/1340 
J Dersadette şaiben Mam olunan Urfa 1 

Mutasarrıfı sabıkı Nusret zevcesi Hay- \ 12,5 
riye j 

Konya hâdisei isyaniyesinde vazifesi ) 
uğrunda şehit edilen Bozkır Kaymakamı \ 10 
Demir Asaf zevcesi Samiye ve iki çocuğu ] 

Şehidi millî' Boğazlıyan esbak Kay
makamı Kemal: 

Zevcesi Hatice [*] 10 
Kerimesi Müzehher 5 

» Müşerref 5 
Mahdumu Adnan 5 

Ankara Mebusu sabıkı Atıf 10 

Gebze ve havalisi kuvayi milliye ku
mandanı iken şehiden vefat eden Yahya 
Kaptan: 

Zevcesi Şevket ] 
Kerimesi Fikriye \ 10 

» Muzaffer I 

Bahriye nazırı esbakı General mer
hum Âhmed Cemal: 

Zevcesi Seniha 

Sadrı esbak merhum Talât Paşa zev
cesi Hayriye 

Şehit Tevfik Sükuti hemşiresi Se-
nıye 

15 

25 

10 

1 
Y 80 25/12/1336 
J 481 13/4/1340 

1 
\ 107 19/3/1337 
J 

1 
f 271 14/10/1338 

270 19/10/1338 

-1 
| 275 14/10/1338 
J 

478 13/4/1340 

478 13/4/1340 

479 13/4/1340 

t*] 515 numaralı kanunla evvelce muhassa» 5 Ura maaşı 5 Ura zamla 10 liraya çıkarılmıştır. 
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Maaş sahibinin 

l ^ 
Maaş 

İSİMLERİ miktarı 

Damat Ferit tarafından idam edil
miş olan şehit Çarkçı Yüzbaşısı Halil 
İbrahim: 

Zevcesi Fatma Belkis 10 
Kerimesi Ielâl 5 

» Necibe 5 
Mahdumu Celâleddin 5 

Tahsis şartları 

A 

Müstenit olduğu 
kanunun 

No. Tarihi 

1 
l 
f 480 13/4/1340 
J 

General Abdülezel hafidesi Naciye 

Şehiden vefat eden Binbaşı Muhtar 
hemşiresi Binnaz 

Mitat: 
Kerimesi Mesrure 

Babıâli vakasında şehit edilen Har-

15 

uıye naza ı ı esuan.ı mmer tu i^ozııu cer i 
mesi At iye 

Merhum Niyazi : 
Zevcesi Feride 

Esbak Diyarbakır Valisi Reşit mer
humun: 

Haremi Mazlûme 
Kerimesi Fikret 

Şeyhülislâm Hayri merhumun: 
Zevcesi Munise 

Şehit Yüzbaşı Yörük Selim : 
Zevcesi Hikmet 
Kerimesi Nimet 

Irak Şeyhülmeşayihi Uceymi 

Merhum Memed Ali zevcesi Belkis 

Gümüşane Mebusu Şehit Ziya: 
Zevcesi Ayşe 

18 

10 

20 
6 

20 

10 
5 

50 

4 

5 

Teehhültine kadar 

' 1 

Teehhülüne ^^dar 

.-*..- . •-

f TOX A O / 1 / JLOIV 

w •• . 

• 481 13/4/1340 
Maraş Ulûmu riyaziye muallimi sa

bıkı Hayrullah : 
Zevcesi Ayşe 

Denizli Komiseri Hamdi: 
, Zevcesi Fevziye 

Kerimesi Perihan 
Validesi Firdevs 

Mustafa Necip hemşiresi Kevser 

Muş Mutasarrıfı merhum Servet: 
! Zevcesi Samiye 10 

Teehhülüne kadar 

V*3* 



Maaş sahibinin 
A-

ÎSÎMLERÎ 

Kâramağra nahiyesi Müdürü Tev-
fik 

Zevzesi Hafize 
< 

Kızılca nahiye Müdürü Şehit Adili 
. Zemşi Havva İsmet 

Kerimesi iffet 

Şehit Erzincanlı Hafız Abdullah 
haremi Hatice 

Konya hâdisei isyaniyesinde şehit 
edilen Ali Kemal kerimesi Nefise 

Ziya GÖk Alp merhumun: 
Kerimesi Hürriyet 

» Türkân 

24 ncü Fırka Kumandanı Kayma
kam Mahmud : 

Refikası Şaziye 

24 neü Fırka Erkânıharbi Yüzbaşı 
Yakup Sami : 

Zevcesi Sahende 

Maaş 
miktarı 

5 

Tahsis şartları 

Maraşlı doktor Mustafa : 
Zevcesi Naime 

Maraşlı şehit Evliya 
Zevcesi Şerife 

Kozanlı şehit Saimin hemşiresi Na
ciye 

Topçu Binbaşılığından müstafi mer
hum Rıza : 

Zevcesi Şükriye 

10 

Teehhülüne kadar 

ĴJ i Teehhüllerine kadar 

T 
40 

20 

10 

10 

15 

Şehit Jandarma Mülâzimi evveli Sü-
reyya^ta vaîidesi Hüsniye 10 

Şehit doktor Nafiz Tahir 
Hemşiresi Sabiha 

10 

Müstenit olduğu 
kanunun 

No. Tarihi 

1 
y 481 13/4/1340 
J 

482 13/4 /1340 

1 
[ 515 24/4/1340 

J 518 11/11/1340 

Tekaüt, eytam ve eramil maaş- 640 22/4/1341 
lan varsa katolunacaktır. Kız [ 
ve erkek çocuklara yirmi ya
şma kadar verilir. 

8291 24/12/1937 
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Maaş sahibinin 

İSİMLERİ 

Nafıa vekili merhum Süleyman Sırrı 

Zevcesi Ehliman 

Mahdumu Saruhan 

Kerimesi Gülbeğim 

Saruhan Mebusu merhum Reşat : 

Zevcesi Atiye 

Oğlu Mustafa Reşit 

İstanbul Mebusu merhum Abdur-
rahman Şeref : 

Kerimesi Hikmet 

Çorum Mebusu merhum Ferid Re-

Zevcesi Kâmüran 

Merhum doktor Vasfi : 

Refikası Nazmiye 

Sivas Valii esbakı merhum Reşit : 

Zevcesi Melek 

Kerimesi Emine Fikret 

caı 

Mahkemei Temyiz Reisi evveli mü
teveffa Hasan Fehmi 

Zevcesi Kâmüran 

Sabık İstanbul Mebusu Ahmed Sa-
lâhattin: 

Refikası Seza 

Mahdumu Haldun 

Kırşehir mebusu merhum Ali Rıza : 

Refikası Necmiye 

General Celâl : 
Kerimesi Redife 

Maaş 
miktarı Tahsis şartları 

40 

30 

30 

Eytam ve eramil maaşı veril
memek şartiyle mahdumlarına 

\ ikmali tahsillerine ve diğer-
| lerine izdivaçlarına kadar-

maktuan. 

15 ytam ve eramil maaşı veril
memek şartiyle zevcesine kay-

50 r dihayat suretiyle, oğluna ik-
mali tahsiline kadar. 

50 j 

J Eytam ve eramil maaşı ka-
l tolunmak üzere teehhülüne 
[ kadar 

30 j 

] Zevcesine teehhül ettiği zaman 
\- katedilmek üzere kaydi hayat 

20 J ile 

1 Refikasına teehhül ettiği tak
dirde kat 

20 I hayat ile 
i dirde .katedilmek üzere kaydi-
j ha 

"] Eytam ve eramil maaşları ve-
j rilmemek suretiyle zevcesine 

20 [ teehhül ettiği takdirde kate-
j dilmek üzere kay dihayat ile ke-

10 J rimesine de teehhülüne kadar 

1 Eramil maaşı verilmemek ve 
)• teehhül .ettiği takdirde kato-

30 j lunmak üzere 

Eytam ve eramil maaşı veril
memek şartiyle refikasına ta
cilimi ettiği takdirde kate-

40 f dilmek üzere kaydihayat ile 
mahdumuna yirmi yaşma veya 

10 ikmali tahsiline kadar 

] Eramil maaşı verilmemek şar-
}• tiyle teehhül ettiği takdirde 

20 j kesilmek üzere kaydihayat ile 

2,5 

Müstenit olduğu 
kanunun 

No. Tarihi 

732 8/ 2 /1926 

753 24/2/1926 

1098 19/6/1927 

1099 19/6/1927 

1100 19/6/1927 

1102 19/6/1927 

1103 19/6/1927 

1104 19/6/1927 

1105 19/6/1927 

1141 23/6/1927 



sahibinin 

İSİMLERİ 

- Ö / â -

miktarı 
Tahsis şartları 

Müstenit olduğu 
kanunun 

No. Tarihi 

Bize Mebusu merhum Rauf : 

Zevcesi Binnaz 30 

Kerimesi Melâhat 10 

Mardin mebusu sabıkı merhum 
Derviş : 

Zevcesi Meryem 30 

Şehit Binbaşı Ali Kabuli : 
Kerimesi Fatma Bahire 15 

Menemen hâdisesinde şehit edilen 
Bekçi Memedoğlu Hasan : 

Zevcesi Fatma 15 

Eytam ve eramil maaşları ve- ") 
rilmemek şartiyle zevcesine te- | 
ehhül ettiği takdirde kesilmek }> 1171 
üzere kaydihayat ile, kerime- j 
sine teehhül edinceye kadar ] 

25/6/1927 

Eramil maaşı verilmemek üze- *) 
re teehhül ettiği takdirde ka- )• 1174 26/ 6 /1927 
tolunmak şartiyle j 

Kaydihayat şartiyle 2038 27/6/1932 

Evlendiği zaman kesilmek ) 
üzere maktuan [ 2432 17/5/1934 

J 



G - Cetveli 
Muvazenei Umumiye Kanunu : Madde -14 

[ Gelecek yulara sari mukavelât akdine mezuniyet verilen hikmetler] 

Kanun 
•No. 

1091 I ^ev^e* demiryolları inşaatı 

1050 Muhasebei umumiye kanununun 50 ve 52 nci maddelreinde gösterilen 
hizmetler. 

1375 Anadolu, Mersin - Adana demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım 
mukaveleleri 

1391 Ford mukavelesi 
2173 Gölcük'de tamir limanı ve tersane yaptırılmasına dair ^ 
2182 Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 2 nisan 1928 tarih ve 

1219 numaralı kanuna ek kanun 
2876 Ankara Numune hastanesi için getirilecek üç ecnebi mütehassısla beş 

sene için mukavele akdine dair kanun 
2300 I 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-

lunacak mukavelelere dair 
2510 îskân kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
2519 İstanbul adliye binası için 500 000 liraya kadar istikraz yapılması hak

kında 
2557 Maarif vekâletine bağlı mekteb ve müesseselerde kullanılacak yabancı 

Devlet tebaasından muallim, mutahassıs ve ustalar hakkında 
2594 Anadolu ajansile 10 seneye kadar taahhüdat icrasi için Hariciye vekil

liğine salâhiyet verilmesi hakkında 
2664 Ziraat vekâletine bağlı Ankara Yüksek ziraat enstitüsü ile mektebler ve 

müesseselerde kullanılacak yabancı Devlet tebaası hakkında 
2832 Millî Müdafaa vekâletüe bu vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılacak ya

bancı Devlet tebaasından mutahassıs ve ustalarla yapılacak mukaveleler 
hakkında 

2917 Aydın demiryollarında yapılacak tesisat ve tadilât için gelecek senelere 
sari taahhüde girişilmesi hakkktnda 

2980) Millî Müdafaa vekâletince 67 milyon liralık gelecek senelere sari taah-
3060 J hüde girişilmesi hakkında 



— G/2 — 
Kanun 

No. 

26701 Amerika Birleşik Devletlerine 13 senede Ödenecek paraların sureti tes-
3022 J viyesi hakkında 

Yeniden yapalacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüd icrasına 
mezuniyet verilmesi hakkında 

3262 
3813 

3132 
3483 
4100 
3142 Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı şirketlerile akdedilen muka

velenamelerin bazı maddelerinin tadiline dair iki mukavelenin tasdiki 
hakkında 
Diyarbakır istasyonundan İrak ve Iran hudutlarına kadar yapılacak de
miryolları için sarî taahhüde girişilmesi ve 3262 sayılı kanunun birinci 
maddesinin tadiline dair. 

3395) Millî müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişil -
3587 J mesi hakkında 
3698 Devlet demiryollarına muharrik ve müteharrik edevat mubayaası için 

gelecek yıllara geçici taahhüde girişilmesi ve Haydarpaşa - Sirkeci ara
sında feribot işletilmesi hakkında 

3715 Amasrada dalgakıran tamir ve inşası için gelecek yıllara geçici taahhüd 
icrası hakkında 

3879 Zonguldak - Kozlu demiryolunun inşası için gelecek yıllara geçici teah-
hütlere girişilmesi hakkında 

3882 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 mevcutlarının büyütülmesi hakkında 
4499 İstanbul Üniversitesi binalarının yaptırılması hakkında 

F - Cetveli 
Muvazenei Umumiye Kanunu : Madde -14 

[Maliye Vekâleti bütçesinin 225 nci faslına mevzu ihtiyat tahsisatının nakledileceği tertibler ] 

1 — Mahkeme masrafı 
2 — Mahkeme ilâmına müstenid deyin tahakkuk etmiş olan tertiblerden tah

sisatı kalimyanlar 
3 — Geçen yıl borçları tertibleri / 
4"—Eski yıllar' borçları tertibleri.' 



I-
Muvazenei Umumiye Kanunu ı Madde -14 

[Gümrük tarife kanununun 14 ncü maddesi mucibince kabulü muvakkat usulünden istifade 
edecek eşya 1 

Eşyanın cinsi ye ney'i 

1. İplikler: 
a) Kaskam iplikleri u«şenede 

. 100 bm kiloyu geçmemek 
üzere» 

h) jSâfi veya ka/ışık kaın-
.,ga~rh iplikleri 

c) Safi veya karışık pamuk 
İplikleri (her nevi) 

d) Sun'i ipek iplikleri 

2. IÇasarlı ve kasarsız pamuk 
mensucat (Amerikan bezi, 
tülbend, salaşpur, patiska ye 
benzerleri) 

3. ,S|fi keten mensucat 

Ne haldo geleceği 

Çile veya paket halinde 

Masura veya bobin üzerinde 
sanlı, çile veya paket halinde 
Masura veya bobin üzerinde 
sarılı, çile veya paket halinde 
Masura veya bobin üzerihde 
sarılı, çile veya paket halinde 
Top halinde 

Top halinde 

4. Keten, kendir, jüt, rami ve Top halinde 
tarifede yazılı öİmryan sair 
nebati'maddelerden sargilık 
kaba mensucat (tabii renkli 
veya boyalı) j

 ( 

^5. Türk ve Şark halı ye kilimleri Halı ve kilim halinde 

6. Plâstik maddeler (Sellüloîd, Külçe, levha, yaprak, çubuk, 
galalit ve bakalit ye benzer- boru ve tane halinde 
leri) ve oryantal halitaları 
hilelisi, kemik ve boynuz, ko-
rozo cevizi 

7. Bakır: 
a) Levha Levha halinde 
b) Tel «her nevi» Yuvarlak ve yassı, masura, 

makara veya bobine sanlı ola
rak 

Ne gibi ameliyeler göreceği 

Halı dokunacak 

Yün mensucat, çorap, fanila vesair 
örme eşya dokunaefik ^ 
Çorap, fanila vesair örme eşya ile 
sırma, klâptan ve kaytan yapılacak 
Çorafî,fanila vesair örnîe eşya örü
lecek 
Yazma ve kalemkâri basmalar ya
pılacak - i: - - -

Anteb işi çamaşır, örtü ve benzeri 
yapı lacak" " * *"': T 

Çuval ve harar yapılacak 

Yıkama, temizleme ve tamir gibi 
ameliyeler 
Teşbih, ağızlık ve kaşık gibi eşya 
yapılacak 

Bakır eşya yapılacak 
Sırma, klaptan, kaytan ve gelin 
teli yapılacak 

a) ' Külçe Külçe halinde 
^ma 
Galvanizli düz v^ya oluklu saçlar 
yapılacak 



9. 

10. 

11. 

12. 
13. 
14. 

15. 

Eşyanın cinsi ve nevi 

b) Levha 
Demir: 
a) Saç 

b) Kalay galvanizli gaç 
neke) 

c) Profil demirleri 

Hamızı kibrit 

Nışadır 

Saf kurşun 
Bağırsaklar 
Kauçuk: 

(te* 

a) Ham veya temizlenmiş 

b) Tel ve şerit 
Ağaç kütükleri 

- 1 / 2 -
Ne halde geleceği 

Levha halinde 

Levha halinde 

Levha halinde 

Mayi halinde 

Toz veya parça halinde 

Külçe halinde 
Tuzlanmış halde 

Her şekilde 

Tel ve şerit halinde 

16. Kereste 

17. Şeker (tasfiye edilmiş) Toz, kristal ve küp halinde 

Ne gibi ameliyeler göreceği 

Ziynet pulu yapılacak 

Galvanizli düz veya oluklu saç
lar ile demir fıçı vesair ambalaj 
eşyası 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 
Sülyen (Miniyum) yapılacak 
Temizleme ve ihzar ameliyeleri 

Ayakkabı, oyuncak vesair kauçuk-
lu eşya imal olunacak 
Kasık bağları imal olunacak 
Kontrplâk ve kaplamalık ağaç yap
rak yapılacak 
ihracata mahsus yerli mahsûl ve 
mamullerin ambalajı için 
Aşağıda yazılı şekerli maddeler ya
pılacak 
Bu maddelerin ihracında şekerin 
miktarı asaldaki nispetlere göre 
hesap olunur: 
1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

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 
15 
60 
35 
40 

thtar: 
Bu cetvelde yazılı şekerden gayri eşya için hizalarında gösterilen ameliye ve işçilikler dolayısiyle 
girerken tesbit olunan miktarlarına göre ne nispetlerde fire veya artma payı kabul edilebileceği 
İktisat vekâletince tâyin olunura 



M-Cetveli 
Muvazenei Umumiye Kanunu : Madde -.16 

[Pansiyoner talebeden alınacak ücretler} 

Adana erkek 
» kız 

Afyonkaralıisar 
Antalya 
Balıkesir 
Bursa 
Çamlıca kız 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Erenköy kız 
Erzurum 
Galatasaray 
Gazianteb 
Haydarpaşa 
İzmir Atatürk 

» kız 
Kabataş 
Kandilli kız 
Kars 
Kastamonu 

Okulun adı 

lisesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» -
> 
» 
» 
» 
» 
» . 
» 
» 
» 
> 
» 
» -
» 

Lira 

345 
345 
30» 
340 
365 
345 
475 
300 
345 
330 
475 
350 
500 
315 
475 
400 
400 
475 
475 
330 
315 

Kayseri 
Konya 
Kütahya 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 

Okulun adı 

lisesi 
>. 
» 
» 
» . - • 

» 
Bursa kız öğretmen okulu 
İstanbul kız > » 
Aydın orta okulu 
Blecik » 
Bolu » 
Buca » 
Çanakkale » 
Manisa > 
Maraş » 
Niğde » 
Yalvaç > 

» 
» 
» • 

» 
» 
» 
» 
» 

Ismetpasa kız enstitüsü 
Üsküdar kız sanat okulu 
Sanat okulları 

Lira 

345 
330 
300 
330 
330 
315 
345 
475 
315 
300 
315 
400 
330 
330 
315 
300 
240 
450 
400 
300 



Muvâzene! Umumiye Kantuiıı : Mâddö - 17 

[2005 sayılı kanunun üçüncü maddesine göre pansiyonlarda 1944 malî yılı içinde kullanılacak 
ücretli memurlar ve müstahdemler kadrosu] 

Memuriyetin nevi Aded ücret 

Müzakereci 
» 
> 

İdare memuru 

Doktor 
» 

Memuriyetin nevi Aded 

120 
30 
40 

1 
1 
6 

10 
20 
40 
40 
30 
10 
10 
25 

40 
135 
30 

İ30 
120 
100 
85 
75 
(30 
50 
40 

İOO 
85 
75 

Doktor 
Aşçı (yamağı 

> 
» 
» 

» 
» 
» 

ile beraber) 
» 
» 
» 

Müteferrik müstahdem 
» 
> 
» 

Hademe 
. » 

» 
» 

. » 

» 
» 
» 

25 
10 
10 
20 
20 
10 
10 
40 
40 
75 
75 

100 
150 
350 

60 
80 
70 
60 
W 

100 
75 
50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 



L - Cetveli 
Muvazene! Umumiye Kânunu madde: 15 

[1944 malî y&%rîrııda mevkuf tutu&cak memuriyetler] 



~t/2-

D. 

Devlet Şûrası 

Memuriyetin nev'i 

XX Mümeyyiz 

Âded Maaş 

1 30 

D. Memuriyetin nev'i 

12 Birinci smıf kâtip 

Aded Maaş 

1 25 

Basın ve Yayın U. Müdürlüğü 

Büro müdürlüğü 

9 Büro şefi 
10 1 nei sınıf mümeyyiz 
11 2 nci » » 

4 
5 
7 
8 

12 

Etüt heyeti 

Beis 
Aza (İhtisas yeri) 
Baportör 

Memur 

Hukuk müşavirliği 

10 1 nci smıf mümeyyiz 

Fen heyeti 

4 Âza (Yüksek mühendis ihtisas 
yeri) 

4 Âza (Yüksek .mimar ihtisas 
yeri) 

6 Âza (Yüksek mühendis ihtisas 
yeri) 

9 Büro şefi 

Teftiş heyeti 

4 Beis 
5 Başmüfettiş 
6 Müfettiş 
9 Büro şefi 

12 Memur 

2 
2 
2 

1 
İ 
2 
2 
1 

«• 
1 

2 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

40 
35 
30 

90 
80 
60 
50 
25 

35 

90 

90 

70 
40 

90 
80 
70 
40 
25 

6 
7 
8 
9 

10 
13 

6 
9 

12 

6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
5 

5 

6 

8 
9 

İç yayın dairesi 

Şube müdürü 
Baportör 

» 
Büro şefi 
1 nci smıf mümeyyiz 
Memur 

Dış Yayın dairesi 

Şubo müdürü 
Büro şefi 
Memur 

Radyo dairesi 

Şube müdürü 
Badyo istasyon müdür muavini 
Baportör 
Büro şefi 
» » 

1 nci sınıf mümeyyiz 
2 nci > » 
Memur 
Badyo istasyon başmühendisi 
(Elektrik yüksek mühendisi 
teknik işler müdür muavini (ih
tisas yeri) 
Elektrik yüksek mühendisi (ih
tisas yeri) 
Elektrik yüksek mühendisi (ih
tisas yeri) 
Baş fen memuru (ihtisas yeri) 
Fen memuru (ihtisas yeri) 

2 
2 
1 
1 
1 
2 

4 
i 
2 

3 
2 
3 
3 
2 
3 
5 
3 

2 

2 

1 
1 
l 

70 
60 
50 
40 
35 
20 

70 
40 
25 

70 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

80 

80 

70 
50 
40 



D. Memuriyetin nev'i 
— L/3 — 

Aded Maaş D. 

Turizm dairesi 

6 V Şube müdürü 
7 Raportör 
8 Raportör 

11 2 nci sınıf mümeyyiz 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

7 
10 
11 
12 
13 

9 
10 
11 
12 
13 
9 

10 
11 

9 
11 
12 
13 

Basım ve dağıtım dairesi 

Şube müdürü 
Raportör 

» 
Büro şefi 
Birinci sınıf mümeyyiz 
İkinci » » 
Memur 

Zat işleri ve muamelât müdürlüğü 

Müdür muavini 
1 nci sınıf mümeyyiz 
2 nci > > 
Memur 

Levazım müdürlüğü 

Büro şefi 
1 nci sınıf mümeyyiz 
2 nci » » 
Memur 

» 
Umumî ambar memuru 
Ambar memuru 

Evrak ve istatistik müdürlüğü 

Büro şefi 1 
2 nci sınıf mümeyyiz 1 
Memur 3 

» 1 

70 
60 
50 
30 

2 
2 
3 
2 
1 
2 
4 
3 

70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

60 
35 
30 
25 
20 

40 
35 
30 
25 
20 
40 
35 
30 

40 
30 
25 
20 

Memuriyetin nevi 

Mıntaka müdürlükleri 

5 Mıntaka müdürü 

Basın ateseliJderi 

5 Basın ateşesi 
6 » » 
7 3> > 
8 > » muavini 

6 Mütercim 

6 Mütercim 

Büro müdürlüğü 

Fen heyeti 

Dış yayın dairesi 

4 Baş mütercim 
5 Mütercim 
6 » 

Radyo dairesi 

4 Radyo söz yayınları şefi (İhti
sas yeri) 

4 Radyo temsil şefi (İhtisas yeri) 
4 Redaksiyon şefi (İhtisas yeri) 
6 Radyo yayın şef muavini (İh

tisas yeri) 
6 Mütercim 

Aded Maaş 

8 80 

1 80 
2 70 
2 60 
8 50 

Ücret 
1 210 

1 210 

2 300 
5 260 
9 210 

Turizm dairesi 

6 Mütercim 

Basım ve dağıtım dairesi 

6 Mütercim 
6 Yabancı dil bilen musahhih 

X 
1 
1 

5 
1 

300 
300 
300 

210 
210 

2 210 

210 
210 



Devlet Meteoroloji işleri U. M. 

D. Memuriyetin nev'i 

J5 Meteoroloji müdürü 
6 » » 

Aded Maaş 

JBO 
70 

D. Memuriyetin nev'i 

13 Asistan 

Aded Maaş 

9 20 

Maliye Vekâleti 

Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğü 

13 Memur 1 20 

Muntazam Borçlar Umum Müdürlüğİi 

13 Memur 1 20 

W ergi Temyiz ve îtiraz Komisyonları 

7 Temyiz komifyonu,,raportörü 
8 > » > 
"9 Ealem şefi 

10 Birinci mümeyyiz 
5 îtiraz komisyonu reisi 
6 » » âzası 
7 » » raportörü 
8 » ...» p 
M ikilem şefi 

2 
3 
1 
1 
4 
8 
2 

10 
.4 

60 
50 
40 
35 
80 
70 
60 
50 
40 

5 
¥> 

1 
3 
2 
2 

35 
30 

30 
30 
15 
40 

10 Bjrinei mümeyyiz 
11 ikinci » 

Vilâyetler varidat memurları 

H Tahakkuk şubesi şefi 
.11 » » memuru 
14 » » kâtibi 
9 Varidat ikpntrpl memuru 

12 Seyyar yoklama ve tahakkuk 
memuru 1 25 

Vilâyetler muhasebe memurları 

13 Muhasebe kâtibi 2 ?0 

Vilâyetler.tahsilat samurları 

15 Tahsilat kâtibi S 10 

Gümrük ve înihtearlar Vekâleti 

MERKEZ 

Tetkik şubesi müdürlüğü 

13 Memur 5 20 

Veznedarlar 

13 Veznedar 

Muhasebe memurları 

2 20 

13 

13 
14 

TAŞRA 

Muayene memurları 

3 ncü sınıf muayene memuru 

Memurlar 

Memur 
» 

42 

97 
14 

20 

20 
15 

13 

13 

13 

15 

]$emur (Veznedarlık vazifesi 
de üzerlerindedir) 

» 

İhtiyat memurlar 

Memur 

Kolcular 

3 ncü sınıf kolcu 

10 
,23 

4 

24 

20 

m 

20 

10 



D, 
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Grtimrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş ; D. Memuriyetin nev'i 

15 Muhafaza memuru 100 10 

Aded Maaş 

MahalU İdareler U. M. 

13 Kâtip 

Dahiliye Vekaleti 

3 20 I 13 Kâtip 

Levazım Müdürlüğü 

20 

Hariciye Vekâleti 

2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
14 

2 
5 
3 
1 
1 
2 
22 
31 
9 

125 
100 
90 
80 
70 
50 
40 
35 
15 

Fiili kadro dışında kalan memurlara ait temsil 
tahsisatı 

1 
6 
6 
4 
5 
6 
23 

100 
50 
40 
35 
30 
25 
5 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha müessesesine 
bağlı serum çiftliği 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

Köy Sağlık memurları 

6 Ziraat mütehassısı 70 

Köy sağlık memurları tedrisat muallimleri 

6 Muallim 1 70 

Köy sağlık memuru 
» » > 

Birinci sınıf köy ebesi 

Ücret 
500 20 
300 30 
200 40 
500 20 
400 30 



-̂  ve--
AdUye Vekaleti 

D. Memuriyetin, ne* 'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Ceza İşleri Tl. Müdürlüğü 

6 Umum müdür muavini 

Teftiş Heyeti 

4 Baş müfettiş 
7 Üçüncü sınıf müfettiş 

Adli Tıp İşleri TJ. Müdürlüğü 

7 Müşahadehane müdürü 1 

70 

90 
60 

60 

6 
10 
11 
12 
13 

6 
8! 

10 

11 

Adli sicil 

Müdür 
Mümeyyiz 

1» 
Kâtip 

VİLAYETLER 

[ Rgis, hâkim, âza, sulh hâ-
| kimi, müddeiumumi ve mua-
J vinleri, icra hâkim ve mua-
] vinleri, sorgu hâkimleri, hâ-
| kim muavinleri ve temyiz 
( raportörleri 
Hâkim namzedi ve staj iyer hâ
kim namzedi 

1 
1 
1 
1 
3 

10 
f 1 

5 

129 

70 
35 
30 
25 
20 

70 
50 
35 

30 

D. Memuriyeti» nev'i Aded Maaş 

Hukuk mezunu kâtipler 

7 Başkâtip ve muavinleri 
8 » > > 

Kâtipler 

9 Başkâtip, başkâtip musavinleri 
10 Zabıt kâtibi 
15 » » muavinleri, kâtip 

1 
2 

26 
10 
39 

60 
50 

40 
35 
10 

13 
14 
15 
11 
12 
13 

5 

5 

6 

6 

Adli sicil 

Taşra teşkilâtı 

Kâtip 
» 
» 

İcra memur ve muavinleri 
•» » » 
» » » 

Ikinei umumî müfettişlik (müşa
viri 
Üçüncü umumî müfettişlik mü
şaviri 
Üçüncü umumî müfettişlik mü
şaviri muavini 
Vilâyet ve komutanlık maha-
kim şubesi muavini 

120 
120 
120 
15 
3 

14 

1 

1 

1 

1 

20 
15 
10 
30 
25 
20 

8$ 

8<* 

70 

70 

1Q Müdite 
6 HâlçSuot 
7 > • • 

Tapu. ve Kadastro TL Müdürlüğü 

35 
70 
60 

11 Tapu âzası 
10 Fen âmiri 

30 
35 



D. Memuriyetin ney'i 

Maarif Vekâleti 

Aded Maaş D. 

Maatif müdürleri ve öğretmenlerle memurlar 

20 90 
49 80 

128 70 
83 60 

6 40 
1505 30 
588 25 
159 20 

4 50 
1 40 

15 25 
5 50 
3 40 

61 25 
26İ 20 

67 15 

Bölge Sanat Okulları ile kız enstitüleri ve 
kız saftai ve diğer mesZ&k ve akşam okulları 

4 
5 
6 
7 
9 

11 
12 
13 
8 
9 

12 
8 
9 

12 
13 
14 

öğretmen 
» 

. :». 
» 
» 

> 
> 
» 

Dahiliye şefi 
t» > 
» > 

İdare memuru 
» > 
> » 

. > » 
» . > 

2 Ordinaryüs Profesör 
3 > \» 
4 
5 
6 
e 
7 
8 
9 
8 
9 

10 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

M 
11 
® 

> 
Profesör 

•» 
Doçent 

» 
» 
* 

Asistan 
» 
» 

öğretmen 
• ' - » 

&• 

> 
» 
> 
» 
» 

• • « • 

> 
9* Kâtip ve hesap memuru 
10 » > » 

2 
2 
4 
6 
15 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
8 
4 
14 
28 
67 
130 
218 
349 
422 
571 
592 
3 
17 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
40 
35 

Memuriyetin nev'i Aded Mftaş 

11 Kâtip ve hesap memuru 
12 » x - » 
13 » » > 
14 » » > 
10 Ambar ve depo memuru 
11 • > » •» 
1-2 » |» > 
13 » > » 
12 Dahiliye şefi 
13 > » 

20 
70 

144 
47 
23 
39 
41 
57 

1 
1 

Biyaseticumhur Filârmonik Orkestrası 

3 Şef 
6 Âza 

11 » 
12 » 

Güzel Sanatlar Akademisi 

4 öğretmen 1 

Yüksek öğretmen Okulu 

8 Müdür 
11 » muavini 

Kütüphaneler 

9 Müdür ve Müdür muavini 
10 i» » » » 
11 Memur 
13 » 
14 ; » 
15 » 

İlk Tedrisat müfettişleri 

6 Müfettiş 
7 
8 
9 

10 
11 

4 
2 
1 

W 
39 
34 

7 
3 
8 

50 
İ l 
72 

50 
25 
20 
15 
35 
30 
25 
20 
25 
20 

1 100 
1 70 
1 30 
3 25 

90 

50 
3P 

40 
35 
30 
S0 
15 
10 

70 
60 
50 
40 

30 

Ankara Dü, Tarih - Coğrafya Fakültesi 

3 Profesör 
4 > 

100 
90 



D. Mlemuriyetin nev'i 

5 - Profesör 
6 > 
6 Doçent 

3 öğretmen 
4 » 
5 » 
6 - • * 

1 » 

Konservatuar 

— L / 8 -
Aded Maaş D. 

Ankara Hukuk Fakültesi 

2 Profesör 1 

9 80 
8 .70 
3 70 

1 100 
2 90 
2 80 
1 70 
3 60 

125 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

3 Profesör 
4 » 
5 » 
6 » 

3 ICO 
1 -90 
1 80 
1 70 

Siyasal Bilgiler Okulu 

6 Doçent 1 70 

Yüksek Mühendis Okulu 

4 Müderris 
8 Muallim muavini 
9 > •> 

2 
6 
6 

90 
50 
40 

MERKEZ 

Teftiş Heyeti Reisliği 

8 Müfettiş 

Nafia Vekâleti 

6 Yüksek mühendis 

50 

D emir yollar ve Limanlar inşaat Dairesi Reisliği 

Demiryollar inşaat Fen Heyeti 

6 
7 

8' 

5 
9 

Yüksek mühendis 
Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 
Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 

Etüt ve istikşaf fen heyeti 

Yüksek mühendis 
Baş fen memuru 

2 

1 

2 

1 
1 

70 

60 

50 

80 
40 

Malzeme fen heyeti 

6̂ Yüksek mühendis 1 70 

Limanlar inşaat fen heyeti 

5 Yüksek mühendis (Müdür mua
vini) 1 80 

Şose ve köprüler dairesi reisliği 

Köprüler fen heyeti 

8 Yüksek mühendis 2 

Şoseler fen heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 

Tapı ve imar işleri dairesi reisliği 

Şehircilik fen heyeti 

9 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 

11 Mühendis veya fen memuru 

Su işleri dairesi reisliği 

Fen heyeti 

6 Yüksek mühendis 
8 > » 
9 » » 
7 Mühendis • 

70 

50 

70 

40 
30 

1 
4 
1 
1 

70 
50 
40 
60 



L/9 ~ 
D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Nafıa şirket ve müesseseleri dairejsi reisliği' 

I Fen heyeti 
5 
6 

-"•-

6 
10 

4 

Yüksek mühendis 

Tarife ve hesap tetkik heyeti 

Murakıp 
Şef 

Hukuk müşavirliği 

lk|nci hukuk müşaviri 

1 
1 

1 
1 

1 

80 
70 

70 
35 

90 

Zat işleri müdürlüğü 

Okullar bürosu 

8 1 50 
1 25 12 Memur 

TAŞRA 

Demiryollar ve limanlar inşaat dairesi reisliği 

İnşaat baş müdürlükleri 

5 Şube mühendisi (Yüksek mü
hendis) 4 80 

6 Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis) 2 70 

8 Yüksek mühendis 1 50 
8 İstimlâk baş fen memuru 1 50 

Şose ve köprüler yüksek mühendisleri 

6 Yüksek mühendis (Mıntaka 
veya Nafıa müdürü olarak kul
lanılabilir). 5 70 

D, Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

8 Yüksek mühendis.: :. 4 .m 
10 40 

Şose ve köprüler mühendis veya fen memurları 

11 Mühendis veya fen memuru 10 30 
12 - > » » 26 25 

Yapı ve imar yüksek mühendis ve yüksek 
mimarları 

9 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 6 40 

10 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 2 35 

Yapı ve imar mühendis, mimar, fen memuru veya 
<* ^ ressamları ''"=• 

9 Mühendis,, mimar, bşş fen me
muru veya ressam 3 40 

İ l Mühendis, mimar, fen memuru '^ 
veya ressam 1 30 

12 Fen memuru veya desinatör 1 25 

_• Sular şubesi müdürlükleri - : 

'• 9 Yüksek mühendis 
8 Mühendis 
9 ' » - y - - ^ ^ •--:••' 

8 Baş fen memuru > 
10 Fen memuru 
11 > > 
12 » ? -:,, 
12 Desinatör 

Nafıa şirket ve müesseseleri komiserlikleri 

11 
1 
3 
1 
G 
3 
5 
8 

40 
50 
40 
50 
35 
30 
25 
25 

6 Komiser 
12 Kâtip 

70 
25 



Münakalât Vekâleti 

0. Memuriyetin nev'i Asd«d Maaş 

MERKEZ 

Hmusi kalem 
12 Memur 25 

Jıara nakliyat dmvm fim k$u$i müdürlüğü 
5 Mütehassıs - vey» yüksek mü

hendis 2 80 
7 Mühendis veya fen memuru 1 60 
9 > > > 2 40 

10 Ressam 1 35 

Deniz nakliyat dairesi reisliği fen şubesi 

10 Şef 

11 Memur 

35 

Kabotaj işleri 

Beynelmilel dmia işleri şubssi 

8 Müdür muavini 
10 Şef 
12 Memur 

50 
35 
25 

idman Mzmetleri dairesi reisliği su mahmulleri w 
avcılığı şubesi 

İ& Mömur 1 85 

Tarife ve ticaret dairesi 

5 Mütehassıs (Kara) 80 

D; MeMuriye^n sev'i Aded Maaş 

5 Mütehassıs (Beıs$&) 80 

üTa£ ifZen ve sicil müdürlüğü muamelât kalev^i 

13 Kâtip 

Tahakkuk kalemi 

11 Tahakkuk memuru 

13 Kâtip 

12 Memur 

10 Şef 

Sicü kalemi 

Seferberlik müdürlüğü 

Neşriyat müdürlüğü 

TAŞÇA 

Trabzon mıntaka limcm reisliği 

9 idman mmtaka kontrolörü 1 

Samsun mmtaka liman reisliği 
9 Liman mmtaka kontrolörü 1 

6 Demiryolu komiseri 

20 

30 

20 

25 

35 

40 

40 

70 

5 Ticaret müşaviri 
6 > ateşesi 
7 » » 

Ticaret Vekâleti 

1 
1 
2 

80 
70 
60 

9 
10 
11 

Ticaret ateşesi muavini 
Kâtip 

» 

2 
2 
2 

40 
35 
30 



Ziraat'Vekâkti 

n. Muhassasatm nev 'i Aıied Maaş 

Hususi kelem 

10 Şef 
13 

Tefti§ heyeti 

9! Birinci sınıf müfettiş muavini 

35 
20 

40 

Pamuk işleri müdürlüğü merkez teşkilâtı 

& Merkez propaganda, istihbarat 
ve istatistik işleri şef i 1 4M 

W; KâEp 1 m 

Ziraat işleri umum müdürlüğü 

6 Şube müdürü 
12 Memur 

70 
25 

ZfttmıA işleri umum müdürlüğü vüâ/yetler teşküâh 

14 ikinci sınıf kâtip 12 !§. 

Zirai mücadele 

12 Mücadele teknisyeni 25 

Islah ve deneme istasyonları, deneme tarlaları, 
üretme ve örnek çiftlikleri ve yonca tohumu 

temizleme evleri 

13 Mutemet ve kâtip 
14 Ayniyat memuru 

20 
15 

Bağ ve bahçe ziraat enstitüsü ve istasyonları 

12 Birinci sınıf mutemet ve kâtip 4 25 
13 İkinci sınıf mutemet ve kâtip 3 20 

Makinist mektepleri 

12 Muallim muavini 1 25 
13 Dahiliye memuru 1 20 

Tavuk yetiştirme istasyonları 

12 Asistan 4 25 

D. Muhassasatm nev'i Aded Maaş 

Pamuk işleri miiffîrffîğü teşkilâtı 

T 
7 
8 
9 

11 
12 
9 

10 
11 
13 

5 
? 
9 

10 

Mütür muavini 
Pamuk yetiştirme eksperi 
Birinci sınıf «$s£ 
İkinci sınıf şef ' 
Birinci sınıf kontrol memuru 
İkinci > > » 
Birinci sınıf mesul münasip 
İkinci » » » 
Birinci sınıf ayniyat memuru 
Üçüncü sıruFIrÖntröl memürtf 

t,2k 
2 
6 
3 

m 
5 
2 

r 
2 
5 

60 
50 
40 
30 
25 
40 
35 
30 
20 

Veteriner ifammamn müdürlüğüm merkez 
teşkilât* 

Umum miî£â£T*Bavîaî İ 80 
v Subfc müdürü ' •'•• 6*" 60 

> » muav in i 6 40 
Şef 1 35 

Vtterimr işleri umum. müdürlüğü vilayetler 
h 

11 

14 
11 

8^ Veteriner müdür, kıdemli mua
vin veteriner vs fen memuru 
Veteriner, muavin veteriner ve 
fen memura 
Hayvan sağlık memuru 
¥ete*mer 

18 40 

13 
195 
10 

30 
15 
30 

Bakteriyoloji ve seroloji ve hıfzıssıhha 
müesseseleri 

5 Mütehassıs müdür 1 80 
6 Müdür muavini 1 70 
9 Üçüncü sınıf şef ve birinci sı

nıf asistan 3 40 
13 Muhasebe, kültür, ayniyat, am

bar memuru ve kâtip 7 20 
14 Müvezzi 2 15 

Zootekni müesseseleri 

9 Şef 3 40 
10 Hara şef muavini 1 35 
İ İ » veteriner ve laboratuvar 

memura 1 30 



D. Muhassasatm nev'i 

Aygır depolan 

13 Mürebbi, muhasip, ayniyat yar
dımcısı ve kâtip 

13 Muhasip 

Merinos teşkilâtı 

9 Merinos yetiştirme, ve hastalık
lar mütehassısı 

!jj Merinos yetiştirme kontrol ve 
\ muhasebe memuru 

- Orta ziraat mektepleri 

6 Orta ziraat mektebi muallimleri 
13 • • » ' . > ' • » muhasebe 

memuru ve mutemet v'-
14 Orta ziraat mektebi ayniyat 

memuru 

» ; i Yüksek ziraat enstitüsü 

1 Ordinaryüs (Sınıf 1) 
2 ' » ( > 2) 
3 Profesör ( » 1) ' 
4 » ( » 2) 

Aded 

12 
1 

1 . 

1 

5 

2 

, 2 

13 
12 
17 
13 

—U/1% '— 
Maaş 

20 
20 

40 

40 

70 

20 

15 

150 
125 
100 
90 

D. Muhassasatm nev'i Aded Maaş 

5 Doçent (Sınıf 1) 2 80 
6 » ( » 2) 19 70 
7 Şef 20 60 
9 Asistan ( » İ) 12 40 

'Teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okulları •"'•" 

4 öğretmen 5 90 
5 » 4 80 
6 » • . ,. « 5 70 
7 > 5 60 
8 > 8 50 
9 V 7 40 

10 » 5 85 
11 » 5 . 80 
10: Memur 7 35 
11 » 6 80 
1 2 » • • • • • . • 4 2 5 
13 > 5 20 

Pamuk isleri müdürlüğü 

Ücret 
5 Mütehassıs 1 260 
9 Mesul muhasip 1 120 

13 Grafik memuru 1 60 

^m<i 



O-Cetveli 
Mutazeneî Umumiye Kattttıiü : Madde - 18 

[Ordu ihtiyacı için Millî Müdafaa mükellefiyeti yolu ile alınacak hayvanlann asgari beden 
ölçüleri ve vasati fiyat cetveli] 

Asgari beden ölçüleri ve vasati fiyat cetveli 

İrtifa Göğüs çevresi Vasati fiy 
Hayvanın hizmeti Nev'i Mt. Mt. Lira 

Süvari saf bineği 
Top bineği 
Sair binekler 
Sahra top (dip) ağırlığı en aşağı (500) kilo 
Sahra top (çengel ve şıvgar) 
Dağ top 
Süvari makineli beygiri 
Nakliye koşumu 

» » 
Makineli » 

Mekkâri 
» 

Top koşumu mandası 
Araba koşumu mandası 
Top koşumu öküzü 
Araba koşumu » 

Beygir 
» 
» 
» 
» 

Katır 
Beygir 

» 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 
Manda 

» 
öküz 

» 
Deve 
Eşek 

1,43 
1,40 
1,38 
1,55 
1,50 

1,43-1,50 
1,35 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30. 

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 
Muvazenei Umumiye Kanunu : Madde - 18 

[Motorlu vasıta takribi fiyat listesi] J ' ı ! 

Vasıtanın ismi 

Otobüs 
Arazi binek otomobili 
Arazi kamyonu 
Arazi kamyoneti 
Zirai traktör 
Seyyar tamirhane 
Benzin tankı 
Arazöz 

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 » » 
Yarım tonluk pikap (kaptıkaçtı) 
Cerre mahsus ağır traktör 

Takribi fiyatı 
Lira 

1 500 
1 000 

10 000 
9 000 
5 000 
9 000 
4 000 

20 000 

}>&<i 



R-Cetveli 
Muvazenei Umumiye Kanunu : Madde - 19 

(Masraf tertiplerinden yapılacak sarfiyata ait formül) 



— R/2 — 

P. M. Tahsisatın Nev'i Hangi hizmetlere sarfolunabileceği 

Büyük Millet Meclisi 

1 3 Divanı riyaset âzası taz- Tediye 1757 sayılı kanım gereğince yapılır. 
minatı 

2 1 Muvakkat tazminat Toptan verilir. 
21 1 Beynelmilel Parlamento- Bu para grup reisinin emrine verilir, 

lar Türk Grupunun mas
rafları 

37 Müstahdemler ücreti 

Riyaseti Cumhur 

Riyaset Divanınca tasdik olunacak kadroya göre sarfolunur, 

Başvekâlet 
71 4 Diğer işletme ve idare İşçi gömlek ve Iulumlariyle (müteferrika, mefruşat, tenvir, 

masrafları' teshin, kırtasiye, matbu evrak ve defterler, pul posta ve 
sevk bedel ücret) ve masrafları ve kira bedelleri ve sair işletme 
masrafları bu tertipten verilir.) 

82 3 Tenvir 

Devlet Şûrası 
(Asansör motörü sarfiyatı dahildir.) 

103 Melbusat 

Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 

Teknik memur ve atelye müstahdemlerinin dahilî mesai göm
lekleri ve is elbiseleri bedelleri dahil; 



F\ M. 

105 

Tahsisatın Nev'i 

Neşriyat, turizm ve pro
paganda masrafları 

106/A Ajans dış muhabirleri her 
türlü ücret ve masrafları 

107 1 Ankara Radyodifüzyon 
istasyonu ve stüdyoları . 

108 1 Umumî masraflar 

112 

Daimî ve muvakkat me
muriyet harcırahları 
Kongre ve konferanslar ve 
Milletlerarası temaslar 

— İt/S — 
Hangi hizmetlere sarfohmabileceği 

Neşriyat, telif, tercüme, makale, kâğıt, klişe tabı ücret ve 
bedelleriyle iç ve dış neşriyatı takip ve tesbit masrafları, 
kitap ve abone bedelleri, sinema ve fotoğraf makineleriyle 
filim ve plâk imali ve doldurulması ve bunlara mütef erri eçhi-
ze, makine edevat ve saire mubayaası ve kirası ve plâk doldur 
ma ately eleri tesis ve kira masraf lan, depo kirası ve filim stüd
yoları tesis ve kira masraflariyle her türlü stüdyo alet ve 
malzemesinin mubayaa ve kira bedelleri, filim senaryosu 
iie repertuvar ve plâkların kontrolü, senaryolar ve filimler 
hazırlamak ve hazırlatmak, turizm işlerinin tetkiki, teşvik, 
tanzim ve murakabesi masrafları, her türlü propaganda mas
rafları ve bu maksatla seyahat ettirilecek olanlara ve mih
mandarlara verilecek harcırah ve sair masraflarla misafirlere 
her türlü izaz ve ikram, neşriyat, turizm ve propaganda işle
rinin icabettirdiği diğer biiûmum masraflar, fotoğraf, filim 
gibi teknik işlerde vazifeleri sırasında kazaya uğrayacakların 
ve lıastalanacaklarm 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 söz artistlerinin ve ecnebi dillerle neşriyat 
için tavzif edilenlerin yevmiyeleri, umumî konserlerde giyilmek 
üzere saz ve ses artistlerine mahsus stüdyo demirbaş elbiseleri, 
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 işlerine mü
teallik her türlü masraflarla stüdyo ve istasyonların icabet
tirdiği sair masraflar ve istasyon ve stüdyodaki teknisiyen-
ler den vazifeleri sırasında kazaya uğrıyacaklarm veya istas
yondaki vazifelerinin mahiyeti icabı meslekî arızaya mâruz 
kalacakların ve hastalanacaklarm tedavi ve mualece masraf
ları, radyo müsabakaları masrafları, müteferrika, mefruşat, 
kırtasiye, defterler ve matbu evrak bedelleri; 

Basın ataşeliklerinin her türlü posta, telgraf, telefon, muha
bere ve tesis masraflariyle, melbusat, demirbaş, mefruşat, mü
teferrika, tenvir, teshin masrafları ve kira bedelleri ve buna 
mütef erri diğer idare masrafları. 
Memur ve müstahdeminin daimî ve muvakkat memuriyetleri 
harcırah ve yevmiyeleri 
memleket içinde ve dışında yapılacak matbuat ve turizm 
kongre ve konf eranslarına ve temaslarına memur edileceklere 
verilecek harcırah ve sair masraflarla aynı sebeplerle davet 
olunacak kimselerin zaruri ve sair masrafları ve beynelmilel 
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Çeşitli yardımlar 

matbuat, radyodifuzyon ve Turizm teşekkülleriyle meslekî 
temas ve münasebetlerin icapettireceği bilumum masraflar. 
Turizm iş ve teşekküllerine, alelûmum neşriyata film ve plâk 
imaline, radyo müzik ve temsil daimî sanatkârları teavün 
sandığına yardım. 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 

Nakil vasıtaları masraf
ları: 
Melbusat 

Meteoroloji istasyonlan 
tesis ve tamirleri 

Her türlü rasat, telli ve 
telsiz muhabere ve dinle
me alet ve cihazları ve 
malzemesi satınalma, te
sis, kontrol, tamir ve işlet
me masrafları seyyar is
tasyonların işletme tamir 
ve karoseri imali masraf
ları 

Vesait işe kâfi gelmediği takdirde hariçten tutulacak nakil 
vasıtalarının kira bedelleri de bu tertipten verilir. 
Merkezin hademe, bekçi ve diğer müstahdemlerine alınacak 
elbise ve ayakkabı bedelleriyle teknik memur ve atelye müs
tahdemlerinin dahilî mesai gömlekleri ve taşra bekçilerinin 
elbise ve ayakkabıları bedelleri dahildir. 
Merkez ve taşrada yapılacak ve kurulacak sabit, muvakkat 
ve. seyyar istasyanların 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 
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, bu tertipten verilir. 

Merkez ve taşra için alınacak telsiz ve her türlü muhabere ve 
dinleme ve işaretleşme «helyosta projöktör 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 aletleri mubayaa, tesis, 
tecrübe, kontrol,.tamir ve nakliye masrafları ile bu işlerde kulla
nılan bilûmum edevat, malzeme ve ecza bedelleri «tamir ve atel
ye işlerinde hariçten çalıştırılacak amele yevmiyeleri, seyyar ve 
muvakkat meteoroloji istasyonlarında yatım, yiyim 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 izam oluna
cakların ve seyyar meteoroloji istasyonlarına memur edile
ceklerin harcırahları, seyyar istasyonların nakil vasıtalarının 
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işletme, nakil, sevk, muhafaza, temizlik masrafları. 
Seyyar istasyonların nakil vasıtalarının tamiri ve karoseri 
imali masrafları 
Meteoroloji meslek mektebi, kurs ve stajların idare, tedris ve 
imtihan masrafları ile mektebe alınacakların, kurs ve staj göre
cek memurların azimet ve avdet zatî harcırahlariyle mektepte, 
kursta, ve stajda bulundukları müddetçe kendilerine yevmiye 
225 kuruşu geçmemek üzere verilecek maktu yevmiye, mektepte 
ve kursta muallim olarak çalışacakların ücretleri ve bunlardan 
hariçten getirilecek olanların zatî azimet ve avdet harcırahları, 
mektep ve. kurs için kitap, broşür, harita ve grafik vesaire yaz
dırma, yaptırma ve bastırma bedeli ve masraflatiylö mektep ve 
kurs için alınacak alât ve her türlü levazım mubayaa, nakliye, 
tamir ve muhafaza masrafları. 
Meteoroloji teşkilâtının vazifeleriyle ilgili teşekküllerde meteo
roloji bilgisi öğretmek üzere gönderileceklerin harcırahları da 
bu tertipten verilir. 
Her türlü kitap, risale, gazete, mecmua mubayaa ve abone 
bedelleri ile bastırılacak olan bütün broşör, kitap, risale, 
harita, levha, grafik, talimatname, izahname, günlük, hafta
lık ve aylık ve yıllık bülten ve müteferrik bütün neşriyat ile 
def ter, cetvel ve sairenin tabı ve neşir masraflariyle telif, 
tercüme, tersini, istinsah, teksir masrafları. 

1 Tesbit, tevzi 
isleri 

ve mübadil 

2 İstimlâk ve satmalıma be
del ve masrafları 

3 Menkul ve gayrimenkul 
mallar umumî masrafları 

Maliye vekâleti 

Devlete ait gayri menkullerin tesbit ve tevzi işlerinde çalıştırıla
cakların ücret, harcıran, yevmiye ve huzur hakları, tesbit ve 
tevzi komisyonlarının fennî alât, malzeme, matbua, kırtasi
ye, demirbaş, mahrukat, kira, nakliye ve emsali masrafların; 
tesbit ve tevzi işleri için kadastro fen memuru yetiştirmek 
üzere tapu ve kadastro kursunda okutturulacak memurların 
harcırah- ve yevmiyeleri. 
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, ilân, satış, ve tescile müteallik bütün masraflarla 
millî emval ve sahipsiz malların idaresine ait bilcümle mas
raflar (Hükümet konaklariyle maliye şubeleri binalarının 
ve memur evlerinin plânları için açılacak müsabaka ikrami
yeleri ve masraflariyle Devlet ve âmme malları ve sahipsiz 
malların idaresi hakkındaki kanunun ihzarı masrafları da
hil) tahakkuk etmiş ve edecek harç ve resimlerle tetçil ve 
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200 Vergi kanunlarının tatbi
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204 1 Ücretler 
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tescil için 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, sürveyyan, fen memuru, mühen
dis, mimar, bina tamircisi, kaloriferci, ve elektrikçi gibi müs^ 
tahdemlerin ve dalyanların imar ve ihya işlerinde istihdam edi
leceklerin ücret ve harcırahları; malzeme mubayaası nakil ve 
muhafaza masrafları. 
Vergi kanunlarının tatbiki için köylere gönderilecek memur
lar harcırahı" yle hayvanlar vergisi yoklamasına ve kaçak 
hayvan takibine gönderilecek çavuş, onbaşı ve erlerin her nevi 
nakil masrafları; 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim, vergi, 
her türlü masraflar, hakem ve ilân ücretleri, muvazenei uınu-
miyeye dâhil daireler leh ve aleyhinde ikame olunan dâvala
rın ve icra takiplerinin istilzam edeceği her türlü masraflarla 
aleyhe neticelenen dâvalarda ilâm ile diğer tarafa ödemek 
mecburiyeti tahmil edilen mahkeme masrafları bu tertipten 
ödenir. 
Okul öğretmen, idare memurları, müstahdemin maaş ve ücret
leriyle İstanbul memurları kurs tedris ücreti bu tertipten 
verilir. 
Okul talebelerinin yiyecek, giyecek içecekleriyle bunların icap 
ettirdiği nakil masrafları, okul talebelerinin harçlıkları kursa 
getirilecek memurlar yevmiyesi, okul talebelerinin defter, ka
lem, lâstik, ders levazımı, spor ve beden terbiyesi hareket ve 
müsabakaları hamam, traş, ilâç, tedavi, cenaze, çamaşır için 
sabun, çivit, soda malûl talebelerin memleketine iade, tebdilha-
valı talebelerin memleketlerine gidip gelme yol masrafları, An
kara'da yapılacak sözlü imtihana girmek hakkını kazananlar
dan sözlü imtihanda muvaffak olmıyanların yazılı imtihanları
nın yapıldığı vilâyete kadar avdet yol masrafları. Okul ve kurs 
talebelerinin kitap ve ders notlan için kâğıt, teksir levazımı, 
dershane, yatakhane, mutfak, eşya ve malzemesi, kitap telif ve 
tabı masrafları neşriyat ve konferans ücretleri idarenin kır
tasiye, defter, tesisatiyle demirbaş eşya bedeli ve yeni bina 
mefruşatı, evrakı matbua, yakacak elektrik, havagazı, telefon 
tesisat ve masrafları, cüz'i tamirat ve tesisat ve müstahdemi
nin giyeceği, bilûmum temizlik ve korunma yesair idare mas
rafları bu tertipten ödenir. 
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269 Fevkalâde tahsisat karşı
lıklarından ve 1715 sayılı 
kanun ve ekleriyle diğer 
kanunların tespit ettiği 
hadler dahilinde çıkarılan 
Hazine bonolarından do
ğan borçların faiz ve itfa 
bedelleri 

278 Mütekait, dul, yetim ma
aş ve tahsisatları 

Devlet borçlan 

Tasarruf bonoları için amortisman sandığının hesap hulâsa
ları üzerine bu sandığa verilecek ücret ve masraflar dahildir. 

İstiklâl harbi malûllerinin nakdî mükâfatı bu tertipten verilir, 

288 3 Tenvir 
4 Teshin 

288 
289 5 Müteferrika 

291 1 Posta, telgraf ücretleri 

295 Melbusat 

297 Nakil masrafları 

298 5 Kaçak eşya satış masraf
ları 

300 2 Nisbeti kanunla tâyin edil
miş olan ikramiyeler 

301 însa ve tamir isleri 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Muhafaza Genel Komutanlığı 
kısmı ile beraber binanın tenvir ve teshini ve odacılarla karar
gâh erlerinin yıkanma ve temizliği ve asansörlerle su motorle-
rinin cereyan sarfiyatına ait elektrik mahrukat ve havagazı 
masrafları da bu tertipten verilir. 
Merkez ve vilâyetlerin müteferrik masraflarına ait olup ve
kâlet binasındaki Muhafaza Genel 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 tertipten verilir. 
Merkez ve gümrüklerce nakledilecek olan eşyanın nakil ve 
bendiye ücret ve masrafları ile gümrük muamelelerinde kul
lanılmak üzere almacak kurşun mühür ve ip masrafları bu 
tertipten ödenir. 
Kaçak eşyanın satışına ait her türlü masraflar ile 1918 sayılı 
kanunun 21 nci 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-
mıyan 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 lira ve aşağı inşa, tesis ve tamir işleri, satm alına
cak veya istimlâk edilecek arsa veya binaların bedelleri ile 
istimlâk ve harç masrafları dahildir.) 
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302 4 Umumî masraflar 

303 

305 

306 

(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 ve tespit edilecek ve maktuan verilecek paralar da bu 
tertipten ödenir.) 
Bu tertipten cenup demiryollrı idaresine beher ev için üçer 
bin lira peşin olarak verilebilir. 
("C. B.) fıkralarındaki memurların ikametine mahsus binalar 
emanet suretiyle de yaptırılabilir. 
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. 

Pasif korunma masrafları Gümrük muhafaza genel komutanlığı teşkilâtına ait olan 
masraflar da bu tertibe dahilidr. 
Bastırılacak kitap, mecmua ve genel yazıların baskı, 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, 

Kitap ve mecmua bedelle
ri ve yazma ve tercüme üc 
retleri 
Staj masrafları 

GMimrük muhafaza g«nel komutanlığı 

317 Matbu evrak ve defterler 

322 1 Taymat 

(Tabı ve tedit malzemesi, alât ve edevat ve müstehlek me 
vat mubayaa, tamir bedeli, kitap ve risaleler ve harita mu
bayaası, teclit ve kornej, telif ve tercüme masrafları dahil
dir). 
(Kara ve deniz subay, erat, Harbiye ve lise talebelerinin 
iaşesi, seyyar fırm ve mutfak ve temizleme makinalarınm 
satmalınması, yaptırma, tamir ve işletme masrafları, iaşe 
maddelerinin temizlenme, havalanma, üğütme, mutfak ve 
ambarlardaki iaşe maddelerinin muhafazası için dolap ve 
ranza yaptırılması ve tamiri ve hava dolabı ve malzemesi
nin satınalmması, tesisi, tamir ve işletmesi ile hava dolabı 
ohnıyan yerlerde soğuk hava masrafları, ekmek saçı muba
yaa ve tamirleri ile ekmek pişirme ücreti ve pişirmek için 
kullanılacak her nevi mahrukat ve bulgur kaynatma ve 
sair masrafları, kavurma imal ücretleri, fırın, mutfak ve 
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zephiye işlerinde kullanılacak malzeme ile iaşe maddelerinin 
muhafazasında kullanılacak çuval, sandık, bidon, tenekenin 
satmalinması ve tamir masrafları, iaşe maddelerinin amba 
laj masrafları, mutfak ve yemek takımlarının kalay ücreti 
ve bunlar için satın alınacak kalay, nışadır, pamuk ve sair 
masrafları, erzakın muayene, tahlil masrafları ile levazımı 
muayene komisyonları ve kimyahaneleri için satınalınacak 
alât ve edevat ve ecza masrafları ve bunların tamir ve mu
hafaza masrafları • ve su tasfiyesi için satınalınacak alât ve 
edevat bedelleriyle kurdurma ve tamir masrafları hastane 
ve revirlerde bulunacak hasta eratın masrafları, revir ve 
mutfaklardaki dolapların ve yemek kapları ile mutfak mal
zemesinin temizlenmesinde kullanılacak soda ve sabun mas
rafları ve 4367 sayılı kanun hükümleri dahilinde muhafaza ve 
muamele memurlarına verilmekte olan (25) lira tayın bedeli 
bu tertibe dahildir. . 

2 Yem (Subayların zatî hayvanlariyle miri hayvanların iaşesi, ar
pa kırma ve ezme ve temizleme makinelerinin mubayaa, 

" tesis ve tamir masrafları ve hariçte kırdırılacak arpanın 
kırdırma ve ezdirme ücretleri, yem tevzi ölçeği, arpa ve 
saman çuvalları ile saman hararlarının satmalınma 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 satınalınacak etlik hay
vanların kesilinceye kadar iaşeleri bu tertibe dahildir.) 

3 Mahrukat, tenvir ve* tes- (Kara ve deniz subay ve askerî . memurlariyle harbiye ve 
hin talebesi ve eratın kanuni mahrukat istihkakları, subay, me

mur, ve muhafaza memurları odalarının tenvir ve teshini, soba, 
mangal ve teferruatının satın alınması, tamirleri ve kurdurma 
masrafları ile kurdurma için satın alınacak malzeme masrafa 
lan, ampul, bilûmum lâmba, fener gibi tenvirat malzemesi alım, 
tamir ve tesis masrafları 3310 sayılı kanun mucibince askerî 
hizmetlerde kullanılacak köpeklerle bunların yavruları için 
lüzumunda sarf edilecek odun ve gaz masrafları bu tertipten 
verilir.) 

323 1 Melbusat (Kara ve deniz subay ve askerî memurlariyle harbiye ve 
lise talebesiyle kara ve deniz eratının ve muhafaza me
murları 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
desi mucibince sivil kıyafetle vazifelendirilen muhafaza me
murları ile mmtaka, kısnn âmirlerine verilecek ellişer lira 
elbise bedeli ve vapurların muayenesinde memurlara verile
cek tulum elbise, çizme, ve bilûmum melbusatın muayene ve 
tahvil masrafları ve muayene için satın alınacak alât, edevat 
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2 Teçhizat 

324 Harp levazım ve teçhizat 
masrafları 

325 Ecza ve sıhhi malzeme 
masrafları 

> 326 Veteriner ecza ve malzeme 
masrafları 

327 Hayvan mubayaa ve taz
mini 

328 Nakil masrafları 
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ye ecza masrafları, spor elbiseleri ve melbusatm muhafaza
sında kullanılmak üzere alınacak naftalin masrafları). 
(Harbiye ve lise 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, mmtaka ve kısım âmirleri ile muhafaza memurlarının 
teçhizatı, spor teçhizatı, peksimet torbası, arka çantası, kilim, 
battaniye, kar gözlüğü, gemici feneri, palaska takımı, tüfek 
kayışı, yatak ve karyola takımları, boru ve trampet, matra, 
yangın söndürme alât ve malzemesi, mutfak ve sofra takım
ları ile yemek ve su kapları, dikiş, kundura ve saraç maki
neleri ile yedek edevatı ve bunlara ait malzeme, çadırlar, 
hamam ve traş, kunduracı ve saraç takımları ve heybesi, 
alelûmum tart ı âletleri, işbu teçhizatın ve malzemenin mu
bayaa ve tamirleri ile muayene ve tahlil masrafları bu ter
tipten verilir). 
(Pırıldak, ışıldak, telefon, santral, telsiz ve muhabere şebe
kelerinin bilûmum masrafları, dürbün, paratoner, talim ve 
terbiyeye mütaallik demirbaş ve miadlı malzeme, kara ve 

• deniz kuvvetlerinin bilûmum silâh, mühimmat ve teçhizatı 
harbiye ve fenniyelerinin 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, mekkâri yük semerleri ve urganları, sıcak nal 
tatbiki için lüzum görülecek kömür mubayaası ve sair malze
menin mubayaa ve tamirleri bu tertipten verilir.) 

(Harbiye ve lise talebesi ile erat ve muhafaza memurlarının, 
deniz kaptan ve mürettebatının ecza 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 için Millî Müdafaa vekâleti emrine 
verilecek 960 lira bu tertipten verilir.) 
(Kıtaat hayvanlarının veteriner ecza ve malzemesi ile sâri 
hastalıklarda tedabir ittihazı için icabeden malzeme, ecza ve 
malzeme konacak mevzuat ve teferruat, hayvanların sıhhi 
temizliklerinde kullanılacak sabun ve sair temizlik mal
zemesi.) 

(2449 ve 3310 sayılı kanunlara göre bilûmum binek, cer ve 
tahmil hayvanları ile hizmet köpeklerinin satın alınması ve 
1841 sayılı kanuna göre subaylarla 3944 sayılı Teşkilât ka
nununun 8 nci maddesi mucibince atlı memurların vazifeden 
mütevellit ölen ve sakatlanan zatî hayvanlarının tazmin 
bedeli.) 
(Esliha, mühimmat, eşya, malzeme, erzak, mahrukat ve bil
cümle mevaddm nakliye, tahmil ve tahliye masrafları, askerî 
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329 

331 

işletme ve tamir masraf
ları ve kira bedelleri 

inşaat ve tamirat isleri 

332 3 Umumî masraflar 
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talebe, erat ve hayvanların her nevi vesaitle nakliye masraf
ları, tedavi ve tebdilhava zımnında bir yere gidecek subay
larla, askerî memur ve talebe ile eratın yol masrafları ve 
memleket dahilinde ücretli müesseselerde tedavi masrafı ve 
yürüyüş halindeki kıtaların subayları ve askerî memurları 
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 1330 tarihli nizamnamenin 13 ncü maddesine göre 
verilecek hayvan nakliye ücreti ve askerî mahkemelere cel-
bolunacak subay, erbaş, er, memur ve müstahdemlerin yol 
masrafları bu tertibe dahildir.) 

(Kara ve deniz vasıtalarının tamirleri, tamirata ait malze
meleri, yedek parçaları, demirbaş, mukannen ve müteferrik 
levazımına mütaallik masrafları, atelyeler için lüzumunda 
alınacak alât, edevat ve takımlarla atelyeler haricinde tamir 
ettirilecek kara nakil ve deniz muhafaza vasıtalarının tami
rat bedelleri, atelyeler için hariçten tutulacak bilûmum usta, 
işçi, çırak yevmiyeleri bu tertipten verilir. Vesaitin işletme 
malzemesi, tahlisiye-ve nakliyesi, işletme malzemesinin mu
hafazası için satın alınacak yağ gemisi, layter, duba, ve bi
donların mubayaası, kaçak takibinde kullanılmak için hariç
ten tutulacak nakil vasıtalarının kira, tamir ve tazmin mas
rafları.) 
(2500 lira ve daha aşağı inşaat, tesisat ve tamirat, kuyu, 
açtırılması ve: temizlettirilmesi. Satın alınacak veya istimlâk 
edilecek arsa ve binaların mubayaa, istimlâk ve harç mas
rafları.) 
(Kurs kitaplarının ve bültenlerinin her türlü neşir masraf
ları ile talim ve tedrise ait filim ve diğer her türlü levazı
mın mubayaa ve tamir masrafları). 

Dahiliye vekâleti 

346 2 Mefruşat ve demirbaş Vilâyetler evinin tesisatiyle meydanın tanzim ve tesviyesi 

3 Tenvir 
361 3 tdare masrafı, ders notla

nılın yazdırma, çoğaltma 
ve bastırma masrafları 

5 Dahiliye meslek kursu ta
lebesi umumî masrafları 

masrafları dahildir. 
Muharrik elektrik ceryan bedeli dahildir. 
İmtihan masrafları dahildir. 

libas, aynen ve naklen iaşe, harçlık, tenvir, teshin, kira ve di-
ğer her türlü masraflar dahildir. 
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Emniyet umum müdürlüğü 

Merkez ve vilâyetlerde tesis edilmiş ve edilecek fotoğraf ve 
daktiloskopi teşkilâtına muktazi her türlü makinelerle te
ferruatı, fotoğraf camı, filmi, kâğıdı, eczası, tasnif dolap
ları, çantalarij elektrikli ve elektriksiz cihazların bedelleri 
bu tertibe dâhil. 

Tamir işleri 5 000 liraya kadar karakollar, mektepler, polis âmir ve mü
düriyet binaları ve diğer müesseselerin küçük yapıları, bina 
ve arsa istimlâk ve satın alma bedelleri, tapu harçları ve 
bunlara ait diğer masraflar dahildir. 

Polis mecmuası Emniyet bültenleri, meslekî eserler ve diğer neşir masrafları, 
telif ve tercüme, yazı ücretleri ve bunlara ait sair mütefer
rik masraflar dahildir. 

Pravantoryum ve sanator- 1. — Memur ve müstahdemler ücret ve harcırahları, amele 
yum masrafları yevmiyesi, iaşe masrafları, fennî tesisler ve alâtlar satın 

alma ve tamir bedelleri, ilâç masrafları, nakil vasıtaları, 
melbusat, teçhizat, tamirat vesair bilûmum idare masrafları. 
2. — Umum müdürlükçe hastaların resmî ve hususi sana-
toryora ve pravantoryomlarda tedavileri tensip edildiği tak
dirde bu işler için yapılması zaruri her türlü masraflar da 
bu müesseselerle yapılacak mukavele esaslarına göre bu 
tertipten ödenir, 

Jandarma gensl komutanlığı 
Matbu evrak ve defterler Teclit malzemesi, her türlü kitap ve risale, harita muba

yaası ve malzeme masrafı. 
Tayınat Eratın, mektep talebelerinin iaşe masrafı, fırnlarda kullanı-

""'"•"• ı a e ak alât, edevat ve levazım bedeli, hamurkâr, pişirici ve
saire gibi işçi yevmiyeleri, işletme ve zahire öğütme masraf
ları. Seyyar fırın ve ocak mubayaa ve tesis masrafları. 
İaşe maddeleri muhafazalarına mahsus soğuk hava dolabı ve 
malzemesi bedelleriyle tamirleri masrafları. Mutfak ve ye
mek takımlarının kalaylanma masrafları. Su tasfiyesi için 
alât ve edevat bedelleriyle tamir masrafları, iaşe maddeleri 
temizleme makineleri mubayaa, tamir ve tesis 'masrafları. 
Mutfaklara muktazi erzak dolapları. Levazım muayene ve 
tahlil masrafları. Muayene alât edevat ve ecza masrafları 
2615 sayılı kanuna göre arınma masrafları. Hastane ve re
virlerin eczaneleriyle kiınyahane lâboratuvar ve diğer sıhhi 
teşkiller için muktazi her nevi yiyecek ve arınma masrafları. 
Köpeklerin iaşesi. 
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415 
416 

418 

420 

2 Yem 

3 Mahrukat, tenvir, teshin 

1 Melbusat 
Harp levazım ve teçhizatı 
bedel ve masrafları 

417 2 Tedavi 

Veteriner ecza ve malze
mesi masrafları 

Nakil masrafları 

422 

423 

424 

425 

Tamir işleri 

Mektepler umumî masraf 
lan: 

Müesseseler ve komisyon 
1ar umumî masrafları 
Matbaa masrafları 
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Bütün hayvanların iaşe ve arpa kırma masrafları. Arpa kır
ına, ezme ve temizleme makinaları mubayaa masrafları bu 
tertibe dâhildir. 
Tenvir, teshin ihtiyacı için ocak, fırın, soba, boru tedariki ve 
tamirat masraflariyle 2 000 liraya kadar elektrik tesisat ve 
tamiratı masrafları, subay ve askerî memurların ve mensup
larının er tayın istihkaklarmdaki mahrukat ve tenvir bedelleri 
bu tertipten verilir. 
Dikimevi işçi yevmiyeleri dahildir. 
Her nevi eyer takımı, yük ve binek arabası, semer, koşum, 
mubayaa, tamir ve levazımatı. Mevcut veya yeniden tesis 
edilecek olan telefon, helyosta, pırıldak ve telsiz malzeme
lerinin mubayaa, tesis, işletme ve tamir masrafları. Boru, 
trampet, musiki alât ve levazımatı alım ve tamiri Atış le
vazımatı. 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 
m uy tabi ye. 
Hastalanan erlerle müsademede yaralanan jandarma subay
larının askerî hastane ve revirlerinden gayri yerlerdeki te
davi ve iaşe masraflariyle sıhhi levazım ve reçete bedelleri 
ve memleket dâhil ve haricinde ücretli sıhhi müesseselerde 
tedavi ettirilecek jandarma mensupiarınin masrafları. 
Askerî hastane ve revir bulunmıyan yerlerdeki hasta hay
vanlar için mülkiye veterinerlerince verilecek reçete üzerine 
lüzum gösterilecek ecza ve baytarî malzeme masrafları 
bu tertipten verilir. 
Er ve hayvan nakliyesi, silâh, mühimmat, eşya ve malzeme, 
erzak, mahrukat ve sair bilcümle askerî maddeler nakliyatı, 
tahmil ve tahliye masrafları, tedavi muayene ve hava tebdili 
zımnında bir yere nakledilecek subayların ve askerî men
supların kanun mucibince verilecek yol msrafları. Yürüyüş 
halinde kıtalar erat ve subaylariyle 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 ve mubayaası ve tapu harçları vesair 
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 bu tertipten verilir. 
Tenvir, teshin, müteferrika, mefruşat ve sigorta üeretleri bu 
tertipten verilir. 
Müteferrika, mefruşat" masrafı bu tertipten verilir. 

• ' - * $ # • -
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437 

440 

Arsa, bina satmalına, yap
tırma ve kira bedelleriyle 
sigorta, belediye vergi ve 
resimleri ve küçük tamir
ler 
Diğer masraflar 

6 tane ve iade 

Telefon ve diğer muhabe
re ücret ve masrafları 

441 2 Diğer nakil vasıtaları 

442 2 Muvakkat memuriyet har
cırahı 

445 Kongre, konferans ve ko
misyonlar umumî masraf
ları 

446 Hakem mahkeme ve he
yetleriyle uzlaşma komis
yonları masrafları 

447 Ecnebi elçilerle misafirle
rin ağırlama masrafları 

450 Pasif korunma masrafları 

Hariciye vekâleti 

Devlet malı binaların sigorta ücretleriyle belediye vergi ve 
resimleri ve mukavelenameleri mucibince icarlı binaların 
küçük tamirleri bu tertipten verilir. 

Tenvir, teshin, kırtasiye, matbu evrak ve defterler, melbusat, 
müteferrika masrafları ve gazete, kitap ve risale ve bisiklet be
delleri bu tertipten yerilir. 
Ecnebi memleketlerde bulunan tebaadan kudreti olanlara mem
lekete avdetlerinde istirdat edilmek üzere verilen iade parala-
riyle kudreti olmıyanlara iaşe ve memlekete avdetleri için iane 
olarak verilen paralar ve ecnebi memleketlerde ölen tebaanın 
teçhiz ve tekfini için ihtiyar olunan masraflar bu tertipten 
verilir. 
Elçilik ve konsoloslukların maaş, elçilik ve konsolos
luklardan gönderilecek kançılarya hâsılatı ' ile avans 
bakiyeleri ve emanet paralar için ihtiyar edilecek her 
türlü banka masrafları ve telgraf ve posta ücretleri ve ve
kâlet, elçilik ve konsoloslukların posta, telgraf, telefon tesis 
ve mükâleme ücret ve her türlü masrafları bu tertipten ve
rilir. 

Vekâlete ait ikinci otomobille kâtibi umumiliğe ait otomo
bilin ve vekâlet motosikletlerinin işletme ve tamir masrafları 
bu tertipten verilir. 
Muvakkat memuriyetle veya kurye olarak lıarice gönderile
ceklerin harcırahları bu tertipten verilir. 
Hükümetlerle muahede v e mukavele akdine memur edilecek
lerin harcırahlariyle kongre, konferans ve komisyonların 
bilûmum masrafları ve bu teşekküllerde hizmet edeceklerin 
ücret ye yevmiyeleri bu tertipten verilir. 
Hakem mahkeme ve heyetleriyle uzlaşma komisyonlarına 
memur edileceklerin harcırahlariyle bu komisyonlarda vazife 
görecek müstahdemlerin harcırah, yevmiye ve ücretleri ve 
komisyonların bilûmum masrafları bu tertipten verilir, 
Ecnebi elçilerle misafirlerin izaz ve ikramına taallûk eden 
bilûmum masraflarla ibate, ve ziyafet masrafları ve mihman
darlarının harcırahlariyle masrafları ve hariciye köşkünün 
bahçe ve tamir masrafları bu tertipten verilir. 

3502 sayılı kanunun tâyin ettiği şekil ve masraflarla yapılan 
bilûmum masraflar bu tertipten ödenir. 
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451 

452 

453 
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Bombardımanlar yüzün
den binaları yanan, yıkı
lan ve zarar gören elçilik 
ve konsoloslukların her 
türlü masrafları 
Telif, tercüme, yazı neşir 
ve abone ücret ve masraf
ları 
Matbaa masrafları 
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Elçilik ve konsoloslukların 437 ve 451 nci fasıllarla 440 ncı 
faslın 2 nci maddesine taalluk eden masraflar ve nakil vasıta
ları icar bedelleri, sığınak inşa masrafları ve harp halinin icap 
ettirdiği sair her türlü masraflar bu tertipten ödenir. 

Telif ve tercüme ücretleriyle, yazı, tabı ve neşir masrafları, 
gazete, mecmua, kitap, risale albüm ve klişe bedelleri bu 
tertipten verilir. 
Vekâlet matbaasının demirbaş eşya ve iptidai madde satm
alına tamir bedel ve her türlü masrafları ve işletme masraf
ları bu tertipten verilir. 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
462 4178 sayılı kanun gere

ğince verilecek çocuk 
zammı 

463 4178 sayılı kanun ge
reğince verilecek yaka
cak zammı 

473 1 Umumî masraflar 
474 1 » » 
475 1 » » 
476 1 » » 

477 Hastanelerle Sıhhi ve 
îçtimai Muavenet mües
seseleri 

478 Mektep, müessese, yurt
lar 

Ücretleri iskân işleri faslından verilmekte olan diğer ücretli 
memurların yakacak ve çocuk zamları da bu tertiplerden 
ödenir. 

Amele yevmiyesi, hasta ve müstahdemler iaşesi, fennî tesisat, 
demirbaş, makine, aletler ve edevat, malzeme, ilâç, idare masraf
ları, melbusat, nakil işleri, küçük tamir masrafları, telif, tercü
me ve tabettirilecek veya satın alınacak kitap ve risale bedelle
riyle sair bilûmum masraflar mücadelenin mevzuuna göre, bu 
tertiplerden ödenir. 
Amele yevmiyesi, hasta, talebe ve müstahdemler iaşesi, fennî 
tesisler, demirbaş, makine ve aletler, nakliye masrafları, küçük 
tamir masrafları, ilâç ve malzeme, melbusat ve idare masrafları, 
vazifeten şehir dahilinde dolaşacakların zaruri masrafları ve 
ders için müessesata gidecek talebenin yol masrafları, kitap, 
risale ve mecmua mubayaa ve tabı bedelleri, askerlik ve beden 
terbiyesi dersi vereceklerin 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 lüzumu hâsıl olduğu takdirde nakü için ihtiyar edilecek 
bilûmum masraflar, hastanelerde ecnebi hemşirelere iaşelerine 
mukabil her ay maktuan verilecek para, akıl hastalarından ta
burcu edilenlerin yerlerine iadesi ve cüzzamlıların 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, köy ebe mekteplerine getiri
lecek köylü talebenin iaşe, ibate, ilbas masrafları ve ayda 75 
kuruşu geçmemek üzere verilecek aylıklar üe diğer bilûmum 
masrafları hizmetin taallûkuna göre bu fasılların ilgili madde
lerinden ödenir. 
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478 4 Tekâmül tedrisatı Hıfzıssıhha mektebinde tekâmül tedrisatı görecek tababet 
ve şuabatı sınıfları mensuplarının harcırahlariyle tedris za
manına ait ikamet yevmiyeleri ve diğer bilûmum masrafları. 

479 Eefîk Saydam merkez hıf- Amele yevmiyesi, demirbaş, fennî tesisat, makine, aletler ve 
zıssıhha müessesesi ve hıf- edevat, kimyevi maddeler ve diğer levazım mubayaa be-
zıssıhha mektebi deUeri, melbusat, idare masrafları, küçük tamir masrafları, 

ve vazifeten şehir dahilinde dolaşacakların zaruri masraf
ları, kitap ve risale ve mecmua mubayaa bedelleriyle tabı 
ücretleri, hayvan mubayaa ve iaşesi, 3959 numaralı kanunun 
6 ncı maddesi mucibince vücude getirilecek serum çiftliğinin 
tesis ve işletmesine müteallik masraflarla çiftlikte yapıla
cak .barakalar inşaat bedeli bu fasıldan ödenir. 

480 iskân işleri Ücret, bekçi ve amele yevmiyeleri, açık maaşı, muvakkat 
tazminat, daimî ve muvakkat memuriyet harcırahı"- memur
lar ve 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
miyetleri tarafından iskân hizmetleri için bidayeten yapılan 
yardımların bu cemiyetlere geri verilmesi, muhacir ve mül
tecilerle naklolunan eşhasın sevk, iaşe, - insan ve hayvan -
tenvir, teshin, ibate, iskân, tedavi ve giyimleri ve müstah
sil hale getirilmeleri ve bunlara müteferri ihtiyaçlar ile 2510 
ve 2848 sayılı kanunların hükümlerini yerine getirmek üzere 
yapılacak her türlü mubayaat 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 Maki 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 ve 
sair bilûmum masraflar bu fasıldan ödenir. 

481 înşa, tesis ye tamir işleri Etüt, proje, aplikasyon, elektrik, havagazı, su kalorifer, asan
sör gibi sabit tesisat, istimlâk ve tefevvüz masrafları, arsa be
delleri, sürveyyan ücretleri, muvakkat ve katı kabul ile tetkik 
için gideceklerin harcırahları, ilâm ücretleri vesair masraflar. 

482 Millî Türk Tıp kongresi Toplanacak olan Türk Tıp kongresine ait zabıt, rapor ve sa
ire tabiyesi, sergi tesisi ve ziyafet masraflariyle kongreye ait 
sair bilûmum masraflar. 

484 1 Propaganda ve neşir işleri Satmalmacak kitap ve risale bedelleriyle telif ve tercüme 
üeretleri,kanun, nizamname talimatname, sıhhî öğütler, afiş 
tabı ve neşri ve alelûmum sağlık propagandası masrafları 
pedal makinesi için alınacak harfler ile sair malzeme bedeli, 
sinema makineleri ve sıhhî, filim bedelleri, resim malzemesi 

t " - • • - - • • • ' v e bunlarla alâkalı diğer bilûmum masraflar. 
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2 Sağlık müzeleri 

489 Yüksek Sıhhat şûrası aza
ları huzur ücreti: 

490 Kodeks komisyonu 

492 Hükümet tabiplikleri için 
alınacak tıbbi aletler ve 
malzeme bedeli 

496 Çok çocuklu analara yar
dım 

Hangi hizmetlere sarfolunabileeeği 

Fennî tesisat, demirbaş, makine, aletler ve edevat, melbusat 
ve idare. masraflariyle küçük tamirler ve müzeye müteallik 
diğer bilûmum masraflar. 
A) Lüzumu halinde içtima, günlerini tahdide ve âza huzur 
haklarının tâyin ve takdirine Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekili salahiyetlidir. 
B) Yüksek sıhhat şûrası ve kodeks komisyonu zabıtlarını tut
mak için muvakkaten çalıştırılacak memur ve steno ücretleri de 
vekâletçe tesbi tedilecek şekilde bu tertiplerden verilir. 
Satın alınacak tıbbi aletlerle levazımın satın alma bedeli ve 
tamirleriyle bunların tesis masrafları. 

Umumî hıfzıssihha kanunu mucibince madalya verecek
ler için yaptırılacak madalya masrafları da bu ter+ip en 
verilir. 

511 2 Muvakkat memuriyet har
cırahı 

512 Melbusat 

514 1 Meşhut suçlar masrafı 

516 2 Demirbaş alât ve edevat, 
otopsi sandıklan ve kim
yevi ecza ve malzeme sa
tmalına, tamir vesaire 
masrafları 

517 S îdare masrafı 

518 Ceza ve tevkif evleri inşa 
ve esaslı tamir işleri 

Adliye vekâleti 
Amme hukuku para cezalarını takip edeceklerin harcırah
ları bu tertipten verilir. 
Mübaşirlerle Ankara mahkeme ve daireleri müstahdemleri 
melbusatı dahildir. 
Meşhud suçlara gidecek adli memurların ve tabiplerin harcı
rahı ehlivukuf ve ehlihibre ve şahitlerin yol masrafı Polis 
enstitüsü ekspertis işleri masrafları ve ücretleri ve ilk tedavi 
ve otopsi masrafları cürmün zahire ihracı için ihtiyarı lâzım 
gelen sair masraflarla ihzarlı maznunların bir mahalden di
ğer bir mahalle sevk masrafları. 
Adli vazife gören tabiplere muktazi alât ve edevat ve lâbo-
ratuvar tesisi ve malzemesi bedeli. 

Telefon mükâleme ve tesis masraflariyle müstahdem ve mah
kûmlara yaptrılacak melbusat bedelleri bu tertipten verilir. 
Ihaleten veya emaneten yaptırılacak inşa ve esaslı tamirat 
bedeli ve masrafları inşa ve esaslı tamiratın kontrolü için 
lüzumu halinde merkezde veya inşaat veya tamirat mahaL 
ünde çalıştırılmak üzere hariçten alınacak veya merkezden 
gönderilecek murakıp, mimar, mühendis, ressam, sürveyyan 
vesairenin harcırah, ücret yevmiye masrafları ve bu işler 
için icabeden tersim levazımı ve kırtasiye ile tabı masrafları. 
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Mahkûm çocuk ıslah evle
ri masrafları 

Adliye mecmuası ve tem
yiz kararları dergisi yazı, 
tercüme ve baskı masraf -
lariyle hukuki eserler sa
tmalına bedelleri 
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Mahkûm çocuklar ıslah evleri umum masrafları ve ıslah ev
lerinin iaşe, idare, müdavat ve sevk ve avdet masrafları 
bu tertipten verileceği gibi beher çocuk için maktu bir ücret 
verilmek suretiyle bu işin belediye çocuk ıslahhanelerine 
veya sair münasip görülecek kurumlarda gördürülmesi ca
izdir. Gardiyan ve mahkûm çocuklara melbıısat bedelleri 
bu tertipten verilir. 
Makale ücretleri ve mahkemeler içtihat dergisi ve naşriyata 
ait sevk ve bent ve hamaliyesi ve bilûmum sair masraflar 
ve telif hakkı bedelleri bu tertipten verilir. 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

532 Matbu evrak ve defterler 

538 3 îdare masrafları' 

539 2 îdare masrafları 

541 Hukuki ve meslekî eserler 
satmalma, tercüme, basla 
vesaire masrafları 

Defterlerle cetvellerin kâğıt mukavva ve .ta-b ücretleriyle 
nakliye masrafları da bu tertipten verilir. 
Defterlerin tamir ve cilt masraflariyle mücellithane için 
muktazi her nevi malzeme bu tertipten verilir. 
Kadastro ve ve tapu tahrir heyetlerinin müteferrika, icar, 
mefruşat, demirbaş, tenvir, teshin, kırtasiye defterleriyle 
matbu evrak ve telefon tesis ve mükâleme bedelleri, nirengi 
ve poligon için muktazi bilcümle mevat ve nakil masrafları 
bu tertipten verilir. 
Tapu ve kadastro mektebinin müteferrika, icar, mefruşat,-
demirbaş, tenvir, teshin, kırtasiye, matbu evrak, telefon tesis 
ve mükâleme bedelleri ve tabettirilecek kitapların masraf
lariyle nakliye bedelleri bu tertipten verilir. 
Tapu ve kadastro idareleri için lüzum görülecek hukuki ve 
meslekî eserlerin setin alınması tercüme ve telif haklariyle 
tabettirilecek eserler ve umumî muharreratın kâğıt tab ve 
sair masrafları bu tertipten verilir. 

561 1 Tetkik ve vekillik daire
leri kütüphaneler masraf
ları 

' Maarif vekâleti 
Müsabaka ve yabaneı dil imtihanları mümeyyiz ücretleriyle 
vekillikçe neşredilecek eserler ve tetkik ettirilecek her tür
lü vesaikin tetkik masrafları, 
Vekillik daire kütüphaneleri için satın alınacak eserlerle 
abone olunacak dergi ve gazetelerin masrafları, Vekillik 
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dairelerinin her nevi kütüphane tesis ve idare masrafları bu 
tertipten ödenir. 

2 Derleme masrafları 2527 sayılı kanun hükümleri dairesinde yapılacak her türlü 
derleme, dağıtma, neşir işleri ve yabancı memleketlerle neş
riyat mübadelesi masrafları, bu işleri yapmakla mükellef 
teşkilâtın bütün ücret ve tesisat masrafları ve harcırahlariy-
le müstahdemlerin giyecekleri bu tertipten verilir. 

3 Neşir masrafları Hususi neşriyata yardım. 
Her türlü neşir işleri, propaganda ve reklâm, sergi, fotoğ
raf teksir işleri ve güzel sanatları ve neşriyatı teşvik husu
sunda yapılacak bilûmum masraflarla eser sahiplerine veri
lecek para mükâfatı (Her türlü baskı, telif ve redaksiyon 
telif hakları bu işler için muvakkaten çalıştırılacak müte
hassıs, memur ve müstahdemlerin ücretleriyle harcırahları 
ve ecnebi mütehassısların harcırah, izaz ve ibate masrafları, 
ttşhire ait tesis masrafları, satın alınacak veya teksir edi
lecek her türlü eser ve vesikaların alınması ve çoğaltılması 
için yapılacak bilûmum masraflar). 
Nakil vasıtaları tamir ve işletme masrafları. 
Okullar ve müesseseler için bastırılacak ders ve terbiye va-
sııalariyle her türlü idare evrakının bütün masrafları (bu 
işler için çalıştırılacak mütehassıs, memur ve müstahdemle
rin ücret ve harcırahları da dâhilidir). 
İnönü Ansiklopedisi Bürosunun her türlü tesisat, kira, tele
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 diğer Vekillik 
öğretim müesseseleri için satın alınacak kitap, harita ve ders 
levhaları masrafları, dergi abone masraflariyle her türlü am
balaj ve sevk masrafları bu tertipten ödenir. 
(Okullara ve müesseselere, öğretmenlere, talebeye ve idareci
lere parasız dağıtılacak vekillik neşriyatının baskı paraları, te
lif hakları ve dağıtma masrafları.) 

İstanbul Üniversitesi ve Yakacak, aydınlatma, telefon mukâleme ve tesisatı, Üniver-
buna bağlı fakülte, mües- sitenin merkez masraflariyle Fakültelerin ve bunlara bağlı 
sese ve teşekküllerin umu- bütün müessese ve teşekküllerin, lâboratuvarlarm, eczacı ve 
mî masrafları dişçi okullarının kırtasiye levazımı, müteferrika, matbu ev

rak, ilânat, tercüme, muhabere ve neşriyat, kira bedeli, nakil 
masrafları, mevkut ve gayrı mevkut risale, mecmua ve gazete 
aboneleri, kütüphanelere alınacak kitap bedeli, sigorta, 
müstahdem melbusatı, müessesenin işletme ve idamesinden 
mütevellit bilûmum masrafları, daimî ve muvakkat harcırah
lar, fakir talebeye yardım ve diğer bütün masrafları ile tem
sil ve profesörlerle yardımcılarının ve talebenin ilmî araştır-
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564 1 Dil - Tarih 
kültesi 

Coğrafya fa-

2 Hukuk fakültesi 

3 Fen fakültesi 
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ma masrafları, alât, edevat, ders levazımı, mefruşat, tamir 
ve sair masrafları okullara yabancı dil öğretmeni yetiştirmek 
üzere alınacak talebeye yapılacak yardım ve tedris yardım
cıları ücretleri, yabancı mütehassısların mukaveleleri gereğince 
verilmesi gerekli bütün masraflar bu fasıldan verilir. 
Elektrik, havagazı, su ve su tesisatı, telefon tesis ve mükâle-
me 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 masrafları, kırtasiye, matbu 
cilan ücretleri yabancı mütehassısların mukaveleleri gereğince 
verilmesi gerekli bütün masraflar bu fasıldan verilir. 
kitapların mubayaasiyle 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 
mücellit, kaloriferci ve marangoz) gibi müstahdemine ait 
eşya ve malzemenin mubayaası, cilt masrafı, küçük tamirler, 
müstahdemin giyim eşyası, posta telgraf, ücretleri, kitap, 
mecmua ve gazeteler mubayaası, ilânlar, idare masrafı, tale
benin tedavi ve nakil masrafları, ilâç bedeli bu maddeden 
mahsup edilir. Türk İnkilâb Enstitüsü masrafları da dahildir. 
Fakülteyi temsil için yapılacak masraflar. 
Yatılı talebenin iaşe bedeli ile tatil aylarında yemek ücreti, Fa
kültenin aydınlatma, ısıtma, temizleme ve su masrafları ve 
tesisat bedelleri, yatılı talebe ve müstahdemlerin giyim eşyası, 
yatılı talebenin çamaşır yıkama ücretleri, iiâç ve tedavi be
deli ve hasta talebenin nakil masrafları yatılı talebenin kitap 
ve ders levazımı bedeli, telefon tesisatı ve mükâleme bedeli, 
posta ve telgraf ücretleri, kitap, mecmua ve gazete satın alın
ması, ciltlenmesi ve abone olunmasiyle Fakülte neşriyat ve 
dergisi ve talebeye lüzumlu kitapların basılması masrafları, 
ilmî araştırma ve tetkik masrafları, kırtasiye, defter ve ev
rak tabiyesi, ilân ücretleri Fakülte ve müştemilâtı bakım ve 
tamiratı ile tesisat, demirbaş ve mefruşatı ve tamirleri bedel
leri, müteferrika ve sair bilûmum idare masrafları, alelûmum 
harcırahlar bu tertipten mahsup olunur. 
(Ankara Fen Fakültesi ve bu fakülteye bağlı bütün kurumla
rın kütüphane, laboratuar ve atelyelerinin her türlü tesis, le
vazım, tamir ve mefruşat bedelleri, nakil, sigorta, muhabere, 
ilân, telefon tesisi ve mükâleme ücretleri, ısıtma, elektrik, ha
vagazı, su tesisatı ve masrafları, fakülte yayınlarını temin ede
cek küçük bir tabı atelyesinin kurulması, idamesi ve her türlü 
tabı levazımının satın alınma masrafları, dergi ve kitap neşri 
masrafları, tercüme, telif ve tetkik ücretleri, kütüphaneler 
için satın alınacak kitap, dergi, gazete ve bunları ciltletme, la
boratuar ve atelyeler için satın alınacak makine, malzeme, alet, 
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ecza ve ders vasıtaları bedelleri, talebe harçlık ve yardımları 
fakültenin yurt içinde ve dışında temsil için gönderilecek pro
fesörlere ait her türlü masraflar, tedris usulleriyle yardımcı
larının ve talebenin ilmî seyahat ve araştırma masrafı, harcı
rahlar, müstahdemlerin giyim eşyası, fakültenin nakil vasıta
sının her türlü masrafları, müteferrik masraflar.) 

565 1 Yüksek öğretmen okulu Yiyecek, içecek, tatil aylarında yemek ücreti, yakacak, ay-
2 Gaza Öğretmen okulu ve dıniatma, temizlik, ilâç, makine yağı, benzin, hayvan yem 

eğitim enstitüsü bedeli, lâstik ve saire masrafları, hasta talebenin tedavi 
3 Siyasal bilgiler okulu bedeliyle nakil masrafı, idare masrafı, laboratuar ve atölye 

masrafı, parasız yatılı talebenin kitap, defter ve sair ders 
levazımı, canlı modeller masrafı, neşriyat, hademelerin iş 
elbisesi, giyim eşyası, hamam, traş, parasız yatılı talebenin 
harçlığı ve yol parası, telefon tesisat ve mükâleme 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 basın 
masrafı, cilt masrafı ve talebeye lüzumlu kitapların basın 
masrafı, küçük tamirler, talebe seçme evrakını tetkik üc
reti ile her türlü telif, tercüme hakları ve talebenin sıhhi 
muayene ücretleri bu tertipten ödenir. 

4 Ankara Devlet Konserva- Yiyecek ve içecek, tatil aylarında yemek ücreti, yakacak, 
tuan aydınlatma, temizlik, ilâç, idare ve laboratuar masrafı, 

parasız yatılı talebenin kitap, defter ve sair ders levazımı, 
giyim eşyası, hamam, traş, parasız yatılı talebenin harçlığı 
ve yol parası, telefon tesis ve mükâleme bedeli dershane, 
yatakhane, mutfak, hastane vesair tesisat, mefruşat, 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 şarkılarnın 
derleme ve armonizasyonu ile mahallî kıyafet ve rakısların 
filme alınması ve bu hususta lüzumlu her türlü vesait ve 
malzemenin temini ile yol masrafları ve Batı koro, şarkı, 
opera ve sahne müzik ve metinleri ve müzik ile tiyatroya 
ait ders kitaplarından lüzumlu görülenlerin dilimize adap
tasyon, telif, tercüme, tetkik, ve her türlü neşir masrafları, 
Ankara Devlet konservatuarı ve tatbikat sahnesinin bilûmum 
ücret ve masraflariyle konservatuar talebesinin yaz tem
rinleri kampı 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. 
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Lise, orta okullar ile öğ
retmen okulları umumî 
masrafları 

567 Yüksek mühendis okulu 
Teknik okulu 
Yüksek iktisat ve ticaret 
okulu ile diğer meslek 
okulları ve enstitüleri 
Kurslar 
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Nehari 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, yol 
masrafı, 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 İstanbul Yüksek iktisat ve tica
ret okuluna alınacak talebe ile diğer meslek okullarına 
alınacak talebenin yiyecek, giyecek ve sair masraflarına 
karşılık olmak üzere verilecek harçlık, yakacak, aydın
latma, temizlik, çamaşır yıkama masrafı, ilâç, hayvan 
yemif benzin, makine yağı, lâstik nakil vasıtaları işletme ve 
tamir masrafı temrin ve atelye masrafı, idare ve lâboratuvar 
masrafı, matbu evrak ve defterler, meslekî kitap, mecmua 
ve gazeteler mubayaa ve abone bedeli, talebenin kitap, kır
tasiye, resim ve ozalit kâğıtları, pergel ve sair ders levazımı, 
bina kira bedeli, parasız yatılı talebenin giyeceği gündüzlü 
talebenin iş elbisesi ve ayakkabısı hamam, tıraş, talebe harç
lığı, profesör, öğretmen, muavin ve asistanlarla talebenin 
memleket içinde ve dışında yapacakları fennî seyahat, staj, 
ders ameliyat ve tatbikatı, hazırlık ve tatil pratikleri mas
rafları ile harcırah, yol ve yiyecek masrafları, fakir talebe
ye yardım, yarım yatılı 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 tesisatı, mefruşat, demirbaş, ders aletleri, elek
trik, havagazı ve su tesisatı, makine projeleri masrafları, 
bilûmum tamirat, iearsız 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 tabı masrafları. Köy kursları öğretmenlerinin harcırah ve 
zaruri masrafları. 
(Üçüncü maddedeki tahsisattan 788 650 lirası, 2 132 talebe 
kara kısmına, 455 Askerî Fabrikalar ve 125 deniz kısmına 
ait olmak üzere ceman 2 710 talebenin giyecek, yiyecek ve 
temrin masrafları karşılığıdır.) 
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568 3238, 3704, 3803, 4274, 
4357, 4459 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek bilû
mum köy okullariyle ens-
titüleri ve köy eğitmenle
ri ücret ve masrafları 
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îaşe : . . . . • 

rxer turiu iaşe maddeleri: (Her nevi yağlar, etler, kuru ve 
yaş sebzeler, kuru ve yaş meyvalar, ekin, ekmek veya un, 
hayvan ve nebat mahsulleri bu mahsullere ait sanat şubele
rinde elde edilen yiyecek maddeleri, tuz gibi madenî gıdalar) 
tclebe, memur, eğitmen, usta, öğretici ve müstahdemlerin ia
şe maddeleri, her nevi hayvan ve yemleri, temizlik malzemesi. 
Tesisat ders aletleri ve malzemelesi: 
Mahruat, tenvirat, her türlü ders aletleri, lâböratuvar aletr 
leriyle her çeşit malzemesi, gramofon, plâk, her türlü cins 
atelyeye ait alât, makine, vasıta ve malzeme, radyo, bisik
let, motosiklet, kayak, kızak, motor, hayvan ve araba, to
hum ve tahumluklar, fideler, fidanlar, her çeşit her cinsten da
mızlık hayvanlar, her nevi sanat şubelerine ait makine ve 
malzeme, askerlik derslerine ait alât ve malzeme, av «ilâh
ları, malzeme ve makinaları, 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 
onarılmaları, istihsal âletleri ve vasıtaları çift ve hayvan
ları, ziraat makineleri ve aletleri, elektrik malzemesi her 
türlü lâmbalarla malzemeleri, her cins maden, tahta, mukav
va ve kâğıt levhalar, her cins kuru ve yaş odunlar, enkaz. 
her cins kömürler her türlü akaryakıtlar, makine yağları. 
soba kalorifer boru ve dirsek tamirleri, atelye lâböratuvar 
ve sanat, ziraat, tenvirat tesisleri, revire ait tesisler, ya
tak takımları, mutfak takımları, yemek takımları, dershane 
lere, bürolara, kütüphanelere, idare odalarına, öğretmen-
evlerine, ahır, ağıl, kümes, kovan ve tavla tesisi, bunlara 
ait eşya ve malzeme, yangm tertibatına ait her nevi alet 
makine ve malzeme masrafları pasif korunma. malzemesi ve 
işleri, sinema tesisleri, matbaa işlerine ait tesisler. 

Kitap : 
Köy enstitülerine eğitmen kurslariyle köy okulu ve öğret
menleriyle eğitmenlerle köylere ilgili kitap, broşür, resim, 
tablo, levha, kolleksiyon masrafları, gezici ve daimî sinema 
makinelerinin işletilmesine ve kiralanmasına ait masraflar. 
Gramofon ve plâk, cilt masrafları, talebeye ve öğretmenlere 
verilecek defter, kalem ve şair yazı malzemesi. 
Matbu evrak : 
îdarenin her şekline ait her nevi defter, makbuz, senet ve 
sair evrak. 
İnşaat: 
Her türlü inşaat masrafları, tamir masrafları, inşaat malze
mesi aletleri, makine ve vasıtaları, inşâatla veya tamirle il 
gili tadil ve tebdil masrafları, amele, usta, öğretici ve inşaat 
dersleri tatbikatına ait her türlü masraflarla, ücretler, yol 
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569 

570 

Güzel sanatlar akademisi 
umumî masrafları 
Riyaseti Cumhur Filârmo
nik orkestrası umumî mas
rafları 

571 İstanbul Kandilli Rasat
hanesi umumî masraflan 
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paralan keşif ve ehlihibre yevmiye, harcırah ve maafarları. 
yol inşaatı, alet, malzeme, madde, usta, işçi ve nakil mas
rafları. 

îîâç ve tedavi: 
Her türlü tıbbi ecza malzeme ve aletler, cibinlik, tel, has
talanan. talebe, öğretmen, memur ve işçilerle eğitmenlerin 
mevcut kanunlarına göre muayene,, hastanelere sevk ve te
davi masraflariyle 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 yevmiyeleriyle bunlarm yol 
masrafları, köy enstitüleriyle eğitmen kursları, köy okul
ları teşkil âtiyle köy okullarına yardım meseleleri, köyle
rin tetkikiyle eğitmenler, köy okulları ve köy okulu in-
şasiyle ilgili her türlü tetkik, teftiş, kontrol, takip ve tah
kik masraflariyle yevmiye, iaşe, ibate ve harcırahları. 

Melbusat : 
Her türlü yünlü, pamuklu, keten ve kenevirden, ottan veya 
ipekten yapılma giyecekler, başlıklar, ayakkabı, terlik ve 
nalınlar, 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 masraflan 
bıı fasıldan tediye olunur. 
Yakacak, aydınlatma, temizlik ve ilâç, idare masrafı, labo
ratuar, atölye ve canlı modeller masrafı, talebenin müsa
baka mükâfatı, talebe harçlığı ve tamir masrafları, telefon 
tesisatı VÖ mükâleme bedeli ve talebe tetkik masrafı, ders
hane levazımı, bilûmum ders aletleri, mefruşat ve demirbaş, 
elektrik, havagazı ve su tesisatı, kitap, mecmua bedeli ve 
bunlarm teclit ve sair masrafları, küçük tamirler, neşriyat, 
mimari tatbikat bölümünün bütün masrafları, giyim eşyası, 
müzik aletleri satın alınması ve tamir masrafları, nota, nota 
kâğıdı ve notaya müteallik sair masraflar bu fasıldan verilir. 
îdare masrafı, fennî alât ve edevat mubayaa, tesis ve tamir 
masrafları, telefon tesis ve mükâleme bedelleri, hayvan 
satın alınması ve yem bedeli, rasathane neşriyat masrafı ve 
ilmî tetkik seyahat masrafı, kitap, mecmua bedeli, atölye 
masrafı ve küçük tamirler, müstahdemlerin giyim eşyası 
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bu fasıldan verilir. (Nakil vasıtası mubayaası ve işletme mas
rafları.) 

Prevantoryum ve sa^ator- Yiyecek, içecek ve giyim eşyası, demirbaş alât malzeme 
yumun umumî masraflan ve edevat satmalma ve tamir bedelleri, idare masrafı, nakil 

vasıtaları mubayaa, işletme ve tamiri, müessese arazisinin 
işletilmesi mütedavil sermayesi bu fasıldan ödenir. 

Kütüphaneler umumî mas- Kütüphanelerin idare ve tesis masrafları, telefon tesis ve 
rafları mükâleme bedeli, kitap, mecmua, gazete bedelleri ve ha

deme elbisesi ve kütüphanelerin nakil ve tevhidi ve yeni 
eserlerle takviyesi, cilt atölyesiyle fotokopi atölyesi tesis ve 
levazımı masrafları, kira bedeli, kütüphanelerin tasnif, tesbit 
ve nakil masrafları, seyyar tesbit komisyonları azasının za
ruri yol paraları, yeni yaptırılacak kütüphane projeleri için 
müsabaka masrafı ve mükâfatı bu fasıldan verilir. 

Müseler ve âbideler umu- îcfare masrafı (Müzeler ve anıtları koruma komisyonu da^İh 
mî masraflan müzelere alınacak asarı atika bedeli ve ikramiyesi, hafriyat 

ve müzelere eser nakli masrafları, arkoloiik araştırmalarla 
hafriyat ve nakliyata gönderilecek memurlarTn harerrph vr» 
yevmiyeleri, müzelik eşya tamir masraflariyle Etnografya 
müzelerine alınacak eşya bedeli, telefon tesis ve mükâleme 
ücretleri ve hademe ve bekçi elbisesi ve müzelerin eser ka-

* taloğ neşriyatı, ihtisas kütüphanelerine mubayaa olunacak 
kitap bedeli, anıtları koruma komisyonu kira. fotogrof ve 
malzemesi, vilâyetlerdeki anıtların tamir ve muhafaza mas-
rafr, bu işlerle ilgili istimlâk bedeli bu fasıldan ödenir. 

Yabancı memleketlere gön- Yabancı memleketlere gönderilecek ve memlekete avdet ede 
derilecek talebenin tahsil c e k talebelere maktu an verilecek yol masrafı ile aylds ücret. 
ve yol masraflan mektep ve lâboratuvar ücretleri ve bu gibi tahsil masrafları. 

tedavi masrafları bu fasıldan ödenir. 
Yabancı memleketlerdeki Yabancı memleketlerdeki talebe müfettişliği ve memurları 
talebe müfettişliği masraf- gidiş ve geliş harcırahlariyle idare masrafları, muhabere. , 
lan nıürasele, mükâleme bedelleri, talebe müfettişlerinin yabancı 

memleketlerde yapacakları teftiş ve tetkik seyahatlarine ait 
yol masrafları bu tertipten mahsup edilir. 

Orta öğretim öğretmenle- Talimatnamesi mucibince kursların bütün masraflariyle har-
ri kursları bilûmum üeret cırah ve ücretleri bu fasıldan ödenir. 
ve masraflan „ ' • • ' • 

Seyyar sinema satmalma Seyyar sinema- satın alınmasiyle buna müteallik bütün mas-
bedeliyle diğer masraflarr raflar bu fasıldan ödenir. 
Meslekî ve teknik ^okullar 4304 sayılı kanunun istilzam ettiği masraflarla bu'işlerle 
açılması ve mevcutların ilgili alelûmum harcırahlar bu fasıldan mahsup olunur. 
büyütülmesi- hakkındaki 
4304 sayılı kanun gere
ğince yapılacak hizmetler 
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Resim ve heykel sergileri
nin açılış masraflarına yar
dım ile mükâfat ve satm-
almacak eserler bedeli 
Milletlerarası kongre, " 
sergi ve müsabakalara 
iştirak ve ilmî tetkik 
için gönderileceklerin 
harcırahlariyle yol mas
rafları 
Milletlerarası meslekî 
öğretim cemiyetine iş
tirak hissesi 
Okul kütüphanelerine alı
nacak kitap ve mecmua 
bedelleri ve bunlara ait 
masraflar 
Okul müzesi masrafları 

Yabancı mütehassıslar üc
ret ve masrafları 

Kamp masrafı 
Devletçe deruhte edilen 
masraflar 

Liseler, orta ve öğretmen 
okulları tesisat masrafları 
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Memleketimizde açılacak bütün sergilerin açıl iş masrafı, mü
kâfat ve satın alınacak eserler bedeli bu tertipten ödenir. 

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 âzahk aidatı ve aynı şehirdeki daimî 
maarif sergisinin Türkiye kısmı için icabeden vesait, mal
zeme ve eşyanın imali, tedariki ve şevki masrafları ve sergiye 
gidecek memur ve mütehassıs harcırah ve yevmiyeleri bu fa
sıldan ödenir. 

Oknl kütüphanelerine alınacak kitap ve mecmua bedelleri 
ve bunlara ait teclit ve sair masraflar bu fasıldan ödenir. 

Okul müzesi ve terbiyevi eserler masraf iyle okul müzesi için sa 
tın alınacak eşya bedeli ve katalog neşriyatı, eşya ve sergi na
kil masrafları ve seyyar sergilerde bulunacak memurların har
cırah ve yevmiyeleri, müze temizliği ile malzemesi masrafları 
bu fasıldan tediye olunur. 

Hariçten memleketimize getirtilecek yabancı mütehassıs ve 
muavinleriyle öğretmen, usta, ve tercümanları ve muvakka
ten getirtilecek yabancı orkestra şefi ve virtüozlara mukave
leleri gereğince verilmesi lâzım gelen ücretlerle geliş ve gidi^ 
yol paraları, pasaport ve vize ücretleri, bunların memleket da
hilinde herhangi bîr vazife île geliş, gidiş seyahatlerine ait 
hareırah ve yevmiyeleri ile ecnebi mütehassısların mukave
leleri mucibince kabul edilen bütün masraflar da bu tertip
ten verilir. 
Kampa mütaallik bütün masraf hır bu tertiplen verilir. 
Parasız talebenin pansiyon ücretleri, giyim eşyası, kitap, vesair 
masrafları, memur çocuklarının pansiyon ücretlerinden yapı
lacak tenzilât karşılığı bu fasıldan verilir. 
Yatakhane, mutfak, yemekhane, hamam levazımı, sobalar, alel-
ûmum okul mefruşatı, elektrik tesisatı, bütün dolaplar, masalar, 
okul bahçesine lâzım olan demirbaş eşya, okul sıraları, hastane 
alât ve tıbbî edevatı, ilâç, yazı tahtası, pergel ve buna benzer 
bütün ders aletleri, (Fizik, kimya, tecrübe, biyoltji, beden ter
biyesi vesair derslere ait levazım) nakliye arabası koşum be
delleri ve tamir masrafları, hayvan bedeli, elekrik, havagazı ve 
su tesisatı ve yangın aletleri, hayvan yem ve levazımı, okul eş
yasının bir yerden diğer yere nakli masrafları bu fasıldan 
mahsup olunur. 
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İzmir fuarında açılacak 
maarif pavyonunun bütün 
masrafarı 

Istimâk ve satmalına be
deli ve masrafları 

Staj için yabancı memle
ketlere gönderileceklerin 
tahsisat ve harcırahları 
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(İzmir Enternasyonal Fuarında açılacak maarif pavyonunun 
tesis masraflariyle satın alınacak her türlü malzeme, kitap ve 
resimlerin masrafları ve her türlü hazırlık masraflariyle pav
yon için yaptırılacak plân, proje ve her türlü dekorasyon mas
rafları, bu işler için muvakkaten çalıştırılacak mütehassis; me
mur ve müstahdemlerin ücretleriyle harcırahları ve teşhire ait 
her türlü nakil masrafları.) Bu tertipten ödenir. 
Devlet malı olan veya Devletçe kirasız olarak intifa olunan bi
naların tamiri ile istimlâk ve mubayaa olunacak arazi ve em
lâk bedeli ile istimlâke müteallik sair masraflar bu fasıldan 
mahsup edilir. 
Yabancı memleketlere staj için gönderileceklerin yol masraf
lariyle bunlara her ay maktuan verilecek ücret karşılığı bu 
fasıldan ödenir. ' 

608 5 Müteferrika 

617 1 İstikşaf, etüt, aplikasyon 
ve istimlâk 

2 Mütemadi tamirler 

İnşa bedel ve masraflariyle 
her türlü makine alet
ler ve malzeme bedel ve 
masrafları 

5 Nakil vasıtaları masraf
ları 

618 1 İstikşaf, etüt, aplikasyon 
ve istimlâk 

Nafıa vekâleti 

Resmî ziyafetler, asansör, işaret tesisatı ve motörlerinin 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 ve atelye 
ve garajlarda kullanılan her. nevi işçi ve nakil vasıtalarının 
bilûmum masrafları ve daimî işçilerin giyecekleri ve bu işle
re ait kira ve tesis masrafları, her türlü malzeme, aletler ye 
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 ve muhafazalarına ait bilûmum masraflar, emanet 
uıuliyle 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 ve tamiratta kullanılacak 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. • • ,A 
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3 İşletme masrafları 

2 İnşa ve tamir masrafları Küçük su işleri inşa, tamir ve tesisatı için yapılacak masraf
larla her türlü makine, aletler ve malzeme mubayaa, nakil, 
tamir ve muhafazası masrafları, ilân ücretleri ile lüzumu 
halinde emaneten yaptırılacak inşaat ve tamiratta kullanıla
cak amele ile işçilerin iaşe ve sair gıda maddeleri masraf
ları. 
3132 sayılı büyük su 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, kanaicı ve savakçıların melbusat masrafları, fi
danlıkların tesisi için yapılacak bilcümle masraflarla işlet
me işlerinde kullanılacak amele ve usta yevmiyeleri ve bil
umum nakliye masrafları, işletmeye müteallik tenvir, kuvvei 
muharrike için sarfedilecek elektrik cereyanı ile müştail 
maddeler masrafı, elektrik tesisatı bedelleri, teshin ve tele
fon, tesis ve mükâleme masrafları. 
Yunanlılarla yapılan itilâfname gereğince sarf edilecektir. 

masraf- işletme, tamir ve garaj masrafları dahildir. 
5 Meriç su işleri 
7 Nakil vasıtaları 

lan 
8 Konya ovası sulama ida

resi işletme, bakım ve ta
mir masrafları 

1 İstikşaf, etüt ve istimlak 

İnşaat ve işletme malze
mesi bedelleriyle bu işlere 
ait her türlü masraflar 

2200 sayılı kanuna göre 
yapılacak Sivas - Erzurum 
ve Malatya iltisak hatları 
masrafları 
3262 ve 3813 sayılı kanun
lara göre yapılacak Di
yarbakır - Cizre ve Elâzığ 
- Van hudut hatları ile 
Bitlis şube hatti inşaat 
bedel ve masrafları 
3879 sayılı kanuna göre 
yapılacak Zonguldak -

Tamirhaneler için alınacak her 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 masrafları dahilidr. 
Bu işlere ait tabı ve ilân ücretleri, tapu harç ve masrafları, 
muhammin ve ehlivukuf ücretleri, bu işlerde çalıştırılacak 
amele yevmiyeleri, inşaatı ikmal ve işletmeye devrolunan 
hatların istimlâk bedelleri. 
Ecnebi mühendis ve mütehassıslarla merkez ve taşra teşkilâ
tında çalıştırılacak müteferrik müstahdemlerin ücret ve yevmi
yeleri, alâtı hendesiye, levazım, melbusat, mefruşat, müteferrika 
ve eşya mubayaası, tören masrafları, tabı ve ilân ücretleri, 
kırtasiye masrafları, merkezde otomobil işletme ve tamir 
masrafları ile telefon mükâleme ve muhabere ücretleri vesair. 
masraflar. 
inşaat, tesisat, ameliyat, tamirat ve ferşiyat, teçhizat, montaj 
masrafları, lokomatif vagon vesair her nev'i makine, alât ve 
edevatiyle malzeme tahmil, ve teslim, tahliye, tamir, muayene 
tesellüm ve ekspertiz ve sigorta, istarya ve ardiye, somaj ücreti, 
bedel ve masrafları, faiz ve komisyonlar, vergi ve resimler, taz
minat, motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarının ve inşaat mahal
lerine konulacak telefonların mubayaa ve işletme masrafları 
tenvir ve teshin masrafları, kar siperleri ve karla mücadele ve 
heyelan ve tahkimat masraflariyle kar tathiraiında çalıştırı
lan amele ve müstahdemine verilecek ısıtıcı, yemek ve içecek 
masrafları, icar bedelleri, inşaat ve ameliyat mahallerinde bu
lunan memur ve müstahdemlerin ibate masrafları, mal-
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11 

12 

620 

621 

622 

624 

628 

Kozlu hattı inşaat bedel 
ve masrafları 
2214 sayılı kanuna göre 
yapılacak Ereğli limanı 
masrafları 

sayılı kanuna göre 
yapılacak Erzurum - Sarı
kamış hattı inşaatı bedel 
ve masrafları 

sayılı kanuna göre 
yapılacak Trabzon limanı 
inşaat bedel ve masrafları 
Kaza tazminatı, tedavi, 
ilâç, teçhiz ve tekfin mas-
raflariyle kilometre ikra
miyesi 
Yapı ve imar işleri, inşa
at, istimlâk ve esaslı ta
mirat masrafları 

Ankara lâğımlarının inşa 
masrafları 

Ankara Gençlik parkı 
masrafları 

Telif, tercüme, baskı ve 
neşir masrafları, kitap, 
mecmua bedelleri ve na
fıa sergisi masrafları 
Hafriyat masrafları 

- B / f t -
Hangi hizmetlere sarfolunabileceği 

zeme mubayaa ve nakliyatı, 2256 numaralı kanun mucibince 
gümrüklerce tahsil edilen belediye hisseleri karşılığı hayvan ki
raları ve yem bedelleri ile poz ve ameliyat katarları için Devlet 
Demiryolları işletme idaresine verilecek ücretler, daimî bakım 
masrafları ve hat» güzergâhında zarar göreceklere verilecek taz
minat, muvakkat işgal masrafları ve demiryol ve limanlar in
şaatına müteferri bilûmum masraflar, demiryol ve limanlar in
şaatında çalıştırılacak nafıa takımlarının lüzumu halinde ema
neten yaptırılarak inşaat ve tamiratta kullanılacak amele ve 
işçilerin iaşe vesair bilûmum masraflar. 

iş yüzünden malûl kalan inşaat memur ve müstahdem ve 
amelesi ve bunlardan vefat edenlerin vârislerine verilecek 
tazminat, mualeee, tedavi, hastane, teçhiz ve tekfin masraf
ları, ray ferşâyatı kilometre ikramiyesi. 
Yapılacak inşaat ve esaslı tamirat bedeli ve bu işlerin emanet ve 
ihale şekillerine göre lüzumu olan her nevi malzemenin ihtiyaç 
halinde her vakit ve her miktarda evvelden satın alınması ve bu 
malzemenin muhafaza, nakil ve sair masrafları, Nafia memur ve 
müstahdemlerinin inşaat ve tamiratın keşif ve murakabe, 
kabul ve sairesi için vukubulacak seyahatlerine ait harcırah
lar, eksiltmeye çıkarılacak işlerin ilân ve sair ücretleri her 
yapıya ait levazımı tersimiye ve kırtasiye ile tabına lüzum 
görülecek evrakın tabı masrafı ve bu hususta istihdam edile
ceklerin ücretleri. 
Ankara şehri lâğımlarının inşaat ve tesisat masraflardyle bu 
işlerde istihdam edileceklerin ücret ve harcırahlariyle usta 
ve amele yevmiyeleri, alınacak alât ve edevat ve malzeme 
bedelleri, nakliyeleri, kırtasiye, matbu evrak ve tabiye ve 
bilûmum masrafları. 
Ankara'da yaptırılmakta olan Gençlik parkı bilûmum masraf
ları ve bu hususta istihdam edileceklerin harcırahları karşı
lığıdır. 
Kitap ve fennî risaleler bedeliyle fennî eserlerin ve haritala
rın tabı ve tcclit masrafları, alelûmüm telif ve tercüme ve 
Nafıa eserleri modelleri için verilecek ücret ve mükâfat, filim 
mubayaa bedelleriyle muktazi masrafları dahildir. 

Türk Tarih kurumunun lüzum göstereceği yerlerdeki hafri
yatın icrası ve çıkan eserlerin mahallinde tanzim ve-müzelere 
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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İktisat vekâleti 

652 1 JBareirahlar 

3 Diğer madenler 
lan 

654 

masraf-

Sanat modelleri satın alın
ması, dağıtılması masraf
ları 

Yazı, nesir ve* propaganda 
masraftan 

Havza dahilindeki ocaklara gidip gelecek memurlar, mühendis 
ve müstahdemlerin harcırahları bu tertipten verilir. 
Ereğli kömür havzasından gayri madenlerde tetkikata memur 
edilenler tarafından bu tetkikatm icaplarına göre tediyesiyle 
mükellef kaldıkları amele, hamaliye vesair masraflar da bu 
tertipten verilir. 
El ve ev sanatlarında kullanılan bilûmum alât ve edevatın mu
bayaa, tevzi ve şevki tesisatın inşaası ve bunların işletme ve 
murakabesi için kullanılacak lüzumlu memur ve ustaların ücret 
ve harcırahları ve bütün işletme, teşhir, propaganda masrafları 
ve bu hususta yapılacak her nevi yardımlar (Bu tahsisatın lü
zumu kadarı malzeme ve alâtın tedarik, mubayaa ve şevkine 
sarf edilmek üzere Sümerbanka yardım olarak verilir.) 
İktisadî ve meslekî mecmualar, kitap, haritalar, telif tercüme 
ücretleri, tabı, neşir, teelit bedeli ve masrafları, filim ve filim 
makine mubayaası, ihzar ve kira bedelleri istihbarat ve pro
paganda masraf lariyle bu maksatlara müteferri yardımlar. 

Münakalât vekâleti 
675 3 Tenvir 

3 Tenvir 

682 

684 

Melbusat 

Mayın 
lan 

yoketme masraf-

686 1 Umumî masraflar 

Telefon tesisatı motörlerinin cereyan, tamir ve işletme mas* 
rafları da bu tertipten verilir. 
Mühim limanlara rekzedilecek hava rasadatmı müşir işaret 
direklerinin elektrik masrafları da bu tertipten ödenir. 
Liman reis ve liman kontrol memurlariyle liman memurlarına 
ve merakip müstahdemlerine verilecek muşamba, ayakkabı, 
kaput, şapka ve elbise ile merkez ve taşra odacılarının ve ma
kam otomobili ile diğer nakil vasıtalarında müstahdem şoför
lerin ayakkabı ve melbusatı 
Maymlan arama, tarama ve yoketme için lâzımgelen vesait 
kirası, akaryakıt bedeli, mayin imhasına lüzumlu bilcümle 
malzemenin mubayaa bedeli ve diğer masraflar bu tertipten 
verilir. 
Yiyecek, giyecek, yakacak, yatak ve lokanta takımları, ilâç
lar, elektrik, su, 'telefon, çamaşır yıkama, kırtasiye, talebeye 
yardım ve ilânat masrafları, fabrika malzemesi bedeli, müte
ferrik masraflar, gemi mürettebat ücretleri, gemiler masrafla
rı, lâboratuvarlar, atelyeler için alât, edevat ve malzeme mu
bayaası ve bunlara ait her türlü tesis masrafları, mektep bina
sının 1944 senesinde yapılacak tevsi inşaat masrafı, kütüphane 
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Neşir ve propaganda mas
rafları 

B/K.:*-. 
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tesisi, kitap, risale, meslekî mecmua mubayaası ve bunların 
teelidiyesi, telif ve tercüme ve tabı ücretleri ve sair masraflar 
bu tertipten verilir. 
Meslekî mecmua, kitap, risale, gazete ve harit* .mubayaa ve 
abone bedelleriyle telif ve tercüme ücret ve .mükâfatları, te
lif, tercüme ve neşredilecek asarın tabır teclit ve sair masr-* 
rafları, filim ve filim ınakines-i mubayaası, filim -developmah 
ve saire masrafları, istihbarat ve propaganda masrafları bu 
tertipten ödenir, ' 

Yazı, neşir ve propagunda 
masrafları 

Ticaret vekâleti 

İktisadî ve meslekî mecmualar, gündelik gazeteler, 
kitap, haritalar, telif, tercüme* ve cilt ücretleri, baskı ve 
neşir bedel ve masrafları, filim ve filiii mafeöie mubayaası, 
ihzar ve kira bedelleri ve istihbarat, propaganda masrafları. 

Zirai mücadele işleri 

Tarla ziraati, ıslah, etene
me,, üretme, temizleme ve 
tecrübe işleri 

Bahçe ziraatı işleri 

Tavukçuluk, ipskböcekçi-
lik ve arıcılık işleri 

Kauçuk bitkileri, ıslah, 
tecrübe, deneme üretme 
ve imal işleri 

Ziraat 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 yatakhaneye ait bilûmum 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 nftkilr masrafları. 

6. — Talebenin tedavi, yol, cenaze; masrafları, hekim Ve diş 
hekimi ve veteriner vizite ücretleri. 
7. — Kurslara devam edenlere verilecek kitap ve levazım 
bedelleri. 
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Pamuk işleri 

Tohum temizleme evleri u-
mumî masrafları 
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8. — Kursları muvaffakiyetle idare ve ikmal edeceklere ve
rilecek aynî, nakdî mükâfat. 

Veteriner mücadele ta-
huffuzhane, hastaneler, 
bakterelojihane ve serum 
müesseseleri ve lâboratu-
var tesis ve idare işleri 

Veteriner zootekni ıslah 
ve üretme işleri 

Merinos işleri 

Mektepler ve kurslar umu
mî masrafları 

Yüksek ziraat enstitüsü u-
mumî masrafları 

Yazı, tercüme, neşir 
propaganda işleri 

ve 

îç ve dış kongreler ve 
teknik toplantılar umumî 
masrafları 

Ziraat sergi ve meşher
leri ve müsabakaları umu
mî masrafları 

Hayvan sergileri ve teşvik 
ikramiyeleri 

Staj için yabancı memle
ketlere gönderileceklerin 
harcırah veısair lüzumlu 
masrafları 

Küçük su ve seyyar arte-
ziyen işleri 

Köy etütleri işleri 

9. —• Nebatat ve mahsullere ziyan yapan muzır hayvan, bö
cek ve hastalıklarla mücadele ve bunların imhası, itlafı ve 
tetkiki hastalıklı ve böcekli nebat ve parçalariyle mahsul
lerin kontrol, muayene, temizlenmesi iyin yapılması lâzım 
^eleıı bütün masraflar. 
10. — Muzır böcek ve hastalıkların bulaşmaması için 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 t er a Vekilleri Heyetince tesbit edi
lecek miktarda verilecek tazminatlarla yaralananların tedavi 
masrafları. 
13. — Domuz ve diğer hayvanların etleriyle derilerinden ve 
sairelerinden istifade maksâdiyle müesseseler kurma mas
rafları. 
14. — Köy eğitmenleri yetiştirme müesseselerinin bilûmum 
masrafları. . 

15; Makine, alât ve edevat ve alelumum teçhizat ile fennî 
levazım ve itlaf edevat ve levazımı ve alelûmum eczayı kim
yeviye ve veteriner ilâçları. 
16. Motorsuz nakil vasıtaları ve teferruatı ve yedek edevatı 
ve hayvanat mubayaası• ve tamir masrafları ve hayvan teçhi
zatı ve.müstahdeminin melbusatı ve çoban malzemesi. 
17. Sigorta 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 ziraatı müesse
se ve lâboratuvarlarınm ve çayır ve meralığın ıslah, tecrübe, 
üretme, yetiştirme ve her nevi tatbikat masrafları. 
20. Telefon tesis ve mükâleme ve tamir bedelleri. 
21. Kalfa, usta, işçi ve amele, çoban yevmiyeleriyle ecnebi 
mütehassıs ve ustabaşıların yol. masrafları ye ücretleri. 
22. Nal imaline mahsus demir, kömür ve kauçuk mubayaa 

-bedelleri. 
23. Erkek ve dişi damızlık hayvanlariyle tecrübe, serum ve 
aşı için küçük ve büyük baş hayvanların mubayaası. 
24. Bilûmum müesseselerin tohum ziraat, teşcir, tefeir, yol, 
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kaldırım, kanal, kuyu, cetvel ve arteziyen masrafları. 
25. Hayvan hastalıklariyle mücadele için her türlü taharri--' 
yat, ihtisas, kurs tetkikat, ihtira ve mubayaa marafları. 
26. Hayvan sağlık memurları mektebi talebesinin tatbikat 
masrafları. 
27. Müesseselerin damızlık nakliye, hizmet, tecrübe, serum 
ve aşı hayvanlarının yem ve muytabiye, nallama masrafları. 
28. Suni tohumlamada toplanılan ahali koçlarından ve koru
ma tedavi banyolarında, aşı, serum ve ilâç tecrübelerinden, 
enemeden mütevellit ölüm vakalarında verilecek hayvan 
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 ve 904 
sayılı kanun mucibince verilecek mükâfatlar. 
31. Hayvan yemi zıraatini teşvik etmek üzere merinos yetiş
tiricilerine meccanen verilmesi gerekli tohum mubayaa ve 
nakliye bedelleri. 
32. Halk elindeki kıvırcık koyun ve koçların merinos koç ve 
koyunlariyle 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 ve elektrik makineleri ve bunların yedek parçalarının 
satın alınması nakliye montaj, işletme ve tamir masrafları. 
34. Pamuk tohumu çırçırlama, ayırma, tiriyaz, ilaç
lama, pamuk tohumu »atın alma ve dağıtma, sulama ve var
yete denemeleri masrafları. 
35. Ziraat bankasiyle yapılan saf pamuk tohumu tevziin
den bankanın uğrıyabileceği zararlar karşılığı. 
36. Zirai malûmatın derlenmesinde çalıştırılacak talebe ve 
işçilerin zaruri yol masrafları ve yevmiyeleri, köy anket defter-
leriyle köy kütük defterlerinin kâğıt baskı ve ciltleme masraf
ları talebe ve işçilere verilecek tıbbî mualece ve her n ev'i tek
nik etüd levazımiyle resim alât ve edevatı. 
37. Her nev'i neşriyat mubayaası tercüme ve telif hakları her 
türlü neşriyat ve istihbarat tabı teksir ve istihsal ve tevzi mas
rafları öğretim ve propaganda resim filim ve plaklarının ve 
bunları yapacak veya gösterecek her türlü vesait ve tesisatın 
satın alınması kiralanması taşınması ve saklanması için yapı
lacak her nev'i masraflar. 
38. Kanunlarına göre lüzumunda satın alınacak hastalıklı 
ve 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. 
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40. Örnek olacak işlerde uğraşan köylülere vekâletin em
riyle parasız verilecek ufak ziraat alât ve 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, tabı ve tercüme bedelleri, 
tenvir ve teshin masrafları. 
45. Islahı Hayvanat Kanununun 11 ve 15 nci maddeleri 
mucibince boğa tedarikinde âciz olan köylere parasız damızlık 
verilmek üzere boğa mubayaası nakil ve iaşe masrafları 
46. Teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okulları yapı istimlâk 
donatım vesair umumî masrafları. 
47. Zirai muhasebe kursuna taşradan geleceklerin yevmiyeleri 
ve yol masrafları muallim ve müstahdemlerin ücretleri ve kur
sun idare masrafları. 
48. Yabancı memleketlere gönderilecek memurların harcırah
ları bunların ilim ve ihtisaslarını artırmaları veya stajlarını 
yapmaları için lüzumlu masraflar ile aylıkları verilmek sure
tiyle gönderileceklerin aylıkları tutarı bulundukları mahalle ait 
talebe tahsisatından az olanlara verilecek fark. 
49. Enstitü ve laboratuarlar fennî alât, levazım ve işletme
leri ve umumî masrafları. Havagazı kuvvei muharrike, su, fennî 
alet, levazım tecrübe ve işletme hayvanatı bakım, yem mubayaa 
bedeli ve masrafları bağ, bahçe masrafları, enstitüler işletme
sine taallûk eden bilûmum materyal, tohum vesair 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. imtihanlarda bulunacak mümeyyizlerin masrafları. 

10. Talebenin tedavi, yol, teçhiz ve tekfin masrafları. 
11. Resim tahnit, fotoğraf, camcılık ve mücellithane atelye-
ri masrafları. 
12. Hademe melbusatı ve kapların kalaylanması. 
13. Bilûmum müteferrik masraflar. 

tdare masrafları 
Müteferrika, mefruşat ve demirbaş, tenvir ve teshin, kırtasi
ye, matbu evrak bu tertibe dahildir. 
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MiUî Müdafaa Vekâleti 

788 Tersim malzemesi Bütçeye mevzu fasılların mahiyeti itibariyle hangisi ile alâka
dar olursa olsun alelıtlak tersim malzemesi ile bu işe ait kır
tasiyeye müteallik her nevi maddenin hariçten tedariki. ' 

790 Matbu evrak ve defterler Tabı ve teclit malzemesi, alât ve edevat, müstehlek maddeler 
mubayaa ve tamir bedeli, kitap ve risaleler ve harita tabı 
masrafları. 

800 Taymat Kanun ve nizamnamelere göre devletçe iaşesi icabeden kim
selerin yiyecek ve temizlik ihtiyaçlarına muktazi mahrukattan 
gayri bütün maddelerin tedarik, imal, istihsal muayene, nakil, 
muhafaza, ihzar, tevzi ve sigortasına muktazi bütün masraflarla 
her türlü tuz mubayaatı ve kalay masrafları ve bu işlerde kul
lanılacak bütün alât, edevat ve tesisat masrafları, insan ve 
hayvan hastaneleriyle, revir, eczahane, kimyahane diş müesse
seleri ve lâburotuvarlarda sarfı lâzımgelen iaşeye müteallik 
her türlü maddeler, kıta ve müesseselerin aşçı ücretleri. 

802 Yem Kanun ve nizamnamelere göre Devletçe iaşesi icabeden hay
vanların iaşesi için gereken bütün maddelerin tedarik, imal, 
istihsal, muayene, nakil, muhafaza, temizleme, ihzar, tevzi ve 
sigortasına muktazi bütün masraflarla bu işlerde kullanılacak 
bütün alât ve edevat ve tesisat masrafları. 

803 Mahrukat, tenvir, teshin Kanun ve nizamnamelere göre Devletçe iaşesi icabeden kimse
lerin ve müesseselerin ve bilûmum askerî binalarla orduevleri 
ve gazinoların ve fabrikaların, mahrukat tenvir, ve teshin ih
tiyaçlarına ve ekmek yapmak, yemek pişirmek ve hamam için 
muktazi bütün maddelerin tedarik, imal, istihsal, muayene, na
kil, muhafaza, ihzar tevzi ve sigortası için yapılacak bütün 
masraflar. 
Gemiler rıhtımda iken hariçten alınacak tenvir masrafları, 
insan ve hayvan hastaneleri ile revir, eczahane, kimyahane, diş 
müesseseleri ve lâboratuvarlarda sarfı lâzımgelen bilûmum 
mahrukatla sıhhi imalâthanelerde muharrik kuvvet olarak sar-
fedilecek yakacak maddeleri, 2 bin liraya kadar elektrik te
sisat ve tamiratı, bin liraya kadar hamam, ocak, bulaşıkhamv 
çamaşırhane, mutfak tamiri ve arıtma masrafları. 

804 Melbusat Kanun, nizamname ve talimatnamelere göre orduca giydiril
mesi icabeden kimselerin ve sıhhi müesseselerin giyecek ihti
yaçlarına muktazi bütün maddelerin tedarik, imal, işletme, te
mizleme, muayene, muhafaza, ihzar, tamir, tevzi ve sigorta
sına lüzumlu tekmil masraflar ile bu işlerde kullanılacak bütün 
alât, edevat ve tesisat ve tenvirat masrafları ve işçi ücretleriyle 
ambalaj masrafları, kurs ve benzeri ödevlerle yabancı memle
ketlere gönderilecek erata verilecek sivil melbusat ve teferruatı. 
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Teçhizat Kanun, nizamname ve talimatnamelere göre orduca teçhiz 
edilmesi icabeden kimselerin ve sıhhi müesseselerin eşhas ve 
kıta teçhizatı ihtiyaçlarına muktazi maddelerin tedariki, imal, 
işletme, temizleme, muayene, muhafaza, ihzar, tamir, tevzi ve 
sigortasına lüzumlu tekmil masraflar ile bu işlerde kullanılacak 
bütün alât edevat, tesisat, tenvirat masrafları .işçi ücretleri, 
ambalaj masrafları, ölenlerin teçhiz ve tekfin masrafları, leva
zım müesseseleriyle ambarlar için yangın söndürme alât ve 
malzeme masrafları, Harp okul ve muadili okulları bitiren
lere verilecek teçhizat bedelleri masrafları. 

Harp levazım ve teçhizat Demirbaş, miath talim ve terbiye malzemesi ve harbiye ayni-
ve tahkimat bedel ve mas- yatına dâhil her türlü harp malzeme ve vasıtalariyle teferrua-
raflan ' tının imal, tamir, alım, bakım, röviziyon muhafaza, işletme, 

ambalaj masrafları ve tahkimat işlerinin icabettirdiği bütün 
masraflar, tahkimatta çalışan erlerin yevmiyeleri. 
Memleket müdafaasına ait pörejelerin tanzim, tersim teksir, 
tab ve muhafazaları için gerekli bütün masraflar, harbiye ay
niyatına dâhil malzeme ve vasıtaların kullanılmasına gerekli 
tarif name, defter, cetvel vesairenin tab, teksir ve alımı mas
rafları. 
Memleket dışından getirilen harbiye ayniyatına dâhil malzeme 
ve vasıtaların nakliye, sigorta, gümrük ve diğer resim ve 
masrafları.- . 
Askerî maksatla yapılması icabeden şose, demiryolu, köprü, 
iskele ve rampaların inşa ve tamir, masrafları, hasta, yaralı 
ve cenaze nakline mahsus nakil vasıtalarının alım, imal, tamir, 
bakım"'ve işletmesine ait masraflar. 
Bilûmum muytabiye ve nalbandiye malzemesi ile ahır ve tavla 
hizmetlerinin icabettirdiği her türlü malzeme ve vasıtaların 
alım, imal, tamir, bakım, imal, tamir, bakım, muhafaza ve am
balaj masraflariyle kadrosunda nalbant bulunmıyan ve civa
rında bu hususta istifade edilecek kıt 'a ve müessese olmıyan 
birlik ve müesseselerin hayvanlarının nallanma ücretleri. 
Harbiye ayniyatı muhafaza edilen depo, ambar ve cephanelik
lerin 2 500 lirayı geçmemek üzere yapılacak tamir ve tadil mas
raflariyle cephanelik ve. depo yollarının inşaat ve tamir mas
rafları. 
Hava birlik ve teşekküllerinin nakil ve muhabere vasıtaları ve 
teçhizat ve fabrikalar ile atelyeleri makine, edevat ve malzeme 
mubayaatı ve bunların işletme masrafları ve hariç atelyelere 
verilecek imal veya tamir ücretleri ve hariçten getirtilecek mal
zeme ve makinelerin nakil ve gümrük masrafları. 
Harita Umum Müdürlüğünden, harita, alımı ve kıymetlendi
rilmesi, fotoğraflama, tersim, tab'a ihzar ve tab ile bunların 
teferruatı işleri, tab olunan haritaların orduda kullanılma 
şekline getirilmesi ve orduya şevki için muktazi her türlü 
makine, alât ve edevat ve malzeme ile karada, denizde ve ha-
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808 1 Torpido, paravan, sis ci-
hazları, su bombalan,.de
nizaltı talim cihazları 

2 Mavin arama, tarama 

3 Ağ işleri 

4 Mühimmat, tahkimat, top 
işleri ve muytabiye 

5 Gemi inşa ve tamiri 
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vada çalışma vasıtaları mubayaası ve cümlesinin tamir, işletme, 
bakım ve muhafaza masraflan. 
Torpido, paravan, sis cihazları, su bombalan, denizaltı talim 
cihazlarının yeni alınması ve bunların idamesi için lüzumlu 
görülen bütün maddelerin, teçhizat, imal, muayene, muhafaza, 
ihzar, mubayaa, nakil ve sigortasiyle bu alât ve cihazların 
muhafaza ve nakillerinde kullanılan her türlü deniz ve kara 
vasıtalarının ve tesisatının mubayaası, yapılması ve tamir
leri ve atelyelerin tesis ve işletme masraflan ve amele yev-
miyeleri ve bütün bu işlere ait masraflar. 
Bilûmum mayınlar ile digavsig, iping ve âdi miknatisi ara
ma, tarama işlerinin ifası için lüzum görülen maddelerin 
teçhizatın, imal, muayene, muhafaza, ihzar, mubayaa, nakil 
ve sigorta işleri ile mayın ve diğavsing silâhlarının muhafaza 
-•?' nakillerinde kollanılan her türlü deniz ve. kara nakil vası-
talariyle tesisatın inşa, mubayaa ve tamirleriyle fabrika ve 
atelyelerin tesis ve işletme masrafları ve amele yevmiyleri ve 
mayın, digavsing, âdi miknatisi arama, tarama işlerine ait 
masraflar. 
Ağ işlerinde kullanılmak üzere lüzum görülecek bütün mal
zemenin, teçhizatın bübayaa, imal, muayene, muhafaza ihzar 
nakil ve sigortasıile ağ malzemesinin muhafaza ve nakillerinde 
kullanılacak her türlü deniz ve kara vasıtaları, pist ve tesisle
rin inşa, mubayaa veya tamirleri ve ağ işleri için lüzumlu mas
raflar. 
Donanma, müstahkem mevki ve sefer gemileriyle deniz ordusu 
emrindeki top, makineli tüfek, tabanca, mesafe aleti ve atış 
cihazları gibi her nevi silâhların, mühimmatın, atış malzeme
sinin tedarik, imal, istihsal muayene, nakil, muhafaza ihzar, 
tevzi ve sigortasına muktazi bütün masraflarla mühimmatın 
muhafaza ve nakillerinde kullanılan her cins deniz ve kara 
nakil vasıtalarının inşa, mubayaa ve tamiriyle idame masraf
ları ve tesisat masraflan ve mühimmata müteallik bütün mas
raflar, cephanelik inşa masrafları tecrübe ve atış istasyonları
nın inşa, tamir, idame ve tesis ımasraflariyle tahkimat 
ve top işleri ve muytabiyeye ait lüzum görülecek diğer bütün 
masraflar. 
ilerek deniz fabrikalarında yeniden .yapılacak ve gerek yeni
den yapılmak üzere diğer fabrikalara sipariş edilecek bilûmum 
harp ve muavin gemilerle bilûmum deniz vesaitinin ve her 
neni havuzlann tekme, makine ve bilûmum teçhizat eşyası ile 
birlikte bilfiil donanmaya teslimine kadar yapılacak bütün 
masraflar, Deniz fabrikalarının, tamir atelyalannm tesis inşa 
vo bütün malzemesinin mubayaa, tedarik, imal, istihsal, 
muayene, nakil, kira, muhafaza, ihzar, tevzi, ve sigortalarına 
muktazi bütün masraflar. 
Harp muavin sefaminin ve vasıtalannm tamir ve havuz 
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masraf lan ve bunların, tamirlerine muktazi keşif namelerin 
ihzarına müteallik her nevi fennî alât, edevat ve tersim 
alâtı ile fabrikaların bütün işletme masrafları ve işçi yevmiye
leri, bekçi ücretleri ve gemi tamir inşası için lüzum görülecek 
sair masraflar. 

6 Telsiz, elektrik ve seyir Gemi ve sahil telsizlerinin inşası, teçhizi, idamesi ve yeni 
işleri cihazların temini, seyre ait eşyanın tamirleri, yenilerinin 

temini, fennî âletler deposu, saatçi ustasının ve kullanıla
cak diğer işçilerin tahsisatı, tekmil su üstü muhabere, su 
altı dinleme, denizaltı dafia cihazlarının montesi, tamiri 
ve yenilerinin temini, su altı ihbar istasyonlarının inşası 
ve teçhizi ve idamesi, deniz teşekküllerinin hususi telefon 
şebekelerinin temini, idamesi ve malzemenin tedariki (P. T. 
T. ye ait telefonların tesis ve muhabere ücretleri hariç). 

808 7 Müteferrik malzeme Gemi ve mevakiin Vekâletçe musaddak mukannen ve kad-
' ' rolü malzeme cetvellerindeki temizlik ve bakım masrafları 

ve bu tertibe dâhil eşya ve malzemenin muhafazasına muk
tazi ambalaj masrafları, (bunun haricindeki müteferrik ih
tiyaçlar, atelye eşya ve malzemesi için istilzam ettirdiği fa
sıllardan tedarik ve tesviye olunur). 

8 Devriçark Deniz ordusunda her ne maksatla olursa olsun kullanılacak 
her cins kömür, akaryakıt ve yağlarla su, odun, çıra gibi 
maddelerin mubayaa, muhafaza, ihzar, nakil ve sigortala-
riyle her nevi devriçark maddelerinin muhafaza ve nakil
leri masrafları ve her türlü kara ve deniz nakil vasıtaları
mın mubayaa, tamir, sigorta ve kiralanması ile tahmil ve 
tahliye ücretleri ve devriçark için lüzum görülecek bütün 
masraflar. 

809 1 tptidai madde ve müsteh- Askerî fabrikalarda imal, tamir ve ıslah edilecek her tü-r-
lek malzeme lü siparişlerin iptidai, yarı mamul ve mamul malzemeleriyle 

fabrikalarda kullanılacak her nevi müstehlek malzeme, 
işletmeye ait masraflar ve imalâta ait tersim malzeme ve 
edevatı, fabrika ve tamirhanelerin tenvir ve teshinleri, l<j 
elbiseleri, korunma levazım ve teçhizatı, imalâtın tecrübe 
ve muayene masrafları, alelûmum malzeme ve edevatın güm
rük ve sigorta ücretleri ve memleket içi ve dışında hariç 
fabrikalara verilecek sipariş bedelleri ve masrafları. 

3 Demirbaş Her nevi makine, tezgâh, alât" ve edevat, eşya ve levazım 
ile bilûmum buharlı, motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları, 
koşum hayvanları, muhabere ve muvasala vasıta ve malze
meleri, bunların yedek ve tamir, parçaları masrafları. 

4 Nakil Ücretleri Yalnız ücreti nakliye olarak sarf edilir. 273 sayılı kanu
nun şümulü haricinde kalan usta ve amelenin bir taraftan 
diğer tarafa izam ve nakillerinde ve sanat mekteplerini ik
mal eden sanatkârların tâyin edildikleri vazifelere kadar 

. yalnız yol masrafları. 
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810 Ecza ve süıhi malzeme Ordunun sağlık işlerinde kullanılan her türlü ilâç, alât, sıh-
masraflan hi malzeme, sıhhi teçhizat, seyyar etüv makinesi, buğu bi

donu gibi tathir cihazları ve fennî kitaplar masraf lan, sıh
hi müesseseler eczane ve lâboratuvarlariyle. sıhhiye depola
rına lüzumlu cihaz, makine, malzeme, sabit ve seyyar so
ğuk hava dolap ve tesisatı, ilâç ve sıhhi malzemenin bakım 
ve muhafazasına, lüzumlu her türlü dolap, banko ve saire 
ile bunların ambalajlarına muktazi ambalaj malzemesi mu* 
bayaa, tamir ve telvin masrafları. 
Sıhhi müesseselere lüzumlu her türlü yangın söndürme alet 
ve malzemesi mubayaa ve tamir masrafları, lâboratuvarla-
ra lüzumlu tecrübe hayvanları mubayaası ve bunların ba
kım ve muhafazaları için kafes, kümes ve saire mubayaa ve 
tamir masrafları. 

81i Tedavi masrafları Askerî hastanesi olmıyan yerlerde bulunan ordu mensuplarına 
sivil eezahanelerden alman, ilâç: Sıhhi malzeme vesaire mas
raf lariyle memleket hususi idareler, belediyelerle sivil şahıs
lara ait hastanede tedavi edilenlerin ve sıhhat işleri daire
since yabancı memleketlerde veya memleket dâhilinde hususi 
sanatoryumlarda tedavilerine lüzum görülenlerin tedavi mas
rafları. 

812 Veteriner ecza ve mal- Veteriner ecza, malzeme, alât, edevat, tecrübe ve serom hay-
zeme masrafları yanları mubayaası bakım ve muhafazasına ait bilûmum vasıta 

vo hizmetler ve meslekî matbualar ve neşriyat ve askerî ve
teriner okulu ile meslek gedikli okullarından neş'et eden
lere şeref, tergip, teşvik mükâfatı. . 

513 Hayvan mubayaa ve taz- Ordu kadrosuna dâhil her ney'i hizmet ve konkur hayvan-
Tmnj larınm ve tay • deposu taylarının satm alınması vekâlet tay 

deposunun ziraat alâtleriyle sair malzeme ve eşyanın teda
rik ve tamiri, ordu subay ve erlerinin talimatı dâhilinde tem
lik muamelesi yapılmış olan zatî hayvanlarından ve ordu 
hizmetlerine alınan ahali hayvanlarından kanunla muayyen 
olan hallerde ölen, öldürülen, sakat kalan ve ziyaa uğrayan
larla atlı sınıf subaylarına verilen hizmet hayvanlarının 
mahsus kanundaki madcleler dâhilinde tazmini, 3563 sayılı 
kanunun tatbiki, 3634 sayılı Millî Mükellefiyet Kanunu yolu 
ile ve peşin para ile mubayaa edilecek olan hayvanlara lü
zumlu mutabiye (Başlık, yular, torba, gebre, kaşağı, fırça, 
kılkolan, belleme) ile yemlerinin konulmasına mahsus çuval, 
urgan, su kovası mubayaası ve bu hayvanların gerek satın alın
dıkları yerlerde ve gerek ilk iaşe merkezlerine kadar iaşe
leri ve han ücretleri 

814 Gaz ve gazden korunma Koruyucu malzeme masraf ı, bilûmum insan ve hayvanı gazden 
masrafları koruyucu malzeme, cihaz, elbise ve eşya teferruatları, Mamak 

Gazden korunma evi ve Gaz Komutanlığı emrindeki kimya 
birlikleri, gaz mektebi kursları, komutanlık kuruluşundaki 
depolar için yapılacak ve komutanlık tarafından yaptırılacak 
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bilûmum tamirat, ilâveler, tesisat, tamirhaneler, Ankara, İs
tanbul Depolarının teshini, yakıcı gazlere karşı ilk tedavi mas
rafları ve erler nezdinde kullanılacak kutular tâlim ve ter
biye malzemesi masrafı, kimya birlikleri, gaz mektebi, gaz 
kurslarında ve tâlim ve terbiyede kullanılmak üzere bilûmum 
gaz, sis atmaya mahsus cihaz ve silâhlar, alev cihazları ve 
bunların teferruatı yedek aksamı, mermileri gaz temizleyici 
arazözle arabalar vesaire, tâlim ve terbiye malzemesiyle umum 
ordu gaz talim ve terbiyesine yarayan bilûmum alet, ecza, 
edevat, cihaz, levha, kitap ve benzerleri gazden korunma evine, 
gaz kurslarına, gaz mektebine, gaz komutanlığına ait fennî 
al ât ve edevat ve ecza, kitap, risale ile mefruşat, tenvirat 
malzemesi, tamirat alât ve edevat, tedrisata ait sinema ma
kinesi ve filimleri ve tecrübe hayvanları, bunların iaşe ve 
masrafları, Mamak Gazden korunma evinde çalışan amele ile 
komutanlık depolarında çalışan mütehassıs amele ve ustaba-
şılann yevmiyeleri, gaz komutanlığı evinin, gazmektebinin 
ve komutanlığın hizmet kamyon ve kamyonetleri, otomobilleri, 
arazi kamyonları, razörler, motosikletler ve yedek parçaları, 
tamir ve işletme masrafları komutanlık ile emrindeki tesisler 
ve teşekküller arasında muhabere irtibatı masrafları, Av
rupa'dan getirtilecek malzemenin nakliyesi, dizbarko, sigor
ta, gümrük ve saire resimleri ile alman malzemenin komu
tanlık emrindeki Maçka ve Ankara gaz depolarına kadar 
nakil masrafları, komutanlık tarafından neşredilecek kitap 
masrafları. . f 

Gazdan korunma evi, gaz depoları emrinde bulunan nakli
ye arabalarının alelûmum tamirat, komutanlığa ait maske 
fabrikasının alât, cihaz, silâh ve saire için yapılacağı numu
ne ve modeller masrafı, kimya ve birlik depolarına ait 
matbu evrak tab masrafları, depoların teshini için soba, 
boru, kalorifer ve sairesinin tamiri masrafları. 

Nakil masrafları Nakliyatı istilzam eden her türlü canlı ve cansız maddele
rin demir, deniz ve havayolları ve kara nakil vasıtalariyle 
nakilleri, levazım işlerine ait kara ve deniz vesaiti nakliye
sinin mubayaa, tamir ve her nevi malzemesinin mubayaa 
ve işletme (akaryakıt hariç) ve tamir masrafları ve bunların 
kaptan, şoför ve müstahdemlerinin ücretleri, tahmil ve 
tahliyede istihdam edilecek amele ve hamal ücretleri, ardi
ye, tadili edevat, istalya, garaj, iskele, rıhtım ücretleri, 
vasıtaların su ve hasar bedelleriyle vasıtaların her nevi iş
letme malzemesinin (akaryakıt kapları ve malzemesi hariç) 
konmasına mahsus garaj, sundurma, depo, seyyar ve sabit 4 
tank inşa, tamir ve mubayaa bedelleri. 
Sivil ücretlilerden gayri ordu mensuplarının hava tebdili, 
muayene ve tedavi için Vekâletçe veya sıhhi heyetlerce gön
derilmelerine lüzum gösterilenlerin yol masrafı. 
Askerî mahkemelere gelecek ve gidecek askerî okullar tale-



- R / İ l — 
Tahsisatın Nes$ Hangi hizmetlere sarf edileceği 

besi ile gedikli erat ve bunların muhafızlarının yol masraf
ları, yürüyüş halindeki kıtaatın han, konak ve ahır masraf-
lariyle nakil vasıtaları ve hamulelerinin sigorta masrafları, 
yalnız deniz ordusunun binek vasıtalarının mubayaa ve ta
mir bedelleri ve amele yevmiyeleri. 

Nakil vasıtaları masraf- Zırhlı ve motorlu harp, cer ve nakil vasıtalariyle bunlara 
lan ait bilcümle yedek ve iptidai madde ve malzeme mubayaası 

ve bunlar için muktazi ambalaj ve sigorta masrafı, tamir, 
bakım ve işletmeye ait tekmil masraflar. 
Deniz. ve Hava Müsteşarlıklarının karaya ait motorlu cer 
ve nakil vasıtaları ve Askerî fabrikalarla Harita Genel Mü
dürlüğünün emrindeki bilcümle motorlu vasıtaların ve Millî 
Müdafaa teşkilâtı içinde bulunan bilûmum teşekküllerin 
akaryakıt ihtiyaçlarına (benzin, mazot, motorin, her türlü 
yağlar) müteallik masrafları (Levazım Dairesinin tenvirat 
gazı hariç), zırhlı ve motorlu vasıtalarla işletme malzemesinin 
ve bunları ilgilendiren sair madde ve malzemenin yabancı 
memleketlerden getirilmesi takdirinde bunların memleket 
dahilinde ilk teslim mahalline kadar olan nakliye masraf
ları. 
Akaryakıtları koymaya ve muhafaza etmeye yarayan kap
ların mubayaa ve kira bedelleri, işletme malzemesi mevzuatı 
olarak kullanılan yüzücü duba ve tanklarda müstahdem eş
hasın aylık ücretleri. 
Askerî fabrikalardan yapılacak sipariş bedelleri, elektrik cer-
yanmda ve su istihsalinde ve diğer işlerde kullanılan bilû
mum motorler için lüzumlu benzin vesair yağ masrafları. 
Ordumuza girmekte olan zırhlı ve motorlu vasıtalara ait 
tarif name, talimatname vesairenin tabı ve teksir masrafları 
ile işbu vasıtaların müstelzim bulunduğu bilcümle masraflar. 

tnşaat, tamirat işleri. İnşaat, tamirat istimlâk ve bunlara ait her türlü tesisat mas
rafları, etüt, proje, keşif, teksir, istinsah ve inşaat eser
leri masrafları, mühendis, sürveyan ve daktilo ücretleri, her 
türlü inşaat malzemesi, baraka imali, alât ve edevat ve ter
sim malzemesi ile bunların nakil, istif muhafaza ve sigorta 
ücretleri, askerî binaların bakım ve maskelenmesi, garnizonla
rın ağaçlandırılması ve bakım masrafları, memleket iç ve dı
şındaki şehitliklerin inşaa, imar, bakım ve bekçi ücretleriyle 
bekçilerin melbusat masrafları. 
Yeni fabrika ve imalâthaneler tesis ve inşası veya mevcut 
fabrika ve imalâthanelerin tevsi, tamir bedelleriyle imalâtın 
istilzam ettiği surette fabrika ve imalâthanelerin kendi vası
talariyle yapabilecekleri tesisat, tevsiat, ilâvat ve tamirat için 
lüzumlu olan her türlü inşaat malzemesi mubayaa bedelleri 
ve aynı tamir ve tevsiler için lüzumlu olacak yedek inşaat 
malzeme mubayaası, demiryolları ve asfalt şose ve köprüler 
inşaa veya mevcutlarının tamir ve tevsii ve alelûmum su te
sisatı ve bunlara müteallik malzeme mubayaası masrafları. 



— B/42 — 
Tahsisatın Nev'i Hangi hizmetlere sarf edileceği 

Hava meydanları ile yol- Meydanlarda çalıştırılacak muvakkat memur ve müstahdem 
lan ve depoları inşaatı ücretleriyle usta, amele yevmiyeleri ve istimlak ve inşaat ve 

tesisat bedelleri ve emaneten inşaatta malzeme mubayaa be
delleri ve bu inşaat işleri için mubayaa olunacak bilcümle ma
kine alât ve edevat ve malzemenin bedelleri ile işletme, kira 
ve nakliyeleri ve bu işler için yapılacak bilûmum etüt ve 
proje masraflariyle toprak tesviyesi, meydanların kira bedel
leri dâhil. 

Maske fabrikası masraf- Maske fabrikasının bilûmum işletme, idare ve malzeme ve 
lan demirbaş masrafları bu tertipten verilir. 

Pasif korunma masrafları Pasif müdafaa bakımından talim ve terbiye, tatbikat manevra, 
propaganda, neşriyat için her türlü masraflar. 

Staj ye tahsil masrafları Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek subay ve memurla
rın tahsisat, harcırah vesair zaruri masrafları ve okur üc
retleriyle dâhilde lisan tahsil ettirileceklerin yol ve tedavi 
masrafları ve tedris ücretleri, dâhilde ilim ve fen tahsil 
ettirilecek subay ve memurların ve askerî talebelerin kayıt 
ve tedris ücretleri, askerî mühendis ve fen memuru ye

tiştirmek üzere ecnebi memleketlere gönderilecek talebelerin 
aylık, tahsisatları ile gidiş ve geliş maktu yol masrafları 
ve mektep laboratuvarlar tedavi masrafları, tahsil programı 
mucibince zaruri ve hakikî masrafları ve stajyer okurların 
teftişi için harcırah ve müteferrik masrafları, lüzumu halinde 
açılacak kursda öğretmenlik edeceklerin ücretleri, teknik 
okullarda staj gören subay ve talebelerin tedris ve tersim mal
zeme bedelleri. 

Fen, Sanat Umum Müdür- Fen ve Sanat Umum Müdürlüğü ve müessesatın tecrübe ve 
lüğü tecrübe ve muayene muayene hizmetlerine müteallik silâh, mühimmat, alât ve 
masrafları edevat muhafaza ve lüzum görülecek numunelerin tedarik 

ve mezkûr umum müdürlüğe merbut resimhane, lâboratu-
* • • carlara mahsus ecza, yağ, pil ve saire gibi malzeme muba

yaası ve yerli, ecnebi asar tedariki ve poligon ve kimya 
evinde vücude getirilecek bilûmum tesisat-ve vesaiti, poli
gon namına tedarik ve mubayaa edilen malzemenin mahal
line kadar şevki ve bunlara mümasil masraflarla balastik 
alât ve edevat mubayaası, tecrübe atışlarına muktazi hedef 
kâğıdı ve malzemesiyle atış ve muayene defterleri masrafları. 

Askerî müzeler masrafı Eşya, asar atelyelerinin malzemesi mubayaası bedeli, fotoğ
raf ve tasnif işleri, tenvir masrafları. 



1943 
Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun dördüncü maddesi ile verilen salâhi

yete istinaden E cetveline dâhil masraf tertiplerinden idare edilen hizmet
ler için tora Vekilleri Heyeti karariyle tatbik edilmiş olan kadrola

rın müfredatını gösteren cetvel 





BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 

Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

P. M. Unvanı 

./-;. -

^ • • . 

' 

.. ; 

- ' • • • ' • ' • • • - * / - - : ' - • • 

Memuriyet unvanı 

Kontrol şefi 
İnşaat müdürü 

» » muavini 
Ambar memuru 
Sürveyan 

» 
» 

İnşaat kâtibi 
Puvantör 
Kamyon şoförü 
Bekçi 
Odacı 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 

1 
1 
1 
1 ı 
1 
1 
7 
1 
1 

600 
100 
500 

.150 
150 
120 
90 

120 
80 
90 
40 
40 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

1 

Fevkalâde zam 

Tutarı 

600 
100 
500 
150 
150 
120 

90 
120 
80 

630 
40 
40 

2 620 
.363 23 

2 983 23 

BAŞVEKALET 

'Başvekâlet Arşiv Tasnif Heyetinin 1943 malî yılı haziran ayına ait kadrosu 

73 . Muhtelif evrak hazine- Arşiv tasnif şefi 
lerinin tasnif ve tev- » tasnifeisi 
hidi umumî masrafları » » 

» bekçisi 
» * 

3 
7 
2 
6 
4 
5 
5 
2 
1 

90 1 
85 1 
80 1 
75 1 
65 1 
60 1 
50 1 
40 1 
35 1 

Fevkalâde zammı 

270 
595 
160 
450 
260 
300 
250 
80 
35 

2 400 
477 68 

2 877 68 
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Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
P. M. Unvanı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tatarı 

Başvekâlet Arşiv Umum, Mîidürlüğüüden kurulan Arşiv Tasnif Heyetinin 1943 malî yûı on bir ayhk 
kadrosu 

Eski metinler telhiscisi 
» » » 
» » . » 

Bekçi 

7 6 072 88 

3 
1 
1 
2 

90 
60 
50 

. 40 

11 
11 
11 
11 

Fevkalâde zamla 
3 547 17 

797 61 
< 664 62 
1 063 48 

BASIN VB YAYIN U. M. 

Ücretleri Başvekâlet Matbuat Umum Müdürlüğü 1943 maU y%h bütçesinin (B) cetveline dahil 105 nci 
fashndan venlmek üzere 1 haziran ilâ 31 ağustos 1943 tarihleri arasında istihdam edilecek ücretli 

muvakkat müstahdemler kadrosu 

105 Neşriyat turizm ve pro- Mütercim " 4 210 3 2 520 
paganda masrafları » 4 170 3 2 040 

» 
Tetkik ve telhis Me. 
Yabancı bürosu » 
Revizyoncu 

» 
Yabancı matbuat bülten-
cisi 
İç. matbuat sicil Me. 
İstatistikçi, 
Kupür tasnifeisi 

' . • . 

2 
2 
1 
1 
1 

a 
1 
1 
1 

170 
210 
140 
150 
120 

120 
120 
120 
100 

3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
1 

Fevkalâde zam 

1 020 
1 260 

420 
450 
360 . 

360 
360-
360 
300 

9 450 
1 284 39 

10 734 39 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F, M, Unvanı 

- 5 

Memuriyet unvanı 
Beheri 

Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutarı 

Ücretleri Başvekâlet Matbuat Ihnum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinin {E) cetveline dahil 107 nci 
fashnın 1 nci maddesinden verilmek üzere 1 haziran ilâ 31 ağustos 1943 tarihleri arasında istihdam 

edilecek ücretli muvakkat müstahdemler kadrosu 

107 Ankara Radyo difüz-
yon ve stüdyoları 

k 

Jeneratör mütehassısı 
» « 

Doktor 
Uzun dalga neşriyat kon
trolörü 
Plâk muayenecisi 
İstatistikçi 
Geee nöbetçi memuru 
Servis âmiri 
Program tab ve sevk M. 
Dinleyici servis M. 
Kaşe tevzi M. 
İlân memuru 
Nota ve disk kütüphane M. 

1 
4 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

300 
250 
210 

175 
125 
125 
120 
170 
140 
125 
120 
100 
100 

3 
3 
.3 

3 
3 
3. 
3 
3. 
3 
3 
3 
3 
3 

Fevkalâde zam 

900 
3 000 

630 

525 
375 
375 
360 
510 
420 
375 
360 
300 
300' 

8 430 
1 097 59 

9 527 59 

Ücretleri Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 1943 matı yılı bütçesinin (E) cetveline dahil 
W? nci faslının 1 nci maddesinden verilmek üzere 1 eylül 1943 ilâ 31 mayıs 1944 tarihleri arasında 

istihdam edilecek ücretli muvakkat müstahdem kadrosu 

Jeneratör mütehassısı 1 300 9 2 700 
Fevkalâde zam 295 74 

Yekûn 2 995 74 



tf 
Tatbik edilen kadroya .a ît mas 

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyet unvanı- Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

İSTATİSTİK U. M. 

1940 umumî nüfus sayımı neticelerinin tasnifi için muvakkaten çaltşirrilucak müteferrik mmlahelem-
îere ait kadro 

130 1 Ücretler Fiş memuru 
» » 
» » 

Ambarcı 
Temizleyici 
•Hamal 

» 

Piş memuru 
» » 
» » 

Ambarcı 
Temizleyici 
Hamal 

Fevkalâde zamla 
24 60 6 10 441 44 
35 50 6 12 688 20 
10 45 6 3 262 80 
2 55 6 797 64 
1 45 6 326 28 
2 40 6 580 08 
1 35 6 253 80 

75 

12 
23 
26 
2 
1 
2 
1 

60 
50 
40 
55 
45 
40 
35 

28 
r= = 

5 
8 
7 

23 

350 
— = 
220 

24 
= 
72 

344 86 
541 
797 
326 

04 
64 
28 

580 08 
253 80 

064 42 

DEVLET METEOROLOJİ İSLERİ Ü. M, 

Meteoroloji istasyonları Tamirci 
tesis ve tamirleri Yamağı 

Fevkalâde zamla 
70 12 1 005 
40 12 580 08 

1 585 08 
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Tatbik edilen kadroya ait ınas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F . M. Unvanı .'Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Fevkalâde zamla 
154 Her türlü rasat, telli ve Seyyar istasyonlar leva-

telsiz muhabere ve din- zmı âmiri 1 150 12 2 074 44 
leme alet ve.•. = . , . Nakil vasıtaları âmiri 1 150 12 2 074 44 

Atelye şefi -1 150 • 12 2 074 44 
Teknisyen 1 130 12 1 798 92 

» 3 100 12 ' 4 296 60 
Seyyar istasyonlar mal
zeme muhafızı 1 100 12 1 432 20 
Seyyar istasyonlar mal
zeme muhafızı 1 60 12 870 12 
Seyyar istasyonlar dak
tilosu 3 50 -12 2 175 12 
Seyyar istasyonlar yar
dımcı memuru 4 70 1.2 4 020 
Seyyar istasyonlar ma
kinist yamağı 1 50 12 725 04 
Demirci kalfası 2 70 12 2 010 

» yamağı 2 40 12 1 160 16 
lîaşbalıeıvan 1 70 12 1 005 . 
Rasat parkları korucusu 1 50 12 725 04 

» » » 4 40 12 2 320 32 
» » » 5 30 12 2 170 

Hamal 2 40 12 1 160 16 
Seyyar istasyonları şoförü 1 90 12 1 289 88 

» » yamağı 2 40 12 1 160 16 
Seyyar istasyonları nakil 
vasıtaları başbokçisi 1 50 12 725 04 
Seyyar istasyonları nakil ' 
vasıtaları bekeisi * 3 40 

155' Kurs ve staj masrafları Kurs muallimi 2 40 
Fevkalâde zamla Kurs daktilo ve mukayyidi 1 50 

birlikte 

156 Neşriyat baskı, kitap, Neşriyat kuşaklama Me. 1 80 
ve abone bedeli ve mas
rafları 

12 

12 
12 

12 

1 740 24 

37 002 32 
= == = = = 

1 160 16 
725 04 

1 885 20 
= = === = 

1 147 44 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

8 -

Memuriyet unvanı 
Beheri 

Aded Lira K. 

MALÎYE VEKALETİ 

Hizmet 
müddetli 
Ay Gün Tutarı 

3 Muvakkat müstahdem
ler ücreti 

/ 

Av vergisi memuru 
» % » 
» » » 
>> » süvari muha

faza memuru 
Av vergisi muhafaza Me, 

» » * " 
» » » 
% » sandalcısı 

1 
2 
2 

1 
3 
7 

18 
2 

60 
50 
40 

60 
40 
35 
30 
35 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

720 
1 200 

960 

720 
1 440 
2 940 
8 480 
" 840 

15 300 
Fevkalâde zammı 3 189 12 

Yekûn 18 489 12 

Kaloriferci 
» 
» 
» muavini 

Tamirci ustası 
Elektrikçi 

» 

Muvakkat müstahdem 
» * 
» » 
» » 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
2 
2 
1 

6 

100 
85 
75 
60 

100 
125 
100 

120 
100 
85 
75 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

Fevkalâde zamla 

Fevkalâde zam 

Yekûn 

2 564 40 
2 437 44 
2 152 56 
1 740 24 
1 432 20 
1 730 16 
1 432 20 

13 789 20 
= == = = = 

1 440 
2 400 
2 043 

900 

6 780 
1 850 40 

8 030 40 



Tatbik fdileıı kadroca ait mas
raf tertibimin 

F. M. Unvam Memuriyet unvam 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aöed Lira K. Ay Gün 

196 4 4307 sayılı kanun gere- Yoklama memuru 
ğinee aynen alınacak Muhafaza » 
nebati yağlar vergisi » » 

Seyyar muhafaza Mle. 
» » » 

Bekçi 

197 3 Kambiyo işleri mura- Kambiyo müdürü 
kabe masrafları » » muavini 

Mas 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
>a 

murakıbı 
» 

kontrolörü 
» 

şefi 
» 
» 
» 

Memur 

» 
Steno 

197 5 Türk borçları idare mas- Türk borçlar? bürosu 
rafları balkanı 

Türk borçları bürosu 
müdürü 

Tutan 

29 
56 
50 
25 
25 
00 
50 

100 
85 
60 
85 
60 
50 
40 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

34 800 
51 000 
36 000 
25 m 
18 000 
60 000 
24 000 

249 300 
Fevkalâde zam 50 404 80 

3 
3 
1 
1 

' 1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
6 
11 
5 
11 
1 

1 
1 

... 

400 
260 
210 
170 
210 
260 
170 
260 
210 
170 
140 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
85 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Fevkalâde zam 

500 
300 

12 
12 

Fevkalâde zam 

299 704 80 

14 000 1 
9 360 
2 520 
2 040 \ 
2 520 | 
3 120 | 
4 080 J 
3 120 
2 520 
6 120 
3 360 
2 040 
1 680 
8 640 
13 200 
5 100 
9 900 . 
1 020 

94 740 
14 012 52 

108 712 52 
— ~ r= = ~ 

6 000 

3 600 

9 €00 
1 033 32 

10 633 32 

\ m 

[i] 

[1] İhtisas mevkii 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin ' 
F . M. Unvanı 

198 1 Tesbit tevzi ve müba
dil işleri 

' • > • ' : • - . : 

. . M -

Memuriyet ünmûi ı 

A. Merkez 
Tesbit işleri bürosu Mü. 
Dağıtım işleri büro Mü. 
Toprak dağıtım işleri 
kontrolörü 

» » » 
» » » 
» » •» 
» » » 

Toprak dağıtım işleri şefi 
» » işleri Me. 
» » » » 
» » » » 

Fiş memuru 
» » 

Tebliğ ve takip memuru 
» » » 

Daktilo 
Tesbit ve dağıtım Me. 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Jaloncu 
» 

Beheri 
İded Lira K. 

1 
1 

2 
2 
3 
3 
4 
1 
4 
5 
6 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 

10 
10 

125 
60 
25 
20 
40 

260 
260 

210 
170 
140 
120 
100 
210 
120 
100 
85 
85 
75 
60 
50 

100 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
60 
50 

Hizmet 
müddeti 
Ay>v 

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 

mâ 

Fevl 

• > > : : : İ ' 

: . - 1 , 
Tutarı 

salâde zamla 

3 462 96 
3 462 96 

5 597 52 
4 685 52 
5 810 04 
4 983 84 
5 728 80 
2 798 76 
6 645 12 
7 161 
7 312 32 
3 556 16 
2 152 56 
1 740 24 
1 450 08 
2 864 40 
7 023 26 
5 810 04 

16 612 80 
14 322 

152 340 
64 576 80 
21 753 
17 402 40 
29 001 60 

Toprak dağıtım komis
yonları kadastro fen 
kursu müdürü 
Toprak dağıtım komis
yonları kadastro fen 
kursu muallimi 
B. Taşra: 
Tesbit ve tasfiye işleri şef 

» » işleri Me. 
» » » 
» » » 

Takip ve tebliğ memuru 
» » » 
» » » 

85 12 

12 

i 3 
5 
5 
2 

30 
30 
43 
4 
5 
5 

11 

170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 

100 
85 
75 
60 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 215 72 

2 437 44 

7 028 ?8 
9 683 40 
8 307 20 
2 8J4 40 

36 561 İP 
32 302 40 
37 415 16 
5 738 80 
6 093 60 
5 381 40 

. 9 571 33 



Tatbik edilen kadroca ıaM mas
raf tertibinin »,x: 

F. M. Unvanı 

- ti -
Hizmet 

Beheri müddeti 
* Memmiyet uövaıa, Aded Lira K. Ay <âün Tutarı 

Daktilo ^ 4 , , 8 5 
,; 2;.-v}75-

Ücret 

...... Fevkalâde zamla 
12 2 437 40 
12 2 512 56 

568 265 92 

Fevkalâde zamla 
199 Tamir masrafları Emanet komisyonu ve 

ambar memuru 
Sürveyan 

» 
» 
» 
» 

Yüksek m»nâr 
Sürveyyan 

» 

1 
4 

' 2 
1 

m 
W 

1 
4 
2 

150 
260, 
170 
120 
100 
'80 

400 
260 
210 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

10 
10 
10 

8 074 44 
13 850 88 
4 685 52 
1 661 28 

33 805 
11 474 40 

69 551 52 

4 000 
10 400 
4 200 

[i] 

18 600 

Maliye M&Hek mektebinim,, ücretUti bMçenin (E) cetveline dahil 205 nci faslın i nci maddesinden 
venfocek, 19İS mâlî yılı idare heyeti ve muallimler kadrosu 

205 1 -muallim ve idare* me
murları ücreti 

Müdür 
» muavini 

Muallim 
İdare memuru 
Doktor 
Daktilo 
Ambar Me. ve 
Bekçi 

» 
Odacı 

) 
S [•] 

başbekgi 

1 
2 

24 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 

100 
60 

100 
85 

120 
60 
60 
50 
40 
30 

3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

300 
360 
400 
255 
360 
180 
180 
300 
120 
270 

4 725 
Fevkalâde zam 921 36 

Yekûn 5 646 36 

[1] İhtisas mevkii . . : . 
[,*]„ Memi saatleri haricinde, çalışırlar. Hizalarında gösterilenücretler 3656 sayılı kanunun 22 nci 

maddesi mucibince kendilerine verilir. 



- 1 2 -
Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin , 
F. M. Unvanı Â 

Beheri müddeti 
Memuriyet unvanı Aded Lira E. Ay Gün Tutan 

İstanbul Maliye memurları kurs muallimlerinin îhaziran 1943.tarihinden 31 mayıs<1944 nihayetine 
kadar 52 haftalık kadrosu i 

Kurs muallimleri 3 85 12 
Fevkalâde zam 

3 060 
596 16 

3 656 16 

mektebinin 1943 malî yuma 

Muallim 24 
» 9 

Müdür ] 1 
» muavini } [*] 1 
» » i 1 İdare memuru 1 

Kâtip 1 
(Aynı zamanda ayniyat' 
muhasip mutemedi) 
Kâtip [*] 1 
Daktilo 1 
Doktor 1 
Hasta bakıcı 1 
Depo memuru 1 
Çamaşırcı 3 
Bekçi 3 
Başlıademe 1 
Hademe 1 

» 3 
Odacı 2 
Kapıcı 1 
Aşçıbaşı 1 
Aşcı 1 
Kalfa 1 
Çırak 2 
Bulaşıkçı 2 
Sofracı 1 

» 2 
. , • • : < < - : M . . . , • , . • ; * ' * * ' • < • • • * . • 

\ • ••' '•'•'•'•>' J 

• , : : ; • • • . • • • . 

ait kadro 

100 
100 
210 
170 
85 

140 
120 

: ''. : 
• • : • 

60 
80 

140 
100 
120 
50 
60 
60 
50 
40 
35 
50 

100 
80 
40 
30 
40 
60 
40 

cetveli 

9 
8 
9 
9 
9 
8 
8 

1 ! 

8 
8 
9 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 

Fevkalâde zam 

21 600 
7 200 
1 890 
1 530 

765 
1 120 

960 
: • : . • • ' • < 

î i 
' i 

480 
640 

1 260 
800 
960 

1 200 
1 620 

480 
400 

1 080 
560 
400 
800 
720 
320 
480 
640 
480 
640 

50 025 
8 829 42 

Yekûn 58 854 42 
Hizalarında [*] işareti bulunanlar mesai saatleri haricinde vazife görürler bu ücretler kendi
lerine 3656 sayılı kanunun 22 nci maddesine gpre tediye olunur. 
Dokuz ayhk kadrolar 1 eylûl 1943 tarihinden ve sekiz aylık kadrolar ise 1. îlk teşrin 194& tdr 
.tininden muteberdir, 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertiMııin " 

F. M. Unvanı 

ij.jji»jı. ,jyu. 

— Ü _ 
Hizmet 

Beheri müddeti 
M^uriycİ^nvanî Aded Lira K. Ay !îQün Tutarı 

216 Yaşayan diller kursu Kurs*müdüru 1 210 
bilûmum ücret ve mas- İngilizce öğretmeni (Ec- ^!V 

rafları . .nebidir) ,!t. . , . 2 500 

226 3827 sayılı kanun gere
ğince tesellüm olunan 
nakil vasıtaları 

İdare âmiri 1 300 
Kâtip ve ambar memuru 1 120 
Atelyeşefi 1 210 
Tamirci ustası \ >'( 1 400 

» muavini 2 200 
İşçi ve yıkayıcı 2 70 
Bekçi 1 70 

6 12 1 344 

6 12 6 400 

[1] 

7 744 

1 800 
720 

1 260 
2 000 
2 000 

840 
420 

}• [2] 

»040 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

300 1 'Muallim ücreti Muallim 10 75 10 
Fevkalâde zam 

7 500 [3] 
1 469 

8 969 

Muallim 3 
5 
5 
1 
2 

11 

85 
75 
75 
50 
40 

10 
10 
10 
10 
10 

Fevkalâde zam 

2 550 
3 750 
3 750 
500 
800 

7 600 
1 502 30 

f ••• 

9 102 30 

[ 1 ] İhtisar mevkii 
[2] Fevkalâde zam verilecektir. 
[ 3] 1, VI, 194$ dm muteberdir, 



Tatbik edilen kadroca ait* mas
raf tertibi»!» ^ !lli; 

F. M'. U»v*hı f -

- M -
Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyet unvanı: ' Aded Lira K. Ay ,Gün Tutarı 

DİHtL&E VEKÂLETt 

f>{) 1 Muallim, konferansçı 
idare memurları 

Kurs öğretmeni 
öğretmen 
Ecnöbi konferansçı 
Itontcrans vereceklet (Üç 
ay zarfında 
Konferans verecekler 
(Altı ay zarfında 
Konferans vereckler (Üç 
ay zarfında 
İdare memuru 
Teksir işleri memuru 
Tabı işleri memuru 
Daktilo 
Odacı 

1 
14 
1 

150 

300 

150 
1 
1 
1 
2 
1 

210 ... 
120 , 
200 

10 

10 

10 
120 
100 
85 
90 
40 

. 12 
2 

— 

3 

6 

3 
12 
12 
12 
12 
12 

Fevkalâde zamla 
2 798 76 [1] 
3 876 32 

200 [2] 

1 500 [3] 

3 000 [4] 

1 500 [5] 
1 661 28 
1 432 20 
1 218 72 
2 579 76 

580 08 [6] 

20 347 12 

HARİCİYE VEKALETİ 

448 Vekâlet kütüpanesinin Mütehassıs [*] 
tanzim ve ıslahı için 
istihdam edilecek müs
tahdemler ücreti 

1 300 12 3 600 [7] 

[1] (Ay7iı zamanda kurs müdürü), 
[2] (Maktudur ve bir konferans içindir)» 
[3] (Haziran - Ağustos 1943 ncü devre). 
[4] (Eylül - Şubat 1944 ncü devre)* 
[5] (Mart - Mayıs 1944 beşinci devre için). 
[6] (Kurs müvezziliğini de yapar). 
[7] İhtisas mevkii 
[*] Mütehassıs Türk olup kendisine fevkalâde 

zam verilmiyecehtir, 



- 15 — 
Tatbik edilen kadıca- oijfe mas

raf tertib^ft r;•'. Beheri mtidâeti 
F. M. Unvanı -:- • . • Meörariyeıfc »WWIB^ Aded Lira K. Ay Gtfin Tutarı 

SIHHAT Vft İÇTİMAİ MWVWBT VEKALETİ 

..-;- 4dana Trahom Mücadele Reisliğinde kurs görecek stajiyer tabiplere ait kadro 

472 1 Umumî masraflar Trahom mücadelesi sta$h 
yer tabibi 10 120 4 4 800 

Gözlükçülük kursu öğretmenleriyle Trahom mücadelesinde çalıştırılacaklara ait kadro 

472 lS)fjrajhom ile mücadele, Öğretmen [*] • 
umumî masrafları ..Gözlükçü 

Hasta ilâçlayıeısı 

X 
1 

ıo„ 

300 
200 * 
40 

3 
3 
12 

Fevkalâde zam 

900 
600 

4 800 

6 300 
978 

[1] 
[1] 

7 278 

- İstanbul Guyeba kaşanesinde kurs g$r*wh olm^ç^iycr tabiplere ait kadro 

473 ls î^umî masraflar frengi mücadelesi staj-
^ -yer tabibi * 6 120 6 4 320 

i•'.•:„ , u.. .' v ^ ' S , • • • • • . • 

474 l^^mumî masraflar v-Sıtına mücadelesi $6%,,, 
. • A S . ,; yer tabibi [*•] 160, 120 2 38 400 

^ v Reff^Maudam Merkez H^zış^ıkJıa müessesesi 
477 l/4%ıumî masraflar ' •£ nei sınıf labratuvar - :- :v ' ; 

" • - -teknisyeni 16 60 9 8 640 
- v ; 2 nei sınıf labratuvar-'8-
~ -*'•'• teknisyeni 15 50 9 6 750 

- Lab^atuvar hayvanları 1-
.'•••i •-•' -bakieısı 6 60 9 »3 240 

[*] JH* vast/e memurlardan birisine gördürMdüğii takdirde 3888 sayılı kanunun hükmü tatbik 
edilir. 

[1] Fevkalâde zam verilmiyecektir. " 
[**] 1 — İstihdam müddet ve zamanları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince tâyin otemur. 

% — indilerine fevkalâde zam verümiyecektfr. 



- * » — 
Tatbik edilen kadroyaj^it mas

raf tertibiaia " Befe«ri 
F. M, Unvanı 3rjtemuriye| unvanı Aded l i ra K. A y ö ü n Tutarı 

Labratuvar hayvanları 
bakıcısı 

•' -; .'I;' :r ' ' ' .'"'." • '.: .r; ' 

' • . ' • • • ! ' • ; 

6 

43 

50 9 

Fevkalâde zam 

2 700 

21 330 
4 446 36 

25 776 36 

İskân Umum Müdürlüğü merkez ücretlileri 1943 malî yû% kadro cetveli 

478 8 İskân işleri Hukuk müşaviri 
» » 
i » kâtibi 

• Fen şubesi şefi 
» » muamelât 

memuru 
• Fen şubesi kâtibi 

Tahakkuk bürosu şefi 
» » kâtibi 

thsaiyat bürosu şefi 
» » kâtibi 
» » » 

İskân idarî müfettişi 
» fen » 
» » • » 
» ambar memuru 

Buğday ve iaşe memuru 
Aşair memuru 
Ayniyat » 
Toprak » 
Levazım » 
Tasfiye heyeti memuru 
İskân memuru 

,. * * 
» kâtibi 
» » 

Daktilo 
» 

Müvezzi 
Başodacı 
Odacı ve kaloriferci 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
2 
3 
3 
1 
1 

300 
260 
60 

300 

85 
60 

210 
75 

170 
75 
60 

260 
260 
210 
120 
100 
75 

120 
75 
85 

140 
120 
100 
75 
60 
75 
60 
50 
50 
40 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 ' 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 600 
3 120 

720 
3 600 

1 020 
720 

2 520 
900 

2 040 
900 
720 

6240 
3 120 
2 520 
1 440 
1 200 

900 
1 440 

900 
1 020 
1 680 
1 440 
1 200 
4 500 
2 880 
1 800 
2 160 
1 800 

600 
480 

[1] İhtisas mevkii 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

— 17 — 
Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Odacı 6 30 12 2 160 

49 59 340 
Fevkalâde zam 1 293 64 

68 633 64 

üğü vilâyetler 

îskân 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.» 
» 
» 
» 

mjidürü 
» 
» 
» 
» 

memuru 
» 
» 
» 

. » 
kâtibi 

» 

ücretlileri 

ambar müdürü 
» memuru 

• » 
fen 

» 
» [*] 

Göçmen misafirhanesi 
müdürü 
Göçmen misafirhanesi 
memuru 
Göçmen misaf 
etüv memuru. 
Bekçi 

» 
Odacı 

> 

Lrhanesi 

1943 

1 
2 
K 
i* 
2 
1 
2 

14 
11 
27 
28 
8 
1 
1 
1 
3 

1 

1 

1 
2 
,2 
3 

52 

167 

malî 

300 
260 
210 
170 
140 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 

100 
100 

75 
140 

120 

85 

75 
30 
25 
30 
20 

yılı kadro 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

« 
12 

12 
. 

12 
ı% 
12̂  
12 
12 

Fevkalâde zam 

cetveli 

3-600 
6 240 
5 040 
2 040 
3 360 
1 680 
2 880 

16 800 
11 220 
24 300 ) 
20 160 \ 
4 800 j 
1 200 
1 200 

900 
5 040 

1 440 

1 020 
',• 

900 
720 
600 

1 080 
12 480 

128 700 
. 23 820 84 

152 520 84 

EH 

[1] 

ZZ.^Z-ZZZS • ZSi 

[*] Mıntakai memuriyetleri vilâyet hududu, dahilindedir 
[1] Bir adedi Ankara'dadır. 
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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 

Ankara Tıp Fakültesi müştemilâtı ile Trabzon Numune hastanesi Balta Limanı Kemik ve mafsal ve
remlileri hastanesi, İstanbul, Mmrazt akliye hastanesi ve Çocuk hastanesi inşaatının kontrolü için 

lüzum hâsıl oldukça istihdam edilecek memur ve müstahdemlere ait kadro 

479 İnşa, tesi& ve tamir iş- Ankara Tıp Fakültesi 
leri müştemilâtı 

Kontrol mimarı veya 
mühendis 
Kontrol muavini 
Sürveyan 
İdare memuru 
Ambar » 
Puvantör 
Bekçi 
Trabzon Numune 
tanesi 
Sürveyan 

» 
Bekçi 

has-

Balta Limanı Kemik ve 
mafsal veremlileri has
tanesi 
Sürveyan 
Bekçi 
İstanbul Emrazı akliye 
ve asabiye hastanesiyle 
çocuk hastanesi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

1 
1 
4 

2 
2 

600 
260 
170 
170 
120 
85 
75 

100 
75 
30 

100 
50 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 
12 

•" * 

7 200 
3 120 
2 040 
2 040 
1 440 
1 020 
2 700 

1 200 
900 

1 440 

« 

2 400 
1 200 

) 
S 

[1] İhtisas mevkii 

[1 

Sürveyan t 100 12 1 200 

27 900 
Fevkalâde zam 4 301 28 

32 201 28 
fi" 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin, =. 

F. M. Unvanı 

— m — 
Hizmet 

Seheri müddeti 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün îutari 

TAPU VE KADAÖTJIÖ ü. M. 

522 3 Muvakkat müstahdem- Knyudıı kadime tetkik 
ler ücreti memuru 

« » ^ ^ v ^ - r 

2 100 12 2 400 
Fevkalâde zam 464 40 

2 864 40 

536 1 İdare heyeti vo mimi- Müdür 
I im ücretleri Kâtip 

Muallim 
• » 

Hademe 

1 
1 
o o 
13 
5 

170 .' 
85 ' 
100 
85 
30 

12 
12 
12 
12 
12 

Fevkalâde zam 

2 040 
1 02.0 
3 600 
13 260 
1800 

21 720 
4 156 44 

25 876 44 
>,, 

MAAÎtİF VEKÂLETİ 

Ücretleri 1943 malî yılı bütçesinin 544, ncü fashmn 5 nci maddesine konulan tahsisattan verilmek 
ve 1. VI.1943 tarihinden muteber olmak üzere 12 aylık isimsiz kadro 

544 5 Konferans ve inkılap Klasik arkeoloji Öğret-
tarihi ücreti menliği 

Tazı dersi Öğretmenliği 
Türkçe grameri dersi öğ
retmeni 

t .-r*»» &. 

1 120 
1 40 

î 100 

12 
12 

12 

Fefvalâde zam 

1 440 
480 

1 200 

3 120 
556 32 

3 676 32 



Tatbik edilen kadroya ait 
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

* 

mm-

Memuriyet unvanı 

Profesör 
Doçent 

Beheri 
Aded. Lira K. 

4 260 
3 210 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutarı 

Fevkalâde zamla 
8 9 234 56 
8 5 597 52 

• * ' 1483208 

İnönü Ansiklopedisi bürosu memur ve müstahdemlerinin adsız kadrosu 

558 3 Neşir masrafları Başfiş memuru 1 300 12 3 600 
2 100 
1 500 
2400 
900 

1 200 

720 
4 500 
1 680 
600 

1 440 
600 

Odacı 2 40 12 960 

Başf iş memuru 
Büro idare memuru 
Fiş memuru 

• » " . , » 

Kütüpane memuru 
Tasnif memuru 
(Daktilograf) 
Tasnif memuru yardım -
CISI 

Daktilograf 
Fotoğrafçı 

» yardımcısı 
Ressam 
Tevzi memura 

1 
1 
1 
2 
1 

1 

1 
5 
1 
1 
1 
1 

300 
175 
125 
100 
75 
-

100 

60 
75 

140 
50 

120 
50 

12 
12 
12 
12 
12 

* 12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

22 200 
Fevkalâde zam 3 690 60 

25 890 60 

İslâm Ansiklopedisi bürosu memur ve müstahdemlerinin İsimsiz UadrosU 

Biyografi müşaviri 
Neşir bürosu kâtibi 
Fiş memuru 

» » 
Müvezzi 

1. 
1 
2 
2 
1 

210 
120 
85 
75 
40 

12 
12 
12 
12 
12 

2 520 
1 440 
2 040 
1 800 

480 

8 760 
Fevkalâde zam 1 445 64 

10 205 64 



fatbik ^dilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. • M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Öizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Ücretleri 1943 malî yılı bütçesinin 560 ncı faslına konulan tahsisattan verilmek üzere tsanbul Üni
versitesinin fakülte, müessese ve teşekküllerinde çalışan tedris yardımcılarına ait 12 aylık isimsiz 

kadro —* 

560 istanbul Üniversitesi ve Yardımcı 
buna bağlı fakülteler » 
ve müesseseler' » 

2 
2 
12 
7 
4 
4 
2 
11 
1 
3 
4 
2 
1 
4 
6 

7 
4 
22 

170 
120 
100 
85 
75 
60 
50 
40 
170 
100 
60 
75 
100 
40 
40 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Fevkalâde zam 

• 

, 75 
60 
50 

6 
6 
6 

4 0S0 
2 8S0 
14 400 
7 140 
3 600 
2 880 
1 200 
5 280 
2 040 
3 600 
2 880 
1 800 
1 200 
1 920 
2 880 

57 780 
10 950 48 

68 780 48 
:= ss — s: ss 

3 150 
1 440 
6 600 

11 190 
Fevkalâde zam 1 141 02 

12 331 02 

köy enstitülerinde 3803, 4274 ve 2557 sayılı kanunlara göre çalıştırılacak müstahdemlerin 1 .VI, 1943 
den 31 .V. 1944 tarihine kadar bir senelik ücret kadro cetvelleri 

565 1 Köy enstitüleri Müdür 
» 
» muavini 

Eğitim başı 
Yapı ve sanat 

-

başı 

4 
14 
20 
18 
6 

100 
85 
60 
60 
60 

12 
12 
12 
12 
12 

447 40 
1 421 84 
1 450 20 
1 305 18 
435 06 



22 
tatbik edilen kadroya ait mas

raf , tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Ziraat başı 
» » 
» » 
» » 

Müzik başı 
Usta öğretici 

» » 
» » 
» » , 
» » 
» » 

İşlik ve balıkçılık başı 
Ambar ve depo memuru 
Kâtip ve daktilo 
Doktor 

» 
» 

Hastabakıcı 
» 
» • 

Aşçı 
» 
» yamağı. -

İnşaat kontrolörü usta 
öğretici [*] 
İnşaat kontrolörü mimar 
Hayvan hastalıkları öğ
retmeni 
Ziraat öğretmeni 
Ekmekçi 

» 
» 

Hayvan bakıcı 
* » 

Bahçiyan 
» 

Elektrikçi, makinist 
» » 
» » 

,» » 
Bekçi 
Araba o 

» 
Çamaşırcı, jşçi 

Aded , 

6 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
6 
7 

20 
19 
m 

2-
8 

10 
2 
1 

* 19 
6 

13 
35 

2 
1 

1 
18 
3 
2 
8 
1 
7 
2. 

16 
1 
1 

11 
10 
38 
2 

10 
140 

Beheri 
i r a K. 

60 
50 
40 
30 
60 

175 
160 
140 
130 
120 
100 

30 
100 
75 

300 
140 
120 
100 

75 
60 

120 
100 
20 

300 
100 

50 
40 
60 
50 
40 
50 
30 

100 
60 

200 
140 
100 

75 
30 
50 
30 
30 

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 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

* 

Tutarı 

435 06 
181 26 
145 02 
108 75 
217 51 
194 46 
367 58 
161 39 
299 82 
830 64 
835 45 
725 

2 267 65 
3 408 22 

665 72 
1 291 12 

. 1 384 44 
238 70 

89 69 
1 377 69 

830 64 
1 551 55 

868 

600 
119 35 

60 42 
870 12 
217 53 
120 84 
386 72 

60 42 
253 75 
238 70 

1 160 16 
222 17 
161 39 

1 312 85 
896 90 

1 377 50 
120 84 
688 75 

5 075 

[*] Ecnebi ve mukaveleli olduğundan zamma tabi değüdk. **>•' 
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Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Kapıcı İ 50 12 60 42 

37 538 87 
12 

450 466 44 

3Ü3S sayılı kanuna tevfikan muhtelif valiliklerde 1943 nıalî yılı içinde" açılacak olan köy eğitmeni 
yetiştirme kursları müstahdemleri kadrosudur 

565 2 Köy eğitmenleri kurs
ları 

Kurs müdürü 
» » 

İnşaat, sanat veya 
at öğretmeni 
Ambar memuru 
Hesap » 
Kayıt » 
Daktilo 

Millî oyunlar usta 
ticisi 

zira-

öğre-

Halk türküleri usta öğ
reticisi 
Hademe 
Hasta bakıcı 
Aşçı 

» yamağı 
Oiftei bası 
İşçi 

• • • < " " ' • ' 

*^%°*V ~.r "* 

* j ~ 
l i 

1 
1 

2 
1 
1 
1 
2 
1 

1 

1 
3 
2 
3 
9 
1 

10 

140 
100 

100 
75 

100 
100 

60 
50 

75 

100 
40 
50 
75 
25 
75 
4Ü 

:Jfewj;-7>n 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

.- 12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

• 161 39] 
119 35| 

1 
238 70| 

89 691 
1J9 35| 
119 35| 
145 02 | 
60 42| 

89 69 

119 35 
145 02 
120 84 
269 07 
27189 

89 69 
483 40J 

2 642 22 
12 

. 31-706 64 

Ki] 

Not: Bu kadroda yazılı ücret tahsisatı tutarlarına fevkalâde zam nispeti ilâve edilmiştir. 

[1] i. VI. 1943 - 31. V . 1944 -
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Tatbik edilen kadroya ait mas- - Hizmetr 

raf tertibinin Beheri müddeti 
' F. M. Unvanı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Muhtelif vilâyetlerde 1943 malı yılında açılacak olan köy eğitmenleri yetiştirme kurslarına 3238 sa
yılı kanuna tevfikan tâyin edilecek ilk öğretim müfettişlerinin ve öğretmenlerin yevmiyelerine ait 

kadrodur, - . ' • 

îlk öğretim müfettişi [*] 38 75 5 3-408 22} 
Öğretmen [*] 200 60 ^ 14 378 ([1] 

4-

17 786 22 
5 

88 931 10 

3238 sayılı kanuna tevfikan muhtelif vekâletlerde, 1943 malî yılının son iki ayında açılacak köy eğit
menleri yetiştirme kurslarına tâyin edilecek İlk öğretim müfettişleriyle öğretmenlerin yevmiy eleriyle 

ilgili ücret kadroları 

îlk öğretim müfettişi [*] 38 
' " Öğretmen [*] 200 

75 
60 

-""""" 
İSfii' 
— 

3 408 22 
14 378 

17 786 22 
2 
» 

35 572 44 

3803 sayıh kanunun 7 nci maddesi gereğince ücretleri Vekilliğimiz bütçesinden ödenecek olan köy 
eğitmenlerin aylık ücretleriyle ilgili kadrodur 

565 6 Köy öğretmenleri ücret- Öğretmen [•**) 282 20 12 6 993 60 [2] 
leriyle zaruri yol para- 12 

• • . l a n ' 

- -•• 83 923 20 

[*J Divan} Muhasebat Reisliğinm 202484/3047 sayı ve 16 .X. 1942 tarihli yazm üe büdMen 
kararına uyularak kursun bulunduğu mahalden ayrı kaza ve vitÜihlerden 3238 sayüı kanun gere
ğince tâyin edüen ük öğretim, müfettişleriyle öğretmenlere seyahat yevmiyesi verilecektir. 

[1] 1. VI. 1943 • 3 Î . X . 1943 
[**] 3803 sayılı kanunun 7 nci maddesi gereğince bu öğretmenlerin istihkakları üç ayda bir peşin 

olarak yılda dört defada ödenecektir. ^s' % 
[2] 1. VI. 1943* 31.V. 1944 """ " — * 
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Memuriyet unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Kütüphaneler 
masrafları 

umumî Tasnif şefi 
i» memuru 

Yazıcı ve daktilo 
Mütehassıs ciltci 
Temizleyici 

1 
. 7 

3 
1 
1 

170 
120 
60 
80 
30 

12 
12 
12 
12 
12 

2 Ö40 
* 10 080 

2 160 
960 
360 

15 600 

Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutlarınbüyütülmesi hakkındaki 4301sayılı kanun gersğince 
istihdam edilecek ecnebi mütehassısların 1943 malı yılına ait on iki aylık ücret kadrosudur. 

576 Mesleki ve teknik okul- Mütehassıs 
. 1ar açılması » 

1 2237 
1 1000 
2 600 

12 
12 
12 

26 844 
12 000 
14 400 

[11 
[21 

-[3] 

53 244 

Mesleki ve Teknik öğretim yapı işleri müdürlüğünde istihdam edilecek olan bir mütehassısa ait isimsiz 
kadrodur 

Mütehassıs 1 1901 17 109 

Maarif Vekilliği Orta öğretim dairesi okullarında bulunan yabancı öğretmenlerin 1943 yılına ait 
12 aylık ücret kadrosudur 

582 1 lise, Gazi öğretmen 
okulu ve terbiye ens--
titüsü 

1 
2 
5 
6 
3 
3 
2 
4 
2 
1 

700 
550 
390 
330 
300 
275 
250 
225 
175 
125 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

8 400 
13 200 
23 400 
13 760 
10 800 

9 900 
6 000 

10 800 
4 200 
1 500 

111 960 

[1] Miller 
[2YRİCİ 
[3] Hillinger, Reichl 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin, 

F. M, Unvanı 

26 

Memuriyet unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Güzel Sanatlar Akademisinde çalıştırılacak yabancı öğretmenlere ait 
• 

Profesör Mimar 
öğretmen 

» • 

3 1146 
1 567 
1 400" 
1 100 

12 
12 
12 
12 

isimsiz kadro 

41 255 
6 804 
4 800 
1 200 

54 060 

Ücretleri 1943 malî yıh bütçesinin 58,2 nci faslının İnci maddesine konulan tahsisattan venlmek üzere 
Siyasal Bilgiler Okulunda çalıştırılan yabancı profesörlere ait 12 aylık isimsiz kadro 

Profesör 400 
350 

12 
12 

4 800 
4 200 

9 000 

Ücretleri 1943 malî yılı bütçesinin 582 nci faslının d nci maddesine konulan tahsisattan verilmek 
üzere Gazi Terbiye Enstitüsünde çalıştırılan yabancı öğretmenlere ait 12 aylık isimsiz kadro 

öğretmen 387 
280 

12 
12 

4 644 
3 360 

8004 

Matematik öğretmeni 1 300 1 800 

Ankara Devlet Konservatuvarlannda çalıştırılacak yabancı 

582 2 Riyaseti Cumhur Fi
lârmonik orkestrası ve 
Devlet konservatuvarı 

uzman ve 
1 1190 
1. 722. 
1 490 
1 475 
2 460 
1 378 
1 308 • 
1 287 
1 205 
1 130 
1 350 
1 350 

öğretmeni 
12 . 
12 
12 
12. 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
1 
6 

ere ait adsı 
14 280 
8 664 
5 880 
5 700 

11 040 
4 536 
3 696 
3 444 
2 460 
1 560 

350 
2 100 

63 710 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin • 

F. M. Unvanı 

— 27 — 
Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestrasında çalıştırüacak yabancı uzman ve öğretmenlere dit isimsiz 
kadro 

1 
1 
5 
1 
1 

722 
460 
380 
450 
308 

12 
12 
12 
12 
12 

8 664 
5 520 
22 800 
5 400 
3 696 

46 080 

]\feslek okullarında istihdam edilen^ ecnebi mütehassısların 1943 malî yılına ait 12 aylık ücret kadro
sudur 

582 3 Meslek okulları yaban- Mütehassıs 
cı mütehassıs v e . . . . » 

3 
1 
1 
1 
1 
4. 
3 
1 

r-t 
r-t 

600 
400 
400 
325 
200 
275 
250 
225 
225 
140 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

21 600 
4 800 
4 800 
3 900 
3 600 
13 200 
9 000 
2 700 
2 700 
1 680 

[1] 
. [2] 
[3] 

' [4] 
[5] 
[6] 
[7] 
[8] 
[9] 

[ioi 

67 980 

Meslek oltyllarmda istihdam edilen ecnebi mütehassısların1943 malî yılına ait on iki aylık ücret kad
rosudur 

Mütehassıs 1 500 12 6 000 [11] 

|1] V. Pilzer, Bauer, Willy Runge. 
' [2] Johann Ürabschei. 

[3] Paul Hoffrann. 
[4] Haag. 
[5] Stephan Simany. 
[6] Markoş, Valdingcr, Maci, Birman. 
[7] Reymond, W eri, Liller. 
[8] Prct. 
[9] Mamburi. 

[10] Kari Weiner, 
[11] Johann Grabscheid, 
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Hizmet ; . ÎV 

Beheri müddeti* 
Memuriyet u&vanv Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Mütehassıs 2 1200 7 
1 3ÖÖ 7 

16 800 
2 100 

18 900 

Mütehassıs 1 500 3 500 

•Ücretleri 1948'malî yılı bütçesinin 582 nci faslının 4 ncü maddesine konulan tahsisattan verilmek 
üzere İstanbul Üniversitesinde çalıştırılan yabancı profesörler ve yabancılara ait isimsiz kadro 

582 4 üniversite yabancı pro- Profesör 
fesörlerle yardımcılar 

5 
1' 
o 
4 
1 
6 
6 
7 
9 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2' 

.940 
940 
900 
859 
859 
850 
727 

'727 
650 
590 
551 
465 
500 
404 
315 
420 
590 

9 
6 . 
9 
12 
3,5 
12 
12 
12 
12-
7 
5 
5 
12 

> , 5 
12 
1 2 • „ 
9 * 

42 300 
5 640 
16 200 
41 232 
3 0Ö7 
61 200 
52 344 
61 068 
15 600 
12 390 
2 755. 
2 325 
6J0OO 
2 020 
3 780 
20 160 
10 620 

358 641 

Yabancı yardımcılar 

Yardımcı 1 
5 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
1 
1 

400 
350 
274 
274 
260 
204 
203 
180 
160 
160 
151 
130 

12 
12 
7 
12 
12 
12 
5 
6 
12 
6 
5 ' 
12 

4 800 
21 000 
3 836 
16 440 
3 120 
7 334 
1 015 
1 080 

11 520 
960 
755 

1 560 
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Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Yardımcı 2 100 
1 100 
1 100 
2 131 

5 
12 
6 
7 

1 000 
1 200 
600 

1 834 

436 705 

istanbul Üniversitesi 

Profesör 
» 
» 
» 
» 
» 

Lektör 

5 
2 
1 
1 
3 
1 
1 

940 
900 
859 
727 
859 
859 
350 

3 
3 
8 
8 
7 
2 
8 

14 100 
5 400 
6 872 
5 816 
18 039 
1 718 
2 800 

54 745 

Ücretleri 1943 malî yılı bütçesinin 582 nci faslının 4 ncü maddesinden malî yılı sonuna kadar yapıla
cak tasarruflardan verilmek üzere 6 aylık isimsiz kadro 

Lektör 15 
1 
1 

100 
75 
50 

6 
6 
6 

1 500 
75 
50 

1 625 
X 6 

9 750 

Ücretleri 1943 malî yılı bütçesinin 582 nci faslının 5 nci maddesine konulan tahsisattan verilmek üzere 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fjakültesinde çalıştırılan yabancı profesör ve lektörlere ait isimsiz 

kadro 

582 5 Dil, Tarih -Coğrafya 
fakültesi yabancı j)ro-
fcsör-ler 

Profesür 1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

866 
720 
635 
562 
562 
551 
500 

12 
12 
12 
12 
7 
12 
12 

10 392 
8 640 
7 620 
26 976 
3 934 
6 612 
6 000 



— 30 — 
Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Profesör 
» 
» 
» 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 360 
1 350 
1 200 
1 160 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

12 
12 
12 
12 

Tutarı 

4 320 
4 200 
2 400 
1 920 

83 014 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya^Fakültesi 

Profesör 1 635 8 5 080 

İstanbul Yüksek Mühendis Okulunda istihdam edilen ecnebi mütehassısların 1943 yılına ait on iki 
aylık ücret isimsiz kadrosudur 

582 6 Yüksek mühendis oku- Mütehassıs 
lu yabancı öğretmenle- » -
ri ücreti » 

94 296 

1 2068 ' 
1 1200 
1 890 
2 850 
2 645 
1 500 
1 210 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

24 816 
14 400 
10 680 
20 400 
15 480 
6 000 
2 520 

Ankara Fen Fakültesi 

582 8 Ankara Fen Fakültesi Profesör 
yabancı profesörler üc
reti 

3 850 17 850 

3238 sayılı kanunun 5 nci maddesine, göre muhtelif vilâyetlerde çalıştırılmakta olan ve 1943 senesi 
kânunuevvel ayında yeniden işe başlayacak bulunan eğitmenlere verilecek ücretlerle ilgili kadro 

cetvelidir 

592 2 İlk okullarla köy eğit
menleri için 

2 
22 
160 
2000 

25 
22 
20 
15 

12 
12 
12 
.12 

60 42] 
584 98i 

3 968 f[l] 
37 200 J 

[1] 1, VI .1943 -31.V.&44; 
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Hikmet 

Beheri müddeti 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

' - • ' 
4416 

1000 

12 

10 

12, 

6 

65 710 08 [1] 

107 523 48 
X 12 

1 290 281 76 
= = === = 

12 400 • [2] 
X 6 

74 400 

1 290 281 76 
74 400 

1 364 681 76 

NAFIA VEKALETİ 

Şose ve köprüler Reisliği 1943 malî yüı (E) cetveli kadroları 

613 3 inşa bedel 
lariyle her 
kine ve . . . 

...» 

ve masraf -
türlü 

„ 

ma-
Gelibolu grup âmiri 
Mühendis) 

(Y. 

İstanbul mmtakası yolla
rı malzeme M. (Y. 
hendis) 
Doktor 
Mesul muhasip 
Veznedar 

» 

Mü-

Ambar Me., mutemet, sevk 
tesellüm Me. 

» » 
» » . 
» » 
» mutemedi 

1 

1 
1 
2 
1 
1 

2 
1 
5 
2 
0 

500 

500 
400 
210 
140 
100 

170 
120 
100 
85 

100 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
.. 
12 
12 
12 
12 
12 

6 000 

6 000 
4 800 
5 040 
1 680 
1 200 

4 080 
1 440 
6 000 
2 040 
2 400 

[1] 1. VI. 1943 -31.V. 1944. 
[2] 1. XII. 1943 - 31. V. 1944. 
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P. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

» memuru.. 
» » 

» » 
» memur muavini 
» sevk-memuru 

Mutemet 
» 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 170 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 

Muamele ve.hesap memuru 1 
İngilizce mütercimi 
Tahafc&uk memuru 
Sevk ve tesellüm Me. 

» » 
» •» 

Muamelât şefi 
Ambar ve garaj âmiri 
Kayit ve dosya memuru 

» •» 

Malzeme tesellüm ve ka
yit memuru 
Muhasebe kâtibi 
Ressam 
Marangoz ve dökümcü, 
demirci . 

Daktilo ve kayit Me. 
> > 
» '_'». 
» ve dosya Me. 
» » 

Hastabakıcı 
Mütehassıs makinist 
Baştamirci 

» 
» 
» 

Makinist ve usta işçi 
v muavini 
» » 

Şoför 
» 
» , 
» 
i> (servis arabası) 
» muavini 

Tamirci ve şoför 
» » 
* » 

1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
3 

2 
- 1 

1 

3 
2 
3 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
5. 
2 
6 
1 

16 
6 
1 
5 
2 

13 
6 

150 
140 
ıâo 
100 
85 

150 
120 
170 
210 
120 
210 
120 
100 
170 
170 
120 
100 

120 
140 
170 

100 
100 
90 
85 
90 
85 
75 

170 
260 
210 
160 
150 
120 
75 
60 ' 

140 
130 
120 
100 
130, 
60 

140 
120 
100 

Hizmjt 
müd&iji 
A y İ 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12* 
12 
12 
12 
12 
12 

n Tİtan 

2 040 
1 800 
5 040 
1 440 
1 200 
1 020 
1 800 
2 880 
2 040 
2 520 
1 440 
2 520 
4 320 
2 400 
4 080 
2 040 
5 760 
3 600 

2.88Ö 
1 680 
2 040 

3 600 
2 400 
3 240 
6 120 
6 480 
1 020 

900 
2 040 
3 120 
5 040 
1 920 
1 SOO 
2 880 
4 500 
1 440 

10 080 
1 560 

23 040 
7 200 
i 560 
3 600 
3 360 

18 720 
' 7 200 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tert^RİR 
F. M. Unvanı Memuriyet, unvanı 

Sürveyyan ve puvantör 
» » 
» » 
» » 
» » 

İnşaat sürveyyanı 
Tamirat » 
Atelye sürveyyanı 
Puvantör 
İnşaat puvantörü 
Sıhhiye sürveyyanı 
Hademe've bekçi 

» » 
» ve ambarbekçileri 

Hadame ve bekçi 
» » 

Bekçi 

Beheri 
Aded Lira -K. 

8 120 
45 
13 
32 
10 
2 
2 
1 
2 
2 
1 

13 
19 

4 
o 
1. 
4 

100 
85 
75 
60 

100 
85 

120 
85 
85 

120 
60 
50 
60 
60 
50 
60 

îlizmet 
müddeti 
Ay Gün 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutan 

11 520 
54 000 
13 260 
28 800 

7 200 
2 400 
2 040 
1 440 
2 040 
2 040 
1 440 
9 360 

11 400 
2 880 
1 440 

600 
2 880 

305 370 740 
Fevkalâde zam 63 550 24 

434 290 24 

1942 malî yılı sonunda bütçenin 764 ncü fashn ikinci maddesine mev&u tahsisattan işletmeler için 
dhnmış olan (E) cetveline dahil hizmetlerden henüz biHrümemiş ve 1943 malî yılı içinde de devam 
edecek olan vazifeleri ve bunlara 1943 malî yılı için yeniden ilâve edilmiş olanları gösterir cetveldir 

614 3 isletme masrafları işletme müdürü (Y. Mü
hendis) [•] 1 300 12 
Mühendis veya fen me
muru [•! 1 260 12 

3 600 

3 120 

Müteferrik müstahdemler 

Ambar memuru 
Sevk memuru 
Makinist 
Başbahçrvan 

s> muavini 
Bahçıvan 

» 
» muvani 

Kaloriferci ve elektrikçi 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

100 
100 
130 
280 
130 
100 
75 . 
60 

150 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

200 
200 
560 
360 
560 
400 
900 
720 
800 

[*] İşaretliler ihüsas mevkiidir. 
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Patbik edilen kadroya. ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Hizmet 
Beheri müdâe*i ' 

Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Demirci ve boru işleri us
tası 
Şoför 

» 
Telörgü bekçisi 
Baraj bekçisi 
Kanal ve şedde bekçisi 

. » • » 

Kanalcı 
Sandalcı 
Fotoğrafçı ve maketçi 
Savakçı 

» 
Evrak müvezzii 
Marangoz 
Başodacı 
Odacı 
Kapıcı 
Gece bekçisi 

1 
1 
1 
2 
2 

16 
34 
4 
1 
1 
6 
4 
1 
t 
1 
5. 
1 
2 

100 
100 

85 
70 
60 
60 
45 
70 

140 
200 

60 
45 
60 

120 
60 
45 
45 
45 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 200 
1 200 
1 020 
1 680 
1 440 

11 520 
18 360 
3 360 
1 680 
2 400 
4 320 
2 160 

720 
1 440 

720 
2 700 

540 
1 080 

78 960 

1942 mali yılı sonunda hüt cenin 764 ncü maddesine mevzu tahsisattan Meriç su işleri için alınmış olan 
(E) cetveline dahil hizmetlerden henüz bitmemiş ve 1943 malî yılı içinde de devam edecek olan vazi

feleri gösterir kadro cetveli 

614 5 Meriç su işleri Şube müdürü (Y. Mü
hendis) f*İ 
Kısım mühendisi (Y. Mü
hendis) '[*] 
Mühendis veya fen me
muru [*] 
Ressam [*] 
Kâtip ve muhasip 

1 

1 

1 
1 
1 

300 

210 

170 
170 
85 

12 

12 

12 
12 
12 

3 600 

2 520 

2 040 
2 040 
1 020 

Müteferrik müstahdemler 

Şoför 
, Odacı 

85 
45 

12 
12 

1 020 
540 

12 780 

[*] 1şaretliler ihtisas mevkiidir. 



- 3 6 
Tatbik edilen kadroya tut mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Demiryollar ve limanlar inşaat reisliği 1943 senesi (E) cetveli kadrosu 

615 2 înşaat ve işletme mal- Demiryol ve liman müte-1 
zemesi bedelleriyle bu hassısı (ecnebi) 
işlere ait her türlü Mühendis (ecnebi) 
masraflar » » 

K. Mühendisi (ecnebi) 
Sıhhat müfettişi (Dr.) 
Sürveyyan 

Depo memuru 
Fiş » 
Kayit » 

» » 
Santralci 

» 
Şoför 

» 

Başkopyaeı 
Kopyacı 

"» muavini 
Pansımancı 

» 
Kaloriferci 
Sıhhiye sürveyyan] 
Puvantör 

Muakkip 

Demiryol la r mütehassısı 
•ecnebi) 

1 
2 
2 
1 
1 
9 
35 
54 
13 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
5 
9 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
•> 
2 

T-l 

1 
1 

500 
500 
400 
500 
300 
140 
120 
100 
85 
75 
120 
120 
120 
100' 
100 
85 • 
75 
140 
120 
100 
100 
7-5 
60 
100 
75 
100 
100 
100 
85 
75 
75 
60 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Fevkalâde zam 

700 
600 

6 
6 

6 000 
12 000 
9 600 
6 000 
3 600 
15 120 
50 400 
64 800 
13 260 

900 
2 880 
2 880 
1 440 
2 400 
1 200 
3 060 
1 800 
8 400 
12 960 
14 400 
1 200 
1 800 
720 

1 200 
900 -

1 200 
1 200 
1 200 
5 100 
1 800 
1 800 
720 

251 940 
37 603 27 

289 543 27 
~ = = = = 

4 200 
3 600 

7 800 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hizmet* 
Beheri müddeti 

Memuriyet uiîvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Ereğli Liman inşaat işlerinde çalışanlara ait (E) cetveli kadrosu 

615 12 2214 sayılı kanuna gö- Liman inşaat: mmtaka 
reOyapılacak Ereğli li- müdürü (Y. Mühendis) 
man masrafları Liman inşaat mmtaka 

müdür muavini (Y. Mü
hendis) 
Liman inşaat kontrolörü 
(Mühendis veya fen me
muru) 
Muamelât memuru 
Kayit memuru 
Malzeme depo memuru 

» » kâtibi 
Fiş memuru 
Muhafız 

1 ,500 

1 400 

3 500 

2 800 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 

260 
170 
120 
170 
120 
120 
60 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Fevkalâde zam . 

1 820 
1 190 
1 680 
1 190 
840 
840 

1 680 

15 540 
2 050 37 

Yekûn 17 590 37 

Not : -Bu kadrolarda istihdam edileceklere 4178 sayılı kanun gereğince fevkalâde zam verilecektir. 

Nafıa Vekâleti Yapı ve imar işleri reisliği 1943 malî yılı (E) cetveli kadrosu 

616 Yapı ve imar işleri, 
inşaat, istimlâk ve esas
lı tamirat masrafları 

Kontrol kısmı: 
Kontrol şefi: Y. Mühen
dis veya Y. Mimar (ihti
sas mevkii) 
Y. Mühendis veya Y. Mi
mar (mütehassıs) (ihti
sas mevkii) 
Y Mühendis veya Y. Mi
mar (ihtisas mevkii) 

Y. Mühendis veya Y. Mi
mar 
Mühendis, mimar, fen 
memuru veya ressam 

» » 

1 300 

2 400 

3 170 

12 

12 

12 

3 600 

9 600 

2 
2 
4 
1 

300 
260 
210 
170 

12 
12 
12 
12 

7 200 
6 240 
10 080 
2 040 

6 120 

1 260 
2 170 
1 120 

12 
12 
12 

1 3 120 
4 080 
1 440 
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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 

Kessam 
Tesisat bürosu kalorifer 
teknisyeni (ihtisas mevkii) 
Elektrik teknisyeni (ihti
sas mevkii) 
Kalorifer tesisatçısı 
Sürveyyan 

» 
» 
» 
* 

-

1 

1 

1 
1 
3 
3 
3 

15 
20 

66 

85 

210 

210 
350 
170 
140 
120 
100 
75 

12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Fevkalâde zam 

1 020 

2 520 

2 520 
4 200 
6 120 
5 040 
4 320 

18 000 
18 000 

115 260 
17 059 32 

Muamelât kısmı: 
Muamelât memuru 

Daktilo 

Kopyacı 

Sürvevyan 

132 319 32 

120 
100 
85 
75 

120 
100 
75 

100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

440 
200 
040 
800 
440 
600 
900 
200 

• * : ' 

2 140 
2 120 

Zam farkları 

8 
8 

13 620 
2 554 80 

16 174 80 
=:r=rr rr = 

2 240 
1 920 

4 160 

615 12 22.14 sayılı kanuna gö- Liman inşaat nımtaka 
re yapılacak Ereğli li- müdürü (Y. Mühendis) 1 500 
man masrafları Liman inşaat m in taka. 

müdür muavini (Y. Mü
hendis) 1 400 
Liman inşaat kontrolörü 

3 500 

2 800 



38 
Tatbik edilen kadroya ait 

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

mas-
; .'; .> ". 

Memuriyet unvanı 

(Mühendis veya fen me 
muru) 
Muamelât memuru 
Kayit memuru 
Malzeme depo memuru 

» » kâtibi 
Fiş memuru 
Muhafız 

618 Ankara Gençlik parkı Başbahçıvan 
masrafları 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 

1 

260 
170 
120 
170 
120 
120 
60 

Hizmet 
müddeti 
Ay 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Fevkalâde 

210 12 
Fevkalâde 

Gün 

zam 

zam 

Tutarı 

1 820 
1 190 
1 680 
1 190 

840 
840 

1 680 

15 540 
2 050 37 

17 590 37 

2 520 
278 76 

2 798 76 

1943 malî yılı ecnebi mütehassıs ve mühendisler kadrosu 

622 1 Ücretler Yapı ve imar işleri 
Ecnebi mütehassıs 

5> » 

» » 
! " W • * "' 

reisliği: 
1 1150 
1 1150 
1 600 

12 
12 
12 

13 800 
13 800 
7 200 

34 800 

Şose ve köprüler reisliği: 
Yüksek mühendis (ecnebi) 2 500 

1 400 
12 
12 

12 000 
4 800 

16 800 

624 Hafriyat masrafları Tarih kurumu: 
Yüksek mimar 
mevkii) 
Ressam 
Fotoğrafçı 
Şoför 

(ihtisas 
1 
1 
1 
•2 

260 
170 
200 

75 

12 
12 
12 
12 

3 120 
2 040 
2 400 
1 800 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf t e r t i b i ^ Beheri mü4<Jeti 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı, Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Topoğraf (ihtisas mevkii) 1 210 12 2 520 

11 880 
Fevkalâde zam 1 543 08 

13 423 08 

İKTİSAT VEKALETİ 

1943 malî yık İktisat Vekâleti bütçesinin (E) cet veline dflhil 634 ncilfaslın 3 ncü maddesine dahil 
634 ncü faslın 3 ncü maddesine konıdan tahsilim ücretleri mrümek ve 1. VI. 1943 sonuna kadar 

muteber olmak üzere muvakkat müstahdemlere ait kadro 
634 3 Muvakkat müstahdem- Fiş memuru 

ler ücreti » » 
1 
1 
2 

80 
75 
M 

12 
12 
12 

960 
900 

1 440 

3 000 
Fevkalâde zam 663 96 

3 963 96 

İktisat Vekâleti 1943 yılı bütçesinin 650 nci fashndaki tahsisattan ücretleri ödenmek üzere 51 aded 
modelci, memur ve ustaya ait 12 aylık kadro 

650 Sanat modelleri satın Modelci 1 140 12 1 936 68 
alınması, dağıtılması Bölge tezgâh takip me-
masrafları muru 2 210 12 5 597 52 

» » 2 170 12 4 685 52 
Ba^usta 6 140 12 11 620 08 
Şef usta 25 120 12 41 532 
Usta 15 100 12 21 483 

86 854 80 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

İktisat Vekâleti İş dairesine bağlı İşçi sigortalan hazırlık teşkilâtı» nm 1943 yüına mahsus kadro
sudur 

653 İşçi sigorta idaresi mas- Daktilo - müsevvit 1 120 12 1 400 
rafı ile 3008 sayılı ka- » 2 75 12 1 800 
nunun » 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 mıntakalardaki 
İktisat müdürlükleri teşkilâtında dahi istihdam edilebilirler. 

2 — Bu kadro 1 haziran 1943 tarihinden muteberdir. 

1943 malî yılı İktisat Vekâleti bütçesinin (E) cetveline dahil 656 net faslın 1 nci maddesine konan 
tahsisattan ücreti verilmek ve 1. VI. 1943 tarihinden 31. V . 1944 sonuna kadar muteber olmak üzere 

210 lira ücretli bir tercümana ait kadro 

656 1 Ücretler Tercüman- 1 210 12 2 520 
Fevkalâde zam 278 76 

2 798 76 

MÜNAKALÂT VEKALETİ 

1943 malt yılında nakil vasıtalarında çaUşUrılacak muvakkat müstahdemlere ait kadro 

681 1 liman idarelerinin de- Bekçi 2 40 12 " 960 
niz nakil vasıtalarının Deniz şoförü ' 1 75 12 900 
satın alma, yaptırma iş- Gemici 4 40 12 1 920 
letme, onarma.... Deniz şoförü 1 80 12 960 

Hkmst 
Beheri m ^ Ü t i 

Memüriye£*unvanı Âded Lira K. Ay Gün Tutarı 
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Tatbik edilen kadroya ait 

raf tertibinin 
F. M. Unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Gemici 40 12 480 

Fevkalâde zam 
5 220 
1 050 

6 270 

Yüksek Deniz ticareti mektebi mektep gemisi, kotrası ve motörü mürettebatının 1943 malî yılı kadrosu 

682 1 Umumî masraflar Reis veya kaptan 
Deniz şoförü 
Serdümen 

» 
Makine lostromosu 
Tayfa 
Ateşçi 
Hastabakıcı 
Kamarot 
Lokantacı 
Aşçı (yamağiyle beraber) 

1 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
1 
1 
2 
1 

22 

100 
70 
55 
50 
55 
40 
45 
50 
50 
50 
80 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Fevkalâde zam 

1 200 
840 
660 
600 
660 

3 840 
2 160 

600 
600 

1 200 
960 

13 320 
2 676 

15 996 

683- Devlet Reisine ait de-
niz nakil vasıtalarının 
her türlü yaptıı 
tm alma, ve . . . 

ma, sa-

Savarona yatı: 
Başkaptan 
ikinci kaptan 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Başmakinist -
ikinci makinist 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Buz makinisti 
Elektrik mütehassısı 
Doktor 
Ertuğrul Yatı: 
Kaptan 
ikinci kaptan 
Üçüncü » 
Başmakinist 
ikinci makinist 
Üçüncü » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 

r-i 

1 
1 
1 

400 
210 
140 
120 
400 
210 
140 
120 
120 
400 
260 

260 
170 
120 
260 
170 
120 

12 
12 
12 
12 
12 -
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

4 800 
2 520 
1 680 
1 440 
4 800 
2 520 
3 360 
2 880 
1 440 
4 800 
3 120 

3 120 
2 040 
1 440 
3 120 
2 040 
1 440 



P o: • e+ P i r 1 as cT ® cf: £: ^ "s ^ S» PT -w P. B > P P CD ^ c* çe, o O S* p o M . o, ^ t? 

! g * srfr & §rB. i 3 E s g* g S * -g ^ I İ 2 : I İ S 2 İ . I I . . .. i- g. İ 
P £ : 

.S S 
W Q Pî: 

p 

V 
3 P 
*-* 
o 
!"+• 

P şka 

S P 
ı-S 

p 

p 
-i 
p 
3 
§ 

CD 
t-* 

O 
r-t-a> f—> 

£ 2. 
«7T 

£ 
P 

? 
o 

P 
C5 

O ruc 

£ 

g 
1 

P 

CD 

M 

P N P fi 

r> 50 

8 

o 

8 !T 

P 
P 

o 

" ( - » C O 0 0 O 3 M I — ı H Ol M M H 

-3 rf^ t£> rf^ 
oı o en o ı 

O QO *> rf». < 3 > O 
cn cn o . m ox o 

tsû to tsû to K» to to to to .M ro 

S S H ^ S j c S r J - ^ o t f ^ o ^ t o O ı f k M t a t o o o t a o o o o o ' O o o o o o o o o o o o 

fflO)OîS)0010i»)(Bty t- i -Ol C n O J ( » O O O O W M ^ H O l 0 1 - 1 
o o o o o o o c n c n o o o o ı o o r o o o o o o o o o c n 

U- i U UP^ t * t i ) I L_L L U i t U_i L„J U ^ ^a i i m •, L ^ ' it I__i L^I U_i u ^ ı ' L ^ İ U_l IMJL u i 

M h i h ' U I I - i K H i M M a i f k H I - ' H l - i M H M M t O M 
^ ^ ^ « İ M K I ^ O t t O ^ O t O O f f l C O O ' M t O c f l O O f r O S O l O O O C Û 
W r f ^ t O t s O O O C ^ O t > O ^ I > O O O t O I > 3 0 0 l > 3 0 0 ^ a o t O O O O O 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

— 43 

Memuriyet unvanı 

Kamarot 

» 
Aşçı 

» yamağı 
Acar motörü : 
Kamarot 
Usta gemici 
Gemici 
Sakarya motörü : 
Kamarot 
Gemici 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutarı 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
2 

1 
3 

134 

50 
40 
30 
70 
,20 

60 
50 
40 

50 
40 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

Fevkalâde zam 

600 
480 
720 
840 
240 

720 
600 
960 

600 
1 440 

137 040 
22 841 

159 881 

16 temmuz 1943 tarih ve 2/20297 sayılı İcra VeUilleri Heyeti karariyle kabul buyurulan ve ancak 
1942 kadrosuna nazaran 1943 senesi için ücretleri sehven noksan gösterilmesi hasebiyle 1 haziran 
1943 tarihinden itibaren tatbik mevkiinden kaldırılacak olan Devlet Reisine ait yatlardan Savarona 

yatma ait 1943 malî yılı kadrosudur 

Savarona yatı : 
Marangoz 
Gemici 
Kazan lostromosu 
Tornacı 

1 
15 
2 
1 

75 
50 
80 
85 

12 
* 12 
12 
12 

Fevkalâde zam 

900 
9 000 
1 920 
1 020 

12 840 
2 553 

Yekûn 15 393 

1943 malî yılında Devlet Reisine ait yatlardan Savarona yatında 1. VI .1943 tarihinden itibaren 
çalıştırılacak olan müstahdemlere ait kadro 

Savarona yatı 
Marangoz 
Gemici 
Kazan lostromosu 

1 
15 
2 

80 
55 
100 

12 
12 
12 

960 
9 900 
2 400 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

— 44 — 
I Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Tornacı 90 12 1 080 

14 340 
Fevkalâde zam 2 834 

Yekûn 17 J74 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

721 Ş Muvakkat müstahdem- Fiş memuru 
ler ücreti 

1 65 6 F. zamla 466 92 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir. 

737 1 Mücadele umumî mas
rafları 

Zirai mücadele memuru 
» » 

Zirai mücadele makine 
baştamircisi 

» » 
Zirai mücadele baamu-
akkihi 

» » 
Zirai mücadele muakkibi 

» » 
Muhafız \ 

1 
12 

1 
6 

3 
7 

;32 
29 
3 

120 
85 

120 
100 

100 
85 
75 
60 
85 

12 
12 

12 
6 

12 
12 
12 
12 
12 

1 661 28 
14 624 64 

1 661 28 
4 296 60 

4 296 60 
8 531 04 

34 440 96 
25 017 72 
3 656 16 

98 186 28 

Çoeuk zammından da istifade ettirilecektir. 

737 2 Merkez mücadele ensti
tüsü ve mücadele istas
yonları 

Hazırlayıcı 
Şoför 
Müvezzi 
Gece bekçisi 
.Arabacı 
Bekçi 
Yetiştirici 
Mesul muhasip 
Hademe 

1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

85 
100 
50 
60 
50 
50 
75 

120 
50 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 218 72 
2 864 40 
2 880 96 

862 68 
720 24 
720 24 

1 076 28 
1 661 28 
2 160 72 



-

ta tbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

P. M. Unvanı 

" 

738 1 Tarla ziraati, ıslâh, de
neme, üretme, temizle
me, tohum tedarik ve 
tecrübe işleri umumî 
masrafları 

-

739 1 Bahçe ziraati işleri ve 
müesseseleri 

-. 

. 

- 4 5 -

Beheri 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

îşçi 3 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

J50 12 

Fevkalâde zamla 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir. 

Mesul muhasip 
Teknisyen -

» 
» 

Lâborent 
» 

Kimyager 
Ambarcı 

6 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

120 
100 

75 
120 

50 
75 

200 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

100 12 

Fevkalâde zamla 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir. 

Yonca yetiştirme fen me-
memuru (ihtisas) 

Meyve işleri müessese
leri müdürü 
Meyve işleri müessese
leri müdürü 
Tekniker 

:» 
:» 
» 

Muamelât memuru 
Meyve işleri ve müessese
leri mutemet ve kâtibi 
Meyve işleri ve müessese
leri mutemet ve kâtibi 
Hesap işleri memuru 
ve kâtibi 
Yetiştirici 

>> yamağı 
> » 
» » 

Muakkip 
Yanaşma 

» 
» 
» 
fc 

1 

3 

1 
3 
2 

23 
26 

1 

2 

13 

2 
.17 

17 
11 

1 
15 
17 
24 
33 
25 
2$ 

170 

260 , 

170 
120 
100 
85 
75 
85 

85 

75 

75 
70 
50 
45 
50 
30 
40 
35 
30 
25 
20 

Tutarı 

2 160 72 

16 326 24 

9 967 68 
2 864 40 
3 228 84 
3 322 56 

725 04 
1 076'28 
2 666 04 
1 432 20 

25 283 04 

• 

11 F. zamla 2 147 53 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

10 388 88 

2 342 76 
4 983 84 
2 864 40 

28 030 56 
27 983 28 

1 218 72 

2 437 44 

13 991 64 

2 152 56 
17 085 
12 244 08 
7 139 88 

600 20 
6 525 
8 185 50 

10 132 80 
11 962 50 

* 7 552 50 
6 200 



Tatbik edilen kadroya ait mas-
; raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

-
' 

< 

741 1 Kauçuk bitkileri, ıs
la lı, tecrübe, deneme ü-
rctmc ve imal işleri 
umumî mas. 

742 1 Pamuk umumî masraf
ları 

743 1 Zirai kombinalar 

? 

-

- 46 -

Memuriyet unvanı 

Makinist 
Daimî amele 

» » 
» » 
» » 
» » 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 50 
17 
24 
33 
25 
25 

40 
35 
30 
25* 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

12 
12 
12 
12 
12 

20 12 

Fevkalâde zamla 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir. 

Müdür (İhtisas) 
Kimyager » 
Kauçuk imalâthane 
ustabaşısı 
Lâstik imalâthanesi 
ustabaşısı 
Ebonit ustabaşısı 
Muhasip ve kâtip 
Çiftçi başı 
Bekçi 
Hademe 
Makinist 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

400 
300 

200 

200 
200 
140 
70. 
50 
40 

12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

120 12 

Fevkalâde zamla 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir. 

Teknik müşavir 
Müşavir 
Doktor 
Mutemet 
Veznedar 

1 
1 
2 

' 3 
2 

500 
300 
100 
75 

11 
11 
12 
12 

75 12 

Fevkalâde zamla 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir. 

Teknik müşavir (ihtisas) 
Müdür muavini 
Muhasebe şefi 
Tahakkuk memuru 
Mutemet 
İdare memuru 
Tahsildar 
Fiş menim 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

400 
300 
170 
100 
85 * 
85 
85 
85 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 

120 04 
1 637 10 
2 026 56 
2 392 50 
1 510 50 
1 240 

192 948 24 

5 319 60 
3 994 32 

2 666 04 

2 666 04 
2 666 04 
1 936 68 
1 005 

725 04 
1 160 16 
1 661 28 

23 800 20 

6 745 75 
3 991 46 
2 864 40 
2 228 84 
2 152 56 

18 983 01 

• * 

5 319 60 
4 354 32 
2 606 76 
1 612 20 
1 398 72 
2 437 44 . 
1 218 72 
2 437 44 



47 — 
Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Daktilo 
» 

Santral memuru 
Odacı 

Beheri 
Aded Lira K. 

5 75 
4 60 
1 60 
2 45 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

12 
12 
12 
12 

Tutan 

5 381 40 
3 480 48 

870 12 
1 305 12 

32 422 32 

744 Veteriner mücadele u-
mumî masrafları 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir. 

Kimyevi müstahzarat lâ-
boratuvarı mütehassıs baş-
kimyageri 
Bulaşık hastalıklar müte
hassısı (ihtisas mevkii) 
Kılinik mücadele veteri
neri 

» » 
»- mütehassısı 

. » » 
» » 

Ayniyat memura 
Steno daktilosu 

» » 
Kâtip ve mutemet 
Marangoz 
Daktilo 
Laboran 
Daktilo 
Laboran 
Hademe 

» 
» 

Bekçi 

1 

1 

2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

- 2 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
2 

600 

400 

140 
100 
170 
140 
100 
100 
100 

85 
85 
80 
75 
75 
60 
50 
50 
45 
30 
20 

10 

10 

2 
2 

10 
10 -
10 
10 
10 
10 
10 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
12 

6 632 

4 433 

645 56 
477 40 

1 952 30 
1' 613 90 
2 387 
2 387 
1 193 50 
1 015 60 
2 031 20 
1 147 44 
1 147 44 
2 690* 70 
1 437 80 

600 20 
720 24 

2 175 20 
435 
595 20 

36 722* 80 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir. 

745 1 Aygır depoları Organizasyon mütehassısı 
Antrenör 

.» yamağı 
Başbinici 

» 

1 
1 
1 
6 
1 

120 
85 
60 
50 
50 

10 
10 
10 
10 ' 
9 

1 384 40 
1 015 60 

718 90 
3 601 20 

540 18 



— 48 — 
Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Binici 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutarı 

6 
10 
3 

17 
7 
6 
6 

45 
40 
40 
35 
30 
35 
30 

10 
10 
9 

10 
10 

9 
9 

3 262 80 
4 815 
1 300 05 
7 177 40 
2 537 50 
2 279 88 
1 957 50 

30 590 41 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir, 

745 3 Sığır yetiştirme işleri Sığır yetiştirme mütc 
vo müesseseleri hassısı 

» » 
Steno daktilosu 
Mesul muhasip 

» » 
Steno daktilo 
Mesul muhasip 

» » 
İdare memuru 

» » 
Çiftçibaşı 
Marangoz 
Daktilo 

» 
Başbakıeı 

» 
Çiftçibaşı 
Marangoz 
Aşçı 
Süthane ustası 
Arabacıbaşı 
Marangoz muavini 
Çiftçi 
Bakıcı 
Arabacı 
Bakıcı 
Hademe 
Çiftçi 

» 
Bakıcı 1 

1 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.-. 1 
2 
1 
o 

1 
6 
8 
8 
2 
4 

14 
15 
4 

120 
100 
100 
100 

85 
85 
85 
85 
85 
85 

120 
80 
60 
60 
60 
85 
60 
60 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
30 

30 
30 
20 

10 
10 
2 

10 
12 
2 

10 
3 

12 
10 
10 
12 
12 
2 

12 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
12 
12 
12 
12 

12 
10 
12 

1 384 40 
1 193 50 

238 70 
1 198 50 
1 218 72 

203 12 
1 015 60 

304 68 
2 437 20 
1 015 60 
1 384 40 
1 147 44 

862 68 
143 78 
862 68 

1 015 60 
718 90 
862 68 

1 440 48 
720 24 

1 73a 40 
481 50 

2 889 
4 622 40 
* 622 40 

870 
1 740 

6 090 
5 437 50 
1 190 40 

49 040 50 

Bu kadronun tutarı (1 442 lira 90 kuruştur) Çocuk zammından da istifade ettirilecektir, 



— 49 
Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F. M- Unvanı Mcnmrivet unvanı 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tntan 

Mesul muhasip 
Sığır yetiştirme müte-
•hassısı 

1 120 

260 

692 20 

1 442 90 
28 58 

1 471 48 

Bu kadronun tutarı (692 lira 20 kuruştur). Çocuk saaımından da istifade ettirilecektir, 

746 1 Merinos umumî mas
raflar; 

Merkez 
Muhasebe memuru 
Asistan 
Daktilo 

» 
Kâtip 
Hademe 

Merinos mütehassısı 
(İhtisas) 
Mesul muhasip 
Merinos yetiştirme 
bölge şefi 
Merinos yetiştirme 
mütehasısı (İhtisas). 
Çayır ve mer'a mü
tehassısı (İhtisas) 
Merinos asistanı 

» » 
Merinos yetiştirme 
ziraat asistanı 
Merinos yetiştirme 
asistanı 
İdare memuru ve mu
temet 
Mutemet ve kâtip 
Ambar memuru 
Ayniyat » 
Mutemet ve kâtip 
Laboran 
Merinos kâtibi 
Veznedar 
Daktilo 

» 
]3aşmakinist 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
85 
85 
75 
75 
50 

Bölgeler 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
İ 

400 
210 

210 

170 

170 
170 
150 

120 

120 
1 

75 
85 
75 
75 
75 
70 
60 
75 
60 
50 

120 

12 
12 

. 12 
12 
12 
ne 

I 

2 
12 

12 

12 

12 
12 
12 

12 

2 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 

1 432 20 
1 218 72 
1 218 72 
1 076 28 
1 076 28 

725 04 

' i 1 ' 

886 60 
2 798 76 

2 798 76 

2 342 76 

2 342 76 
2 342 76 
2 074 44 

1 661 28 

276 88 

1 076 28 
1 218 72 
1 076 28 
2 152 56 
1 076 28 
1005 

862 68 
1 076 28 

862 68 
1 440 48 
1384 40 



— 50 — 
Tatbik edilen kadroya ait mas- ' •' Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Dülger 
Marangoz 
Ziraat makinisti 
Araba tamircisi 
Saraç 
Kâhya 
Nalbant 
Bahçivan 
Arabacı 
Kantarcı 
Laboraıı 
Korucu 
Kalfa 
Arabacı 
Z. Makinist muavini 
Ahırcı 
Keçeci 
Ziraat amelesi 
Oobaıı 
Ziraat amelesi 
Hademe 
Çoban 
Araba tamircisi 
Ahırcı 
Odacı 
Sağıcı 
Döl çobanı 
Atlı gardiyan 
Arabacı 
Odacı 

» 

1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
o O 

4 
3 
1 
1 

15 
"6 

10 
2 
6 
1 
1 
o û 

6 
6 

15 
5 
3 

.3 

100 
100 
75 
70 
70 
70 
70 
70 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
25 
65 
60 ' 
40 
30 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
ıo 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
12 
12 
12 

1 193 50 
1 193 50 
2 690 70 

837 50 
837 50 

1 675 
837 50 
718 90 
600 20 
600 20 
600 20 

1 200 40 
1 800 60 
1 926 
1 444 50 

481 50 
481 50 

7 222 50 
2 889 
4 222 

844 40 
2 533 20 

362 50 
362 50 

1 087 50 
2 175 
1 812 60 . 

14 007 20 
4 313 40 
1 733 40 
1 305 

101 493 28 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir. 

747 2 Ziraat teknik okulları Fennî tesisatçı . . 1 400 11 4 876 30 
; •Ustabaşı 2 300 11 7 322 92 

' -' Desinatör 2' 150 11 3 803 14 
Sürveyyan 2 150 11 3 803 14 

,, Daktilo 1 120 11 1 522 84 

Fevkalâde zamla 21 328 34 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir-, 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

— 51 — 
Hizmdt 

Beheri müddeti 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Makinist 
Çiftçibaşı 
Koyun kâhyası 
Hayvan bakıcısı 
Bağcı 
Bahçıvan 
Fidancı 
Demirci 
Marangoz 
Arabacı 
Korucu 
Aşçı 
Çamaşırcı 
Hademe 

3 
3 
3 
3 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
6 

100 • 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
75 
20 
20 
30 
25 
20 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

3 580 50 
2 156 70 
2 156 70 
2 156 70 
2 156 70 
2 156 70 
2 156 70 
2 156 70 
2 690 70 

744 
744 

1 087 50 
1 812 60 
1 488 

27 244 20 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir. 

747 3 Teknik bahçe ok ulları Şoför ve makinist 
Aşçı 
Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 
Bekçi 
Marangoz 
Bahçıvan 

» 
» yamağı 

Hademe • 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

85 
60 
30 
30 
40 
40 
85 
80 
50 
30 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

3 046 80 
2 156 70 
1 087 50 
1 087 50 
1 444 50 
1 444 50 
3 046 80 
2 868 60 
1 800 60 
1 087 50 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir. 

19 071 

leri ihtisas okulu ve 
makinist okulları 

Mütehassıs Öğretmen 
» » 

Mutemet 
Ambar memuru 
Atelye şefi 
Daimî işçi 
Odacı 
Aşçı 
Doğramacı 
Elektrik kaynakçı 
Torna ustası 
Montajcı 

ustası 

6 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1. 
1 
2 

120 
40 
75 
75 

125 
30 
30 
60 
80 
80 
80 
80 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

8 306 40 
580 08 

1 076 28 
1 076 28 
1 730 16 
1 305 

870 
870 12, 

1 147 44 
1 147 44 
1 147 44 
2 294 88 

.H 



f atbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

-

747 5 Ziraat kuraları ve koy 
eğitmenleri 

* 

748 11 Enstitü laboratuvarla-
vı ve tatbikat bahçeleri 
malzeme ve işletme 
masrafları 

— & -~ 

Memuriyet unvanı 

Tamirci 
Çamaşırcı 
Muvezzi 
Gece bekçisi 
Bahçıvan 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 80 
1 
1 
1 
1 

30 
40 
40 
30 

Hîamet 
müddeti 
Ay Gün 

12 
12 
12 
12 
12 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir, 

Köy eğitmenleri yetiş
tirme kursları müfettişi 
Köy eğitmenleri yetiş
tirme kursları şefi 
Köy eğitmenleri yetiş
tirme kursları şefi 
Köy eğitmenleri yetiş
tirme kursları daimî 
işçici 

Çocuk zammından d 

Fizyoloji mütehassısı 
veterineri' 
Haşap sanayii mütehas
sısı ! (İhtisas) 
Türk Siyasal ilimler 
muallimi 
Meteoroloji muallimi • 
Matematik » 
Teknik .mekanik mu
allimi 
(füreş, boks ve eskirini 
muallimi 
Mütehassıs meyveci 
Dekanlıklar tasnifeisi 

» ' • » 

Kantarcı 
Enstitüler ressamı 
Tahnit ustası 
Çiftçi başı 
Şarapçılık ustası 
Kjr bekçisi 

1 

1 

2 

15 

260 

85 

75 

20 

12 

12 

12 

12 

x istifade ettirilecektir. 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 

500 

400 

170 
170 
170 

170 

75 
100 
100 
60 
60 

100 
100 
60 
50 
45 

12 

12 

12 
12 
12 

12 

12 
12 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 

1 061 82 
435 
580 08 
580 08 
435 

24 633 50 
= » = = = 

3 462 96 

1 218 72 

2 152 56 

4 464 

11 298 24 

. • 

7 359 

5 219 60 

2 342 76 
2 342 76 
2 342 76 

2 342 76 

1 256 28 
1 432 20 
5 215 65 

797 61 
870 12 

1 432 20 
1 432 20 

870 12 
725 04 
652 56 



f atbik edilen kadroya, ait mas
raf tertibinin 

P M. Unvanı Memuriyet unvanı 

Soğuk hava tahriki ci
hazı makinisti 
Soğuk hava tahriki ci
hazı makinisti 
Hangardı 
.... ...... .. ..- .,.- 63at«*-> 

^ 
Hizmet 

Beheri müddeti 
Aded Lira K. Ay Gün 

1 

1 
1 

. • 

60 12 

50 12 
30 12 

Fevkalâde zamla 

Tutarı 

870 12 

725 04 
435 

38 763 78 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir. 

?48 13 .Di ger masraflar 

Lektör 1 170 7 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir. 

Marangoz ustabaşısı 1 120 12 
» ustası 1 90 12 

Demirci ustabaşısı 1 120 12 
» ustası 1 50 12 

Tornacı » 1 60 12 
Tamirci 1 70 11 
Kunduracı ustası 2 70 12 
Revir yardımcısı 1 50 12 
Kaloriferci 1 60 12 
Muakkip 1 70 11 

Fevkalâde zamla 

1 366 61 

1 661 28 
1 289 88 
1 661 28 

725 04 
870 12 
921 25 

2 010 
725 04 
870 12 
921 25 

11 655 26 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir, 

754 1 Yerli, yabancı müte- Mütehassıs (ecnebi) 
hassıslar ve tercüman- Mütehassıs şef 
lar ve ustabaşılar ve Tercüman 
büro » 

» 
Daktilo [1] 

Mcnebi profesör 
Müze mütehassısı 
Tercüman 

1 350 
1 260 
1 300 
1 260 
1 210 
1 150 
1 90 

Enstitü 

1 978 08 
1 300 
1 260 

12 
12 
10 
2 

10 
12 
12 

12 
11 
12 

4 2ÖÖ 
3 726 96 
3 628 60 

621 16 
2 562 30 
2 074 44 
1 289 88 

11 736 90 
3 991 46 
3 726 96 

[1] İki yabana dü bilmesi şart» 



Tatbik edilen kıdU-oya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

Hiemcfc 
Belıeri müddeti 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün. Tutarı 

Tercüman [*J 
Tercüman [**] 

[*] Ayrıca on lira 
[**] Ayrıca beş lira 

1 170 2 
1 170 12 

müktesep hak verelir 
müktesep hak verilir 

434 46 
"\ _ 2 606 76 

40 589 94 
20 
60 

40 669 94 

Ecnebiler hariç diğerleri çocuk zammından istifade ettirilecektir. 

762 1 Köy kalkınma umumî Tasnif memuru 
masrafları » » 

Od acı 

1 85 
2 75 
7 60 
6 50 
2 35 

12 
12 
12 
12 
12 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir. 

1 218 72 
2 152 56 
6 090 84 
4 '350 24 
1 015 20 

14 827 56 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ 

Hava meydanları inşaah işlerinde istihdam edilecek mıtvakkiıt müstahdemlere ait kadro 

S15 Hava meydanlariyle Başmakinist 
yolları ve depoları in- Makinst 
saati » 

» ve şoför 
» » 
» • ' » 

Sürveyyan 

1 
2 
6 
4 

11 
8 

11. 
3 
2 
6 

200 
200 
150 
130 
120 
100 

85 
75 

150 
120 

1 333 02 
2 666 04 
6 223 32 
3 597 84 
9 137 04 
5-728 80 
6 702 96 
1 614 42 
2 074 44 
4 983 84 

54 44 061 72 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F. M. Unvanı 

— 55 — 

Memuriyet unvanı 

Iîiamet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Başmakinist 
Makinist 
Şoför makinist 

» » 
» » 

Sürveyyan 
» 

1 250 
2 200 
8 120 
9 100 
8 85 
4 150 
7 120 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

1 500 
2 400 
5 760 
5 400 
4 080 
3 600 
5 040 

27 780 

Harp Akademisinde tank 
defi tabyesi öğretmeni 
İngiliz binbaşı s r ] 828 12 9 936 

KARARNAME SURETİ ' 

Karar sayısı : 3/109 

Sofya Ateşi mi lterliğinde mahallî matbuat ve neşriyatı takibetmek üzere 1943 malî yılı başından 
itibaren 59 lira aylık ücretle bir tercüman istihdam edilmesi, Millî Müdafaa Vekilliğinin 29 . V I . 
1943, 6 . V I I I . 1943 tarihli ve 94648, 219,668,11152 sayılı tezkereleriyle yapılan teklifleri ve Maliye 
Vekilliğinin 17 . V I I I . 1943 tarihli ve 4977, 6248 sayılı mütalâa nameleri üzerine icra Vekilleri He
yetince 3 birinci kânun tarihinde kabul olunmuşturr. 

Reisicumhur 
tSMETlNÖNÜ • 

Daktilo 1 140 12 1 680 

S23 2 Hava Teknik müşavir 

55 B Yabancı mütehassıs ve, öğretmen 
müstahdemlerle tereü- » 
nıaıtların ücretleri » 

1 1432 24 

. 2 1307 14 
3 1056 93 
1 736 58 
2 507 54 
4 432 16 
8 358 08 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

17 186 88 
31 371 36 
38 049 48 
8 838 96 
12 18a 96 
20 743 68 
34 375 68 

21 162 747 

823 3 M. M. V. Deniz Müs- Deniz Harp Akademisi 
teşarlığı Öğretmen 1 1254 70 12 15 056 40 

823 4 Askerî fabrikalar Ecnebi mütehassıs (As
kerî fabrikalarda istih
dam edilecek) 1 830 50 12 9 966. 
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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 

3132/3483 sayılı kanunlara müstenit ve büyük su işleri için istihdam ediUcek Idr ecnebi mütehmsısvv. 
1943 malî yılına ait kadro cetveli 

Hususi Mütehassıs mühendis 
(Ecnebi) 1 400 10 4 000 [i] 

4424 sayılı kanunla Millî Müdafaa Vekaleti 1943 malî. yılı bütçesinde açılan hususi faslın 33/A mad
desinden karşılanacak kadro 

. I - Proje kısmı: 
Yüksek mühendis 

Desinatçr 
Kâtip 
Daktilo 
Tirajcı 
Hademe 

14670 

2 
2 
7 
1 

r-» 

2 
2 

400 
300 
100 
75 
70 
60 
40 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

4 800 [2] 
3 600 [3] 
4 200 

450 
420 
720 
480 

II - İnşaat kontrol kısmı: 
Büro şefi 
Yüksek mühendis 
Kısım » 
Fennî tesisatçı mühendis 
İdare müdürü (Yüksek 
mühendis) 
Muhasebe memuru 
Daktilo 

1 
12 
2 
4 

1 
1 
2 

600 
500 
300 
300 

300 
210 
100 

6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 

3 600 
36 000 
3 600 
7 200 

1 800 
1 260 
1 200 

1 > 
1 
1 
M 4 
1 
) 

69 330 

Ücretli istihdam edildiği halde fevkalâde zam verilmiyecektir. 

[1] 1. Vlll .1943 tarihinden itibaren on aylıktır. 
[2] thtisas yüksek mimar olabilir. 
[3] Yüksek mimar olabiMr. 
[4] Yüksek müh&ndis ihtisas mevkii 



. - 5 7 — 
Tatbik edilen kadroya ait mas- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Unvanı Memuriyet unvanı Aded Lira İL Ay Gün Tutarı 

Harman bekçici 15000 40 3 2175 300 
» » 10000 50 3 1812 600 

3 987 900 

Not ; 4178 savılı kanun mucibince fevkalâde zamdan istifade ettirileceklerdir. 

Müdür 
Kalem şefi 
Kontrolör 

» 
Memur 

.... Kâtip 
Daktilo 

» 
Tevzi memuru ] 
Odacı ' S '[*] 

1 
3 
1 
4" 

12 
5 
4 
4 
2 
4 

400 
260 
260 
210 
140 
100 
100 
85 
60 
45 

400 
780 
260 
840 

1 680 
500 
400 
340 
120 
180 

Senelik 
tutarı 

4 800 
9 360 
3 120 

10 080 
20 160 

6 000 
4 800 
4 080 
1 440 
2 160 

40 5 500 66 000 

Taşra teşkilâtı (Üç aylık) 

Üç aylık 

Tahmin kolu memuru 
» » •» 

ölçü memuru 
» » 

Bölge âmiri (Kontrol) 
•» » 

Toprak mahsulleri 
vergi memuru 
Toprak mahsulleri 
vergi memuru 
Toprak mahsulleri 
tahsil ve iera Me. 

5 000 
2 000 

21 700 
18 500 
2 332 
1 382 

100 

300 

200 

51 514 

100 
- 85 

85 
75 

120 
100 

120 

100 

85 

500 000 
17 000 

1 844 500 
1 387 500 

279 840 
138 200 

12 000 

30 000 

17 000 

4 379 040 

1 500 000 
510 000 

5 533 500 
4 162 500 

839 520 
414 600 

36 000 

90 000 

51 000 

13 137 120 

Not : Gerek merkez gerek taşrada çalıştırılacak olan yukarıdaki memur ve müstahdemlere 4178 
sayılı kanun hükümlerine tevfikan fevkalâde zam verilmiyecektir. ', . • 

[*] Tevzi memurlariyle odacılara fevkalâde zam verilecektir, 



• — 58 — . 
Ta ibik. edilen. kadroya ait -1111*3- Hizmet 

raf tertibinin Beheri müddeti 
IV M. Unvanı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Harman bekçisi 
» » 
» » 

5000 
7000 
3000 

20 
25 
30 

3 
3 
3 

300 000 
525 000 
270 000 

İ 095 000 

Bölge âmiri 400 120 3 144 000 
Yemi memuru 200 120 3 72 000 

216 000 

Not : Bu kadroda çalıştırılacak memurlara 4178 sayılı kanun hükümlerine tevfikan fevkalâde 
zum verilecektir. 

Hususi 4429 Bölge âmiri 150 140 3 65 000 
Memur / ' 2 170 12 4 080 

» {•[*] 1 140 12 1 680 
?%&&£U»V-:; 

68 760 

Not : Bu kadrolarda çalıştırılacaklara 4178 sayılı kanun hükmüne tevfikan fevkalâde zam da veri
lecektir. . . •• x 

Zeytin, çeltik, pamuk 
muhafaza memuru 
Bekçi 
Kontrol memuru 
ölçü » 
Bölge âmiri 
Vergi memuru 
Tahsil ve icra memuru 

100 
300 
25 

800 
300 
400 
200 

85 
50 

120 
100 
140 
140 
100 

2 
2 
2 
2 
2. 
3 
3 

17 000 
30 000 

6 000 
160 000 
84 000 

168 000 
60 000 

1825 525 000 

Not : Bu kadrolarda çalıştırılacak memurlara 4178 sayılı kanun hükümlerine tevfikan fevkalâde 
•zam verilecektir, 

[*] Merkez hür osunda kullanılacaklardır, 
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Tatbik edilen kadroya ait mas

raf tertibinin 
F, -.AL Unvanı Memuriyet unvanı 

Bölge âmiri 
» » 

Ölçü memuru 
Tahmin » 
Vergi » 

» » 
Tahsil ve icra Me. 
Harman bekçisi 

» > 

Beheri 
Aded Lira K, 

1800 120 
600 140 

14500 100 
2800 120 
350 120 
300 140 
350 100 

6500 40 
3000 50 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

Tutan 

432 000 
168 000 

2900 000 
672 000 
84 000 
84 000 
70 000 

260 000 
150 000 

4820000 

Not: Bu kadrolarda çalıştmlacak memurlara 4178 sayılı kanun hükümlerine tevfikan fevkalâde 
zam verilecektir. 

1943 malî yılt gümüş para işleri kadrosu 

Gümüş para 
» » 
» » 

. ; • 

memuru 
»' 
» 

3 
2 
1 

100 
85 
75 

12 
12 
12 

Fevkalâde zam 

3'600 
2 040 

900 

6 540 
1 270 32 

Yekûn 7 810 32 

Tercüman 4 260 9 360 

Hususi 55 Harp akademisi öğret
meni 2 1229 68 10 18 26 069 22 



Tatbik edilen kadroya ait mas
raf tertibinin 

F, M. Unvanı 

- 60 -
Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyet unvanı Âded Lira K,''Ay Gün Tutan 

1942 malî yılının sonunda 3^/34Ş3 sauth kanunlara müstenit (E) cetveline dahil hizmetlerden 
henüz bitmemiş ve 1943 ma$ yihjçtyfle de devam edecek olan vazifeleri ve bunlara 1943 malî yılı 

. için yenidçnJUve edilmiş olanfart gösterir kadro cetveli 

Hususi 3132/3483 .Müdür (Y. Mühendis) n 

Mmtaka müfettişi 
'fr. Mühendis) 
Şube müdürü 
(Yt

; Mühendis) 
Şube müdürü 
(Y. Mühendis) 
Şube müdürü 
(Y. Mühendis) 
Şube müdürü 

J Y ; Mühendis) 
Şube müdürü 
(Y. Mühendis) 
Şube Müdür muavini 
(Y. Mühendis) 
Mmtaka şefi 

' v (Y. îilühendis) 
Mmtaka şefi 
jjİY. Mühendis) 
Kısım mühendisi 
{Y. Mühendis) 
Kısım mühendisi 
(Y. Mühendis) 
Kısım mühendisi 
(Y. Mühendis) 
Kısım mühendisi 
(Y. Mühendis) 
Kısım mühendisi 
(Y. Mühendis) 
Kısım mühendisi 

" (Y. Mühendis) 
Mühendis veya fen 
memuru 

,. • Mühendis veya fen 
memuru 
Mühendis veya fen 
memuru 
Mühendis veya fen 
memuru 

* Mühendis veya fen 
memuru 
Mühendis veya fen 
memuru 
Mühendis veya fen 
memuru 
Fen memuru 

» > 

1 

1 

1 

5 

ıı 
3 

1 

3 

1-

2 

•[*] ı 

6 

13 

1. 42 

1 16 

| 26 

1. ı 
I 22 

|" 30 

1 17 

1 5 

14 

25, 
2 

25 

500 

500 

500 

400 

300 

260 

210 

260 

400 

300 

300 

260 

210 

370 

140 

120 

260 

210 

170 

140 

120 

100 

85 
100 
85 

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 

6 000 " 

6 000 

6 000 

' 28 800 

39 600 

9 360 
t 

2 520 

9 360 

4 800 

7 200 

3 600 } [1] 

18 720 

32 760 

85 680 

26 880 

37 440 

3 120 

55 440 

61 200 

28 560 

7 200 

16 800 

25 500 
2 400 

25 500 

[1] 3132/3483 sayılı kanun 
[*| İşaretliler ihtisas mevkiidir, 



61 
Tatbik edilen kadtojA. şjt mas

raf tertibinin ,* ; 
P. M. Unvanı 

-:V'.-\ 

Beheri 
Mfemuriyei; unvanı; —Aded Lira K. 

İstimlâk fen Me. ] 3 210 
» » » [ [ * | 6 170 

Ressam j 1 140 
» 3 120 
» 9 100 
» . 30 85 
» 6 75 

Hesap memura ve mu- -. 
temet 1 170 

» » » 1 14a 
». » » 2 120 
» » » 5 100 
» » » ' 6 85 

Tetkik şefi 1 210 
» ve tahakkuk Me. 1 170 
» » » 1 140 

Muamelât memuru • 1 120 
» » 1 85 

Kâtip 3 75 
Daktilo 5 100 

Hizmet 
müddeti 
Ay. Gün 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutan 

7 560 
12 240 

680 
320 

10 800 
30 600 
5 400 

2 040 
1 680 
2 880 
6 000 
6 120 
2 520 
2 040 
1 680 
1 440 
1 020 
2 700 
6 000 

[1 

Ecnebi müşavir, mütehassıs ve mühendisleri 

Mütehassıs mühendis ] 
(Ecnebi) [ 1 2152 10 12 
Mütehassis mühendis f [**] ' 
(Ecnebi) J 1 1000 - 12 
Jeolog (Ecnebi) 1 600 12 

Müteferrik müstahdemler 

Sevk ve tesellüm Me. 
İdare memuru 
Mesaha-
Ambar 

» 
» 

Daktilo 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Sürvevan 
» 
» 
» . 
» 

* 

1 
1 
4 
6 
4 

10 
4 
1 
6 
1 

12 
40 
36 
24 

170* 
150 
100 
100 m 
75 

120 
85 
75 

120 
100 
85 
75 
65 

.12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

25 825 10 fi 

12 000 
7 200 

2 040 1 
1 800 
4 800 
7 200 
4 080 • 
0 000 
5 760 
1 020 
5 400 
1 440 

14 400 
40 800 
32 400 
18 720 

[2 

\ n 

• [ * J İşaretliler ihtisas mevkiidir. 
' t**J Bu mütehassıs kadrolarında Türk istihdamı hali7ide mütehassıslar çfibi verilecek âzami ücret 

miktarı 600 lirayı geçemez. . _ :.:jJ _ t > . , - ^ - - . ? . 
[1] 3132/3483 sayılı kanun 
[2] Net olarak 1350 lira aylık ücret verilmek üzere. 
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Tatbik edilen kadroya alt mas

raf tertibinin 
F. M. Unvanı ":- Memuriyet unvanı 

Fidanlık memuru 
» » 
» » 
» » muavini 
» » » 

Başmakinist 
Makinist 

» 
Tamirci 
Şoför 

» 
» 

Odacı 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 200 
1 150 
2 100 
1 100 
2 75 
1 250 
4 200 
1 125 
1 100 
1 120 
7 100 

17 85 
22 45 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutan 

2 400 ) 
1 800 | 
2 400 | 
1 200» | 
1 800 | 
3 000 | 
9 600 }• 
1 500 | 
1 200 | 
1 440 | 
8 400 | 

17 340 1 
11 880 j 

^ [il 

917 001 

Zelzele mtntakasına dahil yerlerde yaptırılan ve yaptırılacak olan cezaevi ,Hükümet konağı, okul 
binaları inşaat ve tamiratında istihdam edilecek sürveyanlara ait kadro cetveli 

Hususi 3849 Sürveyan 20 75 12 18 000 

Fevkalâde zam 3 576 

21576 

Nafıa takımları 1943 yılı (E) cetveli kadrosu 

Hususi 3849 - 12 Kayıt memuru 
» » 

Sevk » 
Fiş » 
Daktilo 

» 

2 
' .A> 

3 
3 
1 

r-l 
• 

170 
140 
120 

90 
80 
70 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

Fevkalâde zam 

•4 080 
1 680 
4 320 
3 240 

960 
. 8 4 0 

15 120 
2 507 76 

[1| 3132/3483 sayılı kanun 

17 Wl 76 

»>6« 
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