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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hasan Beyin riyasetlerile aktolunarak Bulgarlara 
satılan bazı tarihî evrak hakkındaki suale Maliye vekili 
Mustafa Abdülhalik Beyin cevabı dinlendikten sonra 
ihtiyat zabitleri ve askerî memurları kanununun 7 inci 
maddesinin tadiline mütedair lâyihanm birinci müzake-

resi icra olundu ve pazartesi günü 
celse tatil edildi. 

Reis vekili 

Hasan 

Kâtip 
Yozgat 

A. Doğan 

toplanılmak üzere 

Kâtip 
Çanakkale 

Ziya Gevher 

2 — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1931 senesi büt

çesinde münakale yapılmasına dair kanun lâyihası (Büt
çe encümenine) 

2 — Bazı, devairin 1931 senesi bütçelerinde 606 645 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

3 — Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğü
nün 1931 senesi bütçe kanununa müzeyyel kanun lâyi
hası (Bütçe encümenine) 

4 — Devlet memurları maaşa t mm tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna merbut 2 numaralı cetvelin tadiline 
dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

5 — Devlet tarafından idare olunan inhisar memur
ları hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

6 — Eğer, semer, koşum takımı ve nalların tevhidi 
ve nalbantların kursa tâbi tutulmaları hakkmda kanun 
lâyihası (İktisat, Millî Müdafaa ve Adliye encümenle
rine) 

7 — İstanbul Darülfünununun 1931 senesi bütçesine 
merbut Ç cetvelinde tadilât yapılmasına daJr kanun lâ

yihası (Bütçe encümenine) 
8 — İş kanunu lâyihası (İktisat, Sıhhat ve içtimaî 

muavenet, Adliye, Dahiliye, Maarif, Millî Müdafaa ve 
Nafıa encümenlerine) 

9 — 18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaralı kanunun 
tadili hakkmda kanun lâyihası (Millî Müdafaa ve Büt
çe encümenlerine) 

10 — 22 nisan 1341 tarih ve 659 numaralı kanuna mü
zeyyel kanun lâyihası (Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menlerine) 

Tezkereler 
11 — Yüzbaşı Celâlettin Efendiye verilmiş olan bi

rinci takdirnamedeki mülâzim kelimesinin birinci mülâ-
zim olarak tashihi hakkmda Başvekâlet tezkeresi (Millî 
Müdafaa encümenine) 

Takrirler 
12 — İstanbul mebusu Alâettin Cemil Beyin, Türkiye 

Cumhuriyeti merkez bankası kanununun 5 inci maddesi
nin tefsiri hakkmda takriri (İktisat, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

B Î R Î N C Î C S L S E 
Açılma saati: 14,10 

Reis — Refet B. 

Kâtipler: Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ), Ruşen Eşref B. (AFYON KARAHÎSAR) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Seyrisefain idaresinin 1927 senesine ait mu

tabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 
3/122 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkere-
sile Seyrisefain idaresinin 1927 senesi hesabı katisi 
hakkında 1/64 numaralı kanun lâyihası ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası [İl 

tur. 
[1] 69 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-

Reis — Heyeti umumiyesi hakkmda söz istiyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul olun
muştur. 

Seyrisefain idaresinin 1927 malî senesi hesabı 
katî kanunu 

MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin 1927 malî 
senesi varidatı bitişik (A) cetvelinde yazılı oldu
ğu üzere 5,278,329 lira 48 kuruştur. 
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Beis — Efendim, cetvelin okunmasına lüzum 

görüyor musunuz? (Hayır sesleri). Birinci maddeyi 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul olunmuş
tur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene umum 
masarifi bitişik (B) cetvelinde yazılı olduğu üzere 
5,803,744 lira 76 kuruştur. 

Reis — İkinci maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul olunmuştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1927 malî senesi için
de sarfolunmıyan 91,297 lira 40 kuruş iptal olun
muştur. 

Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler .. .Etmi
yenler . . . Kabul olunmuştur. 

MADDE 4 — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Dördüncü maddeyi kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul olunmuştur. 

MADDE 5 — İşbu kanunun icrasına İktisat 
vekili memurdur. 

Reis — Beşinci maddeyi kabul edenler... Et
miyenler . . . Kabul olunmuştur. 

Kanunun heyeti unıumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul olun
muştur. 

2 — İhtiyat zabitleri ve askerî memurları hak
kındaki kanunun 4 üncü maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair 1/224 numaralı kanun lâyihası ve Mil
lî Müdafaa encümeni mazbatası fil 

[1] Birinci müzakeresi 27 inci inikat zaptın-
dadır. 

Reis — Efendim, bu kanunun ikinci müzake
resini yapıyoruz. 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurlan ka
nununun 4 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi hak

kında kanun 
MADDE 1 — 1076 numaralı ihtiyat zabitleri 

ve ihtiyat askerî memurları kanununun 4 üncü 
maddesi nihayetine aşağıdaki fıkra ilâve edil
miştir : 

( Sıhhiye, nalbant, muzika, tüfekçi ve emsali 
mesleklerin gedikli küçük zabitleri ise, 7 inci 
smıf askerî ihtiyat memurluğuna nasbolunur ve 
silâh altına alındıkları zaman kendi meslekleri 
dahilindeki hizmetlerde kullanılırlar. ) 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis —Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir . 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya M. M. 
vekili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Müzakere edilecek başka madde yoktur, per
şembe günü saat 14 te toplanmak üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati: 14,20 



T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 69 
Seyrisefain idaresinin 1927 senesine ait mutabakat beyan 
namesinin takdim kılındığı hakkında 3/122 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Seyrisefain idaresinin 1927 
senesi hesabı katisi hakkında 1/64 numaralı kanun lâyihası 

ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

Seyrisefain idaresinin 1927 senesine ait mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 
3/122 numaralı Di. M. riyaseti tezkeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 24 - XII -1931 

Umumî 14865 
Hususî 121 

B. M. M. Riyaseti eelilesine 

Seyrisefain idaresinin 1927 senesine müteallik olarak tanzim edilen mutabakat beyannamesinin 
ccdavili müteferriasiie birlikte leffen takdim kılınmış olduğunu arzeylerim efendim. 

Di. M. reisi 
Fuat 

Seyrisefain umum müdürlüğünün 1927 senesi kati hesabı İktisat vekâletinden 25 mayıs 1931 tarih 
ve 6/1291 numaralı tezkere ile gönderilmekle muhasibin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme 
edilmiş olan idare hesabı ile karşılaştırıldı. 

îdarei mezkûrenin 1927 senesi bütçe kanununun 3 üncü maddesinin idarenin 1927 senesine dev
redilecek mevcudu ile tahakkuk edecek fazlai varidatını ve ezgayrisarf kalacak bakiyei muhassasatını 
sarfa meclisi idareye verdiği mezuniyete istinaden sene iptidasındaki 210 109 lira 49 kuruş vezne 
mevcudunun 205 852 lira 59 kuruşu masraf bütçesinin 3 üncü faslının birinci maddesine tahsisat 
olarak konduğu halde vezne mevcudunun tamamı sarf ve istimal edilmiştir. Bu sene zarfında bu 
miktara tekabül edecek fazlai varidat olmadığı gibi gayriezsarf bakiyei muhassasat ta yoktur, ida
renin üç milyon liraya yakın bütçe emanatı ve emanatı adiye bakayası vardır. Bunlara ait olması lâ-
zrmgelen vezne mevcudunun bütçe kanununun salifülarz 3 üncü maddesinin « devredilecek mevcu
du » tabiri mutlakına istinaden sarfı tecviz buyurulmadığı takdirde salifülarz 210 109 lira 49 kuruşun 
tahsisat harici sarfedilmiş addolunmak lâzımgeleceği itibarile şayanı arz görülmüştür. Senei mez-
kûre bütçe kanununun 6 met maddesile verilen mezuniyete istinaden istikraz edilen bir milyon lira 
masraf bütçesinin 3 üncü faslının birinci maddesine tahsisat olarak ilâve edilmiş fakat varidat kıs
mına ilâve olunmamıştır. 

Gerçi salifülarz maddei kanuniyede istikraz edilecek mebaliğin sureti kaydi hakkında bir şey yok 
ise de muamelenin mahiyetine ve bütçe usulüne binaen 1928 bütçe kanununun 4 üncü maddesinde 
tasrih edildiği şekilde ve ayni miktarın varidat bütçesine de irat kaydi muktazi iken bu yapılmamış
tır. Hesabı katide münderiç diğer rakamlar hakkında zikre şayan bir cihet görülmemiş olduğunu 
arzeyleriz. 

Reisi evvel Reisi sani Reisi sani Reisi sani Müddei umumi Aza Aza Aza 
Fuat Faik Abidin Seyfi M. Ali Celil Ziya Fevzi 
Aza Aza Aza Aza Aza 

Müeyyet M. İhsan Kâmil Refik Emin Arif 
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Seyrisefain idaresinin 1927 senesi hesabı katisi hakkında 1/64 numaralı kanun 

lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet " 13-VII-1930 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/2399 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Seyrisefain idaresinin 1927 senesi hesabı katisi hakkında vekâletinizice teklif olunan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 5 - VII - 1930 tarihli ictimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmrn ifasına ve neticesinin işarına mü* ade buyurulmasrnı rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

1927 senesi hesabı kati esbabı mucibe lâyihası 

Seyrisefaiıı idaresinin 1927 senesi hesabı katisini takdim ediyoruz. İdarenin senei mezkûre büt
çesinde muharrer (4 658 681) lira muhammen varidata mukabil mütekaddim (A) cetvelinde müfre
datı murakkam olduğu üzere senei mezkûre zarfında (4 379 530) lira ( 54 ) kuruş tahakkuk 
eylemiş ve buna sinini sabıkadan müdevver (2 390 847) lira (42) kuruşun ilâvesile tahakkukatı ıımu-
mİ3re yekûnu (6 770 377) lira (96) kuruşa baliğ olmuştur. 

işbu tahakkukattan (4 138 183) lira (36) kuruşu 1927 senesine ve (140 146) lira (12) kuruşu 
sinini sabıkaya ait olmak üzere ceman (4 278 329) lira (48) kuruş tahsilat vuku bulmuş ve 
(2 492 048) lira (48) kuruş senei at iyeye devrolunınuştur. 

Sevahili baide hasılatı 

1927 senesi varidat bütçesindeki fusul ve nıevattan sevahili baide hasılatını teşkil eden birinci fas
lın (2 636 001) lira mııhammenatına karşı (2 285 622) lira (70) kuruş tahakkuk eylemiş ve işbu fas
la dahil varidattan sinini sabıkaya ait miktar dahil olduğu halde (2 200 187) lira (56) kuruş tahsi
lat vaki olmuştur. 

Bütçede muhammen miktara göre işbu fasd varidatında (350 378) lira (30) kuruş noksan ta-
hakkukat görünmektedir. Bunun (335 976) lira (76) kuruşu Trabzon hattına ait olup işbu hat 
varidatının bu miktar noksan tahakkuk etmesi hattı mezkûre haftada iki sefer hesabile bir senede 
icrası mutasavver 104 sefere karşı hazan pazartesi seferleri icra edilememiş ve ancak 91 sefer yapıl
mış ve senei mezkûre zarfında hattı mezkûr nakliyatındaki durgunluk yüzünden muhammen hasıla
tı vasatiye elde edilememiş olduğundan bu miktar noksan tahakkuk eylemiştir. 

Bartın hattına senei mezkûre zarfında sefer yapılmamıştır. 
İstanbul - Mersin hattı: Bu hat için muhammen (546) bin lira varidat (25 377) lira (56) kuruş 

fazlasıle (571 377) lira (56) kuruş olarak istihsal kılınmıştır. 
İstanbul - İzmir hattı: Bu hatta muntazaman icra kılınan haftalık postalar varidatı muhammenesi 

olan (414 000) liraya mukabil elde edilen (402 790) lira muhammenata pek takarrüp etmiştir. 
Edremit - Ayvalık hattı: Bu hat için muhammen (104) bin liraya karşı elde edilen (68 492) lira 

(18) kuruşa nazaran varidatı muhammenenin (35 507) lira (82) kuruş noksanile istihsal edildiğini 
göstermekte bulunmuştur ki işbu noksan diğer vapurlar sahipleri tarafından yapılan rekabetten ileri 
gelmiştir. 

Zuhurat, kömür ve saire nakliyatı: Muhammenata nazaran (6 900) küsur lira fazlasile elde edil
miştir. 
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Marmara havzası hasılatı 

Marmara havzasında Mudanya, Bandırma ve îzmit hatlarında muhammenata nazaran birer miktar 
fazlalık mevcut olduğu ve Karabiğa hattının (140 400 lira muhanımenatma mukabil (114 545) lira elde 
edilmiş bulunduğu ve binnetice işbu fasıl varidatı muhammenata göre ancak % 2 nisbetinde noksa
nile temin edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Mütecavire hasılatı 

Sene besene inkişaf etmekte olan mütecavire hatları münakalâtından temin olunan varidat mu
hammenata nazaran (95 000) lira fazla bulunmuştur. İşbu fazlalık münakalâttaki intizam ve sefer
lerin halkın ihtiyacatmı tatmin edecek surette tatbiki ile elde edildiği derkârdır. 

Nakliyat ve sevkiyatı askeriye hasılatı 

Muhammenata göre (27000) küsur lira fazlasile tahakkuk etmiştir. 

Kılavuzluk ve rÖmorkÖrcülük varidatı 

Muhammen ( 170 000 ) liraya mukabil ( 164 804 ) lira istihsal edilmiştir ki ancak % 3,5 nisbe
tinde bir noksan görülmektedir. 

Hasılatı muhtelife 

Muhtelif hasılattan (99 000) liraya mukabil (154 993 ) lira (61) kuruş fazlasile ( 253 993 ) lira 
(61) kuruş elde edilmiştir, 

Türkiye kömür ve liman şirketlerinden alınacak hissei temettü ve faiz 

Bu fasla mevzu (28 000) liraya mukabil (28 024 ) lira fazlasile (48 024 ) lira tahakkuk etmiştir. 

Antrepo hasılatı 

Bu fasla mevzu muhammenata mukabil senesi zarfında tahakkukat vaki olmamıştır", 

Hulâsa 

1927 senesi varidatı mtihammenesi, berveçhi maruz muhtelif fasılların bazılarında birer miktar 
fazlasile heyeti umumiyetinde ( 274 150 ) lira (46) kuruş noksanile elde edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Masraf kısmî 

Merbut (B) cetvelinde yazılı olduğu üzere 1927senesi masraf bütçesinde tahsisat miktarı öİan 
( 4 684 933 ) lira (17) kuruş merakip ve sefaini bahriye mubayaat ve isticarı maddesine zammolu-
han ( 1 205 852 ) lira (59) kuruşla beraber ( 5 890 785 ) lira (76) kuruşa baliğ ölmüş ve tahakkuk 
eden masarifi umumiye yekûnu ( 5 160 931 ) lira( 36 ) kuruştan ibaret bulunmuştur. 

Bakıyei muhassasat olan (729 854) lira ( 40 ) kuruştan düyuna mukabil mevkuf tutulan (22 800) 
liradan mütebaki (707 054) lira (40) kuruş iptal edilmesi lâzımgelmiş olduğu arzolunur efendim. 

Umumî müdür N, 
Talıir 
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Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. Muhasebat encümeni 6 - III - 1932 

Karar No. 7 
Esas No. 1/64, 3/122 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyuruları Seyrisefain idaresinin 1927 malî senesi hesabı katisi hakkında 
Başvekâleti celilenin 13 - VII - 1930 taribli ve 6/2399 numaralı tezkeresile tevdi olunan kanun 
lâyihası Divanı muhasebat riyasetinin 24 - XI I - 1931 tarihli ve 14865/121 numaralı tezkerelerine 
merbut mutabakat beyannamesile birlikte tetkik ve müzakere olundu. 

Mutabakat beyannamesinde 1927 senesi bütçe kanununun 3 üncü maddesine istinaden sene ipti
dasına devrolunan vezne mevcudundan 205 852 lira 59 kuruşun tahsisat addolunarak bu tahsisata 
mukabil vezne mevcudunun tamamı olan 210 109 lira 49 kuruş miktarında sarfiyat yapıldığı ve işbu 
mevcudun hasılattan mütevellit olmayıp emanatı adiye ve bütçe emanatına ait olacağı cihetle kanu
nun mutlakıyetine nazaran bunun kabul edilip edilmiyeceğinde izharı tereddüt edilmiş ve sene 
iptidasına devrolunan ve tahsisata ilâvesi caiz olan miktarın fazla i hasılattan mütevellit mevcuda 
taallûku derkâr olduğundan dairesince yapıldığı üzere bu hükmün emanat müdevveratına teşmili 
suretile o miktar meblâğın tahsisata ilâve ve sarfı keyfiyeti kanunun 3 üncü maddesine muhalif gö
rülmüştür. Maamafih tahsisat harici sarfiyatta bir suiistimal asarı görülememiştir. İstikraz olu
nan bir milyon liranın bütçeye varidat kaydedilmediği ve 1927 malî senesi bütçe kanununda işbu meb
lâğın varidat kaydedileceğine dair sarahat yoksa da muamelenin mahiyetinden ve bütçe usulüne ve 
1928 bütçe kanununun 4 üncü maddesinde tasrih edilmiş olmasına göre bunun varidata ilâ
vesi lâzımgeleceği kanaati hasıl olmuştur. Bu itibarla kanun lâyihasının 1 inci 
maddesinde yazılı varidat miktarı yukarıda arzedilen bir milyon liranın ilâ vesile 5 278 329 lira 48 
kuruşa iblâğ edilmiş ve 2 inci maddesi beyannameye merbut cetvelde muharrer izahat veçhile akte-
dilen istikrazatın tediye edilen taksiti olup Seyrisefain idaresince muamelâtı naktiye meyanında bı
rakılan ve halbuki bütçe kanununun 3 üncü maddesile tahsisattan mahsubu lâzımgelen 642 813 lira 
40 kuruşun ilâ vesile 5 803 744 lira 76 kuruşa iblâğ ve 3 üncü maddesinde düyun karşılığı olarak 
mevkuf tutulduğu gösterilen 22 800 liranın muhasebei umumiye kanununa nazaran mevkuf tutul
masına ihtiyaç görülememiş olduğundan mezkûr meblâğ ile maddei sabıkadaki sarfiyat miktarı na
zarı itibara alınarak iptal olunan tahsisat miktarı 91 297 lira 90 kuruş olarak tadil ve 4 üncü ve 5 
inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Keyfiyet Heyeti umumiyenin yüksek nazarına arzolunur. 

Di. Mu. En. reisi M. M. na. Kâtip Aza Aüa Aza 
Balıkesir Yozgat Afyon K. Yozgat Çankırı Cebelibereket 

İsmail Halikı Ahmet Avni Ahmet Arni Rıfat İbrahim 

Aza Aza Aza 
Cebelibereket Konya Erzurum 

/ / . Basri Kâzım Asım 
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HÜKÛMETİN TEKLÎFÎ 

Seyrisefain idaresinin 1927 senesi hesabı 
katı kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin 1927 malî 
senesi varidatı umumiyesi merbut (A) cetvelinde 
yazılı olduğu üzere 4 278 329 lira 48 kuruştur, 

MADDE 2 — İdared mezkûrenin 1927 senesi 
umumî masarifi yine merbut (B) cetvelinde mu
harrer bulunduğu üzere 5,160,931 lira 36 kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan gayriezsarf bakiye 
kalan 729,854 lira 40 kuruştan düyun mukabili 
mevkuf tutulan 22,800 liradan mütebaki 707,054 
lira 40 kuruş iptal edilmiştir. 

MADDE 4 — 
teberdir. 

MADDE 5 — 
vekili memurdur 

Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

Cemal Hüsnü 
S. Î..M. 

îşbu kanun neşri tarihinden m 

- îşbu kanunun 

Ad. V. 
M. Esat 

Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu 

H. V. 
Dr. T. Rüştü 

V. 
Dr. Refik 

. 

icrasına İktıs 

5 - VII - 930 
M. M. V. 

M. Abdülhalik 
Na. V. 

Recep 
îk. V. 
Şakir 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Seyrisefain idaresinin 1927 mail senesi he* 
sabt katî kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin 1927 malî 
senesi varidatı bitişik (A) cetvelinde yazdı oldu
ğu üzere 5,278,329 lira 48 kuruştur, 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayüd sene tımtım 
masarifi bitişik (B) cetvelinde yazdı olduğu üzere 
5,803,744 lira 76 kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1927 malî senesi için* 
de sarfolunamıyan 91,297 lira 40 kuruş iptal olun
muştur. 

MADDE 4 — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — İşbu kanunun icrasına İktisat 
vekili memurdur. 
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[A] CETVELl 

Seyrisefain idaresinin 1927 senesi varidat cetveli 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
O 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 

M. 

Varidatın nevi 

Trabzon hattı 
Bartın hattı 
İstanbul - Mersin hattı 
İstanbul - İzmir hattı 
İzmire kadar Edremit- Ayvalık 
Zuhurat, kömür ve saire nakliyatı 
Muhacirin nakliyatı 
Mudanya hattı 
Bandırma » 
Karabiga » 
İzmit » 
Adalar » 
Kadıköy » 
Haydarpaşa » 
Anadolu » 
Nakliyat ve sevkiyatı askeriye hasılatı 
13 kânunusani 1340 tarihli talimatnameye 
tevfikan istifa kılınacak kılavuzluk ve rö-
morkörlük ücuratı hasılatı 
Kahve ocakları hasılatı 
Emakin bedeli icarı 
Varidatı müteferrika 
Türkiye kömür ve liman şirketlerinden 
alınacak hissei temettü ve faiz 
Antrepo hasılatı 
İstikraz olunan mebaliğ 

Bütçe ile yazılı olan 
muhammen miktarı 

Senesi zarfında 
tahsiL olunan 

Lira K. 

1 560 000 
1 

546 000 
416 000 
104 000 
12 000 

0 
98 280 
228 800 
140 400 
31 200 
307 000 
353 000 
291 000 
64 000 
10 000 

170 000 
17 000 
22 000 
60 000 

28 000 
195 000 

0 

Lira 

1 201 975 
255 

503 787 
402 883 
66 824 
18 839 
5 621 

104 748 
221 584 
108 005 
32 555 
336 881 
384 471 
308 686 
69 631 
57 819 

159 479 
14 288 
7 498 

239 548 

32 942 
0 

1 000 000 

K. 
66 
92 
22 
İl 
70 
60 
55 
90 
74 
05 
49 
40 
78 
23 
68 
40 

50 
10 
25 
79 

61 

4 653 631 5 278 329 48 
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[B] CETVELİ 

Seyrisefain idaresinin 1927 senesi masraf cetveli 

Tahsisat Tediyat 
İptal olunan ba-
kiyei muhassasat 

F. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Nfevi muhassasat 

Maaşa t 
Masarifat 
Sermaye işleri 
Mükâfatı naktiye 
Teavün* sandığı 
İaşe bedeli 
Hissei iştirak 
Faslı mahsus 

Lira 

1 113 790 
3 047 400 
1 551 400 

25 000 
5 000 

100 000 
20 000 
32 452 

K. 

49 

17 

Lira 

1 047 196 
3 024 189 
1 549 986 

24 931 
5 000 

99 987 
20 000 
32 452 

K. 

74 
77 
98 
75 

35 

77 

Lira 

66 593 
23 210 

1 413 
68 

12 

K. 

26 
23 
51 
25 

65 

Yekûn 5 895 042 66 5 803 744 76 91 297 90 


