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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat 

Saat : 2,45 

REÎS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak, Avni Bey (Bozok) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendiler! 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI : 

REİS — Zabtı Sabık Hulâsası okunacak. 

Yirmi Sekizinci içtima 

3 Nisan 1340 Perşembe 

Birinci Celse 
Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zabtı sa

bık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı varide 
ait oldukları mahallere havale edildi. Ruznamenin 
dördüncü maddesindeki Muhamat Kanunu ile kırk 
sekizinci maddesindeki Hükkâm ve mensubini adli
yenin Kıyafeti resmiyeleri hakkındaki lâyiha müsta
cel ruznameye alındı. Badehu düyunu dahiliyenin su
reti mahsup ve tediyesine dair lâyihanın müzakeresi
ne başlandı. Encümenden gelen altıncı ve yedinci 
maddeler tadilen, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 ncü mad
deler ledelmüzakere aynen kabul olunarak celsei ha
fiyeye geçildi. 

(tkinci Celse Hafidir) 

Üçüncü Celse 
Fethi Beyin Riyasetleriyle kuşat olunarak mahsu

bu umumî kanunu lâyihasının müzakeresi tehir edi
len ikinci, dördüncü maddeleriyle mevaddı mütaba-
kiyesi aynen kabul ve birinci maddenin sebküraptı 
hakkında müzakere cereyan ve tashihat icra edildik
ten sonra kanunun heyeti umumiyesi kabul ve tenef
füs için celse tatil edildi. 

Dördüncü Celse 
Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde içtima ederek af

fa mütedair Adliye Encümeni Mazbatalariyle birinci 
celsede müstaceliyeti kabul edilen muhamat ve hük-
kâmı adliyenin kisvei Tesmiyelerine ait lâyihaların 
tercihan müzakeresi kabul edildi. 

Müskirat nakil ve istimalinden mahkûm muhte
lif eşhasa ait af mazbatalariyle katil maddesinden 
mahkûm Karabiga'lı Halil oğlu Ahmet'in maluliye
tine binaen bakiyeî müddeti cezaiyesinin affına dair 
Adliye Encümeni mazbatası kıraat ve kabul olundu. 

Badehu Muhamat Kanununun müzakeresine ge
çildi. îkinci, dördüncü, on ikinci, on üçüncü madde
leriyle maddeî muvakkate tadilen ve mevaddı saire 
aynen kabul olundu. 

Hükkâm ve mensubini adliyenin kıyafeti resmi
yeleri hakkındaki lâyiha dahi bilmüzakere birinci 
maddesi tashihan ve diğer maddeleri aynen kabul olun
duktan sonra cumartesi günü içtima edilmek üzere 
celseye nihayet verildi. 

REÎS — Zabtı Sabık hakkında bir itiraz var mı 
efendim? 

1. — Mülga Osmanlı İmparatorluğu zamanına ait 
düyunu dahiliyenin sureti mahsubuna ve tediyesine 
dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. (1/262) 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim! Geçen içti-
mada Mahsubu Umumî Kanunu müzakere edilirken 
yedinci madde makamına kaim olmak üzere bazı ta-
dilnameler nazarı dikkate alınmış ve o suretle mad
de tashih edilmişti. 

Asıl yedinci madde de sekizinci madde olacaktı. 
Bu sehven okunmamış ve sekizinci madde olarak es
ki madde okunmuş ve kanun o suretle kabul edilmiş
ti. Binaenaleyh eski yedinci maddenin tekrar okuna
rak kabulü lâzım gelir. Zabtı Sabıkın bu suretle tas
hihini teklif ediyoruz. 

REİS — Efendim! Mahsubu umumînin yedinci 
maddesi olarak Muvazenei Maliye Encümeni tarafın-
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dan getirilmiş bir yedinci madde vardı. Onu müzake
re ve kabul ettik. Halbuki ayrıca bir yedinci madde 
varmış. O sekizinci madde olmak üzere ayrıca kabul 
edilmek icap eder. Biz yedinci madde makamına ka
im olmak üzere buraya getirilmiş olduğu zehabına 
kapılarak o yedinci maddeyi müzakere bile etmedik 
ve ne Mııvazenei Maliye Encümeni tarafından ve ne 
de Maliye Vekâleti tarafından da bir ihtar vaki ol
madı. Bugün o hatanın tashihi talep ediliyor. O ye
dinci maddenin tabiî evvelce kabul ettiğimiz yedin
ci maddeden sonra sekizinci olması ve müteakip mad
delerin numaralarının da o suretle değişmesi icap 
eder. Müsaade buyurursanız o yedinci maddeyi tek
rar okuyalım : 

Madde 7. — Mahsup edilecek mebaliğ seneleri 
bütçesine kaydedilmeksizin ve fakat mezkûr senelere 
ait kayıtları kapatılmak şartiyle 1340 ve 1341 senele-

Teklifler 
/. — Heyeti İdareden mevrut; Büyük Millet Mec

lisi 1340 senesi bütçesinin Meclis binası inşaatı (A 110) 
faslına yüz bin lira tahsisatı munzama ilâvesine da
ir teklifi kanunî (2/335 mükerrer) 

REİS — Teklif Mııvazenei Maliye Encümenine 
havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
/. — Ticaret Encümeninin; Zonguldak Şimendi

fer ve Liman rüsumunun tenzili hakkında teklifi ka
nunîsi ve mazbatası (2/335) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine, havale 
edilecektir. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Teklifi kanunî bir mad
deden ibarettir efendim. Havzai fahrniyede şimendi
fer rüsumu kırk lira ettiği zamanlarda İstanbul Hü
kümeti tarafından liman rüsumu on misli arttırılmış
tır. Şimdi şimendifer rüsumu, şimendifer fiyatı sekiz 
liraya düştüğü halde bu resim hâlâ on misli alınmak
tadır. Zaten esası da kanunsuzdur. İdarî bir emirle 
böyle bir resim tarh olunamaz, bunun tenzili hakkın
da bir maddei kanuniyedir. Bunun müstaceliyetle mü
zakeresini teklif ederim. 

REİS — Şimdi müzakeresini mi teklif ediyorsu
nuz? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Evet efendim. 
REİS — Efendim! Evvelâ müstaceliyetle müzake

resini reyi âlinize koyacağım. Kabul edenler lütfen 

ri varidatı umumiye bütçelerinde açılacak faslı mah
susa irat ve mezkûr seneler bütçelerinin düyunu umu
miye kısmında açılacak faslı mahsusa masraf kayde
dilir. 

REİS — Sekizinci madde olarak kabulü teklif 
edilen madde bu maddeden ibarettir. Sekizinci mad
de olmak üzere bu maddenin kabulünü ve müteakip 
maddelerin de ona göre numaralarının tashihini re
yi âlilerine koyacağım. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. O halde 
bu madde sekizinci madde olacak ve müteakip mad
delerin numaralan ona göre değiştirilecektir. 

Zabtı Sabık hakkında başka bir itiraz var mı efen
dim? (Hayır sesleri) Zabtı Sabık tadilen kabul olundu 
efendim. 

el kaldırdın... Aksini reye koyuyorum; kabul etme
yeni •••.T lütfen el kaldırsın... Kabul olundu, efendim. 
Şimdi derhal müzakeresini de teklif ediyorlar. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu 
efendim. 

2. — Türkiye -Almanya Hükümetleri murahhas
ları arasında akit ve imza olunan muhadenet muahe-
denamesinin tasdiki hakkında (1/476) numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye Encümeni Mazbatası. 

REİS — Bu kanun lâyihasının müstaceliyetle mü
zakeresi için encümenden teklif vardır. Fakat bunun 
müstaceliyetle müzakeresine mahal yoktur. Muhade-
netnameler esasen bir defa müzakere olunur, ruzna-
meye alıyoruz. 

3. — Memleketlerinde Türk tebaasından kavanin 
ve tedbiri istisnaiye', harbiyeyi ref etmiş olan devlet
lerin Türkiye'deki tebaasına mevzu tedabirin de ref'i-
ne dair (1/469) numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 
Encümeni mazbatasını. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

4. — Mahakimi sedyenin ilgası (1/470) ve maha-
kimin teşkilâtına mütedair ahkâmı muaddel (1/471) 
iki kıta kanun lâyihası ve Adliye Encümeni Mazba
tası, 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim! Bu kanun doğrudan doğruya 

2. — EVRAKI VARİDE 
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Teşkilâtı Adliye ve Bütçeyle alâkadardır. Onun için 
rica ediyorum; Bugün vakit bulursak bugün vakit 
bulmazsak Pazartesi günü ilk şeyde bu kanunun mü
zakeresini rica ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Adliye En
cümeni de müstaceliyeti unutmuştur. Biz de Vekil 
Beyefendiyle birlikte müstaceliyet teklifine iştirak 
ediyoruz. 

REİS — Heyeti Celile bundan evvel bugün vari
dat kanunlarının müzakeresini tasvip etmişti. Evvel
emirde bu kanunun müstaceliyetle müzakeresini re
yinize koyacağım. Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... 

BESİM BEY (Mersin) — Kanunu daha görme
dik tabı edilmedi. 

REİS — O halde efendim; pazartesi günü müza
keresini reyi âlinize koyacağım. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Encümenden 
çıkmıştır, matbaaya gönderdik. 

REİS — Evet matbaaya gönderdiniz. Fakat matba
aya göndermek kâfi değildir. Azaya tevzi olunmak lâ
zımdır, Pazartesi günkü rüznamemize ithalini reyi âli
nize koyacağım. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

5. — Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin; halı 
dokumasına yarayan ip, eriş ve arkaç gibi şeylerle yün
lerin men'i ihracına dair (2/256) numaralı teklifi ka
nunîsi ve Ticaret Encümeni mazbatası. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Reis Bey, 
Heyeti Celileden istirham edeceğim ki geçen ticaret 
bütçesinde durüdıraz ve tafsil ettiğim üzere Yunan
lılar memleketimizde aile sanayi halini alan kıymetli 
bir sanatı mahvetmek üzeredirler. Bu zaten müstacel 
olarak teklif edilmişti. Lütfen üçüncü olarak kabul 
ederseniz memleketimizin sanatına hizmet etmiş ola
caksınız. Müstaceliyetini teklif ediyorum. 

REİS —• Efendim! Bu kanun lâyihasının müstace
liyeti teklif ediliyor. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

6. — Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve rüfekasının; 
1341 senesinde, inşaata mübaşeret edilmek üzere, 
Trabzon - Erzurum demiryoluyle Trabzon limanı 
keş fiyat ve ihzar atının 1340 senesi zarfında icrası hak
kında (2/330) numaralı teklifi kanunîsi ve Nafia En
cümeni mazbatası. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Trabzon 
- Erzurum hattı on üç vilâyetten mürekkep olan vilâ-

yatı şarkiyenin esasını ve bunların tariki medeniyete 
girmeleri için vesaiti medeniyeye malik olmaları için 
onların yegâne tariki aslîsini teşkil ettiği ve çok mü
him olduğunu izaha hacet görmüyorum. İstirham edi
yorum; filhakika bir çok müstacel mevaddı kabul 
ettik, bunun da diğerlerine nispeten daha müstacel 
olduğu muhakkaktır. Bunun da müstacelen müzakere
sini. teklif ediyorum. 

REİS — Teklifi kanunîsinin müstacelen müzakere
sini teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olundu efendim. Muvazenei Ma
liye Encümeninden geldikten sonra tabiî müstaceliyet
le müzakere edilecektir. 

7. — Trabzon Mebusu Rahmi Bey ve elli refiki
nin; Trabzon Mebusu Şehit İzzet Bey ailesine hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında (2/332) nu
maralı teklifi kanunîsi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni Mazbatası. 

REİS —. Muvazenei Maliye Encümenine veriyo
ruz. 

8. — Ardahan Mebusu Halit Paşa ve 98 refikinin 
Sadrı Esbak merhum Talât Paşanın aile ve hemşire
sine hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine da
ir (2/331) numaralı teklifi kanunîsi ve şayanı müzake
re olduğuna dair Lâyiha Encümeni Mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine veriyo
ruz. 

HALİT PAŞA (Ardahan) — Aziz arkadaşlar! 
Sadrı Esbak Talât Paşanın ailesine maaş tahsisi hak
kındaki takririn Muvazenei Maliye Encümenine hava
lesinden bilistifade merhumun fikir ve mesaî arkadaş
larından merhum Cemal Paşa, gayet aziz arkadaşı
mız olan Doktor Bahattin Şakir Bey, Trabzon Valii 
Esbakı Cemal Azmi Beyler vardır. Bunların ailelerin
den muhtacı muavenet ve merhamet olanlarının dahi 
bu meyana ithaliyle Muvazenei Maliye Encümenince 
havalesini ve Encümenin de şümullü bir madde ile 
buraya gelmesini istirham ederim ve bunların ka
bulünü Heyeti Celileden rica ediyorum. 

İHSAN BEY (Ergani) — Enver Paşanın da ço
cukları var. 

HALİT PAŞA (Devamla) — Efendiler! Meclisi
nize matem kitabeli yani siyah çizgili bir kafilei şühe
da esamisini takdim eden Ermeni milletinin ve bu 
milleti bugün dahi idare eden Ermeni komitelerinin 
mahiyeti ahlâkiyeleri ve Avrupa'da meydana getirdik
leri cinayetler hakkında lâzım geldiği vakit, yani bu 
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kanun buraya geldiği vakit, icabettiği kadar Meclisi 
Âlinizi tenvir edeceğim. Şühedai Muhteremenin arşı 
alaya uruç eden muhterem ruhları karşısında bu si
yasî suikastlar muvacehesinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ve Ulu Türk Milletinin büyük bir vazife ve 
bir mesuliyeti vardır. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — O vazifeyi biz bili
yoruz, unuttular zannetmesinler! 

HALlT PAŞA (Devamla) — Binaenaleyh bunlar 
hakkında icabı kadar tafsilâtta bulunacağım. Evet 
efendiler, Ermeni hunharlığı hakkında bir nebze yani 
ummandan bir katre olmak üzere bazı maruzatta bu
lunacağım. Sözüm bundan ibarettir. 

REİS — Efendim, Ardahan Mebusu Halit Pa
şanın bu hususta bir takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
«Sadrı Esbak Talât Paşa merhum gibi Bahriye 

Nazırı Esbakı Cemal Paşa ile Doktor Bahaettin Şa-
kir ve Trabzon Valii Esbakı Cemal Azmi beyler de 
maksadı millî uğrunda ve yad illerde şehit edilmişler
dir. Bunların ailelerinden de muhtacı muavenet ve mer
hamet olanlara bittetkik hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisini Heyeti Umumiyeye arz ve teklif 
eylerim.» 

Ardahan 
Halit 

REİS — Efendim! Müsaade buyurursanız bu tak
riri de Muvazenei Maliye Encümenine havale edelim. 
Muvafık mı efendim? (Muvafık sesleri) Muvazenei 
Maliye Encümenine havale ediyoruz. 

9. — Malatya Mebusu Mahmut Nedim Beyin; 
Harita Dairesi kadrosunun tesvii ve mülhak bir büt
çe ile idaresi hakkında (2/329) numaralı teklifi kanu
nîsi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası, Müdafaai Milliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerine veriyoruz. 

Tezkereler 
1. — 15 Nisan 1338 tarihli Rüsumu İstiklâlciye Ka

nunu mucibince ithal edilen pirinçten alınan istihlâk 
resminin pirinç ununa da teşmili lâzım gelip gelme
yeceğinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/257) (Kavanini ve Muvazenei Maliye Encümenle
rine) 

2. — Adliye Vekâletince mukaddema teklif olu
nan bütçenin ahiren tanzim olunan kavanin ve ihti
yaç ile kabili telif olmadığı anlaşılmasına binaen bu 
kere yeniden tanzim olunan bütçenin leffen takdim 
kılındığı hakkında Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/256) (Muvazenei Maliye Encümenine) 

Efendim! Bugünkü ruznamemizde varidat kanun
larının müzakeresi vardır. Fakat ondan evvel Zongul
dak Şimendifer ve Liman rüsumunun tenzili hakkın
daki teklifi kanunîyi müzakere edeceğiz. 

3. — MÜZAKERE EDÎLEN MEVAD : 

2. — Ticaret Encümeninin, Zonguldak Şimendifer 
ve Liman rüsumunun tenzili hakkında kanun teklifi 
ve mazbatası (2/335) 

Esbabı Mucibe Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Zonguldak Türk Madencilerinden bazılarının im-
zalariyle Şimendifer ve Liman ücretlerinin tenziline 
ait Riyaseti Celileye keşide olunup Encümenimize ha
vale olunan telgrafname, Ticaret Vekili huzuriyle tet
kik olundu. Malum olduğu üzere Havzai fahmiyemi-
zin ehemmiyeti fevkalâdei iktisadiyesiyle münasip ol-
mıyarak bulunduğu vaziyetin ıslahı ve esbabı inkişa
fının ihzarı için ittihazı icabeden tedabir meyanında 
bilhassa vesait ve ücuratı nakliye meselesi, tahmil ve 
tahliye işleri mühim bir mevki ihraz eder. 

Bu tedabirin bir kısmı şarkın en büyük kömür mev
kii olan İstanbul Limanına, diğeri kömür havzamıza 
taalluk eder. Havzai fahmiyede Hükümet malı Ça-

talağaz, Kilimli, Zonguldak, Kozludere olmak üzen 
dört şimendifer hattı vardır. Bunlardan Çatalağazı ve 
Zonguldak hattının işletilmesi 1327 itilâf namesi ile 
1970 senesine kadar Ereğli şirketine verilmiştir. Diğer 
Kilimli, Kozlu hatları Hükümet Maden idaresi tara
fından işletilmektedir. İşletme şartnamesinde ücreti 
nakliye ton başına (2,5) kuruş olarak tayin edilmiştir. 

Zonguldak'da yine müddeti imtiyazı 1970 sene
sine kadar temdit olunan Ereğli Şirketinin küçük bir 
kömür limanı vardır ki imtiyaznamesinde liman üc
reti olarak (5,5) kuruş mezkûrdur. İşte bu (2,5) ve 
(5,5) kuruş şimendifer ve liman ücretleri mütarekenin 
ilk senesinde Mayıs 1335 tarihinde İstanbul Hükümeti 
tarafından altı ay müddetle on misline iblağ ve iki 
defa temdit edilmiş ve Kânunuevvel 1337 de İktisat 
Vekâleti idarî bir emirle bu hali idame eylemiştir. 
Halbuki İstanbul Hükümetinin kanuna müstenit bir 
ücreti nakliyeyi hotbehot bir Meclisi Millî kararına 
istinat etmeksizin tezyide hakkı olmayacağı gibi, bir 
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ton kömürün 30 liraya satıldığı ve malzeme fiyatı 
ve amele ücretleri arttığı bir zaman için belki istihsa-
lâta sekte iras edemiyen ve on misli zammın, kömü
rün tonu (6-10) liraya satıldığı ve eşya ve malzeme 
fiyatlarında ve amele ücretlerinde mühim tenezüller 
olan şu zamanda, devamının hiçbir veçhi hukukî ve 
iktisadîsi olamaz. Nitekim Hükümeti Milliye kömü
rün üç sene evvelki emsalsiz tereffü fiyatı üzerine ev
velâ üç liradan başlayarak bilâhare bir buçuk lira ten-
zilen ihracat resmi almağa başlamış ve fakat kömür 
buhranının zuhuru ve fiyatların 5-6 liraya düşmesi 
üzerine resmi mezkûru tamamen ref eylemiştir ki o 
tarihlerden beri Havzai Fahmiye istihsaîâtı tezayüde 
ve İngiliz Kömürleriyle rekabete muvaffak olmuştur. 
Mamafih bu imkânı rekabetin en büyük saiki şüphe
siz ki İngiliz parasının yüksek olmasındadır. Yoksa 
Kudreti ihraciyesinin azameti ve vesaiti tahmiiiye ve 
nakliyesindeki mükemmeliyet, sürat ve ehveniyet na
zarı dikkate alınan İngiliz Kömürleriyle müsavi şe
rait dahilînde rakabet gayri kabildir. Avrupa'dald em
sali veçhile Havzai fahmiye mükemmel limanlara ve 
tesisatı fenniye vesaireye malik oluncaya kadar ancak 
kuvveti bir himaye ile idamei faaliyet edebilir. Bina
enaleyh şimdi yapılacak şey elde mevcut vesaitten aza
mî istifadeyi temin edecek ıslâhatı icra ve şeriaiti ce
dide ve hazıraya tevfiki harekettir. İstanbul Limanının 
kömür transit merkezi olmak imtiyazı tabiiyisini kay
bettirmeyecek husuatı temins ile beraber havzai fah-
miyedeki şimendifer ve liman ü.-ıratının haddi maku
le ircaı derhal ittihazı zarurî bir tedbiri âcildir. Bu 
sayede kömürümüzün fiyatları ücuzlayarak ve piya
sadaki mevkii kuvvet bularak ve istihsalât ve istihlâkâ-
tımız tezayüt ederek gerek havzai fahmiyedeki binler
ce amele ve müstahdeminin ve gerek hazinei milletin 
istifadeleri artacaktır. Şimendiferlerle Limanın bu 
tenzili ücretten mutazarrır olmayacakları da Zongul
dak Maden Mühendisiyle Müdüriyetinin olbaptaki ra
porları tetkikatından tezahür eylemiştir. Müessesat ve 
rüsumu sairede dahi harptan evvelki ücretler azamî 
olarak beş misli arrırıldığına göre havzai fahmiyede
ki umum şimendiferlerle limandan alınmakta olan üc
retin resmi aslînin beş misline iblağını yani halen alın
makta olan on misli resmin nısfına tenzili, iktisadiya
tı memleket ve bihassa kömürlerimizin temini revacı 
noktai nazarından pek muvafık görülmüş olmakla 
maddei atiye ona göre tanzim ve Heyeti Celilenin na
zarı tasvibine arz olunmuştur. 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Maharriri 

Karahisarı Şarki İzmir 
İsmail Mustafa 

Aza Aza 
Ordu M araş 

Mithat Hamdi 
Aza Aza Aza 

Aksaray Hakkâri Muş 
Besim Atalay Nazmi Osman Kadri 

REİS — İzahat verecek misiniz efendim? 
TİCARET ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA RAH 

Mİ BEY (İzmir) — Heyeti Celile arzu buyurursa iza
hat vereyim. 

REİS — Efendim! Heyeti Umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Zonguldak Şimendifer ve Liman 
Rüsumunun tenzili hakkında Kanun 

. Madde 1. — Havzai Fahmiyede gerek Hükümet 
ve gerek Ereğli Şirketi tarafından işletilen şimendifer
lerle Zonguldak limanında ton başına alınmakta olan 
rüsum nısfa tenzil edilmiştir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Birinci mad
deyi aynen reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Birinci madde kabul 
olundu. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Ticaret ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim! Maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul eameyenler lütfen el kaldırsın. 
İkinci madde kabul edildi. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın.. Üçüncü madde kabul edilmiş
tir. Kanunun heyeti umumiyesini Havalii Şarkiye 
Demiryolları bütçesiyle beraber reyinize koyacağım. 

3. — Havalii Şarkiye Erzurum - Sarıkamış - Kars ve 
şuabatı Demiryollar İdaresinin 1340 senesi bütçe ka
nunu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası (1/442) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Bu hat 
Arpaçay'ından Sarıkamış'a kadar geniştir. Sarıka-

(1) İşbu bütçe lâyihası 29 ncu iştima zabıt ce
ridesinin nihayetindedir. 
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mış'tan Erzurum'a kadar dar hattır ve bu hat fena 
bir haldedir. Esaslı surette tamir edilmezse bu hattan 
istifade imkânı yoktur. Bir çok kazalar vukua geli
yor. Bir çok vagonlar devriliyor her sene bir çok vu
kuat oluyor Bunun için bir kere bu hattı tamir et
mek lâzımdır. Tamiri için Ruslar bir çok plâslar 
tedârik etmişlerdir. Odun kesmişler, kurutmuşlar, 
hazırlamışlar. Maalesef bakılmadığından bu ağaçlar 
kamilen zayi olmuş, bu plâsların adedi o kadar çok 
ki ihtimal 300 - 400 kilometrelik hattı yeniden yap
mak kabil olsaydı kâfi derece plâsda' vardı. Hepsi 
zayi oluyor, bu hatta emniyetde yok. Tüccar malı 
vesairesi zayi oluyor, çalınıyor. Onun için tüccar 
göndereceği eşyaları komisyonculara veriyor, trene 
adam bırakıyor. O suretle gidip geliyor. Binaenaleyh 
Nafıa Vekilinden çok rica ederiz, bunu emin bir hale 
bıraksın, tüccarın malları yolda zayi edildiği gibi üc
ret de pek fazladır. 

Eşyanın-fiyatına yakın ücret alınıyor. Bunun için 
tüccar hesap ediyor ve arabayı daha ucuz bulduğu 
için malı arabaya veriyor, şimendifere vermiyor. 
Araba, mekkâre ile gönderiyor ve bu yüzden varidat 
geçen sene yedi yüz bin lira gösterilmişken ikiyüz 
bin lira alınabilmiştir. İhtiyatlı davranmışlardır. Üc
retin fazla olmasında ve memurların iyi dikkat ey
lememelerinden çok garip hırsızlıklar oluyor. Yol
da adamlar bırakıyorlar, kancayı atıp eşya çekiyor
lar. Bir çok vakalar oluyor. Geçenlerde bilmünase-
be söylemiştim. Bu hat aynı zamanda Sarıkamış ci
varındaki ormanları bir kaç sene zarfında bitirecek
tir. Sekiz kilometre kadar mesafe kalmıştır. Bu me
safe miktarı hat yapılırsa kömürle işlemek imkanı 
vardır. Diğer bir hat da Bayazıt'den Karaköse'ye ka
dar vardır. Bu hat oldukça geniştir. Bir, iki metre 
arzında geniş hat denilebilir. Bundan istifade edilme
diği ve bakılmadığı için bunun güzergâhında olan 
köprüleri falan ahali yıkıp yakıyor. Hatta kaymakam 
tarafından vaki teklifte deniliyor ki bu köprülerin 
bu suretle muhafazası imkânı yoktur. Bunları yıka
lım, eşyasını muhafaza edelim. Bir çok makineler 
vesaire yıkılmış, bunların derecesini vesairesini ahali 
gösteriyor. Bu Karaköse'de bulunan hattın malzeme
si vesairesi muhafaza edilmiyor. Zannederim, malzeme
si falan da tespit edilmiş değildir. Halbuki Ruslar o hat 
güzargâhını tayin etmişler. Erzurum hattıyle birleş
tirmek için getirmişler sonra Van'a doğru bir kol 
uzatmışlar. Eğer Erzurum'dan Trabzon'a kadar 
temdit ediliyorsa İran transitini kamilen bizim mem
leketimize nakledecektir. Rusya'dan geçmiyecektir. 

Bu defa Trabzon'dan geçecektir. Çünkü Batum hat
tından bizim hat iki yüz kilometre kısadır. Binaena
leyh biz bu hattı Trabzon'a kadar temdit edecek 
olursak İran transiti kamilen bizim memleketimize ge
lecektir. İran üzerinde bizim iktisadî hâkimiyetimiz 
de artacaktır. Bu hat ta iyi bakmak lâzımdır. İyi ba
kılırsa ve malzemesi muhafaza edilirse Heyeti Celi-
leniz de Trabzon hattını kabul ederse bu hattan aza
mî istifade edilir. 

Kars'ın ticareti kamilen ottur ve Kars'ın aha
lisi kamilen muhacirdir. Bunlar kazandıkları otla 
geçiniyorlar. Burada kazandıkları otları gümrüğe 
kadar sevk etmek için altmış para ücret veriyorlar. 
Bir kaç defa Nafıa Vekilinden rica ettik. Biz diyo
ruz ki, Anadolu hattını alalım. Memleketimize hâkim 
olalım ve tarifeleri istediğimiz gibi indirelim ve aha
liye hizmet edelim. Maalesef bugün yine yüksek bir 
tarife ile nakledildiği için kimse otunu nakledemi
yor ve topladıkları ot çürümektedir. Bir vagonunu 
on beş ton hesabiyle veriyorlar. Halbuki ahali iki 
ton ot yüklüyor. On beş ton üzerinden ücreti nakli
ye alıyorlar. Heyeti Celileden rica ederim, bu tarife
yi tenzil etsin ve bütün orada bulunan muhacirlere 
de bu suretle bir iyiliği dokunmuş olur. Hakikaten 
Kars ahalisi acınacak bir haldedir. Memleketlerine yeni 
gelmişler ve başka varidatları yoktur ve bütün Kars 
ahalisi çıplaktır dersem hakikaten biliniz ki, çıplak
tır. Çıplaktır denilince alelade söylenmiş sözlerden 
değildir. Hakikaten her hangi köye gitseniz belki yüz, 
yüzelli çocuğun çırıl çıplak dolaştığını görürsünüz. 
Binaenaleyh Anavatana kavuşmuş olan bu zavallı
lara gerek Nafıa Vekili Muhteremi ve gerek Ziraat 
Vekili Muhteremi ve gerek Ticaret Vekili Muhtere
mi ve bütün Heyeti Hükümetimiz ve Heyeti Cehle-
no: lazım gelen muaveneti deriğ buyurmuyacağınız 
^an eminim. Yalnız ne var, vaziyet bilinmiyor. Han
gi Vekil hangi Başkevil o memlekete doğru gezer ise 
ben eminim ki her türlü fedakârlığı yapacaktır ve 
Heyeti Celileniz bu memleketten hiç bir şey esirge-
miyecektir. (Her taraf çıplaktır sesleri) Fakat bu çıp
laklık hiç bir tarafa kıyas kabul etmez. Bunlar mu-
hacereten gelmişler, her şeyden mahrumdurlar. Ne 
meskenleri adamakıllı yapılmıştır, ne ziraat husu
sunda yardım ediliyor, ne de bu gibi müracaatlar isaf 
ediliyor. 

Rica ederim bu et meselesi halledilsin. 
RAİF BEY (Erzurum) — Bir Ziraat Bankası bile 

açılamadı. 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Evet bir Ziraat 

Bankası hâlâ açılamadı. 

— 304 — 



I : 29 5 . 4 . 1340 C : 1 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Sarıka
mış Erzurum arasında işlemekte olan dar hatta He
yeti Celilenizin en ziyade nazarı dikkate alacağı me
sele ücret meselesidir. Burada Heyeti Celilenizin na
zarı dikkatinizi celbederim ki 30 desimetre mikâbı 
hacminde bulunan pamuk, saman, sünger kanepe, 
masa, sandalye, ot gibi havaleli eşyadan beher kilo
metrede ton başına on kuruş istiyorlar. Bu ücret pek 
fahiştir. Bunu halk nasıl verebilir? Evet samanın be
her tonu on beş kuruş bu ücret fahiştir. Zaten ciheti 
askeriyenin elinde bulunduğu vakit bu hat bir men
faat temin etmiyordu. Yalnız ciheti askeriye, kendi 
esasasına müteferri olan şeylerde işletiyordu ve aha
linin de ufak tefek şeylerini götürüyordu. Fakat 
bugün idarei muntazama haline giren bu hat, Erzu
rum'dan Hasankale'ye kadar beher ton başından al
mış olduğu ücreti nakliye pahalı oluyor. Öküz arabası 
veyahut beygir arabası ondan daha ucuz tutulduğu 
gibi bazı defa da ondan daha süratle götürüyorlar, 
bu da oluyor. Bunun için bendeniz Nafıa Vekâletin
den son derece rica edeceğim ki burada en ziyade 
nazarı dikkate alınacak ücurat faslıdır. Bu ücurattan 
tenzil edilmelidir. Meselâ yolcu beraberinde beş kilo
dan fazla eşya götüremiyecektir. Beyefendiler, rica 
ederim boş bir bavulu elinize alsanız her halde on 
beş kilo gelir. Burada bir faslı mahsus vardır ki, eş
yayı zatiyeyi beş kilodan on beş kiloya kadar kabul 
ediyor. İyi, on kilo eşyayı zatiye ne gibi şeylerdir? 
Sonra üç yaşındaki çocuklar velisinin kucağında ola
rak meccanen sevk edilecekler, bunlar en ziyade 
ücurat meselesi ve hattın intifaı meselesidir. 

Elinizde bulunan bu tarife cetvelindeki ücurat fas
lı pek fahiştir. Bunun mümkün mertebe tenzilini He
yeti Celileden istirham ediyorum. Nafıa Encümeni 
tadil etsin, ne yaparsa yapsın. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim! Muvazenei 
Maliye Encümeninde Havalii Şarkiye Demiryolları 
meselesi uzun uzadıya tetkik edildi. Filhakika bu hat
tın vaziyeti hazırasının asla şayanı memnuniyet olma
dığı görüldü. Başlıca sebepte hattın sahibi vaktiyle 
kim olduğu belli olmamasından neşet ettiği anlaşıldı. 
Bu hat, malûmuâlileridir ki Rus işgali zamanında ya
pılmış ve cidden oldukça himmet sarfedilmiştir. Bir 
taraftan Sarıkamış, Erzurum'a raptedilmiş diğer ta
raftan Bayazıt, daha doğrusu Şahdar ve İran hudu
dunda Karaköse'ye raptedilmiş, aynı zamanda Van 
gölüne doğru da bir hat tesisi düşünülmüş. Bunda 
şüphesiz Rus Hükümetinin askerî menafii bilhassa 
hâkim olmuştur. Zannederim, o zaman yine bu hat

tın Trabzon'a raptı ciheti derpiş edilmiş, fakat zama-
nıyle bu hatlar mükemmel kalmış Rus işgalinin ber
taraf olmasından sonra bu hat, askerî bir idareye 
intikal etmiş tesviye ile nakliyat başlamış, ihmali 
kendini göstermiş, bir çok yerlerde bilhassa Bayazıt 
Karaköse kısmında traversler yakılmış, bekçilerle hat
tın muhafazasından başka çare olmadığı anlaşılmıştır. 
Bu hattı nihayet ciheti askeriye 1339 senesi evailin-
dê  nafıaya devretmiş, nafıa işi aldığı zaman evvelce 
tahmin edilmiş olan varidat üzerinde iş görmek mec
buriyetinde bulunmuş, nasılsa bu hattın varidatı, esas
lı ve ilmî bir esasa müstenit olmayarak (784 000) lira 
olarak o zaman tahmin edilmiş, halbuki en son gelen 
evraktan anlaşıldığına göre bu hat ancak 200 000 lira 
kadar varidat vermiştir. Sebebi, bir kere Rüştü Paşa 
Hazretlerinin gayet muhik olarak veya buyurdukları 
veçhile gerek fenni seyir ve sefer itibariyle ve gerekse 
umumî manasıyle emniyet seyri sefer itibariyle olan 
noksanıdır. On beş kilometreyi mütecaviz sürati haiz 
değil. İşitildiğiııe göre makinistler şurada burada iş
lerini görmek için treni durdururlarmış ve işlerini gö-
rürlermiş. Yine işitildiğine göre yollarda bir çok eşya 
zayi oluyormuş, tabiî bu kadar ihmale maruz kalan 
bir hattan istifade şöyle dursun, zarar hasıl olacağı 
mertebei bedahattedir. 

Arkadaşlar, böyle her suretle emniyetten mah
rum bir hatta eşya nakline kim cüret edebilir? Bir 
kimse buraya eşyasını koyarak her türlü tehlikelere 
yağmur tehlikesine afatı semaviye ile şedaidi iklimi-
ye ile müteessir olması tehlikesine, hırsızların alması 
tehlikesine maruz bırakacağına şüphesiz öküz araba-
sıyle naklettirmeyi daha ziyade tercih ediyor. Yahut 
hayvanlarla naklini daha ziyade tercih ediyor. Muva
zenei Maliye Encümeni bu şeyleri bütün teessüf ve te
essürle tetkik ve mütalaa etmiştir. Böyle işleyen kısmı 
üç yüz kilometreyi tecavüz eder bir hattın memleket 
için mühim bir vasıtai nakliye olması lüzumunu şüp
hesiz ki Heyeti Celileniz gibi Encümen de takdir et
miştir ve İslahını lâzım ve zarurî görmüştür. Buralar 
uzakta kaldığı için kimse gitmiyor. Bir mühendis ta
yin ediyorlar. Bir iki ay kalıyor terki vazife ediyor, 
istifa ediyor. Tayin edilen memurlar oraya varmadan 
evvel geri dönüyor, maaş az. Binaenaleyh kıymetli bir 
mühendis, adamakıllı bir idare memuru başında bu
lunamıyor. Saniyen merkezden uzak kaldığı için göze 
çarpmıyor. Suiistimal o derece nazarı dikkati celbetmi-
yor. Nihayet münakalâtı askeriyenin de tesviye ile ya
pılmasından dolayı kasaya bir şey girmiyor. Muva
zenei Maliye Encümeni maaşata lâzım gelen zammı 

305 — 



İ : 29 5 . 4 

muvafık görmüş bu noktada iyi mühendislerin, iyi 
müdürlerin bu hattın başına geçmesini temine çalış
mıştır. Aynı zamanda kükürtlü madenine ki, yedi ki
lometre kalmıştır, oraya hattın temdidini temin et
miş ve icap eden masrafı vermiştir. Bu hat temdit edil
mekle şüphesiz kömür ihtiyacı bertaraf olur ve muh
terem hatiplerin izah ettikleri veçhile ormanlarımızı 
da tahribattan kurtarır. Diğer nevakısı da Muvazenei 
Umumiye Kanunu ile bertaraf etmiştir. Sonra tarife
sinin kâfi olmadığı görülmüş ve icap eden tarifeyi 
Heyeti Vekile tanzim ve Heyeti Celileniz muvafık ve 
musip bulmuştur. Sonra varidat ve masrafı kabala 
değil, belki hakikata müsteniden yapmış ve hattın is-
lâhiyle ve tarifelere yapılan zemaimle varidatın biraz 
daha artacağı fakat daima gerek işletmek için gerek 
inşaat için paraya ihtiyacı olduğundan Hazinece para 
verilmesi lüzumunu takdir ederek bu hat için 400 000 
lira para tahsis etmiştir. Bunun 185 000 lira kadarı 
tamiratı esasiye içindir. Mütebakisi de işletme açığı 
içindir. Filhakika mahallî idare; yani orada iş başında 
bulunan mühendis, raporunda hattın varidatını tezyit 
için bazı çareler göstermiştir. Ezcümle petrol ticareti, 
odun ticareti gibi vaktiyle Hicaz Askerî Demiryolları 
İdaresinin yaptığı işlerin yapılmasını dermeyan etmiş 
lâkin bu ciheti - ki bir çok suiistimalâta kapı açabi
lirdi - ne Heyeti Vekile kabul etmiştir; ne de Muva
zenei Maliye Encümeni kabul etmiştir. Ümit ediyo
ruz ki, bu sene Hazineden verdiğimiz parayı çıkarı
rız. Oraya göndereceğimiz kıymetli mühendislerle de
mir elli iyi idare memurlarıyle, alelhusus yapılacak 
inşaat ve tesisatla, kömür madenine hattın temdidiy-
le bu hattın önümüzdeki sene mühim bir salâh göste
receğine Muvazenei Maliye Encümenimiz kanidir ve 
Nafıa Vekâletinden buna dair teminat aldıktan sonra 
bütçesini kabul etmişizdir ve bütün mesele; bu hat
tın mühmel kalması; uzakta bulunması ve bir de, Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatasının bir iki nokta
sında arz edildiği veçhile, bir mahreçten mahrum bu
lunmasıdır. 

Bu da ayrı bir meseledir. Belki Heyeti Celileniz 
buna dair olan lâyihayı da bir gün tetkik ve mesele
yi intaç eder. Eğer hatlar yapılırsa; yani Beyazıt -
Karaköse hattı, Erzurum - Trabzon hattına raptedi
lir ve bu hat da Trabzon'a irtibat peydah edecek 
olursa İran transitinde büyük rol ifa edecektir. An
kara - Sivas hattının inşasından sonra - vaktiyle har
bi umumîde düşünüldüğü gibi - Sivas'ın da Erzu
rum'a raptı temin edildikten sonra memleketimiz şüp
hesiz ki gayet mühim bir ana hatta da malik olacak
tır. Bu hatta cereyan etmiş olan vakayi ve halat, hiç 
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bir vakit hudutun devlet idaresinde bulunmasından 
dolayı hasıl olacak netayici gösteremez. Bu, bir ta
kım ayrı illetlerle maluldür ve önümüzdeki Anadolu 
haîtiyîe kabili kıyas değildir. (Handeler) 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Bir sual soracağım. 
Efendim! Kars'tan Merdek'eye kadar bir dekovil hat
tı vardır. O hattın nihayetinde büyük kömür ocakla
rı ve hizarlar vardır. Bunlar kısmen bozulmuştu. Fa
kat bilâhare biraz tamirat filan yapılmıştı. Bunu, 
Muvazenei Maliye Encümeni tetkik etmemiş midir? 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Zaten efendim! Arz 
ettiğimiz veçhile burada bu sene için istifade edile
cek ve işletilecek hat iki tanedir. Birisi, Arpaçay - Sa
rıkamış, biri de Sarıkamış - Erzurum hattıdır. Yani 
Arpaçay'ından Erzurum'a kadar gelen kısımdır. Asıl 
Karaköse - Beyazıt kısmından bu sene istifade edi-
îemiyecektir. Burasını ancak muhafaza ile iktifa ede
ceğiz. Diğer Dekovil hatları bu muhafaza edilecek 
hatlar meyanındadır. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Nafıa Vekâleti bu 
hatta vazıyet etmiş midir? 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Bilmiyorum. 
MUSTAFA BEY (İzmit) — Bundan Nafıanın 

haberi yoktur galiba... 
NİYAZİ BEY (Devamla) — Sonra efendim, tah

sisattan bir kısım tefrik edilmiştir ki bununla da Hı
zar Fabrikası ıslah edilecektir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim! Hattın va
ridatı 240 000 lira; yalnız işletme masrafı, yani ame
le ve müstahdemin ücreti (480) bin lira hatta hiç ta
mirat yapılmasa da yalnız inşaat yapılsa, işlemesin
den dolayı devlet 240 bin lira gibi bir parayı kendi 
kesesinden vermek mecburiyetinde kalıyor. Acaba 
bu hatta verilecek bu 240 bin lira inşaat ve tamirat 
masrafına da zam edilse yani hattın işletilmesi tatil 
edilse de bundan hasıl olacak, kesemizden vereceği
miz 240 bin lira ile bu sene zarfında inşaat yapsak 
da zararsız işletilecek bir vaziyet hasıl olduktan son
ra bu hat işletilse nasıl olur? 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim, buyurduğu
nuz, Encümende mevzubahis oldu. Fakat esas iti
bariyle bendeniz itirazı âlilerini burada o derece va
rit görmüyorum. Hattın 240 bin lira varidat vermesi 
ki (200) bin lira vermiştir. - Biz asgarî varidat ola
rak (240) bin lira tahmin ettik. Bu, hiç bir zaman ta
biî bir varidat değildir, bu günkü halde - Bu da pek 
kötürüm ve fena bir vaziyette idaresinden ve harap 
bir halde olmasından neşet etmiştir. Bu sene verilen 
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para ile hem tamiratı esasiye yapılacaktır, hem de iş-
liyecektir. Verdiğimiz para ile zaten bu sene icap etti
ği takdirde yapılır. Fazla iş görülemeyeceğini oradaki 
mevsimler itibariyle Encümen takdir etmiştir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Rusya 
ile Ticaret hali tabiîsine girerse, ticaret bunun on mis
li belki daha fazla olacak. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — O başka olacaktır. Ar
zu buyurulursa bu hususta ne gibi masraflar yapıla
cağına dair ayrı ayrı listeleri var, arz edebiliriz. (Mü
zakere kâfi sesleri). 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkındaki müzake
renin kifayetiyle fasıllara geçilmesi hakkında takrir 
var. 

Riyaseti Celileye 
Havalii Şarkiye Demiryolları bütçesinin heyeti 

umumiyesi hakkında cereyan eden müzakere kâfidir. 
Fasıllara geçilmesini teklif eyleriz. 

Denizli Rize 
Necip Ali Ali 

Denizli 
Yusuf 

REİS — Efendim! Heyeti umumiyesi hakkındaki 
müzakereyi kâfi görüp maddelere geçilmesini reyi âli
nize koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Fasıllara geçilmesi kabul olundu. 

(B) Cetveli; yani masarif cetvelinin birinci faslını 
okuyoruz. 

Fasıl Lira 

1 Maaşat ve Ücurat 380 920 

REİS — Söz isteyen var mı? 
RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim! Encümen 

Mazbata Muharriri Bey buyurdular ki; bir taraftan ta
mir edilecek, bir taraftan işleyecektir. Fakat bu arada 
yine milletin 240 bin lirası devletin kesesinden çıkıp 
gidecektir. Yine kendilerinin ifadesine göre işin içe
risinde bir sui idare varmış, yol bozukmuş, vagon dev-
riliyormuş, hırsızlık oluyormuş, vesaire vesaire. Bü
tün bunlar ıslah edilmeksizin biz şu ücurat ve maaşatı 
kabul etmek suretiyle hâlâ bu hırsızlıklara, bu sakat
lıklara ve insan zayiatına, hâlâ bu yolsuzluklara ce
vaz vermiş oluyoruz. Bendenize kalırsa hat işletilme-
melidir. Mükemmel bir hale ifrağ için tamir edilme
lidir ve hat tamir edildikten sonra işletilmelidir ki; on
dan sonra hiç olmazsa kazaların önüne geçelim. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim! Esas itiba
riyle hattın Arpaçay'ından başlayıp ta Sarıkamış'a ka
dar gelen kısmı 1,50 - 1,20 arzında ve 124 kilometre 
tulünda muntazam iyi bir hattır. Sarıkamış - Karakö-
se hattı ise dar hattır. (0,75) arzındadır. Bu-hat bil
hassa muhtacı tamirdir. Binaenaleyh hattın bir kısmı 
bugünkü halde iyi bir hattır. 221 kilometre tulünda 
bir hattır ki, bu muhtacı tamirdir. Hattın diğer kıs
mı bugün bu vaziyette bile iyi bir hattır. Rusya idaresi 
zamanında yapılmış esaslı bir hattır. Diğer kısmı har
bin ilcaatiyle yapılmıştır. Tabiatıyle muvakkat bir şey
dir. Mamafih raylar gayet sağlam olarak yapıldığı 
için münakalâtı askeriyede büyük hizmetleri görül
müştür. Az bir tamirle işe yarayacaktır. Varidatın te
nakusu hattın bozukluğundan ziyade idarenin bozuk-
luğundandır. Hattın idaresi intizama girer girmez hat 
çok varidat verecektir ve hat ne kadar muntazam olur
sa şüphesiz ki arabadan da ve hayvandan da mun
tazam olduğu için çok iyi iş görecektir. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri.) Birinci faslın yekûnu olan 380 920 lirayı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olundu efendim. 

Fasıl Lira 

2 Masarifi idare 27 500 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? İkinci fas
lın yekûnunu reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Fasıl Lira 

3 Masarifi umumiye 200 000 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bu fasıl
dan üç bin lira tenzil edilerek başka bir fasla telgraf 
ücreti olarak konacaktır. Binaenaleyh faslın yekûnu 
197 bin liradır. Sarfiyat mütevazin olmak lâzım gelir. 
Onun için fazla bir şey koyamayız. Bu fasıldan tenzili 
lâzım gelir. 

REİS — Masarifi umumiye olarak Encümen ne 
teklif ediyor? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — 197 bin lira, üç bin 
lira ayrı bir fasla telgraf ücreti olarak konacaktır. 

REİS — Efendim! Encümen tashih etti. 200 bin 
lira yerine (197 000) lira olacaktır. Söz isteyen var mı 
efendim? Faslın yekûnu olan 197 bin lirayı kabul 
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edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

4 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 100 095 
REÎS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Beşinci fasıl olarak tel
graf ücreti olmak üzere üç bin lira konacaktır. 

Fasıl Lira 

5 Telgraf ücreti 3 000 
REÎS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum... Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

(A) Cetvelinin müzakeresine geçiyoruz. 

(A) CETVELİ 
Fasıl Lira 

1 işletme varidatı 281 515 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum... Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olun
du. 

Fasıl Lira 

2 Hizar Fabrikası varidatı 25 000 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt̂  
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

3 Varidatı muhtelife 2 000 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Fasıl Lira 

4 Muvazenei Umumiyeden 
muavenet 400 000 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Yekûnu umumî 708 515 liradır. Tayini esami ile 
reye koyacağız. (Maddeler var sesleri) Evet efendim, 
mevaddı kanuniyenin müzakeresine geçiyoruz. Şim
di okunacaktır. 

(Bütün maddeleri okumağa hacet yok, elimizde 
matbuu var sesleri) 

REİS — Efendim! Diğer maddelerin okunmasına 
lüzum olmadığını bazı arkadaşlar söylüyorlar. Mad
deler sırasiyle okunacaktır. 

Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı 
Demiryollar İdaresinin 1340 senesi Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Havalii Şarkiye Demiryollar İdare-. 
sinin 1340 senesi varidatı umumiyesi merbut (A) cet
velinde gösterildiği veçhile (708 515) lira tahmin edil
miştir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el

lerini kaldırsın.. Kabul edildi. 
Madde 2. — Mezkûr Demiryollar İdaresinin 1340 

senesi maaş ve masarifatı umumiyesi için merbut (B) 
cetvelinde gösterildiği üzere (708 515) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İkinci maddede muharrer (B) cetve
linde münderiç fusulün maddeleri beyninde indelicap 
münakale icrasına Nafıa Vekâleti mezundur. 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edildi efendim. 

Madde 4. — İşbu Demiryolları İdaresince alına
cak ücurat merbut (C) işaretli tarifeye tevfikan istiy-
fa olunacaktır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim. 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Ücretin tenzilini is

tirham etmiştim. 
REİS — Takririniz var mı efendim? 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Kars Mebusu Ömer 

Efendinin bu hususta bir takriri vardır, efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bu Kars 
ve havalisinin hakikaten en büyük varidatı ot varidatı
dır. Ot nakliyatı çok mühimdir ve onun nakliyatı 
için hükümet fedakârlık yapmalıdır. Nafia Vekâleti 
bunun için bir tenzili ücrete teşebbüs etmelidir. Yal
nız nazarı dikkati âlinizi celbederim. Ot nakliyatı eğer 
böyle şimdiki gibi olursa tenzili ücret değil sıfır üc
retle nakledilse yine buna imkân yoktur. Ruslar, ha-
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kikaten Kars havalisinden binlerce vagon ot nakletti
ler ve o memleketin servetini temin ettiler. Yalnız 
Ruslar bir çok ot tazyik makineleri getirdiler. Bu ma
kineler otu biçer, hazırlar ve tazyik ederek balya ha
line getirirlerdi. Bir vagon bu suretle 8-10 ton ka
dar ot alabilir. «Yanlış o kadar alamaz sesleri.» 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Balya yapıldığı hal
de alır. Fakat bunda da müşkülât oluyor. Biz saman 
için tatbik ettik yapılmadı. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, Balya 
Makinaları şimdi harap olmuştur. Bendeniz orada 
pek çok bulundum. O teşkilât bozulmuş o makinalar 
harap olmuş kırılmış, bırakılmıştır. Devletin o bü
yük varidatı orada mahvolmuştur. Arz ettiğim gibi 
ot ve gerek saman tazyik makinasıyle balya yapılırsa 
vagonun hacmi istiabîsinden istifade olunur. Bununla 
beraber Nafıa Vekâletine selâhiyet veririz. Bu tarife 
haddi azamî tarifedir. Bu tarifeye nazaran bazı tenzi
lât yapması Nafıa Vekâletinin salâhiyeti dahilindedir 
yapmalıdır. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Ottan fazla ücret 
aldıkları gibi ayrıca Gümrü'ye giden ottan da hattın 
tamir parası namiyle vagon başına bir buçuk altın 
para alıyorlar. Bu ahitnamede vardır. Bu parayı hat, 
kendisi vermek lâzım gelirken, tüccardan alıyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bu işaret
li tarifeyi azamî tarife olarak kabul eder ve bu suretle 
Nafıa Vekâleti de azamî tabirinden istifade ederek ba
zı mevad için tenzilât yapabilir. 

ÖMER EFENDİ (Kars) — Efendim, hakikatte 
Kars havalisinin yegâne varidatı ottur. Rusya zama
nında yalnız Kars her sene iki yüz vagon kadar ot 
ihracatı yapabilirdi. Bunlar Batum ve Baku cihetle
rine sevkediliyordu. Bu itibarla Kars'ın yegâne vari
datı ottur diyebiliriz. Şimendifer İdaresi beher ton 
için on beş kuruş ücret koyuyor. Halbuki otun ken
di kıymeti on para ediyor. Ücreti nakliyesi ise kırk 
para iki santim kadar bir şey ediyor. Demek ki as
lında dört misli daha ziyade ücreti nakliyesi var. İdare 
altmış sekiz kilometre için - umum değil - Kars'tan 
Gümrüya kadar kiloda kırk para gibi bir ücret alıyor 
ki bu fazladır. Bunun için bir takrir verdim ve hiç 
olmazsa kilometre başına beher ton için beş kuruş 
alınmasını teklif ettim. Kabulünü Heyeti Celileden 
istirham ediyorum. İkinci bir şey daha vardır ki ot 
havaleli bir eşyadır diye fazla fiyat konmuş. Bittabi 
bunu da takririmde zikrettim. Kabul buyurursanız 
muvafık olur. Bir de idare ile halk arasında ihtilâfı 

mucip bir hal daha oluyor. Kumpanya vagonun hac
mi istiabisi on beş tondur diye bunun bukabili olan üc
reti almak istiyor. Bunun için çok şikâyetler olmuş
tur. Bu da doğru değildir. Vagon ne kadar ot alıyor
sa ücretin de o kadar alınması lâzımdır. Az ot alıyor 
diye fazla para alması hakikaten ahalinin mağduriye
tine meydan veriyor. Binaenaleyh takririmin kabulü
nü istirham ederim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Reis Beyefendi! 
Encümenizin sualime cevap vermedi. 

REİS — Cevap verir misiniz efendim? 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Rüştü Paşa Hazretle
rinin söylemiş olduğu şeylerden Encümen malûmattar 
değildir ve orada gezmiş, bulunmuş ve bu işleri ida
re etmiş bulunan Muhtar Beyin de malûmatı yoktur, 
Nafıa Vekâletinin de buna dair bir malûmatı yok
tur. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, hattın ta
miri için ahidname de vardır. Vagon başına bir bu
çuk altın verilecek, deniyor. Bu parayı hat verecektir. 
Halbuki tüccardan alıyor. Tüccardan almaya hakkı 
yoktur. Hat verecektir. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Bu husus ıslah edilmek 
lâzım gelir. 

Ömer Beyefendinin teklifine gelince : Kafkasya 
ve havalisi külliyetli ot ticareti yapar. Bütün Kafkas
ya havalisinin ot ihtiyacını Kars ve havalisi temin 
eder. Senede sekiz on milyon ota talip bulunurmuş. 
Bunun için bu yapıldığı takdirde çok mühim ticaret 
olacağı tabiîdir ve zaten encümen bunu azamî tarife 
olarak bu merbut cetveli kabul ediyor. Şüphesiz ki 
tenzilâtlı tarife diğer bütün şeylerden olduğu gibi bu
ralarda da yapılabilir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Hiç değilse bir iki 
sene için yapsınlar. 

REİS — Efendim! Kars Mebusu Ömer Bey dör
düncü maddede eşya tarifesinde ot ve saman ücretinin 
pek fazla olduğundan tenzilât teklif ediyorlar. Ton 
başına beş kuruş teklif ediyorlar. Encümen evvelce 
varidat faslında rakamları kabul etti. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim! Onun için 
varidat fasıllarındaki rakamları şu suretle yani dör
düncü maddenin şu şekilde yazılmasını teklif ediyo
rum : «Demiryollar İdaresince merbut (C) işaretli ta
rifeden fazla ücret alınamayacaktır. 

REİS — Yani tarifenin azamî tarife olmasını 
Encümen teklif ediyor ve tenzilâtı Nafıa Vekâleti ya
pabilir. diyor. 
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ÖMER BEY (Kars) — Havaleli eşya bedeli de
niyor. Bendenizin dediğim havaleli eşya kabul edil
mesin de öteki eşyalar gibi beş kuruş alınsın. .Havale
li eşya bedeli alınırsa o vakit ihracat yapamıyoruz 
pahalı oluyor. Bedeli beş para, ücreti nakliyesi 45 
para. Maruzatım burasıdır. Yoksa yine eski hesaba 
geldik. O vakit havaleli deyince onbeş kuruş alıyor
lar. 

REİS — Efendim! Havaleli ise havaleli our baş
ka bir şey yapamazlar. 

ÖMER BEY (Kars) — O vakit pahalı oluyor efen
dim, ihracat yapamıyoruz. 

REİS — Efendim! Dördüncü maddeyi okuyo
rum : «İşbu Demiryollar İdaresince alınacak ücurat 
merbut (C) işaretli tarifeye göre istuifa olunur. Ta
rifeden başka fazla ücret alınamayacaktır.» Madde 
böyle oluyor efendim. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) -— Azamî kelimesi
ni ilâve etsek daha iyi olur. 

REİS — «İşbu Demiryollar İdaresince alınacak 
ücurat merbut (C) işaretli azamî tarifeye tevfikan 
istifa olunacaktır.» 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Bu maddeye mugayir
dir. Zira bu tarzda kabul ettiğimiz takdirde asgari ta
rifenin tatbiki imkânım refetmiş oluyoruz. Onun için 
evvelki arz ettiğimiz şekil : «İşbu Demiryollar İda
resince merbut (C) İşaretli tarifeden fazla» bir ücret 
alınamayacağını kaydedersek o zaman tenzilâta im
kân hasıl olur. 

REİS — Efendim! Tarifeden fazla ücret alınma
masını kabul ediyorsunuz ki, buraya ithal ediyorsu
nuz. Elbette tarife konulduktan sonra ondan fazla üc
ret alınamayacağı o kadar tabiîdir ki bunun tasrihine 
lüzum yoktur. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Burada 
bir şey rica edeceğim. Burada beş yaşındaki çocuk
lara ait olmasını rica ederim «üç yaşındaki»- denilmiş, 
beş yaşındaki çocuklara teşmilini rica ediyorum. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi! 
Şöyle teklif ediyorum : «İşbu Demiryollar İdaresin
ce merbut (C) işaretli ücurat azamî tarife olup Nafıa 
Vekâleti tenzilâta salâhiyattardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Müsaade eder misi
niz Reis Beyefendi? «Merbut işaretli tarife azamî 
olup Nafıa Vekâleti bazı eşya için tenzilâtlı tarife tat
bik edebilir.» 

REİS — Efendim şekil şudur : İşbu Demiryollar 
İdaresince alınacak ücurat merbut (C) işaretli tarifeye 
tevfikan istiyfa olunacaktır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Tarife, merbut (c) 
işaretliden başlıyor. 

REİS — Nasıl efendim? 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Baş tarafı kamilen 

kalkıyor. «Merbut (c) işaretli tarife azamî tarife olup 
Nafıa Vekâleti bazı eşya için, tenzilli tarife tatbik 
edebilir.»' Madde bu şekli almıştır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, müsaade 
buyurur musunuz? Reis Bey! Bendenizin bir teklifim 
var, tarife ile bu bütçeyi müzakere etmiyelim. Tari
fe tamamen talik edilsin. Encümenle beraber Nafıa 
Vekâleti ayrıca bir tarife yapsınlar. Bu madde ile bu 
tarife çıkacak olursa Nafıa Vekâletinden sonra bunu 
tenzil etmek salâhiyeti olmıyacaktır ve menfaat ye
rine mazarrat hasıl olacaktır. Müsaade buyurursa
nız esas itibariyle bütçeyi çıkaralım. Mütehassıslarla 
beraber yeniden bir tarife yapsınlar. En muvafıkı bu
dur. 

REİS — Efendim bu mülhak bütçedir. Varida-
tiyle sarfiyatı ayrı ayrı müzakere edemeyiz. Bunun 
varidat faslını hiç reye koymayacak olursak bu, o va
kit bütçe halinden çıkar. Sonra nasıl olur efendim? 
Muhtar Beyin tadilâtı budur : 

MADDE 4. — Merbut (c) işaretli tarife azamî 
tarife olup Nafıa Vekâleti bazı eşya için tenzilli ta
rife tatbik edebilir. 

REİS — İşte bu şekilde olan maddeyi reyi âlile
rine koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 5. — İşbu kanun Mart 1340 iptidasından 
itibaren mer'iyülicradır. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 6. — İşbu Kanunun icrayı ahkâmına Na
fıa Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. Kanunun Heye
ti umumiyesini tayini esami ile reye koyacağım. Bun
dan evvel kabul ettiğiniz kanunu da tayini esami ile 
reye koyacağım. Gerek Zonguldak Şimendifer ve Li
man rüsumunun tenzili hakkındaki kanunu ve gerek
se Havalei Şarkiye Demiryolları hakkındaki kanunu 
kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı rey 
pusulası verecektir. 

(Sivas daireyi intihabiyesinden ârânın istihsaline 
başlandı.) 
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Efendim! Reylerini henüz istimal etmemiş rüfeka 
varsa lütfen istimal buyursun! istihsali ârâ muamele
si hitam bulmuştur. 

Efendim! Zonguldak Şimendifer Liman Rüsu
munun tenzili hakkındaki kanun lâyihasının neticei 
arasını arz ediyorum. Reye iştirak eden azanın ade
di 139'dur. (137) kabul reyi vardır. Ve (2) red reyi 
vardır. Binaenaleyh muamele tamam değildir. İkinci 
defa-reye vaz olunacaktır. 

Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı Demiryol
lar İdaresinin 1340 senesi bütçe lâyihası hakkındaki 
rey neticesini arz ediyorum. Reye iştirak eden zeva
tın adedi (135) olduğu için muamele tamam değildir. 
(133) beyaz rey vardır. (2) red vardır. 

4. — İstanbul ve tevabii balıkhanesine müteallik 
nizamnamenin birinci ve üçüncü maddelerinde mu
harrer rüsumun tezyidine dair (1/57) numaralı Kanun 
lâyihası ve Kavanini Maliye, Muvazenei Maliye ve 
İktisat Encümenleri mazbataları : 

T. C. 
T. B. M. Meclisi 

tcravekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

Adet : 1848 Ankara : 19 .9 .1338 
Karar : 1848 

Kayıt : 6/1557 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dersaadet ve tevabii balıkhanesine dair nizam

namenin birinci ve üçüncü maddelerinde muharrer 
rüsumun tezyidi hakkında tanzim olunup İcra Vekil
leri Heyetinin 19 . 9 . 1338 tarihli içtimaında kabul 
edilen lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe lâyihası 
sureti musaddakası ve mevaddı asliye rapten tak
dim kılınmıştır. İfayı muktezasiyle neticesinin iş'arına 
müsaadei devletlerini rica ederim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reis Vekili ve Seriye Vekili 

Abdullah Azmi 

Esbabı Mucibe Lâyihası Sureti 
Zabitai saydiye Nizamnamesinin mevaddı mah-

susasındaki saydi berrî ve bahrî rüsumu Meclisi Âli
ce 16 Nisan 1338 tarihli kanunla tezyit buyrulmuş 
ise de muharrem kararnamesi mucibince düyunu 
umumiyeye metruk mahaller meyanında bulunmak 
itibariyle mahsulâtı bahriyeden Dersaadet ve tevabii 
balıkhane nizamnamesi ahkâmına tevfikan istiyfayı 
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resim etmekte olan İzmit ve havalisinin bu tezyitten 
hariç kaldığı muahharan anlaşılmış ve hududu millî-
yemizin bir kısmında saydı bahrî ruhsatnamesinden 
iki yüz, mevakii saydiyesi daha vâsi ve mühim olan 
kısmında da aynı ruhsatiye için yedi buçuk kuruş 
ahzı muvafık olamayacağından hem müsavat temin 
edilmiş olmak ve hem de varidatı Hazine ziyadan mu
hafaza edilmek üzere anifülarz Balıkhane ve Teva
bii Nizamnamesinin birinci maddesindeki tezkere 
harçlariyle üçüncü maddesinde gösterilen saydiye 
resminin dahi tezyidi muktazi görülerek tanzim olu
nan lâyihai kanuniye ve bu baptaki mevaddı asliye 
suretleri merbutan takdim kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
.','. ' Kavanini Maliye Encümeni 

37 16 . 12 . 1339 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Muvazenei Maliye Encümeni Riyaseti Âliyesine 
Zabitai Saydiye Nizamnamesinin mevaddı mah-

susasındaki saydı berrî ve bahrî rüsumu Meclisi Âli
ce 6 Nisan 1338 tarihli kanun ile tezyit olunmuş 
ise de Dersaadet ve tevabii Balıkhane Nizamnamesi 
ahkâmına tevfikan istiyfayı resim etmekte olan İz
mit ve havalisinin bu tezyitten hariç kaldığı muahha-
ren anlaşılmış ve hududu memleketin bir kısmında 
saydı bahrî ruhsatiyesinden iki yüz ve mevakii say
diyesi daha vâsi ve mühim olan bazı aksamında ye
di buçuk kuruş ahzı muvafık olamıyacağından hem 
müsavatın temini ve hem de varidatı hazinenin ziya
dan muhafazası için Balıkhane ve tevabii Nizamna
mesinin birinci maddesindeki tezkere harçlariyle 
üçüncü maddesinde gösterilen saydiye resminin tezyi
dini tazammun eden lâyihai kanuniye, Kavanini Ma
liye Encümeninin 2 Kânunuevvel 1339 tarihli içtima
ında tensip edilmiş ve üçüncü madde olarak işbu 
zamdan hâsıl o'o.cak mebaliğin tamamen Hazinei 
Devlete aidiyeti hakkında bir maddenin daha ilâve
sine lüzum görülmüş olduğundan keyfiyetin bir ke
re de Muvazenei Maliye Encümenince müzakeresi 
zımnında Encümeni müşarünileyhaya takdim kılın
dı. 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası 
Dersaadet ve tevabii Balıkhanesine dair nizam

namenin birinci ve üçüncü maddelerinde muharrer 
rüsumun tezyidi hakkında Kavanini Maliye Encü
meninden gelen lâyihai kanuniye ile aynı resme dair 
hükümetten varit olan lâyihai kanuniye memuru 
mahsus huzuru ile müzakere ve tetkik olundu. Neti-
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cei müzakerede Kavanın Maliye Encümeninin maz
batada münderiç esbaba binaen tezkere harçlanyle 
masdariye resminin tezyidi Encümenimizce de kabul 
edilmiş ve ancak tezkere harçlarının alesseviye iki 
yüz kuruş olarak ahzı nisbetsiz görülerek Kavanini 
Maliye Encümenince tanzim olunan lâyihai kanuni
ye mezkûr harçların asgarî iki yüz kuruş olmak üze
re on misline iblâğı ve senenin hitam bulmak üzere 
olmasına binaen kanunun 1340 senesi martından iti
baren mer»î olması suretiyle tadilen kabul edilmiş
tir. Keyfiyetin berayi tasdik Heyeti Celileye arzı ka-
rargir olmuştur. 5 Kânunisani 1340. 

îktisat Encümeni 
Karar : 31 

İktisat Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İstanbul ve tevabii balıkhanesine müteallik ni
zamnamenin birinci ve üçüncü maddelerinde mu
harrer rüsumun tezyidine dair İcravekilleri Heyetinin 
19 Eylül 1338 tarihli lâyihai kanuniyesi ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenlerince müza
kere ve tadil olunduktan sonra Heyeti Umumiye ka-
rariyle 9 Kânunisani 1340 tarihinde îktisat Encüme
nine havale edilmişti, iktisat Encümeninde mevzuu-
bahis rüsum meselesi, varidatı devletin tezyidi ciheti 
nazarı dikkatten dur tutulmamakla beraber bilhassa 
memleketimizin mühim bir sahai istihsali olan ba
lıkçılığın muhafazai hali ve mümkünse inkişaf ve 
terakkisi cihetinden yani iktisadî bir noktayı nazar
dan tetkikine çalışılmış ve buna binaen alâkadarla
rın şikâyet ve mütalalarını nazarı itibare aldığı gibi 
meseleye vukufu olan erbabı ihtisası da istima eyle
miştir. 

Malum olduğu üzere memleketimizin en mühim ba
lıkçılık merkezi İstanbul ve havalisidir. Hatta bugün 
İstanbul'un mebni bulunduğu mahallin bir noktasın
da tarihin ilk bildiği mamure, bir balıkçı kariyesidir. 
Asırlarca evvel malum olan bu balıkçılar köyü teves
sü ve inkişaf ede ede nihayet dünyanın en muazzam 
imparatorluklarına merkez olacak kadar azim belde 
haline gelmiş ve mamafih menşei aslîsi olan balıkçı
lar köyü de şehrin sevahilinden tamamen kaybolma
mıştır. İstanbul deniz tarafından balıkçı köyleri zin
ciriyle muhattır. Harbi umumîden evvel İstanbul'un 
sanayii arasında balıkçılık pek mühim bir mevki tu
tardı. Mevzuu müzakere olan meselenin sürati intacı 
icap etmekte olduğundan balıkçılığın İstanbul'da Har
bi Umumîye kadar geçirdiği tahavvülâtı iktisadiyeyi 
tetkike vakit müsait olmamıştır. Ancak Harbi Umu

mî esnasında ilcaatı harbiye dolayısıyle İstanbul'da 
balıkçılık sanatının buhran ve tedenniye uğradığı ve 
buhranın mütareke müddetince de devam eylediği ve 

.İstanbul'un anavatana kavuşmasından sonra da şim
diye kadar henüz zail olmamış olduğu ve bu vecihle 
Harbi Umumîden evvelki hâsılatı seneviyenin hemen 
onda birine tenezzül eylediği muhakkaktır. Memle
ketimizde balıkçılık sanatının hâlâ eski ve iptidaî bir 
usulle icra edilerek tekâmülü umumiyeye ayak uy
duramaması tedennii hazırının avamili mühimmesin-
den olduğuna şüphe olmamakla beraber İstanbul'da 
balıkçı esnafına umumiyetle tahmil olunan resmî ve 
gayrı resmî tekâlif ile ananevi devam eden masarifi 
muhtelifenin sanaiyi mümasileye nispetle ağır olması 
da balıkçılığın terakkisine büyük bir engel teşkil et
tiği muhakkaktır. Filhakika İstanbul'da düyunu umu
miye ile Balıkçılar Esnafı Cemiyetinden ve balıkçılara 
nevima sarraflık ve komisyonculuk eden kabzımallar
dan edilen tahkikata nazaran elyevm balıkçılık ile iş
tigal eden esnafın yüz kuruş kıymetinde olan balık 
satışından kendilerine kalan meblağ atîde tefsilan arz 
olunan hesaba nazaran 20 - 25 kuruş raddesindedir. 

Yüz kuruşluk hasılı sây mikyas ittihaz olunan ba
lık seyyarının itasına mükellef olduğu rüsum ile masa
rifi mütenevvie. 

Kuruş Para 

20 00 Balıkhane idaresince (Düyunu Umu
miye) sayyadın yüz kuruşluk satışın
dan ahz olunan resim. 

Kuruş Para 

1 20 Balıkhane idaresince (Düyunu Umu
miye) ambarcılık ve kalemiye namiyle 
ahz olunan. 

Kuruş Para 

1 20 Balıkhane idaresince (Düyunu Umu
miye) tahsildariye namiyle arz olu
nan. 

Kuruş Para 

4 00 Kaşarcılık, yardımcılık ve çuvaliyeci-
lik namiyle ahz olunan 

27 00 Yekûn 

00 , Balıkların saydolundukları mahalden 
Balıkhaneye nakliye ücreti. 
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5 00 Kabzımallara verilen. 
31 00 Müstahdeminin hakkı sâyi (Tarife) 
10 00 Ağların ve kayıkların eskime ücreti 
78 00 Rüsum ve masarifi mütenevviye ye

kûnu. 

100 00 Hâsılı sây 
78 00 Rüsum ve masarif mütenevvia 
22 00 Yüz kuruşluk hâsılı saydan sayyada 

kalan hâsılatı safiye. 

Serbest denizlerde olmayıp da sahibi bulunan veya 
evkafa ait olan mahallerde icrayı sây edenlerden ahz 
olunmakta olan % 10 işbu hesaba dahil değildir. O 
gibi mahallerde sây edenler işbu vali ve dalyan mahal
leri sahiplerine ondalık namiyle % 10 vermeğe mecbur
dur ki, o halde hasılı sây % 12'ye tenezzül eder. 

Bu hesaptan görülüyor ki, balıkçılardan Balıkha
ne İdaresince yani Düyunu Umumiyece alınan resim 
teferruatiyle beraber % 23 gösterilmiştir. Balıkhane 
Nizamnamesinin üçüncü maddesinin rüsumu saydiye 
tarifesinde resmin % 20 - 23 olduğu muharrerdir. Ni
zamname ile muayyen olan bu resimden maada ba
lıkçılar istanbul Balıkhanesinde, kaşarcılık, yardımcı
lık ve çuvaliyecilik namlariyle de ayrıca % 4 kadar bir 
meblağ sarfına mecbur kalmaktadırlar. Halbuki % 23 
resim alan Düyunu Umumiyenin bu resim meyanın-
da ambarcılık ve kalemiye namiyle ahzeylediği % 1,5 
ile kendi memur ve hademesiyle ifasına mecbur ol
duğu işbu hidemat için balıkçıların basma ayrıca bir
takım adamları musallat ederek onları masrafa sok
maması icabederdi. Elyevm balıklarını balıkhaneye 
kadar nakliye ücreti vererek gönderip orada bilmü-
zayede sattırmağa kanunen mükellef olan balıkçılar 
mahsulâtı saydiyelermin % 25, % 27'sini bu suretle 
balıkhaneye bırakıp çıkmaktadırlar. 

Sanatları itibariyle erbabı ziraate şebih olan sey-
yadı bahrilerin öşür mesabesinde bulunan resmî öş
rün hemen iki misli demektir. Kabzımal denilen ve az 
çok aşar mültezimlerine benzeyen bir sınıfı zaidin 
Hazine ile mükellefin arasına sıkışmış olması, ufak 
balıkçıların belini bükmekle beraber, umumiyetle ba
lıkçı esnafı, diğer- rüsum ilâve edilmediği takdirde 
Düyunu Umumiyenin resmi ile mefluç bir haldedir 
ki memleketimizde erbabı ziraate mahsus bir banka 
mevcut olduğu gibi Devletin teşebbüsü ve muavene
ti ve balıkçıların da iştirakiyle (Bir Balıkçı Bankası) te
sisi, seyyadı bahrîlerin mutavassıt muhtekirlerden ya
kalarını kurtarmalarına ve bu suretle rahat nefes ala
rak tarâkki ve inkişaflarına hadim olur. Bu husus 

memleketimizde saydı bahrînin tanzimine ait mesaili 
umumiye dahilinde bulunduğundan İktisat Vekâleti
nin ehemmiyetle nazarı dikkati celp olunur. 18 Saf er 
1299 tarihli zabıtai saydiye nizamnamesinin üçüncü 
maddesinin fıkrai ahiresi mucibince ruhsatiye tezke
resi almak ve muayyen resmi vermekle mükellef ve 
fakat aynı zamanda başkaca tekâlife tabi olması lâ
zım gelen balıkçılara ahiren şehir emaneti ve beledi^ 
yeler ile liman idareleri tarafından tarh edilen rüsum 
cidden tahammül fersa olmuştur. 

Filhakika geçen devrei içtimaiyede kabul ve kesbi 
kanuniyet eden 15 Nisan 1338 tarihli (Merakibi Bahri
yeden alınacak rüsum hakkında kanun) on ikinci şeh
riye resmi maddesinin (C) fıkrasında her tondaki ba
lıkçı kayıklarından şehrî maktuan yüz kuruş alınacağı 
müsarrahtır ki, esasen istihsalâtının % 23'ü resim 
olarak vermekle mükellef olan balıkçılara aynı zaman
da şehrî yüz kuruş bir resim tarhı muvafıkı madelet 
olamayacağı ahiren Heyeti Vekilece de nazarı dik
kate alınarak bir kanun lâyihasıyle Meclisi Âliye işbu 
resmin affı teklif olunmuş ve Kavanini Maliye En
cümenince de kabul olunarak Heyeti Umumiyeye sev-
kedilmek üzere bulunmuştur. 

Mecalisi Belediyece tarh olunan rüsuma gelince, 
26 Şubat 1330 tarihli rüsumu Belediye Kanununun" 13 
ncü maddei muaddelesinin fıkrai ahiresinde (Şehrin 
hududu dahilindeki liman ve göl ve nehirlerinde ic
rayı seyrü sefer eden istimbot, motorbot, mavna, sa-
laporya gibi merakibi bahriye ile hususî sandal ve ka
yıklardan mecalisi belediyece tanzim edilecek tarife 
dairesinde resim alınır.) Fıkrasındaki hususî sandal ve 
kayıklar ibaresi balıkçı kayıklarına da teşmil oluna
rak bazı vilâyatta belediyelerce ve İstanbul'da da 25 
Mart 1339 tarihinde Cemiyeti Umumiyei Belediyece 
tanzim olunan tarife mucibince şehir emaneti balık
çı kayıklarının beher çiftesinden senevi yüz kuruş re
sim almaktadır ki bu kadar ağır rüsum ve masarifi 
itaya mecbur olan balıkçılara bu veçhile de bir re
sim tarhı muvafıkı nasafet ve adalet görülemeyerek 
affı cihetine gidilmiştir. 

Mevzubahsimiz olan kanun lâyihasında tezyidine 
karar verilen rüsumdan mastariye resmi, zaten hafif 
olduktan maada yalnız memleketten ihraç edilmekte 
olan mahsulâtı bahriyeye münhasır bulunduğu cihet
le tezyidinden dolayı esnaf o derece mutazarrır ola
cak değildir. Binaenaleyh bu resmin tezyidinde Encü-
menimizce bir mahzur görülmemiştir. Ruhsatiye tez
kereleri harcının tezyidine gelince, vakıa senede bir ke
re verilen maktu bir miktardan ibaret ise de balıkçı
ların hemen ekseriyeti her günkü kazançlarıyle taay-



İ : 29 5 . 4 . 1340 C : 1 

yüşe mecbur oldukları ve alelhusus taife olarak istih
dam eyledikleri yardımcılarının da tezkerelerini sayya-
dmın tedârike mecbur olmaları nazarı dikkate alınır
sa defaten asakarî dört ve azamî elli, altmış lira gibi 
bir meblağı tediye eyleyebilmeleri hemen hemen im
kânsız olacak ve tezkere almadıkça icrayı sanattan 
men edileceklerinden binnetice ya kaçak suretiyle ic
rayı sanata veyahut terki sanata mecbur olacaklardır 
ki her iki suretle de Hazine bundan mutazarrır ola
caktır. Binaenaleyh Encümenimiz işbu müşkülâtı na
zarı dikkate alarak hem menafii Hazineyi temin ve 
hem de balıkçıların maruz kalacakları salifüzzikir müş
külâtı bertaraf eylemek üzere işbu ruhsatiye tezkere
lerinin pul ve masarifi tab'iyye olmak üzere üç kuru
şa tenzili yerine resmin % 24'e iblağını muvafık gör
mektedir. Bu veçhile hem Hazineyi Devlet mutazarrır 
olmayacak ve hem de sayyadın kendilerince defaten 
tedarik ve itası mümkün olamayacak bir meblağı te
diyeden kurtulmuş olacaklardır. 

Aynı zamanda bu suretle tarh olunan resmi her 
balıkçı istihsalâtı saydiyesi nispetinde ita edeceğinden 
gayet âdilâne olacak ve saygı bahrî için teşkilâtı temin 
edeceğinden balık avcılarının tezayüdünü intaç ederek 
istihsalâtı saydiyenin, dolayısıyle resmin ziyadeleşme
sini mucip olacaktır. 

Ruhsatiye tezkereleri harçlarının bu tarzı teklif ile 
cibayetinde Hazinei milletin daha ziyade müstefit ola
cağı âtideki tafsilâtı hesabiyeden sarahaten anlaşılı
yor. 

Bu .hesapta İstanbul ve Tevabii Balıkhane idaresi
nin sinini muhtelifedeki hasılatı umumiyesinin vasati
si ve istanbul ve tevabiinde bulunan balıkçıların ade
di mikyas olarak ahz olunmuştur. 

^ Balıkhane idaresinin Hasılatı Umumiyesi 

Sene Türk Lirası 

1334 1 935 809 ] 
1335 1 960 834 | Vasatisi asgarî 
1336 2 555 021 ^ iki milyon olarak 
1337 2 092 846 | kabul edilebiliyor. 
1338 ' 2 665 595 J 

istanbul ve Tevabiinde halihazırda yüzde yetmiş : 
Seksen Türk ve müslüman olmak üzere yedi bin ba
lıkçı vardır. 

18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesi 
mucibince yedi bin balıkçıdan cibayet olunan tezkere 
harcı azamî bin lira. 

Hükümetçe teklif olunan lâyihai kanuniye veçhile 
işbu harç iki yüz kuruşa tezyit ile ahz olunduğu su
rette 14 000 lira, 

iktisat Encümenince teklif olunduğu veçhile muay
yen resme % 1 zam suretiyle ahz olunduğu surette 
20 000 lira (tki milyonun yüzde biri) 

Gerek Hükümetin ve gerek Encümenin teklifleri 
veçhile cibayet olunan miktarlardan Düyunu Umumi-
yeye muhassas olan azamî iki bin lira tenzil edildiği 
surette işbu zam dolayısıyle doğrudan doğruya Ha
zineye ait olan miktar Hükümetin teklifi veçhile 
12 000 ve Encümenin teklifi veçhile 180 000 liradır. 
Bu hesap umum memleketteki rüsumu saydiyeye teş
mil edildiği surette de aynı neticenin hasıl olacağından 
şüphe yoktur. 

Esbabı anifei mâruzaya binaen İktisat Encüme
nimiz işbu lâyihai kanuniyeyi berveçhi atî tadilen 
kabul eylemiştir: 

Martın takarrübü hasebiyle lâyihai kanuniye-
nin müstacelen müzakeresini Heyeti Celilcden istir
ham eyleriz. 

Hükümetin teklifi 
Birinci madde — Dersaadet ve Tevabiî Balıkhane 

İdaresine dair olan 12 Cemaziyelâhır 1299 tarihli ni
zamnamenin birinci maddesi zirinde muharrer tezkere 
harçları iki yüz ve bu meyanda gedikli olmayan mad
rabazlara ait ruhsatiye resmi dört yüz elli kuruşa ve 
üçüncü maddesinin zirinde gösterilen mahsulâtı bahri
yeye müteallik mastariye resmi dahi iki misle iblâğ 
edilmiştir. 

İkinci Madde — Senei haliyede ruhsat tezkeresi 
verilmiş olan sayyad farkı resim istiyfa olunur. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye Vekili memurdur. 

19 . 9 . 1338 
İcra vekilleri Heyeti Reisi Müdafaai Milliye Vekili 
Vekili ve Seriye Vekili . Hastadır 

Abdullah Azmi 
Hariciye Vekâleti Vekili Dâhiliye Vekâleti Münhal 

Doktor Rıza Nur 
Adliye Vekili İktisat Vekili 

Rifat Mahmut Esat 
Nafıa Vekili ' Marif Vekili 

Feyzi ' Mehmet Vehbi 
Maliye Vekili Erkânı Harbiye Umumiye 
Hasan Fehmi Vekâleti Vekili 

Hastadır 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Rıza Nur 
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Kavanini Maliye Encümeninin teklifi 

Madde 1. — Dersaadet ve Tevabiî Balıkhane İda
resine dair olan 12 Cemaziyelâhır 1299 tarihli Nizam
namenin birinci maddesi zirinde muharrer tezkere 
harçları iki yüz ve bu meyanda gedikli olmayan mad
rabazlara ait ruhsatiye resmî dört yüz elli kuruş ve 
üçüncü maddesinin zirinde gösterilen mahsulâtı bah
riyeye müteallik mastariye resmî dahi iki misline ib
lâğ edilmiştir. 

Madde 2. — Senei haliyede ruhsat tezkeresi ve
rilmiş olan sayyaddan farkı resim istiyfa olunur. 

Madde 3. — işbu kanunla tezyit edilmiş olan rü
sum doğrudan doğruya Hazineye aittir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Mali
ye Vekili memurdur. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Elâziz 
Mustafa 

Kâtip 
Konya 

levfik Fikret 
Âza 

Mardin 
Necip 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 
Ahmet 

! 

Âza 
Sırrı 

!, 
Âza 

Karasi 
Osman Niyazi 

Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi 

Birinci madde — Dersaadet ve Tevabii Balıkhane 
İdaresine dair olan 12 Cemaziyelâhır 1299 tarihli Ni
zamnamenin birinci maddesi zirinde muharrer tez
kere harçları asgarî iki yüz kuruş olmak üzere on mis
line ve üçüncü maddesinin zirinde gösterilen mah
sulâtı bahriyeye müteallik mastariye resmi dahi iki 
misline iblâğ edilmiştir. 

İkinci madde — İşbu kanun ile tezyit edilen rü
sum, doğrudan doğruya Hazineye aittir. 

Üçüncü madde — İşbu kanun 1340 senesi mar
tından itibaren meriyülicradır. 

Dördüncü madde — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Maliye Vekili memurdur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Saruhan 
Reşat 
Kâtip 

Konya 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani 

Âza 
Karasi 

Ali Şuuri 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 
Âza 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Âza' 

Âza 
Sivas 

Rahmi 
Âza 

Trabzon 
Şefik 
Âza 

İktisat Encümeninin teklifi 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti hududu dahi

lindeki deniz, göl, nehir ve derelerde Türk tabiiyetini 
haiz her ferde et ve yağlarından istifade olunan ba
lıklar ile mukaşşeratı bahriyenin saydı için, talebi 
vukuunda hükmü bir seneye şâmil olmak üzere say
dı bahrî ruhsatiye tezkereleri verilir. Bu tezkerele
rin harcı seyyanen üç kuruştur. 

Madde 2. — Dersaadet ve'Tavabii Balıkhane İda
resine dair 12 Cemaziyelâhır 1299 tarihli Nizamname
nin üçüncü maddesi zirinde muharrer saydiye resmi 
tarifesindeki % 20 resim ile 18 saf er 1299 tarihli Za-
bitai Saydiye Nizamnamesinin dördüncü maddesi
nin fıkrai âhiresi mucibince tatlısu balıklarından ah-
zolunan % 10 resme % 1 zam edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul ve Tevabii Balıkhane İda
resine dair olan 12 Cemaziyülahir 1299 tarihli ni
zamnamenin birinci maddesi zirinde muharrer ta
rifedeki gedikli ve gediksiz madrabazlar ile midye, 
istiridye misillû mahsulâtı bahriye satan muvakkat 
sergicilerden ahzolunan tezkere harçları on misline 
ve üçüncü maddesinin zeyli mucibince istiyfa olu
nan mastariye resmi iki misline iblağ olunmuştur. 

Madde 4. — İkinci madde mucibince resme zam 
olunan yüzde birin onda dokuzuyla üçüncü madde 
mucibince tezyit edilen rüsumun fazlası doğrudan 
doğruya hazineye ve yüzde birin onda biri Düyunu 
Umumiyeye aittir. 

Madde 5. — Dersaadet ve Tevabii Balıkhane İda
resinde bilmüzayede füruht olunan her nevi mahsu
lâtı saydiye esmanından muayyen resim, tahsildari-
ye, kalemiye ve ambarcılık namiyle ceman yüzde 
yirmi dört resim ahz ve cibayetinden sonra baki 
kalan sahibi mal hissesi, müzayede muamelesinin 
hitamını müteakip kaşarcılık, çuvaliyecilik gibi baş
ka bir gûna harca tabi olmaksızın, Balıkhane İda
resince Bayie teslim olunur. 

Madde 6. — Balıkçı kayıklarından liman ida
releri ve şehir emaneti belediyelerce her ne nam ile 
olursa olsun hiç bir resim alınmaz. 

Madde 7. — 12 Cemaziyülahir 1299 tarihli İs
tanbul ve Tevabii Balıkhane İdaresi Nizamnamesi ile 
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18 Saf er 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 
ve 16 Nisan 1338 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamna
mesini muaddil kanunun işbu kanun ahkâmına mu
gayir olan mevad ve f ıkaratı mülgadır. 

Madde 8. — işbu kanun 1340 senesi Mart'ı ipti
dasından itibaren meriyül icradır. 

Madde 9. — işbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

İktisat Encümeni Reisi 
izmir 

Mahmut Celâl Bey 
(İmzada bulunmamışlardır) 

Kâtip 
Ertuğrul 

Ahmet iffet Bey 
(imzada bulunmamışlardır) 

Aza 
Kayseri 

Naci 
Aza 
Bolu 

Şükrü 

Mazbata Muharriri 
izmir 

Mustafa Rahmi 

Aza 
Konya 

Hacı Bekir 

Aza 
Kozan 

Ali Sadi 
Aza 

Edirne 
Faik Bey 

(imzada bulunmamışlardır) 
Aza 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

Aza 
Kastamonu 

Mehmet 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? (Yok sesleri) Maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilmesi takarrür 
etmiştir. 

İstanbul ve tevabii balıkhanesine müteallik nizam
namenin birinci ve üçüncü maddelerinde muharrer 

rüsumun tezyidine dair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti hududu da
hilindeki deniz, göl, nehir ve derelerde Türk tabii
yetini haiz her ferde et ve yağlarından istifade olu
nan balıklar ile mukaşşeratı bahriyenin saydı için 
talebi vukuunda, hükmü bir seneye şamil olmak üze
re saydı bahrî ruhsatiye tezkereleri verilir. Bu tez
kerelerin harcı seyyanen üç kuruştur. 

REİS — Söz isteyen var mı? Söz isteyen yok 
maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olun
muştur. 

Madde 2. — Dersaadet ve Tevabii Balıkhane 
idaresine dair 12 Cemaziyülahır 1299 tarihli nizam
namenin üçüncü maddesi zirinde muharrer saydi

ye resmi tarifesindeki yüzde yirmi resim ile 18 Sa-
fer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 
dördüncü maddesinin fıkrai âhiresi mucibince tatlısu 
balıklarından arız olunan yüzde on resme yüzde bir 
zam edilmiştir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyinize koyu
yorum; kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edildi. 

Madde 3. — İstanbul ve Tevabii Balıkhane İda
resine dair olan 12 Ccmaziyülahir 1299 tarihli ni
zamnamenin birinci maddesinin zirinde muharrer 
tarifedeki gedikli ve gediksiz madrabazlar ile mid
ye, istiridye misiîiû mahsulâtı bahriye satan muvak
kat sergicilerden ahzolunan tezkere harçları on mis
line ve üçüncü maddesinin zeyli mucibince istîyfa 
olunan mastariye resmi iki misline iblağ olunmuş
tur. 

REİS — Söz isteyen var mı? Üçüncü maddeyi 
aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 4. — İkinci madde mucibince resme zam 
olunan (Yüzde birin) onda dokuzuyle . üçüncü mad
de mucibince tezyit edilen rüsumun fazlası doğru
dan doğruya Hazineye ve yüzde birin onda biri 
Düyunu Umumiyeye aittir. 

REİS — Dördüncü madde hakkında söz iste
yen var mı? (Yok sesleri) Maddeyi aynen reyinize 
vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Madde aynen kabul olunmuştur. 

Madde 5. — Dersaadet ve tevabii balıkhane ida
resinde bilmüzayede füruht olunan her nevi mahsu
lâtı saydiye esmanından muayyen resim, tahsil-
dariye, kalemiye ve ambarlık namiyle cem'an yüz
de yirmi dört resim ahz ve cibayetinden sonra baki 
kalan sahibi mal hissesi, müzayede muamelesinin hi
tamını müteakip kaşarcıhk, çuvaliyecilik gibi başka 
bir gûna harca tabi olmaksızın balıkhane idaresin
ce bayie teslim olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) 
Maddeyi reyinize vazediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye vazediyorum; kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde : 6 — Balıkçı kayıklarından liman idarele
ri ve şehremaneti ve belediyelerce her ne nam ile olur
sa olsun hiçbir resim alınmaz. 
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REİS — Altıncı madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Altıncı maddeyi eynen reyinize ko
yuyorum. Kabul edenler, lütfen el kaldırsın.. Aksini 
reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde : 7 — 12 Cemaziyülahir 1299 tarihli İstan
bul ve tevabii Balıkhane İdaresi Nizamnamesi ile 18 
Saf er 1299 tarihli Zabıtai Say diye Nizamnamesinin 
16 Nisan 1338 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesini 
muaddil kanunun işbu kanun ahkâmına mugayir olan 
mevad ve fıkaratı mülgadır. 

REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi reyinize 
vaz-ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ak
sini reye koyuyorum; kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde . 8 — îşbu kanun 1340 senesi martı iptida
sından itibaren mer'iyül icradır. 

REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi reyinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini re
ye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilir iştir. 

Madde 9 — İşbu kanunun icrasına Maliye Veki
li Memurdur. 

REİS — Söz isteyen yok. Maddeyi reyinize koyu
yorum; kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et
meyenler lütfen el kaldıran.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun-he.eli umum yesini fausu esami ile re
yinize vaz ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmeyenler 
kımızı rey pusulası vereceklerdir. 

FERİT BEY (Çorum) — Reis - Bey diğer 
kanunların müzakeresine geçelim. Sonra hepsini birlik
le tayini esami ile reye vaz edersiniz. 

5. — Sefaini ticariye kaptanlariyle çarkçılarına 
verilen şehade(namelerden alınacak harç hakkında ka
nun lâyihası {1-429), sunufu muhtelife kılavuzluk şe 
hadetnamelerinden alınacak harçlara dair kanun lâyi
hası (l 1436) ve sefaini ticariyeye ait kronometrelerin 
ve al âtı seyriyenin mukayesesi ve pusla vazıyle tashihi 
mukabilinde istiyfa edilecek ücretlere dair kanun lâyi
hası (1/435) ve Kavanini ve Muvazenei Maliye En
cümenleri n.azbataları. 

REİS — Sefaini ticariye kaptanlariyle çarkçılarına 
verilen şehudetnameler ı-e sunufu muhtelife kılavuzluk 
şehadetnaroderınden almajak harçlara ve sefaini tica
ri veye ait ki onometreleı'n ve alâtı seyriyenin muka
yesesi ve pusla vazı ile ta* .hini mukabilinde istiyfa edi
lecek ücretlere ve Damga Kanununun 71 nci madde
sinin tadiline dair Başvekâletten mevrut kanun lâyi-
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hası ve Kavinin ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları müstaceliyetle müzakeresi tekıif olunuyor. 
(Kabul sesieri.) 

Müstacilen müzakeresini reyi âlinize koyuyo
rum; kabul edenler... Etmeyenler... Her üç lâyiha 
için müstacliyet kabul edilmiştir. Tezkere ve mazbata
ları okutuyorum. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kalem Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/483 

Ankara : 21 . 1 . 1310 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Sefaini ticariye kaptanlariyle çarkçılarına verilen 
şehadetnameierden alınacak harçlarla sefaini ticariye ve 
ait kronometrelerin ve alâtı seyriyenin mukayesesi ve 
puslaların vaz'ıyle tashihi mukabilinde istiyfa edilecek 
ücretlere ait ve 6 Şubat 11:21 tarihli Damga Kanunu
nun 71 nci maddesini muaddil olarak Maliye Vekâle
ti Celilesince tanzim kılvııp İcra Vekilleri Heyetinin 
20 . 10 . 1340 tarihli içtıinamda Meclisi Âliye şevki 
takarrür eden dört kıt'a kanun lâyihasiyle esbabı mu-
cibeleri sureti musaddakaları leffen takdim kılınmıştır. 
İfayı muktezasına müsadei Riyaset Penahiierini istir
ham eylerim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Sefaini ticariye kaptanlariyle çarkçılarına ve 

sunufu muhtelife kılavuzlarına verilecek şehadetna
meierden bir harç istiyfası muktazi olup halbuki el-
de buna ait bir tarife veya kanun mevcut olmadığın
dan rüsumu lâzıme istiyfa edilememektedir. Muame
lenin selâmeti ve nef'i Hazinenin siyaneti için bu 
bapta tanzim kılınan iki kıt'a kanun lâyihası leffen 
takdim kılınmıştır. Efendim. 

Sefaini ticariye kaptanlariyle çarkçılarına verilen 
şahadetnamelerden alınacak harç hakkında kanun 

Madde : 1 — Sefaini ticariye kaptanlariyle çark
çılarına verilen şehadetnameierden berveçhi âti harç 
istiyfa olunur: 

Lira 

5 Esfarı baide süvari ve serçarkçılarından 
4 Esfarı Karibe süvari ve serçarkçılarından 



t : 29 5 . 4 . 1340 C : 1 

Lira 

3 Esfarı baide ikinci kaptan ve ikinci çarkçı
dan 

2 Esfarı baide üçüncü kaptan ve çarkçılarından 
2 Esfarı karibe ikinci kaptan ve ikinci çarkçı

larından 
2 Liman kaptan ve çarkçılarından 

Madde : 2 — Zayiinden verilecek şeyhadetname-
lerden, sınıfa göre, birinci maddede mezkûr harcın 
nısfı alınır. 

Madde : 3 — îşbu kanun yevmi neşrinin ferda
sından itibaren mer'iyülcradır. 

Madde : 4 — İşbu Kanunun icrayi ahkâmına 
Maliye ve Müdafai Milliye Vekilleri memurdurlar. 

20 . 1 . 1340 
Başvekil 

İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

İktisat Vekâleti Vekili 
Mustafa Fevzi 

Seriye Vekili 
Mustafa Fevzi 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Adliye Vekili 
Seyit 

Maarif Vekili 
İsmail Sefa 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 
Mübadele, İmar ve İskân 

Vekili 
Mustafa Necati 

Erkânı Harbiyeî Umumiye Vekâleti Vekili 
İsmet 

Sunufu muhtelife kılavuzluk şahadetnamelerinden 
alız olunacak harçlara dair kanun 

Madde 1. — Sunufu muhtelife kılavuzluk şeha-
detnamelerinden berveçhi âti harç alınır : 
Lira 

5 Birinci sınıf boğazlar kılavuzluk şehadetnamesi 
3 İkinci sınıf boğazlar kılavuzluk şehadetnamesi 
4 Birinci Liman Kılavuzluk şehadetnamesi 
2 İkinci Liman Kılavuzluk şehadetnamesi 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'iyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Mâliye Vekilleri memurdur. 20. 1 . 1340 

Başvekil Seriye Vekili 
İsmet Mustafa Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

İktisat Vekâleti Vekili 
Mustafa Fevzi 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Adliye Vekili 
Seyit 

Maarif Vekili 
İsmail Sefa 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Mübadele, İmar ve İskân 
Vekili . 

Mustafa Necati 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekili 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 

Memaliki ecnebiyede olduğu gibi memleketimiz
de de sefaini ticariyeye ait kronometreler ile alâtı 
seyriyenin mukayesesi ve puslalarınm vaz'ıyle tashihi 
için müracaat edecek bilcümle vapur kumpanyaları
na mensup Sefain ile Seyrisefain İdaresi vapurların
dan mutedil bir harç alınması ve bu işin İstanbul 
Bahriye Kumandanlığı dairesinde öteden beri krono
metre, harita, alât ve edevatı seyriye, kaptan ve kıla
vuzların mesaili imtihaniyesi ile iştigal eden seyri se
fain şubesince ifası münasip görülmüş olduğundan 
bu veçhile tanzim kılman kanun lâyihası leffen tak
dim kılınmıştır. 

Sefaini ticariyeye ait kronometreler ile alâtı seyriye
nin mukayesesi ve puslalarınm tashihi mukabilinde 

alınacak harca dair kanun. 

Madde 1. — Sefaini ticariyeye ait kronometreler
le alâtı seyriyenin mukayesesi ve puslalarınm vaz'ıyle 
tashihi mukabilinde berveçhi âti harç alınır : 

Kuruş 

200 

50 

50 

50 
5 000 
1 000 

Kronometre ve mukayesesi ve hatayı umu
mî ile tahalüfü yevmî tayini ücreti 
Bedeli yatırılmak suretiyle iare edilen kro
nometreler için yevmiye ücreti 
Barometrelerin mukayesesi ve ayarlarının 
tanzimi ücreti 

Harita tashihi ücreti (Beher harita için) 
Pusla tashihi ücreti 
Puslanın vazı ücreti 
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T. B. M. Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 

Karar : 65 
28.2.1340 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbataları 
Riyaseti Celileye 

Sefaini ticariye kaptanlariyle çarkçılarına verilen 
şahadetnamelerden alınacak harç hakkında Heyeti 
Vekile tarafından teklif olunan mevaddı kanuniye 
esbabı mucibe lâyihasına nazaran Encümenimizce de 
tasvip edilmiş olmakla Muvazenei Maliye Encüme
nine havale buyrulmak üzere makamı riyasete tak
dim kılındı. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Elaziz 
Mustafa 

Aza 
Mardin 
Necip 
Aza 

Malatya 
Reşit 

T. B. M. Meclisi 
Kavanini Maliye 

Encümeni 
Karar : 67 

Riyaseti 

Mazbata Maharriri ve 
Kâtip 

Ertuğrul 
Halil 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Aza 
Elaziz 
Naci 

28 .2 .1340 

Celileye 

Sefaini ticariye. kaptanlariyle çarkçılarına ve sunu-
fu muhtelife kılavuzlarına verilen şehadetnam elerden 
alınacak harç hakkında Heyeti Vekile tarafından tek
lif olunan mevaddı kanuniye esbabı mucibe lâhiyası-
na nazaran Encümenimizce de tasvip edilmiş olmakla 
Muvazenei Maliye Encümenine havale buyrulmak üze
re Makamı Riyasete takdim kılındı. 

T. B. M. Meclisi 
Kavanini Maliye 

Encümeni 
Karar : 66 

28.2.1340 

Riyaseti Celileye 

Sefaini ticariyeye ait kronometrelerden alâtı seyri-
yenin mukayesesi ve puslaların tashihi mukabilinde 
alınacak harç hakkında Heyeti Vekile tarafından tek
lif olunan mevaddı kanuniye esbabı mucibe lâyihasına 
nazaran Encümenimizce de tasvip edilmiş olmakla 
Muvazenei Maliye Encümenine havale buyrulmak üze-. 
re Makamı Riyasete takdim kılındı. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Elaziz 
Mustafa 

Aza 
Mardin 
Necip 

Malatya 
Reşit 

Mazbata Muharriri 
ve Kâtip 
Ertuğrul 

Halil 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Elaziz 
Naci 

Riyaseti Celileye 

Harpten evvel altın esası üzerine tanzim edilen cet
vel mucibince istiyfa edilmekte olan damga resmi için 
ecnebi nukudunun Türk parasına tahvili takdirinde 
resim; Damga Kanununun 71 nci maddesinin esas 
ittihazı zarurî olduğundan işbu madde dahi altının ba
şa baş olduğu esasına müstenit olmasına, halbuki te
davül etmekte olan evrakı nakdiyemiz altına nazaran 
yedide bir derecesinde olmasına nazaran damga res
minin evrakı nakdi ile altın arasındaki nispete nazaran 
tadili hakkında Heyeti Vekilece tanzim kılınan resim 
Damga Kanununun 71 nci maddesini muaddil lâyihai 
kanuniye Kavanini Maliye Encümeninde tetkik ve 
müzakere olunarak aynen kabul edilmiş olmakla He
yeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Elaziz 
Mustafa 

Aza 
Mardin 

Necip 
Aza 

Malatya 
Reşit 

Mazbata Muharriri 
ve Kâtip 
Ertuğrul 

Halil 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Aza 
Elaziz 
Naci 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Elaziz 
Kâtip 

Ertuğrul 
Halil 
Aza 

Malatya 
Reşit 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Aza 
Giresun 

Aza 
Mardin 
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Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Sefaini ticariye kaptanlarıyle çarkçılarına verilen 
şehadetnameler ile sunufu muhtelife kılavuzluk şeha-
detnamelerinden alınacak harçlar ve sefaini ticariye-
ye ait kronometrelerin ve alâtı seyriyenin mukayesesi 
ve puslalarmm vaz'ıyle tashihi mukabilinde istiyfa 
edilecek harçlara dair- Heyeti Vekile tarafından tek
lif ve Kavanini Maliye Encümenince tasvip edilip 
Encümenimize havale buyrulan üç kıt'a lâyihai Ka
nuniye ve merbutatı mütalaa ve tezekkür olundu. 

Kabotaj hakkımızın istihsali neticesinde günden 
güne tezayüt etmekte olan sefaini ticariyemizde istih
dam edilecek kaptan ve çarkçılarla sunufu muhtelife 
kılavuzlarına, ifayı vazifeye ehil olup olmadıklarını 
müşir birer şehadetname itası ve sefaini ticariyemiz-
deki alâtı fenniyenin tashihi halkın kaptan ve gemi
lerimize olan emniyeti tezyit edeceği gibi sefainimi-
zin alâtı fenniyesinin sıhhatini de temin eyleyeceğin
den ve ifa edilecek hizmete mukabil ufak bir resim 
alınması da muvafık bulunduğundan lâyihai kanuni-
yelerle teklif edilen harçlar esas itibariyle muvafık ve 
mutedil görülmüş ve yalnız barometre ve kronomet
relerin ayarı için resim ahzı kabul edilmemiştir. Bu
na ait fıkranın tayyı ve üç lâyihanın tevhidiyle rüsu
mu bahriye tarifesine zeylen ilâvesi suretiyle tadilen 
tanzim edilen kanun lâyihasının kabulü Heyeti Celi-
leye arz olunur. 15 Mart 1340 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
Trabzon 

Şefik 
Aza 

Çorum 
Ferit Recai 

Aza 
Bursa 

Osman Nuri 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzı 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenan i 
Aza 

Erzurum 
Münir Hüsrev 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Ergani 
İhsan 

im 

Muvazenei Maliye Encümeninin Teklifi 

Birinci Madde — Merakibi bahriyeden alınacak 
rüsum hakkındaki 15 Nisan 1338 tarihli Kanuna mer
but tarifeye zeyl olarak merbut cetvelde muharrer 
ücret ve harçlar ilâve edilmiştir, 

\ İkinci Madde — işbu kanun tarihi neşrinden iti
baren mer'iyülicradır. 

Üçüncü Madde — işbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

15 Nisan 1338 tarihli rüsumu bahriye tarifesine 
zeyildir : 

A) İstanbul Bahriye Kumandanlığı Dairesinde 
müteşekkil seyri sefain şubesince sefaini ticariyeye 
ait kronometrelerin brlmukayese hatalarının tayini ve 
pusulalarının tashihi mukabilinde alınacak ücretler : 
Kuruş 

50 Hatayı umumî ile tahalüfü yevmî tayini zım
nında bir müddet için muvakkaten bırakılan 
kronometrelerin yevmiye ücreti 

50 Bedeli yatırılmak suretiyle irae edilen krono
metreler için yevmiye ücreti. 

50 Harita tashihi ücreti (Beher harita için) 
5 000 Pusula tashihi ücreti 

1 000 Puslanın vaz'ı ücreti. 
B) Sefaini ticariye kaptanlarıyle çarkçılarına ve

rilen şehadetnamelerden alınacak harçlar : 
Kuruş 

500 Esfarı baide süvari ve ser çarkçılarından. 
400 Esfarı karibe süvari ve ser çarkçılarından. 
300 Esfarı baide ikinci kaptan ve ikinci çarkçı

larından. 
200 Esfarı baide üçüncü kaptan ve çarkçılarından. 
200 Esfarı karibe ikinci kaptan ve ikinci çarkçı

larından. 
200 Liman kaptan ve çarkçılarından. 
Zayiinden verilecek şehadetnameler için sınıfına 

göre işbu harçların nısfı alınır. 
C) Sunufu muhtelife kılavuzluk şehadetnamele-

rinden alınacak harçlar : 
Kuruş 

500 Birinci sınıf boğazlar kılavuzluğu şehadetna-
mesi. 

300 İkinci sınıf boğazlar kılavuzluğu şehadetna-
mesi. 

400 Birinci sınıf liman kılavuzluğu şehadetna-
mesi. 

200 İkinci sınıf liman kılavuzluğu şehadetnamesi. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı?.. Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Aksini reye vaz ediyorum; kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Merakibi Bahriyeden alınacak rüsum hakkmda 15 
Nisan 1338 tarihli Kanuna merbut tarifeye bir 

zeyil ilâvesine dair Kanun 

Madde 1. — Merakibi bahriyeden alınacak rüsum 
hakkındaki 15 Nisan 1338 tarihli Kanuna merbut ta
rifeye zeyil olarak merbut cetvelde muharrer ücret 
ve harçlar ilâve edilmiştir. 

REİS — Söz isteyen var mı?.. Birinci maddeyi 
reyinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye vaz ediyorum; kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'iyülicradır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. —• İşbu kanunun icrasına Müdafaai Mil
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, Müdafaai Milliyeye ciheti ta
alluku var mıdır? (Hayır sesleri.) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Rüsumu 
bahriye olduğu için taalluku vardır. 

REİS — Tarifenin birinci fıkrasında, sefaini tica-
riyeye ait kronometrelerin bilmukayese hatalarının 
tayini, filan diyor... 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
bu bir resmi mirîdir. Bahriyenin fen dairesi bu ayar
ları yapacak ve bu puslaları ıslah edecek bunun için 
bu bir resmî mirîdir ve o noktai nazardan da Müda
faai Milliye alâkadardır. 

REİS —< Üçüncü maddeyi aynen reyinize vaz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye vaz ediyorum; kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Heyeti, umumiyesini tayini esami ile reyinize vaz 
ediyorum. Kabul, edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey 
puslası vereceklerdir. 

6. — 4 Şubat 1321 tarihli Damga Kanununun 71 
nci maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye ve Mu-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. (1J437) 

REİS — 4 Şubat 1321 tarihli Damga Kanununun 
71 nci maddesinin tadiline dair Başvekâletten mev
rut lâyihai kanuniyenin müzakeresine geçiyoruz. 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Kablelharp altın esası üzerine tanzim edilen bir cet

vel mucibince istiyfa edilmekte bulunan damga res
mi için ecnebi nukudunun Türk parasına tahvili tak
dirinde resim için Damga Kanununun 71 nci mad

desinin esas ittihazı zarurî olduğuna ve işbu madde 
dahi altının başabaş olduğu esasına müstenit olma
sına ve halbuki elyevm tedahül etmekte olan evrakı 
nakdiyemizin kıymeti altına nazaran ancak yedide bir 
derecesinde bulunmasına binaen maddei mezkûrede-
ki esaslar dairesinde muamele ifasında isabet görüle
memekte olduğundan işbu nispetin muhafazasıyle 
resmi damganın bu daire dahilinde istifasını teminen 
merbut lâyihai kanuniye tertip ve tanzim edilmiştir. 

4 Şubat 1321 tarihli Damga Kanununun 71 nci 
maddesinin muaddil kanun lâyihasıdır. 

Madde 1. — Damga resmine tabi evrak ve senedat-
ta zikrolunan ve işbu maddede tadat edilen mezkû-
kâtı ecnebiye Maliye Vekâletince her altı ayda bir 
tayin ve ilân, edilecek fiyatlar üzerinden Türk para
sına tahvil edilerek ona göre damga resmi hesap ve 
istiyfa olunacaktır. İşbu fiyatlar ilân olundukları ta
rihten evvelki altı ayın haddi vasatisi üzerinden tayin 
edilecektir. Zikrolunan meskukâtı ecnebiye şunlardır : 

İngiliz Lirası 
Cemahiri Müttehidei Amerika Dolan 
Kanada Doları 
Fransız Frangı 
Belçika Frangı 
İsviçre Frangı 
Liretta 
Nirena 
Alman Markı 
Finlandiya Markı 
Flemenk Florini 
Avusturya Kronu 
Çekoslovakya Kronu 
Drahmi 
Dinar 
Leva 
Ley 
Ruble 
Pen 
Mısır Lirası 
Rupye 
Balâda muharrer olmayan meskukâtı ecnebiyei sa

ire pulun ilsak olacağı günün kambiyo fiyatı üzerin
den hesap olunacaktır. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'iyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

Başvekil Seriye Vekili 
İsmet Mustafa Fevzi 
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Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdulhalik 

İktisat Vekâleti Vekili 
Mustafa Fevzi 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Adliye Vekili 
Seyit 

Maarif Vekili 
İsmail Sefa 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 
Mübadele, İmar ve 

İskân Vekili 
Mustafa Necati 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekâleti Vekili 

İsmet 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

4 Şubat 1321 tarihli Damga Kanununun 71 nci 
maddesinin tadiline dair Hükümetçe tanzim ve Ka-
vanini Maliye Encümenince aynen kabul edilen ve En
cümenimize havale buyrulan lâyihai kanuniye müta
laa ve tetkik olundu : 

Maddei meskûre mucibince bir İngiliz lirası yüz 
on, bir dolar yirmi üç, bir frank dört buçuk kuruş... 
İlh. hesap olunmakta olup halbuki bugün meskukâtı 
mezkû renin kıymeti pek ziyade tereffü ettiği gibi mad
dei mezkûrede fii mukanneni beş ve dört kuruş ola
rak tayin edilen mark ve kron gibi meskukât kıymeti 
de tenezzül ettiğinden meskukâtı mezkûre üzerine tan
zim edilen evrak ve senedatın Türk meskukâtı üzeri
ne tanzim olunan evrak ve senedattan noksan veya 
fazla pula tabi tutulması caiz olamayacağından lâyihai 
kanuniye Encümenimizce de aynen kabul edilerek 
tasvibi Heyeti Umumiyeye arz olunmuştur. 13 .3 . 1340 

Muvazenei. Maliye 
Encümeni Reisi 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
Trabzon 
Şefik 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Aza 
Ergani 
İhsan 

Mazbata Muharriri 
Ali Cenanı 

Aza 
İzmir 

Mehmet Şükrü 
Aza 

Çorum 
Ferit 
Aza 

Erzurum 
Münir Hüsrev 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz ediyo
rum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

4 Şubat 1321 tarihli Damga Kanununun 
71 nci maddesini Muaddil Kanun 

Madde 1. — Damga Resmine tabi evrak ve sene-
datta zikrolunan ve işbu maddede tadat edilen mes
kukâtı ecnebiye Maliye Vekâletince her altı ayda bir 
tâyin ve ilân edilecek fiyatlar üzerinden Türk parasına 
tahvil edilerek ona göre damga resmi hesap ve istiyfa 
olunacaktır. İşbu fiyatlar ilân olundukları tarihten ev
velki altı ayın haddi vasatisi üzerinden tayin edilecek
tir. Zikrolunan meskukâtı ecnebiye şunlardır : 

İngiliz Lirası 
Cemahiri Müttehide Amerika Doları 
Kanada Doları 
Fransız Frangı 
Belçika Frangı 
İsviçre Frangı 
Liretta 
Nirena 
Alman Markı 
Finlandiya Markı 
Felemenk Florini 
Avusturya Kronu 
Çekoslovakya Kronu 
Drahmi 
Dinar 
Leva 
Ley 
Ruble 
Pen 
Mısır Lirası 
Rubye 

Balâda muharrer olmayan meskukâtı ecnebiyei sa
ire pulun ilsak olunacağı günün kambiyo fiyatı üze
rinden hesap olunacaktır. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri.) 

Maddeyi aynen reyinize koyuyorum; kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'iyülicradır. 

REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen yok. 
Reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır-
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sın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Maliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Tayini esa
mi ister mi? 

HASAN FEHMİ BEY — İdarî bir kanundur. 
REİS — İdarî bir kanundur. Heyeti umumiyesini 

reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olundu. 

7. — Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hak
kındaki kanuna merbut tarifenin üçüncü maddesinin 
(C) fıkrasının ilgası hakkında (1/425) numaralı kanun 
lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları : 

REİS — Müzakeresine geçiyoruz, tezkere ve maz
bataları okutuyorum. 

T. C. 
Başvekâlet 16.1.1340 

Kalem Mahsus 
Müdiriyeti 

Adet : 390 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkındaki 
kanuna merbut tarifenin üçüncü maddesinin (C) fık
rasının ilgası hakkında Müdafaai Milliye Vekâleti Ce-
lilesince tanzim olunup İcra Vekilleri Heyetinin 
16.1 .1340. tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi 
Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye ile esbabı 
mucibe sureti musaddakası leffen takdim kılınmış
tır. Muktezasının ifasına müsaade buyurulmasını is
tirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 

Öteden beri saydı bahrî ile meşgul olan kayıkçı, 
süngerci vesair esnafın Düyunu Umumiye İdaresine 
gali vergi vermekle mükellef olmaları hasebiyle bun
lar sair rüsumu emiriyeden muaf tutulmuştu. Bu se
bepten mukaddema bunlardan limanlarca liman rüsu
mu alınmadığı gibi Temettü Kanunu mucibince te
mettü resmi dahi alınmamakta olduğu halde ahiren 

neşrolunan 15 Nisan sene 1338 tarihli Merakibi Bah
riyeden alınacak rüsum hakkındaki kanuna merbut 
tarifenin üçüncü maddesinin (C) fıkrası her tondaki 
balıkçı kayıklarını şehrî maktuan yüz kuruş resme 
tabi tutmaktadır. Senenin ancak üç dört ayına şamil 
olan av mevsiminde iş bulabilen bahrî sayyadların bu 
veçhile şehrî bir resme tabi tutulması esasen Düyunu 
Umumiyeye verdikleri barı tekâlif altında ezilen bun
ların muhik şikâyetini davet etmiştir. Senevî beş bin 
sekiz yüz on lira gibi cüzî bir mebaliğe baliğ olan işbu 
resmin tahviline devam edildiği takdirde memleketi
mizin yegâne bahri müstahsil sınıfı bulunan balıkçı
lık zevale ve binnetice memleketin bu yüzden azim 
zarara uğrayacağı tabîi bulunduğundan selâmet ve 
iktisat ve ticareti memleket noktai nazarından salifüz-
zikiı fıkranın ilgası münasip görülerek işbu esbabı mu
cibe bittanzim edilmiştir efendim. 

Kanun Lâyihası 
Madde 1. — 15 Nisan 1338 tarih ve 216 numaralı 

merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkındaki ka
nuna merbut tarifenin üçüncü maddesinin her ton
daki balıkçı kayıklarından şehrî maktuan yüz kuruş 
alınacağını tayin eden (C) fıkrası ilga edilmiştir. 

Madde 2. — Tarihi neşrinden muteber olan işbu 
kanunun icrasına Müdafaai Milliye ve Maliye Vekil
leri memurdur. 16.1.1340 

Başvekil Seriye Vekili 
İsmet Mustafa Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekili Hariciye Vekâleti Vekili 
Kâzım İsmet 

Dahiliye Vekili Adliye Vekili 
Ferit Seyit 

Nafıa Vekâleti Vekili Maarif Vekili 
Safa Safa 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Maliye Vekili İçtimaiye Vekili 

Mustafa Abdulhalik Doktor Refik 
Mübadele, İmar ve 

İktisat Vekili İskân Vekili 
Hasan Bey Necati 

(Hini imzada mezun) 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekâleti Vekili 
İsmet 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkındaki 

kanuna merbut tarifenin üçüncü maddesindeki (C) 
fıkrasının ilgası hakkında Müdafaai Milliye Vekâle-i 
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tince tanzim olunup, Başvekâletin 16.1.1340 tarih
li ve 6/390 numaralı tezkeresiyle gönderilen 'lâyihai 
kanuniye, esbabı mucibe lâyihasına nazaran Encüme-
nimİ2ce de muvafık görülmekle Muvazenei Maliye 
Encümenine havale buyurulmak üzere makamı riya
sete takdim kılındı. 21.2.1340 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Elâziz 
Mustafa 

Aza 
Mardin 
Necip 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Mazbata Muharriri ve 
Kâtip 
Halil 

Aza 
Malatya 
Reşit 
Aza 

Elâziz 
Ahmet 

Muvazenei Maîiye Encümeni Mazbatası 

Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkındaki 
kanuna merbut tarifenin üçüncü maddesinin (C) fık
rasının ilgası hakkında Hükümetçe tanzim ve Kava
nini Maliye Encümenince aynen kabul edilen ve En
cümenimize havale buyurulan lâyihai kanuniye müta
laa ve tetkik olundu. 

Balıkçılar esasen ağır resim ile mükellef bulun
duklarından balık kayıklarından alınmakta olan şehrî 
yüz kuruş resmin lağvı muvafık bulunmakla lâyihai 
mezkûre Encümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 
Tasvibi Heyeti Celileye arz olunur. 13 Mart 1340 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
Trabzon 

Şefik 
Aza 

Ferit Recaî 
Aza 

Münir Hüsrev 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

ihsan Hâmit 
Aza 

Mehmet Şükrü 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri.) Maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul 
edildi. 

Merakibi Bahriyeden alınacak rüsum hakkında 15 
Nisan 1338 tarihlî kanuna merbat (arifenin üçüncü 

maddesindeki (C) fıkrasının ilgasına dair Kanun 

Madde 1. — 15 Nisan 1338 tarih ve 216 numaralı 
merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkındaki ka
nuna merbut tarifenin üçüncü maddesinin her ton
daki balıkçı kayıklarından şehrî maktuan yüz kuruş 
almacağmı tayin eden (C) fıkrası ilga edilmiştir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Maddeyi 
aynen reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tarihi neşrinden mutaber olan işbu 
kanunun icrasına Müdafaaî Milliye ve Maliye Ve: 

killeri memurdur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Maddeyi 
aynen reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esamî ile re
ye vaz ediyorum; kabul edenler beyaz, kabul etme
yenler kırmızı rey puslası vereceklerdir. Tayini esa
miye hacet yok mudur efendim? (Var sesleri). 

MUVAZENEÎ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Tenzili rü
sumdur; tayini esamî ister efendim. 

REİS — Merakibi bahriyeden alınacak rüsum 
hakkındaki kanunun (C) fıkrasının ilgasına dair ka
nun için henüz reyini istimal etmemiş zevat varsa is
timal buyursunlar. İstihsali ârâ hitam buldu. 

İstanbul ve tevabiî Balıkhanesine müteallik 
Nizamnamenin birinci ve üçüncü maddelerinde mu
harrer rüsumun tezyidi hakkındaki kanunun neticeî 
arasını arz ediyorum ; Reye iştirak eden azanın ade
di (95) olduğu için muamele tamam değildir. (94) 
kabul, bir müstenkif vardır. Binaenaleyh kanun ikin
ci defa reye vaz olunacaktır. 

Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkındaki 
kanunun (C) fıkrasının ilgasına dair olan kanunun 
neticeî arasını arz ediyorum. Reye iştirak eden aza
nın adedi (88) dir, muamele tamam değildir. Bu ka
nun müttefikan kabul edilmiştir. Mamafih ikinci de
fa reye vaz olunacaktır. 
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Merakibi bahriyeden; Sefaini ticariye kaptanlariy-
le çarkçılarına verilen şehadetnamelerden, alınacak 
rüsum hakkındaki kanunun neticeî arasını arz edi
yorum. Reye iştirak eden azanın adedi (87) olmak
la muamele tamam değildir. (87) kabul vardır. İkin
ci defa reye vaz olunacaktır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Re
is Beyefendi! Muamelenin tamam olmadığı tebliğ 
edildikten sonra tekrar müzakereye devam edebilir 
miyiz? Yani alelumum muamelenin tamam olmadığı 
tarafı âlinizden tebliğ edildikten sonra diğer kanun
ların müzakeresine devam edebilir miyiz? 

+ • 

REİS — Evet efendim, devam edebiliriz. Aza 
mevcut olur da reye iştirak etmez. Müzakere nisap 
ile açılır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Şu 
halde nisap olmadığı dâ^nla silmiştir. 

REİS — Efendim, burada aza bulunur da reyini 
vermez, Encümenlerde de bir çok arkadaşlarımız bu
lunabilir. 

Yarın _Saat Birde içtima etmek ve Teşkilâtı Esa
siye Kanununu müzakere eylemek üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Hitamı Miizakerat : 4,45 

• » • 
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Zonguldak şimendifer ve liman rüsumunun tenzili hakkındaki kanunun neticei ârâsı 

(Nisap hâsıl olmamıştır.) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
Hilmi B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Avni B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ferid B. 
Münir B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 

287 
139 
37 
2 

(Kabul edenler) 

DENİZLİ 
Di', Kazım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Fevzi B. 
Mehmed B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Naci B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B, 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Ziyaeddin B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GFT İROLIJ 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

1 İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
1 Dr. Tevfik B, 

İSTANBUL 
Abdürrahman Şeref B. 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Rifat B, * 
1>Jât B. 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

İsmail B. 
KARESİ 

Ahmed Süreyya B. 
Hulusi B. 

KARS 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 

Mehmed Fuad B. 
Necmeddin Molla B 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım E. 
Mustafa E. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Derviş B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Rıza B. 
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NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı Ef. 
Hamdi B. 
îsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

SÎİRD 
Halil Hulki Ef. 

SİVAS 
Muammer B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. ' 
Ahmed Muhtar B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

[Reddedenler] 

GÜMÜŞHANE 
Veysel Rıza B. 

SARUHAN 
Reşat B. 

»>••« 
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Havaliî şarkiye; Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı Demiryolları 
hakkındaki âlânın neticesi 

İdaresinin 1340 senesi bütçe kanunu 

(Nisap hâsıl olmamıştır.) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
Hilmi B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Halid Paşa 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BAYEZİD 

Şefik B. 
BİGA 

Mehmed B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı. B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Avni B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. • 
Refet B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 

135 

133 

2 

(Kabul edenler) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ferid B. 
Münir. B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Fevzi B. 
Mehmed B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mumiddin B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Ziyaeddin B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. | 

| . GÜMÜŞHANE 
| Hasan Fehmi B. 
| Veysel Rıza B. 

HAKKÂRİ 
| Nazmı B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Abdıırrahman Şeref B. 
Ali Rıza B. 
AJi Fethi B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
İsmail B. [ 

î KARESİ 
| Ahmed Süreyya B. 

Hulusi B. 
KARS 

Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 
Mehmet Fııad B. 
Necnıeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 

K I R Ş E H İ R 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 

Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Nâim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Derviş B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 
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MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Faik B. 
Halit Sıtkı Ef. 
Hamdi B. 
îsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
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Havalü Şarkiye Demir Yollan İdaresi Bütçesi 
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T. C. 
Başvekâlet Ankara : 6 . 7 . 1340 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/624 

Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 

Havalii Şarkiye Demiryolları İdaresinin üç yüz kırk senesi bütçesi hakkında Nafıa Vekâleti Celilesince tan
zim olunup, İcra Vekilleri Heyetinin 6 . 2 . 1340 tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür 
eden lâyihai kanuniye ile bu bapta esbabı mucibe ve müfredat kadrosu leffen takdim kılınmıştır. Mukteza-
sının ifasına müsadei Riyaset Penahilerini arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Havalii Şarkiye Demiryollar İdaresinin 1340 senesi bütçesinin esbabı mucibe lâyihası 

Üçyüz otuz dokuz senesinden itibaren ciheti askeriyeden Nafıa Vekâletine devredilmiş olan Erzurum - Sa
rıkamış - Kars Arpaçay'ı hattı iki yüz yirmi bir kilometre tulünde 0,75 metre arzında dar ve 123,5 kilomet
re tulünde ve 1,55 metre arzında geniş hattan ibaret olup mecmu tulü cem'an 344,5 kilometreye baliğ ol
maktadır. Üçyüz otuz dokuz senesi varidatının haddi muhammeninden çok dun bir raddede kalması hasa-
biyle hattın muntazaman işletilmesini temin edecek tamiratın icrası için karşılık bulunamamış ve binaenaleyh 
hat ile edavatı muharrike ve müteharrikesi elyevm ehemmiyetli surette tamirata muhtaç bir halde kalmıştır. 

1340 senesi için tanzim olunan bütçenin teklif olunduğu veçhile kabulü halinde hattın yakın zamanda va-
ridatiyle işletilmesi mümkün bir hale gelmesi kaviyen ümit edilmektedir. Bütçenin masraf ve varidatını teş
kil eden evrakın vaz ve terkinine saik olan ahval ve esbap berveçhi ati arz olunur. 

Masarif Kısmı 
1. — Maaşat, maaşatı ihtiva eden madde yekûnu sabıkına nisbetle 6 060 lira fazladır. Merkezden veya 

İstanbul'dan izamı zarurî olan erbabı ihtisas ve iktidarın budiyeti mesafe ve galayı es'ar hasabiyle teklif edi
len hidematı kabule rağbet göstermemekte olmaları hasebiyle üçyüz otuz dokuz senesi kadrosunda murakkam 
muhassesat ile hizmetlerinden istifade edilebilecek merıurinin bulunabilmesi kabil olamayacağı anlaşıldığın
dan maaşata birer miktar zam teklifine mecburiyet görülmüştür. 

2. —• Müstahdemin ücuratı; müstahdemin ücuratı maktuasını irae eden birinci faslın ikinci maddesi ye-
kûnu sabıkına nisbetle (127 332) lira noksan olup, bunun sebebi üçyüz otuz dokuz senesinde ücreti maktualı 
müstahdemin meyanında bulunanlardan bir kısmının yevmiye ile çalıştırılmaları muvafık görülerek bunlara ait 
muhassesatm bittefrik faslı mezkûrun üçüncü maddeshe nakledilmiş olmasıdır. Bu iki maddenin yekûnu ise 
sabıkına nisbetle (9 332) lira noksandır. Binaenaleyh bundan tefrik edilen meblağ maaşata vuku bulan za-
maimi belegan mabelağ telâfi eylemektedir. Yevmiyeli müstahdemin için verilecek ücuratı yevmiyenin miktar
larını tespit ve tahrir etmek muvafık görülemediğinden bu kısım kadroya ithal edilmemiş ve çalıştırılacak iş
çilerin ihtisas ve mesaîlerine göre yevmiyelerinin mahnllerince tayini tensip olunarak bunun için sarfı tahmin 
edilen mebaliğ bütçeye berveçhi mezkûr ayrı madde olarak derç ve terkim edilmiştir. 

3. — Masarifi idare; bü kısma ait masarifi muhamnene yekûnu mahallinin teklifi veçhile sabıkına nisbetle 
(4 000) lira noksaniyle vaz ve terkim edilmiştir. 

4. — Masarifi umumiye; hatların travers ve balast rıasarifi ile maden hattı inşaatı ve işletme için muktazi 
yağ ve mazot ve petrol ve emsali levazım bedeli olarr.k bu fasla vaz edilen mebaliğ miktarı sabıkına nisbet
le (17 770) lira noksandır. 

5. — Tahsisatı fevkalâde miktarı dahi ücurat kısmırda icra kılınan tasarruf neticesi olarak sabıkından 
(5 917) lira tenakus etmiştir, 
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Varidat kısmı 
İşletme varidatı üç yüz otuz dokuz senesinde (784) bin lira olarak tahmin edilmiş ise de bu tahminin müs^ 

tenit olduğu işletme idareî askeriye tarafından ita olunan malûmatın hatalı olduğu anlaşılmıştır. 

Senei haliye teşrinisani iptidasına kadar tahakkuk eden varidat yekûnu (104) bin küsur liradan ibarettir. 
Binaenaleyh hasılatın bir derece tezyidi temin edilmek üzere tarife de tadilât icrasına lüzum görülmüş ve 
tadilen teklif olunan tarife de merbutan takdim kılınmıştır. Teklif edilen bu tadilâta göre işletme hasılatı 
ancak (240) bin lira" tahmin edilmekte olduğundan muvazenei umumiyeden muavenet olarak talep edilen 
mebaliğ senei sabıkadaki miktarının iki mislini mütecaviz bulunmaktadır. Geçen sene varidatın tahmin 
edilen miktara nazaran noksanı ancak hattın inşaat ve ikmal nevakısının üç yüz kırk senesine tehiriyle 
telâfi olunarak varidatı mevcude ile ancak işletme umurunun teminine çalışılmıştır. Mevcut hizar fabri
kasının biraz islâhiyle kereste ve tahta satışından yirmi beş bin lira raddesinde varidat istihsali tahmin 
edildiğinden üç yüz kırk senesi varidat bütçesine olveçhile derç ve ithal edilmiştir. 

Hattın noksanı ikmal ve tamiratı icra olunarak işletme umuru tanzim edilmedikçe hattın varidatından 
tedricî tezayüt husuliyle bir kaç sene zarfında masrafa tekabül edecek bir dereceye vâsıl olması memul 
bulunmaktadır. 

Havalii Şarkiye Demir yollan 

Ciheti askeriyece işletilmekte iken 1339 senesi evailinde nafıaya devrolunan bu demiryolları üç hattan 
müteşekkildir. 

1. Arpaçay - Kars - Sarıkamış hattı, Rus hatları gibi 1,55 metre arzında bulunup 124 kilometredir. 
2. Sarıkamış - Erzurum - Pırtın hattı, 0,75 metre arzında dar hattır. Fakat rayları gayet kuvvetli olarak 

yapıldığından Rus Hükümeti münakelâtı askeriyesinde mühim bir rol ifa etmiştir. Tulü 221 kilometredir. 
3. İran hududundaki Şah Tahtından başlayan Beyazit - Karakilise hattı, 1,07 metre arzında ve 128 

kilometre tulündedir. Ancak bu hattın ahşap olan köprülerin traverslerinin mukavemeti azaldığı gibi 
ekser traversleri de yanmış ve tesisatı sabitesi harap olmuş bulunduğundan şimdilik hali hazıriyle muha
fazasından başka bir şey yapılamamaktadır. Vaktiyle Beyazıt'tan Van Gölüne doğru bir şube tesisine de baş
lanarak kırk kilometresinin ferşiyatı de yapılmıştır. Atiyen bu hattın da tamirinden başka bir taraftan 
İran hududuna doğru temdidi bir taraftan da 90 kilometrelik bir iltisak hattı inşaasiyle Sarıkamış - Erzu
rum hattına raptı, bu sonuncunun da Trabzon limanı ile irtibatının temini İran Transit ticaretinden mühim 
bir rol ifasına medar olacaktır. 

Elyevm bu hatlar, harap ve bakımsız bir vaziyette olup trenlerin sürati on beş kilometreyi tecavüz etme
mekte bulunduğu gibi hatların gövdesi ve vagonların vaziyeti de şayanı teessüf haldedir. 

Bu sene iki hattın iki yüz bin liraya yakın bir masrafla traverslerinin tecdidine, balestlerinin tefrişine, 
durak noktalarının tamir ve inşaasına, harap fabrikasının İslahına ihtiyaç mevcut olduğu görülmüştür. 

1339 senesi Bütçesinde ciheti askeriyece nasılsa götürü olarak bu hatların varidatı (784) bin lira tah
min edilmiş ise de 1339 Kânunuevveli gayesine kadar (200) bin lira varidat tahakkuk etmiş bulunduğu tah
kikat neticesinde anlaşılmıştır. Şu kadar ki yapılacak inşaat ve tamirat icrasiyle trenlerin emniyetle seyri 
seferleri temin edilmek suretiyle ve tarifelerde icrası teklif olunan tadilâtın da Encümence kabul edilmesiyle 
varidatın her halde artacağı derpiş edilerek 1340 işletme hasılatı miktarı (280) bin küsur lira olarak tahmin 
olunmuştur. 

Varidatının bu suretle tezayüdü Nafıa Bütçesinin hini müzakeresinde nazarı itibare alınarak Muvazenei 
Umumiyeden işbu hat için verilecek mebaliğ (400) bin lira olarak kabul edilmiş olduğundan işbu hat varidat 
bütçesinin bu maddesi muhteviyatı da ona göre tadil ve terkim edilmiştir. Binaenaleyh varidatı umumiye ye
kûnu (708 515) lira olarak tespit olunmuştur. 

Merbut müfredatlı kadronun tetkikinden de anlaşılacağı üzere memurin ve müstahdeminden bazıları
nın maaşatına zam icrası teklif edilmektedir. Hattı hüsnü suretle idare edecek muktedir memurların rağ
betini temin için maaşatın bir miktar tezyidi zarurî görüldüğü gibi bu tezayüt, bir kısım maaşat ve ücurat-



(A CETVELİ) 

Erzurum. - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı Demiryolları İşletme idaresinin 1340 senesi Varidat Büt 

1340 senesi için 

Fasıl 

1 

2 

3 

4 

Madde 

1 
2 

1 

1 
2 
3 

Nev'i Varidat 

İŞLETME VARİDATI 
Sarıkamış - Kars - Arpaçayı 
Sarıkamış - Erzurum - Kükürtlü 

BİRİNCİ FASLIN YEKÛNU 

HIZAR FABRİKASI VARİDATI 
Kereste ve tahta satışı 

İKİNCİ FASLIN YEKÛNU 
VARİDATI MUHTELİFE 
Füruht olunan eşya bedeli 
Hasılatı müteferrika 
Cezayı nakdî 

ÜÇÜNCÜ FASLIN YEKUNU 

MUVAZENE! UMUMİYEDEN 
MUAVENET 

DÖRDÜNCÜ FASLIN YEKÛNU 

1339 senesi 
Heyeti 

Umumiyece 
kabul olunan 

Lira 

432 000 
352 000 

784 000 

• — 

500 
250 
250 

1 000 

200 000 

200 000 

Dairesince 
teklif olunan 

Lira 

80 000 
160 000 

240 000 

25 000 

500 
1 200 

300 

2 000 

450 000 

450 000 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
teklif olunan 

Lira 

100 000 
181 515 

281 515 

25 000 

500 
1 200 

300 

2 000 

400 000 

400 000 

Heye 
Umumi 
kabul o 

icmal 985 000 717 000 708 515 



Nevi muhassasat 

M A AŞ AT VE ÜCURAT 
1 Memurin maaşatı 
2 Müstahtemin ücuratı 

maktuası ve yevmiyesi 
3 Yevmiye ile istihdam 

olunan işçi ve amele ücuretı 

BİRİNCİ FASLIN YEKÛNU 

MASARİFİ İDARE 
1 Harcırah 
2 Kırtasiye ve evrakı matbua 
3 Müteferrika ve mefruşat 
4 Tenvir ve teshin 
5 Beytutet 
6 İkramiye 

İKİNCİ FASLIN YEKÛNU 

MASARİFİ UMUMİYE 
1 Masarifi umumiye 

ÜÇÜNCÜ FASLIN YEKÛNU 

Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

İcmal 

(B) CETVELİ 

1340 senesi için 
1339 senesi Muvazenei 

Heyeti Maliye 
Umumiyece Dairesince Encümenince 

kabul olunan teklif olunan teklif olunan U 
Lira Lira Lira ka 

43 800 49 860 49 860 

340 392 213 060 213060 

— 118 000 118 000 

384 192 

8 000 
7 000 
4 000 
4000 
2 400 
10 000 

35 400 

222 770 • 

222 770 

106 012 

380 920 

6 000 
7000 
3 500 
4000 
2 400 
8 500 

31400 

204 585 

204 585 

100095 

380 920 

6 000 
5 000 
3 000 
3 000 
3000 
8 500 

27 500 

200 000 

200 000 

100 095 

758 374 717000 708 515 
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HAVALİ! ŞARKİYE 

Unvanı memuriyet 

İŞLETME MÜDİRİYETİ DAİRESİ 
İşletme müdürü 
İşletme Müdiriyet kalemi başkâtibi 
İşletme müdiriyet kâtip ve Mukayyit 
İşletme muamelâtı zatiye memuru 
İşletme muamelâtı zatiye kâtibi 

YOL DAİRESİ 
Reis 
Reis muavini 
Merkez mühendisi 
Şube mühendisi 
Şube mühendisi muavini 
Ressam 
Muhasip 
Kâtip ve muhasebe mukayyidi 
Şube kâtibi 
Ambar memuru 
Fen memuru 

UMURU CERRİYE DAİRESİ 
Reis 
Umuru cerriye mühendisi 
Fabrika müdürü 
Umuru cerriye müfettişi 
Şef depo 
Muhasip 
Ressam 
Ambar memuru 
Umuru cerriye kâtibi 
Umuru cerriye mukayyidi 
Fabrika ve depo kâtibi 
Mahrukat sarf memuru 
Sermakinist 
Makinist sınıf 1 
Makinist sınıf 2 
Makinist sınıf 3 
Fabrika makinisti 
Ateşçi sınıf 1 
Ateşçi 
Ateşçi sınıf 2 
Gece ateşçisi 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
4 
1 

12 

1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

2 
8 
8 

10 
2 
8 
8 

14 
8 

Beheri 
Lira 

75 
20 
12 
20 
12 

50 
40 
30 
35 
15 
15 
15 
12 
10 
15 
14 

50 
35 
35 
25 

17,5 
15 
15 
15 
12 
12 
10 

15 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 

Şehrisi 
Lira 

75 
20 
24 
20 
12 

50 
40 
30 

140 
30 
15 
15 
24 
40 
15 

168 

50 
35 
35 
50 
70 
15 
15 
15 
12 
12 
40 

30 
120 
120 
150 
30 
80 
80 

140 
80 



— 5 — 
tan icra edilen tenkihat ile telâfi edilerek maaş ve ücurat yekûnu senei sabıkadaki miktara nispetle üç bin 
küsur lira raddesinde daha noksan bulunduğu cihetle teklifat vakıa şayanı kabul görülmüştür. 

Masarifi idare faslını teşkil eden (31 400) lira, Nafıa Vekâletinden alınan malûmata göre, 1339 senesin
de bu fasla ait olarak tahakkuk eden masarife nispetle bir miktar fazla görülerek bundan (3 900) lira tenzil 
edilmiştir. Masarifi umumiye olarak teklif edilen (204 58 5) liranın (185 000) lirası hattın tamiratı esasiye-
sine ve kömür nakline mahsus kükürtlü dekovil hattının ikmali inşaatına ve mütebaki (24 585) lirasının da 
umuru cerriye levazımı vesaire gibi işletme umuruna sarf olunacağı Encümene ita olunan izahattan anla
şılmış ve bu fasıl yekûnu da (200 000) lira olarak kabul ve tespit edilmiştir. 

Muvazenei Umumiyeden muavenet olarak tahsis olunan (400) bin liradan berveçhi mezkûr ikmali in
şaata ait (185) bin lirasının tenzili halinde (215) bin lirasının işletme açığını kapatmak için sarf edileceği 
anlaşılmaktadır. 

Şu kadar ki, bu sene icabeden tamirat ve ıslâhatın icrasından ve Kükürtlü Madenine raptından sonra hat
tın vaziyeti kısmen kesbi selâh edebileceği gibi bu şebekenin atiyen bir sahile raptı ile mahreç temini hu
susu da nazarı dikkate alınacak mesailden addolunmuştur.-

Muvazenei Maliye Encümeni Namına 
Mazbata Muharriri 

Mersin 
Niyazi 

T. C. 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 249 

Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabaü Demiryolİar İdaresinin bîniiçyüz kırk senesi Bütçe Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Havalii Şarkiye Demiryolİar İdaresinin binüçyüz kırk senesi varidatı umumiyesi merbut 
(A) cetvelinde gösterildiği veçhile (717) bin lira tahmin edilmiştir. 

Madde 2. — Mezkûr Demiryolİar İdaresinin 1340 senesi maaş ve mesarifatı umumiyesi için merbut (B) 
cetvelinde gösterildiği veçhile (717) bin lira tahsisat verilmiştir. 

Madde 3. — İkinci maddede muharrer (B) cetvelinde münderiç fusulün maddeleri beyninde indelicap 
münakale icrasına Nafıa Vekâleti mezundur. 

Madde 4. — İşbu Demiryolİar İdaresince alınacak ücurat merbut (C) işaretli tarifeye tevfikan istiyfa 
olunacaktır. 

Madde 5. — İşbu kanun Mart 1340 iptidasından itibaren mer'yulicradır. 
Madde 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Nafıa Vekili memurdun 

6 . 2 . 1340 

Başvekil Adliye Vekili Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
İsmet Seyit Ferit İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili Seriye Vekili Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye İktisat Vekili 
Kâzım Paşa Mustafa Fevzi Vekili Hasan Hüsnü 

(Hini imzada bulunmadı) Doktor Refik 

Nafıa Vekili Maarif Vekili Maliye Vekiü Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Süleyman Sırrı İsmail Safa Mustafa Abdülhalik Necati 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekili 
İsmet 



T, C. 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 

Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabafa Demiryollar İdaresinin 1340 Senesi Bütçe Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Havalii Şarkiye Demiryollar İdaresinin 1340 senesi varidatı umumiyesi merbut (A) cet* 
velinde gösterildiği veçhile (708 515) lira tahmin edilmiştir. 

Madde 2. — Mezkûr Demiryollar İdaresinin 1340 senesi maaş ve mesarifatı umumiyesi için merbut (B) 
cetvelinde gösterildiği üzere (708 515) lira tahsisat verilmiştir. 

Madde 3. — İkinci maddede muharrer (B) cetvelinde münderiç fusulün maddeleri beyninde indelicap 
münakale icrasına Nafıa Vekâleti mezundur. 

Madde 4. — İşbu Demiryollar İdaresince alınacak ücurat merbut (C) işaretli tarifeye tevfikan istiyfa olu
nacaktır. 

Madde 5. — İşbu kanun Mart 1340 iptidasından itibaren mer'iyülicradır. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Nafıa Vekili memurdur. 

Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı Demiryollarının Tarifesi 

Birinci Tarife 

Kilometre ve yolcu başına alınacak ücurat 
Kuruş Para 

3 20 Birinci mevki için 
2 — İkinci mevki için 

Üç yaşına kadar olan çocuklar refakatindeki adamın kucağında götürülmek üzere meccanen naklolu-: 
nurlar. Üç yaşından yedi yaşına kadar olan çocuklardan nısıf ücreti alınır. Beherine bir kişilik mahal tah
sis olunur. Şu kadar ki bir arada iki çocuk bulunduğu halde ikisi bir yolcuya mahsus mahalden ziyade yer 
tutmıyacaktır. Biletlerin pul parası yolcuya aittir. Biletsiz veya bileti gayri muteber olan, katara rükûbu es
nasında katar memuruna bileti olmadığını ihbar etmeyen kaçak yolculardan ücreti rükûptan başka ücreti 
rükûbun bir misli daha ceza alınır. 

İkinci Tarife 

Seyriseri eşyaya dair 
Beher kilometre için ton başına 

Kuruş Para 

8 00 

Yolcunun beraber götüreceği eşyadan ikinci tarife üzerine ücret alınır. Sikleti beş kiloyu tecavüz et
memek üzere yolcunun yanında götüreceği yiyecek veya zatî eşyasından ücret alınmaz. Kiloların küsuratı 
ona iblâğ edilir. 

Masarifi Müteferria — Tarife ücretinden maada kaydiye resmi olarak irsalâtın her defası için iki buçuk 
kuruş istiyfa olunur. Eşyanın muvaselet mevkiine vürudu tarihinden itibaren yirmi dört saat zarfında mür-
seliileyh tarafından istasyondan kaldırılmazsa bu müddetin hitamından sonra güzeran edecek beher 24 saat 
ve beher yüz kilogram için üç kuruş ardiye ücreti istiyfa olunur. Kiloların küsuratı yüze iblâğ olunduğu 
gibi günün küsuratı da yirmi dört saat itibar olunur. Tatili edevat ücret ve müddeti de ardiye ücretinin 
aynıdır. 
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Üçüncü Tarife 

Seyrihafif eşyaya dair 
Beher kilometre için ton başına 

Kuruş Para 

6 00 
Seyrihafifle nakledilecek eşyanın kilogram küsuratı ona iblağ edilir. Masarifi müteferria, ikinci tarife

nin aynıdır. 

Dördüncü Tarife 

Havaleli eşya tarifesi 
Beher ton kilometre başına 

Kuruş Para 

15 00 

Otuz desimetre mikâbı hacminde bulunduğu halde vezni yedi kilodan aşağı olan pamuk, saman, sünger 
taşı, kanepe, sandalye, masa, ot gibi havaleli eşya ile sökülmüş adi yük arabası tekne ve tekerlekleri ve 
ilâhiri... havaleli eşyadan addolunur. Masarifi müteferria ikinci tarifenin aynıdır. 

Beşinci Tarife 

Kanatlı hayvanat tarifesi 
Para 

1 Beher kilometre başına tavuk ve emsali hayvanatın beher adedinden. 
3 Beher kilometre başına kaz ve hindi ve emsali hayvanatın beherinden. 

Sahipleri veya adamları beraber olmak üzere nakledilecek kanatlı hayvanat tarifede muayyen olan ücu-
rattan maada beher irsaliye için ikibuçuk kuruş kaydiye resmi alınır. 

Altıncı Tarife 

Dört ayaklı hayvanata dair 
Beher reis ve kilometre başına 

Kuruş Para 

5 00 Öküz, inek, boğa, manda, deve, beygir ve koşum hayvanatından. 
2 20 Dana, merkep ve domuzdan 
0 20 Koyun, keçi, ceylân ve köpek ve emsali hayvanattan 

Sahipleri veya" adamları beraberinde olmak üzere nakledilecek berveçhi balâ hayvanattan tarife ücre
tinden maada beher irsaliye için ikibuçuk kuruş kaydiye ücreti alınır. 

Yedinci Tarife 

Araba ve edevatı müteharrikeye dair 
Beher adet kilometre başına 

Kuruş Para • 

20 00 Yük ve binek otomobili 
10 00 îki dingilli araba 
5 00 Tek dingilli araba 
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Sahipleri veya adamları beraberinde nakledilecek binek büyük arabalariyle otomobillerinden tarifede muay-. 
yen olan ücurattan maada beher irsaliye için iki buçuk kuruş kaydiye resmi alınır. Muvasalat mevkif ine vusul 
tarihinden bilitibar yirmi dört saat zarfında afenıp istasyondan kaldırılmayan araba ve otomobillerden işbu 
müddetin hitamından sonra beher adedi için beher yirmi dört saatte otuz kuruş ardiye ücreti istiyfa olunur. 

Sekizinci Tarife 

Hususî katarlara aittir. 

Beher kilometre başına 
Geniş hatta Dar hatta 

150 50 Makine ve «ramiyet vagonundan 
100 35 Yolcu arabalarından 
50 20 Eşya vagonlarından 

Kuruş 

1500 Katar cetveli mahsusunda muayyen olan müddedten ziyade beklettirilen her yarım saat için. 
5000 Hususî katarın asgarî ücreti. 

Eğer hususî trenle giden yolcu ve hayvanat ve eşyadan alınacak ücurat adi trenler tarifelerinde gösteri
len ücuratın miktarından ziyadeye baliğ olmazsa adi katarlara mahsus tarife mucibince ücret istiyfa olunur. 

Dokuzuncu Tarife 

Hususî araba ve vagon tarifesi 

Dar hatta hususî vagonla seyahat etmek isteyen yolculardan birinci mevki vagonlar için on, ikinci mevki 
arabalar ile kapalı vagonlardan on altı kişilik ücreti nakliye alınır. Beher yolcu için beş kilo eşya meccanen nak
ledilecek ve mütebaki eşyadan ücreti nakliye alınacaktır. 

Ahkâmı Umumiye - 1 - Kaçak eşyadan alınacak cezayi nakdî : Her nevi kaçak eşya ve hayvanattan ha
reket mevkiinden muvasalat mevkiine kadar iki kat ücreti nakliye alınır. 

2. — Vezni mükerrer : Mürsil ve mürseliileyhin talebi üzerine tekrar vezin ettirilip miktarı vezin irsali
yede muharrer siklete mutabık veya fazla zuhur eylediği takdirde beher yüz kilogram için üç kuruş istiyfa 
olunur. 

3. — Alelumum nakliye ücuratmın akal derecesi : Alelumum nakliye ücuratının akal derecesi sekiz kilo
metre üzerine bilhisap alınır. 

4. — Askerî Nakliyet : işbu tarife askerî nakliyatına da aynen tatbik olunur. 

5. — Talebe ve Devairi Hükümete ait nakliyat : îşbu tarife aynen tatbik olunur. Yalnız posta nakliyatı 
meccanen ifa olunur. 
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DEMİRYOLLARI 

Muvazenei Maliye Encümenince 
Badettadilât Hükümetçe 1340 senesi için 1340 senesi için teklif olunan 

1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira Aded 

1 
1 
2 
1 
1 

Beheri 
Lira 

80 
20 
15 
20 
12 

Şehrisi 
Lira 

80 
20 
30 
20 
12 

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 

Beheri 
Lira 

80 
20 
16 
20 
12 

Şehrisi 
Lira 

80 
20 
30 
20 
12 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

87,50 
40 
70 
40 
32 

60 60 1 60 60 72,50 

1 
4 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
12 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
8 
8 
10 
2 
16 

10 
8 

50 
50 
25 
25 
20 
15 
12 
20 
20 ' 

60 
50 
35 
40 
30 
20 
20 
20 
12 
12 
12 
12 
27,5 
25 
20 
15 
15 
12 

10 
10 

50 
200 
50 
25 
20 
30 
48 
20 
240 

60 
50 
35 . 
40 
120 
20 
20 
20 
12 
12 
60 

- 12 
55 
200 
160 
150 
30 
192 

100 
80 

1 
4 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
12 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
8 
8 
10 
2 
16 

10 
8 

50 
50 
25 
25 
20 
15 
12 
20 
20 

60 
50 
35 
40 
30 
20 
20 
20 
12 
12 
12 
12 
27,5 
25 
20 
15 
15 
12 

10 
10 

50 
200 
50 
25 
20 
30 
48 
20 
240 

60 
50 
35 
40 
120 
20 
20 
20 
12 
12 
60 
12 
55 
200 
160 
150 
30 
192 

100 
80 

65 
260 
90 
45 
40 
70 
128 
40 
480 

72,50 
65 
53,75 
57,50 
40 
40 
40 
32 
32 
32 
160 
32 
95 
360 
320 
350 
70 
512 

300 
240 
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Unvanı memuriyet 

HIZAR FABRİKASI 
Fabrika müdürü 
Kâtip ve muhasip 
Makinist 
Ateşçi 

HAREKET DAİRESİ 
Reis 
Sermüfettiş 
Hareket müfettişi 
Katarlar mürettibi (Tertip kâtibi) 
Hareket kâtip ve mukayyidi 
Föydömarş tetkik memuru 
Muhasebe memuru 
Ambar memuru 
Telgraf müfettişi 
Muhasebe kâtibi 
Birinci sınıf durak memuru 
ikinci sınıf durak memuru 
Üçüncü sınıf durak memuru 
Hareket memuru 
Kantarcı 
Telgraf makinisti 
Telgraf ve telefon muhaberecisi 

MUHASEBAT DAİRESİ 
Muhasebe müdürü 
Muhasebe mümeyyizi 
Defteri kebir, tahsisat ve emanet kâtibi 
Maaş ve masraf kâtibi 
Varidat ve hesabatı askeriye kâtip ve 
muakkibi 
Evrak mukayyidi 
Merkez veznedarı 
Seyyar veznedar 

TEFTİŞ DAİRESİ 
Reis 
Mümeyyiz 
Teftiş kâtibi 
Kâtip birinci sınıf 
AMBAR DAİRESİ 
Müdür 
Ambar memuru 

Kablettadilât 
1339 

Aded 

1 
1 
1 
2 

1 
2 
4 
1 
2 

— 
1 
1 
1 
1 
5 

15 
30 
20 
5 
2 

12 

1 
1 
1 
1 

— 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

— 

1 
2 

senesi maaşatı 

Beheri 
Lira_ 

25 
12 
15 
10 

40 
25 
20 
15 
12 
— 
15 
15 
15 
10 
12 
10 
8 
8 
8 

10 
10 

35 
25 
12 
12 

— 
10 
20 
15 

35 
25 
12 
— 

35 
15 

Şehrisi 
Lira 

25 
12 
15 
20 

40 
50 
88 
15 
24 
— 
15 
15 
15 
10 
60 

150 
240 
160 
40 
20 

120 

35 
25 
12 
12 

— 
10 
20 
15 

35 
25 
12 
— 

35 
15 
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Muvazenei Maliye Encümenince 
Badettadilât 

1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Hükümetçe 1340 senesi için 

Aded 

1 
1 
1 

teklif olunan 

Beheri 
Lira 

30 
15 
15 

Şehrisi 
Lira 

30 
15 
15 

ı: 540 

Aded 

1 
1 
1 

senesi için teklif 

Beheri 
Lira 

35 
15 
15 

Şehrisi 
Lira 

35 
15 
15 

olunan 

fevkalâde 
Lira 

50 
35 
35 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

6 
8 

50 
35 
30 
20 
12 
15 
15 
15 
20 

20 
15 

50 
35 
90 
20 
12 
15 
15 
45 
40 

120 
270 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

6 
18 

50 
35 
30 

20 
12 
15 
15 
15 
20 

20 
15 

50 
35 
60 
20 
12 
15 
15 
45 
40 

120 
270 

65 
53,75 

150 
40 
32 
35 
35 

105 
80 

240 
630 

12 84 12 84 224 

2 
7 

4 

1 
2 

15 
10 

45 
30 
20 
15 

15 
12 
25 
20 

45 
30 
15 
12 

40 
20 

30 
70 

45 
30 
20 
15 

15 
12 
25 
20 

45 
30 
15 
48 

40 
40 

2 
7 

4 

1 
2 

15 
10 

45 
30 
20 
15 

15 
12 
25 
20 

45 
30 
15 
12 

40 
20 

30 
70 

45 
30 
20 
15 

15 
12 
25 
20 

45 
30 
15 
48 

40 
40 

70 
210 

61,25 
50 
40 
35 

35 
32 
45 
40 

61,25 
50 
35 

128 

57,50 
80 
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Kablettadilât 
1339 seaesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
F. M. Unvanı memuriyet Aded Lira Lira 

Müdiriyet kâtip ve mukayyidi —• — — 
Ambar kâtip ve mukayyidi 2 12 12 
Ambar kantarcısı 2 10 10 

SIHHİYE DAİRESİ 
Sertabip 
Tabip 
Eczacı 
Eczacı şakirdi 
Kâtip 

MAHRUKAT VE MADEN İDARESİ 
Müdür 
Maden mühendisi 
İhraç memuru 
Muhasip 
Kâtip ve muhasip mukayyidi 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
Hukuk müşaviri 
Hukuk kâtibi 

BEYAZIT HATTI MUHAFIZI 
Muhafaza memuru 

Yekûn 264 3 650 

1 
3 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
1 
2 

1 
1 

35 
25 
15 
8 
10 

30 
25 
15 
15 
12 

30 
12 

35 
75 
15 
16 
10 

30 
25 
30 
15 
24 

30 
12 
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Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Hükümetçe 1340 senesi için 

Aded 

1 
2 
2 

1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
2 

1 
1 

1 

214 

teklif olunan 

Beheri 
Lira 

15 
12 
12 

50 
35 
20 
10 
12 

45 
40 
20 
20 
12 

40 
12 

20 

Şehrisi 
Lira 

15 
24 
24 

50 
70 
20 
10 
12 

45 
40 
40 
20 
24 

40 
12 

20 

4 155 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 

Aded Lira Lira Lira 

1 
2 
2 

1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
2 

1 
1 

15 
12 
12 

50 
35 
20 
10 
12 

45 
40 
20 
20 
12 

40 
12 

15 
24 
24 

50 
70 
20 
10 
12 

45 
40 
40 
20 
24 

40 
12 

35 
64 
64 

65 
107,50 
40 
30 
32 

61,25 
57,50 
80 
40 
84 

57,50 
32 

214 

20 20 40 

4 155 8 341,25 
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HAVALİ1 ŞARKÎYE 

F. M. Unvanı memuriyet 

İŞLETME MÜDİYETl 
Evrak müvezzi 
Müdür odacısı 

YOL DAİRESİ 
Odacı 
Daire çavuşu 
Daire bekçisi 
Daire amelesi 
Daire demircisi 
Daire marangozu 
Daire dıvarcısı 
Daire taşçısı 
Daire boyacısı 
Daire tenekeci ve sobacısı 

UMURU CERRİYE DAİRESİ 
Daire odacısı 
Monitör 
Ser elektrikçi 
Elektrik ve hat yapıcısı 
Vagon servizörü 
Vagon revizörü 
Pompa revizörü 
Pompacı ve motorcu 
Takımhane memuru 
Depo bekçisi 
Fabrika kapıcısı 

HAREKET DAİRESİ 
Hat çavuşu 
Şakirt 
Manevracı 
Makasçı 
Kantarcı 

Kablettadilât 
1339 

Aded 

2 
2 

2 
42 
60 

440 
4 

12 
4 
4 
4 
4 

2 
3 

senesi maaşatı 

Beheri 
Lira 

20 
18 

18 
32 
20 
20 
60 
60 
50 
50 
50 
50 

18 
48 

Şehrisi 
Lira 

40 
36 

36 
1 408 
1 200 
8 800 

240 
720 
200 
200 
200 
200 

36 
144 

48 96 

10 
1 

10 

25 
40 
25 

250 
40 

250 

10 
15 
10 
50 

30 
20 
25 
25 

300 
300 
250 

1 250 
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DEMİRYOLLARI ÜCRATI ŞEHRİYE 

Muvazenei Maliye Encümenince 
Badettadilât 

1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Hükümetçe 1340 senesi için 

Aded 

2 
2 

2 
36 
36 

330 
4 

12 
4 
4 
4 
4 

2 
3 
1 
2 
1 

20 
1 

10 
4 
8 
1 

7 
11 
6 

40 
3 

teklif olunan 

Beheri 
Lira 

25 
20 

20 
35 
20 
20 
60 
60 
60 
60 
50 
50 

20 
70 
60 
40 
40 
30 
45 
30 
45 
20 
25 

30 
25 
25 
20 
25 

Şehrisi 
Lira 

50 
40 

40 
1 260 

720 
6 600 

240 
720 
240 
240 
200 
200 

40 
210 

60 
80 
40 

600 
45 

300 
* 180 

160 
25 

210 
275 
150 
800 

75 

1340 

Aded 

2 
2 

2 
36 
36 

330 
4 

12 
4 
4 
4 
4 

2 
3 
1 
2 
1 

20 
1 

10 
4 
8 
1 

7 
11 
6 

40 
3 

senesi için teklif olunan 

Beheri 
Lira 

25 
20 

20 
35 
20 
20 
60 
60 
60 
60 
50 
50 

20 
70 
60 
40 
40 
30 
45 
30 
45 
20 
25 

30 
25 
25 
20 
25 

Tahsisatı 
Şehrisi fevkalâde 

Lira Lira 

50 
40 

40 
1 260 

720 
6 600 

240 
720 
240 
240 
200 
200 

40 
210 

60 
80 
40 

600 
45 

300 
180 
160 
25 

210 
275 
150 
800 

75 
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M. 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Unvanı memuriyet Aded 

Serkatar memuru 
Katar memuru 
Kardüfren 
Salon muhafızı 
Bekçi 
Odacı 
Hamal 

MUHASEBE MÜDİRÎYETİ DAİRESİ 
Odacı 
Teftiş dairesi odacısı 
Sıhhiye dairesi odacısı 
Mahrukat ve maden idaresi odacısı 
Hukuk müşavirliği odacısı 

AMBARLAR MÜDİRİYETİ 
Ambar bekçisi 
Ambar amelesi 
Ambar müdiriyeti odacısı 

BEYAZIT HATTI MUHAFIZLIĞI 
Odacı 
Bekçi 

40 
80 

Beheri 
Lira 

35 
25 

18 

Şehrisi 
Lira 

1 400 
2 000 

36 

2 
1 
4 
2 
1 

4 
5 
1 

18 
18 
18 
•18 
18 

20 
20 
18 

36 
18 
72 
36 
18 

80 
100 
18 

Yekûn 837 20 010 
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Muvazenei Maliye Encümenince 

Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

* 

Hükümetçe 1340 senesi için 

Aded 

2 
21 
50 

8 
12 
2 

14 

2 
1 
1 
1 
1 

4 
5 
1 

1 
16 

teklif olunan 

Beheri 
Lira 

45 
35 
30 
25 
25 
20 
25 

20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 
25 

Şehrisi 
Lira 

90 
735 

1 500 
200 
300 
40 

350 

40 
20 
20 
20 
20 

80 
100 
20 

20 
400 

1340 

Aded 

2 
21 
50 
8 

12 
2 

14 

2 
1 
1 
1 
1 

4 
5 
1 

1 
16 

senesi için teklif olunan 

Beheri 
Lira 

45 
35 
30 
25 
25 
20 
25 

20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 
25 

Tahsisatı 
Şehrisi fevkalâde 

Lira Lira 

90 
735 

1 500 
200 
300 
40 

350 

40 
20 
20 
20 
20 

80 
100 
20 

20 
400 

702 17 755 702 17 755 
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M. Unvanı memuriyet 

Yol dairesi sobacısı 
Umuru cerriye dairesinde marangoz 
Umuru cerriye dairesinde modelci 
Umuru cerriye dairesinde boyacı 
Umuru cerriye dairesinde depo amelesi 
Umuru cerriye dairesinde depo şakirdi 
Umuru cerriye dairesinde tenekeci 
Umuru cerriye dairesinde tesviyeci 
Umuru cerriye dairesinde tornacı 
Umuru cerriye dairesinde kazancı 
Kaynakçı ve bakırcı 
Umuru cerriye dairesinde dökmeci 
Umuru cerriye dairesinde demirci 
Hızar fabrikasında marangoz 
Hızar fabrikasında amele 
Hızar fabrikasında bekçi 
Kükürtlü maden dairesinde Marangoz 
Kükürtlü maden dairesinde Demirci 
Kükürtlü maden dairesinde Amele 

Kablettadilât 
1339 

Aded 

4 
10 

1 
• 2 
45 
20 

1 
10 
5 
3 
1 
1 
5 
1 

25 
2 
5 
2 

200 

senesi maaşatı 

Beheri 
Lira 

50 
60 
50 
40 
20 
20 
50 
40 
40 
48 
44 
48 
44 
60 
20 
20 
60 
60 
20 

Şehrisi 
Lira 

200 
600 

50 
80 

900 
400 

50 
400 
200 
144 
44 
48 

220 
60 

500 
40 

300 
120 

4 000 

Yekûn 1180 28 366 
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Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Aded 
Beheri 
Lira 

Şehrisi 
Lira 

Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Aded 
Beheri 
Lira 

Şehrisi 
Lira 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 

Aded Lira Lira Lira 
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