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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hasan Beyin riyasetlerile aktedilerek Tütün inhisarı 
idaresi ile Büyük Millet Meclisi bütçelerinde münakale 
icrasına; 

İhtiyat zabitleri ve memurları kanununun tadiline, 
Muhtelit mübadele komisyonu hakkmda Yunanistanla 
teati edilen notalarm tasdikma ve Konya sulama ida
resi kanununun 7 nci maddesinin tadiline mütedair ka
nun lâyihaları müzakere ve kabul olundu. 

Takas komisyonu teşkiline, tevhidi maaşat kanunu-

Lâyihalar 
1 — Devlete ait matbaaların tevhidi hakkında kanun 

lâyihası (Millî Müdafaa, Maarif, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

2 — Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum 
müdürlüğü 1928 senesi hesabı katisi hakkmda kanun 
lâyihası (Divanı muhasebat encümenine) 

3 — Evkaf umum müdürlüğü 1928 senesi hesabı ka
tisi hakkmda kanun lâyihası (Divanı muhasebat encü
menine) 

4 — Evkaf umum müdürlüğü 1929 senesi hesabı ka
tisi hakkmda kanun lâyihası (Divanı muhasebat encü
menine) 

5 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1929 
senesi hesabı katisi hakkında kanun lâyihası (Divanı 
muhasebat encümenine) 

6 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1930 
senesi hesabı katisi hakkmda kanun lâyihası (Divanı 
muhasebat encümenine) 

7 — İstanbul darülfünununun 1929 senesi hesabı ka
tisi hakkmda kanun lâyihası (Divanı muhasebat encü
menine) 

8 — İstatistik umum müdürlüğü 1931 senesi büt
çesinde 230 liralık münakale yapılması hakkmda 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

9 — Katî ticaret muahedeleri akti için müzakereye 
başlanmış veya başlanacak devletlerle muvakkat itilâf-

na merbut cetvelde tadilât icrasına ve askerlik mükelle
fiyeti kanununun 111 inci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair lâyihalarla dahilî nizamnamenin 68 inci maddesi
nin tadili hakkındaki teklifin birinci müzakereleri icra 
edildi. Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

Hasan A. Doğan H. Küstü 

lar aktine dair kanunun tadili hakkında kanun lâyihası 
(İktisat ve Bütçe encümenlerine) 

10 — Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 793 000 
liralık munzam ve fevkalâde tahsisat konulmasına dair 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) l 

11 — 11 mart 1336 tarihinden itibaren İstanbul hü
kümetince aktedilen bilcümle mukavelât, uhudat ve sa-
irenin keenlemyekün addi hakkmdaki kanuna bir madde 
tezyiline dair kanun lâyihası (Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

12 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1930 senesi he
sabı katisi hakkında kanun lâyihası (Divanı muhasebat 
encümenine) 

13 — Yan gölü işletme idaresinin mülhak bütçe ile 
idaresi hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
14 — Barut ve mevaddı infjlâkiye, ispirto ve ispir

tolu içkiler, Tuz ve Tütün inhisarı idarelerinin 1932 se
nesi bütçeleri hakkında 1/356 numaralı kanun lâyihaları 
ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

15 — Türkiye Cümhuriyetile Amerika müttehit dev
letleri arasında aktedilen ikamet mukavelenamesinin 
tasdiki hakkmda 1/204 numaralı kanun lâyihası ve Ha
riciye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

16 — Türkiye Cümhuriyetile Irak Hükümeti arasın
da münakit ikamet mukavelenamesinin tasdiki hakkm
da 1/234 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVEAK 



B Î R İ N C Î CELSE 
Açılma saati: 14,10 

Reis — Hasan B. 

Kâtipler: Ziya Gevher B. (ÇANAKKALE ), Avni Doğan B. ( YOZGAT ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

i — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğünün 1932 senesi bütçesi hakkında 
1/252 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası [1] 

Reis — Heyeti umnmiyesi hakkında müzakere 
açılmıştır. 

S i m B. (Kocaeli) — Denildiği gibi, mutat ifa
delerim ve cümlelerimle yine tenkidime başlıyaca-
ğım. Tabiî anlaşılmıştır ki sözlerim bu bütçenin da
hi ilmin ica'batına göre mukayeseli surette tanzim 
olunmadığı hakkındadır. Filvaki huzurunuzda te
kerrür eden beyanatım sırf ifademin noksan olma
sından dolayı tasvibi âlinize iktiran edemedi. Fa
kat bu noktai nazar üzerinde yaptığım ısrarlar el
bette bir gün nazarı dikkatinizi celbedccek ve Mec
lisi Âlileri bu fikrimi tabiî kaibul buyuracaklardır. 
Bu şerefli günün çok uzak olmadığına kaniim. 

Bütçesini tetkik etmek üzere bulunduğumuz 
Devlet demiryolları idaresinin işletme sahasında 
hakikaten pek büyük muvaffakiyetler gösterdiğini 
görmekle mübahiyim. O derecede ki geçmiş zaman
larda ecnebilerin ve başka unsurların husule geti
remedikleri muvaffakiyetleri göstermek suretile 
bizi memnun etmişlerdir. Türklerin ibu giıbi müesse-
satı fenniyeyi dahi asrın ica'batına göre hüsnü ifa 
edebilecek bir seviyede bulunduklarını gösterdik
leri için Devlet demiryolları idaresine şahsım na
mına medyunu şükranım. 

Yalnız idarenin dahilî işlerinde ve hesabata 
müteallik meselelerde, bazı hatalara düştüğünü 
görüyorum. Onun tetkiki başka bir mevzu teşkil 
eder. Meselâ: Mevzuulehinin gayrine sarf edilmiş 
paralar vardır. Kezalik kendisime verilmiş haddi 
aşarak, istikraz tarikile sarfedilmiş paralar vardır, i 
Bunlar; bütçe mefhumuna muhalif ve bütçe namı
na tezetbzübü gösterdiği için tekrar edilmemesini 
temenni ederim. 

Mühim bir noktayı da Meclisi Âlilerinin nazarı 
dikkatine arzedeceğim. Devlet demiryolları ida
resi kendine intikal eden Mudanya - Bursa hattı
nın varidatının azlığından dolayı masrafını koru
yamadığından bahisle, kendisine Mudanya iske
lesinin yarısının verilmesini istiyor. Bu talep 

[1] 152 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

ı geçen sene de vaki olmuş ve bütçe kanununun al
tıncı maddesi mucibince kabul edilmiştir. 

Fakat hakikaten bu iskele belediyenin ise - ki 
I öyledir - adalet hislerinden mahrum olan bu al
tıncı maddenin bu suretle kabul edilişi meseleye 

[ meşruiyet kisvesi veremez. Hatta bu yoldaki bir 
kanun muta dahi olamaz. Çünkü kanunu esasinin 
sarahatine muhaliftir ( Teşkilâtı esasiye kanunu 
sesleri ) . Evet teşkilâtı esasiye olacak... Söylerim 
ki huzurunuzda teşkilâtı esasiye tâbirini kanunu 
esasi diye kullanmak benim için bir cürümdür, 
af finizi rica ederim ( Istağfurullah sesleri ) . 

Yusuf B. ( Denizli ) — Sürcü lisandır, cü
rüm değil... 

S i m B. (Devamla ) — Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 71 inci maddesi, can, ırz gibi malın dahi 
masun olduğunu, 73 üncü maddesi müsaderenin 
memnuiyetini âmirdir. Nasd ki benim ve şunun 
mallarını bir kanun ile alıp şuraya, buraya veya 
Hazineye maletmek mümkün değilse, belediyenin 
malını dahi elinden alıp Hükümete vermek öylece 
doğru değildir. Böyle bir kanunun mevcudiyeti, 
halk nazarında teşkilâtı esasiye kanununu kabili 
ihmal ve imhal bir mahiyette olarak gösterir ki 
asla doğru değildir. Belediye umuruna nazareti 
şamilesi itibarile Dahiliye vekili Beyefendinin bu 
husustaki noktai nazarlarının bilinmesi elzemdir. 

Lâyihanın diğer bir maddesine nakli kelâm edi
yorum : 

Eskişehirde memurin çocuklarının okutulması 
için bir mektep vardır. Bütçe müzayakası sebebile 
bu mektep lâğvedilerek veya taklip edilerek her 
halde Devlet Demiryolları idaresinden nezediliyor. 
Yani o idare mektep üzerinden nezediliyor ve de
niliyor ki şu veya bu suretle Devlet Demiryolları 
bütçesinden 30 000 lira Maarif cemiyetine verilsin 
ve Maarif cemiyeti onu idare etsin. Mektep ida
resinden daha salâhiyettar mevkide bulunan Maa
rif vekâleti dururken bu müessesenin Maarif cemi
yetine devredilmesi ne kadar caiz olduğunu tak
diri âlinize terkederim. Evvelemirde ben diyeyim 
ki bu münasip değildir. Deniyor ki Devlet De
miryolları bütçesinden 30 000 lira Maarif cemiye
tine verilsin. Cemiyet bu mektebi pansiyon halin
de kullansın. Filvaki şurada burada pansiyon 
halinde kullanılan bazı yerler vardır. Fakat pan
siyonların derecesine göre, oraya devam eden ço-
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eukların sin dereceleri vardır. Mektepten çıkıp 
pansiyona girmek elbette ufak gocuklar için mah
zurdan salim değildir. Hem de bütçeden 30 000 
lira çıktıktan sonra tasarruf nerede kalır ki bu 
tasaruf maksadiledir diyelim. Onun için bu tedbir, 
mingayrihaddin diyorum ki, doğru değildir ve 
eğer mutlaka bu mektep idaresinin Devlet Demir
yolları idaresinden çıkarılması lâzımgeliyorsa; 
onun mütehassısı olan Maarif vekâletine verilmesi 
iktiza eder. 

Tetkiki sırasına geldiğim bir nokta vardır ki 
bu noktadaki ehemmiyeti bana muhterem encü
menin mütaleası ilham ettiği için şimdiden peşin 
olarak kendilerine teşekkür etmek isterim. O da 
Demiryolları idaresinin kömür mubayaası husu
sundaki bir hatasıdır. 

Bu fasla (2 250 000) lira tahsisat konmuştur. 
Gerçi yağ parası ve saire gibi ufak şeyler karşılı
ğı da bu fasılda mevcut ise de onların tuttuğu 
para yekûnun azametine göre lâşey mesabesinde 
olduğu için, bunun kıymetini taklil edemez. 
Müdüriyeti umumiye Derincede teslim edilmek 
üzere beher ton kömürü on beş liradan almakta
dır. Halbuki encümenimizin derin tetkikatına 
göre ayni kömürü, mesafe itibarile iki misil olan 
Kasaba demiryolu hattı bir buçuk lira noksanile 
tonunu 13 buçuk liraya almaktadır, o suretle ki 
arada da bir mutavassıt bulunuyor. Demek ki 
üçüncü bir şahsın menfaati de buna inzimam ettiği 
halde on üç buçuk liraya mal olmaktadır. Buna 
nazaran bizim demiryolları idaresi mesafenin daha 
az olmasına rağmen derinceden aldığı kömüre 
verdiği bedel daha fazladır. Bu hâdisenin sene
lerden beri sükûtla, sükûnetle devam etmekte ol
masından dolayı Devlete arız olan zarar hesabım-
ca on sene olduğuna göre beş milyon iki yüz bin 
lira tutmaktadır. Bu miktar belki senelerin azlığı 
ile azalabilir. Fakat her halde beş yüz bin lira se
nede zarar edilmektedir. Mikyas 500 bin liradır. 
Sene adedi tenezzül ettikçe zarar da her sene 
için beş yüz bin lira tenezzül eder. On sene der
sek beş milyon, sekiz sene dersek dört milyon, 
bir sene dersek beş yüz bin lira zarar vakidir. 
Binaenaleyh bunu serrişte ittihaz ederek benim 
bu söylediklerime yanlış demek doğru değildir. 
İki sene ise iki misli, üç sene ise üç misli zarar 
vardır. Esasta söylemek istediğim şey zarardır. 

Bütçe encümeni şayanı takdir bir görüşle mese
leyi tetkik etmiş ve masraf karşılığından beş yüz 
yirmi bin lira tenzil etmiş. Bu, çok doğrudur ve 
şayanı teşekkürdür. Fakat dermeyan edilen 
nokta i nazar yalnız tahsisat tenzilinden ibaret ka
lıyor. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Var, var. 
S i m B. (Devamla) — Belki nazarımdan kal

mıştır. Lâyuhtilik iddia edemem, lâyuhtilik efen
dimize yani encümeninize aittir. 

Kemal Zaim B. (Konya) — Yok, yok öyle bir 
iddiada değiliz. 

S i m B. (Devamla) — Ancak bu zarara sebebi
yet- veren zevat yine mubayaata devanı edecekler 
mi, yoksa başka zevat mı yapacak? Zannederim 
bu bir tevakkuf noktasıdır. 

Kömürler niçin Derinceden mubayaa edilipte 
Zonguldaktan mubayaa edilmemesindeki inceliği 
izah edeyim. Şirket muayyen bir müessese ile bil
iltizam antant kalmıştır. Bu kömürleri Zongul
daktan Derinceye nakledecektir. Bu alıcı değil 
satıcı. Çok yakın zamana gelinciye kadar Zon
guldaktan kömür tahmil keyfiyeti sıraya tâbi idi. 
Vapurlar orada sıra beklerlerdi. Yalnız imtiyazlı 
şirketler ve Devlet müessesatına ait kömür nakle
den vapurlar bu sıraya tâbi değillerdi. Onların 
rüçhanı vardı. Şimdi şirketin yani Ereğli şirketi
nin bağlı bulunduğu müessese o vakit yine böyle 
imtiyazlı şirketlerin kömürlerini taşıdığı için ve 
ayni zamanda da sıraya tâbi olmadığı için mekik 
gibi îstanbuldan Zonguldağ'a işlerlerdi. Diğer 
taraftan da diğer müesseselerimiz sıra gelmesi için 
beklerlerdi. Nihayet 40 günde bir sefer yapabilirler
di ki kazandıkları para masraflarına bile kifayet 
etmezdi. Bu; imtiyazlı şirketlere ve Devlet 
müessesatına sureti mabsusada imtiyaz mahiyetin
de verilmiş olduğundan nakliyatta bulunan şir
ket ve müessese az zamanda bir vapurla işe başla
dığı halde bu gün 6 - 7 vapur peyda etmiş ve 
mükemmel bir hal almıştır. Bu da bizim vatanı
mızda meydana gelmiş bir müessese olduğu için 
istiğrap olarak söylemiyorum. Fakat sureti mab
susada bir tek müessesenin menfaati namına öte
de 4 - 5 müessesenin mahvına gidilirse elbette bu 
muvazenesizlik adalete makrun olmıyacağı için 
mucibi şikâyet olur ve Meclisi Âlinin zannede
rim ki nazarı dikkatini celbeder. Meselenin ehem
miyeti hasebile hassaten Hükümetin nazarı dik
katini celbedeceğim ve münasip bir zaman geç
tikten sonra kendilerine ne yaptıklarına dair 
bir sual soracağım. Benim, dermeyan edeceğim su
ale bütün dökümhaneler kendi ellerinde olan 
zevatın bir kaç kelime ile verecekleri cevap bil
miyorum ne dereceye kadar meseleyi tenvir eder? 

Acaba muhterem encümenimiz ki mesele üze
rinde çok derin tetkikat yapmışlardır - bir anket 
yapılmasını münasip görürler mi, görmezler mi, 
lütfen izah buyursunlar. 

Encümenin beni çok medyunu şükran eden bîr 
kararını söylemek isterim. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Ara sıra zühul 
ediyorsunuz. 

Sırrı B. (Devamla) — Kadirşinasını efendim. 
Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü

şane) — Teşekkür ederiz efendim. 
Sırrı B. (Devamla) — O da bu idarenin gerek 

sureti umumiyede muamelâtını tedvir için ve ge
rek tarifelerini t esbit için bir mütehassıs gelmesi 
vücubunu teklifle bu noktada Hükümete karşı 
ısrar etmiş olmasıdır. Bu talep geçen esne de der
meyan edilmiş ve kabul olunmuştu. Fakat ara
dan bir sene geçtiği ve mesele taknin edilmiş ol-
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duğu halde yine bu adam memleketimize getiril
miş değildir. 

ihsan Pş. (Giresun) — Henüz gelecek kadar 
zaman geçmedi. 

Sırrı B. (Devamla) — Bir senede. Berimden, 
Paristen gelinemez. Hakkı âliniz var. Bu ada
mın gelmesinde benim beklediğim muhassenat ev
velâ şimdi sayılan dahilî muamelâta ve hesabata 
taallûk eden işlerin hüsnü tedvirinin temini, yok
sa işletme meselesini tekrar söylüyorum, bununla 
karıştırmıyorum. O hususta bizim idaremizin çok 
büyük muvaffakiyetler gösterdiğini buradan arze-
diyorum. 

Bu mütehassıs zat geçen seneden beri getirilip 
idarenin başında bulundurulmuş olsaydı evvelâ 
bu hesabatta bu hatalar olmıyacaktı ve biz daha 
evvel bundan haberdar olacaktık. Mesele sene ni
hayetinde Meclisi Âliye kadar gelmeden ve encü
menimizin nazarı dikkatini celbetmeden belki bi
zim sanmalarımıza gelmiş olacaktı. Encümenin bu 
noktadan müteyakkız olması şayanı şükrandır. 
Farzı muhal olarak encümenin gözünden kaçmış 
olsaydı, bu mesele belki yine burada dahi tetkik 
edilmiyeeek bir halde bulunur ve yine mühmel 
geçmiş seneler gibi geçer ve iş olduğu gibi devam 
ederdi. Omun için bu adamın vaktile getirilmeme
sinden ettiğimiz zarar pek çoktur. 

ikinci ve daha mühim mesele; tarifelerin tertip 
ve tesbitidir. Şimendifer tarifelerinin tesbiti haya
tı umumiyeye taallûk eder ıbir meseledir. Bu iti
barla çok haizi ehemmiyettir. Alelhusus her gün 
her vesile ile hayat pahalılığından bahsediyoruz, 
Hayat pahalılığının birinci amillerinden birisi şi
mendifer idaresinin tatbik etmekte olduğu tarife
dir. Geçende okuduğum bir raporda Almanyada 
hayat pahalılığını tehvin için teşekkül etmiş bir 
cemiyete - ki bizzat Maraşal Hindenburg riyaset 
ediyordu - orada hayat pahalılığını tehvin edecek 
esbap meyamında mühimlerinden olmak üzere, şi
mendifer tarifelerinin tadili meselesi de mevzubahs 
olmuştur. Hemen tadil edivermekle varidata nok
san arız olacağını, binaenaleyh muvazenenin bo
zulacağını düşünmek asla doğru değildir. Çünkü 
hayat pahalılığını düşürmek maksadile tetkikata 
girişen komisyon ayni zamanda iktisadî meselelerin 
birbirine temas ve taallûku itibarile her şeyi cezrî 
surette düşünüp ve cezrî surette tadil edecekleri 
için böyle bir kaç istihale geçirdikten sonra şimen
difer tarifelerinin tadil edilişinin tatbik sahasında 
makûs netice vererek hayat paihalılığmm tezayü-
düne mâni olduğunu ve ayni zamanda kendi vari
datının tenakusa uğramadığını birriyaziye hesap 
ederek tesbit etmişlerdir. Bu gibi mesaille teveggul 
etmiyenler bu tedbirlerin böyle şümullü bir netice 
vereceğini yek nazarda teemmül etmiyeeekleri için 
belki yapılan tedbirlere musip bir nazarla bak
mazlar. Başlıca mütehassısları tarafından ittihaz 
edilen bu karar ve düşünüş elbette ilmî bir takım 
esaslara müstenit olduğu için mutlak musip ve 

memlekete faydalıdır. Bundan dolayı ben diyorum 
ki: bu adam geçen sene vaktile işinin başına geti
rilmiş olsaydı, bu ince meseleler bizde de müzake
re edilmiş ve vaktile icap eden tedabire tevessül 
edilmiş olurdu. Biz de, buhrandan bir dereceye ka
dar kurtulmuş olurduk. Hiç olmazsa Nafıa vekili 
Beyefendiden çok rica ederim, bu adamın getiril
mesinde lütfen istical buyursunlar. 

İdare varidatımın tenakusunun esbaibmı saydı
ğı sırada bir de kendisine rekabet etmekte olan 
kamyonların verdiği zararı bilhassa zikrediyor ve 
bunların hatta faaliyetten dahi kaldırılmasını tavsiye 
ediyor. Filvaki kamyonların daha faal olduğu yer
lerde şimendifer idarelerinin bunlardan zarar gör
dükleri malûmdur. Her yerde bunlar için de bazı 
tedbirler konulmaktadır. Fakat her memleketin 
bünyesi ayrı ayrı şeraite tâbi olduğundan bazı 
memlekette caiz görülen tedbir diğer bir memle
kette caiz görülmez. Sınaî memleketlerde tatbik 
olunan'bir tedbir, ziraî memleketlerde tatbik edi
lirse mahzurlu olur. 

Binaenaleyh bizde şimdi sırf böyle şimendifere 
rakip olan kamyonların faaliyetini şu veya bu 
suretle tahdit etmek gibi bir mülâhazayı aynen 
memleketimizde de tatbik edecek olursak zarar 
göreceğimiz aşikârdır. Bunun dahi mütehassıs bir 
heyete tetkik ettirilerek, bizim bünyemize müla
yim düşecek bir tedbirin alınması lâzımgeldiğini 
bilvesile arzederim. 

İdarenin Avrupaya tahsil için bir kaç talebe 
gönderdiğini kadrosunda okutmaktayız. Bundan do
layı bittabi idareye müteşekkiriz. Fakat böy
le muazzam bir bütçeye malik olan idarenin 
bu bir iki talebe adedini 15, 20 ye çıkarması kendisi 
için en büyük bir vatanî hizmettir. Bunu hassa-
tan idarenin nazarı dikkatine tevdi ederim. 15 - 20 
talebenin Avrupada tahsilini temin için sarfedile-
cek meblâğ bu muazzam bütçeden kırpılacak para
larla hissedilmeksizin temin olunabilir. En küçü
ğünden en büyüğüne kadar herbirisinin cebinde 
•bir mektebi âli şehadetnamesi bulunan bu idarenin 
gelecek sene bize kanaatbahş bir bütçe ile gelme
lerini temenni ederim. 

Büçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Reis Bey; müsaadenizle bir noktayı tashih edeyim 
de arkadaşlar yanlış mütaleada bulunmasınlar. 
Matbuada görülen 6 ncı madde değiştirilmiştir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Arkadaşlar, cum
huriyetin ibda ettiği hayırlı ve millî müesseseler
den biri olan Devlet demiryolları idaresinin büt
çesi müzakere olunurken insanın millî gururunun 
heyecan duymamasına imkân yoktur. Teneffüs 
ettiği havada milliyet, her işinde, fikrinde, ha
rekâtında milliyet, hulâsa her hususat ve sekena-
tmda milliyet cereyanlarile kuvvet almak yolunu 
takip eden Türkiye Cumhuriyeti devrinin en 
velût eserlerinden olan demiryollarından bahse
derken bütün cihana arzedebilir ki; bunun sa
ikı topraklarımızın içinde, değil ecnebi nüfuz ve 
işinin, hatta mümkün olduğu gün ecnebi serma-
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yesi yerini yalnız türk sermayesine terkederek 
türkün kafasından, türkün bileğinden ve türkün 
parasından eserler yaratılabileceğini gösteren türk 
iman ve dehasıdır. 

Dün Alman sermayesile Haydarpaşadan kal
kıp ta Anadolunun şarkı cenubisine kadar uzanan, 
Fransız sermayesile filân yerde düdüğünü öttü
ren şimendiferler yerine yalnız türk sermayesinin 
düdüğünün ötmesinden mütevellit sevinç bu gün 
için nakabili tariftir. 

Çok temenni ediyoruz ki ayni yüksek gaye 
diğer şimendiferler hakkında da temin edilerek 
türkün parasile yapılan şimendiferlerle seyrisefe-
re fırsat bahşolunahilsin. Onun içindir ki millî 
mücadelemizin, millî davamızın uğrunda varımızı 
yoğumuzu feda ettiğimiz mefkurenin müsbet tecel
lisi olan şimendiferlerimizi kendilerine tevdi ettiği
miz eller eğer ist eri ense - ki isterler - bizi tuttuğumuz 
doğru yolda sukutu hayale uğratmasınlar, 'dikkat, 
tahassür ve ihtimam etsinler. Eğer bunda muvaf
fak olurlarsa bu, şimendiferdi vatandaşların muvaf
fakiyeti değil, türk milletinin hakikî vatanperver
liği eseri olacaktır. Bunu temsil etmek noktasın
dan onların hisseleri daha büyük olacaktır. Bu 
samimî ve vicdanî arzularımı izhara vesile olan en
cümen arkadaşlarıma bilhassa teşekkür etmeği va
zife telâkki ederim. 

Efendiler, acı söyleyip fakat samimî söyleyip 
bunlardan intibah duyduğumuz gündür ki hususî 
ve umumî hizmetlerimizde muhakkak muvaffaki
yet vardır. Elverir ki söylenen sözlerin saikı âli
si samimiyet olsun (Bravo sesleri). Bütçe encümeni 
arkadaşlarımızın bütün vuzuhu katiyetle ve 
bütçeyi tertip eden müessesenin salâhiyettar 
zevatının iştirak ettiği şekilde gösterildiği 
veçhile görüyoruz ki; Devlet demiryolları idaresi
nin maalesef tutulması istenilen yolun rağmına, 
hesapları düzgün bir vaziyette değilmiş. Düzgün 
olmıyan hesapların tashihi için nihayet millet na
mına murakabe yaparken, verilmiş olan derslerin 
bir hissei intibah teşkil etmesi bizce bilhassa ati-
yen yürünecek yolun doğruluğunu temine medar 
olur. Bütçe encümeni arkadaşlarımızın gerek me
muriyete müteallik masariften ve gerek işletmeye 
müteallik olan noktai nazarlarına tamamen ve yü
rekten iştirak eder ve bu hususların gelecek sene ta
kip edilecek demiryolları siyasetinde bilhassa düs
tur olarak ihtimamla tatbik edilmesini alâkadarlar
dan millet namına rica ederim. Benim noktai 
nazarımda; yapılmış şu veya bu hareketin, şu ve
ya bu mesuliyeti istilzam eden filin cezasını ver
mektense; o fiilden hakikî bir ders almak cezaya 
faik en büyük bir nimettir'. Muhterem arkadaşı
mın bu hakkını ve bu talebini tasdik etmekle be
raber, bir anket parlamenterin temin edeceği fa-
idei ameliye ve maddiyeyi takdir etmekle beraber 
eğer bu husustaki mütalealarımızı idare, hüsnü 
telâkki ve tatbik ederse bu tatbikten doğacak fai-1 

de o tatbikten doğacak faideye yüz kat müreöeah 
olacaktır. 

Bütçe encümenimizin açıklan kapatmak için da
ima üzerine parmak vurduğu muayyen düsturlar
dan bir tanesi, masraf kapılarını kapatmak ve 
memur kadroları üzerinde oynamaktır. Bütçe en
cümeni arkadaşlarımız; geçen sene 565 ve bu sene 
943 memur çıkarıldığı halele baki kalacak memur
ların ; işlemiş ve işliyecek Devlet demiryolları
nı işletmiye müsait olduğunu ifade etmekle; bun
dan evvelki idare şeklinin ne kadar israfkârane 
olduğunu çok güzel ve kati olarak söylemiş olu
yorlar. 

Hatanın neresinden dönülürse kâr olduğuna 
•göre, bu kadar memur ve müstahdemlerin çıkarıl
mış olması bize ne kadar maddî menfaat temin 
edecektir? Zaten iktisadî buhranın tahtı tesirinde 
iyi işlemediği ve günden 'güne tenezzül ettiği 
bildirilen varidatın masarifata karşı gelmesini 
temin için bir de bu memurlara şu miktar bir 
tazminat vermek suret.ile yol göstermenin temin 
edeceği maddî menfaat karşısındaki manevî zara
rın nazar: dikkatten dun tutulmaması lazımge-
lir. Çok temenni ederim ki bu zevatın heyeti 
mecmuasına şu miktarda bir tazminat vererek 
kendilerini, içinde bulundukları naçiz maişet va
sıtasından mahrum ettikten sonra bunların hariç
te iş bulmaları çok zor ve müşkülâtı mucip ola
caktır. Yani, bu adamlar gene birer birer ma
işet kapısı aramak telâşına ve ıstırabına düşecek
ler ve zannederim ki bütün muamelâtı umumi-
yenin, ticaretin şu veya bu işlemekte olan her 
türlü resmî ve gayriresmî makinaların hali iş-
bada bulunduğu şu zamanda bu adamlar yer bu
lamazlar. Acaba bunların maişetlerini katetmekten 
tevellüt edecek tasarruf miktarı - yekûnu umumi
sini bilmiyorum - demiryolları memur ve müstah-
demininin maaşatı umum iyesi üzerine ne nisbet-
te tesir yapıyor ki bu nisbeti hiç olmazsa kendi 
aralarındaki meslekî teşekkülün müşterek ıstırabı 
telâkki ederek aralarında tevzi etmek gibi bir 
yol düşünülmüş müdür ve düşünülmesine imkân 
yok mudur"? Öyle zannediyorum ki kadrodan çı
karılacak olan 943 memurun veya müstahdeminin 
maaşatı umumiyesinin yekûnu diğer maaşatı umu
miye yekûnile aşağı yukarı % 15, 20 nisbetindc 
fark olsa bile kendi meslektaşları için 50 - 100 nis-
betinde bir fedakârlık yapmak üzere bütçeyi tanzim 
etmiş olan arkadaşlar bunları sefalete düşmeme
lerini temin etseler, zannederim ki meslek erbabı 
arasında bunu kabul etmiyecek kimse bulunmaz, 
bulunsa bile pek azdır. Bu noktai nazara Bütçe 
encümeni bir defa imalei nazar etmiş midir? Et
miş ise bize izahat vermeleri çok faideli olur. Çün
kü bendeniz 945 memur ve müstahdemin bir anda 
atılmış olmasından husule gelecek ıstırabı şimdi
den duymaktayım. Eğer bütçeei arkadaşlarımız 
bu maruzatımın kabili tatbik olmadığı yolunda bir 
kanaat izhar ederler ve bu kanaat te Heyeti muh-
teremenin mazharı kabulü olursa o vakit ikinci is-
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tirhamım: her tasfiyede olduğu gibi bu tasfiyede \ yor ve makinanın daha <;ok iyi işlemesi için, tasar-
de haksızlık ve iltimaslar neticcsile husule gelecek j rufun daha iyi olması için yapılması lazmıgelen 
yolsuzlukların önünün alınmasını Bütçe encümeni 
arkadaşlarımdan rica etmek lüzumunu hissediyo
rum. 

Hasan Tahsin B. (Elâziz) — Çıkarılan memur 
yoktur, arkadaşımız beyhude uğraşıyor, bunun 
kısmı azamı esasen münhal olan yerlerdir. Tas
hihini rica ediyorum. 

Kemal Zaim B. (Konya) — Bu rakamın dört 
yüzü esasen münhalâttır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Öyle ise izahat 
versinler. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Efendim. 900 
memurun bu gün açıkta kalmış vaziyeti yoktur. 
îzah ederiz. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Efendim, bir 
arkadaş elinde okuduğu lâyihaya göre binayı mü-
talea eder. Bunu evvelce tashih etmeleri lâzımge-
lirdi. 

Hakikat böyle ise o hakle 900 olmasın da 800 
olsun, o vakit bendenizin tatbik edilmesini rica et
tiğim düstur daha kolay bir şekilde hallolunıır. 
Onun için 200 - 300 ne olursa olsun bunlar hakkın
da tatbik edilecek şey, müştereken çalıştıkları, ayni 
zamanda bir mesleke intisap ettikleri halde bazı 
memurların hizmetine nihayet verilmesinden iba
rettir. îşte kalplerini ancak ve ancak doğru tatbi
katın, adaletin güzel cereyanile hüsnü muhafaza 
etmekle mükellef olduğumuz vatandaşlar tasfiye 
edilirken bunların başlarında bulunan âmirlerin 
bu hususta çok dikkat etmelerine bilhassa ehemmi
yet verilmesini buradan söylemek vazifesini duyu
yorum. 

Gerek Hükümetten ve gerek Bütçe encümeni 
arkadaşlarımdan bir noktanın iyi izah edilmesine 
ihtiyacımız vardır. 1 850 000 lira bir borçla 1932 
senesine giren ve geçen sene Ziraat bankasına öde
mekle mükellef olduğu, söylediğim yekûna dahil 
bir milyon lirayı ödiyemiyen bir müesseseye yapı
lacak en iyi tedbir; yeniden istikraz kapısın: kapa
mak olması lâzımgelirken bütçe kanununda yine 
ayrıca kendilerine 1,5 milyon liralık istikraz salâ
hiyeti veriliyor. Efendiler, borçlunun tekrar istik-
razat ile kendi kendilerini daha fena vaziyete ge
tirmelerine müsaade vermeğe asla imkân yoktur. 
Nerede kaldı ki geçen seneye ait olan bu borçların 
telâfisi için filân yerde, filân kısımda husulü mel
huz olan fazlai varidatın şu miktarı karşılık göste
rilmiştir. 

Karşılrksız borç her şahıs ve müessese için dai
ma tehlike teşkil edeceğine göre; bendeniz bütçe 
encümeni ardakaşlarımızm bu noktayı bilhassa 
tenvir etmelerini rica edeceğim. Heveti umumivesi 

tedbirlere ait hiç bir mütalea dermeyaıı etmiyor
lar. Halbuki bir müessese bütçesinin alâmeti farika
sı; o müessesenin yalnız halinin idamesini değil, 
istikbalde bu hususa ait olmak üzere takip edilmek 
lazmıgelen idare siyasetinin hututu asliyesini de 
göstermek noktasından ehemmiyeti asliyeyi haiz
dir. Onun içindir ki bu noksanın telâfisine ait dü
şünüş şekillerini hiç olmazsa bize umumî mütale-
alar halinde bildirmek çok faideli bir şey olur. On
dan maada memleketimizin her tarafına kol salan 
ve elbette Türk milleti sağ oldukça iki ucu behe
mehal yekdiğerine birleştirmek suretile vatanı 
umumî bir şebeke halinde ziynetlendirecek olan bu 
müessesenin atiye ait hasılat ümitlerine ve her geç
tiği yerdeki iktisadî inkişafa dair malûmat verme
si de zannederim ki bizim için çok mühim bir faide 
olur. 

Reis — Tahsin Bey söz istemiştiniz. 
Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 

Efendim, encümene söz vermiştiniz. 
Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za

im B. (Konya) — Efendim, evvelâ muhterem ar
kadaşımız Sırrı Beye arzı cevap edeceğim. Bütçe
nin ilmî veya gayriilmî olması mevzuuna, tekrar 
temas buyurdular. Geçen gün de bu bahis üzerinde, 
Heyeti Celileniz huzurunda münakaşa cereyan et
mişti ve zannederim ki bu mevzu kâfi derecede ten
vir edilmişti. Maamafih kendileri her halde mevzu
un kâfi derecede, tenevvür ettiğine kani olmamış 
olsalar gerektir ki kendilerinin bu iddiasının tesli
mi suretile bu hakkın teslim edilecek şerefli günün 
yakında hulul edeceğine kani olduklarından bahis 
buyurdular. 

Kendilerinin hali hazırda ihraz buyurdukları 
mevkiin şerefi o kadar yüksektir ki böyle bir büt
çe tertibi dolayısile hak kazanmak suretile bu şe
refe ilâve edilecek zait şeref onun yanında hiç ka
lır. Binaenaleyh bu şerefe intizar buyurmasalar da
ha iyi olur. 

Sırrı B. (Kocaeli) — O şeref bana aittir. 
Kemal Zaim B. (Konya) — Mevkiiniz dolayı

sile bu şeref kendinizde mevcuttur. İşte onun için 
buna zamimeten bir şerefe intizar buyurmam anız 
daha muvafık olur demek istiyorum. 

Ondan sonra Mudanya iskelesinin vaziyetine 
temas buyurdular ve teşkilâtı esasiye kanunu 
ahkâmının bu hususta ihmal edildiğinden bahis 
buyurdular. Bu hususta Heyeti Celilenize şunu 
arzetmek istiyorum ki: teşkilâtı esasiye kanunu
nu lâyik olduğu ehemmiyet ve hürmetle telâkki 
etmekten hiç bir zaman Bütçe encümeniniz fariğ 
olmamıştır. Geçen sene bütçe kanununa bu ahkâm 
konulmuş ve Heyeti Celilenizce de kabul olunmuş-

hakkmda mütaleamı dermeyaıı ettiğim bu işte büt- I tu. Fakat bu hüküm konulduğu vakit Mudanya iske 
cenin hüviyetini şu şekilde tetkik ediyorum. Gerek ! leşi tapusunun belediyeye verildiğine encümeniniz 
Hükümet ve gerek Bütçe encümeni ancak ve ancak j ıttıla hâsıl etmemiştir. Nitekim; bu hususta, en-
boreu ödemek, makinayı işletmek yolunu takip \ cümeniniz ıttıla hâsıl eder etmez bunun tashihinde 
etmişlerdir. Halbuki bize yeni bir direktif verilmi- bir datoika tereddüt göstermemiştir. 
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Onun için matbu nüshada (6) ncr madde ola

rak tedvin edilen hüküm yerine şimdi arzedeceğim 
hüküm konulacak ve bu suretle tashih edilecektir. 
(6) ncı madde yerine: « Mudanya iskelesinin harp 
esnasında askerî demiryolları idaresince tecdiden 
inşa edilmiş olmasından mütahassıl hukuk ve me
nafi Mudanya belediyesine tcrkolunmuştur. Dev
let demiryollarına ait olup ta işbu iskeleden geçe
cek olan malzeme, mahrukat, alât ve edevattan be
lediyece resim alınmaz. Demiryolu iskele başına 
kadar temdit edildiği takdirde belediye bu temdit
ten dolayı her ne nam ile olursa olsun bir gûna 
tazminat talep edemez. » 

Bu madde okunduğu zaman bu madde üzerinde 
ayrıca münakaşa edilecektir. Yani şimdiden ar-
zetmek istediğim şey; teşkilâtı esasiye kanununun 
ihmal edilmiş olmadığını teyiden arzetmektir. 

Bundan sonra Eskişehirde idarenin memur ço
cuklarını okutmağa mahsus bir ilk mektebi vardır. 
Bu ilk mektebe encümenimizin vermek istediği şe
kil üzerinde beyanı mütalea buyurdular. Dediler-
ki; bir defa bu mektep Maarif cemiyetine devre
diliyor, ayni zamanda bu cemiyete 30 000 lira ve
riliyor. Yani hakikatte bir tasarruf temin edil
miyor. Sonra her ne kadar Maarif cemiyetinin 
idare ettiği bir kaç pansiyon varsa da bu mekte
bin Maarif vekâletine devri daha muvafık olur bu
yurdular. Ondan sonra mektepteki çocukların kü
çük olmaları dolayısile gidip gelmeleri mahzurdan 
hiç bir zaman salim değildir dediler. Bu nokta
ları tavzihan arzedeceğim. I 

Filvaki idarenin Eskişehirde bir aile mektebi 
vardır. Bu mektebin tesisinden maksat, ara istas
yonlarda bulunan memur çocuklarını mektebe alıp 
okutmaktır. Mektebin vaziyetini tetkik ettiğimiz 
zaman 51 leylî talebesi ve 150 kadar nelıarî tale
besi bulunduğunu anladık. Demek oluyor ki ara 
istasyonlarda bulunan memur çocuklarından mek
tepte yalnız elli kadarı okumaktadır. Beş sınıflı 
olan bu mektebin masarifi umumiyesi 20 000 lira
dır ve muallim ücretleri yekûnu da keza 20 000 
lira tutmaktadır. Mecmuu 40 000 liradır. Mektep 
ilk mektep olmak dolayısile bu vazife maarifi umu-
miyenin vezaifi meyanına dahil olması lâzımdır. 
Eğer Devlet demiryollarının kendi hesabına bir 
mektep açmasını tecviz edersek diğer idarelere de 
bu hakkı vermemek için bir sebep kalmaz. 

O halde maarifi umumiyenin memlekette hik
meti vücudu nedir? Bunun için encümenimiz hem 
bu ara istasyonlarında bulunan cocukarı gadre 
maruz bırakmamak ve hem de bu vaziyeti normal 
bir şekle ifrağ için mektebi bir pansiyon şeklinde 
idare etmeği düşündü. Başka çarelere de baş vu-
rulamadı değil. Bu çocukları leylî mekteplere gön
dermek tedbiri de düşünüldü. Fakat bunun gayri 
kabil olduğu anlaşıldı. Çünkü Maarif vekâleti leylî 
ilk mektep namına hiç bir mektep idare etmemek
tedir. Yalnız bir, iki lisesinde mevcut bulunan kıs
mı iptidailerden başka.. O da biri Galatasarayda, 
diğeri de Çamlıca kız orta mektebindedir? Bu se

beple mektebin pansiyon şeklinde idaresi ve tale
benin Eskişohirdeki meccani ilk mektebe na'klini 
müreccah görerek bu esası kabul etti. Bu mesele 
pansiyon idaresine müncer olan bir mesele idi. 
Devlet demiryollarının idaresinde bulundurulması; 
bu idarenin vezaifi yanında bir hizmet olmamasile 
de muvafık değildi. Bunun içindir ki Maarif cemi
yeti memleketin muhtelif semtlerinde bu nevi 
pansiyonları idare etmesi dolayısile bu pansiyonun 
da mezkûr cemiyet tarafından idare edilmesine 
muvafakat edildi. Bu vesile ile Maarif cemiyetine 
verilecek para 30 bin lira değil, yirmi bin liradır. 
Yalnız önümüzdeki sene mektep için bir intikal 
devridir. Bu sebeple bu para verilmiştir. Bundan 
başka şayet Eskişehirdeki sair mekâtiibi umumiye 
bu 200 talebeyi istiap edemiyecek vaziyette ise ve 
bu talebe de mektepsiz kalmak tehlikesine dü
şerse mektepte gene bir sene tedrisat yapmak üze
re Maarif cemiyetine 10 000 lira daha verilmesi 
derpiş edilmiştir. Fakat önümüzdeki sene Maarif 
cemiyetine verilecek para ne otuz bin ve hatta ne 
de yirmi bin liradır. Bu bir intikal devresi için 
derpiş olunmuş bir vaziyettir. 

Çocukların pansiyondan mekâtibi umuıııiyeye 
gitmesi meselesine gelince bu mahzur hepimizin 
çocuklarımrz için varittir. Çocuklarımız da evden 
mektebe giderler. Bütün çocuklarımız hakkında 
v:ırit olan bu mahzur varsın onlar hakkında da va
rit o i sun. 

Kömür meselesine temas buyurdular. Kömür 
meselesi encümenimizi iki gün işgal ejdemiştir. Bu 
meselenin temas edilmedik, tahlil edilmedik hiç bir 
noktası kalmadı. İzmir - Kasaba demiryolları to
rumda bir buçuk lira noksanla kömür mubayaa et
miştir. Fakat bu vaziyet te böyle sadece olduğu 
gibi bir hakikat telâkki edilerek üzerinde binayi 
hükmedilecek bir vazivet değildir. O şirkete kö
mür satan bir mutavassıttır. O mutavassıt ta kö
mür ihracat tüccarlarından biridir. Malûmu âliniz 
Ereğli şirketi haricî pazarlarda rağbet temin ede
bilmek için hariçte sattığı kömür üzerinde çok bü
yük fedakârlıklarda bulunarak tenzilât yapıyor. 
Bundan dolayıdir ki bir mutavassıta ihraç ettiği 
kömür çok ucuza mal olur ve bundan istifade eden 
şirket bunu ucuza verebilir. Vakıa ihracat için şir
ket bunu mntavasıta satmıştır. Bu da doğru olmı-
yaibilir. Fakat bir mutavassıtı, şunu yapacaksın, 
bunu yapacaksın diye takyit etmeğe hakkımız 
yoktur. Encümenimizce idareye satılan kömür fi-
atları hakikaten istiksar edilmiştir. Bunun için 
muhtelif' tedbirler derpiş edilmiş, hatta Zongul-
dakta diğer şirketlerin bazılarında idarenin yar-
dnnile kömür yıkama teşkilâtının yapılması ve bu 
suretle kömürün ucuza mal edilmesi ve saire ve 
saire gibi bir çok tedbirler üzerinde tevakkuf ettik. 

Bu meyanda da Derince limanında tesellüm 
yerine doğrudan doğruya Zonguldakta tesellüm 
edilmesinin tercih edilmesi üzerine betahsis te
vakkuf ettik. 

iktisat vekili Beyefendi; bu müzakerelerde bi-
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dayetten sonuna kadar hazır bulundular ve me
seleyi ehemmiyeti mahsusa ile telâkki ettiler. Ha
lihazırda bu mevzu üzerinde esaslı tetkikat yap
maktadırlar. Yakında neticeyi encümenimize 
bildirecekler, encümenimizden de Heyeti Celi-
lenize arzedilecektir. Bu mesele üzerinde Ereğli 
şirketi pahalı kömür satıyor, ucuz satıyor mese
lesini fazla izam ederek bir anket parlamenteri 
istilzam edecek bir mahiyette görmek zannederim 
meseleye lâzım olan ehemmiyetin çok fevkinde 
bir ehemmiyet atfetmektir. 

Temas Duyurulan idarenin zazarı meselesi de 
tahmin buyurulduğu veçhile senelerdenberi de
vam edegelen bir zarar değildir. Şirketin öyle 
hariç pazarlarda şiddetli bir rekabete maruz kal
ması, İngiliz lirasının sukuta başladığı tarih
ten itibaren daha ziyade şiddet göstermiştir. On
dan evvel şirket hariç pazarlarda pekâlâ rekabet 
edecek vaziyette idi. Onun için uzun senelerden
beri tevali etmiş bir zarar mevzubahs de
ğildir. Amma belki başka tedbirler alarak 
daha ucuza mal etmek önümüzdeki sene için 
derpiş edilen tuvana kömürünü, linyit kömürünü, 
kok kömürünü yıkanmış kömürle karıştırmak, ya
hut birini ekspreslerde, diğerini marşandizlerde 
kullanmak suretile yapılacak tedbirlere daha ev
vel müracaat edilebilirdi. Önümüzdeki sene buna 
teşebbüs edilecektir. 

Ondan sonra ecnebi mütehassıs meselesine te
mas buyurdular. İfadelerinden öyle anladım ki; 
Hükümet, geçen sene bütçe kanunile Heyeti Celi-
leniz tarafından kabul edilmiş olan ecnebi müte
hassıs celbi keyfiyetini ihmal etmiş. 

Biz tetkikatımızda böyle bir ihmale şahit olma
dık. Bilâkis Hükümet bu işte azamî hüsnü niyet 
göstermiştir. Yalnız takdir buyurursunuz ki ora
da maddenin metni dahi vaziyeti izah etmeğe kâ
fidir. Böyle mühim bir iş için celbedilecek müte
hassıs her hangi bir adam olamaz. Her hangi bir 
adamı intihap etmekten dolayı şimdiye kadar maruz 
kaldığımız zararların adedi çoktur. Hükümet adam 
intihabı hususunda azamî itinayı göstermiştir. Ge
lecek zat itinanın neticesini gösterecek mahiyette
dir. Gelecek zat intihap edilmiştir ve gelmek | 
üzeredir. Yalnız tetkikat önümüzdeki sene zarfın-1 
da olacağı için tekrar bu ahkâmı 1932 bütçesine' 
ilâve etmeği muvafık bulduk ve bundan dolayı! 
ilâve ettik. I 

Kamyonların rekabet meselesine gelince; bu 
mesele için hali hazırda ruznameye girmiş olan nak-1 
liyat vergisi kanununda, bu rekabet bertaraf edile
cek mahiyette, memlekete nisbeten, hatta hariçte' 
zarar vermiyecek bir şekilde olarak bazı tedbirleri 
derpiş edilmiştir. Bu meseleyi bu lâyihanın mü
zakeresinde ayrıca görüşürüz. 

Avrupadaki talebe için bütçede 23 000 lira tah- j 
sisat vardır ve bir talebenin senevî masrafı 1 800 
lira olduğuna nazaran talebenin adedi 2 - 3 değil 
hali hazırda 13 - 14 dür. İ 

Bundan sonra Refik Şevket Bey arkadaşımıza 
arzı cevap edeceğim. 

Sırn B. ( Kocaeli ) — Onu tenkide hacet yok
tur. 

Kemal Zaim B. ( Devamla ) — Muhterem ar
kadaşımız hesaplar meselesi üzerinde tevakkuf et
tiler, hakikaten muhasebe her türlü ihtimam ve 
ehemmiyete lâyık bir mevzudur. Yalnız belki kusur 
biraz da bendenizdedir. Mazbata çok uzun olduğu 
için fazla tasdi etmiyeyim diye bütün teferruatı 
arzedememişimdir. Bu hesap yanlışlıklan, içinde 
bulunduğumuz seneye ait değildir. Ondan evvel
ki senelere, yani işletme ile inşaatın memzuç bu
lunduğu senelere aittir. İşletme ile inşaat birbi
rinden ayrılırken inşaata ait olan bilançonun ter
tibinde hata edilmiştir. Yoksa, haddi zatinda ida
renin hesapları bozuk bir halde değildir, munta-
zamdır ve bilhassa encümeniniz bu mesele üze
rinde idarenin nazarı dikkatini yalnız şimdi de
ğil, muhtelif münakaleler dolayısile ayrıca ve 
ehemmiyetle celbetmiştir ve hesaplar hususunda 
1931 blânçosunun tanzim edilmesini beklemek icap 
eder. Blânço tanzim edilipte tetkik edildikten 
sonra hesabatta yine endişeli cihetler var mıdır, 
yok mudur? Islaha ihtiyaç var mıdır, yok mudur? 
Bunlar tecelli edecektir. Şimdiden bu mevzuda 
yapılacak başka tetkikat yoktur. 

Ondan sonra arkadaşımız açığa çıkarılan me
murlardan suzişli bir lisanla bahsettiler. Haki
katen mevzu ehemmiyetlidir. Yalnız demin ken
dilerine arzettiğim gibi; belki mazbatada bu mev
zular, bilâhare şifahen arzedilebilmek imkânı te
emmül edilerek çok fazla teşrih edilmemiştir ve 
bu sene tasarruf edilen 900 küsur memurdan 400 
küsuru esasen münhaldir. Yani açığa çıkarılan 
900 küsur memur değil, tayyedilen memuriyetle
rin adedi o kadardır. Haddi zatinde açığa çıka
rılan memurlar '330 kadardır. Yalnız açığa çıka
rılan memurların adedi ne olursa olsun hatta 5 
10 dahi olsa böyle bir zamanda bir memurun iş 
aramak ıstırarı karşısında bırakmak elem verici 
bir şeydir. 

Encümenimiz de buna karar verirken bu ele
mi duymamış değildir. Fakat başka çare de yok
tur. İçinde bulunduğumuz senelerde iş aramak 
ıstırar ve mecburiyeti karşısında kalacak yalnız 
Hükümet teşkilâtından çıkarılmış memurlar değil
dir. Ayni zamanda memlekette muhtelif faaliyet 
sahalarında çalışmakta bulunan vatandaşları
mızın muztarip olduklarını da biliyoruz. Mevzu 
çok mühimdir. Belki bunların heyeti umumiyesi 
üzerinde bazı tedbirler düşünmek imkânı vardır. 
Fakat bu tedbirleri almak Devlet için o kadar 
büyük külfetlere mal olacaktı ki bu günkü malî 
siamızın çok fevkine çıkacak bir şey olurdu. 

Refik Şevket Beyefendinin temas buyurdukları 
yalnız bir nokta kalıyor. Acaba hali hazırda çalı
şan memurların maaşlarından birer miktar tenzil 
etmek suretile bu 330 memurun kadro haricine 
çıkarılmaması mümkün değil mi idi! 
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Biz bunu da gözden çıkarmadık, fakat buna 

imkân da görmedik. Geçen sene tasvibinize arzo-
lunan kadrolardaki maaşlar umumiyetle Devlet teş
kilâtında bulunan memur maaşları nazarı dik
kate alınarak ve tekaüt hakkına mukabil bir miktar 
da bilhesap tesbit edilmiş ücretlerdir. Bundan son
ra bu ücretler diğer, bazı Devlet memurları maaş
larının tâbi bulunduğu kazanç, buhran vergile
rine tâbi tutulmuştur. Bu memurların bilhassa ek
seriyetini küçük memurlar teşkil ediyor. Onun 
için daha ziyade işletme, cer ve sairede kullanılan 
küçük memurlar teşkil ediyor. Bunların maaşları 
üzerinden bir şey almanın muvafık olmıyacağma 
kani olduk. 

Yalnız kendi ihtiyarları ile böyle bir şey yap
mış olsalardı bunun için bir diyeceğimiz yoktur. 
Bu usulü ittihaz edersek yani adam çıkarmamak 
için maaşlardan kesmek cihetine gidersen bunu 
teşmil etmek lâzımgelecek, bunun hududu nereye 
varacak. Zannederim ki bu hareket idare hesabı
na filiyatta iyi bir netice vermiyecektir. 

Bunu müteakip idarenin malî vaziyetine temas 
buyurdular, idarenin bu malî vaziyeti karşısında 
bu memur ve müstahdeminden daha fazla tasarruf 
yapmak imkânı bulunamaz. Çünkü geçen sene 
idareye bir milyon lira kısa vadeli istikrazda bu
lunmak salâhiyeti verilmiştir. îdare bu salâhiyeti 
istimal etmiş fakat bu istikrazı sene içinde kapa-
tamamıştır. Bu sene için de bizden istenilen salâ
hiyet (3) milyon liralık istikraz salâhiyetidir. 
Encümeniniz buna muvafakat etmedi. Bu hususta 
idareyi çok müteyakkizane ve mütebassirane hare
kete sevketmek için yarım milyon ahzine salâhiyet 
verdi. Gördüğünüz bir buçuk milyon liranın bir 
milyon lirası geçen soneki istikrazı kapatmak için 
konulmuştur, istenilen iki milyona karşı bir 
milyon. 

Mükerrem B. (İsparta) — O da geçen seneki 
borç için. 

Kemal Zaim B. (Devamla) — Çünkü idarenin 
faaliyet mevsimlerde masraf mevsimleri bir birine 
tetabuk etmemektedir. Kendilerine malî bir siyak 
vermek için böyle hareket etmek lâzımdır. Temen
ni olunur ki, bu sene fazlai varidatlarile bu borç
larını itfa etsinler ve gelecek sene bize daha fazla 
bir borçla gelmesinler. 

Ondan sonra Refik Şevket Beyefendi buyurdu
lar ki makinanın daha fazla varidat vermesi hu
susunda hututu asliye itibarile bir şey söyleme
mişler. Buradaki ademi salâhiyetimizi kabul bu
yurmalarını rica edeceğim. Makinanın daha zi
yade işlemesi işi teknik mahiyeti haiz olduğu için 
bütün teferruatına nüfuz edecek ihtisasa sahip, 
encümende bir arkadaşımız yoktur ve encümeni
miz de bu mevkide değildir. Mesele bizim de na
zarı dikkatimizi ehemmiyetle celbetmiştir. Bu 
maksatladır ki encümenimiz tarafından teyiden 
arzedilmiştir. 

Bazı ıslahat hakikaten idare tarafından derpiş 
edilmiş, encümenimizcB de kabul mıyurulmtıştur. | 

| Meselâ: Tahmil ve tahliye şirketinin ihtiyaca kâfi 
olmadığı dermeyan edilmiştir. Hakiketen böyle 
olduğu muhtelif şikâyetlerle de anlaşılmış bulun
maktadır. Bütçeye 50 bin lira vazedilerek bütün 
tertibatının ikmal edilmesi düşünülmüştür. Ayrı
ca tahmil ve tahliye kabiliyetini yükseltmek için de 
yine buna yakın bir para istenmiş, encümenimiz 
bu parayı da kabul etmiştir. Ankara ile Beylik-
köprü arasındaki hattın esaslı tamiri de bu sene 
görülecek işler meyanındadır. Bu hattın rayları 
uzun zamandanberi değiştirilmemiş olduğu için 
çok masrafı istilzam ediyor, bunu da kabul etmi
şizdir. İşte ıslahat sahasında bu kabîl işler vardır. 

ismail B. ( Çorum ) — Devlet demiryolların
dan 330 memurun açığa çıkarıldığı malûmdur. Bu 
330 memurun aldıkları meblâğ yekûnu ne kadar
dır? 

Kemal Zaim B. (Konya) — Rakam hatırımda 
değildir. Bunlar içerisinde müstahdem, bekçi ve 
sairesi de vardır. Vasatî olarak bir şey sÖyliye-
miyeceğim. 

İsmail Kemal B. ( Çorum ) — Devlet demiryol
ları varidatı yekûnu 14 milyon liradır. 14 mil
yon lira içinden bu para onlara verilemez mi ki 
bunca aileyi müşkülâta sokuyoruz? 

Kemal Zaim B. ( Konya ) — Efendim, huzu
runuzda arzettiğim gibi bütçe mütevazin bir büt
çe değildir. Eğer Heyeti Celile arzu buyurursa 
- ki açık daha ziyade kabarsın - buyurduğunuz 
şey yapılabilir. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Efendim, Ke
mal Zaim Beyefendinin çok kıymetli beyanatı ara
sında en son malûmatını arzederken söylediği nok
ta hususunda encümenin nazarı dikkatini celbet-
mek için buraya geliyorum. Altıncı maddenin 
tadilinde buyurdular ki Mudanya iskelesi, ciheti 
askeriyeden devren belediyeye verilmiştir. Hükü
met te oradan şu suretle istifade edecektir. Hal
buki efendiler; bu iskeleyi harbi umumide sey-
risefain idaresinin âmiri olan bir zat ayni zaman
da âmiri bulunduğu askerî demiryolları idaresine 
yaptırdı' ve yine bu zat o iskeleyi âmiri olduğu 
seyrisefaine devrettirdi. Seyrisefain bir buçuk 
senedir mahkemeye müracaat etmiş ve bir buçuk 
aydanberi iskelenin seyrisefaine ait olduğuna ka
rar verilmiştir. 

Rüştü B. (Bursa ) — Karar söylediğinizin ak
si çıkmıştır. 

Mazhar Müfit B. ( Devamla ) — Ben mahke
menin karan haksız filân diye bir şey söyleme
dim. (Anlamadınız haksız değil, aksi sesleri ) . 
Mahkeme bir buçuk ay evvel iki ay evvel bir karar 
verdi, iskelenin seyrisefaine ait olduğunu, tasdik 
etti. 

Şimdi bu karar temyiz edilmiştir. Encümenin 
noktai nazarını bu noktadan celbediyorum. Teni
yiz mahkemesinde de karar tasdik edilirse bu mad
de ne olur? Encümenin nazarı dikkatini celp için 
arzediyonun. Karar var mıdır, yok mudur, ben 
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doğru mu söylüyorum, hilaf mı? encümen bunu 
tetkik buyursun. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Günıüşane) — 
Efendim, ortada bir iskele var, dört müessese 
bunda tesahup ve mülkiyet iddia ediyor. Hâdise 
şudur: vaktile Mudanya belediyesinin gayet ba
sit bir tahta iskelesi varmış. Fakat tahmil ve tah
liye işlerine kâfi gelmediğinden harbi umumide 
Levazımatı umumiye ve Seyrisefain ve Askerî de
miryolları müdürü umumisi olan bir zat oraya as
kerî demiryollarının parasile mevcut olan vüsatte 
bir iskele yaptırmıştır ve seyrisef aine; bu iskele se
nin olsun demiştir. İskelenin boş arazi kısmı belediye
nindir, fakat denizin üzerine uzanan iskele bu 
günkü mevcut şeklile evrakın tetkikinden anlaşıl
dığı veçhile masrafı askerî demiryolları arasından 
bir emirle verilerek inşa edildiği anlaşılmış ve 
inşaatı emreden zat ta üç müessesenin müdürü u-
mumisi olduğu için her hangi birine bu senin ol
sun demiştir. Fakat bunlar tabiî sözde kalıyor. 
Parası askerî demiryollarından verildiği için ve 
o da ilga olunup hukuku şimdiki Devlet demiryolla
rına geçtiği için demiryolları idaresi, bu benim
dir diyor. Belediye ve seyrisefain de benimdir di
yorlar. Geçen sene bu iskelenin yarı hasılatını be
lediye ve diğer yarısını da demiryolları alsın diye 
Meclisi Âlinizce bütçe kanununda bir madde kabul 
buyuruldu. Bu madde kabul edildiği zaman ka
dastro heyetinin - ki beraberinde bir hâkim de var
dır - ne yaptığı bizce malûm değildi. Nihayet bi
risi eskiden hak iddia ediyor ve iskelenin baş tara
fı benimdir diye tapu ibraz ediyor, öteki taraf 
ta ben yaptırdım, diyor. Yarı menfaati sana, ya
rı menfaati de bana ait olsun diye Meclisi Âliniz
den bir maddei kanuniye çıktı. Aynen bu sene bu 
maddeyi tekrar bütçe kanununa intikal ettirdik ve 
metinde gördüğünüz maddeyi yazdıktan sonra anla
şıldı ki kadastro heyeti Mudanyanın tahririni yap
mış, bitirmiş ve iskeleyi tapusunu da önündeki 
meydanlıkla beraber belediyeye vermiş. Şimdi bi
zim tapuyu bir kararla bozmamız doğru değildir. 
Amma taallûk etmiş haklar var. Onun için ikinci 
şeyi arzettik. Şimdi Kemal Zaim Bey arkadaşımız 
o maddeyi okudu. Tapu hakkı masun kalsın de
miryolu iskele madem ki onun parasile yapıldı bele
diye de bir kaç seneden beri hasılatını alıyor ve 
icap eden tamiratı yapıyor. Bu, iskele üzerinden 
geçecek demiryolu malzemesi ve saireden - eşyayı 
ticariye değil - alâkasına mukabil belediye iskele! 
resmi almasın dedik. Buna bir de seyrisefain ida-'' 
resi üçüncü bir davacı olarak çıktı. Seyrisefain 
malûmu âliniz Devletin malıdır amma şahsiyeti hük-
miyeyi haizdir. Bütçesi mülhaktır ve Meclisi Âliniz ] 
den geçer. Devlet demiryolları keza ayni mahiyet- S 
tedir. Bütçesi Meclisi Âlinizden geçer, mülhak bir \ 
bütçedir. Binaenaleyh seyrisef ainin taallûk eden i 
bir haM ve menfaati olsa Devlet demiryollarının i 
da bir hak ve menfaati olsa, madem ki bu iki mü- \ 
esgesenin esas emvali umumiyeleri Devlete aittir -

- ki şahsiyeti hükmiye ile idare olunuyorlar ve büt
çeleri de Meclisi Âlinizden geçiyor - bunu bir ka
nunla belediyeye terketmek Heyeti Celilenizin her 
zaman salâhiyeti dahilindedir. Buna mâni hiç 
bir şey yoktur. Böyle bir karar verirseniz, seyri
sefain idaresi Millet Meclisi bir karar verdi, iske
leyi belediyeye terketti, bana taallûk eden bir men
faat varsa ben de bunu belediyeye terkettim, der. 
Dava da, niza da, durur. Bu işi bırakalım da mahke
me halletsin derseniz o başka meseledir. Bendenizce 
en tabiî ve en doğru şekil şimdi en son arzettiğimiz 
madde ile Heyeti Celileniz bu işi belediyeye terk 
ve demiryolunun geçireceği yollardan ve mağru-
kattan bir şey almasın ve tazminat ta istemesin 
demekle meseleyi bitirmek en doğru yoldur. Çün
kü şahsa taallûk eden bir hak yoktur ve bu daireler 
de Hükümete aittir ve nihayet aralarında anla-
şaımazlarsa Heyeti Celileniz bu işi halleder. Mah
keme halletsin, demek de doğru olabilir. Çünkü 
şahsa taallûk eden bir cihet yoktur, bütün bu daire
ler Hükümete aittir. 

Doktor Nazifi Şerif B. (Antalya) — Bu mesele 
hakkında maruzatım vardır. 

Reis — Maddenin müzakeresi esnasında söyler
siniz. 

Heyeti umumiyesi hakkında başka söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Btmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum 
müdürlüğünün 1932 malî senesi bütçe kanunu 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğünün 1932 malî senesi ma
sarifi için merbut (A) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 14 565 361 liralık tahsisat verilmiştir. 

Reis — Cetvellere geçiyoruz. 
F. L. 
1 Ücret ve yevmiyeler 4 355 000 

Reis — Kabul edenler . , . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

F. ' L. 
2 İdare teşkilâtına dahil memur ve 

müstahdemlere yardım 143 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
F. L. 
3 Harcırah 70 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

F. L. 
4 İdare masrafları 118 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
F. L. 
5 İşletmeden mütevellit idare masraf

ları 387 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
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F. L. 
6 İşletme masrafları 5 285 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

F. L-
7 Fidanlıklar masarifi umumiyesi 28 650 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
F. L. 
8 Sigorta ücret ve sermayesi 20 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
F. L. 
9 Masarifi mütenevvi a 11 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

F. ' L. 
10 Düyunat 143 500 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

F. L. 
11 Tesisat ve tevsiat masrafları 240 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabın 
dilmiştir. 
F . L. 
12 Anadolu, Mersin - Tarsus - A-

dana hatları ve Haydarpaşa 
liman ve rıhtım şirketlerinin 

mubayaa taksitleri 3 600 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
F. L. 
13 Ecnebi mütehassısı 20 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

F. L. 
14 1715 numaralı kanunun 8 inci 

maddesi mucibince Cumhuri
yet merkez bankasına verilecek 

itfa karşdğı 144 211 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
(Birinci madde tetkrar okundu) 

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

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 1932 malî 
senesi zarfında cibayet edeceği varidat merbut (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 14 555 000 lira 
tahmin edilmiştir. 

(B) CETVELİ 

F . Lira 
1 Demiryollar işletme hasılatı 13 700 000 
2 Liman rıhtım ve iskeleler hasılatı 725 000 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
İkinci faslm üçüncü maddesi tayyedilecektir. Faa

lin yekûnu da ona göre tashih edilerek 700 000 
lira olacaktır. 

Reis — ikinci faslın üçüncü maddesini tayye
diyoruz ve faslın yekûnu 700 000 lira oluyor. 
Mütebaki fasılları okutuyorum efendim. 

F . Lira 
3 Sıhhiye tevkifatı 100 000 
4 Mütenevvi hasılat 30 000 

Reis — İkinci maddeyi ikinci fasılda yapdan 
tashiha göre bir daha okuyorum. Umumî yekûn 
14 530 000 oluyor. 

(İkinci madde musahhah olarak tekrar okundu). 
Reis — İkinci maddeyi bu tashihle reye arze-

diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr müdürlüğün 1932 malî 
senesi daimî memur ve müstahdemleri ile vesaiti 
nakliye kadroları merbut (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Reis — Cetvelin okunmasını istiyor musunuz? 
(Hayır sesleri). 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Bir şey sormak 
istiyorum. (D) cetvelinde kimlerin ücretsiz seya
hat edecekleri gösteriliyor. Şimdi malûm, gayet 
bedihî bir hakikat olarak buraya münderiç olma
sa bile vaziyettebir tahavvül olmadığına kani ol
makla beraber mebus beylerin burada ismi ko
nulmamış olması bir itiraza medar olmaz mı? 

Ahmet Hamdi B. ( Yozgat ) — 9 uncu madde
de vardır. 

Reis — 9 uncu maddede bu hususta sarahat 
varmış efendim. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Hangi kanunun? 
( Teşkilât kanununun sesleri ) . Teşekkür ederim, 
öğrendim efendim. 

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

MADDE 4 — Umum müdürlük tarafından iş
letilmekte olan demiryollar, limanlar ve iskelele
rin bütün varidat ve hasılatı bunlara mahsus ka
nun ve nizamnameler dairesinde tahsil olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı demiryolları 
için 1929 bütçesine merbut (C) işaretli tarife ah
kâmı 1932 malî senesinde dahi tatbik olunur. Bu 
tarifede tenzilât icrasına Nafıa vekili salâlıiyet-
tardır. 

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

MADDE 5 — Umum müdürlük, bütçenin ücret 
ve masraf kısımlarından yapılacak tasarruflar ve 
her ayın 1931 malî senesinin mütenazırı olan ayına 
nisbetle fazlai varidatının % 80 i tecavüz etmiyen 
miktarile kısmen 1931 senesinde emanet hesabına 
alınan nakliyat vergisi borçlarile müteahhitlerin 
% 10 lardan mütevellit matluplarını ve idarenin 
faizli, faizsiz diğer borçlar mı ödemeğe ve kısmen 
stok iddilıar etmeğe ve Anadolu Mersin - Tarsus 
Adana ve Samsun sahil demiryolları ile Hay-
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darpaşa liman ve rıhtım şirketleri hisse senedatı ve 
tahvilâtı mubayaasına mezundur. 

Reis — Kabul edenler... Etrniyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Altıncı muaddel maddeyi okuyoruz. 
MADDE (i — Mudanya iskelesinin harp esna

sında Askerî demiryolları idaresince tecdiden inşa 
edilmiş olmasından mütehassıl hukuk ve men af ii 
Mudanya belediyesine terkolunmuştur. 

Devlet demiryollarına ait olup ta işbu iskeleden 
geçecek olan malzeme, mahrukat, alât ve edevat
tan belediyece resim alınmaz. 

Demiryolu iskele başına kadar temdit edildiği 
takdirde belediye bu temditten dolayı her ne nam 
ile olursa olsun bir gûna tazminat talep edemez. 

Dr. Nazifi Şerif B. (Antalya) — Devlet demir
yolları bütçesi kanun lâyihasının gerek elimizde 
mevcut olan matbu kısmında, gerekse tadil en şim
di okunmuş olan 6 ncı maddesi 30 bin kişinin hak
kına ve bir ıbelde ve belediyenin ümranına, varlığı
na taallûk eden bir hükmü tazammun ediyor. Bu 
itibarla nazarı dikkat ve mürüvvetinizi istirham 
ederim. 

Hatta tadil edilmiş olan bu maddenin son fıkra
sından anlaşılıyor ki Hükümet halâ Mudanya iske
lesi üzerinde bir hak tasavvur ediyor ve bu hak 
zımnında taahhüdat istiyor. 

Bu hususta maruzatta bulunmazdan evvel bu 
iskelenin tarihi ha'kkında kısaca nazarı dikkatinizi 
celibetmek isterim Malûmu âlinizdir ki Mudanya 
sahildir. Memlekette 'buharlı gemiler işlemeğe baş
ladığından beri Mudanya iskelesi istanbul ve diğer 
bir çok iskelelerle hali temasta idi. Seyrisefain ida
resi, harp esnasında Askerî demiryolları idaresi bu 
gün mevcut olmıyan iskeleyi tamir etmezden evvel 
Mudanyada iskele yok mu idi efendiler"? (Vardı 
sesleri) Şüphesiz ki Mudanyada (50) senedenberi 
iskele vardı. Bu iskeleyi o zaman Mudanyalılar 
vaptıçmıslardı. Bu hususta evrak bizde tamamen 
mevcuttur. Bilâhare idarei mahsusa orayı seyrise-
faine devrettiği zaman ve diğer serbest gemi sahip
lerinin de münakalât yaptıkları zaman orada yine 
bir iskele vardı. Bu iskele de 40 seneden beri be
lediye tarafından idare edilmiş ve mülkiyeti bele
diyeye kalmıştır. Burada nazarınıza bir tapu sene
di arzediyorum: " Kırk seneden beri belediyenin 
iskele mahalli olarak tahtı tasarruf ve işgalinde 
bulunduğu ve vaktile inşa edilen iskelenin telatu-
mu deryadan mün'hedim olduğu... " Fakat belediye 
tekrar elinde mevcut vesaika istinat ederek iskele
nin demin Bütçe encümeni Reisi Hasan Fehmi Be
yefendinin buyurduğu gibi ihtiyacatı tatmine kâfi 
bir iskele olmadığı ve ciheti askeriyenin münakalâ
tı askeriyesini tamamile ifaya kâfi gelmediğine ka
ni olarak diğer müessisler gibi Mudanya iskelesini 
nıükemmelen tamir etmiştir. Fakat harbin hitamın
dan sonra oradan Yunanlılar defü refolup giderken 
tutmuşlar iskeleyi de tamamile denilecek surette 
mahvetmişi erdir. 

Bu suretle Yunanlıların tahriplerinden bu gü
ne kadar ki, 10 sene zarfında Mudanya belediyesi 
iskeleye 20 küsur bin lira sarfetmiştir. Bunun bir 
kısmı bundan üç sene evvel vaki olmuştur. Belediye 
elindeki vesaiki kadastro heyetine göstermiş heyet 
ariz ve amik tetkikatta bulunmuş ve iskelenin ta
mamile Mudanya belediyesine ait olduğu anlaşıl
mıştır. Tetkikat icra edilirken iskelenin nisbeten 
denize doğru ilerlemiş bulunduğu görülmüş, bu fazla 
arazi, arazii emiriyeden addedilmiş ve satın alınma
sı lâzmıgeldiği beyan edilmiştir. Belediye bu ma
halli de 1800 liraya satın almıştır. Buranın Devlet 
demiryollarına ait olduğu iddiası yalnız bir şeye is
tinat etmektedir: Harbi umumide Eevazımatı umu
miye idaresinin bu iskeleye para. sarfetmiş olması. 

Muhterem efendiler, harpte kendi münakalele
rini temin etmek için bir çok iskelelere vaziyet edil
diği malûmu âlinizdir. İşlerini görebilmek için el
bette bir miktar para sarfedeceklerdir. Zamanla 
bu iskelelere lüzum kalmadığını anlıyarak el çek
tikten çok zaman sonra, bir vakitler ben bu iskeleye 
para sarfetmiştim diye tasarruf hakkı iddia edile
mez. Evet bir miktar para sarfetmişse de 4, 5 sene 
oradan istifade etmiştir. Sarfiyatının iki üç. misli 
faide görmüştür. Belediye kanunu belediyeleri ku
runu vustaî vaziyetten kurtarmak için bir takım 
haklar vermiştir, hu. mey anda iskeleler de vardır. 

Zannederim 15 inci maddenin 11 inci fıkrası 
bunu sarahatle gösteriyor. Mudanya belediyesi 
çok fakir olmasına rağmen bu iskele rüsumundan 
çok fazla istifade etmiştir. Bu gün hemen hemen 
memleketin inkişafına yegâne bir membaı varidat 
olarak bu iskeleyi Hükümet doğrudan doğruya 
Mudanya belediyesine raptetmiştir. Binaenaleyh 
Heyeti Celile takdir buyurur ki Mudanya beledi
yesine ait olması hususu Hükümet tarafından da 
tasvip edilmiştir. Vakıa 1931 senesinde bir mad
de olarak konulmuş ve varidatın nısfı Hükümet 
tarafından talep edilmekte bulunmuştur. Fakat 
bunun için kanun lâyihasının altıncı maddesi Hü
kümet tarafından zikredilirken varidat faslına bu 
sene bir para konmamıştır. Demek ki bu iskele 
üzerinde hiç bir hakkı intifaa malik olmadığını 
kabul etmiştir. Bundan sonra Bütçe encümeni 
reis ve mazbata muharriri Beyefendiler itirafta 
bulundular ki geçen sene de bu kayit kanuna 
konuldu. Çünkü belediyenin vesaiki tasarrufiye-
si, ve sair vesaiki ne Bütçe encümenine ne Hükü
mete tevdi edilmemişti. Halbuki bu vesaik tama
men mevcuttur. Şu halde Hükümet bütçede yap
tığı tadilâtla bu hakkı kabul ediyor. Encümence 
Mudanya belediyesinin bu hukuku kabul edilmi
yor. Fakat maddenin fıkrai saniyesine ne lüzum 
vardı"? Bu madde bazı kayitler ihtiva ediyor, fa
kat iskele üzerinde Hükümetin bir hakkı olduğu
nu da sarahatle göstermek istiyor ki gayrivarittir. 

Meselâ Devlet demiryolları idaresinden iskele 
resmi alınmasın. Bu öyle bir şeydir ki, iki daire 
arasında halledilebilir. Binaenaleyh Mudanya be
lediyesi talep vukuunda bu istisnaiyetleri kabul 
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edecektir. Fakat maddenin altına bir fıkra ilâve 
edilmiştir. Eğer bir hat daha ileriye temdit edi
lecek olursa bundan dolayı Mudanya belediyesi 
lık bir tazminat iddia edemez. İskelenin belediyeye 
ait olduğu hususu ya tamamen kabul edilmiştir veya 
hiç edilmemiştir, istimlâk ve sair suretlerde Mudan
ya belediyesini tazyik etmeğe lüzum yoktur. Tek
rar söylüyorum. Birinci fıkradaki muafiyeti Mu
danya belediyesi maalmemnuniye kabul edecektir. 

Mükerrem E. (İsparta) — Bu gün eder, yarın 
etmez. 

Nazifi Şerif B. (Devamla) — Bunun zikrine 
ta'namen taraf t a m . Fakat son fıkra tazminata 
taallûk eder. Bunun tayyi ile (Askerî Demiryol
ları idaresince tecdiden tamir edilen iskele üze
ri- deki bütün hukuk ve menafiini Hükümet Mu
danya belediyesine terkeder, ancak Devlet demir
yollarına ait olarak geçilecek malzeme ve mahru
katta iskele resmi alamaz) suretile iktifa buyurul-
masmı rica eylerim. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) - -
Efendim, elde mevcut kuyut ve vesaikte gösteri
yor ki bu gün mevcut olan iskele esasen askerî 
demiryolları idaresince yapılmıştır. Ondan sonra 
be'ediye ara sıra tamir etmiştir. İskelenin kırk 
bi ı lira hasılatı vardır. Bunun belediyeye terke-
diimesi ve Mudanyanm ve ne de Bursanın iktisa
dî inkişafına hikmet etmez. Arkadaşım şimdi az çok 
diğer idarenin de sarfedilen parasını karşılamak 
iç i ti bu ivazı kabul buyursunlar, maddeyi tamamen 
tayyedelim bırakalım, üç müessese karşı karşıya, 
mahkemeye gitsinler fakat Mudanya belediyesi 
burada kazanacak mı, gaip mi edecek orasını kes-
tiremem. Bütün menfaat ve mülkiyeti beraber olan 
bilûmum miktarı gayet cüzî olan bir şeyi de kab-
bul etsinler. 

Nazif'i Şerif B. (Antalya) — Unuttuğum bir 
şeyi arzedeyim: Filhakika seyrisefain bundan 
bir müddet evvel mahkemeye müracaat ederek 
is\ele üzerinde hak iddia etmiştir. Mahkeme be
lediyenin iskele üzerindeki tescilinin iptalini değil 
bilâkis belediyenin lehinde karar vermiş ve sey
risefain de bunu temyiz etmiştir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim; bu hâ
dise ne için çıkmıştır. Bursa - Mudanya hattı ken
di masrafım tamamen korusaydı İni mesele Bü
yük Millet M'eelisinde mevzubahs olacak mı idi? 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Olacaktı. 
Refik Şevket B. (Devamla) — Benednizce ol

maması lâzrmgelirdi. O halde şimdi efendim, 
bir hukukun sübutu veya başkasına fe
rağı davayı bizatihi halleder. Zatî hak değildir. 
Bütçe açığıdır. Bütçeyi kapatmak için iskelenin 
fazlai varidatına vaziyet gibi bendenizce adaletle 
kabili telif olmıyan bir fikre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi sahip olamaz. Nerede kaldı ki maddenin 
tarzı tahririnde çok büyük hata ve zühul vardır. Bir 
defa iskelenin Devlet demiryolları tarafından ya
pıldığını söylemek demek, buna ilmi yakin hâsıl 

ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi yani vazıl 
kanunun bunu tesbit etmesi demektir. Efendiler, 
bunu bendeniz bilmiyorum. Eğer böyle bir kaydi 
kanunî varsa aynen kabul edelim. Nerede kaldı ki 
kanunlarda hakkın menşei bildirilmez, hak kendisi 
tasrih olunur. İskeledeki hakkından rücu eder. 
Bilmem askerî demiryolları tarafından yapılmış, 
Ahmet Efendi, Memet Efendi yapar veyahut Hi
caz demiryolları yapar. Onun içindir ki bendenizce 
birinci maddenin elimizde sureti bulunmıyan, fa
kat hafızamızda kalan birinci fıkrası çok yanlış
tır. Kimin tarafından yapıldığını bilmiyoruz. 
Mazhar Müfit Bey bu iskele seyrisefainindir diyor. 
Diğer bir arkadaş belediyenindir diyor. Başka 
bir arkadaş ta demiryolları tarafından yapılmış
tır, diyor. Böyle üç ihtilâfı kendi imzasile vazıı 
kanun olarak söylerken bir taraftan da iskelenin 
askerî demiryolları idaresi tarafından yapıldığını 
tesbit etmek doğru değildir. Onun için bu fıkra
nın kaldırılması taknin noktasından lâzımdır. 

İkincisi; efendiler, kanunu medenî mucibince 
gayrimenkul hak tescille doğar. Bu gün kimin 
elinde tapu koçanı varsa - eski tabirle - tasarruf 
senedi varsa mal sahibi odur. Şimdi mal sahibi 
varken ve bu hakkın hukuku mülkiyetini göste
ren vesaik ile yine bizim tarafımızdan çıkarılmış 
ve meri olan bir kanunla hukuku tasarrufiyeyi 
teyiden teşkilâtı esasiye kanununun mulıtevasile 
aksi sabit oluııcıya kadar belediye bunun sahibi 
iken yeni bir kanun yaparak her türlü hukuk ve 
menafiini devreder bir şekilde güya tanınmış olan 
hukuku yok gibi mutena kız bir şekilde karar ver
meğe zannederim kanunlarımız da müsaade etmez. 

Bu ibare, bu noktai nazardan da reddedilebi
lir. O halde Hükümet ne istiyor? Evvelâ yansını 
istedi. Zannederimki bu izahattan sonra Bütçe 
encümeninin de iştirakile bu kalmadı. O halde 
yeni bir şekil istiyor. Diyor ki; bundan sonra 
Devlet demiryollarına ait mal gelirse bundan is
kele resmi alınmasın. Fakat zannederim ki böyle 
bir teamül olsa bile bunlar istifa edilebilir ( Ka
nunda var sesleri ) . 

Salahattin B. (Kocaeli) — Buna esasen harç 
resmi derler. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Belediye vergi 
ve resimleri kanununun bir maddesinde teamülen 
alınan resimler devam eder, diyor. Bu belediye
nin hukukuna iştirak noktasından değildir. An
cak bütçeye bakıldığına göre bunun Mudanya 
hattının masrafını azaltmak noktasından mene-
diyoruz. Belediyeye bu resimleri almayınız di
yebiliriz. Ondan sonra maddenin sonunda da; 
atiyen tazminat şeklinde de bir şey alınması de
niyor. İki tarafın itilâf ve mukavele yapması 
ve istikbalde vukuu melhuz bir çok hatalara 
düşmesine Türkiye kanunları, Türkiye hukuku 
•mânidir. Onun için tensip ederseniz bu meselenin 
vşekli halli bendenizce ikidir. Birisi; demiryolları 
gider belediye ile anlaşır ve hususî mukavele ya
par. Eğer bunu kabul etmezlerse Devlet demir-
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yollarına ait olan eşyanın ithalinde iskele resmi 
alınmaz. Bitti, iskele resmine münhasır bir 
kayit konur. Atiyen tazminat talebinden ibaret 
kalacaktır, askerî demiryolları tarafından yapıl
mıştır, gibi kuyudat tapunun hikmeti hukukiye-
sini tenkis noktasından bendenizce varit değildir. 
Ne olursa olsun riayet edeceğimiz hedef şudur: 
Arazi mevzubahs olduğuna göre istimlâk edilir. 
Bedelâtı istimlâkiyeden belediyeler isterlerse me-
nafii umumiye namına feragat edebilirler. Zan
nederim ki Mudanya Belediyesi bunda tereddüt 
etmez. Ben kendim belediye azası veya reis ol
saydım, bunu yapmaktan kendi kendime bir zev
ki vicdanî duyardım. 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) — Efendim, Doktor 
Nazifi Beyefendinin izahatını dinledikten sonra 
bu maddenin lâyihada yeri kalmamıştır. Nazifi 
Beyefendi, bir takım vesaiktan bahsettiler ve bu 
sözlerini vesaika istinat ettiler. Orada görüyoruz 
ki kadastro mahkemesi tasarrufu tesbit ve bele
diyenin mülkü olduğunu kabul etmiştir. İskele
nin denize uzanan kısmı Devlet malı addolundu
ğuna göre orasının da oraya alınarak tasarruf 
senedine ilâvesini kabul etmiştir. Mülkiyet ta
puya tescil edildikten sonra onun sahibinin hukuk 
ve ımenafii üzerinde hüküm koymağa kimse salâ-
hiyettar değildir. Tasarrufun icabatı ne ise, şah
siyeti hükmiyeyi haiz olan Mudanya belediyesi 
de icabını yapar. Eğer menfaati rüsumdan bazı 
fedakârlıklar icrasını icap ettiriyorsa meclisine 
anlatır. Mukavelsini yapar ve mesele biter. Biz 
belediyenin burada tasarrufunu kendi kendimize 
tesbit edecek madde koyamayız. Binaenaleyh bu 
maddenin ilgasından başka yapılacak hiç bir şey 
yoktur. Zannederim ki Hasan Fehmi Beyefendi 
ilgaya taraftar oldular. Kendilerinin fikirlerinde 
yer alan ufak bir nokta var. Askerî demiryolları 
buraya para sarfetmiş, iskeleyi bina etmiş. Nazifi 
Bey buna da cevap verdiler, iskele, telâtumu 
emvaçtan yıkılmış, dediler. Yunanlıların istilâsı 
zamanında Yunanlılar oradan defedildikten sırada 
iskeleyi tahrip ettiler buyurdular. O zamandan 
beri belediye orayı imar etmişse evvelce hiç bir 
hakkı taallûk etmediği halde veya taallûk ediyor 
zannile sarfettiği para dolayısile bir dairenin bu
rada hakkı mevcut olamaz. 

Bu mülâhazayı bu gün dahi kabul edip menfa
atte bir müşareket koymamız muvafık değildir. 
Her halde bu maddenin ilgsı lâzımdır. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Söyliyeceğim bir iki cümle, bizim bildiğimiz ve 
anladığımız esastan ibarettir. 

Salâhattin Bey arkadaşımız tapuda denizdeki 
iskele kısmınrn beraber kaydedildiğinden bahsedi
yorlar. Tapuda yalnız kara kısmı yazılıyor. Sey-
risefain mahkemeye müracaat edip aldığı ilâmda 
da kara kısmı belediyenin; fakat denize uzanan 
iskelenin de Seyriseıainin olduğuna dair mahke
meden karar çıkmıştır. Fakat bu karar katî değil
dir. Temyiz edilmiş ve esasen iskeleni» önü bele

diyenin, denize çıkan kısmı da Seyrisef amindir. 
ister hükme iktiran etsin, ister etmesin, daha ev
vel bendeniz arzettim ki bunların her üçü de ni
hayet muhtar birer müessese olduğuna göre ve iki
si de mülhak bütçe ile idare edildiğine göre bun
lara ait bir menfaati terkederken onların da bir 
çok ihtiyaçlarını düşünmek suretile maddeyi ar-
zediyoruz. Bu madde bu şekilde muvafık görül
mediği takdirde meseleyi mahkeme halleder. Bi
zim hiç bir karar ittihaz etmeğe hakkımız yoktur. 
Belediyeye aittir, dersek öteki dairelerin vaktîle 
sarfettikleri para vardır. Biz hâdisenin içindeyiz. 
Bu iskelenin mütarekeden sonra belediye tarafın
dan hasılatının cibayetine esas olan mevzuu da 
biliyoruz. Bunu belediyenin bütün vesaiki da is
pat eder. Belediye; ufak kasabaya su getirmek 
için icra Vekilleri Heyetinden karar alıp, sey-
risefaine de daha bir kaç sene müdahale etmeyiniz 
diye bir talepte bulunmağa neden lüzum gördü? 
Bunlardan bahsetmekten maksadım vaziyeti teş
rihtir. Binaenaleyh biz bu maddeyi arzederken 
kanunî şekilde bir tarafını ihmal diğer tarafın 
fazla menfaati mülâhazasile arzetmiş değiliz ve 
belki bunda dokuz belediyenin menfaati düşünü
lerek ve esasen belediyeye iskele yapılmadan 
evvelki vaziyeti iade için bu mesele hallolunsun de
nildi, yoksa karar Heyeti Celilenizindir. Kendi 
halinde bırakılırsa mahkeme temizler, fakat ben
denizce mahkemelere düşüp uzun müddet uğraş
maktan ve masraflara düşmektense son jrzettiğinı 
şekilde bu mesele hallolunsun, doğrusu da budur. 
Maamafih takdir Heyeti Celilenizindir. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Efendim, malûm olan bu iskele belediye ile şimen
difer idaresi arasında muhtelifünfihtir. Bu da
va esasen mahkemededir. Temyizin vereceği ne
tice henüz belli değildir. Belediyenin bu günkü 
menfaati bu kanunun kabulündedir. Ben öyle 
belediyeler ve şehirler bilirim ki şimendifer için 
iskelelerini değil, bütün şehirlerini de beraber 
verirler. 

Mudanyanm menfaati bu şimendiferin gelme-
sindedir. Şimendifer sayesinde memlekette bir 
çok yolcular uğrıyacak, para bırakacak ve Mu
danya bir çok şehirlerimizden daha işlek bir mem
leket olacaktır. Maddenin birinci fıkrası lâzım
dır ve belediyenin menfaati iktizasındandır, ikin
ci fıkrası da lâzımdır. O da belediyenin menfaati 
iktizasındandır. Çünkü doğrudan doğruya şimen
difer idaresine ait eşyanın resimsiz geçmesinde 
belediyenin menfaati vardır. Eğer oraya şimen
difer işlerse «gelip giden yokmlar artacak, şehrin 
menfaatinden başka belediyenin varidatı artacak 
ve bunu fazlasile telâfi edecektir. 

Üçüncü fıkraya gelince: 
Kanun yapmak noktasında bir mahzur varsa 

onu Heyeti Celileniz takdir buyurur. îdare nok
tasından mahzur görmem. Eğer şimendifer is
kele boyunca denize dayanırsa Mudanya iskelesi 
bundan müstefit olur- Halk ta kazanmış olur. 
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Yolcu vapurdan iskeleye yanaşır, şimendifere bi- . 
ııer, Bursaya ve sair yerlere gider. Belediye eş- j 
yayı hususiye ve saireden resim a İsın, malzeme | 
ve işletme eşyasından resim alamaz, diye bir kayit 
koymak lâzımdır. Burada ayni zamanda belediye
nin velayeti ammesini de kabul etmek lâzımdır. 
Nazifi Şerif Beyin fikri de iyi bir fikirdir. Bele
diyenin sonradan şimendifer idaresile anlaşması 
daima mümkündür. Binaenaleyh birinci ve ikin
ci fıkra lâzımdır. Belediyeye hak temin etmekte
dir, üçüncü fıkra hakkında müzakerede bulunu
labilir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) ----- Hali hazırda 
iskele resmini belediye mi alıyor? 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Evet belediye alıyor, yalnız geçen sene kabul et
tiğimiz bir kanuna istinaden şimendifer idaresi de 
hak istiyor. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Mazbata muharriri Bey
den bir sual »soracağım, Refik Şevket Bey arka
daşımız burasının sahibi olan yerden alınarak, 
şimendifer idaresine verilmesi hususunda bir ka
nun yapılamaz, bu teşkilâtı esasiye kanununa mu- J 
haliftir, dediler. Son Refik Şevket Beyefendinin I 
sözleri karşısında mazbata muharriri Bey sakit 
kaldılar, acaba kabul mü ettiler? 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Geçen sene kabul edilen maddenin metninde, ru
hunda ; ne de bu gün mevzuu müzakere olan şekil
lerde teşkilâtı esasiye ile tearuz teşkil edecek hiç 
bir şenime yoktur. Bir iskele bir daire tarafından 
bir zaman kullanılmış, ufak gelmiş diğer bir daire 
kullanmış ve bu daire onun dört misli büyüğünü yap
mış. O da on sene kullanmış. Ondan sonra icra Vekil
leri Heyeti bir karar vermiş. Bu iskeleyi eskiden isti
mal eden, resmini de alsın demiş. Geçen sene de 
bu muteber olmuş. ihtilâfın kanunen hallini ifa
de etmek Hükümet için teşkilâtı esasiyenin de ru
huna, maksadına muhalif bir nokta teşkil etmez. 
Bilâkis bu; ihtilâfı bertaraf eden, esasından halle
den bir mevzudur. 

Refik Şevket Bey arkadaşımız, teşkilâtı esasiye-
ye muhaliftir sözünü söyledilerse ki - ben işitme
dim - ayni cevabı kendisine de veriyorum ki iki 
Devlet dairesi arasında muhtelifünfih bir mesele
nin halli icap ederse bu işi mahkemeye de bıraka
bilir, Meclisi Âli de buna bir karar verebilir. Bu
nun teşkilâtı esasiyeye muhalif neresi var? 

Eldeki tapular araziye aittir. Bizatihi iskeleye 
ait değildir. Onun içindir ki bu ihtilâf noktası de
vam edegeliyor. Bunun için arzettiğimiz şekilde 
maddenin kabulile hükmü vermelidir. Yoksa be
lediye iskele resmi almasın demek hiç doğru olmaz. 
Geçen sene de belediye reisi ile koridorda konuşur
ken bunun dört beş yüz lira bir şey tutacağını 
anlamıştım. Bu kadarlık bir fedakârlığı da ifa ederiz, 
ne ehemmiyeti var, denmişti. Bundaki maksat; 
atiyen dahi aralarında bir ihtilâf çıkmasın diye ka
nunla işi bağlamaktır. Yoksa Devlet demiryolları
nın açığını bununla karşılamak maksadı yoktur. | 

Esasen Mudanya demiryolu açık veriyor ve Dev-
I let demiryolları bu açığı kapatıyor, fakat Bursa 
I ve Mudanyanm menfaatleri demiryolunun iskele 
başına kadar gel m esindedir. Bu müesseselerin ara
larındaki nizaa nihayet verilmesi, ve atiyen bir ihti
lâfa sebebiyet verilmemesi, üçüncü ve dördüncü 
bir müessesenin de çıkıp temellük iddiasında bu
lunmaması için bu maddeyi kabul edelim ve bu iş 
bitsin. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
Mevzuu müzakere olan madde hukuku tasarrufiye-
ye taallûk eden bir madde değil, doğrudan doğru
ya vergi meselesidir. Binaenaleyh Meclisi Âli bu
nu miisbet veya menfi halletmeğe teşkilâtı esasiye 
kanununca tamamen salahiyettardır ve istediği şe
kilde halledebilir. Şimendifer; menfaati mahalline 
masruf olan bir şimendiferdir. Belediyenin vaziye
ti müsait olsaydi belki bu gün bu şimendifer hattı 
Devletin elinde değil mahallî belediyenin elinde 
olurdu. Devlet Bursa ve Mudanyayı korumak iste
diği için külfeti üzerine alarak ve açığını kapata
rak bu şimendiferi işletmektedir. Binaenaleyh şi-

I mendillerden Mudanyaya tahmil edilen külfet bü-
j yük bir şey değildir. Mudanya ve Bursanın şeref
lenmesi ve iktısaden yükselmesi için kendilerine 
yükletilen cüzî bir hizmettir. Eğer belediyenin va
ziyeti müsait olsa idi hakikaten bu şimendifer men
faati mahalline masruf şimendiferler nevinden ol
duğundan vilâyet tarafından idare edilmesi lâzım
dı. Cumhuriyet eskit! enberi mühmel olan belediye
ler ve idarei hususiye!ere lüzumu kadar ehemmi
yet verdiği içindir ki bu meselede de yine beledi
yenin lehine olarak halle doğru bir cereyan gör
mekteyim. Filhakika belediyelerimizin ve idarei 
hususiyelerimizin inkişafı, mahallî hizmetlerinin 
artması da ancak Giimhuryet devrinde nasip olmuş 
bir merhalei terakkidir. Bendeniz bu maddenin 
nıahaİlinin maddî menfatl erine uygun olduğuna 
kaniim. Onu arzetrnek isterim. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Müsaade ederlerse Vekil 
Beyefendiden bir şey soracağım: Benim cebimden 
paramı alır. başkasına verebilirler mi? 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B, ( Devamla ) 
Burada para yoktur. Alınan vergi ve resim vardır. 
idamın çıkar, zati âlinizin almakta olduğunuz ma
aşı keser ve ebediyen keser ve cebinizdeki parayı 
vergi diye alır. 

Sırrı B. ( Kocaeli ) — Alamaz. Alırsa teşkilâtı 
esasiye kanununa muhalif hareket etmiş olur. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. ( Devamla ) — 
Alır efendim alır. 

(Müzakere kâfi sesleri) 
îleis — Başka söz istiyen yoktur. Takrirleri 

okutacağım. 
(Maddeyi sesleri) 

Müsadde buyurunuz efedim. Evvelâ takrirleri 
okutalım, maddeye rey vermek arzusunda iseniz 
yine verirsiniz. 

Dr. Nazifi Şerif B. (Antalya) — Ben takririmi 
I geri istiyorum efendim. 
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Reis — Pekâlâ efendim. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Bendeniz madde

nin altındaki ( tazminat ) fıkrasile, üst taraftaki 
( ciheti askeriye ) taibirmin kalkmasını istiyorum. 
Benim takririmi reye vazediniz. 

YÜKSEK RİYASETE 
Altıncı madde yerine kaim olmak üzere Büt

çe encümenince hazırlanmış olan maddenin son fık
rasının çıkarılmasını teklif eyleriz. 
Bursa Bursa Bursa Bursa Bursa 
Refet Emin Fikri Dr. Refik Dr. Galip Rüştü 

Reis — Son fıkranın tayyını teklif ediyorlar. 
Kabul edenler el kaldırsın... Etmiyenler el kaldır
sın... Anlaşılmadı efendim. 

Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul 
etmiyenler ayağa kalksınlar... Son fıkranın tayyı 
ekseriyet kazanmıştır. 

Refik Şevket Beyin bir takriri var. Birinci 
fıkranın tayyını istiyorlar. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Birinci fıkradaki 
« ciheti askeriye •» tibirile « tazminat » fıkrasının 
tayyını teklif ediyorum. Buna zannederim encü
men de muvafakat eder. 

Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Etmiyoruz efendim. 

Refik Şevket B. (Manisa) — O halde takriri
min reye vazını rica ederim. 

YÜKSEK RİYASETE 
Arzettiğim esbaba binaen maddedeki ( ciheti 

askeriyeden ) fıkrasile sonundaki ( tazminat ) 
tabirinin tayyını teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

Reis — Son fıkra tayyedildiği için tazminat fık
rasının reye konmasına lüzum yoktur. 

Ciheti askeriye tabirinin tayyını kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Tayyı kabul edilmemiştir. 
Şu halde maddeyi son fıkranın tayyile reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Mad
de kabul olunmuştur. 

MADDE 7 — işletmenin 1932 malî senesi mu
amelâtı naktiyesinin tedviri ve geçmiş seneler 
muamelâtından mütevellit borçlarının tediyesi ve 
100 000 liralık bir kıymete kadar stok iddiaları 
için işletme umum müdürü bir buçuk milyon lira
ya kadar kısa vadeli istikraz aktine ve bankalar 
nezdinde hesabı cariler küşadrna Maliye vekili de 
bu istikraza kefalet etmeğe mezundurlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . , . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanıma merbut ve 3 üncü 
maddede işaret edilmiş bulunan kadrolar clolayı-
sile açıkta kalacak memur ve daimî müstahdemlere 
beher tam hizmet senesine mukabil şehrî maaş ve 
ücretlerinin bir nısfı miktarında tazminat verilir. 

Masraf tertiplerinden ücret alıpta açıkta ka
lacakların tazminatları kendi tertiplerinden veri-
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lir. Bunlardan umumî demiryollar idaresi de da
hil olmak üzere mülhak ve hususî bütçelerle bele
diye bütçelerine dahil bulunan teşkilâtta, vazife 
alanlar eski vazifelerinden infikâk tarihile yeni 
vazifelerine mübaşeret tarihi arasında açıkta geçe
cek her aya mukabil yalnız bir nısıf maaşlık taz
minata istihkak kesbederler. Aldıkları tazminatın 
mütebakisini idareye iade etmekle mükellef tutu
lurlar. Açıkta geçen müddetin on beş günden faz
la olan kesirleri tam ay itibar olunur. 

Hizmet mebdei: 
Anadolu - Bağdat hatları için (Haydarpaşa 

mıntakası hariç) 25 mart 1920, 
Haydarpaşa mıntakasından hat ve limanla bir

likte Anadolu - Bağdat hattı ve Haydarpaşa liman 
ve rıhtımı idaresine iltihak edenler için 25 kânu
nusani 1923, 

Mersin - Tarsus - Adana hattı için 5 temmuz 
1929, 

Erzurum - Sarıkamış - Kars hattı için mezkûr 
hatta ve diğer Devlet hatları için inşaat ve 
işletme umum müdürlüğü veya Devlet demiryol
ları ve limanları umumî idaresine intisap tarihin
den başlar. 

Bu tazminat 1 inci faslın 3 üncü maddesinden 
verilir. Memur ve daimî müstahdemler kadrola
rında inhilâl edecek vazifelere yeniden memur ve 
müstahdem tayininde açıkta bulunanlar meyanın-
dan sicillerine göre evsafı lâzimeyi haiz olan talip
ler tercih edilirler. 

Reis — Söz istiyen var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Devlet demiryolları şebekesi ü-
zerinde 1932 malî senesi zarfında ücretsiz veya ten
zilâtlı ücretle seyahat etmek hakkını haiz olanlar 
merbut (D) işaretli cetvelde gösterilenlerden ibaret
tir. Devlet demiryolları ve limanları idarei umu-
miyesinin teşkilât ve vezaifine dair 23 mayıs 1927 
tarih ve 1042 numaralı kanunun 24, 28, 30 ve 34 
üncü maddeleri ile bu kanunu muaddil 1 haziran 
1929 tarih ve 1483 numaralı kanunun 8inci mad
desinin eşhas nakliyatına dair olan hükümleri 
1932 malî senesi zarfında tatbik edilmez. 

1042 numaralı kanunun 25 ve 32 nci maddele
ri ile 21 - VI -1930 tarih ve 9623 numaralı icra Ve
killeri Heyeti kararnamesinin hükümleri bakidir. 

Reis — Söz istiyen var mı? 
Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, son fık

rada; 1042 numaralı kanunun iki maddesile He
yeti Vekilece de ittihaz edilen filân tarihli filân 
numaralı karar hükümleri meridir deniyor. Bu 
hükmün kanuna geçmesi geçen şeylere kanım kıy
meti vermek demektir. Heyeti Vekile kararının 
mahiyetini bilmiyoruz, teferruatını da bilmiyoruz. 

Binaenaleyh buraya yazıp ona kanunî kıymet 
vermektense o fıkrayı çıkaralım. Heyeti Vekile 
şimdiye kadar nasıl yapıyorsa yine öyle yapsın. Bu
na mâni yoktur. Ancak, bu tatbikat onların icrada 
deruhde ettikleri mesuliyetin temadisi demektir. 
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haricinde hiç bir muamele yapılmaz) dedikten 
sonra onu istisnaen zikredişimizden maksat, o 
cetvelde olmadığından dolayıdır. Bundan sonra 
Heyeti Vekile de o cetvel haricinde hiç bir mua
mele yapamaz. (Mesele anlaşıldı sesleri). 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — O halde mesele 
yoktur efendim. 

Reis — Mesele anlaşıldığına göre maddeyi he
yeti umumiyesile reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bizim buna bir şekli kanunî vermekliğimize lüzum 
yoktur. Binaenaleyh kanun hükümleri bakidir, 
dedikten sonra îcra Vekilleri Heyetine ait fıkra
nın tayymı teklif ediyorum. 

Reis — Encümen muvafakat ediyor mu efen
dim? 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Hayır, hayır efendim. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, Riya
set encümenden muvafakat edip etmediğini sordu. 
Esbabı mucibesiz, hayır dediler, izahat vermediler. 

Mükerrem B. ( İsparta ) — Evvelâ tay iste
meyin, izahat isteyin. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Kürsüye teşrif buyurmadınız ki çıkıp söyliyelim. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Reye konuyor. 
efendim. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Efendim, bu Heyeti Vekile kararnamesi Reisicum
hur Hazretlerinin seyahatlerinde teşkil edilecek 
treni mahsuslara aittir. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Kararname ile 
devam etsinler efendim. 

Kemal Zaim B. ( Devamla ) — Yukarıda (D) 
cetveline ithal edilenlerden ibarettir, kaydi kon
duğu ve bunun haricinde onlara müsaade olun
madığı için bu fıkrayı koymak lâzımdır. 

Reis — Encümen bu fıkranın vazınm mecburi
yeti hukukiye neticesi olduğunu söylüyor. Refik 
Şevket Beyefendi de Heyeti Vekile kararma ait 
olan fıkranın tayyını teklif ediyorlar. (Yaz geçti 
sesleri). Takririnizde ısrar ediyor musunuz^ 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Heyeti Vekile 
şimdiden sonra kararname yapmak salâhiyetini 
haiz değilse devam etsin. 

Reis — Kâfi derecede anlaşılmadı. Encümen 
Reisi Bey söz söyliyecekler. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, bu günkü mevcut olan usul Devlet de
miryolları teşkil ve idaresi hakkındaki kanunun 
bazı maddelerinde muhtelif makamata paso, per
mi vermek salâhiyeti veriliyordu. Keza, o kanu
nun bir kaç maddesi talimatlara atfediliyordu. 
Mevcut talimatlarda yine demiryollarda çok ge
niş mikyasta paso ve permilerin verilmesini temin 
ediyordu. Biz bunları topladık. Bir cetvele al
dık. Nerelerde, kime, hangi hadde kadar paso 
verilebilir ve nerelerde kime, ne dereceye kadar 
permi verilebilir, kanuna raptettik. Onun niha
yetinde dedik ki ; bu cetvelin haricinde kalan bü
tün paso ve permi vermek salâhiyetleri merfudur. 
Bundan sonra Devlet demiryolları idaresi 
Nafıa vekâleti, îcra Vekilleri Heyeti artık o cet
velde gösterilen hudut haricinde kimseye paso ve 
permi veremez. îcra Vekilleri Heyetinin kararı
nın burada zikredilmesi, Kemal Zaim Bey arka
daşımızın izah ettiği treni mahsusların tertip 
ve harekâtına taallûk eden bir kararname olduğu 
içindir. O kararnamenin aynen devamını göster
mek için zikredilmiştir. Çünkü yukarıda (bu cetvel 

MADDE 10 — Devlet demiryolları şebekesi 
üzerinde ücretsiz olarak seyahat etmek hakkını 
haiz olan memurlara vazifeleri dolayısile şebeke 
üzerinde vaki olacak seyahatlerinde yalnız seya
hat yevmiyesi verilerek yol masrafı verilmez. 

Vagon servisle seyahat eden müfettiş ve me
murlara seyahat ve tevakkuf müddetleri ne olursa 
olsun yol masrafı ve ikamet yevmiyesi verilmez. 
Yalnız seyahat yevmiyesi verilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11 — Devlet demiryolları ve liman
lan işletme idaresine ait olan binalarda kirasız ola
rak ikamet etmek hakkını haiz olan ve ikamet ma
hallinde idareye ait bina bulunmaması dolayısile 
kirası idare tarafından verilerek kendilerine ika
metgâh tahsis edilebilecek memur ve müstahdemler 
merbut (E) cetvelinde gösterilenlerden ibarettir. 

Ancak idare tarafından kirası verilmek suret i-
le ikamete tahsis edilecek binaların kirası ayda 
on beş lirayı geçemez. Geçtiği takdirde fazlası bi
nanın mukimine ait olur. 

İdareye ait binaların müsait bulunması do
layısile bu cetvelde gösterilen memur ve müstah
demlerden gayrisinin ikametine tahsis olunacak 
binaların mukimlerinden Maliye ve Nafıa vekâ-
letlerince tensip edilecek miktarda kira alınır. Bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında 
alınacak kira miktarlarının tes'bit edilmesi mecbu
ridir. 

Demiryollarının resmî işlerine elverişli olan bi
nalar hizmete tahsis olunur. Hizmette kullanılmı-
yanlar kiraya verilir. 

Bu madde hükmüne muhalif olan mevzuat 1932 
malî senesi zarfında tatbik edilmez. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12 — Devlet demiryolları ve liman i arı 
umumî idaresinin teşkilât ve vezaifine dair 23 
mayıs 1927 tarih ve 1042 numaralı kanunu muaddil 
1 haziran 1929 tarih ve 1483 numaralı kanunun 
6 ncı maddesinin verdiği salâhiyete istinaden tertip 
edilmiş olan tali mat namen ki kıdem den gayri esbap 
dolayısile memurları terfi ettirmek hususunda mü
dürler encümenine verdiği salâhiyet yetti teşkilat 
kanununun neşri tarihine kadar istimal edilme::. 
Memur ve müstahdemlerden ayni derece dahilinde 
kademe terfiine mazhar olanlar müdürler encüme-
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ninoe tetkik edilerek kademe terfileri için muayyen 
olan müddeti ikmal etmemiş olanlar eski kademele
rine irca olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13 — Devlet demiryolları ve limanlan 
işletme umum müdürlüğü teşkilâtına dahil bulunan 
memurların kıdem ve terfi zamları hakkında 1932 
malî senesi umumî bütçe kanununun muvazenei 
umumiyeye dahil Devlet memurlarının terfdlerine 
dair olan ahkâmına göre muamele yapılır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme idaresinin Haydarpaşadaki matbaası 
1932 malî senesi zarfında işletilmiyerek idareye 
ait evrakın tabı işleri bedeli mukabilinde Dev
let matbaasına veya daha müsait şerait teklif ede
cek hususî matbaalara verilir. Ancak matbaanın 
makina teşkilâtı şimdilik halile muhafaza edilir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme idaresinin Eskişehirdeki aile mekte
binin idaresi Maarif cemiyetine devredilmiştir. 
Bu mektep, tedrisatı mekâtibi umumiyede ya
pılmak suretile pansiyon şekline kalbedilir. An
cak mekâtibi umumiye mevcut talebeyi istiap 
edemiyecek halde bulunduğu takdirde mektepte 
neharî talebe dahi kabul etmek suretile tedrisata 
devam olunur. 

Talebe velilerinden alınmakta bulunan tahsil 
ücretinin 1931 senesindeki şerait ve nisbeti üzerin
den tahsile devam olunur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16 — Aşağıdaki fıkralarda zikredi
len hizmetlerden her birinin senesi bütçesine 
mevzu tahsisatı kâfi gelmediği takdirde ilâveten 
sarfına lüzum görülecek miktarı tediyeye Devlet 
demiryolları ve limanları işletme umum müdürü 
mezundur. Bu suretle husule gelecek tahsisat 
farkı hesabı katide ayrıca gösterilir. 

A) Tahmil ve tahliye işleri, 
B) Mahkeme masrafları ve aidat, 
C) Semplon ekspresi açığından Türkiye hissesi, 
D) Reddiyat ve bilet satışı aidatı. 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 17 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1931 malî senesi 
bütçe kanununun 13 üncü maddesinin hükümleri 
1932 malî senesinde dahi caridir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari

hinden muteberdir. 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 19 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

Doktor Nazifi Şerif B. (Antalya) — Reis Bey 
söz istiyorum. 

Reis — Ne hakkında efendim? Kanunun mü
zakeresi bitmiş ve reye konmuştur. 

Doktor Nazifi Şerif B. (Antalya) — Efendim, 
demin müzakeresi geçmiş olan 6 ncı maddenin, 
kanunun heyeti umumiyesine şamil olan bir nok
tasını izah edeceğim. Bu kanunun altıncı madde
sinden, malûmu âliniz Hükümetin ve encümenin 
talebini Heyeti Celile kabul etmemiştir. Fakat 
bunun zımnında Mudanya belediyesinin 1931 sene
sine ait olmak üzere talep etmekte olduğu bir şey 
vardır ki bunu Pleyeti Celileye arzetmek istiyorum. 

Reis — Efendim kanunun müzakeresi bitmiştir. 
Nazifi Şerif B. ( Antalya ) — Efendim, mak

sadım bu söylediklerimin zapta geçmesidir. 
Reis — Efendim, sözünüze her vakit hürmet 

ederim, söz veririm. Fakat müzakere bitmiştir. 
Tayini esami ile reye arzedilmiştir ( Müzakere 
bitti sesleri ) . 

Efendim, diğer meselenin müzakeresine geçiyo
rum. 

2 — Muvakkat muvazene vergisi hakkında 
1/311 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz açıktır. 
Maliye encümeni namına İhsan B. (Bayazıt) — 

Reis Beyefendi, serlâvha yanlışlıkla geçmemiştir. 
Kanunun unvanı (Muvazene vergisi kanunu) ola
caktır. 

Reis — Peki efendim.. Efendim, muvazene ver
gisi lâyihasının heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul olunmuştur. 

Muvazene vergisi kanunu 
MADDE 1 — Bu kanun mucibince: 
A) Umumî, hususî ve mülhak bütçelerle ve 

belediye bütçelerile idare edilen daire ve müesse
selerden verilecek maaş, tahsisat, ücret, yevmi
ye, hakkı huzur, aidat, ihtisas zammı, tekaüt 
ve sair zat maaşları, ikramiye, ihbariye, tazmi
nat ve her hangi bir unvan ile olursa olsun yapıl
mış ve yapılacak hizmet mukabili tediyat, 

B) Hakikî ve hükmî şahısların nezdinde veya 
onlara menbut olarak çalışanlara, yevmiye sure-

[1] 169 numaralı matbua ellinci inikat zaptına 
merbuttur. 
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tinde bile olsa verilecek bilûmum ücret, bedel 
veya ayınlar, ( mesbuk veya mahrum kalınacak 

-olan bir hizmet mukabili verilecek mebaliğ dahil), 
C) Şirket ve müesseselerin esas mukavelena

meleri veya nizamnameleri veya heyeti umumiye 
kararları mucibince meclisi idarelerinde bulunan
lara hisse senedi veya tahvilât mukabili olmaksı
zın verilen temettü ve ikramiyeler ve ayni mahi
yetteki istihkaklar, 

Muvazene vergisine tâbidir. 
Harcırah ve masarifi hakikiyeye tekabül ede

cek miktardaki tediyeler, hizmet ve muayyen 
müddetli vekâlet ve temsil akitleri hariç olmak 
üzere diğer akitleıie haksız fiillerden ve kazalar
dan mütevellit olarak gerek mahkeme kararile ve 
gerek sulhan verilen tazminat, ziraî veya muvak-
ka,t işlerde çalıştırılan işçiler ile bir ay zarfında her 
ne unvan ile olursa olsun aldıkları mebaliğ yirmi 
lirayı geçmiyen bilûmum memurlar ve müstahdem
ler ve te'kaüt ve sair zat maaşları sahipleri bu 
vergi mevzuu haricindedir. 

Kâzım Paşa (Diyarbekir) — Acaba malûl zaibi-
tanın aldığı para da bunda dahil midir ? 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çankı
rı ) — Yirmi liradan fazlası dahildir. 

Refet B. (Urfa) — Hükümet hesabına Avru-
pada tahsilde bulunan talebelere verilen tahsisat 
buna dahil midir? 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Bunu hizmet mukabili alınan bir ücret telâkki et
miyoruz. Leylî talebenin vaziyeti ne ise ecnebî mem
leketlerdeki talebenin vaziyetlerini de ayni mahi
yette görüyoruz. Onlara verilen para bu kanuna 
dahil değildir. 

Reis — Hükümet te böylemi anlıyor? 
Maliye vekili M. Abdülhalik B. ( Çankırı) — 

Encümenin fikrine Hükümet te iştirak ediyor. 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — Arkadaşlar, 

buhran vergisinin ayni kelime ve maddelerile mü
tenazır bulunan bu kanunda, evvelkinde görme
diğimiz yeni tabirat vardır. Bunlar mutlak su
rette istimal edildikleri için maliyecilerin vere
cekleri manalarla, bir takım dedi koduyu mucip 
olacaktır. Binaenaleyh alâkadarların izahat ve
rerek tavzih etmelerine ihtiyaç vardır. Bir defa 
(hizmet ve muayyen müddetli vekâlet ve temsil 
akitleri) ibaresinden encümen ne anlıyor ve neyi 
kasdediyor? İzah etsinler.. Sonra (diğer akitler) 
deniyor. Bundan da neyi kasdediyorlar ? Kanun
larımızı tanzim ederken müstesniyatı umumî elfaz 
içerisine sokmaktan ziyade buhran vergisinde 
yaptığımız gibi ayrı ayrı tadat etmek faidelidir. 
Encümen bu külfeti de yapsaydı içtihadata meydan 
vermemiş olurdu. Bendeniz hukukçu olduğum hal
de (diğer akitler) kay dinden bir şey anlamadım. 
İcar; beyiye ve saire gibi öyle ukudat vardır ki 
nevi ve mahiyetini tayin etmek güçtür. Bu se
beple encümen arkadaşlarımız bu noktada neyi 
kasdediyorlarsa onu tesbit etmek te faide olur 
zannederim. Ondan maada encümen arkadaşları

mın bu hususta vereceği izahata tekaddüm edecek 
ikinci bir noktaya nazarı dikkatlerini celbederim. 
Birinci fıkra, mükellefiyetleri yazıyor. Ondan 
sonra gelen fıkra müstesna olacaklara ait olduğu 
zannolunurken ( harcırah ve masarifi hakikiyeye 
tekabül edecek miktardaki tediyeler, hizmet ve 
muayyen müdetli vekâlet ve temsil akitleri hariç 
olmak üzere ) diye vergiye tâbi tutulan şeyler 
vardır. Mademki vergiden müstesna değildir, 
bunların yukarıdaki fıkrada münderiç olması lâ
zımdı. Burada bir tertip hatası olsa gerektir. 
Arkadaşlarım kabul ederlerse ikinci fıkranın bi
rinci bendinde tasrih edilen kısımları yukarıki 
mükellefiyet kısmına alalım. Bunun bu şekilde 
yazılması ve hizmet ve muayyen müddetli vekâlet 
ve temsil akitleri ibarelerinin tavzih olunması, 
maddenin suhuleti tatbikıyesi noktasından çok 
lâzımdır. 

Yine kanunun tabikı noktasından encümenden 
sormak zaruretini hissettiğim bir şey var: Madde
nin (B) fıkrasında deniyor ki: ( Hakikî ve hükmî 
şahısların nezdinde veya onlara merbut olarak 
çalışanlar ). Buradaki « merbut » kelimesinin iza
hına ihtiyaç vardır... Hakikî ve hükmî şahısların 
nezdinde veya onlara merbut olarak çalışanlar tâ
birinden ne demek istendiğinin izah edilmesi lâ
zımdır. Zannederim ki tatbikatta Maliye vekâleti 
bir çok istizanlar karşısında kalacaktır. Bu nok
talar bu vesile ile halledilirse hem buhran vergisi, 
hem de bu kanun için faideli bir tatbik zemini bul
muş oluruz. 

Bütçe encümeni M. M. Kemal Zaim B. ( Kon
ya ) — Efendim, «B» bendinde ( hakikî ve hükmî 
şahısların nezdinde veya onlara merbut olarak ça
lışanlar ) fıkrasındaki « merbut » tabiri bu teşek
küllerin şubelerinde çalışanları ifade etmektedir. 
Bunları vergi mevzuu dahiline almaktadır. Doğ
rudan doğruya hakikî veya hükmî şahıslar nezdin
de veya ona merbut olan şuabatı ihata etmek üzere 
konulmuş bir tabirdir. Bu fıkra Hükümetten bu 
şekilde gelmiş ve encümenimizde tadil edilmemiştir 
ve diğer encümenlerden de böyle geçmiştir. Zaten 
ibare üzerinde o kadar fazla duramadık. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Maliye vekâle
tinden bir çok istizanlar olmaktadır. Müşkülâtı 
mucip olduğundan meşgul olmak lâzımdır. Ben 
avukatım, çok müşkülâta maruz kalıyorum. Ma
demki maksat şubedir... Şube diyelim. 

Kemal Zaim B. ( Devamla ) — Sonra efendim, 
harcırah ve masarifi hakikiyeye tekabül edecek 
miktarlardaki tediyelerle mahkeme kararile veya 
sulhan verilecek tazminat vardır. 

Biz verilecek tazminatın sulhan de verileceğini 
teemmül ederek behemehal tazminatın mahkeme 
kararile olmasını muvafık bulmadık. Bu itibarla 
o tabiri tadil etmiş bulunuyoruz. Sonra, hizmet mu
kabili olan ukudata mukabil verilen tazminat, ta
mamen vergi mvezuu dahiline giriyor. Hizmet mu
kabili olmıyan ukudat mukabilinde verilecek taz
minat, ister mahkeme kararile olsun, ister sulhan 
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verilmiş olsun, vergi mevzuu haricindedir demek 
istiyoruz. Anladığımız mana budur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Bendeniz, -büsbü
tün yanlış anlamışım. Encümene göre, ikinci fıkra 
tamamen istisnaimidir ? 

Kemal Zaim B. — Evet, kısmen hariç 
olmak üzere, istisnaidir. Hizmet mukabili olmıyan 
ukudattaıı baıhsolunurken ister mahkeme kararile 
olsun, ister sulhan olsun tazminat verilirse vergiye 
tâıbi değildir. Hizmet mukabili olarak verilen taz
minat, ister mahkeme kararile olsun, ister sulhan 
olsun, vergiye tâbidir. 

Kitapçı Hüsnü B. (tzmir) — Efendim, mesela, 
bir müessese, yahut bir şahıs, bir ecir kullandığı 
zaman onu işinden mahrum ettiği zaman aç kal
masın diye ona yüz lira, iki yüz lira bir para verir. 
Bu sulhan bir şeydir. Bundan vergi almak muvafı-
kı nısfet değildir. O da bir nevi tazminattır. 

Kemal Zaim B. — Mahrum kaldığı bir hizmet 
mevzuıbahs olduğu zaman behemehal akte müste
nit bir hizmet olmıyabilir. Eğer akte müstenit ise 
bu hükme tâbidir. 

Kitapçı Hüsnü B. ( tzmir ) — Her halde akte 
müstenittir. 

Kemal Zaim B. — Efendim, meselâ Devlet dai
relerinde ücretle istihdam edilen bir zatin Devletle 
hiç bir akti yoktur. Yani Devletin ona hiç bir ta
ahhüdü yoktur. Devlet istediği zaman onun, ecir 
olmak dolayısile vazifesine nihayet verebilir. Çün
kü hükmî şahıslara mülhak bütçeler ve Devlet 
mefhumu girer. 

Kitapçı Hüsnü B. ( İzmir ) — Şu halde Dev
let eciri olan kimselere şamil değildir. 

Kemal Zaim B. ( Konya ) — Tabiî değildir. 
mülhak bütçe ile idare olunanlar dahildir. ( A • 
fıkrasındadn sesleri). 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Maksat anlaşı
lıyor. Esasta ihtilâfımız yoktur, yalnız noktai 
nazarın hakikaten çok sarih ve anlayışlı bir şekilde 
olması lâzımgelir. Kazanç ve buhran vergilerinde 
yaptığımız gibi daha sarih bir şekilde maddeyi 
tavzih etmek lâzımgelir. Yoksa esasta mutabıkız. 

Reis — O halde maddenin encümene iadesini 
teklif ederiz. 

Refik Şevket B. ( Manisa) — Teklif ediyorum. 
(Muvafık sesleri). 

Reis — Maddeyi, daha vazih bir şekilde ya
zılması için encümene iade ediyoruz. 

MADDE 2 — Muvazene vergisi, istihkak ve 
tediyelerden kazanç ve iktisadî buhran vergileri çı
karıldıktan sonra kalan tediye miktarından % 10 
nisbetinde almır. 

Reis — Söz istiyen var mı? 
Kitapçı Hüsnü B. ( tzmir ) — Efendim, erba

bı maaşla müstahdemin kısa bir zaman zarfında 
üçüncü defa olarak vergiye tâbi tutuluyor. Ev
velâ kazanç vergisi, ikincisi,buhran vergisi ... Bun
ların yekûnu en az % itibarile % 15 i ve en çoğu-
da % 27 yi buluyor. Bunların bir kısmının indi

rildiğini nazarı dikkate alırsak % 25 tutar. Fa
kat ne olursa olsun az zaman zarfında bir kimse 
bütçesinden böyle % 25 tenzile tâbi tutulursa her 
halde bütçesinde muvazenesizlik husule gelir. Bi
naenaleyh Hükümetin muvazeneyi temin etmek 
için vazettiği bu vergi ile vatandaşlarımız muva
zenesizliğe uğrıyacaktır. Ben birinci maddede bu 
hususa ait söz söyliyecektim; madem ki o madde 
şimdilik kaldı, bu maddedeki maruzat ve teklifim; 
% 5 ile iktifa edilmesidir. 

Reis — Yüzde beşe tenzili teklif ediliyor. 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — Bizde iktisadî 

buhran vergisi kanunu) yoktur, onun için ikti
sadî ) kelimesini kaldırıp yalnız (buhran vergisi) 
demek lâzımdır. 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) — Heyeti umumiye-
de bu unvanı aldığını biliyoruz. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Metinde mezkûr 
olan kanunun unvanı ne ise burada o, zikredilmek 
lâzımdır. 

Reis — Pekâlâ efendim, o kanunun unvanı ne 
ise buraya da o unvan geçecektir. 

Refik Şevket B. (Manisa ) — «Ne ise» ile ol
maz, kanunu getirelim, unvanına bakalım, (ikti
sadî) kelimesi yoktur. 

Reis — Peki öyle tashih ederiz. Şimdi efen
dim madde hakkında başka söz istiyen yoktur. Yal
nız Hüsnü Beyefendi % 5 e tenzilini istiyorlar. 
T akrirl erin i okutuyorum. 

YÜKSEK REî'SLÎĞE 
Arzettiğim esbaba binaen ikinci maddede % 10 

nisibetinin % 5 e tenzilini teklif ediyorum. 
izmir 

Kitapçı Hüsnü 
Reis — Teklifi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 

Kaıbul edilmemiştir. 
O halde % 10 aynen kaldı. Başka söz istiyen 

yoktur. 
(İktisadî buhran vergisi) tabirini (buhran ver

gisi) şeklinde tashih ederek ikinci maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim işte kanun 
ismi (iktisadî buhran vergisi) kanunudur. 

Reis — Heyeti umumiyesini reye arzetmeden 
tashih mümkündür. Kanunun ismi «iktisadî buhran 
vergisi» kanunudur. 

Ahmet Hamdi B. (Yozgat) — Zaten ibare tas-
hihatı, her zaman caizdir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Halloldu efendim. 
İtirazdan faide hâsıl oldu. 

Reis — Fakat itirazlar zan üzerine olmasa. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Zarar yok efendim. 
MADDE 3 — Birinci maddenin (A) fıkrasın

da yazılı olup umumî bütçeden yapılacak tediye
lere ait vergi tevkifatı, muhasebei umumiye kanu
nunun 43 üncü maddesi mucibince toptan icra edi
lir. 
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Mülhak, hususî bütçelerle belediye bütçelerinden 

tediye olunan istihkaklara ait vergiler de bu idare 
muhasebecileri tarafından tediye sırasında tevkif ve 
bir hafta zarfında mal sandığına teslim olunur. 
Vergiyi muayyen zamanlarda tevkif veya mal san
dıklarına zamanında teslim etmiyen âmiri italarla 
muhasebecilerden, vergi % 10 zam ile ve tahsili 
emval kanununa tevfikan tahsil olunur ve hakla
rında ayrıca kanunî takibat yapılır. 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı?... 
Maddeyi kaıbul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Birinci maddenin (B) ve (C) fık
ralarında yazılı hakikî ve hükmî şahıslar nezdinde 
veya onlara merbut olarak çalışanların vergileri, 
bunları istihdam edenler tarafından istihkakın taal
lûk ettiği aydan sonra gelen ayın on beşinci günü 
akşamına kadar, alâkadarların isimlerini ve istih
kak miktarlarını ihtiva etmek üzere, bir bordro ile 
mahallinin tahakkuk idaresine bildirilir. 

Aileler nezdinde bulunanlar için istihdam eden
ler tarafından bordro vermek mecburî değildir. İs
tihdam edilenler, şahsen pulsuz bir beyanname ile 
istihkaklarının miktarını ve ikamet ettikleri mahal
li bildirmeğe mecburdurlar. 

Bordrolarla bordro ve beyannameler mukabilin
de verilecek makbuzlar damga resmine tâbi değildir. 

İktisadî buhran vergisi için verilecek bordro ve 
beyannamelerde bu vergiye tâbi istihkaklar da gös
terilebilir. 'Bu takdirde muvazene vergisi için ayrı
ca bordro ve beyanname verilmez. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, encümen
den bir şey soracağım. « Hakikî ve hükmî şahıslar 
nezdinde veya ona merbut olarak çalışanlar» var
dır. Bir müessesenin hukuk müşavirliğini yapan 
zat o müessesenin nezdinde çalışmış telâkki edile
rek muvazene vergisine tâbi olacak mı? | 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çanla-1 
n ) — Evet efendim. Tediyat oldukça vergi alı-i 
mr. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Meselenin tasri
hini istiyorum. Esasen bendenizce öyle değildir. 
Çünkü hukuk müşaviri nezdde çalışmaz. Meselâ, 
İstanbul mezbahasının hukuk müşaviri mezbahanın 
nezdinde değildir. Diğer hukuk müşavirleri de 
böyledir. Encümen böyle söyleyince mesele an
laşılır. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Hukuk müşa
viri, onun kadrosu meyanındadır. 

Reis — Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bordro ve beyannameler üzerine 
tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı, bordro veya 
beyannamenin verildiği ayın yirmi beşinci günü 
akşamına kadar tediye olunmak mecburidir. 

İkramiye, tazminat ve temettü gibi daimî olmı-
yan istihkakların vergisi tediye zamanında kesi
lir ve on gün içinde ödenir. | 

[ Ayniyat ve ecnebi parası ile yapılan tediyat 
yukarıda yazılı tediye gününün rayicine göre kıy
metlendirilir. 

Bordroyu vaktinde vermiş olupta tediyatı vak
tinde ifa etmiyenler, tediyeye mecbur oldukları 
miktar % 10 zam ile tahsil olunur. 

Reis — Söz istiyen olmadığına göre maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kaıbul edilmiştir. 

MADDE 6 — Aylık bordroları vaktinde vermi-
yenlerin istihdam ettikleri şahıslara ait istihkaklar 
resen takdir ve vergileri tarhedilerek bir misli ve 

[tekerürü halinde iki misli zam ile istihdam 
I edenlerden tahsil olunur. Bordro ve beyanname
lerden istihkaklar noksan gösterilir veya ketmedi-
lirse vergi resen takdir ve üç misil zam ile tahsil 
olunur. Tekerrürü halinde, istihdam edene ayrıca 
50 liradan aşağı olmamak üzere para cezası hük-
molunur. 

Vergilere icra edilecek zamlar, istihdam eden
lere racidir. Bunların müstahdemlere rücıı hakla
rı yoktur. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim, paranın 
evvelime bir «ağır» kelimesi konursa daha muvafık 
olur. 

Reis — Efendim, «para» kelimesinin yanına bir 
de «ağır» kelimesi konması teklif ediliyor. Encü
men bu hususta ne diyor? 

Bütçe encümeni ma bata muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Muvafıktır efendim. 

Reis — Encümen muvafık görüyor. O hakle 
maddeyi bu şekilde reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun mucibince resen yapr-
lacak takdir ve tarhlarda ve ketimlerin zahire 
ihracında ve buna karşı kanunî yollara müracaatta 
ve verginin ve zamların tahsilinde kazanç vergisi 
kanununun hükümleri dairesinde muamele olunur. 

Reis — Kalbul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun mucibince hizmet er
babına tarihedilecek vergiler, mülhak ve hususî 
bütçelerde masarif nıeyanında gösterilmez. 

Tediye edilmiş sermayesinin en azı yarısı Dev
lete ait oları müesseselerle sermayeye verilecek 
faiz ve temettüü Devletin teminatı altında bulu
nan bilûmum müesseseler, müntesipleri için bu 
vergiye mukabil verecekleri me'baliği masrafları 
meyanına koyamazlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun mucibince istihkakın 
tediye edildiği tarihi takip eden malî seneden 
itibaren üç sene zarfında tahakkuk ettirilmiyen 
veya verginin taallûk ettiği malî seneyi takip eden 
malî seneden itibaren beş sene zarfında tahsil edil
memiş bulunan vergiler müruru zamana uğrar. 
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Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 10 — Bu kanun bir haziran 1932 tari

hinden, bir sene müddetle muteberdir. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri

yete girdiği-tarihten evvel tahakkuk ettiği halde 
tesviyesi bu tarihten sonra yapılan maaş, ücret ve 
yevmiyeler vergiye tâbi değildir. Bunların hari
cinde kalıp ta hu kanun mucibince vergiye tâbi 
olan istihkakların meriyet tarihinden sonra tediye 
edilenlerinden, 'bu tarihten evvel tahakkuk etmiş 
olsalar dahi, vergi alınır. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim, muvakkat 
maddenin son fıkrasının tadili lâzımgeldiği kanaa
tindeyiz. Kanunun meriyetinden evvel tahakkuk 
edipte henüz eshabma verilmiyen maaş ve ücurat-
tan gayri bilhassa ikramiyeler vardır ki bunlar bu 
maddenin bu fıkrası mucibince, tediye zamanla
rına göre bu muvakkat muvazene vergisine tâibi 
olacaklardır. 

Meselâ, tekaüt ikramiyelerine ait tahsisat ol
madığından dolayı bu senei maliye zarfında bu 
ikramiyelerini alamıyanlar, 1932 senei maliyesinde 
aldığı zaman maliye, tarihleri nazarı dikkate ala
rak muvazene vergisine tâbi tutacaktır. Muvazene 
vergisinin lüzum ve ihtiyacını takdir ve kabul 
ediyoruz. Fakat kanunların mükellefler arasında 
müsavatın muhafazası lâzımdır. Herhangi bir da
irenin tahsisatsızlığı yüzünden zamanında verile-
miyen bir hakkın bu kadar tehiri yetmiyormuş gibi 
sahibi haktan bir de % 10 nisbetinde muvazene 
vergisi almakta madelet yoktur. Böyle müsavat
sızlığa sebebiyet veren bir fıkranın tayyedilmesi 
lâzımdır. Buna dair bir takrir takdim ediyorum. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Mükellefiyet, doğrudan doğruya tediye üze
rinedir. Evvelce Heyeti Celilenin kabul buyurdu
ğu iktisadî buhran kanununda bu fıkra vardır. 
Tediye her ne kadar yapılmamışsa tahakkuk et
miştir. Bunun üzerine bir çok kargaşalıklar zuhur 
edecek ve önüne gcçilemiyeeektir. Bunun için 
Heyeti Celilenizin geçen kanununda kabul buyur
duğu maddeyi aynen koyduk. Tahakkuku esas 
tutarsak, iki üç sene sonra da verilse vergiye tâbi 
olacaktır. Bundan başka tahakkuk daha evvel de 
gösterilebilir. Zira vergi yalnız Devletin memur ve 
müstahdemlerine ait değildir. Sonra işi halletmek 
iımkânı kalmıyacaktır. Biz iktisadî buhran vergisi 
kanununda bu madde kabul olunduğu için aynen 
yazdık ( Muvafık sesleri ) . 

Şükrü B. (Çanakkale) — Efendim, bu kaydi 
kanunî, bütün ilmi hukukta verilmiş olan mananın 
zıddına bir hüküm ihtiva ediyor. Kanunların, 
malûmu âlinizdir ki, daima hükümleri istikbale ait 
olmak üzere yapılır. Hiç. bir kanun yoktur ki 
geçmiş zamana ait bir hükmü tazammun etsin. 

I Ancak, vatandaşlara bazı menafi temin etmek için 
kanunların bazen tarihi neşrinden mukaddem ki 
zamanlara da teşmil edilmesi kabul edilebilir. Fakat 
bir adam ki hak sahibi olduğu zaman mevcut bir 
vergi yokmuş, adamın hakkı bir takım muamelâtı 
resmiyeden dolayı teahhur etmiş veyahut ta büt
çede tahsisat olmadığından vaktinde parasını ala
mamıştır, halbuki bu adam hakkına istihkak kes-
bedip hakkını beş gün içinde alması lâzımgelirken 
Hükümet muamelâtından dolayı alamamıştır. Şim
di bundan vergi alıyoruz. înşaallah ümidimiz gibi 
bu kanun bir sene sonra mevkii meriyetten düşer. 
Bir kısmının hakkı bu sene zarfında verilir, bir kıs
mı kalır ve bu suretle bir kısım vergili, bir kısım 
vergisiz olarak iki kısım ayırmış olacağız. Bina
enaleyh bu kaydi kaldıralım. Salâhattin Beyefendi
nin teklifleri çok muvafıktır. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Buihran vergisinde 
her nasılsa yapılan bir zühulü artık bir emri vaki-
dir diye burada da kabul etmek lâzmıgelmez. Mü
savat temin edilmek lâzımdır. Vergiye tâbi olacak 
Devlet, hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan 
istihkak eribabı mevcuttur. Diğer hususî müessese
lerde muvazaa mevcut olursa umumî, hususî, mül
hak ve belediye bütçelerinden alınan densin. 

Vakıa adalet umum için vaki olur. Fakat böyle 
hüsnü zannımıza rağmen vergi muamelâtını teşvi
şe uğratacak; doğrudur, değildir diye bir takım 
ihtilâfat çıkacaksa hiç olmazsa bir kısmını adaletten 
istifade ettirmek bir hizmet olacaktır. Dermeyan 
olunan itirazatı karşılamak içim bu; bir tedbir ola
rak hatırımıza gelmiştir. 

Bütçe encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gümü-
şane ) — Arkadaşlar, iktisadî buhran vergisi kanu
nunda verginin tahakkuku için esas, tediyedir. 
Onun içindir ki daha evvel tahakkuk edip te he
nüz tediyesi yapılamıyanlar da muvakkat madde 
ile verginin dairei şümulüne alınmıştır. Bu; bir 
zühul eseri değildir. Kanunun tesis maddesinde te
diyenin tahakkuka esas olmasından tevellüt etmiş 
bir neticedir. Bu kanunda buhran kanununun ter
tibine tâbi olmuştur. 

Tediye, tahakkuka esas olmasında tahakkuka 
göre yapalım dersek o zaman da iş ber akis olacak
tır. Meselâ bu kanunun müddeti bir senedir. 1932 
senesi zarfında tahakkuk etmiş tekaüt ikramiyele
ri her hangi bir sebeple o sene zarfında tediye 
edilemezse o zata diyeceğiz ki, sen vergini ver, ma
dem ki Devletten alacağın var, vergiye esas tahak
kuktur.... zannediyorum ki bumdan daha büyük 
mahzur çıkacaktır. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Kanunun son fıkra
sında adalet, müsavat var mıdır, yok mudur; ona 
cevap verin, istikbalden bahsetmek kehanet olur. 
niçin ısrar ediyorsunuz. 

Reis — Müsaade buyurun efendim; şimdi söz 
Hasan Fehmi Beyefendinindir. 

Hasan Fehmi B. (Devamla) — Hiç, bir noktai 
nazardan ısrar kastile söylemiyorum. Ya tediye ve
yahut tahakkuk esas olur. Tahakkuk esas olduğu 
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zaman, eline geçmiyen bir paradan vergi vermek 
vaziyeti hadis olur. Tediye esas olduğu zaman aldı
ğı bir paradan vergi verecek demektir. Eğer bunu 
bertaraf edipte hem tahakkuku, hem tediyeyi esas 
tutalım dersek bu sefer Maliye vekili Beyefendinin 
işaret ettikleri gibi, bu kanun, yalnız devairi resmi
ye için değil, ayni zamanda bu mükellefiyet, diğer 
bir çok müessesat içindir. Bundan tevellüt edecek 
mehaziri de dahili hesap etmek lâzımdır. Salâhattin 
Bey arkadaşımız adaletten bahsettiler.... Meslekle
ridir, hürmet ederim. Dünyada bilhassa malî ka
nunlarda şimdiye kadar adaleti mutlaka görmedim. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Hiç bir yerde yok
tur. 

Hasan Fehmi B. (Devamla) — Adlî kanunlar
da kendileri adaleti mutlaka iddia ediyorlarsa ak
sini bir çok misallerle ispat edebilirim. Mialûmu 
âliniz, «gün» meselesinin - kendileri takdir buyu
rurlar ki - bütün mevzuatımızda çok ehemmiyeti 
vardır. Bilhassa adlî kanunlarda... - Salâhattin Bey 
daJha eyi ihata buyuracaklar ve ekseriya hukuku 
umumiye diye müdafaatta bulunurlar - gün mesele
sinin çok mühim yeri vardır. Tebliğ, tebellüğ mü
ruru zaman bahislerinde.. Malî kanunlarda da böy
ledir. Meselâ bir mümeyyiz eski tekaüt kanunile 
14, 15 lira ile tekaüt ediliyordu. İkramiyesi de yoktu. 
Fakat bir gün sonra yine yeni kanunla bir mümey
yiz 50 lira 60 lira ile tekaüt edildi. Ayrıca ikramiye 
de aldı. Şimdi buna adalet gözlüğüle bakarsak bura
da adalet var mıdır? Hayır, gün meselesi vardır. Bü
tün mevzuatta ve bilhassa adlî esaslarımızda gün 
meselesinin çok büyük ehemmiyeti vardır. Tekaüt 
ikramiyesi şimdiye kadar almıyan bazı memurlar 
bu mükellefiyetin dairei şümulüne giriyor. Bu ze
vat 3 ay sonra tekaüt olsa idi, tekaüt ikramiyesin
den bu vergiyi vermiyecek midi? 3 ay evvel tekaüt 
oldu, fakat tediye şimdi olduğu için vergiyi veri
yor. Eğer böyle ufak bir noktadan bariz, gayri 
kabili tahammül bir adaletsizlik tasavvur ediyor
larsa bendeniz diyorum ki adaletsizlik bunda değil
dir; adaletsizlik bu tekaüt ikramiyelerini bir kıs
ma veripte diğer kısmının bundan menolunmasm-
dadır. Bunun izalesine bir çare bulabilirler mi? 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Cevabı vardır. 
Hasan Fehmi B. (Devamla) — Hulâsa ediyo

rum : 
iktisadî buhran vergisinde de, bu vergide de te

diye zamanı, tahakkuka esas ittihaz edilmiştir. 
Bu mevzudan çıkar da matlûbatm tahakkukunu 
vergiye esas ittihaz edersek ondan daha büyük mah
zurlar çıkar, karışıklıklar olur. Belki vatandaşlar 
daha çok ziyan ederler. Diğer kanunla mütena
zır olarak bunu da kabul etmek zarureti vardır. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Beyefendiler, 
maalesef Hasan Fehmi Beyefendinin fikirlerine 
iştirak edemiyeceğim. Efendim, biz kanunun ta

raz. Benim muamelem tahakkuk ediyor, parayı 
alıyorum. Zatı âliniz başka vekâlettesiniz, mua
meleniz tahakkuk ediyor, para yoktutr; bekleyiniz 
diyorlar. Arkasından da bir kanun çıkıyor, on
dan tevkifat yapıyorlar rica ederim; bu eshabı 
matlubun sunu taksiri midir? Evet ben de biliyo
rum; adaleti mutlaka Allaha mahsustur. 

Fakat insanlar arasında da bir adalet vardır. 
Sonra buyurdular ki ; bir kanunun hilâfına diğer 
bir kanun yapılır ve bu kanuna göre muamele 
ifa edilir. Fakat sonraki kanunun hükmü ma
kabline şamil olur mu? Makabline şamil olmayın
ca Salâhattin Beyin ve bizim iddiamızda esasen 
kanunun makabline şamil olmıyacağı hakkında
dır. Deminde arzettim, iki kişi ... Birisi ayni fa
sıldan parayı alıyor, birisi de fasılda para yok, 
bekle denmiş. Bundan dolayı vatandaş mağdur 
oluyor. Ne yapalım, parayı şimdi bulduk, fakat 
kanunda çıktı, ver bakalım vergiyi ... Bence doğru 
olan şey, kanunun makabline şamil olmamasıdır. 
Kanunun neşrinden sonraki muamele için doğru
dur. Kanunun neşrinden evvel tahakkuk etmiş te 
ait olduğu daire tarafından parası yokmuş diye 
verilmemiş kimseden kanunun neşrinden sonra 
para alınması adaletmidir? Biz adaleti mutlaka-
dan bahsetmiyoruz. Vergi kanunlarının adaletin
den bahsediyoruz. Vergi kanunlarında ne kadar 
adalet mümkünse o kadarının tatbikini istiyoruz. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim, mutlak 
adaletin insanlara nasip olmadığını bendeniz bi
lenlerdenim. însan hiç. bir vakit mutlak olarak 
adaleti ifa edeceğini iddia edemez. Bu bahiste, 
söylenecek bir söz varsa, adaleti tertip eden her 
müessese, yaptığı işlerde o günün hesabı ve vesa
iti nisbetinde adalete takarrüp ettiğini iddia etme
sidir. Bendenizin, asıl maruzatım, müsavatın ihlâ
lidir. Mazhar Müfit Beyefendinin buyurdukları 
gibi iki zatı ele alırsak bunlar arasındaki müsavat
sızlıktan mütevellit adaletsizliktir. Başka hiç bir 
şey değildir. 

Umumî şekilde vazedilecek her hangi bir mü
kellefiyet tamamile kabul edilebilir. Bu mükelle
fiyetin yerinde olup olmadığını ayrıca münakaşa 
ederiz. Fakat umumî mükellefiyetin ayni şekilde 
herkese müsavatan tatbik edilmesi lâzımdır. İs
tihkakı tesbit edilen iki şahsın birisinin mensup 
olduğu dairenin parası varmış, veriyor, diğerinin 
mensup olduğu dairenin parası yokmuş, vermi
yor. Maruz kaldığı zararları bir şeyle karşılamak 
tarafına gidilmek lâzımken bir de parası verilmi-
yerek geciktiğinden dolayı % 10 vergiye tâbi tu
tarak zarar vermekliğimiz doğru değildir. Buna 
Heyeti Muhtereme de razı olmaz. Bu adaletsizliği 
terviç etmek muvafık olmasa gerektir. 

Ahmet Süreyya B. ( Aksaray ) — Arkadaşlar, 
haddi zatinde çok ehemmiyetli telâkki etmedi-

rihi neşrinden sonra tahakkulv esas olsun iddia-! ğim bu mesele, mütebayin hatta bir hatip arkada
şında değiliz. Kanunun neşrinden sonra tediye şın fikirlerile, mütaleasile talebi arasında tenakuz 
esas olabilir. Fakat rica ederim; kanunun neşrin- j ifade eden bir mahiyeti garibe halinde benim na-
den evvel iki kişiyiz, iki vekâlette ayrı ayrı memu-' zarımda tecelli etmiş olduğundan söz almak mec-
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buriyetinde kaldım. 

Bütçe encümeni reisi, Bütçe encümeni şahsi
yeti maneviyesi namına vaki beyanatında çok 
açık bir ifade ile tesbit ettiler ki bu vergi kanu
nunun tesis maddesinin yaşıyan ruhunun özü şu
dur: Vergi alınacağı zaman; tediyenin vukubul-
duğu andır. Binaenaleyh, kanun hükmünün ic-
rayi tesir edeceği an, tediye hâdisesinin zamanı 
vukuudur. Buna nazaran makabil vardır. Buna 
nazaran müstakbel hâdiseler tahayyül edilmek ve 
hüküm verilmek vardır. Bu nokta tenvir ve izah 
edildikten sonra Maliye vekâletinin de Hükümet 
namına vaki beyanatı arasında başka bir çarei hal 
bulunamaz ve benden evvel bu kürsüde beyanı 
mütalea eden Salâhattin Beyefendinin fikirleri şa
yanı kabul olsa bile ... dediler. Yani, bu diğer gay-
riresmî müessesat tarafından vukubulacak vergiye 
matrah teşkil edecek beyannamelerin hakikaten 
vergiye matrah olmasma rağmen bazı muvazaa
larla Devlet ve masarifi umumiye hissesi olan 
verginin bir kısmını vermekten kaçınmak imkâ
nı hükmünü muhtevidir ki bunu terviç edecek 
bir ibareyi kanunlarımız arasına koyamayız. Bu 
meseleden sonra madde üzerinde, fikirler üzerinde 
tevakkuf etmekte bendenizce mana yoktur. Fakat 
çok hürmet ettiğim meslektaşım ve kardeşim Salâ
hattin Beyefendi bir takrir verdiler. Diyorlar ki, 
zeti meselede yani, her hangi bir resmî devlet mü
esseselerinden - muvazaa yapması imkânı aklen, 
vicdanen mümteni bulunan müessesattan - çıkarıl
mış bir memura verilecek bilfarz ikramiyenin bir 
kısmı alınmış, bir kısmı alınmamış olabilir. Bu te
hir yüzünden uğradığı azap veyahut zarar kâfi 
değil de bir de bir sene sonra vaki tediyede 
onu bu vergi kanununun ahkâmına tâbi tutmak; 
nasıl hak ve müsavata uygun olabilir?., diyorlar. 
ve sonra itiraza karşı da bir çare düşünüyorlar. 
Düşündükleri çare şudur: Devlet müesseselerin 
den, umumî ve hususî bütçelerden yani mııvaza 
ihtimalinin mümkün olmadığı yerlerden vukubr 
lacak tediyat evvelce tahakkuk etmişse, velev b' 
kanunun hükmünün cari olduğu zamana tesadü 
etsin, müstesna olsun... Fakat gayriresrnî şirketle 
tarafından yapılan tediyat, asla hakikate mutabıl 
olmaz mı? Salâhattin Beyin teklif ine göre, he: 
hangi bir müessesei ticariye, müstahdemlerinde! 
birine 1930, 1931 senesi zarfında tahakkuk etmiş 
ve fakat her hangi bir suretle tediye edilmemi: 
bir hakkını şimdi tediye ederken bu tediyeyi istis 
na etmiyeceğiz. Halbuki, işte asıl vatandaşlar ara
sında müsavatsızlık bu suretle olacaktır. Memur 
olunca, gayriresımî sıfat taşıyan insanlar üzerinde 
ayrı bir hukuka mı nail olmalıdır? îşte adaleti 
mümküne, müsavatı mümküne denilen mesele, vazıı 
kanunun kafasında irfan ile tecelli eder. Madde
nin aynen kabulünü rica ediyorum ( Doğru, doğru 
sesleri). 

Reis — Başka söz istiyen var mı efendim? 
Ahmet îbsan B. (Ordu) — Efendim, bu mese

lede vergiden kaçınmak noktası vardır. Muvazene 

vergisi kanununun çıkacağı bir buçuk aydan beri 
söyleniyordu. Vergiden kaçmağa teşebbüs eden 
'."üccarlar çoktan aşıracağı minarenin kılıfını uy-
lurdu ( Ne gibi sesleri ) . Efendim, tahakkuk et-
irir ve arkasından da derhal tediye eder (Peşin 
'erirse mesele yoktur sesleri ) . Yani burada yalnız 
levairi resmiyenin tahakkukları mezzubahs olur. 
Devairden alacağı olanların tahsisat yoktur diye 
alacağı geriye kalır. Bunun adaletsizliği, yalnız 
levairden alacağı olanların üzerine biner, öbür 
'.ihete gelince yalnız bu sene kaçırabilirler. Bu 
günlerde kanun çıkmadan yapar, para verir, se
lenin temettüünü mayısta verir, ne yapar yapar 
.:açınr. Bunun çarei halli yoktur. Fakat bu, bu 
:oneye mahsustur. Gelecek sene yapamaz. Onun 
cin bir takım devairde alacağı olupta gününde 
denmemiş olan paraların tehiri kâfi değilmiş gibi 
ur de bundan muvazene vergisi kesmek doğru de
lildir. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı-
ı) — Efendim, demin arzettim. Verginin prensi
bi tediyedir. 1932 senesi içerisinde ne tediye olu-
lursa ondan kesilecektir. 1932 senesi muvazenesi 
^ suretle yapılacaktır. Şu zamanda tahakkuk et-
liş, şöyle olmuş, böyle olmuş... Bunlar mevzubahs 
'eğildir ( Müzakere kâfi sesleri ) . 

Reis — Müzakerenin kifayetine dair takrir ve-
•ilmemiştir. 

Sait Azmi B. (Kayseri) — Tediye kelimesi ü-
•erindeki müphemiyeti kaldırmağa çalışacağım... 
^ahakkuk etmiş bir para, eshabı istihkaka verilir
i n % 10 kesilecektir. Yoksa Maliye vekâleti, ve-
•ilmeden bu para tahakkuk etmiştir, vergisini ve-
•eceksin diye yakasına sanlamaz. Bu kayit tediye 
amanında tevkif etmek manasınadır. Maliye, es-
\abı istihkaka borcumuzdur, fakat paramız yoktur, 
'ç ay sonra verilecektir, fakat şimdi muvazene ver
disini vereceksin yolunda açık bir haksızlık olmasın 
'iye bunu arzediyorum. 

Sonra iki adamın ayni zamanda Maliyeden ala-
•ağı tahakkuk etmiş. Birisi Mersinden, o birisi de 
Samsundan alacakmış. Mersin maliyesinde para 
rarmış almış bundan muvazene vergisi kesilmemiş. 
7akat samsun maliyesinde para olmadığı için za-
nanında tediye yapılamamış, kanun çıktıktan son-
'a tediyede bulunacağı için muvazene vergisine tâ-
n tutulacak ve % 10 kesilecek. Eğer bunda müsa
vat mevzubahs olabilirse biz de bunu kabul edelim. 

Reis — Bir takrir vardır, okunacaktır. 

YÜKSEK REÎSLÎĞE 
Muvakkat muvazene vergisi kanun lâyihasının 

muvakkat maddesinin son fıkrası hükmü ile bu 
kanun mucibince vergiye tâbi istihkakların daha 
evvel tahakkuk etmiş olsa bile meriyet tarihinden 
sonra tediye edilenlerinden vergi alınacağı gösteril
mektedir. 

Halbuki bu kabil istihkakların ödenmemesi tah
sisat bulunmamasından ileri gelip hak sahiplerinin 
alacaklarının geç ödenmesinden mütevellit zarar-
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larından başka bir de tahakkuku zamanında mev
cut olmıyan bir vergi ile mükellefiyetleri adilâne 
olmadığı gibi bazı dairelerin tahsisatları bulunma
sından dolayı tediyatta bulundukları istihkak sa
hiplerinin vareste kaldıkları bir verginin vaktinde 
hakları verilmiyenlere teşmili teklif esasında ara
nılması lâzimeden olan müsavatı da ihlâl eyledi
ğinden bu fıkranın tayymı ve maddenin aşağıda 
yazılı şekilde kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

Kocaeli Kayseri 
Salâhattin Sait Azmi 

Muvakkat madde — Bu kanunun meriyete gir
diği tarihten evvel tahakkuk ettiği halde tesviyesi 
bu tarihten sonra yapılan maaş, ücret ve yevmiye
lerle umumî, mülhak, hususî ve belediye bütçele
rinden ödenecek sair istihkaklar vergiye tâbi değil
dir. 

Reis — Maddenin bu şekilde tadilini talep edi
yorlar, reyinize arzediyorum. Tadili kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmemiştir. Maddeyi 
aynen reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Son madde, birinci maddenin metni encümen
den geldikten sonra okunacaktır. Çünkü formül 
maddesidir. Bittabi heyeti umumiyesini de reyini 
ze arzedemiyeceğirn. Yalnız bir kelime tashihi mese
lesi vardır. «Buhran vergisi» değil «iktisadî buhraı, 
vergisi» şeklindedir. 

3 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memur
ları hakkındaki kanunun 3 üncü maddesine biı 
fıkra ilâvesine dair 1/293 numaralı kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası [İl 

1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî 
memurları kanununun üçüncü maddesine bir 

fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 1076 numaralı ihtiyat zabitler 
ve ihtiyat askerî memurları kanununun üçüncü 
maddesine aşağıda yazdı fıkra ilâve edilmiştir: 

Askerî lise mezunlarından yabancı memleket
lerde as'kerî mühendis ve askerî fen memuru ye
tiştirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle hazır 
lık kıtasında hizmet ettikten ve sınıfları ile alâ
kadar askerî fabrikalarda veva sair müesseselerde 
on ay çalıştıktan sonra liyakati ve kifayeti tasdik 
olunanlar ihtiyat zabit vekili nasbedilir ve tah
sil görecekleri müesseselere gönderilirler. Askerî 
mühendisi ve askeri fen memuru olmağa kifayeti 
görüinıiyenler talehe sıfatile harbiye mektebine 
«evkedilifler. 

Reis — Tadilname yoktur. Ka'bul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edememiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

[Ij Birinci müzakeresi, 48 inci inikat zabıt ce-
ridesindedir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

4 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 6 met 
maddesinin tefsiri hakkında 3/11 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Maliye encümeni mazbatasile 
askerî ve mülkî tekaüt kanununun 6 inci maddesi
nin 2 nci fıkrasile 4 üncü maddesine merbut cet
velin tadiline dair 1/21 numaralı kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları flj 

Reis — İkinci müzakeresidir. 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
dördüncü ve altıncı maddelerinin tadili 

hakkında kanun 
MADDE 1 — 3 haziran 1930 tarihli ve 1683 nu

maralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun dör
düncü maddesine merbut cetvelin 20, 21 ve 22 nci 
derecelerine ait emsal hasılları 35, 24 ve 22 olarak 
tashih edilmiş ve cetvelin nihayetine (aldıkları 
maaşlarda elli kuruş ve daha fazla lira kesri olan 
memurların tekaütlerinde bu kesirler vahide iblâğ 
olunur, elli kuruştan aşağı olan kesirler hesaba 
alınmaz fıkrası ilâve olunmuştur. 

Reis — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler .... Etmiyenler .... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun altıncı madde
sinin ikinci fıkrası aşağıda yazılı şekilde tadil edil
miştir : 

Şu kadar ki tahsis olunacak tekaüt maaşları 
memuriyet maaşları emsal hâsılının ve maaşatın 
tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanu
nun mevzuu haricinde kalan memurların maaşı 
aslî ve tahsisatı fevkalâdeleri meemuunun yüzde 
yetmiş beşini tecavüz edemez. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

fil Birinci müzakeresi, 48 inci inikat zabıt ce-
ridesindedir. 
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5 — Nakliyat vergisi hakkında 1/312 numaralı I Devlet demiryolları ve limanlan idaresinin 1932 

kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz-1 senesi bütçe kanunu lâyihasına, kanunu kabul etmek 
hataları 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, bu 
lâyiha bu gün tevzi edilmiştir. Müsaade buyu
rursanız gelecek celseye bırakalım. 

Reis — O halde reylerin neticesini arzedeceğim. 

suretile 180 zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. 
Binaenaleyh kanun 180 reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka madde 
kalmamıştır. Perşembe günü saat 14 te toplanıl
mak üzere celseki kapatıyorum. 

Kapanma saati 17,45 

I). D. Yollar ve limanları idaresinin 1032 senesi bütçe kanununa verilen 
reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Alunet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslininin Abdullah B. 
Rıfat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 180 

Kabul edenler : 180 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 137 
Münhaller : 0 

[Kabul edenler] 

Aydın 
Adnan B. 

Balıkesir 
İbrahim Yörük B. 
Mcmet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Vasfi Memet B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Kmin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Fi asan Basri B. 
İbrahim B. 
tfaci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
«amili Rifat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Aziz Samih B. 
Erzurum 

Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğîu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
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Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz Bâ 

Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif BA 

Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
lakkı B. 

îbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. 
)mer Davut B. 
R-asim B. 

Malatya 
.Ybdülmuttalip B, 
Dr. Hilmi B. 
V âsıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Fahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 

lEtem B. 
Memet Hacryunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
îsmail Memet B. 

Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
îzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
Nafiz B. 

Ankara 
Al iB . 

Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydtn 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Hali tB. 
(t A.) 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
ISalih B. 

Bolu 
ICevat Abbas B. 
İFalih Rıfkı B. 
[Hasan Cemil B. 
(Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

[Mustafa Şeref B. (V.) 
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Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit 
Esat B. (V.)' 
Refet B. (Rs. V.) 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Ziya B. 

Çorum 
tsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
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Edirne 
Faik B. 
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Ahmet Saffet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
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Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
dalil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Üsmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (Rs. V.) 

İsparta 
İbrahim B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
Ali B. 
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ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Refik B. 

Kütahya 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 
ılahmut Nedim B. 

Talât Haşim B. 
Manisa 

Kani B. 
Memet Sabri B. 

) Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Trfan Ferit B. (LA. ) 

Mersin 
Ferit Celâl B . 
Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Uımet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Şevket B. 
Rize 

Ali B. 
Esat B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B.*(V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Nazım B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

ürfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 
Refet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
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Devlet demiryolları ve limanlan İşletme Umum Müdürlü
ğünün 1932 senesi bütçesi hakkında 1/252 numaralı 

kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 29 - II - 1932 

Muamelât müdürlüğü-
S a i/1: 6"/-/.?<S 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları 1932 senesi -bütçesi hakkında Maliye vekâletinden gönderilen ve İcra Vekil
leri Heyetinin 28/11/1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaşt ır ı lan kanun lâyihası es
babı mucibesilc birlikte takdim olunmuştur . 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

r-isbabı mucibe lâyihasr 
Leffeıı takdim kılman kanun projesi ile Devlet demiryolları ve l imanları işletme umum mü

dür lüğü 1932 malî senesi bütçe masarifi için ( Ki (>14 500 ) lira tahsisat ta lep edilmiştir. 
1931 malî senesi için 1870 numaral ı kanunla ( 13 SH5 785 ) lira tahsisat verilmiş ise de ı>erek 
mezkûr bütçenin hini tanziminde kapat ı lması tasavvur edilen Urzurum - Sar ıkamış dar hat t ının 
kapat ı lanıaması gerekse Devlet demiryollar ının diğer kısımlarında münakalâ t ın fazlalığı hasebile 
mezkûr sene tahsisat lar ının altı aylık sarfiyatına nazaran kifayet edemiyeceği anlaşı larak ayrı 
ayrı iki kamuda ( 983 235 ) ve ( 217 150 ) lira ki ceman ( 1 200 385 ) liralık munzam tah
sisat istenilmiş ve İni suret le 1931 bütçesinin masraf tahsisat yekûnu ( 15 0(i(i 170 ) liraya baliğ 
olmuştur. Mıı seneki teklif «jrçen sene mevcut olmayan ( 544 000 ) liralık tahsisat ı fevkalâde 
hariç olmak üzere ( 998 890 ) lira fazla bulunmakta ise de bu sene yeniden işletmeye iltihak 
edecek olan : 

Km. 
Kunduz - Yıldız 100 
riııkışla - Boğazkoprü 172 
Değirmi saz - Balıkesir 1(>4 
Malatya - Fırat 30 
Balıkısık - Kskipazar (i 5 
(.'anları - I İdi um 30 

5 (il 

5(il kilometrelik yeni hatların masarifi de nazarı itibare alınırsa teklifte fazlalık değil, nok
sanlık olduğu tezahür eder. 

r ü n k ü , vasatî bir hesapla umumî idarenin beher ki lometreye isabet eden işletme masraf ye
kûnu takr iben ( 3 000 ) lira o lduğundan yeni açılacak hat lar ın tulüne nazaran bu seneki 
teklifin »-ecen senekinden 5(H X 300 = 1 (i83 000 lira fazla olması icap ederken bu mik ta r 
( (İ85 000 dira noksanile bütçeye ithal edilmiştir. 

Fasıl : 1 - Madde : / 

1931 bütçesine merbut daimî memurin ve müstahdemin kadro cetvellerinin vekûn baliği 
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(4 480 000) liralık bit-tahsisata ihtiyaç gösterdiği halde, Meclisi Âlice (4 093 000) lira tahsisat veril

mişti. 
Bilâhare Erzurum dar hattının işletilmesi için îstenen munzam talısisat kanunile bu maddenin tah

sisatına daha (105 000) lira ilâve edilmiş ve madde yekûnu (4 198 000) liraya baliğ olmuştur. 
Bu sene istenen tahsisat geçen senekine nazaran (202 000) lira fazla görülmekte ise de 1931 büt

çesinde ücretleri masraf tertibinden tesviye edilen atelyeler müdüriyetinin tahsisatı seneviyesi olan 
yirmi iki bin lira ile geçen sene işletmiye açılacak hatlar için tahsisatı altı aylık hesap edilen 174 
müstahdemin bu seneki tahsisatlarının tam olarak hesabı dolayısile (60 000) ve 1932 senesinde işlet
miye açılacak 561 kilometrelik hatlara ait memur ve müstahdem ücretleri yekûnu (149 000) lira ki 
ceman (231 000) liranın da bu yekûna dahil bulunduğu nazarı dikkate alınırsa istenilen tahsisatın, 
gecen senekinden fazla olmadığı tezahür eder. 

Muvakkat memurin ve müstahdemin tahsisatı bu maddeden istasyon ve limanlarda tahmil ve tah
liye işleri için kullanılan hamallar ücuratı ile beraber tahmil ve tahliye müteahhitlerinin matlubatı 
tediye olunmaktadır. Geçen sene bütçesinde bu tahsisat (170 000) lira olduğu halde sene içerisin
de tezayüt eden münakalâtın bilhassa tahmil ve tahliye işlerinde tesir icra etmesi dolayısile bu 
işte kullanılan müstahdeminin adedi ve müteahhitlerin yaptıkları tahliyede çoğalmış ve mevzu tah 
sisatın kifayetsizliği anlaşılması üzerine munzam tahsisat kanunile bu maddeye (100 000) lira ilâve 
edilerek yekûn (270 000) liraya çıkarılmıştır. Bu sene istenen tahsisat da geçen .sene yekûnundan 
(20 000) lira noksan olup tahmil ve tahliye işlerinin ayni dereeei faaliyette olacağı tahminine istinat 
etmektedir. Tahmil ve ihraç bir kısım yerlerde esas tarifede tenzilât yapıldıktan sonra müteahhit
lere ihale edilmekte olduğundan emtia sahiplerinden tarifelerine göre alman ücretler bütçenin vari
dat kısmına kaydedilmektedir. Bu hizmetlerin ifası için tahsis olunan mebaliğ bu husustaki sarfiya
tın iki misline tekabül etmektedir. Ezcümle 1931 malî senesi muhammenatr olan 400 000 liraya mukabil 
altı ayda 309 000 lira varidat eibayet edilmiştir. 

Fasıl: ,2 - İkramiye 

Geçen senekine nazaran 10 000 lira. noksan konulmuştur. 

Fasıl: 3 - Müteferrik masraflar 

Bu fasdda 1931 malî senesi için Millet Meclisince kabul olunan tahsisata nazaran 445 000 ve 
mezkûr sene zarfında istenen munzam tahsisat yekûnuna nazaran da 245 000 liralık bir fazlalık 
mevcuttur. Mezkûr fazlalığın müfredat itibarile esbabı şunlardır: 

Madde: 1 - Harcırah 

1931 bütçesile alınan 50 000 liralık harcırah tahsisatı ihtiyaca kifayet etmediğinden malî sene
nin ilk altı ayından sonra teftişler pek ziyade tahdit edilmiş ve bu yüzden teftiş ve takip vazifesi ta
mamen ifa edilememiştir. Teftişten beklenen gayenin elde edilebilmesi için bu sene teklifi 20 000 lira 
fazlasile 70 000 lira olarak yapılmıştır. 

Madde: :2 - Kilometre tazminatı 

1931 bütçesi için kilometre tazminatı olarak 250 000 lira tahsisat verilmiştir. 1930 senesinde 
( 7 600 482 ) lokomotif kilometresi yapılmış ve buna mukabil kilometre tazminatı tahsisatından 
330 000 lira sarf edilmiştir. Mezkûr senenin birinci altı ayında 3 537 178 lokomotif kilometresi ya
pılmış iken 1931 senesinin ilk altı ayında 3 699 399 lokomotif kilometresi katedilmiş olduğundan 
1931 malî senesinde bu iş için mevzu tahsisatın kifayet edemiyeceği anlaşılmış ve bunun için 100 000 
lira tahsisatı munzamma talep edilmiştir. 1932 senesinde lokomotif kilometresi 1931 senesinin ayni 
olacağı esasına istinat ettirilerek 20 000 lira noksanile 330 000 lira istenmiştir. 
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Madde: 3 - Mebani icarı ve memurin ev kirası 

Geçen senekı tahsisat aynen ipka edilmiştir. 

Madde: 4 - Kırtasiye ve matbu evrak 

Geçen sene 100 000 lira olan kırtasiye ve matbu evrak tahsisatının şebekeye yeni hatların iltihakı 
dolayrsile ihtiyaca kâfi gelemiyeceği anlaşıldığından bu sene 10 000 lira tezyit edilmişti', 

Madde: 5 - Demirbaş tamir, tecdit ve tezyidi 

1930 bütçesi ile alman demirbaş tahsisatı 143 000 lira olduğu halde 1931 senesi bütçesi ile bu tah
sisat 80 000 liraya indirildiğinden eski senelere nazaran çok noksan olan bu tahsisatla mevcut ihti
yaçların temini kabil olamamış ve 50 000 lira munzam tahsisat istenilmiştir. Bu seneki ihtiyaç ta ay
ni esasa ve bilhassa işletmiye devredilecek hatlara ait demirbaşların da işletmece temini lâzımgelece-
ği hakkında ittihaz olunan karar üzerine 140 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Madde: 6 - Posta ve telgraf ve telefon ücretleri 
Aynen geçen seneki gibidir. 

Madde: 7 - llânat 
Aynen gecen seneki gibidir. 

Madde: 8 - Muhakeme masrafları ve aidat 
Aynen geçen seneki gibidir. 

Madde: 9 - Zarar ve ziyan 
Aynen geçen seneki gibidir. 

Madde: 10 — Mektepler masrafı ve memurin ve müstahdemine ve aileleri efradına sıhhî muave
net ve cenaze masrafı 

1931 bütçesinde bu madde için 20 000 lira tahsisat konulmuş ise de maddenin mevzuunu teşkil 
eden idareye ait mekteplerin masarifi ve sıhhî muavenet ve cenaze masraflarının 20 000 lira ile te
mini mümkün olamamıştır. Çünkü 1930 senesinde yalnız aile ve hareket mekteplerine yapılan mas
raf 30 000 lirayı tutmaktadır. 1931 senesinde de aile mektebi ile şimendifer kursunun senelik ihtiya
cı 1930 senesindeki masrafa muadil olduğu gibi bu meyanda sıhhî muavenet te yapıldığına göre 
mevcut tahsisatın ihtiyacı temin etmesi mümkün olamamıştır. % 2 nisbetinde kesilen sıhhiye tah
sisatı senede idareye 100 000 liralık bir varidat temin etmekte olup bu varidat mukabilinde umu
mî idare mensubininin sıhhî muayene ve tedavileri yapılmakta ve bunların bir kısmına da muavenet 
ve cenaze masrafı verilmektedir. İdare sıhhî teşkilâtının kifayet etmediği hallerde memur ve müstah
demin muayene ve tedavisi için mütehassıs doktorlarla ve verem sanatoryomu ve afiyet yurdu gibi 
nususî müesseselerle mukavele aktedilerek memur ve müstahdeminin tedavileri temin edilmektedir. Bu 
yüzden ifası icap eden masraflar bu maddeden verilmektedir. Maruz esbaba binaen 1931 senesinde bu 
maddeye 30 000 lira ilâve talhsisat talep edilmiş olduğundan 1932 bütçesinde de 1931 senesi tahsisatı
nın baliği konulmuştur. 

Madde : 11 - Memurin ve müstahdeminin % X lerine mukabil tasarruf sandığı hissesi 

Memurin tasarruf ve teavün sandığına memurların terketmiş oldukları % 5 lere mukabil şimdiye 
kadar her sene bütçesinde bu miktar para umumî idarece verilmekte idi. Geçen sene bütçesine 'bunun 
için konulan tahsisat Bütçe encümenince tasarruf sandıklarına dair olan kanunun Yüksek Meclise tak-
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dimine talikan bütçeden çıkarılmıştır. Devlet domiryolları tasarruf sandığına dair olan kanun l)iı 
kere tanzim ve takdim kılınmış olduğundan bu sebeple tehir edilmiş olan tahsisat bu sene bütçesine 
konulmuştur. 

Mudde : 12 - İrat </< tiren emlâk vergileri 

l)evlet demiryollarına ait irat getiren emvalin senei haliye vergilerinin tediyesi iein konulmuştur. 

Madde : İS - Müteferrik masraflar 
(leeen seneki miktar aynen ipka edilmiştir. 

Fasd : i - işletme masrafları 

1981 bütçesinde 'bu fasıl için .mevzu tahsisat (5 518 ()()())-lira iken Krzurum dar hattının işletil
mesi için yol tahsisatına (110 000) lira ve münakalât ın tezayüdü dolayısile ar tan istihlak ve tamir 
masraflarımızı telâfi maksadile ayrıca (550 000) lira tahsisat istenilerek fa s d yekûnu (6 178 000) 
liraya baliğ olmuştur, (leeen seneki miktara nazaran bu faslın umumî yekûnunda gözüken (233 000) 
lira fazlalığın sebebi şun la rd ı r : 

b u fazlanın ( 80 000 ) lirası ahvali fevkalâde sel tahr ibat ı ve 70 000 lirası da ınebani tamira t ı 
karşılığı olu]) geriye kalan 8:] 000 lira ile hem yol tamira t ı mütemadiyesinin hem de nıüstehlek 
ınovat ile muhar r ik ve mütehar r ik edevatın tamir işlerinin ifası ieap etmektedir . Halbuki şe
bekeye iltihak edecek hatların yalnız tamiri için 887 000 lira ve bu hat lar üzerinde günde kar-
şıhklr birer tren yapılacağına göre nıüstehlek mevat için asgarî bir tahminle ( personel ücret 
ve harerrahları hariç ) 109 000 lira ki ceman ( 44(i 000 ) liraya ihtiyaç; o lduğundan teklif hakikî 
ihtiyaçtan ( 8H8 000 ) lira noksan bulunnıaktat ' ı r . 

Sel tahr ibat ı için istenen 80 000 liraya gelince: Her sene t e k a r r ü r eden bu kabil t ahr iba t bir 
program dahil inde yapılan tamir ve takviye işlerinin bir kısmının tehirini ve işletme müfettişlik
lerine tevdi (»bilicin bütçe tahsisatının bu gibi fevkalâde ahvalde geriye a l ınarak diğer işletmele
re tevzi ve tahsisi ve bu suretle başlamış işlerin bile yüzüstü kalmasını intaç et t iğinden fevka
lâde tamirat ın normal tamira t işlerinden ayrılması zarureti hâsıl olmuş ve şimdiye kadar ya
pılan tecrübelere müsteniden bu sene bütçesinde yeniden açılan bu maddeye ( 80 000 ) lira tah
sisat istenilmiştir. 

Mebani tamira t ı için istenen 70 000 lira fazlalık ise1 mevcut mebani kıymetine ve müteamil 
olan tamira t % sine nazaran pek noksan bir miktarda olup mebani kıymetinin % yarımına bile 
tekabül e tmemekte ve malî sene zarfında yapı lacak tamirat ın bu miktar la temini bile şüpheli 
bu lunmaktadı r . 

Fasd: :"> - Si</orla. ser ma ı/esi 
(«ecen senenin aynidir . 

Fasd: 6 - Mütenevvi masraflar 
({ecen senenin aynidir . 

Fasd: 7 - Faiz, (leıjo ve l;omis}jon 

İşletme umum müdür lüğünün kısa vadeli avans ve hesabı cari ler akit ve küşadına mezun bu
lunması dolayısile işbu muamelâ t tan mütevellit faiz ve acyo ye acenta lar marifetile satılan biletler 
komisyonunun tediyesi için konulmuştur. 

Fasd: tf - Fsl:i seneler düıfıınıl 

(Jeçmiş seneler borçlarının ödenmesi için mııhasebei umumiye kanununa tevfikan vazedilmiştir. 
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Fasıl: !) - licddiı/at 

Senesi seçt ikten sonra reddi lâzınıgelen mebaliğin reddini temin için ınuhasebei umumiye 
kanununa tevfikan konulmuştur . 

Fasıl: .10 - Tesisat re tersiat masrafları 

Tesisat ve tevsiat için talep olunan (544 000) liranın müfredatı berveçhi at idir : 
Lira 

1 — Toros tahkimatı , 100 000 
2 — Ankara - Beylikköprü arasında ferşiyat icrası 120 000 
3 — Haydarpaşa istasyonu hututunda manevrayı işkal etlen hemzemin geçidin yerine 

fevkani geçit inşası (Nısfı belediye tarafından verilecektir). 50 000 
4 — Haydarpaşa gari çatısının münakit mukavele mucibince tediyesi 60 000 
5 — Haydarpaşa silolarının hububat temizleme tertibatının ıslahı 60 000 
6 — Haydarpaşa limanının tahliye kabiliyetini ar t t ı rmak için mevcut iskeleye bir yol 

ilâvesi suretile tevsii ve manevra hatlarının ıslahı 50 000 
7 — Erzurum - Sarıkamış - Kars hatlarının ahşap travers bedeli ve ferşi masrafı 70 000 
S — Fskişehir dökümhanesinin tevsii 4 000 
!) — Ankara istasyonuna markiz inşası 30 000 

544 000 

Müfredat ından müstebaıı buyurulacağı veçhile mezkûr pa ra la r istihlâkten ziyade istihsal için 
sarfedilecek ve yakın bir zamanda var ida t ta husule getirecekleri tezayütle sarfedilen para la r itfa 
edilmiş olacaktır . 

Toros t a h k i m a t ı : 

inşaat ı na tamam bir halde olan Toros tünellerinin kargir aksamının ikmali zarurî bulunmakta
dır. Bu kısma sarfedilecek para ile tahkimat ın icrası halinde seyrüseferler t ah t ı temine alınacağı 
gibi t a th i ra t ve tamira t ı mütemadiye için orada bulundurulmakta olan bir çok amelenin de vü
cuduna ihtiyaç kalmıyacak ve binnetice işbu tamira t için sarfedilen para tasar ruf edilmiş olacak
tır. 

Ankara - Beylikköprü arasındaki ferşiyat için talep olunan yüz yirmi bin liraya gelince; 

.Malûm olduğu üzere Anadolu hattının Haydarpaşadan itibaren Ankaraya kadar Ankara - Bey
likköprü kısmı ımüstesna olmak üzere rayları kamilen tebdil edilmiş ve raylar ı tebdil edilen yerlerde 
emniyeti seyrüsefer temin edilmiş ise de Ankara - Beylikköprü arasındaki kısmın taıkviye edilme
mesi bu kısımlar arasında katarların süratlerinin tenkisini mucip olduğu gibi ağır makinaların mü
ruru dolayısile diğer kısımlara nazaran fazla amele istihdamını ve binnetice fazla sarfiyat yapılma
sını müeddi olmaktadır. .Mezkûr hat için sipariş edilen ray ve malzemei ferşiye gelmiş ve travers
ler de mubayaa edilmiştir, işbu kısmın tecdidi halinde katarların azamî süratinden ve mevaddı müs
tehlike sarfiyatından istifade edileceği gibi Ankara - İstanbul arasındaki zamandan da lâakal bir 
saat 'kazanılacak ve şimdiye kadar hattın diğer kısımlai'ina nazaran fazla olan tamirat ı mütemadiye 
sarfiyatından da tasarruf temin edilecektir. 

Haydarpaşada mevcut olan hemzemin geçit m ü r u r ve uburu pek ziyade t a s ' ip e tmekte olduğu 
gibi istasyonun manevra ve limanın tahliye kabiliyetini fevkalâde tenkis etmekte ve sık sık ka
zalar vukuu dolayısile nüfusça da zayiata badi olmaktadır. Bunun fevkani geçit haline ifrağı t akar rür 
etmiş" ve esmanının İstanbul belediyesi ile münasafeten tediyesi ka ra rg i r olmuş ve b u s e n e verilecek 
paraya mukabil (50 000) lira konulmuştur. Fevkani geçit inşası halinde manevra keyfiyeti tama
men serbest bir halde icra edilecek limanın tahliye kabiliyeti de tezayüt eylemiş bulunacağından bin
netice manevra masrafları tenakus ve liman var idat ı tezavüt edecektir. 
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Harbi umumide harap olan Haydarpaşa gar çatısının tamiri: 

Gar çatısının şimdiye kadar ikmal edilebilen noksanları inşaat bütçelerine konan tahsisattan veril
miş olup bu sene inşaat bütçesine bu işin ikmali için ayrıca tahsisat konul nıadığnıdan mukavele 
mucibince müteahhide tediyesi icap edeu mebaliğiu işletme bütçesinden tesvîyesi için (60 000) lira 
tahsisat istenilmiştir. 

Siloların hububat temizleme tertibatının ıslahı: 
Bu sene zahire nakliyatının tezayüdü Haydarpaşa silosundaki temizleme tertibatının ihtiyaca gay-

rikâfi olduğunu göstermiş ve hububatı temizleme tertibatının ıslahı için (60 000) lira sarfı zarurî 
bulunmuştur. Sarfedilecek paranın bir veya azamî iki senede itfası mümkün olacaktır. 

Haydarpaşa limanının tahliye kabiliyetinin arttırılması: 

1931 senesinde Haydarpaşa limanına sevkedilen zahire vagonlarının muntazaman ve serian tahli
yesine mevcut hututun kifayet etmediği ve bu yüzden bir çok vagonların vaktü zamanile tahliye edi
lemediği ve binneticc vagon taleplerinin sureti muntazamada isaf olunamadığı görülmüştür. Bu mah
zurların izalesi için bu işe (50 000) lira tahsisi suretle limanın tahliye kabiliyetinin çoğaltılması 
zarurî bulunmuştur. 

Erzurum - Sarıkamış - Kars hattının ahşap travers bedeli ve ferş masrafı: 

Erzurum - Sarıkamış - Kars hattının hiç olmazsa emniyetle seyrüsefer edebilmesini temin için 
hattı takviye etmek lâzımdır. Hattın ihtiyacı olan traverslerin mufbayaa ve l'erşi için bu sene sarfı 
icap eden (70 000) lira bu maksatla bütçeye konulmuştur. 

Eskişehir dökümhanesinin tevsii: 

Dökümhanenin tevsii zarurî bulunmaktadır. (4 000) lira da bu iş için konulmuşta'. 

Ankara istasyonuna markiz inşası: 
Ankara istasyonunda yağmurlu ve bozuk havalarda gidip gelenlerin ve yolcuları istikbal edenle

rin muhafazası için hiç bir tertibat mevcut değildir. 
Bir istasyon binası yapılıncıya kadar hiç olmazsa 1932 senesinde (30 000) lira sarfile bir markiz 

inşası zarurî görülmektedir. 

Fasıl: 11 

Anadolu - Mersin Tarsus - Adana ve Haydarpaşa liman ve rıhtım şirketlerinin mubayaa 
taksitleri: 

Mersin için ( 597 485 .37 ) İsviçre frangı ve Anadolu için ( 7 490 796 .22 ) ve Haydar
paşa liman ve rıhtımı için ( 557 081 .71 ) isviçre frangı senelik taksit ödenmesi icap etmektedir. 
Yekûnu ( 8 640 363 .30 ) isviçre frangından ibaret olan bu senelik taksitin 20,40 dan muadili 
( 3 602 234 .7.1 ) Türk lirasına baliğ olduğundan bu sene bütçemize de ( 3 600 000 ) lira konul
muştur. 

Fasıl: 12 

1715 numaralı kanunun tatbiki dolayısile Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasına verilecek 
% 1 lerden mütevellittir. 

ikinci madde : ( Varidat esbabı mucibesi ayrıca takdim edilmiştir. ) 

Üçüncü madde : ({ecen sene bütçesine merbut işletme kadrolarının tatbikatta bir çok nıüşki-
lâtı ıııüeddi olduğu görülmüş ve ayni zamanda dahilî talimatnameler mucibince sınıf ve dere
celere ayrılmış olan memurlarımızın muamelâtı zatiye işlerini de karıştırmıştır. Bu sene tekli
finde 1931 senesi için Meclisi Âlice kabul edilen miktar ve esasatı tecavüz etmemek ve geçen sene 
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kadrosunda görülen mahzurlara mâni olmak üzere yeni bir esas düşünülmüş ve talep edilen 
tahsisat dahilinde kalmak şartile teklif bu şekilde hazırlanarak takdim edilmiştir. 

Dördüncü madde : Muhasebei umumiye kanununun 29 uncu maddesine müstenittir. 

'Beşinci madde : Anadolu - Mersin Tarsus - Adana ve Haydarpaşa liman ve rıhtım şirketle
rde Samsun sahil demiryollarının hisse senedi ve tahvilâtının mubayaasına ait olan hüküm ge
çen sene bütçesinde de mevcut idi. Eşhas ve müessesat yedilideki tahvilâtın Hükümetçe mubaya
ası eşhasa ait borçların azalmasını bir de itibarî kıymetle borsa kıymeti arasındaki fark dolayısile 
% 16 - 17 derecesinde temettü temin eden kuponların faizinden Devletçe istifade edilmesi maksadı
na matuftur. 

Altıncı madde : Mudanya - Bursa hattının imtiyazını haiz olan şirketin hattı terketmesi üzerine 
bu hat geçen seneden itibaren Devlet demiryolları camiasına ithal edilmiştir. Hattın gayet mahdut 
olan menabii varidatı her sene işletme zararını intaç etmekte olduğundan kısmen Devlete ait malze
me ile inşa edildiği halde hasılatı tamamen Mudanya belediyesince cibayet edilen Mudanya is
kelesinin hasılatının nısfının idaremize terki ve bu suretle işletme açığının mehma-
emken kapatılması için 1931 bütçesine de ayni suretle madde konulmuştur. Vukubu-
lan müteaddit müracaatlara rağmen mezkûr iskele varidatından idarece 1931 sene
sinde bir şey cibayet edilmek mümkün olmamıştır. Diğer taraftan mezkûr hattın 1931 senesin
deki sekiz aylık varidatına nazaran sene nihayetine kadar (30 000) lira açığı tahakkuk etmiştir. 
(Jelecek sene için varidatının masrafını koruyabilecek bir şekilde tezayüdü muhtemel olmadığına 
nazaran mezkûr iskele varidatının % 50 sinin bu açığa karşılık tutulması zarurî bulunmaktadır. 

Yedinci madde : Bütçenin ikinci kısım masrafını teşkil eden tesisat ve tevsiat işlerinin ifasına 
muhammen varidattan karşılık bulunmamış ve bu işlerin tehiri de münasip görülememiştir. Bunlar
dan maada varidatta her hangi bir sebeple vaki olacak tenakus dolayısile bütçe hidematının ifa 
edilememesi mahzurunun izalesi ve geçen seneler muamelâtından eşhas ve müessesatın matlubu olan 
mebaliğin de tediyesi zarurî bulunmaktadır. 

Ayni zamanda mevcut malzeme stokumuz da fevkalâde azaldığından stokun altı aylık ihtiyaca 
kifayet edecek bir hadde çıkarılması icap etmektedir. 

Bu işlere tahsis edilecek paranın normal bütçe masarifine karşılık olan bütçe varidatından tefrikine 
imkân olmadığından iki buçuk milyon lirası eşhas ve müessesat ıborçlarile fevkalâde masarif ihtiya
cına ve beş yüz bin lirası da stok iddiharına tahsis edilmek üzere üç milyon liraya kadar istikraz ak--
tina mezuniyet istenilmiş ve 7 inci madde vücude getirilmiştir. 

Varidat esbabı mucibesi 

Madde 2 — Devlet demiryolları, bu gün mültesık merkezî hatlar şebekesile, Samsun - Sivas Er
zurum - Sarıkamış ve Mudanya - Bursa hatlarından mürekkeptir. Haydarpaşa ve Derince liman
ları da mültesık hatlara merbut birer nihaî mühim mevkilerden ibarettir. 

Bu hatların en mühimmini mültesık hatlar şebekesi ve hasılatın da kısmı küllisini yolcu ve seyri 
hafif eşya münakalâtından mütevellit varidat teşkilettiğinden, Devlet demiryollarının 1932 - 1933 senei 
maliyesi bütçe tahminatını tesbit ederken, tetkikaten çok merkezî hatların bu varidatı üzerinde ya
pılmıştır. 

Bu tetkikatta 1929-1930 ve 1930-1931 senelerindeki ve henüz hitama ermeyi p yalnız ilk yedi 
aylığı belli olan 1931-1932 senesindeki yolcu ve seyri hafif münakalâtı hareketleri ve bunların esbabı 
ve gelecek sene de hâkim olması muhtemel avamili iktisadiye nazara alınmıştır. 
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1929-1930 ve 1930-1931 seneleri volcu harekâtını gösterir cetvel bervechizirdir: 

Yolcu kilometre 

9 3 0 - 9 3 1 929-Ç30 
283 585 420 292 932 087 

5 657 585 
2 763 021 

292 006 026 

8 099 712 
2 994 001 

304 025 800 

'30 - 931 

1 814 435 

64 983 
22 318 

1 901 736 

Adet 
929 - 930 
1 962 377 

99 354 
28 250 

Mültesık hatlar ban
liyö ( hariç ) 
Samsun - Sivas 
Sarı kamış 

2 089 981 Yekûn 

1930 - 1931 senesinde bir evvelkine nisbetle : 
Mültesik hatlarda yolcu adedinde % 8, 15, yolcu kilometresinde % 3, 30. 
Samsun hattında yolcu adedinde % 34, 59, yolcu kilometresinde %• 30, 15. 
Sarıkamış hattında yolcu adedinde % 21, yolcu kilometresinde 11, 54. 

ki vesatî olarak : 
Yolcu adedinde % 10, yolcu kilometresinde % 4 nisbetinde bir tenakus husule gelmiştir. 
Yolcu adedindeki tenakusun daha fazla olması 1930 - 1931 senesinde beher yolcunun katettiği 

vasati mesafenin ( K. 145 ), 1930 - 1931 dekinden (K. 135) den aşağı olmasıdır. 
Mezkûr senelerde yolcu hasılatı berveçhi zirdir. 

Tenakus 
7o de 

4,37 
35,44 
12,68 

% 5,60 

930-931 
4 381 091 

127 612 
51 162 

4 559 865 

929-930 
4 572 581 

197 668 
58 592 

4 828 841 

Mültesik hatlarda 
Samsun 
Sarı kamış 
Yekûn 

Yolcu kilometrelerinde bulunan yüzde 3, 30, 30,15, 11, 54 ve 4 tenakus nisbetlerine nazaran, hasıla
tın tenakus nisbetlerinde görülen bu fazlalıklar, yüksek sınıflı, tam biletli yolcularla 8 emsale tâbi 
hatlar yolcu münakalatındaki tenakus ııisbetininalçak sınıflı yarım ve sülüs biletli ve beş emsale 
tâbi yolcu münakalatındaki tenakus nisbetine nazaran fazla olmasından ileri gelebilir. 

Filhakika mültesik hatlarda birinci sınıf yolcu hasılatındaki % 15, 77 tenakusa mukabil üçüncü 
sınıf yolcu varidatının tenakus nisbeti % 4, 54 ten ibaret kalmıştır. 

Tam biletli yolcular hasılatı 929 - 930 da yolcu hasılatının % 80 nini teşkil ederken 930 - 931 de 
% 78 ine inmiş ve halbuki askerî biletler % 10 u yerine % 12 sini teşkil etmiştir, fi | 

929 - 930 senesine kıyasen 930 - 931 de volen adedi, 8 emsal tatbik edilen Kayaş - Kayseri kıs
mında da % 24 nisbetinde azalmıştır. 

Haydarpaşa ve Ankara banliyölerine gelince; aşağıdaki cetvelde gösterildiği veçhile Haydarpaşa 
banliyösünde % 3, 66 tenakus ve .\nkara banliyösünde de tren seyrüseferinin fazla taazzuv ettiril
mesi sayesinde % 31, 46 derecesinde bir tezayüt hâsıl olmuştur. 

930 931 
228 56? 
21 218 

929-930 
237 256 
14 556 

Haydarpaşa - Pendik 
Ankara 

[l] Sarıkamış ketumda 929 - 930 senesinde tam ve yarım bilet husılalt, umumî yolcu hasılatının 
% 54, 28 i ve sülüs bilet hasılatı % 45, 72 si iken 930 - 931 senesinde bunlar % 38 ve % 62 ye la-
havvül etmiştir. 

file:///nkara
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Mültesık hatlarda 929 - 930 da işletilen vasati tul, 2074 ve 930 - 931 de 2451 olduğuna göre, 

1920 - 1930 da beher kilometreye (banliyö hariç.) isabet eden 2204,7 lira hasılata mukabil 930- 931 
de 417,3 noksanile 1787,4 liraya tenezzül eylemiştir ki tenakus nisbeti % 18,19 derecesindedir. 

Umumî hatların banliyö dahil olarak yolcu hasılatile işletilen vasati hat tulleri ve beher kilo
metreye isabet eden hasılatı gösterir cetvel aşağıdadır: 

Beher kilomet- Vasatı işletme 
reye isabet eden kilometresi Hasılat 

1917 2650 5 080 653 92Q - 930 
1564 3075 4 809 970 930-931 

1930 - 1931 senesinde beher kilometreye isabet eden hasılat miktarı, bir evvelki seneye nisbeten 
umum hatta % 16 - 17 nisbetinde azalarak 353 lira noksanile 1564 liraya inmiştir. 

Tarife emsalinin yeni hatlar üzerinde 8 emsalden altıya yani yolcu ücretlerinin % 25 nisbetinde 
tenzil edildiği ve eski hatlar üzerinde 5 ten altıyayani % 20 nisbetinde tezyit olunduğu 1931 - 1929 
senesinde ( henüz hitam bulmıyan ) yolcu münakalât hareketleri de tetkik edilebilir. 

îşbu seneye ait yolcu münakalatı, adet ve ton kilometreleri ve sair tafsilâtı mütemmime henüz 
toplu bir surette mevcut olmamakla beraber, ilk yedi aylık hasılatı hakikiye ile belli başlı istas
yonların bilet satışları malûm olduğundan, bu mütalealara istinaden tenezzül temayülünün bu sene 
zarfında da temadi ettiği anlaşılmaktadır. 

ilk yedi aylık varidatı gösterir cetvel berveçhi zirdir: 

9 3 0 - 9 3 1 
2 926 207 

89 992 
26 826 

3 043 025 

1931 - 1932 
2 805 991 .04 

64 534 .28 
8 705 .67 

2 879 230 -06 

Mültesık hatlarda yolcu hasılatı 
Samsun » » » 
Sarıkamış » » » 
Yekûn 

Mültesık hatlarda % 4, Samsunda % 28 tenakus mevcut olup bu tenakus Sarıkamış hattında 
% 67 ye kadar çıkmış ve umum hatlar varidatında % 6 bir tenakus müşahede olunmaktadır. 

Şurası da nazara alınmak lâzımdır ki, 1930-1931 senesinin tamamında işletilen hattın vasati tulü 
2451 kilometre iken 1931-1932 senesinin ilk yedi ayında bu vasati tûl, 2568 kilometreye çıkmıştır. 
Bu itibarla beher kilometreye düşen yolcu varidatı 1930-1931 senesinin ilk yedi ayında 1 195 lira 
iken 1931-1932 senesinin ilk yedi ayında 100 lira noksanile ve yüzde dokuza karip ıbir tenezzülle 
1 095 liraya inmiştir. 

Diğer hatlarda yolcu kilometre hasılatı ise, kat kat fazla -mabette inmiştir. 
1931-1932 senesinin bu yedi aylık varidatı 1930-1931 senesinin varidatile, ilk yedi aylığının vari

datı arasında mevcut olup 1931-1932 senesi zarfında açılan ve açılacak kısımlar dolayısile bir az 
lehte tezyit edilen nisbeti ere zarbedilerek, 1931-1932 senesinin varidatı: 

Mültes.k hatlar için % 3-2 nisbetinde tenzilâtla 4 480 000 
Samsun-Sivas » .% 10 » » 110 000 
Sarıkamış » % 60 » » 21 000 
Mudanya - Bursa » 20 0Û0 

4 631 000 

Lira tesbit edilmiştir. 
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Mültesık hatlarda "örülen bu tenezzülü, evvelce 8 emsaline tâbi iken, hemen 1931-1932 bidaye

tinden' itibaren 6 emsaline indirilen kısımlarda, bu cihetten hâsıl olabilecek tenezzül varidata ham
letmek mümkün değildir. Çünkü: 

8 emsaline tâbi iken 6 emsaline indirilen kısımlar üzerinde münakalât ve hasılat derecesi umum 
münakalât ve hasılata nazaran 0, 091,5 emsaline tâbi iken (i emsaline edvardan kısımlar üzerin
deki münakalât ve hasılat ise 0,909 olduğuna ve bu itibarla ( 54 631 196 ) liraya baliğ olan 
İ930-1931 senesi hasdatınm ( 4 209 580 ) lirası beş emsalli kısımlara, ve mütebakisi olan 421 420 
lirası da sekiz kısımlara isabet edeceğine göre 1931-1932 senesi münakalâtında tenezzül vaki olduğu 
kabul edilmiyerek, münakalâtın bir evvelki senekiııiıı aynı olduğu farzedildiği halde, 1931-1932 
senesi varidatı: 

4 209 580 X 1. 20 = 5 051 500 
421 420 X 0. 75 = 316 100 

5 367 600 Lira olması lâzım gelirdi ki bu, 
hakikatten pek uzaktır. 

Haydarpaşa, İzmit, Adapazarı, Eskişehir, Konya, Ankara, Afyon ve Adana gibi en mühim sekiz 
istasyonun 1930 ve 1931 senelerinin ilk on aylarındaki bilet satışları adedi berve.çhizirdir: 

1930 1931 ( Haydarpaşa ve Ankara banliyöleri hariç 

Mart 
N san 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
I . Teşrin 
II. Teşrin 
1. Kânun 

83 
71 
90 
71 
68 
68 
71 
84 
78 
60 

187 
798 
341 
979 
957 
940 
672 
529 
853 
737 

50 
82 
74 
63 
64 
61 
61 
64 
51 
45 

775 
064 
237 
868 
656 
203 
292 
790 
601 
548 

750 993 620 034 

({örülüyor ki, 1931 senesinde 1930 za nisbetle mahsus bir tenezzül temayülü mevcuttur. Hu 
tenezzül % 17,18 nisbet indedir. 

Bu tenezzül tamamen bu mahallerden satılan bilet ücretleri emsalinin 5 ten 6 ya iblâğı netice
sidir, denemez. Çünkü, ayni emsalin carî olduğu ilk beş aylık bilet adetleri arasında % 13-14 nis-
betinde bir tenakus vardır. 

Bu temayül 1929 senesindenberi devam etmekte olup hattâ 1930 senesinde bu istasyonların bilet 
adetlerinde bir evvelki seneye nisbetle % 41 nisbetinde bir tenezzül müşahede edilmişti. 

Bu tenakustaki temayülü başlıca buhrana atfetmek icap eder. 
8 emsalinden 6 emsaline inen, yani ücretlerde 1930 derecesinde tenzilâta mazhar olan hatlardaki 

belli başlı istasyonların yolcu adetlerinde de tenakus görülmesi bu müddeayı takviye edecek ma
hiyettedir. 

Filhakika, bu hatların belli başlı istasyonlarından olan Yozgat, Yahşihan, Kırıkkale, Yerköy, 
Kayseri, Şarkışla, Sivas, Tavşanlı, Değirmisaz istasyonlarının 1930 - 1931 senelerinin ilk on ayla
rında sattıkları ve aşağıda nıünderiç bilet adetleri bu tenakusu göstermektedir. 
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Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 

Ağustos 
Eylnl 
I . Teşrin 

II. » 
I. Kânun 

930 
5 511 
6 896 
6 850 
4 700 
4 149 

•4 '374 
5 163 
6 701 
4 276 
3 831 

28 

24 
52 

106 

345 
451 

931 
3 170 
7 085 
4 522 
2 968 
3 406 

4 089 
4 259 
4 884 
3 607 
3 419 

21 

20 
41 

15İ 

258 
409 

Ayni emsalin cari olduğu aylarda tenezzül nisbeti 0,24 ve emsalin indirildiği aylarda ise 0,17 dir. 
10 aylığın yekûnunda 0,2.1 tenezzül vardır. Görülüyor ki, bu hatlarda ücretlerde %25 nisbetin-

de bir tenzilât yapılmış olduğu halde bile bilet adetlerinde pek mahsûs derecede bir tenezzül var
dır. Bu tenakus tamamen, kamyon rekabetinin ş ddetlenmesine de atfolunamaz. Çünkü kamyon re
kabetinin en çok icrayi tesir edebildiği aylar haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayları ve bu ayların 
tenezzül nisbeti 0,17 olup vasati tenezzül nisbeti olan 0,21 den % 4 noksandır. 

Ayni mütalea beş emsalden altı emsaline çıkarılan hatlar için de varittir. 
Filhakika, yukarıdaki Haydarpaşa Adana . . . ilâ. sekiz istasyon bilet satışlarının, rekabetin en 

müessir olduğu haziran - eylül aylarına ait miktarları arasındaki tenakus % 11 i tecavüz etmemekte 
olup umumî tenakustan % 5 noksandır. 

Hulâsa, bu tenezzül temayüllerinde kamyon rekabetlerinin tesiri görülmekle beraber, en kuvvetli 
âmil olarak buhran dolayısile işlerin ve binnetice yolculuk kabiliyetinin ve bizde keyf için seya
hat pek mahdut olup en çok iş için seyahat edilegeldiğinden, yolculuk ihtiyacının da azalmış olma
sı gösterilebilir. 

1.9:32 - 1933 senesinin ne gibi iktisadî müessirat altında geçeceğini tayin güç olmakla beraber 
buhran tahaffuf eylediği halde senei âtiyede devam edebilecek tenakus temayülünün Samsun hattının 
Sıvasa ve Tavşanlı hattının Balıkesire raptı ve Ulukışla - Kayseri arasında irtibat tesis ve Malatya 
hattının ilerlemesi yüzünden inzimam edecek yolcu münakalâtı sayesinde ve temenni olunduğu veçhi* 
le, otobüs ve kamyonlar hakkında |1] kanunî tedabiri muktaziye alındığı takdirde varidatın 1931 -
1932 senesi varidatına nisbeti e tezayüt edebileceği tahmin olunabilir. 

[1] Otobüs ve kamyonlar, şimendiferler yibi kontrol altında bulundurulamadığı için kaçakçılığa ve 
binnetice varidatı Devletin ziyama daha m ümit olmak bilcümle malzeme ve mevaddı müstehlike si 
hariçten tedarik edilmek seyrüseferleri emniyet altınei'cdınmetmeık fennî tathirat ve tanzifatları temin 
edilememek itibarile malî, iktisadî, idarî ve içtimaî bir çok mahzurları delidir. 

Ycdnız şimendiferleri bile beslemekten pek uzak olan mevcut münakalât için şimendiferlerin müna
kale hududu dahilinde ve muvazi istikametlerde lüzumsuz olarak ikinci bir vasıta istimali serveti m.İl-
liyenin israfı yibi diğer çok mühim bir mahzur tevlit etmektedir. 

Nakliyat veryisi, muntazam etinerer, sıhhî ve fennî takayyiidut yibi şimendiferlerin tâbi olduğu 
tekâliften azade olan otobüs ve kamyonlar, şimen lif erle yayrimüsavi şerait ed tında rekabet etmek
tedirler, 

Otobüs ve kamyon münakalât mm şimendiferlere, muvazi istikametlerde meni ile bunun ancak nakil 
ihtiyacı şimendiferlerle temin cdilemiyen mahalhrehasrı ve bu hususun da meüî, idarî, sıhhî ve fennî 
nokteti nazardan bir nizamnameye raptı elzemdir. 
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Mtiltesik hatlarla Samsun - Sivas hattında % 4 bir tczayüdü kabul ve diğer hatlar varidatında bir 

tebeddül olmıyaeağı farzedilerek 1932 - 1933 senesi yolcu vai'idatı ( 4 815 000 ) lira olarak tahmin 
edilmiştir: 

Seyri hafif 

Beyni hafif hasılatının kısmı küllisi mültesık hatlar seyri hafif hasılatını teşkil eylediğinden, 
yapılan tetkikat yine bu hat üzerinden teksif edilmiştir. 1929-1930 ve 1930-1931 seneleri mültesık 
hatlar ürerinde sev i'i hafif emtia münakalâtın] gösterir cetvel berveçhi atidir: 

1929- 1930 
Ton adedi 

373 569 
25 936 
201 521 
170 102 
371 623 
...19.7 6.50 
968 778 

Ton k. 
76 571 919 
11 891 782 
60 240 325 
75 491 441 
135 731 766 
54 211 526 
279 406 993 

1930- 1931 

Hasılat 
3 180 321 
152 036 

1 158 831 
1 646 733 
2 805 564 

543 128 
6 681 049 
152 919 

Mültesık hatlar 
Umumî tarife 
Sülüs tarife 
Zahire 
Diğer tarifeler Hususî tarife 
Yekûn 
İnşaat dairesine ait 

319 583 
35 305 
266 758 
133 53? 
400 290 
358 638 
213 816 

69 543 859 
18 897 947 
119 276 499 
50 625 100 
169 901 599 
36 942 439 
295 285 844 

2 904 028 Umumî tarife 
257 348 

1 683 000 
1 212 623 
2 895 623 
369 793 

6 426 792 
207 069 

Sülüs tarife 
Zahire 
Diğer tarifeler 
Yekûn 
İnşaat dairesine ait 

Hususî tarife 

İşbu cetvelin tetkikinden müsteban olacağı veçhile 1929-1930 senesine nisbetle 1930-1931 sene
sinde umumî tarifeye tâbi nakliyatın tonunda 0,14 tonkilometresi de 0,09 ve hasılatımla 0,086 nis-
betinde bir tenakus husule gelmiştir. 

Adetteki nisbeti tenakusa nazaran tonkilometre hasılattaki tenakus nisbetinin dûn olması eşya
nın 1930-1931 de vasati katettiği mesafenin bir evvelki seneninkine nisbetle daha uzun olmasından 
ileri gelmektedir. 

Zahireden gayri hususî tenzilâtlı tarifelere tâbi nakliyatta ton adedine nisbetle tonkilometre 
tenakusunun fazla olması eşyanın 1930-1931 senesinde bir evvelki seneye nisbetle vasati olarak da
ha dûn bir mesafe kateylemelerinden ileri gelmektedir. Hatta tenzilli tarifede daha kısa mesafe
lerde vukubulan nakliyatta daha az miktarda tenzilât düşmesinden dolayıdır ki hasılattaki tenezzül 
nisbeti tonkilometrede tenezzül nisbetine nazaran % 5 kadar noksandır. 

Devlet demiryolları ve bu husus mültesık hatlar için büyük bir ehemmiyeti haiz olan zahire 
nakliyatına gelince : 

Bunda 1930-1931 senesindeki feyzübereket dolayısile ton adedinde 0,32 ve tonkilometrede nis-
beten daha fazla vasati mesafe katedilmiş olmak dolayısile 0.7 fazlasile 0,49 ve hasılatta 1930 se
nesi ağustosundan itibaren fazla tenzilli tarifenin tatbik edilmesi ve vasati mesafenin uzaması | 1 | 
dolayısile tonkilometreye nisbetle 0,15 noksan ile 0,31 derecesinde bir tezayüt hâsıl olmuştur. 

fil Malûm olduğu, veçhile zahire tarifesinde, mesafe uzadıkça tenzilât nisbeti çoğalmaktadır, 
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İnşaat idaresine ait nakliyatta ise ton adedindeki 0,45 nisbetiııdeki tezayüde mukabil tonkilo-

metre ve hasılatta yüzde 77 noksanile 0,32 nisbetinde bir tenakus husule gelmesi 1930-1931 senesi 
nakliyatının vasatî olarak bir evvelki seneye nîsbetle pek kısa mesafe katetmis olmasından ileri 
gelmektedir. 

Sülüs tarife ile nakliyat hasılatında 0,40 nisbetinde bir tezayüt görülmektedir. Yekûn itibarile 
ise ton adedindeki 0,25 tezayüde mukabil tonkilonıetrede 0,07 tezayüt ve hasılatta 0,03 e karip bir 
tenakus görülmektedir. 

Sülüs tarifeli nakliyat ile inşaat idaresine ait nakliyat, hattın ticarî mutat nakliyatından ibaret 
olmayıp asıl nazarı dikkati eelbetmek lâzımgelen nakliyat tam tarifeli nakliyat ile hususî tarifeli 
nakliyattır. 

Görülüyor ki zahire nakliyatı hariç olmak üezere umumî tarifeli nakliyat hasılatında 0,086 ve hu
susî tarifeli nakliyat hakkında 0,27 tenezzül vardır.. 

Feyzübereket gibi tabiî kuvvetlere pek yakından merbut olan zahire istihsal ve nakliyatında gö
rülen tezayüt olmamış olsa idi, umumî hasılatta büyük bir nisbette tenakus görülecekti. 

Henüz hitama ermiyen 1931 - 1932 senesi hakkında elde katî ve tam erkam mevcut olmamakla 
beraber elde mevcut bazı mütalealara istinaden ve kıyas tarikile zahire müstensa olmak üzere di
ğer nakliyatta da ayni tenakus temayülünün vücudu keşfolunabilir. 

Mültesık hatların 1930 - 1931 seyri hafif nakliyat ve hasılatı hakikiyesile malûm olan ilk yedi 
aylık varidatına ve nakil harekâtına göre tesbit edilebilen 1931 - 1932 senesi seyri hafif varidatını 
gösterir cetvel berveçhi zirdir: 

9 3 0 - 1931 
2 904 028 

257 348 

2 895 623 
369 793 
207 000 

6 633 861 

1 683 000 
1 212 623 

1931 - 1932 
3 330 000 

300 000 

3 820 000 
300 000 
250 000 

8 000 000 

Umumî tarife 
Sülüs tarife 
Zahire 
Diğer hususî 

2 750 000 
1 070 000 

tarifeler 

Hususî tarife 
İnşaat 
Müteferrika 
Yekûn 

Sülüs ücretli nakliyatla inşaat nakliyatı ve müteferrik varidat miktarları, kısmen de hattın mu
tat varidatını teşkil etmemeleri dolayısile, şayanı ehemmiyet olmadığından, en ziyade nazarı dik
kate alınması lâzımgelen nıkat, mamul eşyadan mürekkep olan umumî tarifeye tâbi eşya nakliyatı 
ile başta zahire ve un olmak üzere kereste, malzemei inşaiye, maadin ve mahrukat gibi eşya nak
liyatına inhisar eden hususî tarifeli nakliyattan mütevellit hasılat miktarlarıdır. 

Görülüyor ki, zahire nakliyatı bu sene hemen pek nadir tesadüf edilen bir miktara baliğ oldu
ğundan bundan mütevellit hasılat yine feyizli senelerden addolunabilecek olan geçen seneye nîs
betle ( 0,70 ) e yakın bir tezayüt göstermiştir. 

Umumî ve hususî tarifelerle yapılan zahireden gayrı eşya nakli hasılatına gelince; burada mah
sus bir tenakus müşahade edilmektedir. Vakıa, umumî tarife ile vukua gelen nakliyat varidatında 
bir tezayüt görülmekte ise de bu tezayüt, münakalâtın tezayüdünden değil 1931 senesi temmuzundan 
itibaren bu nevi münakalâtın kısmı azamı üzerine (5) yerine (6) emsalinin tatbikından yani üc
retlerde % 20 nisbetinde yapılan zamdan mütevellittir. 

Eğer bu zam olmasa idi hasılat % 20 noksanile ( 2 775 000 ) liraya inmek lâzımgelirdi. 
Bu tenakuslar, ahval dolayısile devairi resmiye ve müessesat dahil olduğu halde umum memleket 

istihlâkinin ve ihracat imkânının azalmış olmasının tabiî bir neticesidir. 
Bu ahvalin gelecek sene de lehte değişeceğine şimdilik bir delil görülememekte ve nisbeten şiddet-
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leneceğ ve bu nevi münakalâtın gelecek sene de ayni azalma temayülleri göstereceği varidi hatır ol
maktadır. 

Nadiren vaki bu senek i kadar yüksek bir feyiz ve bereketin mütevaliyen ayni kesafette devamı 
pek görülmüş hususattaıı olmaması ve kış zeriyatıııııı geçen seneninkindeıı pek dun bulunması ve bütün 
ümidin pek emniyetbahs olmıyan yaz zeriyatına münhasır bulunması dolayısilc gelecek sene zahire 
nakliyatında ııisbî bir tenakus ihtimali vardır. 

delecek sene Ulukışla - Kayseri iltisak hattının inşası ve Balıkesir hattının işletmiye açılması ve 
Samsun hattının Sıvasa raptı ile bu hattın kısırlıktan mehmaemken kurtulması neticesinden iıızi 
manı edebilecek yeni münakalatla zahire ve diğer eşya münakalâtındaki bu tenakus temayülünün 
açacağı boşluğun dolacağı pek varit görülemediğinden hasılat tenakusunun önüne, zahire istihsal ve 
naklinde fazla bir noksan hâsıl olmamak şartileyabancı memleketlere çıkarılacak zahireler istis
na edilerek diğer zahire nakil ücretlerine lâakal €/<r25 derecede bir zammın icrası ve yolcu bah
sinde de zikredildiği veçhile denıiryollara muvazi istikamette toplu eşya ve insan taşıyan komyon 
ve- otobüs rekabetinin tamamen kaldırılması suretile geçilebileceği muhtemel görülmektedir. |1J 

Umumî hatların diğer varidatına gelince: 
Seyri seri hasılatının, mesaj er i tarifesi revacmm gittikçe artması sayesinde tezayüt edeceği; 

anahat münakalâtile beslenen limanlarda ise bir az tenakus ve muhtelife |2] ve bagajda da bir az 
yükselme hasıl olacağı esasatı üzerine varidat bütçesi muhammenatı ( 16 069 000 ) lira olarak tes-
bit edilmiştir. 

Bu tahmine ait müfredat kıyasa medar olacak diğer senelere ait tahakkukatla beraber aşağıya 
dercedilmiştir: 

)-930 
080 653 
929 908 
591 017 
739 233 
439 645 
080 456 
577 651 
138 093 
793 200 

930 - 931 
4 809 970 
211 171 
646 436 

7 195 444 
453 137 

13 316 158 
614 719 
101 067 

14 031 944 

931 - 932 
4 631 000 
182 000 
766 000 

8 679 000 
506 000 

14 764 000 
750 000 
90 000 

15 604 000 

Muh 
932 
4 

8 

15 

15 

16 

ammenat 
1-933 
815 000 
208 000 
815 000 
679 000 
551 000 
189 000 
700 000 
80 000 

969 000 
100 000 
069 000 

fi] 1890 numaralı Devlet demiryollarının 1931 senesi bütçe kanununun 9 uncu maddesi mu
cibince Mudanya iskelesinin, tahsil edilecek resminin yansı de mir yollara ve diğer yarısı da beledi
yeye verilmek ve iskeleye ait tamirat masrafı da müuasafaten taksim edilmek şartile demiri follarına 
devri muamelesi şimdiye kadar yapılamamıştır. Hattı mezkûrun hasılatı umumiye sindeki tena
kus temayülü ancak bu suretle bertaraf olunabilir. Hattı mezkûr varidatı umumiyesi gecen senenin 
ayni olarak tahmin edilmiş ve bu tahminde kanun mukt azasının artık gelecek seneye kadar tatbik 
edileceği hususu âmil olmuştur. 

f2] Başlıcası tahmil ve ihraç olmak üzere tatili edevat, kantariye, icar bedelleri, edevatı teçhizi-
ye, komisyonlar, ziraat satışları, işletme ve zabıta cezcdeerı, ardiye ilâh dan mütehassıl varidat. 

Yolcu 
Bagaj 
S. seri 
S. hafif 
Muhtelif 

H. P. Limanı 
Derince 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 14 - V - 1932 

M. No. 115 
Esas No. 1/252 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1932 malî senesi bütçe kanun lâ-
yihasile esbabı mucibesinin ve lâyihaya merbut cetvellerin Büyük Meclise takdim edildiğine dair 
olan Başvekâletin 24 şubat 1932 tarih ve 6/438 numaralı tezkeresile merbutları encümenimize havale 
buyurulmuş olduğndan Nafıa vekili Beyefendile Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum mü
dürü Bey hazır bulundukları halde encümenimizde mütalea ve tetkik olundu. 

Müdürü umumî Beyden alınan izahattan sonra idarenin bütçe noktai nazarından umumî vaziye
tinin ve faaliyetinin tetkikine geçildi. 

Anadolu demiryollarının işletme umuru Devlet tarafından idare edilmeğe başlandıktan sonra bir 
taraftan mevcut hatlar üzerindeki yolcu ve eşyayı ticariye nakliyatının artması ve diğer taraftan şebeke
nin tevessüü dolayısile Haydarpaşadaki merkezî teşkilâtı genişletilmiş, fazla olarak da muhtelif esbap 
ve telâkkilerle işletme umurunun merkeziyetle idaresi usulü terkedilerek Ankara, Konya, Kayseri 
ve Samsnda birer işletme müfettişliğ ihdas ve her müfettişlikte merkez teşkilâtile az çok mütenazır 
olmak üzere yol, cer, hareket, hasılat, malzeme, muhasebe, sıhhiye, hukuk daireleri ve kalemleri teşkil 
olunmuştur. 

Merkeze meribut teşkilâta zaman ile vüsat verilirken şebekenin işletilmesinde iktisadî hedef ve 
gayeler nazardan uzak tutulmamak ve vacibürriaye bir esas olarak kabul edilme-K lâzımgelirken bu ci
het tam bir itinaya mazhar olamamış ve iddia edildiği veçhile yeniden inşa olunmakta bulunan hat
ların muhtaç olacağı personeli yetiştirmek üzere küçük personel kadroları bu ihtiyaçların dahi üstüne 
çıkacak derecede geniş tutulmuş, deva ir teşkilâtı da böyle bir mazerete istinaf ettirilmesi mümkün ola-
mıyacak derecede büyütülmüştür. 

Bilâhare işletme müfettişlikleri ihdas edildikten ve bu müfettişliklerde dahi merkez teşki
lâtının az çok mütenazırı bulunan teşkilât yapıldıktan sonra işletme umurunun rasyonel bir tev-
zia tâbi tutulması ve bunun neticesinde merkez teşkilâtının daraltılması icap ederken bu cihet te
min olunamamış ve işletme umuru ağır masrafları istilzam eden bol teşkilât ve personel içinde boğu
lup kalmıştır. 

Yeniden inşa edilip peyderpey işletmiye açılacak olan hatlarımızın sermaye faiz ve amortismanı 
dahili hesap edilmediği halde dahi masraflarını koruyabilmeleri iktisadî inkişaflara tâbi bulunmak 
dolayısile bir zaman için mümkün olamıyacağı mülâhazası dahi nazara alınırsa Devlet bütçesine bu 
cihetten tahmil edilecek külfeti azaltmak için işletme teşkilâtımızın başka memleketlerdeki teşki
lâtla mukayese edilerek oralardaki mikyaslara göre değil onların çok dununda kalan mikyas
lara ve fevkalâde tasarruf kâr gayelere göre yapılması zaruret hükmünde bulunduğu halde inşaat 
ile işletme ayrılarak işletme işleri ayrıca idare edilmeğe başlanıldıktan sonra 1931 teklif kadroları 
üzerinden encümenimizce yapılan 565 ve 1932 bütçe kanunu lâyihasına merbuten teklif 
edilen kadrolar üzerinden yapılan 943 memur ve müstahdem tenzilâtına rağmen kalan personel es
ki hatlarda artan trafik ihtiyaçlarına, yeniden açılmış ve 1932 senesi zarfında, açılacak hatlarla 
birlikte bütün şebekeyi idareye kifayet edebilecek bir hadde kalmıştır. 

Encümenimiz işin teknik ihtiyaçlarını tam bir isabetle takdir ve tayin eylemek mevkiinde bu
lunmadığı için hizmetlere hiç bir suretle halel gelnıiyeceği hakkında idarenin dahi temina
tını alarak kadrolar üzerinde yukarıda kaydeylediğimiz neticeye varan tenkihatı yapmakla iktifa 
eylemiş ve idarenin esaslı teşkilâtında tadilât icrasına gitmekten şimdilik tevakki etmiştir. Hemen 
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ilâve edelim ki gerek gecen sene yapılan tenzilât ve gerek 1932 malî senesi kadro la r ında teklif ey
lediğimiz tenkihat ile işletme işlerini tedvir eylemiş ve önümüzdeki sene de tedvir eylemeği deruhde et
miş bulunan hali hazırdaki idareye, (yani 1931 senesinden başlıyan idareye) bir takdir hissesi ayırmağı 
da madelet icabından addederiz. 

İdarenin teşkilât itibarile dahi tetkikile mevcut teşkilât kanununun bu günün ve memleketimizin 
hakikî icaplarına göre tadili ve henüz tamamen halledilememiş bulunan tarife mesailinin halli için 
icabında müdiri umumî salâhiyetile dahi istihdam olunabilecek yüksek ihtisası haiz bir ecnebi müte
hassısı celbedilmesi hususunda 1931 bütçe kanununun 13 üncü maddesile Hükümete salâhiyet veril
mişti. Şahsı taayyün etmiş ve gelmek üzere bulunduğuna Nafıa vekili Beyin izahatile ıttıla hâsıl ey
lediğimiz bu mütehassısın celbi için mevcut olan salâhiyetin 1932 senesinde dahi devamını zarurî 
bulmakla beraber işin tacili için tevessül edilmesi lâzımgelen tedbirlerin alınmasını dahi lüzumlu gör
mekteyiz. Şurasını dahi ehemmiyetle kaydedelim ki ecnebi mütehassısın yapacağı tetkikata zamimeten 
idare faaliyetinin, memleketimizin hakikî ihtiyaçlarına intibakı ve umumî Devlet bütçesi muvacehe
sindeki vaziyeti noktai nazarından ihtiyaçlara çok yakından temas edebilecek mevkide olan alâkadar 
ve mesul zevat taraf ından ayrıca tetkikat icra edilmesini dahi iki taraflı tetkikatm mukayesesile daha 
salim neticelere varılabilmek ve encümenimizin bu baptaki tetkikatmı teshil eylemek mülâhazasile fay
dalı ve hatta zarurî görmekteyiz. 

Teşkilâtta tadilât cihetine gitmek hususundaki tevakkimizin esbabı mucibesini yuka rda arz ve 
izah eylemiştik. Ancak bu vadide ıslahı acil ve kolay olan bir ciheti kaydetmeği de lüzumlu addede
r iz: idarenin malzeme stoklarını ihtiva eden malzeme mağazalar ının yanı başında yol malze
me ambar lar ın ın dahi mevcudiyeti anlaşılmıştır . Diğer servisler iht iyaçlarını temin için resen 
malzeme mağazalar ına müracaat e tmekte o lduklar ından yolun ayrıca ambar teşkilât ı yapa rak ekse
riya iht iyaçtan çok fazla malzemeyi münhas ı ran kendi emrinde bulundurmas ı diğer servislere ve 
muhtelif mahal lerdeki atölyelere lüzumlu olan bu kabîl malzemenin mağazalardan temin edilemiye-
rek yeniden mu'bayaat yapılmasını istilzam e tmekte ve ayrıca da fazla memur istihdam edilmek su-
retıle fazla masrafı mucip olmaktadır . Bu cihetin ıslahına tevessül edilmesini lüzumlu addeyleriz. 

İdarenin malî vaziyeti. - Devlet demiryolları ve limanları idarei um ilmiyesi 1931 malî senesi bida
yetinde ikiye ayrı larak inşaat kısmı Nafıa vekâletine raptedilmiş ve işletme kısmı ise Devlet demir
yolları ve liımanlan işletme umum müdür lüğü namı altında teşkil olunan bir umum müdürlüğe 
devredilmişti. Bu suretle 1930 senesi bilançosuna istinaden işletme idaresinin 1931 malî senesi büt
çesi tanzim edilerek Büyük Meclisin tasvibine arzedilmişti. Bu bütçe masrafına nazaran 2 824 340 
liralık bir fazla i varidat gösteriyordu. Bilâhare tatbikat esnasında bilançonun yanlış ter t ip olunduğu 
anlaşılmış ve idarenin Devlet hazinesine tediye etmesi lâzımgelen 3 167 500 liralık fazlai varidatın 
tahakkuk etmesi şöyle dursun varidatı masrafını korumağa bile kâfi gelmemiş ve bunun neticesi ola
rak 752 000 liralık munzam tahsisat vermeğe ihtiyaç; görülmüş, nakliyat vergisinin hâsılı olarak 
hazineye verilmesi lâzımgelen mebaliğ tesviye edilememiş fazla olarak da idarenin muamelâtı nakliye
sini kolaylaştırmak, münasip zamanlarda stok iddihar edebilmek ve senesi zarfında kapatılmak 
üzere 1931 senesi bütçe kanunile 1 000 000 liraya kadar istikraz akti hususunda idareye verilmiş 
olan salâhiyet dahi istimal olunmuş ve fakat Ziraat bankası tarafından idare namına açılan bu kre
di kapatı lamıyarak 1932 senesine devredilmiştir. 

idareyi bu vaziyete sürükliyen 1930 senesindeki muhasebe dairesini mazur görmek mümkün 
değildir. Netice itibarile idarenin nakliyat vergisinden iiazinei maliyeye 550 000, Ziraat bankasına 
1 000 000, teminat olarak tevkif olunan yüzde onlardan müteahhit lere ve saireye 300 000 lira ki 
ceman 1 850 000 liralık borcu tahakkuk etmiştir. 

Bu borcun tedricen itfası için bazı tedbirler düşünülmüş ve bütçe kanununa bazı hükümler 
konmuş ise de mukabilinde bütçeye tahsisat konulması imkânı bulunamamıştır . (Jayri mümkünü 
yapmak takatin fevkinde olmak dolayısile hiç bir zaman teklif edilmezse de işleri idare etmekte 
tasarrufkâr bir zihniyetin, imkânın müsait olduğu hududa kadar varılmak suretile, aşar ve tezahü-
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rafını görmeği' istemak te bu »ünün şeraitine göre haklı bir taleptir. Bu noktai nazardan idarenin 
önümüzdeki sene zarfında memnuniyet bahş netayiee varacağını ümit eder ve idarenin teşkilât ka
nununun meclisi idare yerine kaim olan müdürler encümenine blânçoları tasdik eylemek hususunda 
vermiş olduğu salâhiyeti nazarı itibare alarak blânçolarda vaki olacak hatalardan dolayı bu encü
mene de bir mesuliyet hissesinin isabet edeceğini hatırlatırız. 

Arzeylediğimiz salifüzzikir umumî mülâhazalardan sonra bütçe kanun lâyihasile merbutu olan 
cetvellerin tahliline geçiyoruz: 

Birinci madde — Bu maddede işaret edilen ( A ) cetveli idarenin masraf tertipleri hak
kındaki tekliflerini ihtiva etmektedir. Bu tertipler için teklif olunan tahsisat miktarları eneümeni-
mizce birer birer tetkika tâbi tutulmuş ve aşağıda arzeylediğimiz neticelere varılmıştır: 

Evvelâ - Muhtelif maddelerin matuf bulundukları hizmetlerin birbirlerine olan alâka ve müna
sebetleri itibarile iyi bir tasnife tâbi tutulmamış bulundukları nazarı dikkati celp eylemiş ve bu 
alâka ve münasebetler gözetilerek bunların fasıllar içindeki tasnif tarzı değiştirilmiştir. 

1 inci faslın 1 inci daimî memur ve müstahdemler maddesinde teklif olunan 4 346 000 liralık 
tahsisat, işletmeğe yeniden açılacak hatlara lâzımgelen personel ipka edilmek suret il e kadrolarda 
yapılan tenkihat dolayısile hesap olunan yekûna göre 266 000 lira noksanile 4 080 000 lira olarak 
kabul edilmiştir. Bu faslın ikinci muvakkat memur ve müstahdemler maddesinde teklif olunan 
250 000 liralık tahsisat bilhassa ayni zamanda varidat dahi temin eden ve geçen seneki tahsisatı
nın kifayetsizliği dolayısile munzam tahsisat verilmesini istilzam etmiş bulunan tahmil ve tahliye 
işlerinde genişliği temin eylemek üzere 225 000 lira olarak kabul olunmuştur. 

1931 senesi bütçesine merbut kadrolar dolayısile açıkta kalacak memurlara verilecek tazmina
tın maaş ve ücret tertiplerinden verilebileceğine dair bütçe kanununa bir hüküm konulmuştu. En
cümenimiz bu tazminat tahsisatının ayrı bir maddede görülmesini daha muvafık bulmuş ve birinci 
fasılda açılan 3 üncü maddeye ( açıkta kalan memurlar tazminatı ) namı altında 50 000 liralık 
tahsisat kabul eylemiştir. 

2 inci faslın 1, 2, 4 ve 5 inci maddeleri için teklif olunan tahsisatlar cüzî tadilâtla ve Avrupa-
da tahsilde bulunan talebeye verilen şehrî tahsisat Devlet hesabına teknik mekteplerde tahsil eden 
diğer talebeye verilen şehrî tahsisat miktarına göre tediye edilmek şartile kabul olunmuştur. 

Bu faslın üçüncü mektep masrafları üzerinde tevakkuf edilmiştir. İdarenin Eskişehirde bir aile 
mektebi mevcuttur. Bu mektebin 51 i leylî olmak üzere 200 kadar talebesi, 20 000 lira masrafı ve 
o kadar da muallim ve müstahdemin ücreti vardır. Bu mektep ilk mektep olmak dolayısile masarifi 
umumiyenin vezaifinden bir kısmını idarenin kendi üzerine alması mahiyetinde görülmüş ve istilzam 
eylediği masarif te çok fazla bulunmuştur. Mamafih ara istasyonlarında merkezlerden uzak olarak 
yaşamakta bulunan memur çocuklarının tahsil ihtiyacını dahi nazara alarak kurulmuş bulunan bu 
müessesenin jMne bu ihtiyaca hasredilmek üzere sadece bir pansiyon halinde idare edilmesi ve bu 
suretle kadrosundaki personel maaşlarının hemen tamamen tasarruf edilmesi encümenimizce muvafık 
bulunmuştur. 

Memleketimizde mevcut hayır cemiyetlerinden Maarif cemiyeti muhtelif yerlerde bu nevi pansi
yonlar idare eylemekte bulunduğuna nazaran bu cemiyetin bu işlerdeki tecrübesi nazarı dikkate 
alınarak bu pansiyonun dahi Maarif cemiyetine devredilmesi ve bir intikal devresi olmak itiba
rile 1932 senesinde bu iş için cemiyete 20 000 lira verilmesi münasip görülmüştür. 

Ancak Eskişehir'deki ilk mekteplerin halen idarenin mektebinde mukayyet bulunan talebeyi isti
ap edememesi ihtimali dahi derpiş edilmiş ve bu hususta esaslı tetkikat yapmağa dahi zaman 
müsait bulunmamış olduğundan bu ihtimal varit olduğu takdirde bir sene müddetle mektepte ted
risat dahi yapılabilmek üzere Maarif cemiyetine ayrıca 10 000 liralık yardım temin edilmesi mu
vafık bulunmuştur. 
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Bu suretle bu mektebe ait tahsisattan 20 000 ve ikinci ihtimalde de 10 000 liralık bir tasarruf 

temin edilmiş olacaktır. 

3 üncü fasıldaki harcirah tertibi memur ve müfettişler harcırahı olarak ikiye ayrılmış ve teklif 
olunan tahsisat yekûnu aynen kabul olunmuştur. 

4 üncü idare masrafları faslının 1 i nci kırtasiye ve matbu evrak, mecmua bedeli maddesinde 
teklif olunan 110 000 liralık tahsisat yapılan tetkikat neticesinde idarenin Haydarpaşadaki mat
baasının şeddi ile tab'a müteallik işlerini Devlet matbaasında veya daha müsait şerait teklif eden 
diğer matbaalar varsa o matbaalarda yaptırması daha ziyade tasarruflu görülmüş olduğundan 30 000 
lira tenzilde 70 000 lira olarak kabul olunmuştur. 

(î inci maddede görülen müteferrik masraflar için 28 500 liralık teklife mukabil 20 000 lira 
kabul olunmuş ve ayrıca temsil masrafı olarak teklif edilen 2 000 lira tayyedilerek misafirlerin ka
bulünde işbu 6 inci maddeden sarfiyat yapılabilmek üzere bir kayit ilave edilmiştir. 

Faslın 2 inci maddesi 5 000 lira noksanile ve diğer maddeleri aynen kabul olunmuştur. 

5 inci faslın 1 inci kilometre tazminatı için teklif edilen 330 000 lira yapılan tetkikat neticesin
de işin 2f>0 000 liralık tahsisat ile idaresinin mümkün olduğu anlaşıldığından o miktara indirilmiş, 
2 inci mebani icarı ve memurin ev kirası için teklif edilen 50 000 liralık tahsisat ta idareye ait ve
ya kira ile tutulacak binalarda meccanen ikamet etmek hususunda mevcut geniş ve ölçüsüz hü
kümler bütçe kanun lâyihasının 11 inci maddesile teklif eylediğimiz tahdidat dolayısile 30 000 li
raya indirilerek kabul olunmuştur. 

3 ve 4 üncü maddeler ihtiyaca göre ve 5 inci madde aynen kabul olunmuştur. 

6 inci işletme masrafları faslının 1 inci mebani, muharrik ve müteharrik edevatın mahrukat. 
tenvirat ilâh masrafları maddesinde teklif olunan 2 520 000 liralık tahsisat arzedeceğimiz 
mülâhazat dolayısile 520 000 liralık tenzilâtla 2 000 000 lira olarak kabul olunmuştur. 

Bu maddede en büyük yekûn teşkil eden kömürdür. İdare şimdiye kadar yıkanmış ve (rekom-
poze) denilen kömürü kullanmakta ve bu kömürde yapılan münakaşalarda hemen münhasıran 
Ereğli şirketinin üzerinde kalarak idareye tonu .13,70 liraya ve nakil ve sair masraflarla birlikte 
.15 liraya mal olmakta idi. Yapılan tetkikat neticesinde ayni kömürün, bir mütevassıtın elinden 
geçtiği halde İzmir - Kasaba demiryolları şirketine tonu takriben 1,5 lira noksanına mal olduğu 
anlaşılmıştır. 

Ayni zamanda Derince limanına kadar nakli de demlide eden Ereğli şirketinin nakliye masa
rifi olarak beher ton fiatına zammeylediği miktar da istiksar edilmiştir. Dürüst görülemiyen bu 
vaziyetlerin esaslı bir t et k ika tâbi tutulması için İktisat ve Nafıa vekili Beylerin nazarı dikkati 
celbedilmekle beraber sif tesellüm yerine fob tesellümün yani Zonguldakta tesellümün tercih edil
mesi kararlaştırılmış ve bundan başka rekompoze kömür istimalinin tahdidi ile idarenin teklifi 
veçhile çok daha ucuza mal olan Lingit, Ereğli havzasının Tuvenan denilen kömüründen ve re
kompoze kömürden bir mahlutun ve ayrıca kok kömürünün tecrübe edilmesi muvafık görülmüştür. 
Encümenimiz istimal olunan kömür noktai nazarından daha ekonomik neticelere vardığı söylenen 
Rumeli şimendiferleri işletme şirketinin bu hususta tatbik eylediği tedbirlerin tetkik edilmesini 
dahi ehemmiyetle tavsiyeye lâyık görmektedir. 

tşte bu suretle temin edilebilecek tasarruflar ile dir ki bu madde üzerinde vekâlet ve müdüri
yeti umumiyenin de muvafakatile 520 000 lira gibi mühim bir tenzilât icrası mümkün görülmüştür. 

Faslın 2 inci muharrik ve müteharrik edevat tamiratı ve tathiratı maddesi için teklif olunan 
1 350 000 lira yerine fidanlıklar masrafı dahi ayrılarak 1 260 000 lira ve 3 üncü hat, köprüler, 
telgraf hatları ile sair vesaitin tamir ve tecdidi maddesi için teklif edilen 2 088 800 lira yerine 
1 830 000 lira, 4 üncü fevkalâde sel tahribatı maddesi için teklif edilen 80 000 lira yerine 20 000 
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İirâ, 5 inci mebani tamiratı maddesi için teklif edilen 17Ö 000 lira yerine 140 OÖOİira, 8 inci 
kaza ve ticarî eşya haşarat ve zayiat tazminatı maddesi için teklif edilen 10 000 lira yerine 5 000 
lira ve 7 inci madde de teklif veçhile aynen kabul olunmuştur. 

Bilhassa nazarı dikkati celbeden ve mühim yekûnlarla ifade olunan bu tasarruflar uzun tetkikat 
neticesinde idare ile mutabık kalarak varılmış olan neticeleri ifade etmektedir. 

7 inci fasılda dahil olan fidanlıklardan hakikîihtiyaca tekabül edenlerinin müdür ve fen me
murlarından maada personeli ile masarifi bu fasılda toplanmış ve mühim tasarruflarla 28 650 lira 
olarak kabul olunmuştur. 

Tesisat ve tevsiat masrafları namı altında teklif olunan 544 000 liralık masraf tahlil edilmiş Hay
darpaşa garının tamiratından kalan 60 000 liralık borç ile Hayctarpaşadaki silonun elek 
tertibatını tevsi için lâzım olan 50 000 lira Haydarpaşa iskelesinde yapılacak hat için 
50 000 lira ve Ankara - Beylikköprü hattının tecdit ve tahkimi için lâzımgelen 
140 000 liralık masrafları ve bundan başka Toros tünelinin tahkimi için lâzımgelen 
80 000, Haydarpaşa garında yapdacak geçit köprüsü masarifine iştirak hissesi olarak 
50 000, Erzurum hattının ahşap travesleri için 70 000 liralık masarifi ve Ankara garına margiz 
inşası bedelini ihtiva eylediği anlaşılmıştır. Bu sarfiyatın ilk dört kalemi, Haydarpaşa garının 
tahmil ve tahliye kudretinin tevsii ve tamiratı mütemadiye masraflarının tenkisi noktai nazarın
dan encümenimizce muvafık bulunarak kabul olunmuş ve bunlar ayrı maddeler halinde gösterilmiş
tir. Bütçenin darlığı dolayısile Toros tünelinin tahkimi için ayrıca tahsisat konamamış, bunun ida
renin dahi kabul eylediği veçhile tamirata ait umumî fasıldan tedricen yapılması ve diğerlerinin 
tamamen tehiri münasip bulunmuştur. 

Diğer fasrilarda dahil bulunan masraflar tasarruf gayesi istihdaf edilerek az çok tenzilâtla kabul 
olunmuş ve bu suretle idarenin bilûmum masarifini ihtiva eden ( A ) cetvelinin teklife nazaran 
16 614 500 liraya baliğ olan yekûnu 2 049 139 liralık bir tasarrufla 14 565 36.1 liraya indirilerek 
tesbit edilmiştir. 

Varidat bütçesinin tahliline geçmeden şu cihetleri de işaret eylemeği faydalı görmekteyiz: Muh
telif istasyonlarda mevcut olan tartı- cihazlarının gösterdikleri miktarlar arasındaki mühim tefa-
vütlerden şikâyet edilmektedir. . . . 

Bu tefavütleri bertaraf etmek üzere hiç olmazsa mühim sevkiyat yapan bir kaç istasyona otoma
tik kantarlar konması muvafık olacaktır. Filvaki bu.iş için bütçeye ayrıca tahsisat konamamış ise 
de bunun tasarrufatın müsait olduğu nisbette tedricen ikmaline ehemmiyet verilmesini bilhassa tav
siye ederiz. 

Bundan başka idarenin sıhhî teşkilâtına merbut eczanelerde bulundurulacak eczanın kadrosu 
dahi henüz yapılmamıştır. Bu kadronun en kısa bir zaman zarfında yapılması ve bu kadro hari
cindeki ecza ve mualecatın mubayaasında 100 liradan az maaşlı memurlara ait olanlar bede
linin idare tarafından ve 100 liradan fazla maaşlı memurlara ait olanlar bedelinin de bizzat bu me
murlar tarafından tesviye edilmesinin usul ittihaz olunması muvafık görülmüştür. Bu cihete idare
nin nazarı dikkatini celbederiz. 

Lâyihanın 2 inci maddesi - Bu maddede işaret edilen (B) cetveli idarenin varidat tertipleri 
hakkındaki tekliflerini ihtiva etmektedir. 

Encümenimiz bu cetvelde dahil varidat fasılları üzerinde ayrı ayrı tetkikat yapmış ve muhtelif 
varidatın geçmiş senelerdeki seyir cihetlerini ve önümüzdeki senenin iktisadî şeraite nazaran 
arzeylediği ihtimalleri dahi bu günün verdiği imkânlar dahilinde nazarı dikkate alarak, cetvelin 
tetkikinden anlaşılacağı veçhile umusmiyetle varidat fasıllarında teklife nazaran mühim noksanlar 
ifade eden miktarlar kabul eylemiştir. 
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Bununla beraber encümenimiz varidatın tezyidine matuf ve hali hazırda üzerinde tevakkuf edil

mesi mümkün olan tedbirleri dahi gözden geçirmeği ihmal etmemiştir. Bu cümleden olarak idarenin 
teşkilât kanununun verdiği salâhiyetlere istinaden verilen ve adedi lüzumundan çok fazla artmış 
bulunan paso ve meccani seyahat permileri hakikî icaplara göre tahdit edilerek ve yukarıda dahi 
işaret edildiği veçhile idareye ait binalarda nıeccanen ikamet etmek salâhiyetleri dahi taksir oluna
rak hem Devlet varidatının tenakusunu intaç eden küçük büyük muafiyetlerde gösterilmesi 
lâzımgelen imsak ve itinayı mahsusa nazarı dikkat celbedilmiş ve hem de idareye bir miktar fazlai 
varidat teminine çalışılmıştır. 

Bundan başka 1931 senesi bütçe kanununun 9 uncu maddesi mucibince safi varidatının nısfının 
idareye ait olması lâzımgelen Mudanya iskelesi varidatının tahsili hususuna hükümetin ehemmi
yetle nazarı dikkatli celbedilmiştir. 

Bu suretle varidat yekûnu teklif olunan 16 069 000 liralık miktara nazaran 1 514 000 noksanile 
14 555 000 lira olarak tahmin ve tesbit edilmiştir. 

Encümenimizin ıbu şekli mesaisi neticesini hulâsa etmek lâzmıgelirse şunu arzedebiliriz ki -teklif olu
nan masraf ve varidat yekûnlarına nazaran idarenin 1932 bütçesi 545 500 liralık bir açık arzetmek-
te iken hem varidat rakamları imkân dahilinde muhayyel olmaktan kurtarılarak daha hakikî had
lere irca edilmiş hem de idare bütçesi mütevazin bir hale getirilmiştir. 

Lâyihanın 3 üncü maddesi - Bu maddede işaret edilen (C) cetveli idare teşkilâtında mevcut 
daimî memur ve müstahdemlerin kadrolarını ihtiva etmektedir. 

Bu cetvelde dahil bulunan kadrolar üzerinde encümenimizce yapılan tetkikat neticesinde ve 
hizmetlere halel gelmiyeceği hakkında idarece verilen teminat üzerine kanaat hâsıl olduktan 
sonra tahsisat itibarile 306 350 liralık :bir yekûn ifade eden 943 memur ve müstahdemi ik ta
sarruf ed i] mistir. 

1932 teklif kadrosundan tenzil edilen 943 memur ve müstahdemden 460 adedi esasen münhal 
oslan memuriyetlere ve 150 adedi de ücretleri masraf tertiplerinden verilecek kısma ait olup bu 
vaziyete göre filî kadrodan yapılan hakikî tenzilât miktarı 333 memur ve müstahdemden iba
rettir, 

Lâyihanın 4 üncü maddesi - 1931 senesinde olduğu gibi aynen kabul olunmuştur. 

Lâyihanın 5 inci maddesi - Devlet demiryolları idaresinin malî vaziyeti dolayısile yukarıda arz 
ve izah eylediğimiz borçlarına mukabil 1932 senesi masraf bütçesine tahsisat koymak imkânı bu
lunamamıştır. 

.Esasen acık olan ve varidat rakamları da tamamen kabili tahakkuk olmıyan bu bütçeyi mütevazin 
bir- hale getirmek hayli zahmetli olmuştur. Ancak hizmetler her türlü tasarruf imkânlarına müra
caat edilerek büyük bîr itina ve sıkı bir murakabe altına alındığı takdirde mühim tasarrufların te
min edilebilmesi de imkânsız değildir. Bu mülâhaza ile gerek bu borçların kısmen olsun ödenebilmesi 
ve gerek bîr miktar stok tutulması ve nihayet imkân bulunursa Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım şirketlerinin kıymetçe çok düşkün olan hisse senetleri satın alınarak 
faiz tediyat miktarının tedricen azaltılabilmesi için idareye bu maddede yazılı olan salâhyetlerin 
verilmesini muvafık görerek maddeyi buna göre tadilen kabul eylemiştir. 

Lâyihanın altıncı maddesi - Mudanya iskelesinin varidatına dair olan bu madde 1931 bütçe 
kanununun 9 uncu maddesinde mevcut olan hükmü tekrar mahiyetindedir, (feçen sene tatbik edil
mediği anlaşılan bu hükmü kanuninin 1932 senesi zarfında ihmale uğratılmıvarak tatbik edilmesi 
hususuna Hükümetin ehemmiyetle nazarı dikkatini celbeyi eriz. 

Lâyihanın 7 inci maddesi - Bu madde idareye muamelâtı naktiyesinin tedviri, geçmiş seneler 
muamelâtından mütevellit borçlarının tediyesi velOO 000 liralık bir kıymete kadar stok iddihar 
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edilmesi için Maliye vekâletinin kefaletile bir buçuk milyon liralık istikraz akt ine salâhiyet ver
mektedir. Hecen senenin bütçe kanunile verilen bir milyon liralık istikraz salâhiyetinin ne su
retle istimal edildiğini yukarıda arzeylemiştik. Encümenimiz idarenin 1932 senesi için teklif eyle
diği 3 milyon liralık salâhiyeti işleri hakikî ölçülere irca- etmek zarureti dolayısile kabul etmemiş ve 
bunun 1,5 milyon liraya kasrını ve bütçe açığını kapatmak hususunda istimal edilememesini 
muvafık görerek maddeyi buna göre tadilen kabul eylemiştir. 

Lâyihanın 8 inci maddesi - Açıkta kalacak memurlara verilmesi esas itibarile kabul olunmuş 
bulunan tazminatın idare bütçesinin darlığı dolayısile 1931 senesine nisbetle daha dar hududa irca 
edilmesi zaruret i hâsıl olmuştur. Bundan başka verilen tazminat açıkta kalacak memura diğer 
bir iş buluncıya kadar bir yardım mahiyetinde olduğundan idareden ayrıldıktan sonra derhal ve
ya kısa bir müddet zarfında. Devlet teşkilâtında bir vazifeye tayin olunanlardan açıkta geçecek 
her ay ve küsuru için bir nısıf maaş hesabile istihkak kesbedecekleri tazminat miktar ından fazlası
nın istirdat edilmesi bütçeye mevzu tazminat tahsisatının darlığı dolayısile zarurî görülmüştür. 
Bu farklarla madde 1931 senesi bütçe kanununda mevcut tazminat maddesinin umumî hükümleri 
dahilinde kabul olunmuştur. 

Lâyihanın 9 uncu ve 10 uncu maddeleri - Yukarıda ikinci maddenin tahlili dolayısile kısaca 
arzeylcdiğimiz veçhile trafikin artmasına rağmen varidatın tenakusa doğru seyretmesi dolayısile 
encümenimiz varidatı mümkün mertebe korumak için hali hazırda alınması mümkün olan tedbirler
den hiç birini ihmal etmemiş ve bu mcvanda Devlet demiryolları şebekesi üzerinde meecanen veya 
tenzilâtlı ücretle seyahatleri dahi tahdit eylemeği zarurî görmüştür. 

Bu maksada göre gerek Devlet hizmetlerinin icabatını ve gerek beynelmilel teamülleri nazaraı 
dikkate alarak tanzim eylediğimiz (D) işaretli cetveli kanun lâyihasına raptederek Lmumî Heyetin 
tetkik ve tasvibine arzeyliyoruz. 

Lâyihanın 11 inci maddesi - Encümenimiz, bir taraftan masrafı ve diğer taraf tan varidat ı alâka
dar etmek dolayısile Devlet demiryolları idaresine ait olan binalarda meecanen ikamet hakkile 
idare tarafından kira ile tu tu lup memurlara mesken olarak bina tahsisini işin zarurî icaplarına 
hasretmeği dahi muvafık bulmuştur. Bu itibarla hareket, cer, yol ve atelye teşkilâtında dahil 
olupta hattın ve seyrüseferin emniyeti ile a lâkadar olup icabında müdahale etmek ve vazife gör
mek üzere emre amade bulunmaları lâzımgelen memurlara meecanen ikametgâh tahsis edilerek bun
lardan gayri memurlardan idareye ait binalarda otursalar bile kira alınması esasına göre tedvin 
olunan bu madde lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Maddenin metninde kâfi vuzuh ve izahat bulunduğundan bu hususta daha geniş bir tahlile lüzum 
görülmemiştir. 

Lâyihanın 12 inci ve 13 üncü maddeleri - Devlet demiryolları ve limanları işletme teşkilâtında 
dahil bulunan memurların terfileri teşkilât kanununun verdiği salâhiyete istinaden umumî ida
re encümeni taraf ından tanzim edilen tal imatnameye tevfikan yapılmaktadır . Bu tal imatnamede 
memurlar için dereceler ve her derece dahilinde de kademeler tesbit edilmiştir. Terfide esas kı
dem olmakla beraber bir derece dahilinde bulunan kademeleri , kıdeme bakı lmıvarak a t la tmak husu-
sunda dahi encümene salâhiyet bırakılmıştır. Bu salâhiyetin tatbikında şikâyetleri mucip olacak 
hallere tesadüf edilmiş ve diğer taraftan maaşları yükseltmek suretile fazla sarfiyat vukuuna mey
dan verilmesi ihtimalleri tahassul etmiştir. Encümenimiz, terfilerin idarede ahengi muhafaza edecek 
daha salim esaslara raptedilmesi için tadile muhtaç gördüğümüz idarenin teşkilât kanununda 
yeni hükümler derpiş edilmek üzere 1932 malî senesi zarfında yalnız kıdem esasına göre yapılması 
ve şikâyetleri mucip olmuş ıbulunan terfilerin müdürler encümenince yeniden gözden geçirilerek 
adalet ve hakkın icaplarına muvafık olmıyarak yapılmış olanlar varsa bunların kıdem esasına irca 
olunması maksat ve gayesi ile 12 inci maddeyi yeniden tedvin ederek Lmumî heyetin tasvibine ar-
zeyİçmeği muvafık bulmuştur. 
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içinde bulunduğumuz malî zaruretler Devlet memurlarının terfi ve kıdem zamları için 1931 malî 

senesinde yapıldığı gibi 1932 malî senesi için de tahdidi hükümlerin vazını istilzam edecek mahiyette 
bulunduğundan bu hususta Büyük Meclisçe kabul buyurulacak ahkâmın Devlet teşkilâtından yalnız 
bir kısmına hasredilmesini encümenimiz muvafık bulmamıştır. Bu itibarla demiryolları memurlarının 
dahi bu hususta alelûmum memurların tâbi olacakları ahkâma tâbi tutulması için 13 üncü madde ted
vin edilerek lâyihaya ilâve olunmuştur. 

Lâyihanın 14 üncü ve 15 inci maddeleri encümenimizce tedvin edilerek lâyihaya ilâve edilen bu 
maddelerin esbabı mucibesi yukarıda 1 inci madde dolayısile masraf bütçesi hakkında yaptığımız tah
lillerde arz ve teşrih edilmişti. Tasarruf gayesini istihdaf eden bu hükümlerden idarenin Haydarpa-
şadaki matbaasının 1932 mali senesi zarfında işletilmemesine dair olanların, hudutsuz bir şekilde 
artmakta bulunan resmî matbaaları mümkün olduğu kadar birleştirmek hususunda Meclisi Âlice izhar 
olunmuş bulunan temayüllere muvafık bulunduğunu ayrıca kayit ile iktifa ediyoruz. 

Matbaanın makine teşkilâtının şimdilk muhafaza edilmesi hakkındaki hükmü vazetmekten maksa
dımız resmî matbaalar hakkında esaslı bazı tertibatalınmakta bulunduğu Maliye vekili Bey tarafından 
ifade edilmiş olmasına nazara bu hususta takarrür edecek olan esaslara göre hareket edilmesini ve 
matbaanın dağıtılmasında istical edilmemesini temin içindir. 

Lâyihanın 16 inci maddesi - Bu madde, Devlet Demiryolları idaresinin muhtelif hizmetleri meya-
nında bütçe ile muayyen ve sabit tahsisatla idare edilmeğe müsait, olmıyanları hakkında mütehavvil 
tahsisat derpiş etmek üzere muhasebei umumiye kanununun 48 inci mddesinin bu husustaki ahkâmına 
mütenazır olarak tedvin ve lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın 17 inci maddesi - Bu madde, yukarıda umumî mütaleatımız ıneyanmda dahi temas edil
diği veçhile Devlet Demiryolları teşkilâtının tetkiki, tarife işlerinin tanzimi için icabında nıüdiri 
umumî salâhiyetile dahi istihdam edilmek üzere bir ecnebi mütehassısın celbine 1931 malî senesi 
bütçe kanunile Hükümete salâhiyet verilmişti. Bu mütehassısın taayyün eylediği ve fakat henüz 
memleketimize gelmemiş bulunduğu Nafıa vekili Beyin encümende verdiği izahattan anlaşılmış 
olduğundan önümüzdeki sene zarfında işe başlanması zarurî olan bu mütehassıs hakkında 1931 büt
çe kanununda mevcut olan hükümlerin 1932 senesizarfmda cari olmasını temineıı lâyihaya ithal edil
miştir. 

Lâyihanın 18 ve 19 uncu maddeleri - Bu maddeler teklif veçhile aynen kabul olunmuştur. 

Arz ve izah eylediğimiz şekilde baştan başa çok esaslı bir tetkika tâbi tutularak encümenimizce 
yeniden hazırlanmış bulunan lâyihayı Umumî heyetin yüksek tasvibine arzeyleriz. 

Reis 
Gümüşane 
/ / Fehmi 

Erzurum 
Aziz 

Kayseri 
A. Hilmi 

Rs. Vr. 
Konya 

K. Hüsnü 

Giresun 
Kâzım 

• 
Kırklareli 

Şevket 

M. M. 
Konya 
K. Zaim 

İsparta 
Mükcrrem 

Manisa 
Turgut 

Kâ. 
Tokat 
Süreyya 

İstanbul 
Sadettin 

Niğde 
Faik 

Aksaray 
A. Süreyya 

Sivas 
Rama 

Ankara 
Y. GaUp 

Sivas 
M. Remzi 

Çorum 
Mustafa 

Yozgat 
S. Sırrı 

Elâziz 
//. Tahsin 
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Devlet Demiryolları ve limanları igi&tıne umum mü4*irlüfjünim 1932 
malı senesi büt^e karnin lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Devlet Demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğünün 1932 malî senesi ma
sarifi için merbut (A) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere ( 16 614 500 ) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr müdüriyetin 1932 malî 
senesi zarfında cibayet edeceği varidat merbut 
( B ) işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 
( 16 069 000 ) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — İşletme umum müdürlüğünün 
1932 malî senesi daimî memurin ve müstahdemin 
kadroları merbut (C) cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — İşletme umum müdürlüğü tara
fından işletilmekte olan demiryollar, limanlar ve 
iskelelerin bütün varidat ve hasılatı bunlara mah
sus kanunlar ve nizamlar dairesinde tahsil olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı demiryolları 
için 1929 bütçesine merbut (C) işaretli tarife ah
kâmı 1932 malî senesinde dahi tatbik olunur. Bu 
tarifede tenzilât icrasına 
tardır. 

Nafıa vekili salâhiyet-i 

MADDE 5 — Bütçenin ücret ve masraf kısım
larından yapılacak tasarrufla Anadolu, - Mersin -
Tarsus, Adana, - Haydarpaşa liman, rıhtım ve Sam
sun sahil demiryolları hisse senedi ve tahvilâtı mu
bayaasına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 6 — Mudanya iskelesinde tahsil edile
cek rüsumun % 50 si İşletme umum müdürlüğünce 
Mudanya belediyesine verilir ve iskeleye ait ta
mirat masrafının nısfı da mezkûr belediyeden tah
sil olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Devlet Demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğünün 1932 malî senesi ma
sarifi için merbut (A) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 14 565 361 liralık tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 1932 malî 
senesi zarfmda cibayet edeceği varidat merbut (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 14 555 000 lira 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr müdürlüğün 1932 malî 
senesi daimî memur ve müstahdemleri ile vesaiti 
nakliye kadroları merbut (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Umum müdürlük tarafından iş
letilmekte olan demiryollar, limanlar ve iskelele
rin bütün varidat ve hasılatı bunlara mahsus ka
nun ve nizamnameler dairesinde tahsil olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı demiryolları 
için 1929 bütçesine merbut (C) işaretli tarife ah
kâmı 1932 malî senesinde dahi tatbik olunur. Bu 
tarifede tenzilât icrasına Nafıa vekili salâhiyettar-
dır. 

MADDE 5 — Umum müdürlük, bütçenin ücret 
ve masraf kısımlarından yapılacak tasarruflar ve 
her ayın 1931 malî senesinin mütenazırı olan ayına 
nisbetle fazlai varidatının % 80 ni tecavüz etmiş 
miktarile kısmen 1931 senesinde emanet hesabına 
alınan nakliyat vergisi borçlarile müteahhitlerin 
% 10 lardan mütevellit matluplarını ve idarenin 
faizli, faizsiz diğer borçlarını ödemeğe ve kısmen 
stok iddihar etmeğe ve Anadolu, Mersin - Tarsus 
Adana ve Samsun sahil demiryolları ile Hay
darpaşa liman ve rıhtım şirketleri hisse senedatı ve 
tahvilâtı mubayaasına mezundur. 

MADDE 6 — Umum müdürlük, Mudanya is
kelesi hasılatı umumiyesinden tamirat ve işletme 
masrafları çıkarıldıktan sonra kalacak safi hasılatın 
nısfım Mudanya belediyesine verir. 
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MADDE 7 — İşletmenin 1932 bütçe açığının 

kapatılması ve geçen seneler muamelâtından mü
tevellit borçlarının tediyesi ve ( 500 000) liraya 
kadar stok ittiharı için işletme umum müdürlüğü 
üç milyon liraya kadar kısa vadeli istikraz aktine 
ve bankalar nezdinde hesabı cariler küşadına Ma
liye vekili de bu istikraza kefalete mezundur. 

MADDE 7 — İşletmenin 1932 malî senesi mu
amelâtı naktiyesinin tedviri ve geçmiş seneler 
muamelâtından mütevellit borçlarının tediyesi ve 
100 000 liralrk bir kıymete kadar stok iddiharı 
için İşletme umum müdürü bir buçuk milyon liraya 
kadar kısa vadeli istikraz aktine ve bankalar nez
dinde hesabı cariler küşadına Maliye vekili de bu 
istikraza kefalet etmeğe mezundurlar. 

MADDE 8 — Bu kanuna merbut ve 3 üncü 
maddede işaret edilmiş bulunan kadrolar dolayısile 
açıkta kalacak memur ve daimî müstahdemlere be
her tam hizmet senesine mukabil şehrî maaş ve üc
retlerinin bir nısfı miktarında tazminat verilir. 

Masraf tertiplerinden ücret alıpta açıkta ka
lacakların tazminatları kendi tertiplerinden veri
lir. Bunlardan umumî, demiryollar idaresi de da
hil olmak üzere mülhak ve hususî bütçelerle bele
diye bütçelerine dahil bulunan teşkilâtta vazife 
alanlar eski vazifelerinden hıfikâk tarihile yeni 
vazifelerine mübaşeret tarihi arasında açıkta geçe
cek her aya mukabil yalnız bir nısıf maaşlık taz
minata istihkak kesbederler. Aldıkları tazminatın 
mütebakisini idareye iade etmekle mükellef tutu
lurlar. Açıkta geçen müddetin on beş günden faz
la olan kesirleri tam ay itibar olunur. 

Hizmet mebdei: 

Anadolu - Bağdat hatları için (Haydarpaşa 
mıntakası hariç) 25 mart 1920, 

Haydarpaşa mıntakasından hat ve limanla bir
likte Anadolu - Bağdat hattı ve Haydarpaşa liman 
ve rıhtımı idaresine iltihak edenler için 25 kânu
nusani 1923, 

Mersin - Tarsus - Adana hattı için 5 temmuz 
1929, 

Erzurum - Sarıkamış - Kars hattı için mezkûr 
hatta ve diğer Devlet hatları için inşaat 
ve işletme umum müdürlüğü veya Devlet de
miryolları ve limanları umumî idaresine intisap 
tarihinden başlar. 

Bu tazminat 1 inci faslın 3 üncü maddesinden 
verilir. Memur ve daimî müstahdemler kadrola-

| rında inhilâl edecek vazifelere yeniden memur ve 
müstahdem tayininde açıkta bulunanlar meyanın-

I dan sicillerine göre evsafı lâzimeyi haiz olan talip
ler tercih edilirler. 



! MADDE 9 — Devlet demiryolları şebekesi üzerin
de 1932 malî senesi zarfında ücretsiz veya tenzilâtlı 
ücretle seyahat etmek hakkını haiz olanlar mer
but (D) işaretli cetvelde gösterilenlerden ibaret
tir. Devlet' demiryolları ve limanları idarei umu-
miyesinin teşkilât ve vezaifine dair 23 mayıs 1927 
tarih ve 1042 numaralı kanunun 24, 28, 30 ve 34 
üncü maddeleri ile bu kanunu muaddil 1 haziran 
1929 tarih ve 1483 numaralı kanunun 8 inci mad
desinin eşhas nakliyatına dair olan hükümleri 
1932 malî senesi zarfında tatbik edilmez. 

1042 numaralı kanunun 25 ve 32 inci maddeleri 
ile 21 - VI -1930 tarih ve 9623 numaralı icra Ve
killeri Heyeti kararnamesinin hükümleri bakidir. 

MADDE 10 — Devlet demiryolları şebekesi 
üzerinde ücretsiz olarak seyahat etmek hakkını 
haiz olan memurlara vazifeleri dolayısile şebeke 
üzerinde vaki olacak seyahatlerinde yalnız seya
hat yevmiyesi verilerek yol masrafı verilmez. 

Vagon servisle seyahat eden müfettiş ve me
murlara seyahat ve tevakkuf müddetleri ne olursa 
olsun yol masrafı ve ikamet yevmiyesi verilmez. 
Yalnız seyahat yevmiyesi verilir. 

MADDE 11 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme idaresine ait olan binalarda kirasız ola
rak ikamet etmek hakkını haiz olan ve ikamet ma
hallinde idareye ait bina bulunmaması dolayısile 
kirası idare tarafından verilerek kendilerine ika
metgâh tahsis edilebilecek memur ve müstahdemler 
merbut (E) cetvelinde gösterilenlerden ibarettir. 

Ancak idare tarafından kirası verilmek sureti-
le ikamete tahsis edilecek binaların kirası ayda 
on beş lirayı geçemez. Geçtiği takdirde fazlası bi
nanın mukimine ait olur. 

îdareye ait binaların müsait bulunmaması do
layısile bu cetvelde gösterilen memur ve müstah
demlerden gayrisinin ikametine tahsis olunacak 
binaların mukimlerinden Maliye ve Nafıa vekâ-
lotlerince tensip edilecek miktarda kira alınır. Bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında 
alınacak kira miktarlarının tesbit edilmesi mecbu
ridir. 

Demiryollarının resmî işlerine elverişli olan bi
nalar hizmete tahsis olunur. Hizmette kullanılmı-
yanlar kiraya verilir. 

I Bu madde hükmüne muhalif olan mevzuat 1932 
malî senesi zarfmda ^tatbik edilmez. 



MADDE 12 — Devlet demiryolları ve limanlan 
umumî idaresinin teşkilât ve vezaifine dair 23 
mayıs 1927 tarih ve 1042 numaralı kanunu muaddil 
1 haziran 1929 tarih ve 1483 numaralı kanunun 
6 inci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden tertip 
edilmiş olan talimatnamenin kıdemden gayri esbap 
dolayısile memurları terfi ettirmek hususunda mü
dürler encümenine verdiği salâhiyet yeni teşkilât 
kanununun neşri tarihine kadar istimal edilmez. 
Memur ve müstahdemlerden ayni derece dahilinde 
kademe terfiine mazhar olanlar müdürler encüme
nince tetkik edilerek kademe terfileri için muayyen 
olan müddeti ikmal etmemiş olanlar eski kademele
rine irca olunur. 

MADDE 13 — Devlet demiryolları ve limanlan 
işletme umum müdürlüğü teşkilâtına dair bulunan 
memurların kıdem ve terfi zamları hakkında 1932 
malî senesi umumî bütçe kanununun muvazenei 
umumiyeye dahil Devlet memurlarının terfilerine 
dair olan ahkâmına göre muamele yapılır. 

MADDE 14 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme idaresinin Haydarpaşadaki matbaası 
1932 malî senesi zarfında işletilmiyerek idareye 
ait evrakın tabı işleri bedeli mukabilinde Dev
let matbaasına veya daha müsait şerait teklif ede
cek hususî matbaalara verilir. Ancak matbaanın-
makine teşkilâtı şimdilik halile muhafaza edilir. 

MADDE 15 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme idaresinin Eskişehir'deki aile mekte
binin idaresi Maarif cemiyetine devredilmiştir. 
Bu mektep, tedrisatı mekâtibi umumiyede ya
pılmak suretile pansiyon şekline kalbedilir. An
cak mekâtibi umumiye mevcut talebeyi istiap 
edemiyecek halde bulunduğu takdirde mektepte 
neharî talebe dahi kabul etmek suretile tedrisata 
devam olunur. 

Talöbe velilerinden alınmakta bulunan tahsil üc
retinin 1931 senesindeki şerait ve nisbeti üzerin
den tahsiline devam olunur. 

MADDE 16 — Aşağıdaki fıkralarda zikredi
len hizmetlerden her birinin senesi bütçesine 
mevzu tahsisatı kâfi gelmediği takdirde ilâveten 
sarfına lüzum görülecek miktarı tediyeye Devlet 
demiryolları ve limanları işletme umum müdürü 
mezundur. Bu suretle husule gelecek tahsisat 
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MADDE 8 — Bu kanun 1 haziîan 1932 tari
himden muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
MfcHye ve Nafıa vekilleri memurdur: 

28-II-Mafcr.:. 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 

farkı hesaiDi katide ayrıca gösterilir. 
A) Tahmil ve tahliye işleri, 
B) Mahkeme masrafları ve aidat 
C) Semplon ekspresi açığından Türkiye hissesi, 
D) RedjS^ıi;ye t)öötî satışı aidatı. 

MADDE 17 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1931 malî senesi 
bütçe kanununun 13 üncü maddesinin hükümleri 
1932 malî senesinde dahi caTİdir. 

MADDE 18 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

, Da. V. 
: Ş. Kaya 

Mf. V. 
Esat 

\ İS. t M. V. V. 
M. Abdülhalik 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Hilmi 

Ğ. î . V. 
Ali Rana 

Mal. V. 
M. Abdüthalik 

îk. V. 
M. Şeref 

Zr. V. 
Muhlis 

MADDE İ9 — Bu kanunun hükümlerini 
raya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdujr. 

ıc-



Â - CETVELİ 

câ 
Muhassasatın nev'i 

1932 senesi için 

Ücret ve yevmiyeler 

Daimî memur ve müstahdemler 
Muvakkat memur ve müstahdemler 
(Tahmil ve tahliye muvakkat müstahdemini 
ücret ve masrafı dahil ) 
Açıkta kalan memurlara tazminat 

Fasıl yekûnu 

îdare teşkilâtına dahil memur ve müstahdemlere yar
dım 

Müstahdemin elbise bedeline yüzde yirmiyi 
tecavüz etmemek üzere yardım 
Vazife esnasında yararlıkları görülen faal 
hizmet erbabına ve ailelerine ikramiye 
Mektep bulunmıyan istasyonlardaki memur 
çocuklarının pansiyon ücretlerine yar
dım [*] 
Mualecat ve sıhhî imdat kutuları masrafı, 
memurin ve ailelerine sıhhî muavenet ve ce
naze masrafı 
Avrupada tajısil masrafı 
Memurin ve müstahdeminin yüzde beşleri
ne mukabil tasarruf sandığı hissesi 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

4 346 000 

250 000 
0 

4 596 000 

40 000 

30 000 

30 000 

60 000 
23 000 

240 000 
423 000 

4 080 000 

225 000 
50 000 

{mm»-1'**»1'** .-••'Vj(»#w-**ı#' 
4 355 000 

70 000 

35 000 

5 000 

30 000 

50 000 
23 000 

0 
143 000 

20 000 
50 000 
70 000 

[*] Mektep pansiyon halinde idare edildiği takdirde 20 000, mektepte tedrisat yapıldığı takdirde 
30 000 lira verilecektir. 
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05 

0) Muhassasatın nev'i 

1932 senesi için 

Hükümetçe 

talep edilen 

Encümence 

kabul edilen 

5 

6 

îdare masraflan 

Kırtasiye ve matbu evrak, mecmua bedeli 
Mefruşat ve mobilye 
Posta, telgraf ve telefon ücretleri 
i lân masrafları 
Mahkeme masrafları ve aidat 
Müteferrik masraflar (misafir kabul masrafı 
dahil) 
Temsil masrafı 

Fasıl yekûnu 

işletmeden mütevellit idare masrafları 

Kilometre tazminatı 
Mebani icarı ve memurin ev kirası 
Demirbaş tamir, tecdit ve tezyidi 
Zarar ve ziyan 
i ra t getiren emlâk vergileri 

Fasıl yekûnu 

îşletme masrafları 

Mebani, muharrik ve müteharrik edevatın 
mahrukat, tenvirat, yağ ve sair müstehlek 
mevat masrafları 
Muharrik ve müteharrik edevatın tamir ve 
tathir masrafları 
Hat, köprüler, telgraf hatları, liman, rıhtım, 
iskele ve dubalar tamiratı ve yol alât ve ede
vat ve levazımının tamir ve tecdidi 
Fevkalâde sel tahribatı 
Mebani tamiratı 
Elektrikli, elektriksiz işaretler masrafı 
Transit vagonlarının tatili edevat ücreti 
Kaza ve ticarî eşya haşarat ve zayiat tazmi
natı 

Fasıl yekûnu 

110 000 
20 000 

5 000 
5 000 
3 000 

28 500 
2 000 

173 500 

330 000 
50 000 

120 000 
3 000 

_5_000 

508 000 

2 520 000 

1 350 000 

2 088 800 
80 000 

170 000 
40 000 
20 000 

10 000 

6 278 800 

70 000 
15 000 
5 000 
5 000 
3 000 

20 000 
0 

118 000 

250 000 
30 000 

100 000 
2 000 
5 000 

387 000 

2 000 000 

1 260 000 

1 830 000 
20 000 

140 000 
10 000 
20 000 

5 000^ 

5 285 000 
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Tİ 
a Muhassasatın nev'i 

Fidanlıklar masarifi umumiyesi 

Baheivanlar ücreti 
Muvakkat amele ve masarifi umumiye 

Fasıl yekûnu 
Sigorta ücret ve sermayesi 

Masarifi mütenevvia 

Gayri melhuz masraflar 
Beynelmilel şimendiferler kongresine iştirak 
masrafı 
Sempilon ekispresi açığından Türkiye his
sesi 
Hayvan ıslahı cemiyetine yardım 
Hayır müesseselerine » 
Avrupada tetkik masrafı 

F<asıl yekûnu 

10 Düyunat 

Faiz ve aciyo 
Eski seneler düyunu 
Reddiyat ve bilet satışı aidatı ( beyiyeler 
hakkındaki ahkâma tâbidir.) 
Haydarpaşa gar tamirinden borç 

Fasıl yekûnu 
11 Tesisat ve tevsiat masrafları 

Silo tevsiatı 
Haydarpaşa demir iskelesi tevsiatı 
Ankara - Beylikköprü hat tamiri 

Fasıl yekûnu 

1932 senesi için 

Hükümetçe 

talep edilen 

Encümence 

kabul edilen 

54 000 
31 200 
85 200 
20 000 

7 000 

5 000 

3 000 
29 000 
2 000 
2 000 
48 000 

100 000 
2 500 

1 000 
60 000 
163 500 

484 000 

13 650 
15 000 
28 650 
20 000 

5 000 

3 000 

3 000 
0 
0 
0 

11 000 

80 000 
2 500 

1 000 
60 000 
143 500 

50 000 
50 000 
140 000 
240 000 
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Fa

sı
l 

12 

13 

14 

M
ad

de
 

1 

i 

1 

muhassasatın nevi 

Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana hatlan ve Haydar
paşa liman ve nhtım şirketlerinin mubayaa taksitleri 

Ecnebi mütehassısı 

1715 numaraiı kanunun 8 inci maddesi mucibince 
Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek itfa kar
şılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

1932 senesi için 

Hükümetçe 

talep edilen 

3 600 000 

0 

164 500 
16 614 500 

Encümence 

kabul edilen 

3 600 000 

20 000 
• 

144 211 
14 565 361 



B - CETVELİ 
^^asmmtmmâm 

fr 
Varidatın nev'i 

3 

4 

Demiryollar işletme hasılatı 

Yolcu 
Bagaj 
Seyri seri 
Seyri hafif 
Muhtelif 

Fasıl yekûnu 

Liman, nhtım ve iskeleler hasılatı 

Haydarpaşa liman ve rıhtımı 
Derince limanı 
Mudanya iskelesi 

1932 senesi için 

Hükümetçe 

tahmin edilen 

Encümence 

tahmin edilen 

Fasıl yekûnu 

Sıhhiye tevkif atı 

Mütenevvi hasılat 

İstimalden iskat edilen vagon, lokomotif ve 
hurda demirler satışı 
Memurlardan alınacak pansiyon ücreti 
İdareye ait binalardan alınacak icar bedeli 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

4 815 000 
208 000 
815 000 

8 800 000 
551_000_ 

15 189 000 

700 000 
80 000 

0 
780 000 

100 000 

0 

600 000 
150 000 
750 000 
750 000 
450 000 

13 700 000 

650 000 
50 000 
25 000 
725 000 

100 000 

16 069 000 

20 000 
5 000 
5 000̂  
30 000 

14 555 000 



C - CETVELİ 

Memuriyetin nevi Adet Ücret 

ÎDAREÎ MERKEZÎYE 

Umum müdür 
» » muavini 

Umumî kâtip 
Evrak ve dosya müdürü 
Kaleni âmiri 
Memur 

» 
Sıhhiye müfettişi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

600 
500 
250 
177 
166 
128 
115 
100 
250 

11 

Umumî müfettişlik 
Umumî müfettiş 
Müfettiş 

» 
» 

Kâtip 

Yol müdürlüğü 
Yol müdürü 
Yol müdür muavini 
Fen heyeti müdürü 
Mühendis 

» 
» 

Mütehassıs ecnebi mühendis [1] 
Baş ressam 
Ressam 

» 
» 

Mavici 
» 

istimlâk müdürü 
İstimlâk memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
5 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

550 
300 
250 
180 
100 

-

450 
342 
342 
252 
216 
180 
350 
149 
141 
140 
130 
65 
45 

216 
148 

[1] 9 aylık. 
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Memuriyetin nevi 

Memur 
» 
» 

Telgraf müfetişi 
» » 
» » 

Demir köprüler 
Fen heyeti müdürü 
Mühendis 

» 
» 

Demir köprüler atelye müdürü 
Mmtaka mühendisi 

» » 
Merkez fen memuru 

» » 
Mıntaka fen memuru 

» » 
Ressam 
Emniyet tesisatı şube şefi 
Emniyet tesisatı şube şef muavini 
Muhasip 

» 
Memur 
îda r î kalem âmiri 
Memur 

» v 

» 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

24 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 

Üetfe* 

149 
125 
116 
158 
149 
125 

342 
252 
200 
175 
270 
198 
175 
162 
151 
110 
91 

144 
185 
139 
141 
115 
114 
158 
135 
118 
109 

28 

Fidanlıklar müdürlüğü 
Fidanlıklar müdürü 
Muhasip 
Fen memuru 

» 
» 
» 

Cer müdürü 
» » muavini 

Müfettiş > 

Cer mudili iüğü 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 

1 
1 
1 

204 
87 

116 
107 
95 
78 

450 
325 
188 
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Mühendis 
» 
» 
» 
» 

Ressam 
Memur 

» 
» 

Mavlci 

Müdür 
» muavini 

Ticaret müfetti 

Memuriyetin nevi 

Ticaret ve tarife müdürlüğü 

LŞİ 
Tarife müdekkiki 

?> » 

» » 
Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 
» 

Adet 

1 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
4 
1 
1 

~~23 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

250 
175 
150 
145 
110 
128 
125 
100 

93 
59 

400 
300 
225 
139 
135 
120 
175 
128 
118 
100 
80 

11 

Hasılat kısmı (İşletme hasılat kalemleri dahildir) 
Muavin 
Hasılat müfettişi 
Murakıp 

» 
» 
» 

Kalem âmiri 
» » 
» » 
» » 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

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

10 
1 
6 

15 
1 

12 
8 

300 
166 
162 
148 
140 
135 
160 
148 
125 
116 
115 
110 
107 
100 
97 
95 
90 
87 
79 
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Memuriyetin nevi Adet Ücret 

Memur 13 75 
» 21 72 
» 1 70 
» 16 66 
» 2 60 

129 

Maliye ve muhasebe işleri müdürlüğü 
Müdür 

» muavini 
Merkez mesul muhasibi 
Mesul muhasip 

» » 
» » 

Muhasebe müfettişi 
» » 

Baş murakıp 
Murakıp 

» 
Kalem âmiri 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Veznedar 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 

11 
2 
6 
1 
1 
2 

10 
4 
2 
9 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

400 
300 
250 
304 
240 
180 
204 
187 
224 
213 
204 
175 
162 
158 
157 
153 
141 
125 
135 
132 
125 
120 
118 
116 
115 
111 
109 
107 
102 
100 
95 
87 
79 
75 
72 
60 

130 
146 
125 
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Memuriyetin uevi Adet Ücret 

Hareket müdürlüğü 
Hareket müdürü 
Müdür muavini 
Hareket müfettişi 

» » 
istasyon memuru 

» » 
» » 
» » 

Kalem âmiri 
Daire kalem memuru 

» » 
» » 
» —. » 
» » 

Muhabere baş memuru 
Muhabere memuru 

» » 
» » 

Kopyacı 
Müvezzi 

Ser tababet 

Veznedar 1 109 
» 5 100 
» 1 90 
» 1 87 
» 1 75 

Veznedar muavini 1 118 
» » 1 114 
» » 1 100 
» » 1 97 
» » 1 95 
» » 1 87 
» » 1 75 

Mutemet 1 144 
Vezne mukayyidi 1 95 

» » 2 79 
Tahsildar 1 87 
Bekçi - 9 45 

123 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

450 
325 
180 
158 
120 
115 
110 
100 
156 
125 
115 
110 
100 
93 
120 
72 
66 
58 
49 
37 

27 

Başhekim 1 250 
Memur 1 
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Memuriyetin nevi 

Methar müdürü 
Eczacı kalfası 

Ecza methart 

Adet 

1 
1 

Ücret 

153 
70 

Zat işleri müdürlüğü 
Müdür 
Kalem âmiri 

» » 
Memur 

» 
» 
» 
» 

» 

Müdür 
Avukat 

» 
Memur 

» 

Hukuk işleri müdürlüğü 

1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
4 
1 

250 
204 
166 
141 
135 
125 
118 
115 
100 
93 

18 

1 
1 
1 
1 
1 

300 
194 
184 
109 
75 

Müdür 
Memur 

» 
» 

İstatistik müdürlüğü 
1 
3 
2 
1 

224 
107 
95 
79 

Daire müdürlüğü 

Ivlüdür 
Kapıcı 
Telefoncu 
Asansörcü 
Kalorifer ve tamirci 

» » 
Vagon servis hademesi 
Odacı 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
52 

112 
40 
50 
40 
70 
65 
40 
40 



41 

Memuriyet in nevi Adet 

Malzeme ıııüdürlüfjii 
Müdür 1 
Müdür muavini 1 
Murakıp 1 

» 1 
» 1 

Kalem âmiri 1 
» » 1 
» » 1 

Memur 1 
» 2 
» 3 
» 5 
» 1 
» 2 
» 3 

25 

İSLETMELER 

Hukuk müdürlükleri 
Hukuk işleri müdürü 

İşletme müfettişlikleri 
j şletme müfettişi 

» » 
İşletme âmiri 

» » 
Kalem âmiri 

» » 
» » 
» » 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kütüpaııe memuru 
Hademe 

ve kalemleri 
2 
2 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
7 

30 
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Memuriyetin nevi 

Avukat 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Memur 
Hademe 

1) a iı -e n ı e ı n tu iı ı kim "i 
Daire ID omuru 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Zincire i 
Vagon servis hademesi 

» » » 
Silici 
Asansürcü 

Adet 

2 
2 
1 
1 
1 
L 
1 
1 
1 

Ücret 

180 
170 
158 
140 
76 
75 
50 
87 
4.0 

12 

1 

1 
1 
8 
1 
2 
1 

87 
45 
40 
40 
40 
33 
40 
40 

18 

isletme h ek imlikleri 

)oktor 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ftczacı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
2 
o 
4 
6 
1 
2 
1 
1 
8 
2 
1 
14 
1 
1 
1 
1 
t ) 

204 
187 
182 
174 
170 
163 
153 
159 
150 
185 
148 
143 
141 
50 

140 
121 
112 
100 
95 
89 
•M 
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Memuriyetin nevi 

Ezcacı 
» 

Memur 
Eczacı kalfası 

1I astabakıeı 
Pansımancı 
İlenişi ı*o 
Aşei 
Hademe 

» 
Arabacı 

,'İ 

•f 

Tmumî yekûn 

Adet 

1 
2 

15 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
9 
1 
1 
1 
1 

19 
2 
1 

26 
~ 86 

Ücret 

79 
75 

109 
100 
78 
75 
70 
65 
60 
45 

50 
75 
75 
50 
40 
38 
50 

Yol baş müfettişlikleri 

Yol baş müfettişi 
» » » 

Yol âmiri 
Mühendis 

» 
» 
» 

İstimlâk 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hademe 

memuru 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 

288 
270 
225 
224 
198 
179 
148 
166 
140 
109 
97 
95 
87 
79 
75 
40 
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Memuriyetin nevi 

Telgraf fen memuru 
» » » 
» » » 

Telefon tesisat memuru 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Telefon muhabere memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Divizyon mühendisi 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Şube şefi (mühendis) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Şube şef muavini (Atelye şefi) 
» » » 
» » » 
» » » 

Divizyon muhasibi 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
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Memuriyetin neyi Adet Üeret 

Divizyon muhasibi 
» 

Toros 
» 

ambar men m m 
Merkez fon memuru 

» 
Kısım 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
şefi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İhtiyat kısmı şefi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Divizyon hademesi 
Derezinöi' 

» 
» 
» 
» 

Yol gece ve gündüz bekçileri 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

4 
r ) 

1 

1 
1 
I 
1 
1 
4 

14 
1 
<> 

12 
10 

1 
1 

18 
1 
1 
4 
1 

13 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
8 
1 
1 
8 

05 
26 

1 
19 

1 
2 

20 
25 

95 
87 
95 

119 
75 

144 
129 
32ü 
124 
119 
110 
114 
102 
100 
99 
95 
94 
91 
90 
88 
83 
78 
77 

110 
95 
91 
83 
79 
77 
75 
40 
46 
48 
42 
40 
37 
02 
55 
57 
53 
50 
48 
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Memuriyet in nevi Adet 

ol 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

£ eee ve : İ»İUU 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

lüz hekeiU 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

il'İ 41 
14 
2 
94 
5 
42 
44 

:\H 
9 
25 
2 

Yarma, makas, tünel. ,<j,eeit, levekkur ve atelye 
1. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
2 
1 
1 
'> 
1 
2 
1 
5 
• > 
2 

ı:s 
12 
1 
î) 
5 
18 
26 
20 
48 
16 
16 
6 
19 
1 
4 
8 

Cer başın iif e I I işlikleri 
Oer başmüfettişi 1 

» » 1 
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Memuriyetin nev: 

Cer müfettişi 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Mühendis 
» 
» 

Ressam 
» 

Kalem 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

âmiri 
» 
» 

Depo müdürü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Depo kil 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ıtipleri 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

i Adet 

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

38 

1 
2 
1 
2 
1 
5 
1 
2 
4 
1 
2 
2 

~~24 

2 
3 
2 
4 
6 
2 
2 
1 
1 

Ücret 

216 
195 
194 
183 
170 
129 
119 
110 
140 
102 
136 
125 
116 
125 
107 
100 
95 
87 
81 
78 

171 
161 
150 
152 
150 
144 
138 
130 
129 
128 
125 
119 

87 
100 
95 
87 
79 
75 
66 
55 
35 

23 
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Memuriyetin nevi Adet, Ücret 

Hadeı neler 
» 

I>ııvaııtörlor 
» 
» 

B as ma /,• /ı / /,s /: ve, m ak i 11 is 11 e ı • 
Başmakiııist 

» 
» 

Makinistler 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

12 
1 

1?> 

2 
1 
1 
4 

J8 
1 
2 
17 
5 
18 
7 
1 
2 
1 
15 
1 
2 
o .") 
30 
1 
9 
2 
(i 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
1 

40 
38 

(il 
55 

129 
119 
115 
133 
121 
115 
114 
112 
110 
105 
102 
100 
99 
97 
95 
94 
91. 
90 
88 
86 
83 
79 
77 
75 
72 
71 
69 
67 

62 
61 
60 
53 
50 
48 
43 

175 



49 -
Memuriyetin nevi 

Nezaret makinistleri 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

testiler 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Adet 

1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
'2 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

138 
134 
133 
121 
114 
105 
102 
100 
91 
87 
81 
77 
75 
m 

22 
Mezun ateşçiler 3 82 

4 
3 
16 
4 
22 
2 
6 
2 
1 
5 
1 
69 
10 
4 
7 
11 
9 
14 
34 
1 
22 
32 
4 
4 
18 
11 
18 
4 
4 
1 

74 
72 
70 
67 
65 
62 
60 
55 
52 
50 
48 

80 
75 
72 
69 
68 
65 
63 
62 
60 
58 
57 
55 
53 
50 
48 
46 
45 
43 



50 
Memuriyetin nevi Adet Üeret 

Ateşçile 
» 
» 
» 
» 

Gece at< 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

••r 

L'şçileıi .;-, 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Otode rezili şoförleri 
» 
» 
» 

Poıııpa ı 
» 
» 
» 
» 
» 

Pompaei 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

'evizöi'leri 
» 
» 
» 
» 
» 

Lİar 

8 
2 
1 
J 
5 

225 
«> 
•> 
• > >> 
7 
4 
6 
2 

12 
«> 
—1 

4 
1 
2 
1 

58 
2 
1 
1 
1 

.,'•" 5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 

1 
1 
8 

12 
2 
1 
t) 

2 
T 

7 
2 

40 
89 
41 
80 
85 

(H 
57 
58 
52 
50 
48 
47 
45 
43 
42 
40 
85 
:v,] 
30 

88 
80 
72 
46 

100 
90 
86 
80 
75 
27 

74 
68 
65 
68 
59 
58 
57 
54 
58 
52 
50 



- 5 1 -

Memuriyetin nevi Adet tleret.' 

umpacılar 
» 
» 
» 
» 

ağcılar 
» \ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

10; 
1 
13 
1 
2 

. . " 57 
...» w . 

2 
1 
3. 
9 
1 

15 
23 
2 

12 
4 
8 
2 
3 

16 
8 
1 
1 
9 
2 
2 
1 
1 

48 
45 
4:5 
40 
39 

65 
63 
61 
m 
58. 
57 
55 
53 
52 
51 
48 
47 
46 
45 
42 
41 
40 
38 
35 
30 
24 
23 

126 
kçilor 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

)it makinist 

1 
- 2 

10 
1 
2 
() 
2 
2 
1 
1 
1 

30 

t 

53 
50 
45 
43 
42 
40 
37 
36 
35 
33 
22 
20 

77 

Umumî yekûn 871 
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Memuriyetin nevi Adet 

İŞLETMELER HAREKET SERVİSİ 

Hareket başmüfettişi 1 
» » 1 
» » L 
» » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

9 

O 

Hareket müfettişi 2 
» » 1 
» » I 
» » 4 
» » 
» » (i 
» » : î 
» » -1 

Hareket müfettişi muavini I 

.istasyon müdürü 7 
istasyon memuru 1 

5 
27 

1 
()9 
m 
84 
17 
715 

:>,80 

Hareket menııını 4 
» » (>1 
» » 15 
» » 95 

îmtihanlı hareket şakirdi !>0 
205 

(fişe m e m u r u 8 
» » I 
» » 1 
» » 1 

11 
Muhallere basmemuru 



- 5 3 -
Memuriyetin nevi 

Muhabere, 
» 
» 
» 
» . 
» 

Kopyacı 
» 
» 

memuru 
» 
» 
» 
» . 
» 

Hesap ınenıuru. 

B 

Pı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

aşpuv. 
» 
» 
» 

ııvanti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

antöı* 

il' 

:Vdet 

2 
12 

4 
5 
2 
2 

30 
1 
1 
1 
3 
o 
t ) 

6 
2 
4 

4 
5 
2 
4 
7 

17 
56 

1 

1 
1 
6 
2 
1 
2 
1 

17 
12 
9 

50 

Ueret 

77 
72 
66 
61 
55 
50 

77 
«0 
45 

85 
80 
78 
75 
72 
70 
0() 
()5 
«1 
(>() 
5t) 

91 
77 
m 
()1 

80 
76 
75 
72 
m 
61 
55 
45 

94 

Başnıaııevraeı 1 91 
» 3 83 



- 54 
Memuriyetin nevi 

Mauevracı 
y> 

» • , 

>> 
» 
>> 
>>' 
>>, 
» 

let 

2 
1 
1 
.1.5 
19 
4 
o 
4 
16 

üci'el 

83 
82 
80 
72 
m 65 
61 
60 
')•) 

65 

Mane\rraeı muavini 2 52 
» » . 4 45 

Makasçı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bekçi 
» 
» 
» 

54 

Lambacı 2 77 
» 1 (>6 
» ', 4 65 
» 1 60 
» 2 55 
» 2 52 
» 1 47 
» 1 10 

14 

10 
5 
2 
43 
60 
65' 
1 
35 
7 
30 
34 
44 
26 
:67 
• >-> 
() 
4 
11 

60 
57 
55 
53 
52' 
48. 
45 
#; 42; 
40 
38, 
*>r7' 
35 
•>•> '>>'> 

45 
42 
40 
3)8 



55 

Memuriyetin nevi 

•Odacı ve hademe 
» » 

Katar ıııuayene ıııeıuuru 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Katar başıııeınurıı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bagaj kondoktorıı 
» » 
» » 
» » 

Bilet kondoktorıı 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Kondoktor vekili 

öardfren 

Adet, 

59 
6 

65 

1 
1 
5 
1 
2 
10 
1 
1 
13 
3 
6 
18 
4 
31 
10 
8 
45 
28 
168 
3 
1 
48 
22 
74 
1 
4 
37 
33 
46 
53 
11 
10 
195 
23 
13 
178 
5 
30 
8 

Ücret 

40 
38 

118 
115 
110 
105 
100 

100 
98 
91 
90 
85 
83 
78 
77 
75 
72 
66 
65 

76 
70 
65 
60 
• 

75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
45 

57 
54 
52 
48 
45 
43 



- 56 '-
Memuriyetin nevi 

Gardfren 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 

İstasyon kaleni 
» » 
» » 
» » 

memuru 
» 
» 
» 

Derince liman başmemurıı 
Mersin iskele başmemurıı 

Adet 

10 
28 

105 
400 

1 
2 
(•i 

2 
4 

15 
1 
4 
1 
1 
7 
1 
1 

Ücret 

42 
40 
:$8 

120 
J10 
100 
95 
90 

95 
90 
80 
75 

1()5 
140 

limumî yekûn 2260 

HAYDARPAŞA LİMAN YE MUTİ M 
BAŞMÜFETTİŞLİĞİ 

Başmüfettişlik 
Başmüfettiş 1 224 

» muavini 1 170 
Tahmil ve tahliye âmiri 1 102 

Muamelât ve hemhal 
Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
—J 

1 
1 
1 

148 
1 1 ( > 
107 
95 
87 
79 
75 

8 



- 5 7 -
Memuriyetin nevi 

Ücurat halemi 
Kalem âmiri 
Hesap memuru 

» » 
» » 
» » 
» » , i 

Mağazalar kısmı 
Mağazalar âmiri 
Mağazacı 

» 
Muşambaeı 

» 
Sapancı 
Kantarcı 

» 

Deniz kısmı 
Deniz başmemuru 
Kaptan 
Makinist 

» 
Ateşli 

» 

Tayfa 
» 

Mavuna kaptanı 
Dalgıç 

» 
Mavuna taifesi 

Silo kısmı 
Silo makine şefi 
Silo makine şefi muavini 
Silo tesviyeci makinisti 

» » » 
» » » nıuaviııi 
» » » » 
» » » -p 



Momuriyetin nevi Adet İl cret 

Demirci 
işçi. muavini 

» » 
» » 

Vinçliler 
» 
» 

Başbekçi 
Bekçi 

» 
» 
» 

Amele çavuşu 
Su yolcu 
Amele 

» 
» 

Kapıcı 
Telefoncu 
Hademe 

1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 

81 
45 
42 
35 
36 
63 
47 
43 
40 

24 

Müteferrik müstahdem in 

ITmuınî yekûn 

1 
12 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
.1 
4 
5 
1 
1 
2 ' 
40 
113 

45 
45 
42 
40 
39 
38 
36 
68 
36 
60 
45 
37 
45 
45 
40 

MASRAF TERTİBİNDEN ÜCRET ALAN MA
ĞAZA MEMURLARI 

Tesellüm ve sevk vıüdürlüğü 
Müdür 1 187 
Kalem âmiri 
Kimyager 
Memur 

» 
» 
» 
» 1 97 

1 
1 
1 
1 
1 
3 

148 
139 
158 
125 
109 
107 

10 
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Menıuriyetin nevi 

Müstahdemin 
Hademe 
Çavuş '•-.'•;... " 

II aydarpaşa mağazası 
Müdür 
Matbaa müdürü 
Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Müstahdemin 
Bekçi 
Hademe 
Amele 
Şoför •, . : . < * . , , . . 

Eskiselı ir mağazası 
Müdür 
Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 

Müstahdemin 
Bekçi 
Amele 
Hademe 

Konya mağazası 
Müdür 
Kalem âmiri 



- 6 0 -
Memuriyetin nevi 

Memur 
» 
» 
» 

Müstahdemin 
Bekçi 
Hademe 

•.'i Amele 

Ankara mağazası 
;; Müdür 
•'• Kalem âmiri 
' M e m u r 

» 

» 

Müstahdemin 
; Bekçi 

Amele 
Hademe 
Şoför •; . 

Sanı sn n m ağ aza sı 
Müdür 
Memur 

Müstahdemin, 
Bekçi 
Amele 
Hademe 

Erzurum mağazası 
Memur 

» 
» 
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Memuı-iyetin nevi 

Doktor 
Baş makinist 
Sabit makinist 

» » 
Mavici 
Bekçi 

Müteferrik m üst ah elem in 
Elektrik santıral âmiri 
Fen memuru 
Memur 
Hizar fabrikası amiri 
Samsun çeltik maden mühendisi 
Maden memuru 
Bekçi 
Bayazıt hattı muhafızı 
Bahçıvan 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
7 
62 

1 
1 
1 
l 
1 
1 
9 
1 
2 
2 
5 
3 
3 
2 
'1 

Ücret 

150 
110 
100 
75 
50 
45 

190 
116 
75 
116 
145 
75 
45 
m 
11 
65 
60 
^ 
52 
50 
47 

36 

1) Umumî yekûn dahilinde kalmak şartile ihtiyaç vuku
unda kadrolar arasında münakale icrasına Umum müdürlük 
salâhiyettardır. 

2) Masraf tertiplerine dahil telgraf ve atelye sürveyanları, 
ve sürveyan şakirtleri, otodirezin şoförleri, Toros telgraf 
muhabere memurları, baş revizör, revizör, şef montör, nıoıı-
tör, atelye makinist ve ateşçileri, çıraklar, amele çavuşları, 
amele, kömürcü, tatlıiratcı, silici, levajcı, hamamcı, yol ve 
telgraf baş çavuş, çavuş ve muavinleri, hamallar gibi müs
tahdemlerin kadro ve ücretleri ihtiyaca göre Umumî müdür
lükçe tayin olunur. 

Vesaiti nakliye kadrosu 

Adet Nevi 
Sıhhiye faytonu 
Mağaza kamyonu 

3 



D CETVELİ 
'Ücretsiz .seyahat etmek hakkını haiz olanlar 

1 — Deylet Demiryolları memurlarından hatların teftin, inşa, tamir, muhafaza, idare, işletme umu
ru ile muvazzaf olalarla sıhhî umur ve teşkilâtta vazifedar olanlar, 

2 — Sabit vazifede olupta bulundukları mahalden diğer bir mahalle naklen tayin olunan Dev
let Demiryolları memurlarile harcırah kaııuııile muayyen aileleri efradı (zatî ye beyti eşyaları da 
dahil), 

S — Senede bir defaya mahsus olmak üzere gidecekleri yere kadar gidiş ve gelişlerinde Devlet 
Demiryollarının bilûmum memurlarile birlikte ikamet eden aileleri efradı (zatî eşyaları da dahil ), 

4 — Vazife icabı olarak seyahat eden valiler (vilâyetleri hududu dahilindeki seyahatlerinde), 
kaymakamlar ( kazaları hududu dahilindeki seyahatlerinde ), nahiye müdürleri ( nahiyeleri hudu
du dahilindeki seyahatlerinde), 

Ancak bu zevat seyahatleri dolayısile ayrıca yol masrafı alamazlar. 
5 — Her yolcu katarında inzibatı temine memur azamî iki polis ve bir inzibat memuru, postaya 

refakat eden bir veya iki posta memuru, dahilî ve millî emniyet için Nafıa vekâletinin alâkadar ve
kâletlerle birlikte tesbit edeceği miktardaki kartları hâmil olan sivil veya formalı zabıta memurları, 

6 — Nafıa vekâleti Demiryollar umum müdürü ve inşaat mahalline (en kısa demiryolile gitmek 
şartile) gidecek Nafıa heyeti fenniyesine mensup mühendis ve memurlar, 

7 — Demiryolları güzergâhında Devlet telgraf hat ve merkezlerinin inşa ve tamirlerini ifa ve 
teftiş işlerile muvazzaf memurlar, 

8 -— Mütekabiliyet şartile mücavir demiryolu şirketleri memurlarından Devlet demiryolları şebe
kesi üzerinde seyahat edeceklerle beynelmilel mütekabiliyet şartile ecnebi memleketler demir
yolları memurlarından Devlet demiryolları şebekesi üzerinde seyahat edecekler, 

9 — Tetkikat için gelen ecnebilerden seyahatlerine Hariciye vekâleti tarafından lüzum gösterile
cek olanlar, 

10 — Yevmî vazifeleri dolayısile çalışına günlerinde banliyö trenlerinde seyahat eden Devlet 
demiryollan memurları, 

11 •— İşletme idaresinin inşaat ve tamirat taahhüdünden dolayı idare ile alâkadar olanlar (ta
ahhütleri devam ettiği müddete maksur kalmak ve zatî eşyalarına şamil olmamak şartile), 

12 — Yevmî gazetelerden her biri için daimî olmak üzere yalnız bir kişilik seyahatler, 

Tenzilâtlı ücretle seyahat etmek hakkını haiz olanlar 

1 — Senede bir defaya mahsus olmak üzere kaza merkezlerinde bulıuıupta vilâyet merkezlerine 
kadar gidecek ve senede iki defaya mahsus olmak üzere ara istasyonlarında bulıuıupta kaza mer
kezlerine kadar gidecek Devlet demiryolları memurları, 

2 — Beynelmilel mütekabiliyet şartile ecnebi memleketler demiryolları memurlarından Dev
let demiryolları şebekesi üzerinde seyahat edecek olanların aileleri , 

3 — Mektep talebesi, sporcular, bayramlarda on günü geçmemek üzere seyahat edecek 
olanlar, 

4 — Umuma şamil olmak üzere tenzilâtlı tarife ile seyahatlerine ruhsat verilmesinde Devlet de
miryolları idaresince varidat noktai nazarından lüzum ve fayda görülenler. 



E - CETVELİ 
Fabrika müdürü %

 ! 

Fabrika müdür muavini 
Fabrika, şube âmirleri 
Atelye serpuvantörü 

I Di vizyon mühendisleri 
Divizyon atelye şefleri 
Şube şefi ve muavinleri 
Merkez fen memurları 
Kısım şefi 
Demir köprüler atelye müdürü (mühendis ) 
Demir köprüler mıntaka mühendisleri 
Demir köprüler mıntaka fen memurları 
Başmoııtör 
Mıntaka montörü 
Yol çavuşları 
Telgraf sürveyanları 
Tlgraf çavuşları 
Emniyet tesisat şube şefi 
Emniyet tesisat mıntaka montörleri 
Yol amelesi 
(feçit bekçileri 

II Cer müfettişleri 
Şef depolar 
Pompacılar 
Malzemei muharrike ve müteharrike muayene memuru 

V Hareket müfettiş ve muavinleri 
Mevkif müdür, sernıemur ve memurları 
Eşyayı ticariye ambar müdürleri 
II areket memurları 
Hareket şakirtleri 
Başmanevracı 
Telgraf muhabere memurları 
Eşyayi ticariye ambar hesap memuru 
Serpııvantör ve puvantörler 
Manevracılar 
Makasçılar 
Lâmbaeılar 

VI Kısım tabipleri 
Eskişehir hastane tabibi 
Eczacılar 
Liman ve rıhtımlar : 
Haydarpaşa liman ve rıhtım sermüfettişi 
Elektrik santral âmiri 
Tahmil ve tahliye sermemuru 
Derince liman sermemuru 
Deniz sermemuru 
Rıhtım hesap memuru, puvantörler 

( Kira ile ev tutmamak şartile ) 

Barakalarda 

Barakalarda 
Barakalarda 

Birer yataklık yer 

Birer yataklık yer 
Birer yataklık yer 

Birer yataklık yer 
Birer yataklık yer 
Birer yataklık yer 
Birer yataklık yer 
Birer yataklık yer 
Birer yataklık yer 

Birer yataklık yer 


