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SABIK ZABIT HULASASI 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1933 
senesi bütçesi ile Demiryollarile yük nakliyatı hakkın
daki beynelmilel mukavelenin imza protokolünde der
piş edilen dört senelik muvakkat tedbirler müddetinin 
uzatılmasına, 

Halkevleri için ithal olunacak radyo ve sinema ci

hazlarının gümrük resminden istisnasına müteallik ka
nunlar müzakere ve kabul edildi. 

Meclis cumartesi günü saat 14 te toplanacaktır. 
Reis Vekili Kâtip Kâtip 

Afyon Karahisar Yozgat 
Refet Ruşen Eşref Avni Doğan 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Düyunu umumiye 1932 senesi bütçesinde 
3 113 231 liranın tenzilile bazı devairin ayni sene büt
çelerine munzam ve fevkalâde tahsisat olarak veril
mesine dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

2 — Posta, telgraf ve telefon umumî idaresinin 
teşkilâtı hakkında kanun lâyihası (Dahiliye ve Büt
çe encümenlerine) 

3 — Sümmer bank kanunu lâyihası (İktisat, Mali
ye ve Bütçe encümenlerine) 

4 — Ticaret mukavelesi veya modüs vivendi aktet-
meyen devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak ithalâ. 
ta memnuiyetler veya tahdit ve yahut takyitler tat-
bikına dair olan kanuna müzeyyel kanun lâyihası 
(İktisat, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

Mazbatalar 
5 — Yüksek mühendis mektebi 1933 senesi bütçesi 

hakkında 1/505 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (Rııznameye) 

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

REİS — Esat Bey 
KÂTİPLER: Avni Doğan B. (Yosgat), Haydar Rüştü B. (Denizli) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

/ — Tahlisiye umum müdürlüğü?ıüıı 193J se
nesi bütçesi hakkındaki kanun lâyihasının geri ve
rilmesine dair Başvekâlet tezkeresi. 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
28 - II - 1933 tarih ve 6/521 sayılı tezkere 

ile Yüksek Meclise arzedilen Tahlisiye umum 
müdürlüğünün 1933 malî senesine ait bütçe ka
nunu lâyihasının tekrar tetkikine İktisat vekilli
ğince lüzum gösterildiğinden iadesine müsaade 
buyurulması rica olunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Bunu geri veriyoruz efendim. 
Ruznamemizin birinci maddesinde Riyaseti-

Cümhur flârmonik orkestra şef muavinliğinde 
bulunan ecnebi mütehassıs maaşınm tezyidi hak
kında bir kanun lâyihası vardır. Bunun ikinci 
maddesi Hükümetten gelen şekilde, münakale 
tarzında gösterilmiştir. Fakat Bütçe encümeni 
bu maddeyi kaldırdığı için teşkilât kanunu 
mahiyetinde kalmıştır, ondan dolayı iki defa 
müzakereye tâbidir. Tensip buyurursanız o ka
nunlar sırasında müzakere edelim efendim. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Lise ve orta mekteplere alınacak leylî 
meccani talebe hakkındaki kanunun 3 üncü mad
desinin tefsirine dair 3/269 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Maarif ve Bütçe encümenleri 

mazbataları flj 

[İl 121 numaralı matbua saptın sonuna mer
buttur. 
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(Maarif encümeni mazbatası okundu) 

REİS — Bütçe encümeni de ayni mütaleada-
dır efendim. Okunan mazbata hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri). Mazbatayı reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — Jandarma efradı kanununun 1 inci mad
desinin değiştirilmesi hakkında 1/449 numaralı 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Dahiliye en
cümenleri mazbataları fi] 

(Dahiliye encümeni mazbatası okundu). 
RElS — Mazbatadır, okunacaktır efendim. 
Mazbata hakkında söz arzu buyuran var 

mı efendim? ( Yok sesleri ). O halde maz
batayı reyi âlinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar . . . Kabul etmeyenler... Mazbata kabul 
edilmiştir efendim. 

3 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesi hakkında 
1/512 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası [2] 

REİS — Devlet demiryolları ve limanları 
bütçesi hakkmda söz isteyen var mı efendim? 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Söz is
tiyorum Reis bey. 

KÂZIM Pş. ( Diyarbekir ) — Nerdesin göz
lerimiz yolda kaldı. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Ben de 
onun için geldim. 

Efendim, Demiryolu siyaseti Türkiye mu
kadderatının esasından addolunan bir siyaset 
olmak itibarile, bu gün müzakere ettiğimiz 
mevzu her halde çok ehemmiyetle nazan dik
kate alınmaya değer. Bir taraftan mevcut de
miryollarının idaresinde gördüğümüz müşkü
lât, rakamların çok açık belâğatile gözümü
zün önünde durup dururken diğer taraftan 
yeni yeni şimendiferler yapmağa kalkışmaklı-
ğnnızm manası, demiryollarına verdiğimiz, de
miryollarına atfettiğimiz ehemmiyetin büyüklü
ğünü çok iyi gösterir. Bir Devlet kendi haya
tına taalluk eden meselelerde güçlük değil, 
istikbalin uzun senelerini düşünerek bir prog
ram takip eden Türkiye Devleti dahi demiryolu 
siyasetini kendi hayatının, mukadderatının 
temellerinden addetmiştir. Gerek satın alınmış; 
gerek paralan verilmek suretile tarafımızdan 
yapılmış veya yaptırılmış şimendiferlerin iş-
lettirilmesindeki müşkülât gözümün önünde 
dir. Bilhassa Hükümetin göstermiş olduğu es
babı mucibe, şimendiferciliğin içinde bulundu
ğu vaziyeti rakamlarla çok sarih göstermek nok
tasından fevkalâde memnuniyeti muciptir ve 
ben kendi hesabıma bu kadar etraflı ve esabı 
subutiyeli olarak yazılmış bir mütalea karşı

cı, 2] 125, 119 numaralı matbualar zaptın so-
nundadır. 

smda teşekkürlerimi bildirmeği vazife adde
derim. 

Yalnız şimendifer idaresi güçtür, şimendifer 
idaresinde açıklar veriyoruz ve bunu bir haki
kat olarak kabul ediyoruz. Amma diğer taraf
tan bariz bir hakikatin karşısında olduğumuzu 
unutmamamız lâzımdır. Halk şimendifer ücret
lerinin pahalılığından şikâyetçidir. Buna mu
kabil şimendifer idaresinin de cevabı pek ye
rinde ve doğrudur. Asıl mesele bu iki hakikatin 
karşısında her iki tarafın da nefine olacak ve 
her iki tarafı da tatmin edecek bir hal çaresi 
aramak lâzımdır. Hükümet bize ufak tefek hal 
çareleri bulmuştur. Bu çareler nihayet ve niha
yet Hazinenin omuzuna, semahatine dayanan bi
rer müracaat halindedir. 

Bütün dünyayı şimendifer yerine kamyonla
ra devir ve cezbeden bir cereyan önünde bu
lunduğumuzu unutmamak lâzımdır. Geçen sene ve 
bu sene gerek Hükümet, gerek Bütçe encümeni bu 
nokta üzerine nazan dikkati celbetmekten hali 
kalmamışlardı. Buna mukabil tedbir olmak 
üzere geçen sene bir kanun çıkmıştı. Fakat gö
rülmüştür ki, bu tedbir dahi demiryollan va
ridatının çoğalmasına amil olamamıştır ve nikbin 
tahminlere rağmen demiryolları varidatı azal
mıştır. Binaenaleyh artık kamyon ve şimendifer 
işi ile meşgul olmak zamanı gelmiştir. Bütün Av-
rupanın bu hususta ittihaz ettikleri tedbirleri bir 
an evvel nazarı dikkate alarak, efradın menafii 
hususiyesile Devletin menafii umumiyesini telif 
edecek bir şekli hal bulmak zamanı, Bütçe en
cümeninin de işaret ettiği veçhile, gelmiştir ve 
bir an evvel Devlet demiryollan siyaset ve selâ
meti namına buna adım atılmak lâzımdır. 

İnsanlann, muhtelif vasıtalardan istifade et
mek, medenî nimeti arttıkça ve kendine en men
faatti yolu tercih etmek hakkı tanındıkça, mü
cerret Devlet demiryollan olduğundan dolayı 
kamyonu bırakıp veya başka vasıtalarla za
mandan ve paradan istifadeyi bırakıp, Devlet 
demiryollannı tercih etmesini beklemek doğru 
değildir. O halde bu ademi tercih noktasındaki 
vaziyeti kanun müeyyidelerile vazetmek ve Dev
letin menafii umumiyesile halkın menafii husu-
siyesini bu suretle telif etmek her halde yerin
de bir iş olacaktır. Yalnız burada ehemmiyet ve 
nazan dikkate alınmasını rica edeceğim bir 
nokta vardır: Devlet demiryollan müessesesi 
mahiyeten bir Devlet müessesesi olmak şeklinde 
ise de, ifa ettiği hizmet noktasından tamamen 
ticarî bir müessesedir; bir ticarî müessesenin 
haiz olduğu inceliği, dikkati, sürati ve nihayet 
emniyeti haiz olmak lâzımdır. Bir tüccarm pa
zarda, âlemi ticaretteki mevki ve nüfuzu, ki nasıl 
o tüccarca daima dikkat edilecek nazik bir vazi
fe ise, Devlet demiryollan dahi bu vaziyetini, 
bilhassa üzerinde Devlet unvanı bulunduğundan 
dolayı daha ehemmiyetle ve hassasiyetle mu
hafaza edeceğinden şüphemiz yoktur. Onun 
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içindir ki bendeniz Bütçe encümeninin ve Hü- j 
kûmetin göstermiş olduğu kanunda tasrih ettik
leri veçhile açığı kapatmak keyfiyetinin Devlet 
kefaletile temin olunacağı yolundaki kaydi bin-
netice sarahatle anlamaktayım ki bunu Devlet 
ödeyecektir. Devletin ödeyeceği muhakkak olan 
bir borcun Devlet demiryolları tarafından kabu
lü ise bence bizzat doğrudan doğruya Devlet ta
rafından kabulü zaten varılması lâzımgelen ve za
ten varılacağı muhakkak olan, bir neticeyi ifade 
etmek noktasından çok faydalı olur. Bu fay
da, Devlet demiryolları bütçesine, Devlet de
miryolları müessesesine verilecek itibarı daha 
çok artırır. 

Bu birinci noktadan sonra, iki seneden be
ri bize Hükümetçe geleceği vadedilen müte
hassısın bu defa az bir zaman zarfında gelmiş 
olduğunu gördük. Çok temenni ediyoruz kî 
Bu mütehassıstan lâzımı kadar istifade etmiş 
olalım. Yalnız sözüme nihayet vermezden ev
vel şurasını da bir hakikat olarak bir daha 
arzetmek isterim. Her hangi tesir altında olur
sa olsun mahsul ve hayat pahaları iki, üç se
ne evvelkine nazaran nısıf dereceye kadar 
tenezzül etmiş iken, şimendifer ücretlerinin bu 
şekilde devamına, bu kadar esbabı mücbire bu
lunduğu halde zannederim, imkân kalmaya
caktır. Binaenaleyh muhtelif noktai nazarlar
dan Heyeti Muhteremenizin nazarı dikkatini 
celbettiğim hususatın bilhassa Devlet demir
yolları idaresince ve Hükümetçe nazan dikka
te alınarak bir gün evvel Devletin şimendifer
lere verdiği itimadın ve ehemmiyetin derece-
sile mütenasip olarak muvaffakiyetli bir 
şekilde yürümesini temenni ederek sözüme ni
hayet veriyorum. 

HASAN FEHMİ B. ( Kastamonu ) — Ar
kadaşımız Refik Şevket Beyefendi; Devletin 
umumî menafiile efradın hususî menfaatlerini 
telif etmek lâzımdır, diye buyurdular. Bu lü
zuma hepimiz kaniiz. Bilmem, iki sene evve
lisi idi. 45 kilometrelik bir demiryolunu, ü-
zerinde bulunan müteharrik ve gayrimütehar-
rik bütün tesisatile, beher kilometresi 
90 bin liraya vücude gelen bir hattı bir 
kamyon yahut kıymetli bir otomobil paha
sına 50 bin liraya satın aldık. Bu şirketin; 
böyle milyonlara baliğ olan bu hattı bize 50 bin 
liraya satışındaki hikmeti maslahat ne idi beye
fendiler? kamyon otomobil ve otobüs rekabeti 
idi. Yalnız eğer halk kamyon, otobüs işletenler 
bunları işletmek yüzünden bir refaha ve saadete 
erseler ve dolayısile Devleti müstefit edecek bir 
şekil görsek belki Devletin bu yoldaki zararına 
tahammül edebiliriz. Benim görüşüm ve anla
yışım; bu kamyon ve otomobil nakliyatını ya
panlar da kâr etmeyor. Bir kasabada üç, beş 
otomobille şuraya buraya gidilmesi temin edilen 
bir yerde 50 - 80 otomobil görürsünüz. Bunu 
bir misalle anlatayım: Bergama gibi bir kaza- ı 

da 75 otomobil vardır, Bunlar kazanıyor mu? 
hayır, onlarda zarar ediyorlar. Bunlar anası
nın boynundaki pantantifini, gerdanlığını, kü
pesini, yüzüğünü, eve saadet ve refah getirece
ğim diye sarıp; satıp parasını Avrupaya veri
yor beyefendiler. Benim görüşüm, bu kamyon 
otobüsü işletenler istifade etmeyorlar. Diğer ta
raftan Devlet büyük zarar görüyor. Buna bir 
çare olarak Hükümetin bu bütçe dolayısile bir 
seldi hal vermiş olarak geleceğini tahmin eder
dim. 

İzmir, Manisa otobüs ve otomobilleri 150, 80, 
70 kuruşa adam taşıyor, şimendifer böyle işle
yebilir mi? îstanbuldaki banliyö hattı da za
rarına isliyor beyefendiler. O hatta otobüs işle
tenlerin kârı var mı? hayır, onlar da zararına iş
liyor. Binaberin buna kati bir şekli hal bulmak 
lâzımdır, İki tarafın menafiini temin edecek 
olan otobüs, otomobil, memlekte refah, saadet 
getiriyor kanaatinde iseniz Devlet, bu şimendi
feri işletme dolayısile açığa tahammül eder. Fa
kat bunlar zarar ediyor; beri tarafta biz zarar 
ediyoruz. Gerek otomobil gerek otobüs için Av
rupaya verdikleri para; memleketin dövizi, para
sı üzerindeki tesiratı da ayrıca bir belâ. Bina
enaleyh gün ve saat geçirmeden buna Hüküme
tin bir katî şekil vermesi lâzımdır kanaatinde
yim. Maruzatım bundan ibarettir. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Efendim; 21 
büyük sayıfadan müteşekkil, gayet hesaba müs
tenit olarak, iyi düşünülerek, tetkik edilerek 
yazılmış olan raporu dikkatle okudum. Böyle 
bize etraflı ve rakamla mücehhez bir rapor getir
dikleri için teşekkür etmeği vazife bilirim. 

Raporun tetkikatmdan sonraki intibaını, neti
cem gayet nikbin olduğunu haber vermektedir. 
Şimdiye kadar gördük ki şimendifer yapmak 
için en büyük mesele; şimendifer işleye işleye 
senelerden sonra ancak varidat temin edebilir. 

Gayet güzel bir kaç rakam okuyacağım. El
bette siz de okudunuz. «Şimendiferlerimizin mu
bayaa olunan ve eskiden beri işleyen kısımların
dan kilometre başına 8 168 lira hasılat alıyor
lar. Bunun 5 345 lirası masrafa gidiyor. Eski 
hatlar bize kilometre basma 2 833 lira kâr bı
rakmaktadır ». Bu gayet mühim bir meseledir. 
Şimendiferlerin varidat getirdikleri vakitler pek 
güç vakitler olduğu için bu gayet mühim bir 
meseledir. Haydarpaşa - Adana - Mersin hattı ve 
daha bir iki hat bu vaziyettedir. Bunların mas
rafları az mı çok mu? Bunu tetkik etmenin şim
di yeri değildir. Yeni yapılan hatlar 1724 lira 
masraf yapıyor. 1 434 lira irat bırakıyor. 290 li
ra açık veriyor. Bu da pek küçük bir şeydir. Yeni 
açılan hatların açılır açılmaz varidat getirebil
mesi ve masrafının böyle ödenmeyecek kadar 
çok olmaması şayanı dikkat bir meseledir. Atisi 
hakkında bize çok güzel ümitler bahşediyor. Av
rupa şimendifer idarelerinin yapmakta olduk
ları büyük zararlarla da mukayese edersek bi-
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zim şimendifer idarelerinin varidatının % 10 düş
mesi ehemmiyetli bir şey değildir. Bu tabiî bir 
neticedir. Bütçe encümeni de bunu tebarüz et
tiriyor ve bunu tabiî buluyor. Fakat böyle 
buhran zamanında halkm seyahatini azaltmak 
mecburiyetinde kaldığı ve mahsulâtın az sevke-
dildiği vakit % 10 kadar varidatımızın inmesi 
büyük bir şey değildir. Burada Refik Şevket 
Bey arkadaşımızın dediğine iştirak ediyorum. 
Seyrisefain istikrazında da bunu söylemiştim. 
Orta yerde dain, borçlu, alacaklı kefil mesele
lerine de lüzum yoktur. Maliye vekâleti bunu 
sonunda ödeyecektir. Niçin kefil olsun ve niçin 
idare istikraza mecbur olsun? Bunu bir kanun
la vermek üzere alır ve temin eder. Bu öyle bir 
borçtur ki (atalar sözüdür), borç yiğitin kamçı-
sıdır derler. Onun için şimendifer borcundan 
korkmamalıdır. 

Otobüs rekabetine gelince: Bu feci bir şekil 
almıştır ve bunun fecaatini otobüse binenlerin 
hayatlarının tehlikede olduğunu görüyorum, Ar
kadaşlarım, geçen gün Dikmene gidiyordum. îki 
otobüs arka arkaya önümde gidiyordu. Bun
lar dolu idiler. Köprüyü geçince ikisi de durdu. 
Ben de merak ettim, arkada durdum. Halkı oto
büslerin birinden diğerine naklettiler. Nedir 
diye sordum. Bu bozuldu, yolcuları diğerine 
naklediyoruz dediler. Diğer otobüse halk üst 
üste, sardalya kutusundan daha beter bir biri 
üzerine yığıldı. Sonra boşalan otobüs geri dön
dü. Sonradan anladım ki kalkarken çok doldur-
muyorlannış, iki otobüs arka arkaya kalkıyor, 
köprü başrnda bir birlerine aktarma yapıyor
lar ve sonra biri geri dönüyormuş. Bu fecaattir 
efendim. Otobüs işleten adamlara, siz bura
dan zarar edersiniz, sizin sermayeniz bozulur, 
batar deye anlatmak çok zor bir şeydir. Bunu 
ancak maddî acılar anlatır. Fakat bunları kon
trol etmek, tarassut etmek te belediyelerin, Hü
kümetin hakkıdır. Fazla yolcu bindirmelerini 
biz keseriz, sıhhate muzır, hayata muzır, konu
lan eşyaya muzır, arabanın sermayesine muzır 
olan bu vaziyete biz mâni olursak rekabetin mü
him bir kısmım temin edebiliriz kanaatindeyim. 
Şu vaziyette otobüs rekabetinde halkın seyahati 
ucuz geçtiği için önüne geçmek zordur. Bence 
yapılacak şey, şimendiferlerimizin biletlerini 
indirmek ve naklolunan eşya navlunlarını da 
eşya fiatlerinin inişine göre indirmeğe çalış
maktır. 

Hulâsa söyleyeceklerim şunlardır: Şimendifer 
idaremizin atisi buhrana rağmen, bu sanati işlet
mekteki tecrübemizin azlığına, başlangıçta bu
lunuşumuza rağmen iyi bir vaziyette olduğu 
için raporu yazanları tebrik ederim. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Şimendifer yap
manın, satın almanın esbabı mucibesi nazarı iti-
bare alınırsa bütçenin zarar etmesinin mevzu-
bahs olmaması lâzımdır. Bunları kazanmak nok-
tai nazarından yapmadık. Memleketin umumî 
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menafii için, müdafaası için yaptık. Bütçeden 
şu kadar zarar veriyoruz, bu mevzubahs olma
malı. 

Otobüs rekabetinden bahsedildi Malatya-
dan buğdayın kilosu 12 kuruşa geliyor, bu fi-
ate kimse yük taşıtamaz. Çok tecrübe etmişiz
dir. Bayram tenzilâtlarında üçüncü mevkiler 
doluyor. 

Hasan Fehmi Beyin sözüne bakılırsa otobüs
leri kaldırmak lâzımdır. Sahipleri bunları zara
rına işletiyorlarmış. Bu nasıl olur? Elbette bir 
kâr görüyorlar ki işletiyorlar. Onları ticaret
ten menetmemelidir. Otobüs işletir, kamyon 
işletir, her şey işletir, biz bunlarla rekabet için 
şimendifer masraflarında tenzilât yapmalıyız. Bu 
gün Malatyadan Istanbula ikinci mevkide 48 li
raya geliniyor. Dönüşle beraber 96 lira eder. Halk 
vapur nisbeten ucuz olduğu için Samsuna gidi
yor, oradan da otobüsle Srvasa, Malatyaya ge
liyor. 

Memleketin menfaati noktai nazarından ten
zilât yapmak lâzımdır. Amma bu sene Devlet 
zarar ediyormuş, gaye ticaret değildir. Devletin 
kazanmasını isteriz, yalnız Devlet bütçesinden 
para çıkıyor diye şimendiferin yapılmaması lâ-
zımgelmez. Her vakit yapacağız. Şimendifer 
memleketin müdafaası, menfaati için yapılan bir 
şeydir. Tenzilâtı geçen sene Hilmi Bey de va-
detmişti. Bu gün bütçe çıkarsa bu tenzilât na
sıl yapılacaktır? Bunun izahını rica ederim. 
Şimdi bütçenin çıkması tenzilâtın yapılmayaca
ğını göstermektedir. Benim kanaatime göre ten
zilât yapılırsa bunda memleketin menfaati ola
caktır. Otobüs, kamyonu kaldıralım demek doğ
ru olamaz. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
NAFIA VEKİLİ HİLMİ B. ( Adana ) — E-

fendim, Devlet demiryolları- bütçesini oldukça 
mühim bir açıkla huzurunuza getirmiş bulunu
yoruz. Ahmet İhsan Beyefendi arkadaşımızın da 
işaret ettiği veçhile bu senelerde şimendifer büt
çesini açıksız getirseydik belki hayret etmek lâ
zımdı. Çünkü gümrük resminde, gümrük varida
tında tenezzülü icap ettiren esbap ne ise, ticaret 
hacmini çok daraltmış olan esbap ne ise, mua
mele vergilerinden mütevellit bu hareketten in-
bias etmiş varidatı eski senelere nazaran bir az 
düşürmüş olan sebep ne ise şimendiferlerin vari
datını düşüren sebep te ayni şeydir ve bu; için
de yaşadığımız sıkıntılı senelerin çok zarurî 
bir neticesidir. Ona rağmen bendeniz memnu
niyetle arzedebilirim ki bu açığı iki seneden beri 
demiryollarımızm müdiram çok mühim tasar
rufla ve çok mühim ihtimamla karşılamış ve onu 
haddi asgarisinde huzurunuza getirmiş bulunu
yoruz. 

Tarifelerde tenzilât mevzubahstir. Malûmu 
âlinizdir ki tarif ede mevzubahs olan tenzilât iki 
cepheden mütalea olunabilir. Birisi: Bu gün 
Devlet demiryolları bütçesinde atiyen bir teza-
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yüt vermemekle beraber memleketin inkişafında 
tenezzül dolayısile yapılacak hizmetten bilvasıta 
gelecek senelerde o bütçelere varidat temini 
melhuz olan tenzilâttır. Bunu itiraf etmek lâ
zımdır. Daha ilerideki senelerde inkişaf netice 
sinde kendisine varidat getirecek tenezzülü bu 
gün yapmağa pek gidilememektedir. Fakat yapı
lacak tenzilât neticesinde müşteri ve nakliyatın 
vereceği neticeyi daima göz önünde tutuyoruz, 
her hangi bir tenezzül daima hassasiyetle takip 
edilmektedir. Bizim hemen hemen maliyet 
fiatına taşıdığımız mahsul vardır. Sonra 
bir çok emtia üzerinde çok mikyasta ten
zilât yapmaktayız. Maliyet bedelini düşür
mek için tedbirler almakta ve posta ka
tarlarını hemen hemen müşteri katarları ha
line getirmişizdir. 600 kilometreden yukarı olan 
yollarda % 60 tenzilât yapmaktayız. Çünkü 
hesep ettik ki 600 kilometreyi tecavüz eden yer
lerden taşman emtianın getirdiği varidat umumî 
emtianın % 10 nunu teşkil etmektedir. Binaen
aleyh bunun bize bir tehlikesi olmayacağı neti
cesine vardık ve bunun için % 40 - 60 derecesin
de tenzilât yaptık. Fakat değil mi ki bu faaliye
tin ; bu hareketin nihayet vaziyet itibarile, şi
mendifer nakliyatı üzerinde de elbette böyle sı
kıntılı seneler tesirini gösterecektir. Bu sebep
lerden birisi hiç şüphe yoktur ki otobüs rekabe
tidir. Arkadaşlarım bundan ehemmiyetle, büyük 
bir hassasiyetle bahsetmişlerdir. 

Eğer kamyon ve otobüs rekabeti maliyet 
bedeli mantaHtesile demiryollarının karşısına 
çıkmış bir rekabet olmuş olsaydı mesele daha çok 
kolay hallolunurdu. Fakat yine arkadaşlarımın 
işaret ettikleri veçhile bu rekabet şuur saha
sını geçmiş bir manzara göstermektedir. Kam
yon işletenler günlerini hareketsiz bırakma
mak gayretile amortismanı nazarı itibare al
madan hareket etmektedirler. Geçen sene biz 
bu tehlikeye karşı koyabiliriz ümidile Meclisi 
Âliye bir lâyiha takdim etmiştik. Fakat mu
vazi kısımlar üzerinde daha fazla tedbir alın
masını ve tekayyüt gösterilmesini istilzam eden 
bütün arzu nihayet benzin üzerine biraz fazla 
vergi tarhı ile tecelli etti. 

Bu mesele yalnız Türkiyeyi ve Türkiyede Dev
let demiryollarını alâkadar ve müteessir eden 
bir mesele değildir. Onun için bütün dünya, 
demiryollarına karşı gelen bir düşman karşı
sında, yine memleketin yüksek menafii ile 
kabili telif tedbirler aramaktadır. Bu hususta 
yeni yeni hükümler tedvin edilmektedir. 
Biz ise bunlarla da alâkadar olarak Romanya-
nın, Mısırın ve Yoğoslavyanın yaptığı mevzu
atı kanuniyeyi getirttik, üzerinde tetkikat ya
pıyoruz. Memleket ve demiryollarının menafii 
ile kabili tfelif bir lâyiha ile yakmda huzurunu
za geleceğimizi ümit ederim. 

Ahmet İhsan Beyefendi kamyon, otobüs ve 
otomobillerin demiryollarına rekabet meselesini 

mütalea ederlerken başka bir noktaya da hak-
kile temas ettiler. O da bu gibi vesaitle yapı
lan nakliyatta emniyeti seyrü sefer meselesidir. 

Malûmu âlinizdir ki otomobillerin ön tara
fında iki fener bulunmak, arkasında kırmızı fe
ner yanmak ve işaret levhası bulunmak, bil
mem her hangi bir kısmı sağdan gitmek 
te iken diğerile telâki edeceği zaman nasıl hare
ket edeceğini gösterir yollu bütün mütemeddin 
memleketlerde çok daha teferruatına kadar tes-
bit edilmiş bulunan gücük hükümler vardır. 

Binaenaleyh biz de seyrü sefer hakkında tedvin 
edilmiş bir kanun olmadığından Nafıa vekâleti
niz Dahiliye vekâleti ile birlikte bunu da tet
kik etmekte ve seyrü sefer kanunu hakkında 
umumî ahkâmı ihtiva eden mevzuatı Heyeti Ce-
lilenizden aldıktan sonra teferruatına kadar hu
zurunuzda arzetmeği düşünmektedir. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Efendim, 
Vekil Beyefendiden iki sualim var: Birincisi, 
geçenlerde Pozantıda bir hâdise vaki olmuştu, bu 
hâdise tetkik edildi mi? edildise netice nedir % 
bunu öğrenmek istiyorum. 

İkincisi, ingiliz lirasının yükselmesi vagonli 
fiatlannı yükseltmişti, ahiren ingiliz lirası düş
tüğü halde fiatlardaki bu tereffü niçin zail olma
mıştır? 

NAFIA VEKİLİ HİLMİ B. — Efendim, Pozan-
j tıdaki hâdise bir kayma hadisesidir. Malûmu âli-
I niz Pozantı tünelleri ve Tarsus ovasına inince-
• ye kadar olan arazi çok kaypaktır. Bu gün bu ima

lâtı sınaiyenin bidayeti tesisinden beri devam 
edegelen orada büyük bir tamir şebekesi var. 
her sene şimendifer bütçesi orada mütemadi bir 

i tamirat yapar, büyük bir seksiyon idame eder. 
Toprak mütemadiyen akar Bazan büyük bir çö-

I küntü halinde tecelli eder. Orada tamirat ya-
i pılır. Maalesef orada vukubulan hâdise bir-
I toprak yığınının aniyen yıkılmasından ve oradan 

bir şimendiferin geçmesindendir. Bu akla da 
yakındır. Şimendiferin geçmesi anında toprak 
üzerinde yaptığı tezelzül orada kaymayı mucip 
olmuştur. Hâdise bundan ibarettir, ve kimse
nin sunu taksiri yoktur. 

Vagonli ücretleri üzerinde tetkikat yap-
maklığıma müsaade buyurmalarını rica edece
ğim. Hazırlanmış değilim. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, tetki
kat için getirilen mütehassıs; gerek insan ve 
gerek eşya nakliyatında tenzilât yapılması mu
vafıktır diye rapor vermiş midir, vermemiş mi
dir? Vermişse bunun bütçeye tesiri ne olacak
tır, lütfen izahat versinler. 

NAFIA VEKİLİ HİLMİ B. — Demiryolları 
için getireceğimizi arzettiğimiz mütehassıs - şu şe
kilde arzedeyim - nihayet gelebildi. Birmüddet-
tenberi mesaisine başlamış bulunmaktadır. Fakat 
bu zat ile biz konturat yapmazdan evvel kendisin
den işi nasıl kavrayacağını, mevzuu nasıl te-

I lâkki ettiğini anlamak istemiştik. Bize Amerika-
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dan tahrirî olarak verdiği cevapta bu işin en aşa
ğı üç, hiç olmazsa altı aylık bir iş olduğunu bil
dirmişti. Buraya geldikten sonra bize dedi ki: 
benden bir müddet için hiç bir şey beklemeyiniz. 
Ben ilk zamanlarımı tetkikata ve mevzuatınızı 
öğrenmeğe sarfedeceğim. Eğer hakikaten baş
ka türlü cevap vermiş olsaydı kendisinden şüp
he etmiş olurduk. Bunu kendisine de söyle
dim. Çünkü tarife mevzuu memleketin hususî 
ahvalile, memleketin iktısadiyatile, her yerin 
ayrı ayn icabatile çok yakından alâkadar olan 
bir mevzudur. Nihayet Amerika esasatmı geti
rip burada kurmak menfaatlerimizle kabili telif 
olmayan bir mevzudur. 

Mütehassıs şimdiye kadar yalnız tetkikat ile 
meşgul olmuş, daha hiç bir hüküm vermemiştir. 
Vereceği hükümler tarifelerin tenzilâtını icap 
ettirecek hükümler olursa, esasen kendisinden 
tarife kanunu istiyoruz. O kanunu doğrudan 
doğruya buraya getirerek beraberce müzakere 
edeceğiz. Onun için şimdiden bu hususta söz 
söylemek doğru değildir (Doğru sesleri). 

NEBÎZADE HAMDI B. (Trabzon) — Efen
dim, tenevvür edemediğim bir kaç nokta 'ardır, 
bunlar hakkında tenevvür etmek istiyorum. Bir 
defa bu tenzilât meselesini Nafıa vekili Beye
fendi hemen hemen gayrikabil görüyorlar, fakat 
benim kanaatimce gerek varidatı artırmak ve 
gerek memlekette seyrüseferi, ticarî nakliyatı 
kolaylaştırmak için bu lâzımdır, ve kabildir. 
Eğer Devlet demiryolları açık veriyor denilirse 
görüyorsunuz ki bütçede açık yoktur, çünkü 
demiryolları ciheti askeriye ve posta idaresi he
sabına badema nakliyat yapmaktadır. Demiryol
larında seyahat edenler aynca bir buçuk milyon 
lira bir vergi veriyorlar. Bunu yalnız yolcu
lara tahmil etmek doğru değildir. Sonra Ada
na - Mersin arasında bir tenzilât yapıldı, o za
man yolcu ve varidatın arttığı görüldü. Bina
enaleyh bu gün de tenzilât yapmak kabildir ve 
faydalıdır. Gerek bu tenzilâtın temin edeceği 
fazla nakliyat itibarile ve gerek Devlet demir
yollarının yolcudan alıp Devlet hazinesine öde
diği varidat noktai nazarından doğru bir şey 
olur. 

Raporda deniliyor ki: bazı hatlarda gün
lük katarlar ihdas ettik, bu sayede nakliyat in
kişaf etti. Nasıl ki bu günlük katarların ihda-
sile nakliyat kolaylaşıyor ve varidat inkişaf edi
yorsa tenzilât yapmak suretile yine bu menfaat
ler temin edilebilir. 

ikinci bir nokta ki bu gayet mühimdir, 
Vezirhanla Eskişehir arasındaki hat eskiyor, bu 
hattın tamiri için 350 bin lira sarfedersek bu hat 
mühim bir varidat getirir. Halbuki gelen büt
çede böyle bir şey yoktur. Bu hattın akibeti ne 
olacaktır diye telâş ediyorum. Bu hususta 
izahat rica ediyorum. Belki gayrimuntazam söy-
liyeceğim, sırasüe arzetmek istediğim için 
böyle olacak. Devlet demiryolları idaresi me

murları için bir atifet istiyorlar. Bu atifet ne
dir? Bu rakamla ifade edilmemiştir. 

Diyorlar ki bizim evvelce bir tasarruf san
dığımız vardı. Bu kaldırıldı. Meclisten bir 
tahsisat istedik. Vermediler. Memurlar ne ol
muştur, açıkta mıdır nedir? Meclisten ne isti
yorlardı, verilmedi mi? Bunu anlamak lâzım
dır. Devlet demiryollarına biz ve bütün mil
let ehemmiyet' vermekteyiz. Ne istemişler de 
verilmemiş? Memurların çocuklarının sefil ve 
aç kalmalarını istemeyiz. 

Bir nokta daha: Bendeniz Hükümetin tek
lifi ile encümenin teklifi arasında hayli fark
lar gördüm, mütehayyir oldum. Halbuki bun
ların hesaba müstenit olması lâzrmgelir. Me
selâ mektep bulunmayan yerlerdeki memur ço
cukları için yardım, bu 30 bin lira teklif edil
miş iken 25 bin liraya indirilmiş. Bu bir he
sapsız iş mi dir ki encümen 5 000 lira tenzil et
miş? 

Bir tane daha: Avrupada tahsil masrafı. 
Hükümet 2 500 lira teklif etmiş. Encümen 
2 000 liraya indirmiş. Bu da hesapsız mı dır, 
yoksa götürü müdür? 

Kilometre tazminatı 260 000 lira. Encümen 
bunu da 250 000 liraya indirmiş. 10 000 lira 
fark var. Bu fark ne dir? Sigortaya verilecek 
para malûm değil midir? 

Bir nokta daha: Fasıl ve maddelerde Hü
kümet tarafından hiç bir şey teklif edilmediği 
halde bizim encümen cömert mi davranmış ki 
bir takım rakamlar koymuş. Hükümet bunu 
sonradan mı düşünmüş? Merak ettim. Bir iki 
misal söyleyeyim: Toros tahkimatı için Hükü
met bir şey teklif etmemiş. Encümen 80 000 
lira koymuş. Demir köprüler tahkimatı ve de
mir inşaatı için Hükümet bir şey teklif etme
miş. Encümen 73 000 lira koymuş. Mubayaa 
olunacak demiryolu otobüsleri için encümen 
50 000 lira kabul etmiş. Bunlardan bir şey çı
karamadım. 

Sonra garip bir şey; BeylikkÖprü ile An
kara arasında tahkimat yapmak lazımmış 
kravzot vaktü zamanile gümrükten çıkarılmama
sı yüzünden bu tahkimat gecikmiş. Gümrükler 
bu Hükümetin değil midir? Fara mı verilecekti, 
Niçin vaktile kravzot çıkmamışta bu tahkimat 
geç kalmıştır. Sonra bu Devlet demiryollarının 
güzel bir fikri var. Diyorlar ki biz kömür için 
çok masraf ediyoruz. Kendi kömürümüzü ken
dimiz tedarik etmek istiyoruz, ve bunu kendi
miz istihsal etmeğe başladık. Şimdilik Çeltik 
havzasından 5 000 ton kömür alıyoruz. Bunu 
10 000 tona çıkarmak istiyoruz. Bütçede bu
nun teminine bir çare bulamadık. Acaba bu is-
tihsalâtın artırılması neye mütevakkıftır. Para
ya mı? Paraya ise bunu Meclis seve seve verir. 

Sonra Değirmi saz ocaklanndan istifade edelim 
diyor. Kömür çıkaracakmış. Fakat sahibile 
bazı kanunî sebepler yüzünden anlaşamamış. Hü-
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kûmet bizim elimizde. Bu kanunî bir mua- jl 
mele olduğuna göre istimlâk kanunu var , şu var | 
bu var. Bu ocaklardan bir an evvel istifade edi
lir. 

Sonra Devlet demiryollarının tasarruf için 
yaptığı tedbirlerden bazı ekspres seferlerinin kal
dırıldığı söyleniyor. Meselâ Ankara ile İstan
bul arasındaki ekspresin kalkması gayet doğru 
bir tasarruftur. Fakat bu şayanı dikkat bir zih
niyete delâlet ettiği için arzediyorum. Anka- | 
ra - Toros ekspresini de haftada bir defaya in
dirdik ve bunda da bir istifade temin ettik. Bu
nun üzerine ara istasyonlarda bazı şikâyetler 
hâsıl oldu. Şikâyetler fazlalaştı. Biz de buna 
alıştık, halk evvelce şikâyet etti etti, nihayet 
sustu diyorlar. Fakat halkın susması memnuni
yetinden değildir ki, haftada bir defa muay
yen istasyonlara trenin uğramaması yazık bir 
şeydir. Bu ekspresin vaktinden biraz feda etmeli, 
halkı iki gün, üç gün trensiz bırakmamalı. Bu
nu yapmak kabil değilse ekspresi kaldırmalı. 
Biz halk hükümetiyiz, küçük istasyonlardaki 
halkı düşünmeliyiz. 

Tenevvür etmek istediğim bir nokta daha ar-
zedeceğim. 

Esbabı mucibe mazbatasında diyorlar ki: 
« Biz hatları arttırdık, fakat memurlarımız pek 
az arttı » . Bütçenin birinci faslının birinci 
maddesinde ücret olarak 4 293 000 lira görülü
yor. 213 000 liralık fazlalık var. Memur azal
tılmış, böyle olduğu halde 4 milyon liralık bir 
rakam içinde bu kadar tezayüdü anlayamadım. 
Ya rakamda bir şey var, ya benim rakam hesa
bım biraz kıt. Hem memur az arttı diyorlar, 
hem de bu kadar fark? 

Sonra ecnebi mütehassıs için mevzu 45 000 
lira bu para üç ay içindir. Üç ay içinde ecnebi 
mütehassıs ne yapacaktır? Mukavelenin şekli 
nedir? Ayda 15 000 lira mı veriyoruz? Niçin? 
Eğer ecnebi mütehassıs lazımsa üç ayda bir şey 
yapabileceğine kani değilim. Lâzım değilse me
sele yoktur. Üç ay için 45 000 lira bendenize 
fazla geldi. 

Devlet demiryolları idaresinden ve Nafıa 
vekâletinden halk namına bir ricada daha bu
lunacağım. Gayet basit bir şey. Trenlerde kont-
rola çok ehemmiyet veriliyor. Tabiî lâzım bir 
şey. Fakat halk uzaklardan geliyor, istasyon
larda beklemiştir, tren memurları tak tak köy
lü dayıyı uyandırıyorlar, bilet kontrolü yapı
yorlar. Bendenize kalırsa buna başka bir şekil 
bulmalı. 

NAFIA VEKİLİ HİLMİ B. (Adana)— Meselâ !.. 
NEBİZADE HAMDİ B. (Devamla) — Gelir

ken baksınlar, inerken baksınlar. 
NAFIA VEKİLİ HİLMİ B. — İstasyonlar 

mazbut olsa 
NEBİZADE HAMDİ B. (Devamla) — Fakat 

Eskişehirle İstanbul arasında4 defa kontrol ge
lir, tak, tak uyandırır. Bu noktayı başka bir 

şekle bağlarsak faydalı olur kanaatindeyim 
(Bravo sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Encü
mende üçüncü sınıf yolcu nakliyatında tenzilât 
yapılıp yapılmayacağını sormuştum. Aldığım ce
vapta % 40 tenzilât yapılacağı ve bunun An
kara - Konya arasında tatbik edileceği söylen
mişti. Şimdi vekil Beyefendinin ifadatmdan 
- eğer yanılmıyorsam - tenzilât yapılmayacak gi
bi bir mâna anladım. 

Geçenlerde Çankırıya gitmiştim. Dönüşte 
içi insan dolu üç kamyon bizden evvel hareket 
etti. Tahkik ettik, eşya nakliyatından şikâyet 
yok. Yolcular eşyalarını trene veriyorlar. Fa
kat insan nakliyatına gelince: şimendifer bom
boş geliyor. Eğer tenzilât olmuş olsaydı o kam
yonlar o gün hareket etmeyeceklerdi. Binaen
aleyh bendenizin müşahedatıma vekil Beyefen
dinin de şahit olduğunu orada dinledim. İste
rim ki Çankırı ile Ankara arasında şimendifer 
olduğuna göre o hatta da Ankara - Konya ara
sındaki kadar tenzilât yapılsın. 

Evvelce Kırşehir yolcusu bir lira vererek oto
büs ile Yerköye, oradan trene binmek suretile 
Ankaraya gelirlerdi. Şimdi otobüse iki lira ve
rerek doğru Ankaraya geliyorlar. Bundan anla
şılıyor ki bütün Konya yolcusu trenin 3 üncü 
sınıf yolcularıdır. 3 üncü sınıfta tenzilât 
yapılırsa kamyonlar doğrudan doğruya su
kut edecek, rekabete de lüzum kalmayacak
tır. Bendeniz tenzilâtın tatbikini istirham edi
yorum. 

NAFIA VEKİLİ HİLMİ B. — Efendim, 
Hamdi Beyefendi zahiren Devlet demiryolları 
bütçesinde açık vardır. Fakat bu açık zahiridir. 
Hakikatte bütçe mütevazindir. Binaenaleyh ta
rifelerde daha hayli tenzilât yapılabilir buyur
dular. Bu hususta zannederim ki Bütçe encü
meni mazbatasının bir cihetinde işaret edilen, 
« sülüs olarak nakledilmekte bulunan eşhas ve 
emtiadan hiç olmazsa maliyet bedeli derecesin
de ücret alınır ve tenzilât yapılabilir » şeklin
deki mütaleaya istinat ediyorlar Bu meyanda 
Nafıa vekilinin tenzilât yapmağa taraftar olma
dığını söylediler. Efendim, bendeniz tenzilâ
tı iki kısma ayırdım. Memleketin inkişafında 
tenezzül dolayısile yapılacak hizmetten gelecek 
senelerdş o bütçelere varidat temini melhuz olan 
tenzilât cihetine gidilemediğini, memleketin beş 
sene on sene sonra derece derece gideceği kanal
dan bahsettim ve bunun bu günden derpiş edile
mediğinden bahsettim. Yoksa lâalettayin tenzilât 
yapılmayacaağını söylemedim. Hatta bazı hatlar
da gerek eşhasta ve gerekse emtia üzerinde tenzi
lâtlı tarife ile münakale yapmakta olduğumuzu 
da ifade ettim. Devlet demiryolları bütçesi bu 
sıkıntılı zamanlarda daima açıkla gelirken bu 
açığı soran arkadaşlar olur, ve derakap nakli
ye ücretlerinin fazlalığından bahsedebilirler. 
İtiraf ederim ki bu arzulan tamamile tatmin 
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edemediğimiz için bu gibi sözleri bir eza ile 
dinlemekteyiz. Her şeyden evvel düşünmek lâ
zımdır ki şimendiferin işlemesinde bir maliyet 
bedeli mefhumu bulunduğu için şimendiferin 
işlemesinde mevaddı iptidaiye olan kömür ve 
yağ gibi mevaddın fiatlerinde bir tenezzül mah
sus olmadığı için matlup tenzilât yapılamıyor. 
îdare halkımızın bu husustaki arzusunu tatmin 
edebilmek için demiryollan üzerinde şimendifer 
otobüsü işletmeyi deruhde ediyor. Bütçede bu
nun için de mevzu bir tahsisat vardır. Bunun
la beraber lokomotiften daha idareli olan bir 
kaç otobüs mubayaası suretile, maliyet bede
lini düşürerek, daha ucuza nakliyat yapmağa 

• muvaffak olacağız. Ümit ediyoruz ki bu otobüs
leri işleteceğimiz sahada nakliyat bedelleri üze
rinde % 50 tenzilât yapacağız. 

Devlet demiryollan bütçesi esbabı mucibe 
mazbatasında tafsilâtı mevzubahs olurken bir 
kısım hattımız raylarının çok eskimiş olduğun
dan bahsedilmişti. Hakikaten bu gün bilirsiniz 
ki demiryollan şebekesindeki malzeme iki üç 
kısma aynlmıştır. Anadolu hattı malzemesi, 
Bağdat hattı malzemesi, diğeri de son inşaatı
mızda gördüğünüz Devlet demiryolları malze
mesi tipidir. En sağlamı Devlet demiryollan 
tipi malzemesidir. En zayifi da Anadolu hattı 
malzemesidir. Halbuki münakale kesafeti nok
tasından iş berakistir. Devlet demiryollan 
malzemesi kuvvetli olduğu halde buralarda he
nüz münakale inkişaf etmediği için nisbeten ha
reket azdır. Fakat Anadolu hattı malzemesi 
ise zayiftir. Bilâkis buralarda münakale kesa
feti fazladır. Meselâ îstanbul ile Ankara ara
sındaki malzeme. Polatlı ile Ankara arasındaki 
hat malûmu âliniz cidali milliden sonra tamir 
edilmiştir. Çünkü biliyorsunuz ki Millî müca
delede Eskişehir ile Ankara arası tahrip edilmiş
ti. Şimdi Ankara - Polatlı hattı kuvvetlendi
rilmiştir. Eskişehir ile Ankara arasındaki mal
zemenin mazbatada işaret edildiği veçhile ge
çen seneden beri tebdilile uğraşılmaktadır. Dil is
kelesi ile Eskişehir arasındaki hat ta eskimiştir 
ve elli senelik raylardır. Binaenaleyh oldukça 
aşınmış ve mukavemet kabiliyeti azalmıştır, iş
te mazbatasında Devlet demiryollan buna işa
ret etmektedir. îdare bütçesine bunun için bir 
şey konulamamıştır. Fakat belki yeni hatların 
inşası gibi bu günkü idarenin ıstıtaatı haricinde 
bulunan bu işi Devlet bütçesinden yapmak te
şebbüsünde bulunacağız. 

Hamdi Beyefendi; memurlar için istitaf edi
yor, fakat ne olduğu belli olmuyor buyurdular. 
Bu; idarenin tasarruf sandığı meselesi eskiden 
beri Devlet demiryollan memurlan için memur
lar maaşatından bir miktan kesilerek tasarruf 
sandığına varidat kaydetmek suretile tesis edil
miştir. Memurlardan bir sene zarfmda kesilen 
bir miktar para tasarruf sandığına işletme ida
resi tarafından konulurdu. Mazbatada da işaret 

edilmiştir. Bunu teessüfle kaydederim. Gerek 
Bütçe encümeniniz ve gerekse işletme idaresi 
bunu koymak arzusunda iken müzayaka dolayı-
sile koyamamışlardır. İşletme memurlan üc
retli memurlar olduğundan tekaüt hakkım haiz 
değildirler. Her hangi bir kaza ve anza vuku
unda onların sigortasını temin eden ancak bu 
sandıktır. Devlet demiryollan tasarruf sandı
ğı üç milyon lira varidat temin etmiş mühim bir 
müessesedir. O itibarla bunun yaşatılması lâzrm-
gelir. Şimdiye kadar bir talimatla idare edilen 
bu müesseseyi bir kanunla idare etmek için bir 
lâyiha hazırladık ve takdim ettik. 

Efendim, Hamdi Beyefendinin işaret ettiği 
bir mesele de idare memurlan çocuklarım okut
mak için 30 bin lira teklif ediliyor. Encümen ta
rafından 25 bin lira teklif edilmiş olması, şim
diye kadar Devlet demiryollan okutma işini 
doğrudan doğruya kendi bütçesinden yapıyordu. 
Geçen sene kabul buyurduğunuz bir kanunla bu
nu Maarif cemiyetine devretmiş bulunuyoruz. 
Geçen senedenberi Eskişehirde ve diğer bir iki 
yerde Maarif cemiyeti pansiyon halinde idare 
memurlarının çocuklarını kendi müessese
lerinde okutuyor. Devlet demiryollanndan bu 
ücreti alıyor. Encümen tarafından yapılan te-
şebbüsatla Maarif cemiyeti 25 bin lira mukabi
linde bu işi deruhde etmiştir. Binaenaleyh arada 
anlaşamamazlık yoktur. Gerek idarenin, gerek 
Maarif cemiyetinin muvafakatlarile konmuş bir 
rakamdır. 

Beylikköprü ile Ankara arasındaki rayların 
tebdilini biraz işkâl eden krovzot meselesi, krov-
zotun gümrük tarifesi noktasından gümrük ida-
resile Devlet demiryollan idaresi arasında çıkan 
bir noktai nazar ihtilâfından tahaddüs etmiştir. 
Bu ihtilâf, gümrük idaresile her hangi bir tüc
car arasında çıkan ihtilâftan başka bir şey de
ğildir. Krovzot ne gibi bir yağdır, tarifenin 
hangi maddesi onun hakkında tatbik edilsin. Bu 
noktai nazar seyri kanunisini takip etmiş ve ne
ticeye iktiran etmiştir. Binaenaleyh ihtilâf arzet-
tiğim şekilde halledilmiş ve Devlet demiryollan 
traverslerini enjekte etmeğe başlamıştır. 

NEBİZADE HAMDÎ B. — Ben tenkit mahiye
tinde söylemedim, temenni mahiyetinde söyle
dim. 

NAFIA VEKÎLÎ HÎLMÎ B. — Devlet demir
yollan idaresinin lokomotifleri iki seneden beri 
fazlaca miktarda ve muayyen nisbette liğnit yak
mağa başlamıştır. Bu, işletmenin daha ucuza mal 
olmasını icap ettiren bir vaziyet olduğu kadar, 
Devlet demiryollan idaresinin elinde Çeltik gibi 
büyük bir liğnit membamın bulunmasından ne
şet etmektedir. Bu itibarla liğnit istihsali tez
yit edilerek senevi 5 binden 10 bin tona çıkarıl
mıştır. Hamdi Beyefendi niçin 10 bin tondan 20 
bin tona çıkarılmamıştır, buyurdular. Hakikaten 
idare liğnit kullandıkça tasarruf artıyor. Bu is-
tihsalâtı tezyit etmek doğru bir şeydir. 
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Bazı yerlerde stok yapılmaması dolayısile ve 

bazı yerlerde kullanılmaması dolayısile bu mın-
takavî olarak kullanılmaktadır. Yeni Çeltik hav
zasında çıkan liğnit kömürleri o taraflarda... 
bilfarz Adana, Konya, cihetinde çıkan liğnit 
kömürü o civarda kullanılmaktadır. Bunun 
sarfiyatı artırılabilir ve nihayet mutlaka bir 
hatta kullanılmak noktasından tahdit edilmesi 
zarurîdir. Yalnız biz bu gün Tokat, Sivas gibi 
ve bunlara civar olan memleketler gibi kömür 
yakmayan ve kalorisi bu kadar yüksek olmayan 
hususatla teshini temin eden memleketlerde Çel
tik kömürünü tamim edelim ki bu beytî ihti
yaçlarda dahi kullanılsın. Bunu temin edebilir
sek bu sahadaki gayretlerimiz müsmir olursa, bu 
kömürü, işletme işleri haricinde de kullanmak 
kabil olacaktır. Hamdi Beyefendi ücretli memur
lar için konulan tahsisatın memur adedi o kadar 
yükseltilmemiştir demesine rağmen yüksek bir 
rakam olduğunu ifade etmek suretile bunun se
bebini anlamak istediler. 

Geçen seneye nazaran bu tahsisat yüksektir 
ve memurlar adedi kıskanılarak konmuştur ve 
nihayet artırılan bu tahsisat hatta ilâve edilen 
400 kilometrelik bir hattı işletmek için konmuş
tur. Encümen de inceden inceye tetkik ederek 
kabul etmiştir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Fransızlardan 
alınacak kısım da buna dahildir. 

NAFIA VEKİLİ HlLMl B. (Devamla) — 
Evet o da dahildir. 

Mütehassıs biraz evvelde arzettiğim gibi üç 
ay çalışmayacaktır. 1932 senesinde geldiği için 
tahsisatının üç aylığı 1932 senesine, üç aylık tah
sisatı da 1933 senesine konmuştur. Biz bu mü
tehassısı 3 ay için değil 6 ay için getirdik. Tah
sisatı da kısmen 1932 ve kısmen de 1933 senesin
de olmak üzere 45 bin liradır. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Mütehassı
sın konturatı ay üzerine midir? 

HlLMl B. (Devamla) — Hayır ay üzerinde 
değildir. îlk 3 ay için bir miktar ifade edil
miştir. 3 ay geçtikten sonra diğer 3 ay için de 
bir miktar ifade edilmiştir. 

ÎSMAÎL KEMAL B*. (Çorum) — 45 000 lira 
üç ay için midir? 

NAFIA VEKÎLI HİLMİ B. ( Devamla ) — 
Efendim, Bu para yalnız mütehassısın zatı için 
değildir. Mütehassısın tercümanlarının, dakti
lolarının, istenoğraflannm da ücretleri dahildir. 
Bu iş için yapılacak bütün şeyler dahildir. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Avrupada okuyacak ta
lebeler için 2 000 lira tahsisat isteniliyor. Kaç 
talebe okuyor? Böyle 15 milyon lira ile idare 
edilen bir daire 2 000 lira ile kaç talebe okuta
bilir? Memleketimizde demiryolculuk istikbalde 
çok faydalı bir iş olacağına göre bu iki bin li
rayı gayrikâfi görüyorum. 

NAFIA VEKİLİ HİLMİ B. ( Devamla ) — 
Efendim, bu hakikî bir rakam olarak konmuş-

i tur. Devlet demiryolları senelerdenberi Avru
pada talebe okutmaktadır. Bilhassa cer kısmı 

I üzerinde makina mühendisliği için büyük mik
yasta talebe göndermiştir. Bunlar kısmen geldi. 
Kısmen de bu sene geliyorlar. Yeni bütçede 
tahsisat istenmiştir. Fakat bu tahsisat memur 
olarak istihdam edeceğimizler için konmuştur. 

Sonra Devlet demiryolları bu gün makina 
mühendisliğine arzı ihtiyaç etmemektedir. 

HALÎT B. (Burdur) — Efendim, Ankara -
İzmir yolcularının ve eşyasının Afyondaki ak
tarma yüzünden çektikleri sıkıntı ve zarar he
pimizin malûmudur. Aktarmasız münakalât ne 
zaman temin edilecektir? 

NAFIA VEKİLİ HİLMİ B. ( Devamla ) — 
Efendim, bu sual, Hamdi Beyefendinin cevapsız 
bıraktığım bir sualini hatırlattı. O da Adana 
ekspresi dolayısile tutulan hattı harekettir. Ma
lûmu âliniz Toros ekspresi beynelmilel bir eks
prestir. Yani Avrupa yolcusunu bizim memle
ket hududu haricine götürmek için tanzim etti
ğimiz, diğer şebekelerle muvazi olarak yürüt
tüğümüz bir işletme işidir. Eskiden Toros eks
presinin gittiği günler dahi Devlet demiryolları 
ayrıca bir posta tahrik ediyordu. 

Senenin sıkıntılı vaziyeti ekspresin hareket 
ettiği günlerde bizi posta tirenini kaldırmağa 
sevketmiştir. Her tasarruf tedbiri, temenni 
edilir ki, hiç bir sıkıntıyı mucip olmaksızın 
tatbik edilsin. Fakat maalesef bu kabil ola
mıyor. Az çok bir sıkıntı veriyor. Meselâ: 
Kompartımanları kısarak 4, 6 kişiyi bir kom
partımana bırakıyoruz. Halbuki iki kişinin bir 
kompartımanda uzanarak gitmesile 6 kişinin 
bir kompartımanda sıkışarak gitmesi arasında 
bittabi çok fark vardır. Bu bir tasarruf tedbi
ri olmakla beraber nihayet sıkıcı bir şeydir. 
Bu böyle olduğu gibi İzmirden gelen treni de
rakap Ankaraya hareket ettirmek te bir ma-
nevre masrafını mucip oluyor. Bu manevra 
masrafından tasarruf etmek için bir iki saat 
- ve fena bir tesadüf eseri olarak gece dahi • 
beklemeyi intaç ediyor. Bunu ilk fırsatta kal
dırmayı vadediyorum. 

REMZİ B. ( Sivas ) — Arkadaşlarım, Dev
let demiryolları bütçesinde hakikat halde açık 
var mıdır, yok mudur? Devlet demiryolları
nın vaziyeti ne haldedir, nakliyat ücretlerin
den tenzilât icrası kabil midir, değil midir? 
Bu husustaki fikirlerimi muhtasarca arzetmek 
istiyorum. Hamdi Beyefendinin dediği gibi 
Devlet demiryolları bütçesinde açık yoktur. 
Millî Müdafaa hesabına meccanen nakil sebe
binden başka buna ilâveten her sene tediye et
tiği hat bedeli, faiz ve amortismanı 3 900 000 
liradır. Senede gerek bunun ve gerek Hükü
metin hesabına meccanen nakil ücretlerinin, 
maliyet bedellerinin ithal edilmesi, bu hesa
bın ona göre tutulması katiyen doğru değildir. 

I Devlet demiryolları nakliye ücretlerinden epey 
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miktarda tenzilât yapabilir. 

Gerek hasılatının tezyidi için, otobüs, kam
yon rekabetine karşı koymak için, gerek mem
leket iktisadiyatına hizmet etmek için... 

KÂZIM Pş. ( Diyarbekir ) — Açık var di
ye zati âliniz mazbataya imza koymuşsunuz. 

REMZÎ B. — Benim imzamı oraya benim iz
nim olmadan koymuşlar. 

RÜŞTÜ B. ( Bursa ) — Olur mu böyle şey? 
REMZÎ B. ( Devamla ) — Haberim yoktur. 

Bazı usul vardır. Kâtip beyler beni de hazır 
bulundu zannederek imzamı koymuşlar. Kaç 
defa söylediğim halde haberim olmaksızın im
zamı koymuşlar. 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. (Gümü-
şane ) — Söz istiyorum. 

REMZÎ B. ( Devamla ) — Hatırlamıyorum. 
Fikrim şudur: Hakikati halde açık yoktur. 
Binaenaleyh tenzilât icrası kabildir. Bendeni
zin fikrim budur. 

Şunu da arzedeyim ki Devlet demiryolları 
bütçesinin bu vaziyeti başka memleketlere na
zaran şayanı teşekkürdür. Yeni açılmış henüz 
kâr getirmeyen hatların mevcudiyetine rağmen. 
Başka memleketlerin ahvalini biliyoruz. Bir 
gazetede okumuştum. Fransadaki büyük de
miryolları şebekelerinin açığı günde 11 milyon 
ayda 300 milyon, senede 400 milyar frank edi
yor. 

Şunu tekrar arzedeyim. Devlet demiryol
ları bütçesine imza attığımı hatırlamıyorum. 
Müzakere esnasında getirirler imza ederiz. 
Ben hatırlamıyorum. Fakat daima söylemişim
dir ki benim iznim olmaksızın kâtip beyler im
zamı koymasınlar (Öyle şey olur mu sesleri). 
Yanlışlıkla olabilir. (Nasıl olur sesleri). Maru
zatım bundan ibarettir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSÎ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Arkadaşlar; Bütçe encü
meninin bir kere içtimaları için munta
zam zaptı vardır. Hangi aza bulunur, han
gi aza bulunmaz evvelâ zapta geçer. 
Zabıt muntazamdır. Senelerdenberi devam eden 
defter mevcuttur. Sonra şahsan imza ettiğimiz 
mazbatalar matbaaya gider, basıldıktan sonra 
dosyaya girer ve aslı mevcuttur. Remzi Bey ar
kadaşımızın hatırından çıkmışttır. Binaenaleyh 
bir mazbatanın müzakeresinde bulunmayan ve
yahut müzakeresinde bulunduğu halde imza sı
rasında imza etmeyen bir zatın namına imza 
vazetmek ihtimalini tasavvur edemem. Böyle bir 
şey olursa doğrudan doğruya onların tecziyesi
ni huzuru âlinizde arzetmek bizim esaslı vazife
mizdir. (imzayı göstererek) Buyurun, bu imza 
her halde beyefendinin kendi imzalandır, yazıl
mış isim değildir. 

REMZÎ B. (Sivas) — Şunu arzedeyim ki ha
kikati halde açık yoktur. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, arkadaşlar 
burada uzun mütaleada bulundukları için ben

deniz bunlara yeni bir şey ilâve etmiyeceğim. 
Bendeniz Devlet demiryolları bütçesinde % 10 
dan daha fazla bir açık beklemekte olduğumu 
itiraf ederim. Malûmu âliniz eğer dikkat bu-
yurulursa işletme masrafından fazla külliyetli 
miktarda varidat temin eden hatlar daima ikti
sadî hesaplar üzerine yapılmış olan eski hat
lardır. Bunların müşterileri eskidenberi gidip 
gelmeğe alışmış olan mmtakalardır. Fakat biz 
bu şimendiferleri yaparken iktisadî zihniyet
ten ziyade memleketin müdafaasını istilzam 
edecek bir gaye ile yapıyoruz, onun için bu 
gün burada % 10, 20 noksan bir varidat muaha-
ze edilemez. Biz bu müdafaaya taallûk eden 
hatları ikmal ettikten sonra iktisadî hatları 
yaparsak o zaman bunlar nazan mütaleaya 
alınır. 

Sonra efendim bu hatlar - ki yeni hatlardır -
az varidat getirmektedir. Çünkü bunların hiç 
birisi tamam olmuş değildir. Bu gün Ulukışla-
dan Kayseriye giden hattan matlup olan randı
man alınamadığı gibi Ereğliye giden hattan da 
yanm olduğu için matlup olan randıran alına
mamaktadır. Bu gün meselâ 100 bin lira sarfe-
derek bir apartıman yapmağa başlarsınız. Fakat 
bu parayı sarfettiğiniz halde henüz iskân edile
cek vaziyette bulunmadığı için varidat alamazsı
nız. Bu hatlar da tamamen ikmal edilmedikçe 
matlup olan istifade beklenemeyeceği için bu 
açığı da daha evvelden göze almak lâzımdır. Ben
deniz Hasan Fehmi Beyefendiye cevap vermek 
için söz almıştım. Kendileri; otobüs işletenler 
bu işten zarar ettiği gibi Hükümet te zarar gö
rüyor diyorlar. Halbuki mutazarrır olan bir şey 
mutlaka kaybolur ve ortadan kalkar. Bunlar 
masraflarını temin edebiliyorlar ki her sene da
ha fazlalaşıyorlar. Bunda yalnız nazan dikkate 
alacağımız cihet Avrupaya verdiğimiz paradır. 
Fakat efendiler bu otomobil ve otobüs işlerinde 
masrafın en çoğu benzin masrafıdır. Halbuki 
son zamanlarda anlaşıldığına göre otomobiller
de kullanılan benzine % 40 nisbetinde ispirto ko
nulabiliyor. Bunun için de bir hazırlık yapıl
maktadır. Makinenin amortismanından ziyade 
bu benzin sarfiyatı bunlar için daha büyük bir 
masraftır. Madem ki ispirto da katılabiliyor. Bi
naenaleyh bunun tedarikine çalışılmalıdır. Zaten 
bu bizim hatamızdır. Müskiratı inhisar altma 
aldık, bundan bir kazanç teminine kalktık. 

Fabrikalar yaptılar, masraf ettiler, likör 
yaptılar. 20 bin liralık likör sarfedemeyen bu 
müessese 200 bin liralık likör istihsal etmiştir. 
Bu gün Adapazarmda patatesin okkası 40 ve mı
sırın okkası yüz paraya satılıyor. Aydın inciri 
satılamıyor. Bunlar en çok ispirto istihsal edi
lebilen maddelerdir. Eğer ispirto istihsali hal
ka bırakılmış olsaydı bu günkü ihtiyacı fazlasile 
temin ederlerdi 

Gtomobil istimali yüzünden memleketin şi
mendifer varidatında tenakus oluyorsa da mem-
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leket iktisadiyatına yüz binlerce liralık fayda te
min ediyor. Şimendifer varidatında tenakus 
varsa bu kabahat yine Hükümetindir. Çünkü 
Hükümet şimendifer yollarına amut olan yollar 
yaptıracağı yerde o hatlara muvazi yollar yap
mağa ehemmiyet veriyor. Meselâ KadıkÖyle 
Pendik arasına asfalt yol yaptırmıştı. İstanbul-
dan Edirneye kadar da asfalt yol yaptırılmağa 
çalışılıyor. Elbete şimendifer varidatı azalacak
tır. Bu kabahat ise Hükümetindir. Otomobil 
meselesi Avrupaya paramızın gitmesi itibarile 
iyi bir şey değildir. Fakat bir de şoför yetiş
tirmek ve süratli nakil vasıtaları temin etmek 
ise daha başka faydalar getirmektedir. Meselâ, 
harp zamanında şoför çok lâzımdır. İstikbalde 
belki 50 000 şoför arayacağız. Çünkü git gide 
ordular makinalaşmaktadır. Binaenaleyh mem
lekete şoför yetiştirmek noktasından oto
mobil işinin faydasını da unutmamak lâzımdır. 
Kamyonun ve otobüsün vücudundan dolayı 
devenin bir liraya gördüğü iş 30 kuruşa görüle
bilecektir. Bu rekabet seyrini icra edecek ve önü
ne geçilemeyecektir. Binaenaleyh bu yol ve şo
förlük meselesi üzerinde fazla durulmamalıdır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, bendenizin 
maruzatı, lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz söyleyen arkadaşların ifadesinden başka de
ğildir. Yalnız bir şey ilâve edeceğim, o da Ana
dolu demiryollarından en ziyade varidat geti
ren bir şube vardır, Adapazarı hattı.. Bu şube
nin istasyonu çamur deryasından ibarettir. O 
kadar perişan bir vaziyette bulunmaktadır. Bu
ranın tamiri hakkında mahallî belediyesi ile 
Devlet demiryolları idaresi arasında bir ihtilâf 
mevcuttur; o diyor, bana ait değil sen yapacak
sın, öteki diyor, hayır bana ait değil sen yapacak
sın. Fakat bundan halkın ve tüccarın zarar gör
mekte olduğu hususunda nazarı dikkatlerini 
celbedeceğim. Vekil beyefendiye hususî surette 
arzettim. Bu istasyonun feci halini ortadan kal
dırmalarını, tüccarın mallarını temiz olarak ma
halline götürmesini temin etmelerini buradan da 
rica edeceğim. Belediyeye aittir diyorlar amma 
diğer taraftan istasyona inen mal şimendifere 
yükletiliyor ve bundan şimendifer istifade edi
yor. Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? ( Hayır 
sesleri) Müzakerenin kifayetini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir . 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum 
müdürlüğü 1933 malî senesi bütçe kanunu 
MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman

lan işletme umum müdürlüğü 1933 malî senesi 
masarifi için merbut (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 15 420 327 lira tahsisat verilmiştir. 

A - Cetveli 
Fasıl Lira 

1 Ücret ve yevmiyeler 4 216 000 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Bir sual 

soracağım. Bendeniz bu faslın üçüncü madde
sinde ( 5 bin lira açıkta kalan memurlara verile
cek tazminat) ibaresini görüyorum. Halbuki 
1931 - 1932 bütçelerinde bu bütçelere merbut 
olarak gönderilen kadrolar tanzim edilmişti, 
açıkta kalan memurlar vardı, bu lâyihanın esba
bı mucibesinden anlayoruz ki böyle açıkta kala
cak memur yoktur, hatta ilâve edilecektir. Me
mur yokken bu paranın nereye sarfedileceğini 
soruyorum? 

HİLMİ B. (Nafıa vekili) — Efendim, 27 ni
sandan itibaren Adana - Fevzipaşa hattını tesel
lüm ediyoruz. Fransız Hükûmetile aktedilen 
protokol ve mukavele mucibince bu hattan açık
ta kalanlara; kendi şebekemizde açıkta kalmış 
olanlara yapılacak muameleyi tatbik etmeği 
taahhüt ettik. Biz daha az personelle bu işi idare 
edeceğiz. Binaenaleyh açıkta kalacakları mülâha
za ettik ve bu tahsisatı koyduk. 

REİS — Birinci fasıl yekûnunu kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
2 İdare teşkilâtına dahil memur 

ve müstahdemlere yardım 122 000 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
3 Harcırah 85 000 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
4 İdare masraflan 133 000 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
5 İşletmeden mütevellit idare mas

rafları 411 000 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
6 İşletme masraflan 5 506 000 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
7 Fidanlıklar masarifi umumiyesi 28 650 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, bir sual 
soracağım. 

REİS — Buyurun. 
REŞİT B. — 7 nci fasılda bahçivanlarm üc

reti var. Ben şimdiye kadar gezdiğim yerlerde 
böyle bir bahçe görmedim. Lütfen izah etsinler. 

NAFIA VEKİLİ HİLMİ B. — Anlayamadım 
efendim, bir daha tekrar eder misiniz? 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Bendeniz diyorum-
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ki; 28 650 lira bahçıvan tahsisatı konmuştur. 
Bu bahçeler nerelerdedir? Ben böyle bir şey gör
medim. 

NAFIA VEKlLÎ HİLMİ B. — Devlet demir
yollarının mıntaka mıntaka bahçeleri vardır. 
Bunlar da memleketi ağaçlama ve tezyin etmek 
için değil, hattı tahkim etmek noktasından, top
rağı tutmak noktasından, seylaba mâni olmak
tır. Bu fasılda görülen meblâğ, bu fidanlıklara 
bakan bahçivanlara aittir. 

BEŞtT B. (Gazi Antep) — Yollarda gördü
ğüm bahçeler 20 metre, 50 metredir ve bunla
rın da ortalarına fasulye ve saire gibi sebze eke
rek yalnız kenarlarına bir kaç ağaç dikmişlerdir. 
Bunlara bu kadar masraf yapmanın ne lüzumu 
vardır? 

NAFIA VEKÎLÎ HÎLMÎ B. — Bu tahsisat 
sırf fidanlıklar içindir. Bu fidanlıklar Eskişe-
hirde ve sayamadığım bir çok yerlerde vardır. 

REtS — Yedinci faslı kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
8 Sigorta ücret ve sermayesi 30 000 
REtS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
9 Mütenevvi masraflar 11 000 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
10 Düyunat 225 000 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
11 Tesisat ve tevsiat masrafları 553 000 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
12 Mubayaa olunan hat ve li

manların senelik faiz ve it
fa karşılığı 3 900 000 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
13 Ecnebi mütehassısları ve bu mü

tehassıslara terfik edilecek ter
cüman ücretleri 45 000 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
14 Tekaüt, dul ve yetim maaşları 2 000 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
F. 
15 

Lira 
1715 numaralı kanunun 8 inci 
maddesi mucibince Cumhuriyet 
merkez bankasına verilecek itfa 

karşılığı 152 677 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

( Birinci madde tekrar okundu ) 
REİS — Birinci maddeyi masraf cetvelile 

birlikte kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Umum müdürlüğün 1933 malî 
senesi zarfında cibayet edeceği varidat merbut 
( B ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
13 937 000 lira tahmin edilmiştir. 

B - Cetveli 
F. Lira 
1 Demiryolları işletme hasılatı 13 112 000 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
2 Liman, rıhtım ve iskeleler hasılatı 700 000 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
3 Sıhhiye tevkıfatı 110 000 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 
4 Mütenevvi hasılat 15 000 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

( İkinci madde tekrar okundu ) 
REİS — İkinci maddeyi varidat cetvelile 

birlikte kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Umum müdürlüğün 1933 malî 
senesi memur ve müstahdemleri ile nakil vası
taları kadroları merbut (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz var mı efen
dim? (Yok sesleri). Maddeyi reyi âlinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. / 

MADDE 4 — Umum müdürlük tarafından 
işletilmekte olan demiryollar, limanlar ve is
kelelerin bütün varidat ve hasılatı bunlara 
mahsus kanun ve nizamnameler dairesinde tah
sil olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı demiryolları 
için 1929 bütçesine merbut (C) işaretli tarife ah
kâmı 1933 malî senesinde dahi tatbik olunur. 
Bu tarifede tadilât icrasına Nafıa vekili salâhi-
yettardır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? (Yok sesleri). Maddeyi kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bütçenin ücret ve masraf fa
sıllarından yapılacak tasarruflarla tahakkuk 
edecek varidat fazlalanndan bütçe masrafları 
temin edildikten sonra bakiyesi karşılık tutula
rak Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana ve Hay
darpaşa liman ve nhtım ve Samsun sahil de-
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miryolları hisse senedi ve tahvilâtı mubayaa 
olunur. 

KÎTABÇI HÜSNÜ B. ( izmir ) — Müsaade 
eder misiniz efendim? 

REİS — Efendim, söz mü, sual mi? 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( izmir ) — Kısadır 

efendim. (Kürsüye seslçri). 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (izmir) — Efendim, 

Devlet demiryolları bütçesinin vaziyeti maliyesi
nin en nazik safhası emanet borçlandır. Bu ema
net borçlan iki senedenberi ödenmiyor. Bittabi 
ashabı bundan müteessir oluyor. Sonra tuhaf
tır, Hükümet namınadır, Hükümet müessesesi
dir. Şahsiyeti maneviyeyi haiz olmakla beraber 
bütün işlerden Hükümet mesul oluyor. Halktan, 
emanet olarak alınan bir paranın esasen sarfe-
dilmemesi lâzımdır. Binaenaleyh bu maddede 
şu yazılmamalıdır, gerçi kâr hâsıl olacağı pek 
varit değildir, fakat ne olursa olsun hüsnü ni
yet göstermek lâzımdır. Bu evvel beevvel muh
telif esham ve tahvilât almadan evvel bu emanet 
borçlarına karşılık tutulmalı ve ödenmelidir. Bu 
söylediklerim yalnız bu maddeye değil, bun
dan sonraki maddeye de şamildir. Bu istikraz
dan evvel beevvel emanet borçlan verilmelidir. 
Bundan mülhem olarak şunu da arzetmek iste
rim ki Devlet demiryolları idaresi, vaziyeti ma
liyesini tam manasile düzeltmek isterse emanet 
olarak aldığı paralan doğrudan doğruya bir ban
kaya tevdi etmelidir. Yoksa onu kasasında tu
tup muhtelif işlerde sarfetmemelidir. Emanet 
denilen sey saklanır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
arkadaşımın mevzubahs ettiği mesele geçen se-
neki Devlet demiryollan bütçesinin ayni madde
sinde yazılı idi. Yani tasarruftan yüzde 10 ema
net akçalan tesviye olunur diye bir kayit vardı. 
Acaba Bütçe encümeni bu kaydi bu sene neden 
çıkarmıştır? 

NAFIA VEKÎLt HlLMÎ B. (Adana) — Al
tıncı maddede var efendim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ RElSl HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Vereceğim cevap hem Re
fik Şevket Bey arkadaşımızın hem de Hüsnü Bey 
arkadaşımızın tadil edelim diye izah ettikleri 
fikre cevaptır. Her ikisine de cevap olacaktır. 
Tadil edersek ashabı matlubun lehine değil, da
ha zaranna bir şey koymuş oluruz. Geçen sene 
Bütçe kanunundaki maddeye gelince: Malûmu 
âlileri geçen seneki bütçe de uç uca geliyordu. 
Neticede varidat ta tam tahakkuk etmediği için 
oldukça mühim miktarda borç bıraktı. Bütçe 
emanetinde bulunan borçlann hasılat fazlaların
dan verilmesi, yani varidat bütçede tahmin edi
len rakamdan fazla olursa o fazladan tediyeyi 
tazammun eden bir kayittir. Hakikatte 32 se
nesinde bütçede fazlai varidat değil; tahmin 
edilen varidat bile alınmadı ki tediyat yapabil
sinler. Eğer maddeyi ipka etmiş olsaydık hiç 
bir para alamayacaklardı. Bütçe kanununda bir 

senelik bir hükümdü. Bu sene tekrarına lüzum 
görmedik. Bütçe emanetindeki beş yüz küsur bin 
lira yalnız emaneten verilmiş paralardan terek
küp etmiş değildir. O da vardır, mühim bir 
kısmı da senenin son aylarmda ücret ve maaş 
bordrolan evrakı sarfiyesi alınıp ashabına, na
kit olmadığı için kısmen para kısmen sandık 
makbuzu verilmiş, her ikisinin yekûnudur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Hangisi? 
HASAN FEHMİ B. (Devamla) — % 10 lar-

dan hâsıl olanlar da Devlet demiryollanna ve
rilen teminattır. İnşaat ile işletmenin bir ara
da olduğu zaman inşaat müteahhitlerinin istih
kak raporlarından % 7 nisbetinde teminatı ik
mal için tevkif edilen meblâğlardır ki hakikat
te alacaklarıdır, istihkaklarıdır. Fakat nakten 
verilmiş bir para değildir, inşaat müteahhitleri
nin mevkuf paralandır, mukaveleleri mucibin
ce kendilerine verilecektir. 

Kanunî müddetleri hitam bulunca bu para
ların iade edilmesi lâzımgelir. Nakit ihtiyacı 
dolayısile evvelki seneler bütçelerindeki açık 
münasebetile nakit ihtiyacı ve darlığı bunlan 
senesinde tediye ettirememiştir. Artık bu borç
ların münasebeti kalmamış, evrakı sarfiyeleri 
alınmış, masrafa geçmiş, kasanın borcu olmuş. 
Hasılat onu tutmadığı için açık yığılmış. Geçen 
sene varidat f azlalanndan bunu verin, dedik. Ge
çen sene varidat fazlası olmadı verilemedi. Bu 
sene bunu bililtizam tekrar etmedik, ki Ziraat 
bankasında bir hesabı cari vardı, onu tezyit et
tik, açıklar arasmda hasılatı safiyeden bu borç
lan ödeyebilmek imkânlannı idareye bahşetmek 
için. Hak sahiplerinin parası alınmak arzu edili
yorsa o kaydin hepsini koymamak lâzımdı. 

REFİK ŞEŞVKET B. (Manisa) — Beşinci 
madde bu maksadı ihtiva ediyor demektir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ RElSl HASAN FEHMt 
B. ( Gümüşane ) — Ahkâmı umumiyeyi ihtiva e-
diyor. Bunlara zaten nakit açığını karşılamak 
için istikraz aktine mezuniyet veriyoruz, mevcut 
olan hesabı carinin rakamını tezyit ediyoruz. Bu 
borçlan vermekte serbesttirler. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde be
sinci maddede görüşürüz. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Reis Bey 
bir sual. 

REİS — Sual var Hasan bey, buyurun Maz-
har Bey. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Efendim, 
inşaattan alınan teminatın bir kısmı nakittir bu
yurdular. Nakten alınan paralar emanet hesa
bına geçer. Bu emanete alınan paralar sarf mı 
ediliyor, % 7,5 mıdır nedir? bunlann da sarfe-
dildiği anlaşılıyor. 

BÜTÇE ENCÜMENİ RElSl HASAN FEH
Mİ B. — İnşaatla işletme aynldığı zaman, bir 
kere inşaatın dokuz buçuk milyon liralık mun
tazam bono tertip edilmiş ve bu borcu geçen sene 
Devlet demiryollan bütçesinden ayırarak Ha-
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zineye devrettik. Fakat işletmeden kalan in
şaatın % 10 larmdan hâsıl olan bir rakam var, 
nakit değildir. 

Biliyorsunuz ki bir işin münakaşasında evvelâ 
bir teminat mektubu alımr. Bu teminat % 5 
veya 8 olabilir ki bu da münakaşa kanunu mu
cibince yüzde beş tevkif edilmek suretile müza
yede kanununun emrettiği bir miktar vardır. 
Meselâ: 100 000 liralık bir iş için kanunda gös
terilen miktara göre on bin lira ema
net hesabına alınmış esasen o para kabulü katî 
yapıldıktan sonra iade edilir. Bu para bu 
makbuzu verdiği zaman verilebilir. Fakat ka
bulü katî makbuzları verildiği zaman bu para 
verilememiş kalmış, yoksa nakten verilmiş bir 
para değildir. 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen 
var mı efendim? 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Fazla va
ridatın pek muhtemel olmadığı nazarı itibare 
alınmış ve madem ki encümen % 5 tahmin et
miştir. Binaenaleyh bu gibi ashabı istihkakın 
alacaklarının ödenmesinin tercihi hakkını bu be
şinci maddeye koyalım. Bu altıncı maddeye de 
şamil olsun. İdare Ziraat bankasından para is
tikraz ettiği vakit evvel emirde bunların para
sını ödesin. Yoksa istikraz yapıldığı vakit ida
re bütçedeki masrafları tesviyeye kalkacak ve 
ashabı istihkakın haklan kalacaktır. Böyle bir 
kaydin konulmasını istiyorum. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Buraya 
konulması doğru değildir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (Devamla) — Bunu 
muhakkak vereceğiz. Bu zannederim ki 300 000 
lirayi mütecavizdir. Bu rakam evvelki senenin 
bütçesinden mi nereden kalmış. Bu % 10 1ar ta-
ahhüdattan mı mütevellit, yoksa iştiralardan mı? 

BÜTÇE ENCÜMENİ REÎSl HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — İkisinden de vardır. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( Devamla ) — Bir ta
kınılan da vardır ki mal yatırmıştır. Bu işte çok 
samimî olmamız lâzımdır. Bu para verilemeye
cekse ve vermek müşkülse bilmem. Fakat inşa
attan mütevellit borç demektir. Binaenaleyh bu 
işi her halde bu sene temin edelim. Çünkü mem
leketin, Hükümetin şerefi mevzubahstir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Müzakere ettiğimiz madde
ye böyle bir kayit koymak, ashabı matlubun 
lehine değildir. Borçtur, istikrazdan ödenmek te 
kabildir. Şöyle olur veya böyle olur diye kayit 
korsak idareyi takyit etmiş oluruz. 

REİS — Maddeyi aynen reyinize arzediyo-
ram. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — 1933 malî senesi muamelâtı 
naktiyesinin tedviri ve geçmiş senelere ait ema
net borçlannın tediyesi ve 400 000 liraya kadar 
stok iddihan için umum müdürlük ( mevcut he
sabı cari dahil) 3 000 000 liraya kadar kısa va

deli istikraz iktine ve bankalar nezdinde hesabı 
cari küşadına ve Maliye vekili de bu istikraza ke
falet etmeğe mezundur. 

REİS — 6 mcı maddeyi aynen reyi âlinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Devlet demiryollan ve liman
lan işletme idaresine ait binalarda kirasız olarak 
ikamet etmek hakkım haiz olan ve ikamet ma
hallinde idareye ait bina bulunmaması veyahut 
bulunan binalann, memuriyet dereceleri itiba-
rile memur ve müstahdemlerin ikametlerine tah
sisi, idarenin zararını mucip olması dolayısile 
kendilerine hane tahsisatı verilmesi icap edenler 
merbut (E) cetvelinde gösterilenlerden ibarettir: 

Aslî vazifesi (E) cetveline dahil olmadığı 
halde ilâvei vazife veya vekâlet suretile bu cet
velde gösterilen vazifelerden birini deruhde eden 
memur ve müstahdemlere idare binalan müsait 
olduğu takdirde hane tahsis olunur. Bu şekilde 
munzam vazife alanlara hane tahsis edilmemiş 
olsa bile hane tahsisatı verilmez. 

Haneye müstahak memur ve müstahdemlere 
verilecek tahsisatın azamî haddi, ayda (15) lira
yı geçemez. İdareye ait binaların müsait olması 
dolayısile bu cetvelde gösterilen memur ve müs
tahdemlerden gayrisinin ikametine tahsis olu
nacak binalann mukimlerinden Maliye ve Nafıa 
vekillerince tensip olunan miktarda kira alınma
sına devam olunur. Demiryollarının resmî işle
rine elverişli olan binalar hizmete tahsis olu
nur. Hizmette kullanılmayanlar kiraya verilir. 

Bu madde hükmüne muhalif olan mevzuat 
1933 malî senesinde tatbik olunmaz. 

REİS — Yedinci madde hakkında söz isteyen 
var mı? 

NEBİZADE HAMDİ B. (Trabzon) — Efen
dim, burada iki fıkra fazla gibidir. Baş ta
rafta Devlet demiryollan ve limanlan işletme 
idaresine ait binalarda ikamet etmek hakkını 
haiz olan ve ikamet mahallinde idareye ait bi
na bulunmaması veyahut.... Bunlar fazladır. 
Çünkü bunlar esbabı mucibede yazılıdır. Son
ra son fıkrada; ( Bu madde hükmüne muhalif, 
olan mevzuat 1933 malî senesinde tatbik olun
maz ) fıkarsı da fazla bir şeydir. Zaten bütçe 
1933 bütçesidir. Bu bütçenin hükümleri hari
cinde bu sene sarfiyat yapılmaz. Bu iki fıkra
nın tayyini teklif ederim. 

REİS — Hamdi Beyefendinin bu hususta 
bir takriri vardır. Okuyacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Yedinci maddenin ikinci satırındaki (ait) 

kelimesinden onuncu satırdaki (merbut) keli
mesine kadar olan satırlar esbabı mucibe ma
hiyetindedir. Maddede fazladır. Esasen esba
bı mucibe mazbatasında da izahat vardır. Mad
denin ( ... işletme idaresinin, ev tahsisatı vere-
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ceği memurlar merbut... ) şeklinde tadilini tek
lif ederim. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. ( Gümü-
şane ) — Efendim, müsaade buyururlarsa bu 
karışık bir mevzudur, bu hususta talimat ya
pılmıştır. O talimata istinaden geniş bir takım 
muameleler yapılmıştır. Ondan sonra geçen 
senelerin bütçe kanunlarile kimlerin evlerde ki-
rasız oturabileceği, kimlerin oturamıyacağı tas
rih edilmiştir. Onun sahası kısmen tenkis, kıs
men de tezyit edilmiştir, aynen kalsın. 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler. Madde aynen kabul edil
miştir efendim. 

MADDE 8 — Devlet demiryolları şebekesi 
üzerinde 1933 malî senesi zarfmda ücretsiz veya 
tenzilâtlı ücretle seyahat etmek salâhiyetini ha
iz olanlar merbut (D) işaretli cetvelde göste
rilenlerden ibarettir. Devlet demiryolları ve 
limanlan idarei umumiyesinin teşkilât ve va-
zaifine dair 23 mayıs 1927 tarih ve 1042 numa
ralı kanunun 24, 28, 30 ve 34 üncü maddeleri
nin eşhas nakliyatına ait hükümlerile bu kanu
nu' muaddil 1 haziran 1929 tarih ve 1483 nu
maralı kanunun sekizinci maddesinin ikinci fık
rası hükmü 1933 malî senesi zarfında tatbik 
edilmez. 

1042 numaralı kanunun 25 ve 32 nci mad
deleri ile 21 haziran 1930 tarih ve 9623 numa
ralı İcra Vekilleri Heyeti kararnamesinin hü
kümleri bakidir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — (D) cetveli mucibince ücret
siz veya tenzilâtlı ücretle seyahat edeceklerin da
imî veya muvakkat müsaadenameleri takvim se
nesi itibarile ita olunur. 

Devlet demiryolları ve limanlan idarei umu
miyesinin teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 nu
maralı kanunu muaddil 1483 numaralı kanunun 
8 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne tevfi
kan idare encümenince verilecek muvakkat mü-
saadenamelerin adedi dört yüzü geçemez. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — İdarenin Eskişehirdeki aile 
mektebi 1933 malî senesi zarfında da Türk maa
rif cemiyeti tarafından idare edilir. İdare tara
fından mektebe gönderilecek azamî altmış tale
benin iaşe, ibate, ilbas ve tedrisi için cemiyete 
maktuan 25 000 lira verilir. Talebe velilerinden 
alınmakta olan tahsil ücretinin 1931 senesindeki 
şerait ve nisbetler dairesinde alınmasına devam 
olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Anadolu demiryollan idare
since Eskişehir çiftçilerine tevzi edilen tohumluk 
bedelinden idareye henüz borçlarım ödemeyen
lerden yoksuzluklan Eskişehir vilâyetince bil
dirileceklerin borç kayitleri terkin ve diğerleri
nin takip ve tahsiline devam olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Muayyen tarifeli vesait ile se
yahat eden yolculardan alınacak nakliyat res
mi hakkındaki 10 nisan 1340 tarih ve 472 numa
ralı kanuna müzeyyel 25 haziran 1932 tarih ve 

2030 numaralı kanunun 1 inci maddesi ile tayin 
edilen 45 günlük müddet Devlet demiryollan ve 
limanları işletme idaresine münhasır olmak üze
re 75 güne iblâğ edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Niçin 45 
iken 75 oluyor, lütfen izah etsinler?... 

NAFIA VEKİLİ HİLMİ B. — Efendim, nak
liyat vergisinin müesseseler tarafından 45 gün 
zarfında teslimi malûmu âliniz meşruttur ve tes
lim etmeyen, edemeyen muhasibi mesullerin hiç 
bir mazeretleri dinlenmeksizin duçarı mücazat 
olurlar. Kanun bir senedenberi mevkii tatbik
tedir. Devlet demiryollan gibi büyük mikyasta 
istasyonlan olan ve hesabatını hazırlayarak, kon
trol ederek, tetkik ederek, züpte ettikten son
ra nakliyat vergisini şudur diyerek verecek olan 
bir müessesenin 45 gün zarfında hesabını verme
sinin imkânı yoktur. Bunu Maliye vekâleti de 
kabul etmiştir. Zarurî olarak 75 güne çıkanl-
mıştır. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 
hizmetlerden her birinin senesi bütçesine konu
lan tahsisatı kâfi gelmediği takdirde ilâveten 
sarfına lüzum görülecek miktan tediyeye umum 
müdürlük mezundur. Bu suretle husule gelecek 
tahsisat farkı hesabı katide ayrıca gösterilir. 

A) Tahmil ve tahliye işleri, 
B) Mahkeme masraflan ve aidat, 
C) Semplon ekspresi açığından Türkiye his

sesi, 
D) Reddiyat ve bilet satışı aidatı, 
E) îrat getiren emlâk vergileri. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 14 — 1930 malî senesi gayesine ka

dar sarfolunup mahsubu icra edilemeyen meba-
liğin eski seneler bütçelerinde istimal olunmayan 
tahsisatı karşılık tutularak 1933 malî senesi büt
çesinde açılacak bir faslı mahsusa masraf kaydi 
suretile mahsubu icra olunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 15 — Demiryol otobüsleri mubaya
ası için 1934 senesinde verilmek üzere masraf 
bütçesinin 11 inci faslının 10 uncu maddesine 
konulan tahsisat haricinde 50 000 liralık teah-
hüt icrasına mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 16 — 1933 malî senesi iptidasından 
itibaren Ankarada bulunan memur ve müstah
demlerden başka mahallere nakledileceklerle bu 
tarihe kadar nakledilmiş olan memur ve müstah
demlerin ücretlerinde Ankara pahalılık zammı 
olarak dahil bulunan miktar kesileceği gibi baş
ka yerlerden Ankaraya nakledilmiş ve edilecek 
memur ve müstahdemlere de kadrolarında karşı
lık olmak şartile bu zam verilir. 

Elyevm Samsun pahalılık zammı ile ücret alan 
memur ve müstahdemlerin ücretlerinden 1933 
malî senesinden itibaren pahalılık zammı miktarı 
tenzil edilir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, bu 
maddede, Samsun pahalılığı varmış, kaldırılı
yor. Şimdi ikinci olarak Samsundan Ankaraya 
gelenler veyahut başka yerlerden Ankaraya ge
lecek memurlara Ankara pahalılığı verilmeye
cektir deniliyor (Verilecek sesleri). Demek ki 
mukayyeden verilir. Bir defa bendeniz Samsun 
memurlarından pahalılık zammının kaldırılması 
icap eden hususatı encümenin düşündüğünü ve 
orada pahalılığın zammı icap ettirecek dereceye 
gelmediğini hesap ettiğine kaniim. Yalnız Sam
sundan, Ankaraya gelecek memurların burada 
bir vazife aldıktan sonra içine girecekleri muhi
tin icabı dairesinde beraberce yaşadıkları arka
daşlarından aykırı bir vasiyette kalmaları ada
let icabı değildir. 

Tensip buyurursanız bu meseleyi halletmiş 
olmak için, alelıtlak hariçten kimse gelemez ve
yahut geldimi arkadaşları gibi muameleye tâbi 
olur, diyelim. Kadroda yer yoktur diye bunları 
kendi arkadaşlarından ayrı bir icaba tâbi tut
mak bence adaletle kabili telif değildir. Bilmiyo
rum Bütçe encümeni arkadaşlarım ne suretle te
lâkki ederler?. 

NAFIA VEKÎLÎ HİLMİ B. (Adana) — Efen
dim, lâyikile tavazzuh etmemiş gibi görüyorum. 
Devlet demiryollarının memurin talimatnamesi 
var ve Ankarada bulunan memurlara betahsis 
Ankarada bulundukları için Ankara pahalılık 
zammı namı altında ufak bir miktar verilir. Ge
çen sene Bütçe encümeni bir maksada matuf ol
maksızın maddeyi formüle ederken bundan bah
setmediği için bilfarz Ankarada 120 lira ücret 
alan bir memur Eskişehire tayin edildiği zaman 
talimatname mucibince arkadaşları ile seyyanen 
muamele görmek için Ankara zammını burada 
bırakarak gitmek icap ederken Ankaradan bunu 
da beraber götürmek gibi bir vaziyette kalın
mıştır. 

- 9 5 

Buna mukabil Eskişehirden Ankaraya gele
cek zat ta bilfarz 110 lira maaşlı iken buraya gel
diği için 120 lira alması icap ederken 110 lira 
almıştır. Ankara zammından istifade edememiş
tir. Yani Ankaradan dışarıya gidenler Ankara 
zammını da beraber götürmüştür. Bunu tashih 
için bu madde formüle edilmiştir. 

REİS — Başka mütalea var mı efendim? 
(Yok sesleri). Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 17 — 1932 malî senesi bütçe kanu
nunun 6, 8, 10 ve 14 üncü maddeleri hükmü 
1933 malî senesinde de meridir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
en son olarak yazılmış olan madde bendenizce 
iki noktadan çok şayanı dikkattir. Birisi esas, 
diğeri de nizamname noktasından. 

1932 malî senesi bütçe kanununun#6, 8, 10 
ve 14 üncü maddelerinin ne olduğunu 6 senenin 
bütçesine bakarak öğrendim. Altıncı madde 
aynen şudur: « Mudanya iskelesinin harp es
nasında askerî demiryollar idaresince tecdiden 
inşa edilmiş olmasından mütehassıl hukuk ve 
menafi Mudanya belediyesine terkolunmuştur. » 

Bir defa arkadaşlar, malûmunuzdur ki büt
çe kanunlarının, teşkilâtı esasiye kanunumuz 
mucibince ancak bir senelik ömrü vardır. Mu
danya iskelesini evvelce hukuk ve manafiile 
Mudanya belediyesine terkettikten sonra artık 
icap ediyor ki bu, bütçe kanununda mevzubahs 
oldu diye Büyük Millet Meclisinden her Dev
let demiryolları bütçesi çıktıkça 1932 senesi 
bütçe kanununun 6 ncı maddesindeki ahkâm 
bakidir diye mütemadiyen tekrar edip duraca
ğız. Halbuki bendenizce ömrü bir senelik olan ka
nunların heyeti mecmuası senenin hitamile bera
ber artık mevkii meriyetten çıktıktan sonra o 
kanunun içinden yalnız bazı fıkralar alarak 
yaşatmak, bizzat teşkilâtı esasiyeye münafi ol
mak lâzımgelir. 6 ncı maddenin müstakillen 
dahi bir kanuna dercine lüzum yoktur. Çünkü 
biz hak ve menafii tamamen Mudanya belediye
sine terkettikten sonra kendi elimizden çıkar
dığımızı ifade ettiğimiz bir şeyde tasarruf hak
kımız kalmamıştır ki onu tekrar yeni veriyor 
gibi bir vaziyete girelim. Onun içindir ki Mu
danya belediyesine terkettiğimiz bir iskelenin 
bilûmum hukuk ve menafii Mudanyaya ait ol
duktan sonra 6 ncı madde hâlâ devamdadır yo
lundaki karar bendenizce zaittir. Onun için 17 
nci maddenin Mudanya belediyesine ait olan 
kısmının yeri yoktur. Mudanya belediyesi ma
demki buna mutasarrıftır. Şüphesizdir ki bele
diye şimdiye kadar kendi namma taposunu çı
karmıştır. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Daha evvel vardı za
ten. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Her ney-
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se ... Binaenaleyh mesele tasarruf noktasından 
halledildikten sonra bizim tekrar mevzubahs 
etmemiz doğru olmasa gerektir. Zannederim. 
Bütçe encümeni buna iştirak eder. 

Gene Bütçe encümenindeki arkadaşlarımızın 
itiraz etmeyeceklerine emin olarak arzediyo-
rum ki bütçe kanununun hükmü bir seneye ait 
olduktan sonra artık 1932 senesi bütçe kanunu
nun filân ve filân maddeleri meridir demekten
se bendenizce ayni hükümleri buraya madde 
olarak geçirmek çok doğrudur. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Ne faydası var? 
ayni sey. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Bir defa 
bendeniz faydasını en evvelâ arzettiğimi zanne
diyorum. 1933 senesi haziranının birine geldi- . 
ğimiz gün 1932 senesi bütçe kanunu yoktur. O 
kanun yokken 1933 senesi kanununda, hükmü yok 
olması lâzımgelen, ve teşkilâtı esasiye kanunu 
mucibince ömrü bir sene olan kanunu ihya eder 
şekilde 8, 10, 14 üncü maddeleri meridir diye 
ifade etmek bizi oraya sevketmek demektir ki 
bendenizce sevk noktasından, mâna noktasından 
zahmettir. Mesele doğrudan doğruya bir kâti
bin bir dakikalık zahmeti meselesidir. Bende
niz bu maddeleri tetkik ettim. 8 inci madde me
murlara verilecek tazminat meselesidir. 10 un
cu madde şimendifer memurlarının ancak seya
hat yevmiyesi alabileceklerine dairdir, 14 üncü 
madde Devlet demiryolları matbaasının işletil
memesi yolundadır. Bunların heyeti mecmuası
nın bu kanunda yeri vardır. Fakat böyle atfen 
değil. Tensip buyurursanız bir şekil mesele
sidir, esasa muhalefet yoktur. Bunları 17, 18 
ve 19 uncu maddeler olarak yazalım. 

Bu ifadeden sonra malûmat kabilinden olmak 
üzere bir şey soracağım. Geçen seneki bütçede 
tasarruf zihniyetinden dolayı Devlet demiryol
ları matbaasının kullanılmamasını, matbaa işle
rinin ucuz surette tedarik edilmesini kanuna yaz
dık. Fakat bu sene tekrar ediyoruz. Efendim, 
bu sene tekrar ettiğimize göre matbaanın vazi
yeti ne olacaktır? Bir matbaa ki Devlet namı
na sermayesi verilmiş ve işletilmek üzere alın
mıştır, fakat neticede biz matbaanın işletil
mesinde faide görmüyoruz. Görmeyebiliriz. Ge
çen sene işletmedik, bu sene işletmiyoruz, gele
cek sene işletmeyeceğiz. Binaenaleyh başında 
memur bulunmayan muattal bıraktığımız, kapı
sı kilitli bulunmak lâzımgelen bir matbaanın ha-
rabisine meydan vermiş olmuyor muyuz? Encü
menin bu hususta alâkadar olması lâzımgelir. 
Tenvir etmelerini rica ederim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Efendim, bütçelere böyle 
esaslı 20, 25, 100 sene yaşayacak hükümler der-
cedilmez. Fakat ömrü bir sene veya iki sene 
farzedilerek geçici, muvakkat addedilen ve büt
çenin tatbikına taallûk eden hükümlerin büt
çeye ilâvesi zaruridir ve bunda teşkilâtı esasi-

yeye hiç bir muhalefet yoktur. Bizim mülhak 
bütçelerimize, esas hükümlerin - ileride gelecek 
teşkilât kanununa nakledilmek üzere - dercedil-
diği vakidir. Bundan evvel müzakere buyurdu
ğunuz Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlü
ğü bütçesinde bu mahiyette iki üç hüküm var
dır. Fakat Hükümet bu esaslı hükümleri bütçe 
kanunile teklif ettiği halde biz tefrik ederek 
müstakil bir lâyiha olarak huzuru âlinize arzet-
tik, ve o şekilde kabul buyurdunuz. Bütçe ka
nununa giren bu nevi hükümler encümene gel
dikçe daima bu hükümleri ana kanunlara nak
letmek suretile evvelki senelere ait olan hüküm
leri tasrih etmekte devam etmekteyiz. Burada 
geçen seneki maddenin bu sene yaşaması lâzım-
geldiği takdirde metni aynen mi nakledelim, nu
maralarını mı zikredelim? 

Refik Şevket Beyefendinin istedikleri met
nin aynen dercedilmesidir. 

Efendim, mademki aynen meri olacak, meri
yeti devam edecektir, o halde bunun numara
sını zikretmekle metnini yazmak arasında ne 
fark vardır? Biraz daha kırtasiyeyi büyütmek-, 
tir. Malûmu âlileridir ki muvazenei umumi-
yede (H) cetveli vardır. (H) cetveli eski sene
ler bütçelerinde mevcut olup 933 veya 932 sene
sinde dahi hükmü meri olacak ahkâmı ifade eder 
bir cetveldir ve bundan muvazenei umumiye ka
nununda sarihan bahsedilmiştir. Bu sarahat mu
cibince orada maddeler aynen konuyor. Amma 
ayn bir cetvel de konmuyor. Bu sarahat 933 mu
vazenei umumiye kanunu içine dercedilmez. Mül
hak bütçelerde birer ikişer madde bulunduğu 
için böyle bir (H) cetveli açmadık. Böyle bir cet
velin açılması, yekûnu kabartmaktan başka bir 
işe yaramaz. Bir faide melhuz olmadığı için 
buna lüzum görmedik. 

Mudanya iskelesine gelince: Vakıa Mudanya 
iskelesinin bütçe kanununda hiç yeri yoktur. 
Fakat derhatır buyurulur ki geçen sene bu is
kelenin menafii belediyeye devredilmek üzere 
Meclisi âliye gelmişti. Meclisi âli iskelenin tama
men belediyeye terkini kabul eylemiş ve o su
retle bütçe içinde kalmıştır. Hükümetten bir 
teklif olmadıkça Bütçe encümeni bir lâyiha ya
pamaz. Böyle bir teklif yapmak mümkün olsay
dı, encümen bunu yapardı. Fakat nizamname, 
encümenlere böyle müstakillen bir teklif yapmak 
salâhiyetini vermemiştir. Eğer böyle teklif ya
pılırsa yerinde bir hareket olur. Geçen seneki büt
çe kanunu bir senelikti, bitti. Burada tekrar et
mezsek geçen seneki terk hakkındaki madde âti-
yen her hangi bir tedahülü tevlit etmez mi? Amma 
buradan çıksın, bir lâyiha olsun diye Heyeti Celi-
leniz karar verirse ayrıca bir lâyiha olarak kabul 
ederiz. Heyeti Celile böyle bir karar ittihaz ede
bilir. Fakat biz resen yapamayız. Devlet demiryol
larının vazife ve teşkilâtına ait olan kanununda 
daha esaslı tadilât yapacaklardır. O geldiği 
zaman şimdi kabul buyurduğunuz bu kanun ve 
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bazı madde o esasa intikal edecektir. Belki 
daha boşluklar vardır. Talimatnameye ve ni
zamnameye aykın hükümler telif edilir. Teş
kilât kanununun gelmesine ihtiyaç vardır. Ge
len mutahassısm raporunu Nafıa vekâleti al
dıktan sonra böyle bir kanun yapmağa hazır
lanmaktadır. Binaenaleyh tensip buyurursanız 
bu sene de böyle geçsin ve Refik Şevket Bey 
arkadaşımız da böyle bir kayit derci arzusun
dan şimdilik sarfınazar etsinler. 

Geçen sene de muvazene kanunu dolayısile 
böyle bir mesele geçmişti. Hükmü bir seneye 
şamil maddeler bu kanuna geçer mi?... Bende
niz kütüphaneden bir kaç bütçe getirttim, tet
kik ettim. Size arzedeyim ki franka istikrar 
verildiği zaman Fransız bütçe kanunu 120 mad
de idi. Bunun 60 küsur maddesinin hükmü 
onu takip eden seneye de şamil ve o senede dahi 
cari diye kayit konmuştur. Binaenaleyh böy
le yapılabiliyor. Yoksa yapıldığı zaman ahkâ
mı daimedir diye konmaz ve böyle bir şey büt
çe kanunlarına girmez. 

MAZHAR MÜFİT B. ( Denizli ) — Muh
terem Hasan Beyefendi, Fransa bütçesinde de 
muvazene kanunundaki 100 küsur maddeden 
60 maddesinin diğer seneye devredildiğini söy
lediler. Yine Fransız maliyunundan bu nok
ta hakkında fikir dermeyan eden bir zatın fik
rini arzedeyim. Bu zat muvazene kanunların
da takip edilen bu usule muterizdir. 

ALÎ B. ( Rize ) — Bu zat kimdir? 
MAZHAR MÜFİT B. — Müsyü Gastondur. 

Niçin sordunuz, okuyacaksınız galiba? ( Gü
lüşmeler ). Bu zat diyor ki muvazene kanun
larında maddelerin çokluğuna mebuslar hiç bir 
zaman muvafakat etmemelidirler. Sebebi ise 
her hangi bir kanunun şu veya bu esbap dola
yısile Meclisten geçirilmesine pek kanaat 
etmeyen - Hükümet erkânı - kendi Hükümetleri 
için söylüyor. O kanunun izahı hükmünü bir 
madde ile muvazene kanununa sokarlar. Bir 
seneyi böyle geçirirler, ertesi senelerde yine 
tekrardan geri durmazlar. Binaenaleyh isdan 
mültezem her hangi bir kanunun bir madde ile 
muvazene kanununa sokulmamasına dikkat et
mek, mebusların vazifesidir diyor ( Bravo ses
leri ). Binaenaleyh tekrar söylüyorum, muva
zene kanununda imkân nisbetinde az madde bu
lundurmağa çalışılmalıdır. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Bende
niz H cetvelinin ilâvesini istemiyorum. Ka
nunların kül halinde ilâvesi lâzımdır. Meselâ 
arazi kanunu, şu veya bu kanun yazılacaktır. 
Bendeniz diyorum ki, üç maddeyi aynen yaza
lım. Artık 1932 bütçesini de göstermiyelim. 
Yoksa H cetvelinin ilâvesine taraftar değilim. 

YUSUF KEMAL B. ( Sinop ) — Bendeniz 
yalnız 1932 malî senesi bütçe kanununun altıncı 
maddesi hakkındaki Refik Şevket Beyefendi
nin sözlerine dair maruzatta bulunacağım. Mu-

danyaya verilen hak verilmiştir, artık tekrara 
mahal yoktur, diyorlar. Bahsedilen hukuku 
menafi bir sene için terkedilmiştir. Zira, teş
kilâtı esasiye kanununun 97 nci maddesi muci
bince muvazenei umumiye kanununun hükümle
ri bir seneye mahsustur. Halbuki hukuku me
nafi devam edegelmektedir. Yalnız o seneye 
ait elan hukuku menafi terkedilmiştir. Ondan 
sonraki senelere ait hukuku menafiin terkedil-
diğini tekrar söylemek lâzımdır ( Doğru sesle
ri). Aksi takdirde teşkilâtı esasiyeye münafi 
olarak Meclisten kanun çıkarılmış olur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Heyeti muh-
teremeleri, gayet iyi takdir ederler ki; kanun
ların tertip ve tanziminde en çok başınızı ağrı
tan bir arkadaşınızım. Ve hatta kürsiye gelir
ken dahi bazı arkadaşların mütemadiyen izaca-
tına maruz bulunmakla da mübahiyim (Gülüş
meler) . 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Zevkle, 
iştahla dinliyoruz. 

REFİK ŞEVKET B. ( Devamla ) — Teşek
kür ederim. Eğer biz nizamname dahilinde usu
len reisinden azasına varıncaya kadar, nizamna
menin bütün eşkâline riayet etseydik bu gün 
saatlerimizi işgal eden millî hizmete ait olan 
bu kısımlar geçen sene bitmiş ve bir daha bu
rada mevzubahs olmayacaktı. Bir arkadaşını
zın bu yolda bir takrir vermesi ve encümene git
meden kabul edilmiş olması, bu gün şu daki
kada arkadaşlar arasında bir hukukî mübaha-
senin cereyanına vesile oldu. Her mübahese 
millet namına kâr kaydedilecek bir iştir. 

(Muvazenei umumiye kanununun hükmü bir 
seneye mahsustur). Bu gayet tabiidir. Binaen
aleyh Devlet demiryollarına ait olan bu kanun 
bendenizce de bir seneye mahsustur. Fakat ge
çen sene yazdığımızı bir defa daha okursak bu, 
terki hak mahiyetinde olduğundan ve terke-
dilen bir hakkın sahibine geçtikten sonra is
tirdadı teşkilâtı esasiye kanunu mucibince ka
bil olmayacaktır. Hakkı mülkiyet, gene teş
kilâtı esasiye kanunu ile mukayyet olduğundan 
Hasan Fehmi Beyefendinin dediği gibi yeni bir 
kanunla teyide kalkmak ve Yusuf Kemal Beye
fendinin dediği gibi, bir seneye mahsustur diye, 
her sene için şey etmek bendenizce doğru de
ğildir. Çünkü yazdığımız şey şudur: Mudan
ya iskelesinin harp esnasında askerî demir-
yollar idaresince tecdiden inşa edilmiş olmasın
dan mütehassıl hukuk ve menafi Mudanya be
lediyesine terkolunmuştu. Bizzat sizi tenvir et
miş olmak için bir misalle arzedeyim: Bu bele
diye namına terkedilmiş olan hak, iskele olma
sa da bir arsa olsaydı bu arsanın sahibi olan be
lediye 1932 senesinde çıkan kanunun hükmü mu
cibince istihkakını başka birisine temlik etmiş 

olsaydı ve bu istihkakta şu veya bu tasarruflar 
konsaydı ve biz de bu kanun mucibince ve Yu
suf Kemal Beyin dediği gibi, bu tasarruf bir 
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seneye aittir, başka senelere ait değildir demiş , 
olsaydık, bu tasarrufun manası ne olacaktı, ne i 
ile kabili telif olurdu? Teşkilâtı esasiye kamı- ; 
nu herkesin hakkı mülkiyetini teyit edip durur- j 
ken bu gün böyle hareket etmek hiç te doğru | 
değildir. Bendenizce bunu o zamanki zabıtlar- j 
da okumak lâzımdır. Benim hatırımda böyle kal- j 
mışta söylüyorum. Belediye idaresi, Devletin koy- I 
duğu bazı tahdidat ile bu yere sahiptir. Bende
niz Yusuf Kemal Beyin noktai nazarına iştirak 
etmiyorum. Bu maddeyi gayrikanunî buluyo- I 
rum ve Mudanya iskelesine bizim taarruz etme- | 
ğe hakkımız olmadığını arzediyorum. i 

YUSUF KEMAL B. (Sinop) — Af buyuru
nuz, arkadaşlar, meseleyi çok uzatıyorum. Fa
kat bu mesele çok ehemmiyetlidir. 

Benim kanaatimce yanlış ta olsa ve saire de 
olsa sureti katiyede bir defaya mahsus olduğu 
zahir de olsa mademki teşkilâtı esasiye kanu- : 
nunda muvazenei umumiye kanununun hükmü I 
bir seneye mahsustur, deniliyor, muvazenei 
umumiye kanunundaki her hüküm ancak ve an
cak bir senelik bir hükümdür. Velevki böyle bi
linerek konmuş olsa dahi. 

Malûmu âliniz mesele dolayısile teşkilâtı esa
siye kanununun bir maddesini tefsire gidiyoruz. 
Meclisi âliniz bu ekseriyetle ona salâhiyettar 
değildir. Onun için geçen sene Meclisi âliniz 
1932 bütçesinin altıncı maddesini kabul ederken 
bu kaydü şartla kabul ettiği aşikârdır. Başka 
türlü tefsire gidilemez. Yani bu hukuk ve me
nafiden ancak 1932 senesi zarfında istifade edi
lebilir. O hukuk 1932 senesinde varsa istifade 
edilebilir. Yoksa zaten yoktur. 1933 senesinde ı 
istifade edilemez. Mesele budur. Bendeniz hiç 
bir vakit bu meselenin bütçe kanunlarında tek
rar edilmesine taraftar değilim. Bir kanunu mah
susla terkedilebilir. Fakat o kanun bütçe ka
nunu olamaz. Ayrı bir kanun olur. Onun için
dir ki ikinci teklif ettikleri şeyler hakkında hiç 
bir şey söylemedim. Meclisi âli isterse bir mad
de koyar, isterse ayrı ayrı yazar. Fakat o birisi 
çok esaslı meseledir (Doğru sesleri). 

REİS — Takrir okunacaktır. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim esbaba binaen. 
1 - 17 nci maddede gösterilen 1932 malî se

nesi bütçe kanununun altıncı maddesinin tay
yı™, 

2 - 8, 10, 14 üncü maddelerinin de işbu ka
nuna müstakil maddeler halinde dercini teklif 
ederim. 

Manisa mebusu 
Refik Şevket 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis bey, 
fıkra fıkra reye koymanızı rica ederim. | 

REİS — Efendim, bu takrir iki maddedir, ay
rı ayrı reye arzedeceğim. Birinci madde bütçe I 
kanununun on yedinci maddesinde zikredilen al- | 

tıncı maddenin tayyı hakkındadır. Onun tayyını 
teklif ediyorlar. Bu tayyı kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmemiştir. 

İkinci maddesi, 8, 10, 14 rakamlarile gösteri
len maddeler için bütçe kanununa müstakil mad
deler konulmasını teklif ediyorlar. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde al
tıncıyı da oraya ilâve ediniz (Kabul etmedik 
sesleri). 

REİS — Altıncı maddeyi de teklif ediyorlar, 
Binaenaleyh 6, 8, 10 ve 14 üncü maddelerin ayrı 
maddeler halinde bütçe kanununa dercini teklif 
ediyorlar. Bunu reyi âlinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilme
miştir. 

O halde 17 nci maddeyi aynen reyi âlinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
17 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

REİS — Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

İki defa müzakereye tâbi olan maddelere 
geçiyoruz efendim. 

4 — Riyaseti Cumhur flârmonik orkestra şef 
muavinliğinde bulunan ecnebi mütehassısı ücre
tinin arttırılması hakkında î/465 numaralı ka
nım lâyihası ue Bütçe encümeni mazbatası fil 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında bir 
miitalea var mı efendim? ( Yoktur sesleri ). 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1932 malî senesi muvazenei umumiye kanunu
nun beşinci maddesine merbut cetvelde ta

dilât yapılması hakkında kanun 
MADDE 1 — 1932 malî senesi muvazenei 

umumiye kanununun beşinci maddesine merbut 
(D) cetvelinde Riyaseti Cumhur flârmonik or
kestra heyeti şef muavinliğinde bulunan ecnebi 
mütehassısı için konulan 250 lira ücret miktarı 
333 liraya çıkarılmıştır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? ( Ha
yır sesleri ). Reyi âlinize arzediyorum. Birin
ci maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

[I] 120 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü 1932 malî 
senesi iptidasından itibaren tatbik edilmek üze
re neşri tarihinden muteberdir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? ( Ha
yır sesleri ). Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi reyi âlinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. İkinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 — Askerî peza kanununa müzeyyel 1/518 
numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Ad
liye encümenleri mazbataları 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA SAİT AZ
Mİ B. (Kayseri) — Kanunu. Adliye encümenine 
geri isteyoruz efendim. 

REİS — Encümen kanunu geri isteyor. 
MÜKERREM B. (İsparta) — Her zaman ge

ri alabilir. 
REİS — Adliye encümenine geri veriyoruz 

efendim. 
6 — Ankara şehri otomatik telefon kanunu

nun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bir 
madde ilâvesine dair olan kanunun 2 nci madde
sinin kaldırılması hakkında 1/497 numaralı ka
nun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası fil 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri). Maddelere geçilmesini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

876 numaralı Ankara şehri otomatik telefon 
kanununun bazı maddelerinin tadiline ve bu 

kanuna bir madde ilâvesine dair olan 1901 
numaralı kanunun ikinci maddesini 

değiştiren kanun 
MADDE 1 — 876 numaralı Ankara şehri oto

matik telefon kanununun bazı maddelerinin ta
diline ve bu kanuna bir madde ilâvesine dair 
olan 1901 numaralı kanunun ikinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ankaradan başka şehirlerde posta, telgraf ve 
telefon idaresi santralına bağlı telefonlardan gö
türü olarak şu suretle senelik ücret alınır: 

A - Büyük şehirlerde 25 lira; 
B - Küçük şehirlerde 15 lira; 
C - Hususî santrallardan büyük şehirlerde 

fil 124 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

j 75 lira, küçük şehirlerde 40 lira; (Resmî ve gay-
riresmi yüz abonesi olan yerler büyük ve bu 
miktardan az abonesi olan yerler küçük şehir 
sayılır. 

Umumî merkezlerden yapılacak konuşmaların 
her üç dakikası için beş kuruş ücret alınır. 

REİS — Mütalea var mı efendim? (Hayır 
sesleri). Maddeyi kabul edenler ... Kabul etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. İkin
ci müzakeresine geçilmesini kabul edenler ... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 — Maarif teşkilâtına dair olan kanunun 11 
inci maddesi hükmünü 2 sene tecil eden 1707 
numaralı kanunun 2 sene temdidi hakkında 1/402 
numaralı kanun lâyihası ve Maarif, Dahiliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları [İl 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı efendim? Evvelki kanuna 
rey vermeyenler lütfen reylerini versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim; te

cil edilen bir kanun vardır ki şimdi bunun tem
didi isteniyor. Halbuki bu, temdide teşebbüs edil
meden evvel yani halihazırda hükmü munkati ol
muş olan; kesilmiş olan bir tecildir. 1926 sene
sinde maarif teşkilâtına dair olan kanunda mu
allimlere bir miktar yani beş liradan on liraya 
kadar ev kirası verilmesi tekarrür etmiş. Sonra 
1930 senesinde bu kanunun ahkâmı iki sene müd
detle tecil edilmiştir. 1932 senesi mayısının so
nunda bu tecil hakkındaki hüküm kalmamıştır, 
eski kanunun hükmü avdet etmiştir. Binaenaleyh 
şimdi mevcut olmayan bir tecil kanununu nasıl 
temdit ediyoruz? Bence mevcut olmayan bir ka
nun temdit edilemez. Para verilemeyecek vazi
yet varsa asıl o maarif teşkilâtı kanununu yeni
den icrayi hükümden menedecek bir kanun ko
yalım. Yoksa (1707) numaralı tecil kanununu 
temdit edemeyiz. Haddizatinde bu kanun orta
da yoktur. 

MAARİF VEKİLİ REŞİT GALİP B. (Ay
dın) — Efendim, mesele muhterem arkadaşımız 
Hüsnü Beyefendinin buyurduklarından biraz 
farklıdır. Vilâyetler, muallimlerin beş liradan 

fil 126 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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az, on liradan çok olmamak üzere deye tasrih edil
miş mesken bedellerini veremeyecek halde bulun
dukları için, iktisadî buhran, bazı vergi tadi
lâtları vilâyetleri bu mübrim ve müşkül vaziyete 
düşürdüğü için o mesken bedellerine ait kanun 
tecil edilmiştir. 

Barem hakkındaki kanun bir kısım muallim
lerin almakta oldukları maaşın, ellerine geç
mekte bulunan paradan daha az miktarları istil
zam ettiği için büyük meclis bir barem kanuni-
le en az maaş alan muallim kütlesinin mağdur 
olmaması noktasından ellerine geçen paranın 
müktesep haklan olması için bir kanun çıkar
mıştır. Mevzubahs olan kanun budur. Teklif Hü
kümet tarafından geçen sene Meclisi âliye sev-
kedilmiş, fakat encümenlerde müzakere sırasın
da tatil hulul ettiği için intaç edilememişti. Bu 
sefer Bütçe encümeni buna bir fıkra ilâve ettiği 
gibi 1932 senesi haziranından başlamak ve önü
müzdeki ikinci senede nihayet bulmak üzere 
temdidi için tekrar getirmiş bulunuyor. Maarif 
encümeninin haklı olarak izhar ettiği arzu üze
rine önümüzdeki sene bu barem kanununun ek
silttiği haklarını tamamlayacak bir kanun bul
mak, böyle yıldan yıla mağduriyetlerini muta-
zammın bir şekli ortadan kaldırmak kararında
yız. Gerek geçmiş zaman ve gerek bu kanun 
hazırlanıncaya kadar geçecek zaman zarfında 
muallimlerin 2, 3 liradan ibaret olan haklarının 
ziyama meydan verilmemesine Büyük Meclisin 
itina göstereceğine şüphemiz yoktur. 

EEFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bendeniz bu kanunun bir noktasına dokunmak 
üzere hazırlanmıştım. Fakat Hüsnü Beyefendi 
arkadaşımız daha şayanı dikkat bir mevzua te
mas ettiler. Kendilerine bilhassa teşekkür ede
rim. 

Bir defa şunu söylemek lâzımdır ki Maarif 
vekili Bey arkadaşımızla muallimlerin hukuku
na müteallik olan noktada müttefikiz. Yalnız 
Hüsnü Bey arkadaşımızın da buyurdukları gibi 
1707 numaralı kanun 1930 senesinde çıkmıştır ve 
« Maarif teşkilâtı kanununun 11 inci maddesinin 
iki sene müddetle tecili hakkında » dır. İki se
ne müddetli bir kanun gelmiş olunca bu kanu
nun hükmü iki seneliktir. 

Halbuki 1932 senesi haziranı gelmiş, kanun 
tabiî kalkmış. Bu ne demektir? Maarif teşkilâtı 
hakkındaki kanunun tecil edilen 11 inci madde
si, iki sene müddet bittiği için, harekete gelmiş 
demektir. Yani bu maddeyi iskat eden kanunun 
müddeti hitam bulup meriyetten kalkınca 11 in
ci madde harekete gelmiştir. 

Bu kanunla da biz 1932 senesi haziranı gelme-

sile meriyetten kalkmış olan kanunu temdit et
miş oluyoruz. Meriyette olmayan bir kanunu 
temdit eder bir vaziyete düşmemek için kanunun 
asıl 11 inci maddesinin teciline mütedair olmak 
üzere yeni bir kanun teklif edilmek üzere bu lâ
yihanın encümene iadesini teklif ediyorum. 

REÎS — Refik Şevket Bey izahatlarını bir 
takrirle teklif ediyorlar. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebebe binaen maddenin yeniden 

tedvin edilmek üzere encümene iadesini teklif 
ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

BÜTÇE ENCÜMENİ REÎSÎ HASAN FEHMÎ 
B. (Gümüşane) — Reis Beyefendi bendeniz anla
yamadım, lütfen tekrar izah ederler mi? 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Teşkilât 
kanununun 11 inci maddesinin iki sene müddetle 
tecili hakkındaki kanun 1932 senesi haziranı gel-
mesile müddeti bitip 11 inci madde meriyete geç
ti. Esasen encümeninize havale edilecektir. Ö-
rada daha iyi tetkik buyurursunuz. 

REÎS — Takriri kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Bu kanunun esas itibarile Büt
çe encümenine taallûku yoktur. Hususî idareler
den verilecektir. Bu itibarla havale edilecek 
encümen, daha ziyade Dahiliye ve Maarif encü
menleridir. Yalnız M. E. kanunu bir sene diye 
temdit etmişti. Halbuki o kanun mayıs nihaye
tinde bitmiş olacak. 933 senesinde mevcut bir 
para olmadığı, idarei hususiyelerin bunu temin 
edemeyecekleri Dahiliye vekili Bey tarafından 
uzun uzadıya izah edilmiştir. Hükümetin tek
lifi veçhile iki seneyi arzedebilmek için bu esas 
şekil konulmuştur. Bunu Dahiliye ve Maarif en
cümenlerine verelim. Refik Şevket Beyin tek
lifi şekle aittir. 

REÎS — Maarif encümenine havalesini kabul 
buyurdunuz. Dahiliye encümenine de gönderile
cektir (Dahiliye encümenine havalesine lüzum 
yok sesleri). 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Devlet demiryolları ve limanları işletme 

umum müdürlüğü 1933 malî senesi bütçe kanunu 
lâyihasına (200) zat rey vermiştir. Kanun (200) 
reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka mad
de kalmadı. Pazartesi günü saat 14 te toplanıl
mak üzere içtimaa nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 17 
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TASHÎH 

işbu zabıt ceridesine merbut olan 119 numaralı matbuada aşağıdaki tashihler yapılacaktır: 

Sayıfa Satır Yanlış Doğru 

51 
51 
58 

27 
30 
32 

Mesul muhasip 
» » 2 180 

diviziyon muhasibi 
Baş murakıp 1 
divizion muhasibi 

224 

«N*» 

- +l/et demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüyü 1933 mali senesi 
bütçe kanununu verilen reylerin neticesi 

( Kanun kahul edilmiştir ) 

• ' 

Adana 
Arıkoğlu Damar B. 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
A l i B . 
Haydar B. 
İzzet B, 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 200 

Kabul edenler : 200 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 114 
Münhal 1er : 3 

/ Kabul edenler ] 

Rifat B. 
Antalya 

Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B 

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

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B 
ibrahim Yürük B. 
tsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 

•m 

İsmail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zckâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâztz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Âbdülhak B. 
Saffet B. 

- 1 0 1 -
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Erzurum 

Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Eeşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
îhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Kana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullnh B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

ibrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

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

Kırşehir 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kem alettin B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
NTaim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 

Memet B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Bize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 

Emin B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahîsar 
tsmuil B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Afyon Karahîsar 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
Esat B. 

Reye iştiark etmeyenler 

Ankara 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 

Yahya Galip B. 
Antalya 

Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. (Mezun) 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
JAdnan B. 

Dr. Mazhar B. 

- 1 0 2 -
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Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. rJ *' 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. (Mezun) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim. Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. (Mezun) 

Çorum 
îsmot B. 
Münür B. (Mezun) 

"Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samın B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
(Mezun) 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. (Mezun) 

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

Reşit B. 
Kocaeli 

Ali B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
îsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B 

İbrahim Tali B. (Mezun) Yakup Kadri B. 
Salâh Cimcoz B. 
Ziyaettin Karamursal B. 
(Mezun) 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Faik B. 

Kastamonu 
Halil B. (Mezun) 
Refik B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Maraş 
Mitat B. 
Nuri B. (Mezun) 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Riza B. (Mezun) 
trfan Ferit B. (t. Â.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Halit B. (Mezun) 

Bize 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Rüşeni B. (Mezun) 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

~. Süreyya Tevfik B. 
Trabzon 

Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Ragıp B. 

—«~3S»-:>->*® • < < £ ^-
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Sıra No 121 
Lise ve Orta mekteplere alınacak leylî meccani talebe 
hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinin tefsirine dair 

3 269 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet • 2 - II - 1931 

Muamelât müdürlüğü . 
Sayı: d/380 

M. M, M. Yüksek Reisliğine 
Leylî lise ve orta mekteplere meccani leylî talebenin sureti kabulü hakkındaki 915 numaralı 

kanunun 3 üncü maddesinin tefsirine dair Maarif vekâletinden yazılan tezkerenin sureti, muktazası 
ifa buyurulmak üzere leffen takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
- -' • • İsmet 

Suret 1 şubat 1931 
Yüksek Başvekâlete 

Leylî lise ve orta mekteplere meccani leylî talebenin sureti kabulü hakkındaki 915 numaralı ka
nunun 3 üncü maddesinde bir sene terfi edemeyen talebenin meccaniliğini kaybedeceği zikredil
mektedir. Bu talebenin mükellefiyetini tesbit eden 1237 numaralı kanunda ise meccanilikten 
çıkarılmış olanlardan tazminat alınacağına dair bir kayit mevcut olmamakla beraber bu kanu
nun 3 üncü maddesinin (A) fıkrasında yalnız üst üste iki sene mücbir bir sebebe müstenit ol
maksızın sülüsan müddet devam etmediği için imtihanlara kabul edilmeyerek ipka olunup bu 
yüzden mektepten çıkarılanlardan tazminat alınacağı gösterilmektedir. 

Bir sene her hangi bir sebeple sınıfta kalmış olduğundan dolayı meccaniliği refedilmiş olan 
bir talebenin mücbir bir sebebe müstenit olmayan devamsızlığı hasebile mektepten çıkarılmış olan 
bir talebe ile kıyas edilemeyeceği düşünülerek ve 1237 numaralı kanunda da bir sene dönenler için 
bir kayit bulunmaması da nazan itibare alınarak bu gibilerden tazminat alınmaması müracaat 
eden mekteplere tebliğ olunmuş ise de iki kanun arasındaki tezadm kaldırılması için tefsire lüzum 
görülmüştür. Bunun için keyfiyetin Büyük Millet Meclisince tefsirine delâleti samilerini istirham 
eylerim efendim. Maarif vekili 

Esat 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 16 - III - 1933 

Karar No. 9 
Esas No. 3/269 

Yüksek Reisliğe 

Leylî lise ve orta mekteplere meccani leylî talebenin nasıl alınacağı hakkındaki 915 numaralı ka-



_ 2 -
nunun 3 üncü maddesinin tefsiri talebine dair Maarif vekaleti tezkeresi ve içinde zikrolunân se
bepler encümenimize mütalea olundu ve alâkadar kanunlar tetkik edilerek karşılaştırıldı. 

Bir sene her hangi bir sebeple sınıfta kalan ve bu yüzden leylî meccani olmak hakkını kaybe
den talebenin tazminata tâbi olup olmayacağı hakkmda Maarif vekaletinin Uğradığı tered
düt gerek 915 numaralı kanunda ve gerek 1237 numaralı kanunun mütalea ve tetkikinden sonra 
varit görülmemiştir. Çünkü 915 numaralı kanun, meccani leylî talebenin ne suretle kabul edile
ceğine ve 1237 numaralı kanun ise böyle alınmış talebenin mükelİefİyetlerile maruz olacak
ları tazminata aittir. 1237 numaralı kanunun 3 üncü maddesine göre tazminat ancak o maddede 
sayılan sebeplerden dolayı mekteplerden çıkarılacak talebeye münhasırdır. 915 numaralı kanunun 
tefsiri istenen üçüncü maddesi ise leylî meccani talebenin bir sene terfi edemediği takdirde bu 
hakkı kaybedeceğini ifade ediyor. Şu halde' her hangi bir sebeple yalnız bir sene sınıfında ka
lan talebe mektepten çıkarılmayacak ve tahsilini ikmal edebilecektir ve neticede kendisine ev
velce leylî olmaktan dolayı 1237 numaralı kanunun 1 inci maddesile tahmil olunan mükelle
fiyetleri yine yapabilecektir ve bu kanunun 3 üncü maddesindeki sarahate nazaran 915 numa
ralı kanunun yine 3 üncü maddesinde tereddüdü mucip ve tefsiri istilzam eder bir vuzuhsuzluk 
mevcut değildir. 

Encümenimiz meselenin tefsirine ihtiyaç bulunmadığına müttefikan karar vererek Heyeti umu-
miyenin yüksek tasvibine arzetmiştir. 

Mf. E. Reisi Na. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Sinop Sinop Afyon K. Afyon K. Çankırı îzmir 

/. Alâettin I. Alâettin İzzet Ulvi Haydar Talât Osmanzade Hamdi 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Konya Mersin Muş Ordu Urfa 

Naim Jlazim Ferit Celâl K. O. Haklı Hamdi Eefet 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni ' 16 - IV - 1333 

M. No. 97 
Esas No. 3/269 

Yüksek Reisliğe 

Lise ve orta mekteplere alınacak leylî meccani talebe hakkındaki 915 numaralı kanunun üçüncü 
maddesinin tefsirine dair olan Başvekalet tezkeresi ile Maarif encümeni mazbatası Maarif vekili Be

yin huzurile encümenimizce de tetkik ve mütalea edildi. 

Bu bapta cereyan eden müzakere neticesinde Maarif encümeni mazbatasında dermeyan olunan 
mütaleaya encümenimizce de iştirak edilmiş olduğunun Heyeti umumiyeye arzına karar verildi. 

Reis Rs. V. 
Gümüşane Konya Çorum Edirne ELâziz Giresun Kayseri Kırklareli 
}L Fehmi K. Hüsnü Mustafa Faik H. Tahsin Kâzım A. HÜmi M. Nakit 

İstanbul 
Sadettin - : , . 



Sıra No 125 
Jandarma efradı kanununun I inci maddesinin değiştiril
mesi hakkında I/449 numaralı kanun lâyihası ve Millî Mü

dafaa ve Dahiliye encümenleri mazbataları 
T. C. 

Başvekâlet 21 - XII - 1932 
Muamelât müdürlüğü 

Sayı: 6/3089 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1861 numaralı jandarma efradı kanununun birinci maddesinin tadiline dair Dahiliye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 - XII - 1932 de Yüksek makamlarına sunulması kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. Başvekil 

îsmet 

Esbabı mucibe 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 1 inci maddesinde (neferden zabit vekiline (ha
riç) kadar olanlara efrat denir) denildiğine göre küçük zabitlerin efrat meyanına dahil olduğu ve 
bu sebeple 1861 numaralı kanunun birinci maddesindeki (küçük zabit) kaydinin kaldırılması icap 
edeceği cihetle ilişik kanun lâyihası tanzim kılındı efendim. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1861 numaralı jandarma efradı kanununun birinci maddesinin tadiline dair kaııun lâyihası 
1861 numaralı jandarma efradı kanununun 1 inci maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 
(MADDE 1 — Cumhuriyet jandarmasının efrat dereceleri şunlardır) 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Millî Müdafaa, Dahiliye ve Adliye vekilleri me

murdur. 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na. V. tk. V. S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 10-1-1933 
Karar No. 9 

Esas No. 1/449 
Yüksek Reisliğe 

1861 numaralı jandarma efrat kanununun 1 inci maddesinin tadiline dair Dahiliye vekâletince 
hazırlanan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi encümenimize havale edilen Başvekâletin 21-XII-932 
tarih ve 6/3089 numaralı tezkeresi memuru huzurile okundu ve müzakere edildi. 

1111 sayılı askerlik mükellefiyeti kanununun birinci maddesi son fıkrasında (neferden zabit ve-
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kiline (hariç) kadar olanlara efrat denir) yazılı olduğu gibi 1632 numaralı askerî ceza kanununun 
3 üncü maddesi dahi (askerî şahıslar müşürden zabit vekiline kadar zabitler ile baş gedikliden ne
fere kadar efrat ve ... ) denilmesine nazaran efrat tabiri katı ve sarih olduğundan 1861 numaralı 
kanunun 1 inci maddesinin tadiline lüzum olmadığına ve evrakın havalesi veçhile Dahiliye encü
menine tevdiine karar verildi. 

M. M. E. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza 
Giresun Diyarbekir Malatya Cebelibereket Elâziz 
îhsan Kâzım M. Nedim Naci Ahmet Saffet 

Aza Aza Aza 
Tokat Kırşehir Kastamonu 
Hüsnü L. Müfit A. Rıza , , , , , 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 14 
Esas No. 1/449 

Yüksek Reisliğe 

1861 numaralı jandarma efradı kanununun birinci maddesinin tadiline dair Dahiliye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 - XII - 1932 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun lâyihası Başvekâletin 21 - XII - 1932 tarih ve 6/3089 numaralı tezkeresine 
bağlı olarak encümenimize de havale buyurulmakla mesele Dahiliye vekili Beyefendile Umum jan
darma kumandanı Paşanın bulundukları toplanışımızda görüşüldü. 

Dinlenilen sözlere göre kanunda yapılması istenen değişiklik talebinin sebebi işbu maddenin 
birinci fıkrasında efrat ve küçük zabit kelimelerinin ayrı ayrı yazılması yüzünden küçük zabitle
rin efrattan addolunmayacağı yolunda görüş farkları vücude gelmesi ve ordudaki küçük zabitler
den farkı olmayan jandarma küçük zabitlerinin bazı hallerde bunlardan başka muameleye uğratıl
masıdır. 

Yapılan konuşma neticesinde: 
22 haziran 1930 tarih ve 1706 numaralı jandarma kanununun birinci ve dördüncü maddelerine 

göre jandarmanın askerî bir kuvvet olmasına ve 1111 sayılı askerlik mükellefiyeti kanununun bi
rinci maddesinin son fıkrasında (neferden zabit vekiline (hariç) kadar olanlara efrat denir) cüm-
lesile efrat tabiri izah ve tarif edildiği gibi 1632 sayılı askerî ceza kanununun üçüncü maddesinde 
yazılı (askerî şahıslar müşürden zabit vekiline kadar zabitler ile baş gedikliden nefere kadar ef
rat .... ) şeklindeki cümlesi de küçük zabitten başka bir şey olmayan başgediklinin dahi efrattan 
sayılacağını göstermesine ve 1861 numaralı kanunun jandarma [efradı hakkında olan kanunun] adı 
dahi küçük zabitlerin efrattan olduğuna delâlet etmesine binaen mahza efrat derecelerini göster
mek kastile yazılan bu fıkranın, küçük zabitlerin efrattan sayılmamasını icap etmeyeceği cihetle 
bu sarahat karşısında encümenimizde maddenin tadil veya tefsirine lüzum olmadığı kanaatine vâ
sıl olmuş ve keyfiyet Yüksek heyetin iyi görüşüne arzolunmak üzere işbu mazbata tanzim ve tak
dim kılınmıştır. 
Dahiliye E. Reisi Rs. V. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 

N. Tekirdağ Çanakkale Adana Çorum Kütahya 
M. Faik Şükrü Ali Münif 1. Kemal Memet 

Aza Aza Aza Aza 
Samsun Ordu Kars Elâziz 
Zühtü İsmail Baha Tali Hüseyin 

Aza 
Kars 
Faik 
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Devlet demiryolları ve limanları İşletme umcım müdârt&ğü-
nün 1933 senesi bütçesi hakkında !/5t2 nıtmarafr kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T, C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 27' - II - 1933 
Sayı: 6/»20 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî idaresinin 1933 malî senesi 

için hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 27-11-1933 toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan bütçe kanun lâyihası esbabı muoibesile birlikte sunul
muştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

İşletme re netayici hakkında umumî maMmat 
Devlet demiryolları işletme idaresinin 1933. - 19k34 malî senesi bütçesinin varidat 

ve masraf esbabı mucibe lâyihalarmm ve bütçenin masraf ve vayidat cetvellerinin 
tetkikmdan anlaşılacağı veçhile önümüzdeki sene için geçen senelerde olduğu gibi 
muvazeneli bir bütçe tanzimi mümkün olamamıştır. 

Greçen seneki bütçemiz muvazeneli olacak tanzim edilmiş olduğu halde iktisadî 
buhranın devam etmesinden ve Ziraat istihsalâtının azlığından umduğumuz vari
datı elde edemedik. 

14 555 000 lira olarak tahmin edilen varMat yerine 8 aylık varidata bakarak, an
cak 13 100 000 liralık bir varidat elde edebileceğimizi zannediyoruz. Aradaki fark 
tahmin edilen varidatın tam % 10 nudur. 

Bu güne kadar vezne ve bütçe vaziyetimizin müsait gitmesi münakalâtın azalma
sı dolayısile kömür, yağ gibi istihlâkâtımızm da binnisbe azalmasından ve Hüküme
tin ithalâtın tahdidi yolunda aldığı tedbirler dolayısile senenin ilk 6 aynıda ihtiyaç
larımızın mühim bir kısmım mağazalarımız stokundan temine mecbur olusumuzdan-
dır. 

Muharrik ve müteharrik edevatın tamirine mlıktazi malzeme ve yedek edeva
tımızın çok azalmış olması hasebile son günlerde Hükümet tarafından verilen 
müsaade üzerine 440 000 liralık marzefme Ve ÖÖe^t i^in ^pa^işler v«rdik. 

Bu siparişlerin sene nihayetine kadar ödenecek bedellerile yine sene nihayetine 
kadar ödenmesi lâzımgelen 1 800 000 liralık mubayaa taksitleri nazarı itibare alı
nırsa esasen varidat için kısır ayları teşkil eden bu son aylar varidatile bu masraf
ları kapamak mümkün olamayacak ye 10 725 000 liradan ibaret olan işletme mas-
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raf bütçesinden ancak % 4 nisbetinde yapılabilecek olan 430 000 liralık bir tasarrufla 
bu seneki bütçemizin açığı: 

1 455 000 - 430 000 ^ l 020-000 lira raddesinde olacaktır. 
1932 - 1933 senesine'girerken Ziraat bankasına 600 000 lira borçlu olduğumuz 

da nazarı itibare alınırsa yeni seneye girerken Ziraat bankasına laakal bir buçuk 
milyon liralık bir borcumuz olacaktır. Yeni sene bütçemiz de açıklı olduğuna göre 
bu borç gelecek sene nihayetine kadar belki de 3 milyona çıkacaktır. 

Devlet demiryolları, teşekkül tarihi olan 1 haziran 1927 senesinden beri içinde bu
lunduğumuz seneyi de sayarak. 6 malî sene yaşamıştır. Bu 6 senenin 5 senesi zar
fında temin edilen Varidat hem masrafını karşılamış ve hem de 1 kanunusani 1929 
tarihinden beri de Anadolu ve Mersin hatlarile Haydarpaşa limanının mubayaa tak
sitini ödemiştir. 

Bu seneden itibaren Devlet demiryolları varidatının işletme masrafına ve mu
bayaa taksitinin ödenmesine kifayetsizliğinin sebebi yalnız münakalâtın azal
masında değildir. Mubayaa taksitleri tedricen artmış, geçen sene 3 200 000 lira iken 
bu sene 3 600 000 liraya çıkmış ve gelecek seneden itibaren 25 sene devam etmek 
üzere 3 900 000 lira olacaktır.' Mubayaa taksitinin 2 sene zarfında 700 000 liralık 
bir tezayüt göstermesi de esasen buhranlı olan bu senelerde Devlet demiryollarının 
malî külfetini arttırmıştır. 

Fakat bu ciheti de söylemek lâzımdır ki geçen seneye kadar Devlet demiryolla
rının bütün şebekelerden ve limanlardan aldığı varidatın % 74 ü mubayaa edilmiş 
olan hatlar ve limanlardan alınan varidattır. Bu emsal son 3 senelik varidatın vasa
tisi üzerinden bulunmuştur. Yine son 3 senelik masrafın vasatisine göre de muba
yaa edilen hatlar ve limanların işletme masrafı umum işletme masrafının ancak 
% 60 dır. Bu hesaba göre Anadolu ve Mersin hatları ile Haydarpaşa limanı geçen 
seneye kadar kendi varidatı ile hem masrafını ve hem de mubayaa taksitlerini öde
miş ve Devletçe inşa edilmiş olan hatlar ile Bağdat hattının ve Erzurum hattının 
işletme açığını kapamıştır. 

Yine bu hesaba göre içinde bulunduğumuz senenin tahmin edilen 13 100 000 
liralık varidatının mubayaa edilen hatlar ve limanlara ait hissesi 13 100 000 X % 74 
= 9 694 000 lira olup mubayaa taksiti ile Anadolu hattına ait tesisat ve tevsiat mas
rafları hariç olarak % 4 noksanile bütçeden alman 10 240 000 liranın bu hatlar 
ve limanlara ait hissesi 10 240 000 X % 60 =- 6 144 000 
olup buna mubayaa taksiti olarak . • . 3 600 000 
ve Haydarpaşa garının tamir borcu ile tevsiat ve tesisat olarak 
sarfedilen 300 000 
ki ceman . . • 10 044 000 
lira Anadolu ve Mersin hatlarile Haydarpaşa limanının hakikî masrafı, 
10 044 000 — 9 694 000 = 350 000 lira da bu hatlar ve limanların işletme açığıdır. 
Gelecek sene mubayaa taksiti 300 000 lira artacağı gibi Anadolu hattının tesisat ne-
vakısı ve mübrem tamirat işleri için bu sen ekinden daha fazla masraf iht yarma 
lüzum göstereceği için varidatta mühim bir tezayüt husule gelmediği takdirde bu 
açık 7 - 800 000 lirayı bulacaktır. 

Varidatın dörtte 3 ünü temin eden ve henüz açık vermeğe başlayan bu hatlar ve 
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limanlarla diğer hatların vaziyetini kıyas («dersek bu seneki vasati işletme tulüne 
£Öre: 

Anadolu ve Mersin hatlarının tulü 1 101 
Mütebaki hatların tulü 2 376 

' 3 477 kilometredir. 
1932 senesinde Haydarpaşa ve Derince limanlarından alınması tahmin edilen 

700 000 lira, mubayaa edilen hatlar ve limanlar için hesap edilen varidattan ten
zil edilirse bulunan: 9 694 000 — 700 000 = 8 994 000 lira 1.101 kilometrelik hat
tın varidatı olur. 

13 100 000 liranın %26 sı olan : 
13 100 000 X % 26 = 3 406 000 lira da 2 376 kilometrelik hatların varidatı 

olur. 
Bu hale göre Anadolu ve Mersin hat1 arının bir kilometresi bu sene zarfında 

8 994 0 0 0 / 1 101 = 8 168 ve 
Bağdat hattı ile Devletçe inşa edilen diğer hatlar, Erzurum hattı ve Mudanya 

hattının bir kilometresi bu sene zarfında 3 406 000 / 2 376 — 1 434 lira varidat 
getirmiş olacaktır. 

Görülüyor ki bu iki sınıf hatlardan birincisi, ikincisinin 5,7 misli varidat getir
mektedir. 

Şimdi bir de bu iki smıf hatların masraflarını mukayese edelim: 
işletme masrafı olarak bu sene için tahmin ettiğimiz 10 240 000 liranın Jo 60 ı o-

lan 10 240 000 X % 60 == 6 144 000 lira, Anadolu - Mersin hatlarile Haydarpaşa li
manının, 10 240 000 liranın % 40 ı olan: 10 240 000 X % 40 = 4 096 000 lira da diğer 
hatların masrafı olur. 

Mubayaa edilen hatlar ve limanların masrafı olan 6 144 000 liradan limanların 
tahminî masrafı olan 270 000 lira 
çıkarılırsa 5 874 000 lira 
bu hatların masrafı olur. 

Bu masrafı Anadolu ve Mersin hat lanmn tulüne taksim edersek bir kilometre
nin masrafı: 5 874 000/1101 = 5335. 
ve diğer hatlara ait olan masrafı da bu hatların tulüne taksim edersek bir kilometre
nin masrafı: 4 096 000/2376 = 1724 lira bulunur. 

Bu neticeden bu iki sınıf hatlardan birincisinin masrafı ikincisinin 3 misli olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bu iki sınıf hatların varidat emsallerile masraf emsalleri arasında da bir misle 
yakın fark olduğu görülmektedir. 

Bu hesapları çıkarmaktan maksadımız şebekemizi teşkil eden iki sınıf hatların 
birbirinden ne kadar farklı işletme neticeleri verdiğini göstermektir. 

Bu sene alacağımız işletme neticelerine göre yukarıda yaptığımız hesaplardan 
yeni hatların bir kilometresinin 300 liralık bir açık verdiği görülmektedir. Şebeke
mize yeni hatlar ilâve edildikçe bu hatların açığı da tezayüt edecektir. Şebekemiz 
dahilinde Erzurum - Kars hatt ı gibi her sene bütçemize asgarî 150 000 liralık kül,-
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fet tahmil eden bir bat bulunduğu gibi henüz ana batlara bağlanmamış ve bir liman
dan da mahrum olan Filyos hattı gibi maden direğinden başka nakliyatı olmayan 
ve ne de olsa masrafı mucip olan batlarımız da vardır. Devlet hatları içinde masrafı
nı koruyan yalnız Ankara - Kayseri hattıdır. Diğer hatlarda nakliyatın inkişafı bir 
zaman meselesidir. 

Fakat bütün bu gayrimüsait şartlara rağmen içinde bulunduğumuz senenin 
varidat ve masraf tahminlerine. gİire işletme emsali: 10 550 000 / 1-S 100 000 ^ % 
RO dir. 

Takdim edilen yeni sene bütçesi daha gayrimüsait olduğu halde dahi işlet
me emsali tekliflerimize ve muhammen varidata göre: 12 25b 000/14 275 000 --- % 
8(> dır. 

Umumî istihsalat ve istihlakat ile büyük bir münasebeti olan şimendifeıvilik 
sanayiine iktisadî buhranın yaptığı tesir bu sene diğer senelerden fazla olmuştur. 

Alınan demiryollarının geçen seneki işletme emsali 0,77 iken bu senenin (j ay
lık işletme neticesine göre işletme emsali 1,04e çıkarak bir sene içinde bu hatlar 
varidatının takriben 4 te birini kaybetmiştir. 

İsviçre demiryollarının geçen seneki işletme emsali 0,72 iken bu senenin 6 ayın
da 0,78 e çıkmış, Danimarka, Belçika, Norveç, İsveç demiryolları geçen sene 
varidat fazlası vermiş iken bu sene zararla işlemeğe başlamışlar ve işletme emsa
lini 100 ün altında tutabilen şimendiferler Avrupada sayılacak kadar azalmıştır. 

Bu neticeler karşısında Devlet demiryollarının işletme emsalinin diğer demir
yollarına karşı daha müsait vaziyet göstermesinin sebepleri şunlardır: 

1 - Devlet demiryolları teessüsünden beri muharrik ve müteharrik edevat 
için işletme bütçesinden sarfiyat yapmak mecburiyetine girmemiştir ve bu mec
buriyetten bıı günkü vaziyete göre daha 5-6 sene vareste kalabilir. Edevatı mu
harrike ve müteharrik enin tecdit ve tezyidi bu günkü münakalâta göre idare büt
çesine senede 500 000 liralık bir masraf tahmil etmesi lâzımgeldiğine göre bu 
ihtiyaçtan vareste kalması bu miktarda tasarruf temini demektir. 

2 - Anadolu hattından maada bütün hatların yeni inşa edilmiş olmaları ha-
sebile yol malzemesinin ve makaslarının ve diğer imalâtın tecdidi için şimdilik 
masraf ihtiyarından vareste kalması. 

3 - Diğer memleket demiryolları bütçelerinde büyük bir yer tutan memurlara ait 
tekaütlük, tazminat gibi masrafların bütçemizde bulunmaması, 

4 - Ve en nihayet yine diğer demiryolları bütçelerinde mühim bir yeri olduğu 
halde tasarruf maksadile iki seneden beri bütçemize konamayan tasarruf sandığı 
idare hissesi ile memurların senelik ikramiyesi-

Bu dört maddede işaret edilen masraflar ihtiyar edildiği takdirde masraf bütçemiz 
hiç olmazsa 2 milyon lira daha artacak ve masrafımızla varidatımız hemen de başa 
baş gelecektir. 

Bu ciheti de bu suretle izah ve arzederken memurlarımızın istikbalini ve bu mü
esseseye merbııtiyetlerini istihdaf eden tasarruf sandığına idarenin yardımı ciheti
ne temas etmeden geçemeyeceğiz. îk i senedenberi bütçede teklif edilen bu yardım 
tahsisatı bütçe tasarrufu gayesile ve yeni tasarruf sandığı kanununun .Büyük Mil
let Meclisine verilmesine talikan kabul buyurulmadığı için esasen fazla açığı olan 
veni sene bütçesine bu madde için tahsisat kovamadık. Fakat her sınıf memurları 
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için daima şafkat ve himaye gösteren cumhuriyet Hükümeti ile Büyük Millet 
Meclisinin bütçe vaziyetimizin bu seneki gayrimüsait vaziyetine rağmen tasarruf 
sandığına yardım 1 fitfunu esirgemeyeceğini ümit ediyoruz. 

idarenin masraf ve varidat vaziyetini arzettikten sonra biraz da işletme servis
leri hakkında malûmat arzedelim; 

Yol servisi 
Şebekemizin en işlek kısmını teşkil eden Anadolu hattı nisbeteıı az işleyen Bağ

dat ve Devlet hatlarına nazaran yol malzemesi itibarile çok zaiftir. 
Bağdat hattının ağır lokomotiflerin seyrü seferine salih olarak ağır yol malze-

mesile inşasına başlandığı sırada Anadolu hattının da ağır lokomotiflere müteham
mil bir hale konması düşünülmüş ve traversleri çoğaltmak suretile 30 kiloluk ha
fif rayların mukavemeti arttırılmış ve bu tarzda Haydarpaşadan Eskişehire kadar 
olan hat tahkim edilmişti. 

Hatt ı tahkim ederken köprüleri eski h;dinde bırakmak mümkün olamadığından 
bu arada olan büyük köprüler de tahkim edilmişti. Bu tahkimat devam ederken 
harbi umumî araya girmiş ve tahkimat işi ilerlememiştir. Anadolu hattı idare i 
müliyeye geçtikten sonra yokuşları dolayısile bu hattın pek işlek bir kısmı olan 
Yezirhan ve Karaköy arası Bağdat tipi malzeme ile yeniden tahkim edilmiş ve 
tahribe uğradığı için Eskişehir ile Beylikköprü arası kamilen Bağdat malzemesile 
yeniden yapılmış ve takip edilen program dahilinde bu tahkimat Ankaraya doğru 
devam etmekte bulunmuştur. Anadolu hattının yol malzemesi ve köprüleri itiba
rile zayif kalan kısmı yalnız Eskişehir Konya arasıdır. 

Travers sıklaştırılması suretile tahkim edilen Dil iskelesile Vezirinin ve Kara
köy - EskişeMr arası filhakika ağır makinelerin müruruna salih olarak tahkim edil
miş ise de pek işlek ve ayni zamanda pek te eski olan bu kısımlar da esasen hafif 
olan raylar pek ziyade aşınmış ve aşınma tesirde mukavemetini de kaybetmeğe 
başlamıştır. Yol malzemesinin bu haline burada işaret etmekten maksadımız 225 
kilometre tulünde olan bu hat kısmının muntazam bir program dahilinde yeni 
malzeme ile tebdili lâzımgeleeeğini arzetmektir. Ihı iş Avrupadan alınacak yeni 
malzeme ile 4 milyon liralık, mevcut malzemeyi kısmen iptidaî madde olarak kul
lanmak suretile ve İmalâtı harbiyenin ray imali için ihzar ettiği haddehanesin
de imal edilmek suretile 2 buçuk milyon liralık iştir. Her sene bütçesine 350 000 
liralık tahsisat koyarak pek lüzumlu olan bu işi 7 senede başarmak mümkündür. 
Eskişehir - Konya arasının tahkimi bu işin ikinci safhasını teşkil edecektir. 

Haydarpaşa ile Ankara arasında ileri işaret ve sama torlar yapılırken bu ara
daki istasyonların makasları tecdit edildiği cihetle makaslar için şimdilik masraf 
ihtiyarına lüzum yoktur. 

Yolun balast noksanına da temas etmek lâzımdır. Bu gün 700 000 metre mi
kâbı raddesinde balasta ihtiyacımız vardır. Ihı ihtiyaç yol bakımının normal 
masraflarından yapılan tasarruflarla temin edilmektedir. Yolun bakımı için büt
çeye koyduğumuz masrafları daha fazla kısmak imkânını göremedik. Çünkü 
bundan Fazla yapılacak her tasarrufun milyonlarca» lira değerinde bulunan yol 
malzemesi ile imalâtı smaiyenin dayanma müddetini azaltacağına ve trenlerin sey
rüsefer emniyetini ihlâl edeceğine kaniiz. 

Yolun bakımında her ameleden azamî randıman alınmasına çalışılmakta ve bu 
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suretle yapılan tasarruflarla normal bakım haricinde mühim noksanların da ikma
line çalışılmaktadır. Netekim bu sene normal bakım haricinde: 

1 - 100 dingilli trenleri istiap edemeyen Anadolu battı istasyonlarının tulleri pey
derpey tevsi edilmekte idi. Bu sene de Eskişehir - Ankara hattı üzerinde 8 istasyon
da bu tadilat vücııde getirilmiştir. 

2 - Çukurhisar istasyonunda pancar nakliyatı için 15 metrelik, kârgir bir ram
pa inşa edilmiştir. 

)> - Anadolu hattının muhtelif yerlerinde ve muhtelif açıklıklarda 42 köprü fer be
tona tahvil edilmek snretile tahkim edilmiştir. 

4 - Kütahya haltında heyelan asarı gösteren bir tranşenin tahkim ve ıslahı için 
40 000 liralık iş vücııde getirilmiştir. 

5 - İdaremize zail' ve harap bir hat halinde geçen Mersin - Adana hattının Mer
sin - Yenice kısmının tamir ve ıslahı için bu hattın idareye geçtiği tarihten beri ya
pılmakta olan işler henüz bitmemiştir. Bu sene zarfında da Mersin istasyonuna 
bir devvar köprü vazedilmiş, mevcut makiııa deposunun tevsiine başlanılmış, Tar
sus istasyonunda makinelerin suyu için bir süzme havuzu inşa edilmiş ve başka ta
raftan da yine buraya bir su hazinesi nakledilmiştir. 

Yine bu kısımda yağmurlara karşı kifayetsizlik gösteren bazı imlâlar yükseltil
miş ve 15 000 M3 balast ferşedilmiştir. 

6 - Umumî har}) esnasında inşa edilmiş olan Toros mmtakası tünelleri iksa edil
meden bu kısım işletmeye açılmış ve senelerden beri trenlei'in seyri sefer emniyetini 
temin için daimî nezaret ve tamirat işlerino pek çok para sarfedilmiş ve ancak 3 se
neden beri bütçemizin müsaadesi dahilinde en fena vaziyet gösteren kısımların it
mamına (-alışılmaktadır. Bu sene zarfında da bu güne kadar 730 metrelik tünel 
kemeri ve 160 metrelik tünel ayağı inşa edilmiştir. 

7 - İki scuedeııberi pek çok zahire nakliyatı yapan Ankara - Kayseri hattı üze
rindeki (,-erikli, Yerköy, Şefaatli, Fakılı istasyonlarında 25 er metrelik kârgir ram
palar yapılmış ve demir köprüler enkazile yine bu istasyonlarda zahire hangarları 
vücııde getirilmiştir. 

8 - İrmak - Çankırı hattının inşaat ..noksanları meyanında da Irmak istas
yonuna bir döner köprü konmuş ve imlâları derelere karşı müdafaa etmek için 
de kârgir mahmuzlar inşa edilmiştir. )j ; 

9 - Kayseri - Sivas hattında da yine inşaat noksanları meyanında evvelce 
suların götürdüğü bir köprü gözü yeniden inşa edilmiş ve bunun için 16 bin lira 
sarf edilmiştir. 

Bütçenin tevsiat ve tesisat faslındaki tahsisat ile de silo ve Haydarpaşa de
mir iskelesi tevsiatı vücııde getirilmiş ve Beylikköprü - Ankara arasındaki hat 
tahkimatı kreozotun vaktü zamanında gümrükten çıkarılmaması dolayısile şimdi
ye kadar pek ilerleyememiş ancak 16 kilometrelik hat ferşiyatı yapılabilmiştir. 
Yakında bu işe yine başlanıp devanı edilecektir. 

Cer servisi ve atelyeler 
Cav işleri masrafının en başında kömür gelir, (reçeıı sene Ereğli şirketi nez-

dinde yapılan müessir teşebbüsler neticesinde nakliye ücreti de dahil olmak tize-
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re ton başına bir lira kadar bir tasarruf temini mümkün olmuştur. İhraç edilen 
kömürlerin hariçte İngiliz kömürü fiatmın yukarısında kalmaması için maliyet 
fiatmdan daha aşağı bir fiatla satılmakta olduklarını ileri sürerek şirket kömür 
fiatmda daha fazla bir tenzilât yapmamıştır. Fakat kömür masrafımızı azalt
mak için ayni zamanda idarenin işletmekte olduğu Çeltik kömür ocağı istilısalatmı 
tezyit ederek senelik istihsalini 5 000 tondan 10 000 tona çıkardık. Gelecek se
neye Değirmi saz linit ocaklarından da istifade ederek 10 000 ton kadar da bu 
ocaklardan almağı kararlaştırdık. Değirmisaz ocaklarından bu sene istifade ede
mememizin sebebi ocakları işletmek için lâzımgeleıı kanunî muamelenin sahipleri 
tarafından henüz ikmal edilememeğidir. 

Kömürlerimizi ucuza ıııaletmeğe çalışıldığı kadar kömür istihlâkinde tasarrufa 
da riayet edilmiştir. Hali hazırda çalışan lokomotifler asri alât ile teçhiz edildiği 
gibi personelin çalışma tarzları da ıslah edilmiş ve sıkı bir murakabe ile istihlâkâ-
tın azaltılması mümkün olmuştur. Filhakika 1931 malî senesi zarfında bitişik hat
larda beher tonkilometre için vasatî olarak 18.53 ve beher lokomotif kilometre için 
15.39 kilo kömür sarf edildiği halde 1932 senesi zarfında beher ton kilometre için 
16.95 ve lokomotif kilometre için de 14.06 kilo kömür sarf edilmiştir. Bu ta
sarruf yalnız lokomotiflerde değil alimantasyon kazanları sarfiyatında da ya
pılmış ve % 20 nisbetinde bir tasarruf ta bu cihetten temin edilmiştir. Bu tasar
rufun mühim bir miktar göstermesi yalnız istihlâkâtm sıkı bir kontrola tâbi tu
tulmasından değil ayni zamanda buhar kuvveti yerine büyük depolarımızda 
motorlu tulumbalar işletmek suretile elektrik kuvvetinin istimalinden ileri gel
miştir. 

Lokomotiflerden azamî randmaıı almak ve ayni zamanda kömürden de tasar
ruf temin etmek için bu sene istimal edilen lokomotiflerin adedini azaltmak yolun
da da bir tedbir aldık. Bir lokomotiften azamî randmaıı alınması o lokomotife 
bir defa ateş konulunca tekrar lâvaj veya tamire ihtiyacı oluncaya kadar sefer 
yaptırılması ile kabildir. Bu itibarla her lokomotifin yalnız bir makinisti oldu
ğu zaman her seferden avdetinden sonra makinistin istirahat müddetince loko
motifin de depoda alıkonması hatta ateşinin atılıp ertesi günü tekrar ateş kon
ması hem lokomotif adedinden hem de mahrukattan israf edilmesine sebep olur. 
Bu israfata mâni olmak için Avrupada tatbik olunan usûl bir lokomotifi iki 
makiniste teslim etmek ve birinin istirahatı esnasında lokomotifin ikinci maki
nist ile seferini temin eylemektir. Bizde ise şimdiye kadar makinelerin sahip
siz kalmalarına ve hara]) olmalarına meydan vermemek için bir makineyi birden 
fazla makiniste teslim etmemek tarzı tatbik ediliyordu. Fakat personelde mesle
kî ve içtimaî seviyenin yükseldiği ve tasarruf hususunda idarenin takip ettiği 
gayretlerle zahîr olmak hissinin günden güne ziyadeleştiğini gördüğümüz için çift 
personel usulünün artık tatbiki zamanı geldiğine hükmederek ve eski teamülü ter-
kederek bir kaç büyük depomuzda iki üç aydan beri bu sahada tecrübeler yapma
ğa başladık. Bu tecrübelerin şimdiye kadar verdiği iyi neticeler bu usulün tami
mi ile gerek makine adedinden ve gerekse mahrukatta tasarruf temini mümkün 
olacağı kanaatini vermiştir. 

Eskişehir fabrikasının tevsii ve asrı bir hale konulması ve götürü işlerin bü
yük mikyasta tatbik edilmesi sayesinde tamirat kabili}reti artmış ve ayni zamanda 
tamirat masrafları da azalmıştır. 1931 senesinde fabrikada 960 işçi varken bu 
gün işçi miktarı 826 kişiye inmiş ve ayni zamanda mesai saati de 9 dan 8 ze inmiş 
ve fakat buna rağmen fabrikanın çıkardığı iş 1931 senesinde yaptığı işe pek ziya-
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de yaklaşmıştır. Fabrikanın ihtiyacı olan bazı tezgâhların siparişine imkân hâsıl 
olursa randımanın daha ziyade artacağına şüphe yoktur. 

Eskişehir fabrikasının tamir kabiliyetinin artması sayesinde depolarda pahalıya 
mal olan büyük tamirlerin buralarda yapılmasından sarfınazar edilmiş ve bütün 
büyük lokomotif tamiratı ile orta tamiratın hemen kâffesinin Eskişehirde yaptır
mak suretile depolardaki işçi adedi de indirilmiştir. Bu suretle 1931 senesinde bi
tişik hatlardaki depolarımızda bir lokomotife isabet eden işçi adedi 1,15 ikenl932 
de 1,05 e inmiştir. 

Hareket ve münakalât işleri 
Buhran dolayısile yolcu ve eşya nakliyatı bir hayli azalmıştır. Eşya nakliyatı

nın azalmasından kaybedilen varidatın bir kısmı marşandiz trenlerini nakliyat mik
tarına göre teşkil etmekle telâfi edebiliyorsa da yolcu trenlerini nakliyatın tanı ihti
yacına göre tanzim ve teşkil etmek mümkün değildir. Maahaza yolcu trenleri mas
raflarını da nakil ihtiyaçlarını temin etmek şartıle azaltmak kabil olmuştur. Bu 
yolda ilk tedbir olarak geçen sene Ankara - Haydarpaşa ekspresi kaldırılmıştır. 

Bu sene de ancak haftada 3 gün işleyen Toros ekspresi katarını haftada iki güne 
indirmek ve bu ekspresin işlediği günlerde Haydarpaşa - Adana yolcu trenini kaldır
mak gibi tedbirler alınmış ve bu tedbirlerle mühimce tasarruf temin edilmiştir. 
Toros treninin bazı istasyonlarda durmaması hasebi le haftanın iki gününe mün
hasır bazı yolcu şikâyetleri olmuş fakat bu şikâyetler de şimdi durmuş ve bu va
ziyet bir emri vaki halini almıştır. Maahaza yolcu ve parça nakliyatı yeni bir in
kişaf gösterdiği zaman Toros ekspresinin işlediği günler bir muhtelit katarın sefe
re konması da derpiş edilebilir. 

Yevmi İrenler geçen seneye kadar yalnız Haydarpaşa - Ankara, Haydarpaşa -
Adana arasına münhasır idi. Diğer hatlarımızda yolcu trenleri muhtelit şekilde 
olmak üzere ancak haftada 3 gün seyrü sefer ederdi- Bu kısımlardan evvelâ An
kara - Kayseri hattında günlük trenler işlemeğe başlamış, iki aydan beride Fevzi-
paşa - Malatya hattında yevmi trenler işlemeğe başlamış ve trenlerin her gün iş
lemesi bu kısımda nakliyatı inkişaf ettirmiş, otomobil, kamyon yolcu ve eşyası
nın büyük bir kısmını almış ve Ayintap nakliyatının Fevzipaşa istasyonundan 
Narlı istasyonuna geçmesine yardım etmiştir. 

Adana - Mersin kısmında işlemeğe başlayan otomotris servisi % 50 ııisbetinde 
yapılan tenzilât ve seferlerin çoğalması ve bazı köylerin önünde durup yolcu alıp 
vermesi sayesinde yolcu adedini arttırmış otomobil rekabetini asgarî bir raddeye 
indirmiştir. 

Şebekemizin diğer kısımları üzerinde haftada iki veya 3 muhtelit katar sefer 
etmekte ve bu trenlerle hem yolcu ve hem de eşya nakliyatı ihtiyacı temin edil
mektedir. 

Bir seneden beri Alman sanayi koıısorsiyonıu ile aktedilen mukavele mucibince 
mezkûr konsonsiyom tarafından verilmekte olan malzeme ile freni i zagon I arımı
za hava freni ve frensiz vagonlarımıza da fren borusu takılmak suretile mar
şandiz ve muhtelit katarlarımızın da otomatik frenle teçhizine devam edilmekte
dir. Şimdiye kadar elimizde bulunan 4200 vagondan 1400 üne fren ve boru ta
kılmış ve bu suretle trenlerimizin hemen kâffesinin fren teçhizatı emniyet altma 
alınmış ve bu sayede peyderpey gardifreıı adetlerini de azaltmak kabil olmuş-
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tur. Geçen seneki kadromuzdan 50 gardifren indirilmiş ve bu seneki kadromuz
dan da 78 gardifren indirilmiştir. 

Hareket ve katar memurlarının meslekî malûmatlarını arttırmağa yarayan ve 
geçen sene kapanan şimendifer mektebimiz şimdiye kadar istasyon ve ambar sını
fından 676, katar sınıfından da 172 memur yetiştirmiştir. Bu mektep dersleri
ni takip etmemiş olan 43 memurumuzun malûmatını tezyit için bütçeye bar olma
dan kânunuevvel 1932 iptidasından beri Haydarpaşada kurslar tertip edilmiştir. 
Bundan sonra hâsıl olacak tedris ihtiyaçlarını da yine bu kurslarla temin ede
ceğiz. 

Her sene şebekemiz tulü arttığı halde hareket memurları ve müstahdemleri pek 
az artmıştır ve bu günkü 2306 ( merkez daireleri memurları da dahil ) mevcuda 
göre kilometre başına isabet eden memur adedi 0,60 olup bu emsal memlekette bu
lunan diğer imtiyazlı şirketlerdeki emsalin dununda dır. 

Masraf bütçesi esbabı mucibesi 

I 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî müdürlüğünün 1933 malî senesi 

içinde yapılacak hizmetler için istenilen tahsisat merbut (A) işaretli cetvelde gös
terildiği veçhile (16 099 046) liradır. 

Bu tahsisat geçen senekine nazaran (1 534 685) lira fazla olup bu fazlalığın 
910 000 lirası önümüzdeki sene içinde işletmeye açılacak olan yeni hatlardan ve 
330 000 lirası inşaat ve tevsiat masraflarından ve 300 000 lirası mubayaa taksitin
den ve mütebakisi düyundan mütevellittir. 

İstenilen tahsisatın madde itibarile fazlalıkları aşağıda izah edilmiştir: 

Fasıl : 1 - Madde : 1 
Bu maddedeki 213 000 lira fazlalık kanuna merbut (C) cetvellerinde gösterilen 

adet fazlalıklarından münbaistir. 

Fasıl : 1 - Madde : 3 
Bu faslın bu maddesindeki 10 000 lirauk tazminat hareket servisinden kadro ha

rici bırakılacak müstahdemlerin 1932 malî senesi bütçe kanununun 8 inci maddesi 
mucibince verilecek ikramiyelerine aittir. 

Fasıl : 2 - Madde : 2 
Bu faslın ikinci maddesi geçen sene münhasıran faal hizmet erbabına ve aileleri

ne yardıma hasredümiş ve değerli hizmetleri görülen diğer memur ve müstahdem
lerin mesaisini takdir ve teşvik imkânı bulunamamıştır. Düşünülen yardımın 
liyakat ve fedakârlıkla mütenasip olarak her iki kısma da teşmili ve vefat eden 
memurların ailelerine seyyanen muavenet yapılması ve sıhhî mazeretleri dolayısile 
artık idare hizmetinde kullanılmayacağı anlaşılan memur ve müstahdemlere tali
matname mucibince tediyesi lâzımgelen tazminatların tesviyesi için madde ibare iti
barile tevsi ve tadil edilmiş ve 1932 malî .senesinde ayni sebep dolayısile açığa çıka-
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rılan memurlarımızın bu hükümden istifade edebilmeleri için de bir kayit konulmuş
tur-

Sene içinde ifası derpiş olunan yardım için teklif olunan (10 000) liralık tahsi
satın ihtiyacı karşılamayacağı muhakkak olmakla beraber yardımın daha vüsatli-
ce yapılmasına bütçe dolayısile imkân görülememiş ve bizzarur geçen seneki tahsi
satın (5 000) lira tezyidi ile iktifa edilmiştir. 

Fasıl : 2 - Madde : 4 
Buradaki fazlalık büyüyen şebeke nazarı itibara alınarak ve geçen seneki ihtiyaç

la mukayese edilerek (10 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Fafiü : 2 - Madde : 5 
Avrupada tahsilde bulunan mühendislerimizin bu^sene tamamen avdet edecekleri 

anlaşılması üzerine geçen sene bu faslın bu maddesine konan (23 000) liranın ta
mamen tasarruf edilmesi icap ederken Avrupaya nakliyat iktisadı tahsiline gönderi
lecek bir talebenin Avrupa tahsisatına mukabil bu maddede yalnız (2 500) lira bı
rakılmıştır. 

Fasıl : S -Madde: 1 ve 2 
Bu faslın her iki maddesinde de (10) nar bin lira tezayüt vardır. 1932 senesi için 

alman tahsisat yapılan sıkı takayyütlere rağmen ihtiyaca kâfi gelmemiştir. Tef
tiş ve murakabenin haiz olduğu ehemmiyet düşünülerek büyüyen şebeke ile bir
likte bu maddelere ceman 20 000 lira ilâvesine katı zaruret görülmüştür. 

Fasıl : 4 - Madde : 1 
Kırtasiye ve matbu evrak maddesinde ( 50 000 ) liralık bir tezayüt mevcuttur. 

Geçen sene bütçesile istenen tahsisatın fazlalığı âli meclisin nazarı dikkatini 
celbetmiş ve bu ihtiyacın daha az bir meblâğ ile temini imkânlarının mevcut olup 
olmadığını tetkik maksadile bütçe kanununun 14 üncü maddesi ile idare matbaa
sının kapatılması derpiş edilmişti. 

1932 malî senesinin kırtasiye tahsisatı bu tedbir dolayısile ( 70 000 ) lira ola
rak tesbit olunmuş ve teklife nazaran % 40 noksan tahsisat verilmiştir. Bu se
ne zarfında tahakkuk eden idare ihtiyacı en fazlası Devlet matbaasında yaptırıl
mak suretile hariç matbaalara sipariş edilmiş ve senenin 6 ncı ayında mevcut 
tahsisatın gayrikâfi olduğu tezahür etmiş ve ihtiyaç servislerde mevcut stoktan te
min edilmek suretile thsisat noksanlığı kapatılmıştır. 

Yapılan tetkikat hariç matbaalara sipariş olunan levazımın idare matbaasına 
nazaran daha pahalıya mal olduğunu ve tasarruf yerine fazla para verildiğini ve 
bundan maada siparişlerin gecikmesini intaç ettiğini isbat etmiş olduğundan bu 
senenin teklifi kati ihtiyaca göre yapılmış ve iltihak eden yeni hatların ihtiyacile 
birlikte ve idare matbaasında basılmak suretile tahsisatın ( 50 000 ) lira tezyidi 
zarurî görülmüş ve teklif ( 120 000 ) lira olarak yapılmıştır. 

Fasıl : 4 - Madde : 7 
Geçen sene bu maddeye konan tahsisat; müteferrika tahsisatile mezcedilmiş ve 

o şekilde tediye edilmişti. Muhtelif masrafların ayni maddeden tediyesi mahzur-
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lu görüldüğünden-mezkûr madde tahsisatının ikiye tefriki ile temsiliye için ayrı 
bir maddeye ( 2 000 ) lira bir tahsisat konması muvafık görülmüş ve teklif bu 
esasa göre yapılmıştır. 

Fasıl : 5 ve 6 
Bu fasıllarda geçen seneye nazaran fazla görülen miktarlar yukarıda izah 

edildiği veçhile işletmeye yeni açılan hatlardan mütevellittir. 

Fasıl: 8 
Bu fasıl tahsisatı % 50 esası üzerinden sigorta ettirilmekte olan idare mebani 

ve hututu için tediye edilmekte olan sigorta ücretine göre konulmuştur. 

Fasıl : 10 - Madde : 1,2, ve 4 
Bu faslın 1 inci maddesindeki fazlalık 1932 malî senesindeki nakit muamelâtının 

umumî vaziyetine göre ve 1933 malî senesine devredilecek istikraz bakiyesine göre 
konulmuştur. 

2 inci eski seneler düyunu maddesindeki fazlalık ta Pekdemir, Gazi köprüleri 
bakiyei bedeli ile idareden ayrılan iki memurun tahakkuk eden tazminatlarını muh
tevi bulunmaktadır. 

4 üncü madde, geçen sene Haydarpaşa gar çatısının inşaat masrafını muhtevi 
idi. Bu inşaat ikmal edilmiş olduğundan bu kısım tahsisat tenzil edilmiş ve 1927 
senesindenberi (Zakafkas demiryollar). idaresi lehine tahakkuk eden edevat tatili ve 
tamir ücretlerinin tediyesi için (52 000) lira konulmuştur. 

Fasıl : 11 - Tesisat ve tevsiat masrafları 
Bu fasla gelince: 
Madde 1 — Geçen sene Ankara - Beylik köprü inşaatı için (140 000) lira bir tah

sisat istenmişti. Bu para 1932 senesi zarfında yapılması mümkün olan işlere göre 
konmuş ve mezkûr sene zarfında 65 bin traversin kreozot ve sabotajı yapılarak 
kısmen ferşiyat icra ettirilmiştir. Bu kısmın mütebaki ferşiyatı ile diğer işleri için 
(120 000) liraya ihtiyaç olduğu tesbit edilmiştir. 

Madde 2 — Cambazkaya köprüsünün tecdidi için (135 000) lira konulmuştur. 
2 X 50 ebadmdaki bu köprünün müruru zamanla emniyet sikletini kaybettiği anla
şılmış ve fennî muayene raporu ile tecdidine lüzum gösterilmiştir. Bu tahsisat bu 
işe sarf edilecektir. 

Madde 3 — İstasyon tevsiatı için-kenan-(-15- 000) lira uzun katarları istiaba kâfi 
gelmeyen istasyonların 100 dingillik katarları almağa müsait bir hale ifrağı için za
ruret görülen bazı istimlâkât bedelleri için konmuştur. 

Madde 4 — Bu maddedeki (63 000) liralık masraf ta inşaattan noksan devredilen 
bazı istasyonlardaki kantarların yerine vazı ve yeniden 6 kantar mubayaası içindir. 

Madde 5 — Bu madde tahsisatı inkişaf etmekte olan şeker sanayii dolayısile 
müstahsile kolaylık için inşası tasavvur edilen rampalar için konmuştur. 

Madde 6 — Bu tahsisat inşası lüzumlu olan ve tehiri mümkün görülemeyen 
Haydarpaşa lokomotif deposunun inşası için vazedilmiştir. 
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Madde 7 — İnşaat noksanları meyanmda idaremize devredilen Hanlı istasyo

nu alimantasy onuna mevkii ehemmiyetine binaen su getirilmesi zarurî görül
müş ve bunun için bu maddeye (20 000) lira konmuştur. 

Madde 8, 9 — Bu maddelerdeki işler Eskişehir fabrikasının zarurî ihtiyaçları 
içindir. Oksijen tedarikinde çekilen müşkülât ve bu maddenin fabrika işleri üze
rindeki azîm ehemmiyeti idarenin piyasaya muhtaç olmadan oksijen istihsal edebile
cek vaziyette bulunmasını zarurî kılmaktadır. 

Fabrika inşası için konan (20 000) lira hemen hemen bir senelik oksijen istihlâk 
bedeline yakındır. 

Diğer maddedeki Antrtuvaz tezgâhları da Alman sanayi konsorsiyomuna sipa
riş edilen ve senesi içinde teslim edilmediğinden dolayı inşaat bütçesindeki tahsisa
tı iptal edilen tezgâhların celbi içindir. Bu tezgâhlar gelmedikçe evvelce getiril
miş olanlardan da istifade edilemeyeceği anlaşılmıştır. 

Fasıl : 12 
Bu fasıldaki (300 000) lira fazlalık mubayaa itilâfnamesi mucibince 1933 malî 

senesi içinde tediyesi icap eden (9 390 000) İsv. frangının Türk lirası muadilinden 
ibarettir. 

Fasıl : 13 
Bu faslın tahsisatı, celbedilen mütehassısın 1933 malî senesi için de 3 ay daha 

ikamet edebilmesi imkânını temin için konmuştur. 

Fasıl : 14 
Bu tezayüt % 1 lerden mütevellittir. 

Varidat bütçesi esbabı mucibesi 
II 

Varidat tahminine girişmezden evvel şebekeyi teşkil eden hatların mebde ve mün-
tehaları ile hakikî ve vasati işletme tulleri, merî, umumî ve hususî tarifeler ve umu
mî tarifelere nazaran hususî tarifelerdeki tenzilâtın nisbeti ve hususî tarifelerle ya
yılan nakliyatın ehemiyeti hakkında umumî bir fikir vermek faydalı görülmüştür. 

Şebekenin vaziyeti 
1932 -1933 malî senesi içinde şebekenin azamî tulü ile vasati işletme tulü aşağıda 

görüleceği veçh üzere ceman : 

- .- • :• 
Erzurum hattı (1) 
Anadolu hattı 
Bağdat hattı 
Mersin - Tarsus - Adana battı 
Mudanya - Bursa hattı 
Ankara - Sivas hattı 

Hakikî 
38CT 

1 033 
347 

68 
42 

603 

tulü 
306 

1 033 
347 

68 
42 

603 
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İrmak - Çankırı kısmı 
Filyos - Balıkısık 
Balıkısık - Eskipazar (3) 
Samsun - Sivas hattı (2) 
Kütahya - Balıkesir 
Fevzipaşa - F ı ra t kısmı 
Ulukışla - Niğde (4) 
Adana - Fevzipaşa (5) 

Hakikî 

103 
72 
65 

384 
253 
284 

60 
142 

3 836 

Vasati işletme 
tulü 
1Ö3T 
72 

7 
327 
253 
284 

20 
12 

3 477 
kilometreden ibaret bulunacaktır. 

1 - Bu hattın 127 kilometresi geniş ve 253 kilometresi dardır. İşletme tulüne 
gelince: Dar hattın 63 kilometrelik - Ilıca - Kükürtlü maden kısmı tamamen met
ruktür. 16 kilometrelik Erzurum - Ilıca kısmı senede ancak dört aylık kaplıca mev
siminde işletilmektedir. 

2 - 105 kilometrelik Kunduz - Kaim kısmı 15 kânunuevvel 1932 tarihinden iti
baren işletmeye açılmıştır. 

3 - Bu kısım 23 - IV - 1933 tarihinden itibaren işletmeye vazedilecektir. 
4 - Ulukışla - Niğde kısmı 1 - I I - 1933 tarihinden itibaren işletmeye açılacaktır. 
5 - Nihayet mayıs iptidasında Devlet demiryollarına geçecektir-
1933 - 1934 malî senesinde ise: 

Temmuzda açılacak 113 kilometre tulünde Niğde - Boğaz köprü 

1934 mayısta açılacak 63 kilometre tulünde Fıra t - Sofular • 
» » » 53 » » Çankırı - Somucak 

229 
kısımlarının inzimamile azamî tul miktarı 4 065 kilometreye ve vasatı işletme tulü 
3 876 kilometreye baliğ olacaktır. 

Limanlar 
Devlet demiryolları tarafından işletilmekte bulunan limanlar, Haydarpaşa, De

rince'deki liman ve rıhtım tesisatından ibarettir. Samsun, Mersin, Filyos, izmit, Sa
panca'da da tahmil ve tahliye iskeleleri vardır. 

Meri tarifeler 

Devlet demiryollarında meri tarifeler de şunlardır: 
Erzurum - Sarıkamış hatt ı hariç olmak üzere esas şebekede Anadolu demiryolla

rı şartnamelerindeki yolcu ve eşya tarifeleri altı emsalile, Haydarpaşa ve Derince 
limanlarında yine Haydarpaşa limanı şartnamesindeki tarifeler beş emsalile tatbik 
olunur. 

Esas tarifelerden başka yolcular için başlıca: 
1 - Ankara ve Haydarpaşa banliyö katarlarile gidip gelecek yolculara, 
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2 - Her sene ramazan ve kurban bayramlarında bilûmum istasyonlar arasında 

seyahat eden yolculara, 
3 - Grup halinde seyahat eden izci ve sporculara, 
4 - Alelûmum mektep talebesine, 
5 - Tetkik seyahatine çıkan talebe ve muallim gruplarına, 
6 - Grup halinde memleketimizden geçeceklere mahsus ve muhtelif nisbetlerde 

tenzilâtı havi tarifeler meridir. 
Eşya nakliyatı için: 
Zahire ve un, meyva ve sebze, portakal, patates, şeker pancarı, davar ve sığır, ale

lûmum maden cevherleri, kiremit, çimento, kireç, tuğla ve bunlardan başka her ne
vi inşaat malzemesi, maden kömürü ve kok, odun ve odun kömürü, ala ti ziraiye ılh... 
gibi mevat ve eşya için ihdas e ailıııiş tenzilâtlı tarifeler vardır. 

Bu tarifelerdeki tenzilât nisbetleri mümkün mertebe bu mevaddın tahammülü ile 
mütenasip olarak mühim miktarlara yükselmektedir. 

Meselâ: 
Hububat tarifelerindeki tenzilât 600 kilometrede % 56 va ve 1 200 kilometrede 

% 72 ye. 
Şeker pancarı 600 kilometrede % 
Hayvanat ve mevaşi 600 » » 
Maden cevherleri 600 » » 
İnşaat malzemesi 600 » » 
Maden kömürü 600 » » 

nisbetine kadar yükselmektedir. 

Umumî tarifelerle yapılan nakliyat 
Hususî tarifelerle yapılan nakliyat 

baliğ olduğu nazarı dikkate alınırsa tenzilâtlı tarifelerle yapılan nakliyatın derecei 
ehemmiyeti anlaşılır. 

Bu tarifelerden başka inşa edilmekte bulunan demiryollarına ait malzeme için 
de olbaptaki mukarrerata tevfikan beher ton ve kilometre için ınaktuan bir kuruş 
alınmış ve bu nakliyat 1931 - 1932 senesi zarfında 29 294 375 ton kilometreye baliğ 
olmuştur. 

Bundan maada askerî nakliyat dahi sülüs ücrete tâbi tutulmaktadır. 
Muhtelif esasat üzerinden umumî, hususî ve askerî ve inşaat tarifelerde yapılan 

eşya nakliyatının ehemmiyet ve nisbetleri hakkında bir fikir verebilmek için aşağıya 
dercedilen rakamların mütaleası kâfi gibi görülmüştür. 

Umumî tarifeye tâbi eşya 
Askeri y> » » 
Hususî tarifelere » » 
İnşaat tarifesine » malzeme 

48 ve 1200 kik 
36 » » 
58 » » 
42 » » 
48 » » 

Ton 
349 290 
734 233 

mıetre 
» 
» 
» 
» 

de % 58 
» 51 
» 69 
» 62 
» 60 

Ton kilometre 
66 007 445 

280 923 285 e 

Ton kilometre 
66 007 445 
15 955 679 

280 945 225 
29 294 375 

392 202 724 

Her tarifeye ait ton 
kilometrenin U. T. 

Km. ve nis. 

% ~\1 
7o 04 
'Vo 72 
% 07 

100 
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Erzurum - Sarıkamış hattı 

Bu hatta meri tarifeler, 30 mayıs 1929 tarjh ve 1487 numaralı bütçe kanunile tes-
bit olunan tarifelerdir. Maamafih bunlardan başka bazı hususî tarifeler de tatbik 
edilmektedir. 

Varidat 
Merbut mukayeseli cetvelde görüleceği veçh üzere şebekenin işletme varidatı 

1929 -1930 senesinde 14 993 200, 1930 -1931 de 14 031 944, 1931 - 1932 de de 
15 102 174 lira ve vasati işletme tulleri ayni senelerde 2 560, 2 957, 3 236 ve 1932 -
1933 senesinde de 3 477 kilometredir. 

Haydarpaşa ve Derince limanları varidatı çıkarıldıktan sonra kalan demiryol 
işletme varidatından işletilen beher kilometreye düşen miktar 1929 -1930 da 5499.59, 
1930 -1931 de 4503.58 ve 1931 -1932 de 4394.76 liradır. 1932 -1933 senesinde ise bu 
miktar ilk malûm aylara göre 3 855 36 liraya baliğ olabilecektir. 1931 - 1932 senesi 
varidatının fevkalâde zahire bolluğuna medyun olan seyri hafif fazlalığı nazarı iti-
bare alınmadığı halde hat tulünün uzamasına rağmen hem varidatta ve hem de 
kilometre hasılatında bariz bir inme temayülü vardır. 

Yolcu 
Yolcu varidatı 1929 - 1930 senesinde 5 080 653 liraya baliğ olduğu halde bu 

miktar aşağıdaki cetvelde görüldüğü veçhile 1930 - 1931 de 4 809 970 ve 1931 -1932 de 
4 331 362 liraya tenezzül etmiş ve 1932 -1933 senesi ilk 6 aylık| varidatı 1931 -1932 
senesinin ayni ayları varidatına nisbetle % 10 raddesinde bir finiklik göstermiştir. 

1930-31 senesi 1931-32 senesi A d e t 0/ j-jas. 
Adet Hasılat Adet Hasılat farkı Nisbeti Far. Nisbeti 

H. P . Ban l iyösü 3 262 206 228 867 3 072 961 213 924 189 245 5,80 14 853 — 6,49 
A n k a r a » 289 098 21 238 302 355 23 703 13 257 \j 4,58 2 465 X 11,61 
E s a s Şebeke 1 901 736 4 559 865 1 523 289 4 (»93 735 378 447 / 19,90 466 130 — 10,22 

Esas şebekenin yolcu km. su. 292 006 026 248 007 481 fark/44 098 545 nisbet 15,10 
On iki aylık Altı aylık / 
4 809 970 2 693 379 1930 senesi ,/ 
4 331 262 2 442 152 1931 » / 

3 740 000 2 193 313 1932 » 

Bu cetvelde Haydarpaşa banliyösünde yolcu adet ve hasılatında cüzî bir tenakus 
görülmekte olup bu vehlei ulâda otobüs rekabetine atfedilebilirse de hakikatte u-
mumiyetle banliyö seyahatlerinin azalması neticesidir. Çünkü, banliyö trenleri-
le seyahatlerin imtidat veya başlangıcı olan ,seyrisefain ile vaki olan seyahatlerde de 
bir iniklik görülmektedir. 

Ankara banliyösü inkişaf devresiııdedir. Banliyö hududu daha ziyade tevsi edil
miş olmasından yolcu adedindeki tezayüt nisbetine nazaran hasılatta daha fazla bir 
tezayüt nisbeti görülmektedir. 

Asıl şayanı ehemnnyet olan esas şebeke yolcu hareketlerime gelince; adette % 19,9 
yolcu kilometresinden % 15,1 ve hasılatta % 10,22 nisbetlerinde mühim bir 
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iniklik vardır. Yolcu kilometresindeki tenezzülün yolcu adedinin tenezzülüne nisbet-
le aşağı olması fazla kilometre kateden yolcuların az kilometre katedenlere naza
ran fazla tezayüt göstermesinden, (az mesafede otobüs rekabeti vardır) ve hasılatın 
daha az tenezzülü 1931 senesi temmuzunda bir kısım üzerinde yolcu ücretlerinin se
kiz emsalinden altı emsaline indirilmesine mukabil diğer kısım üzerinde beş emsalin 
altıya iblâğından ileri gelmektedir. 

Netayici tam olarak tahakkuk eden en son sene olan 1981 ilâ 1932 senesinin 
248 007 481 e baliğ olan yolcu kilometresinin: 
135 172 1401 tam ücreteş tâbi yolculara, 
8 142 685 i nısıf ücrete tâbi yolculara, 
81 486 203 ü sülüs ücrete tfıbi yolculara, 
23 206 453 te muhtelif tenzilâta tâbi yolculara aittir. 

Bu miktarlara göre yolcu nakliyatının % 55 inden tam, % 3 den nısıf, % 33 ten 
sülüs ücret alınmış ve mütebaki % 9 una muhtelif nisbetlerde tenzilât yapılmıştır. 

Bir yolcunun bir kilometre mesafeye taşınması için ihtiyar olunan masraf, (va
sati maliyet fiatı, mubayaa taksitleri hariç olmak üzere işletme masraflarından beher 
yolcu kilometreye isabet eden hisse) takriben 1,62 kuruşa baliğ olduğu halde umu
miyetle beher yolcu kilometreden elde edilen hasılat 1,65 kuruş gibi cüzî bir meblâ
ğa varmaktadır. Bu meblâğ 3 üncü sınıf ücreti olan 1,95 kuruştan aşağıdır. 

Görülüyor ki, ımıbayaa taksitine karşılık olmak üzere beher yolcu kilometreden 
alınan varidatı safiye ancak 3 santimden ve bütün yolculardan alınan senevi vari
datı safiye de 74 400ıliradan ibarettir. 

Yolculardan tam' olarak birinci için 4,05 ikinci için 3, üçüncü için 1,95 kuruş 
istifa edildiği halde vasati vaziyetin arzedilen neticeyi vermesinde münakalâtın kıs
mı mühimminin 3 üncü mevkile yapılması ve Devlet nam ve hesabına yapılan külli
yetli asker nakliyatından peji aşağı ücretler alınması âmildir. 

Filhakika birinci sınıf yolcu kilometresi için 1,35, ikinciden 1, üçüncüden 0,65 ku
ruş alınmaktadır ki, hepsi de maliyet fiatmdan dundur, zararlıdır, 

Bu nevi ııakliyatınVkısmı azanımın üçüncü sınıftan olduğu teemmül olunursa bu 
nakliyattan elde edilenVararm ehemmiyeti anlaşılır. Tabiidir ki, yolcu nakliyatının 
% 33 gibi mühim bir kısımndan elde edilen bu mühim zarar umumî ve tam ücretlerin 
tenziline mâni olmaktadııV 

1931 - 1932 senesindeki sülüs yolcu kilometresi ile bunlardan tam ücret esası 
üzerinden elde edilmesi icap eden hasılat ile bilfiil elde edilen hasılat ve maliyet 
fiatına nazaran alınması lâzımgelen meblâğları gösterir aşağıdaki cetvelin tetki
kinden: 

Maliyet fiatına göre Alınan 
I ci 

II » 
111 y> 

Yol K m . su 

1 494 544 
8 448 3-27 

7J 543 332 
81 486 203 

Tam ücretine göre 

60 529 
253 450 

1 295 095 
1 709 074 

19 
83 

465 

569 

965 
729 
962 

656 •1 320 076 

Anlaşılacağı üzere bfu nakliyattan elde edilmek lâzımgelen 389 000 lira kâr feda 
edildikten başka 750 000 lira kadar bir zarar hâsıl olmuştur. Netice olarak de-
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miryol zararına Millî Müdafaa bütçesine açıktan 1 140 000 lira tahsisat verilmiş 
demektir. , 

işlerin ve şirâ kudretinin azalması dolayısile yolcu nakliyatının mahsus tenez
zül temayülüne inzimam eden bu fedakârlıklar nazarı dikakti celbedecek kadar mü
himdir. .-. 'fM ' 

Vakıa tatbik edilen yolcu tarifeleri arasında tenzilâtlı daha bazı muvakkat veya 
daimî tarifeler mevcut ise de; bu tarifeler ekseriya demiryollarına mutat münaka
lâttan fazla yolcu celbi ve varidatın tezyidi gayesile yapılmış' ve yapılmakta olup bu 
tarifelerdeki ücretlerle yapılan münakalât umum yolcu münakalâtının % 9 nu geç
mediği gibi hemen hemen maliyet fiatını kapatacak derecede Varidat temin etmek
tedir- ' ' 

Arzedilen fedakârlıklar bu derecede mühim olmasaydı varidata dokunulmaya-
rak umum yolcu ücretlerinin indirilmesine imkân hâsıl olabilirdi. 

1932 - 1933 senesinin ilk altı ayında tahakkuk eden yolcu .varidatı 2^193 313 
liraya baliğ olup bu miktarı 1931 - 1932 senesi 12 aylığı ile M* altı aylığı arasında
ki nisbetle darbettiğimz takdirde mezkûr senenin 12 aylığı 3 740 000 lira etmek 
icap eder. 

Buna senenin son aylarında 105 km. luk Kunduz - Kalın hattının açılarak Sam
sun - Sivas irtibatının temin edilmesi, 60 km. luk Ulukışla - Niğde kısmının işlet
meğe açılması ve Fransız Hükümeti ile yapılan itilâf mucibince 142 km. luk Ada
na - Pevzipaşa kısmının Devlet demiryollarına intikali gerek bu kısımlar üzerinde 
münakale yapılması gerek bunların münakalâtı umumiyeye ,te|iri dolayısile 1932 -
1933 senesi yolcu varidatının 4 milyon liraya yaklaşacağı kabul olunabilir. 

1933 -1934 senesinde bu kısımlardan bütün sene istifade edileceğinden ve bu 
sene de Niğde - Boğazköprü işletmeğe açılarak Karadönİz, Akdeniz doğru münase-
batı tesis edilmiş olacağı ve iktisadî vaziyette mehmaemken salâh husule 
geleceği cihetle 1932 - 1933 senesi yolcu varidatı 4 200 000 lijja tahmin olunabilir. 

Bagaj i 
Aşağıda dercolunan mukayeseli cetvelden anlaşılacağı /üzere 1932 - 1933 senesi 

altı aylık varidatı geçen senenin ayni ayları varidatına na^ran % 18 noksandır. 

Senelik 
211 171 
179 069 
157 000 

Üç senelik 

Altı aylık 
123 132 
107 012 

87 736 

varidat 

1 9 3 0 - 3 1 
1931 - 32 
1932 - 33 

senesi 

Yolcu nakliyatının seyrini takip eden bagaj münakalâtı varidatında yolcu vari
datına nisbetle fazla görülen azalma nisbeti bu nevi münakalâttan bir kısmının 
mesaj eriye geçmiş olmasına atf olunabilir. 

1932 • 1933 senesi ilk altı aylık varidatın yolcuda olduğu gibi bir evvelki senenin 
ilk altı aylığı ile 12 aylığı arasındaki nisbete göre tezyidi suretile elde edilen 157 000 
liraya yeni kısımların işletmeğe inzimamı dolayısile husule gelecek 13 000 liranın 
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ilâvesile 1933 -1934 senesi bagaj varidatı 170 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Mesajeri 
On iki ay itibarile Altı ay itibarile 

204 520 
311 553 
366 900 

91 974 
159 237 
182 234 

1930 s 
1931 
1932 

enesi 
» 
3> 

Bu nakliyat varidatında sair varidattaki temayül hilâfına olarak yükselme gö
rülmektedir. 

Evvelce seyri hafif ile veya bagaj olarak gönderilen kolilerin tercihan mesaje
ri tarifesile gönderilmesi bu tezayütte kısmen âmil olduğu gibi bu nevi nakillere 
has muamelâttaki basitlik ve nakliyattaki sürat gibi sebeplerde müessir olmuştur. 

Pek küçük mikyasta eşya nakline müsait olan bu nevi nakil vaziyeti iktısadiye-
mize de uygun geldiğinden, mesajeri münakalatmdaki tezayüt temayülünün devam 
edeceği kabul olunabilir.'Bu mülâhazalara mebni mesajeri varidatı 400 000 lira tah
min edilmiştir. 

Seyri seri 
On iki aylık Altı aylık 

441 916 280 440 
449 954 257 207 
450 000 256 205 

1931 - 32 senesi ton kilometre ve hasılat: 

Umumî tarife 
Askerî » \ 
Tenzilâtlı tarife 

Müteferrik nakliyattan mîkevellit hasılat 
V Ceman 

1930 - 31 senesi ton kilVmetre ve hasılat: 
• — \ , 

Umumî tarifeler 
Askerî » 
Tenzilâtlı tarifeler 

Müteferrik nakliyattan mütevellit hasılat 

1930 senesi 
1931 » 
1932 » 

Ton 

3153 
2677 

17 047 
22 877 

Ton 

8 579 
6 104 

15 313 
24 996 

T. Kilometre 

869 203 
927 019 

5 658 858 
7 455 080 

T. Kilometre 

957 610 
1 830 305 
5 400 533 
8 188 448 

Hasılat 
Lira 

130 296 
46 434 

197 498 
374 228 

75 725 
449 953 

Hasılat 
Lira 

120 084 
80 611 

193 390 
394 085 

47 831 
Ceman 441 916 

Son seneler seyriseri varidatında inme temayülü görülmemiş olmasına, 1933 -
1934 senesinde yeniden açılan hatlar güzergâhının bu nevi nakillere müsait bulunma
sına mebni bir tezayüt olabileceği teemmül edilerek şebekenin heyeti umumiyesi için 
bu varidat 475 000 lira tahmin edilmiştir. 

Seyriseri ve mesajeri nakliyatı münasebetile bir noktaya temas mecburiyeti his-
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aedilnnştirv.' 

Devlet demiryollarının teşkilât ve vezaifine dair kanunun 31 inci maddesi muci
bince posta idaresine ait hususî posta vagonlarının meccanen cerri keyfiyeti ilk ba-
aşında mühim bir külfet teşkil etmediği zannolunursa da bu iş hakikatte senede 
dareye takriben 240 000 liralık bir masrafı dai olmaktadır. Şöyle ki : 

Yolcu arabalarının beher dingilinin bir kilometreye cerri takriben 8 kuruşa mal 
olduğundan ve 3 dingilli bir posta vagonuunun bir kilometre mesafeye cerri için 3 X 
3 = 24 kuruş masraf ihtiyarı lâzımgelmektedir. 

Her gün Haydarpaşa ile Ankara arasında iki ve haftada beş gün de Haydar
paşa ile Adana arasında mütekabilen birer posta vagonu cerredildiğine göre bir 
sene zarfında posta idaresine ait bu vagonların katettiği mesafe yekûnu 2 x 365 x 
378 X 365/7 X 5 X 2 X 1121 = 1 006 640 kilometreye baliğ olmaktadır. 

Bu kilometreye nazaran Devlet demiryolları idaresinin posta idaresi için ihtiyar 
3ttiği masraf takriben: 

1 006 640 X 24 = 241 550 liraya baliğ olur. 
Her posta vagonunda vasati dört ton posta eşyası taşındığı farzedilerek bir se-

le zarfındaki nakliyat 4 025 840 ton kilometre gibi mühim bir miktara baliğ olur. 
Yolcu trenlerile nakledilen bu eşyadan ton kilometre basma 15 kuruş alınmak lâ-
zımgeleceğine mebni posta yüzünden idarenin varidattan zararı ise 600 000 liraya 
varır. 

Yukaridaki hesaplarda yolcu katarlarının furgunlarile yolcu arabaları kompar
tımanlarında taşman posta eşyası dahil değildir. 

Askerî nakliyatın sülüsle icrası dolayısile idarenin ahvali adiyede senevi ettiği 
100 000 lira kadar zarar da ihmal edilmemek icap eder. 

Seyri hafif 
12 aylık varidat 6 aylık varidat 

Lira Lira 
7 195 444 
8 380 855 
7 110 000 

4 091 834 
4 559 537 
3 882 548 

1930 senesi 
1931 » 
1932 » 

1931 - 32 malî senesi ton kilometre ve hasılatı: 

Umumî tarife 
Askeri tarife 
Hususî tarifeler 
İnşaat malzemesi 

1 220 270 384 747 644 
Müteferrik nakliyattan mütevellit hasılat 

Ton 
346 137 
34 786 
717 186 
122 161 

Ton 
Kilometre 
65 
15 
275 
29 

138 
028 
286 
294 

242 
660 
367 
375 

Hasılat 
Lira 

3 124 
215 

4 544 
293 

8 177 
202 

315 
575 
781 
273 
944 
910 

Ceman 8 380 854 
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1930 - 31 malî senesi ton, ton kilometre ve hasılatı: 

Umumî tarife 
Askerî tarife 
Hususî tarifeler 
İnşaat malzemesi 

Ceman 
Müteferrik nakliyattan mütevellit hasılat: 

Şebekenin en esaslı ve en büyük münakalâtını teşkil eden seyri hafif eşya ve sa
ire nakliyatından mütevellit hasılatın son senelere ait olup balâya dercolıınan mik
tarlar arasında bir mukayese yapıldığı takdirde 1929 - 1930 senesine nazaran 1930 -
1931 senesindeki % 7/02 tenezzüle mukabil 1931 - 1932 senesinde % 7/65 bir tezayüt 
görülür. 

1931 -1932 senesindeki tezayüt bilhassa sair senelere nisbetle fazla miktarda za
hire nakliyatından ileri gelmiştir. Buna mukabil 1930 - 1931 senesine nisbetle me-
vat ve eşya nakliyatından ve hususile: 

Ton 

355 
37 

439 
540 

1 373 

749 
376 
891 
338 
354 

Ton 
Kilometre 

75 011 844 
19 253 368 

173 868 998 
39 600 700 

307 734 910 

Ceman 

Hasılat 
Lira 

3 251 509 
277 008 

3 056 782 
396 595 

6 981 894 
213 551 

7 195 445 

Y u m u r t a d a 
Po r t aka lda 
Tif t ikte 
Tütünde 
Mamul kerestede 
Tuğla ve kiremit te 
Pe t ro lda 
Otomobilde 

2 018 
1 699 
1 689 
1 647 
3 984 
1 692 
1 384 
1 260 

Muhtelif mamul eşyada 12 896 ton tenakus olmuştur 
Bu eşyalardan petrol, otomobil ve muhtelif mamul mevadın tenezzülüne iktisadî 

buhran, ve alınan bazı tedbirler sebep gösterilebilir. 
1933 - 1934 malî senesinde görülen emarelere Q;'()VC mevcut dünya buhranının az 

çok azalacağı ve varidatımızın en mühim membalarından birini teşkil eden mahsu
lâtı arziyenin son yağan yağmurlar sayesinde geçen seneye nisbetle iyi olacağı ve 
güzergâhın bazı yerlerinde yeni sınaî müesseseler ve yeni yeni büyük inşaat yapı
lacağı ve işletmeye yeni yeni kısımlar ilâve edileceği düşünülerek mezkûr sene vari -
datı 7 l i o ' 000 liraya baliğ olan 1932 - 1933 senesi varidatına 590 000 lira zaınmile 
7 700 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Seyri hafif varidatı arasında askerî ve demir yol inşaatı namına yapılan nakliyat
tan mütehassıl varidat ta vardır. Askerî eşya için bulunduğu sınıfın sülüsü ve in
şaat için seyyanen ton kilometre basma bir kuruş alınmaktadır. 

1930 - 1931 senesinde askerî ve inşaat hesabına yapılan nakliyatın miktarı ile 
ton kilometresi ve hasılatı aşağıdaki veçhiledir: 

Askerî 
İnşaat 

Ton 
37 376 

540 338 

Ton kilometre 
19 253 368 
39 600 700 

Hasılat 
277 008 
396 595 

577 714 58 854 068 673 603 



- 2 3 -
Mezkûr sene istatistiklerine nazaran bir ton kilometrenin maliyet fiatı 1,90 ku

ruş olduğuna nazaran bu askerî nakliyatın maliyet fiâtı : 346 660 
înşaat nakliyatının maliyet fiatı: 752 400 

Ceman 1 099 060 lira eder. 
Buna göre her iki nakliyat için idare 425 457 lira kadar bir masraf yapmış de

mektir. 
înşaat nakliyatının vasatî olarak ikinci sınıfa tâbi eşyadan ibaret olduğu kabul 

edilebilir. Bu nakliyat, tenzilâtla taşınılmayıp tam tarifesi üzerinden ücrete tâbi tu
tulmuş olsaydı 1 336 500 lira ve askerî nakliyat ta 831 024 lira varidat getirmek iâ-
zımgelirdi ki ceman 2 167 544 liraya baliğ olur. 

İdarenin bu yüzden varidattan ettiği ziya 1 494 000 lira gibi mühim bir meblâğa 
baliğ olur. 1931 - 1932 de de askerî ve inşaat namına vukubulan münakalât berveçhi 
zirdir: 

Tonkilometre Hasılat 
Askerî 15İ)28^66Ö~ 215 515 
İnşaat 29 294 375 293 273 

Bu senede de idarenin bu iki daire için yaptığı masraf tonkilometre başına 1,90 
dan 796 769 ettiğine ve bunun yalnız 508 848 i istifa edilmiş olmasına göre idarenin 
fuzulî sarfiyatı 287 921 liraya baliğ olur. Varidattan zararı ise, bunlardan tam tari
fe üzerinden alacağı varidat: 

Asker nakliyatının tanı tarifeden ücreti 633 498 * 
înşaat nakliyatının 2 inci sınıf üzerinden ücreti 1 186 407 

1 8 1 9 9 0 5 
Liraya baliğ olduğuna ve bunun ancak 508 848 lirası tahsil edildiğine göre 

1 311 057 lira gibi yine pek mühim bir meblâğı arzeder. 
Devlet demiryolları idaresinin vaziyeti maliye ve iktısadiyesi tetkik edilirken 

yalnız 1931 -1932 senesinde asker, inşaat ve posta nakliyatı için yüklendiği: 
Maliyet fi. Varidattan 

Askerî yolcu muamelâtından 750 420 1 139 418 
Posta nakliyatından 241 550 600 000 
Askerî seyriseriden — 100 000 
S. hafif askerî ve inşaat eşyasından 281 921^ 1 311 057 

1 279 89T ~~S1 1501:75 
gibi mühim zararları düşünmek icap eder. 

Muhtelif hasılat 
Bu varidatın son üç sene zarfındaki baliğlerini gösteren cetvel aşağıdadır: 

12 aylık 6 ayılık 
453 137 258 409 1930 senesi 
568 981 265 597 1931 » 
400 000 186 230 1932 » 

Tahmil ve tahliye, tatili edevat, vezin, teçhiz edevatı, iskeleler ardiye ücretle rile 
işletme ve zabıta cezalarından muhtelif komisyon paralarından hamule senedi ve 
peron bileti, fidan satışı bedellerinden, emanet odası hasılatından ve muhtelif icar 
bedellerinden ve işletmeğe taallûk eden diğer hasılattan toplanan muhtelif varidat 
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gibi kısmen nakliyatın derecesi ile mütenasiben kısmen de mütehavvil şeraite gör 
inip çıkan varidattır. 

400 000 lira tahmin edilebilen 1932 - 1933 senesi varidatına Fevzipaşa - Adan. 
kısmile diğer aksamın inzimamı ve takarrür eden rambursman muamelesinin ihda 
sı dolayısile (150 000) lira zammile 1933 -1934 senesi varidatı 550 000 lira olara1 

tesbit olunmuştur, 

Limanlar 
Limanlar Haydarpaşa ve Derince limanlarından ibarettir. Haydarpaşa lima 

nının son üç senelik varidatı aşağıdaki veçhiledir: 
Haydarpaşa limaı: 

12 aylık 6 aylık 
614 719 335 029 1930 senesi 
773 573 395 859 1931 » 
699 850 343 044 1932 » 

Haydarpaşa limanının 1931 -1932 senesine ait ilk altı aylık varidatı olan 395 85Î 
liraya karşı 1932 - 1933 senesinin ilk altı ayında takriben 343 044 lira varidat elde 
edildiğine göre münakalatta bir tezayüt ihtimali nazarı itibara alınarak 1933 - 193 .̂ 
senesi varidatı 680 000 lira olarak kabul edilmiştir. 

Derince limanı varidatı berveçhi zirdir : 
12 aylık _6^ 'dJİ1^ 
101067 ~69656^ 1930 senesi 
106 829 81 029 1931 » 
100 000 31 477 1932 » 

Haydarpaşa limanının mütemmimi vaziyetinde bulunan Derince limanı başlıci 
dahile sevkolunan inşaat malzemesinin methali ve ecnebi memleketlerine ihra 
edilen maden cevherlerinin yegâne mahreci olmak ve maden ihracatile inşaat mal 
zeme münakalâtında geçen seneye nisbetle bir tezayüt ihtimal dahilinde olduğundar 
1933 -1934 senesi varidatı (100 000) lira olarak kabul edilmiştir. 



C E T V E L 

Devlet demiryolları ile limanlarının 9 2 9 - 9 3 0 , 9 3 0 - 9 3 1 ve 931 -932 malî seneleri işletme varid 

Tezayü 

Haydarpaşa - Pendik banliyö hattı yolcu 
hasılatı 
Etimesut - Ankara - Kayaş banliyö hattı 
Büyük hat yolcu hasılatı 

Ceman 
Yolcu ağırlığı 
Mesajeri 
Seyri seri 
S. hafif ( Ticarî) 
S. hafif (İnşaat) 
Nakliye ücreti yekûnu 
Muhtelif hasılat 
Haydarpaşa limanı 
Derince » 

Umumî yekûn 
Vasatî işletme tulleri kilometre 

1929/30 se
nesi varidatı 

Lira 

237 256 
14 556 

4 828 841 
5 080 653 

229 908 
138 631 
452 386 

7 175 389 
563 844 

13 640 811 
439 645 
574 651 
138 093 

14 793 200 
2 560 

1930/31 se
nesi varidatı 

Lira 

228 867 
21 238 

4 559 865 
4 809 970 

21.1 171 
204 520 
441 916 

6 799 072 
396 372 

12 863 021 
453 137 
614 719 
101 067 

14 031 944 
2 957 

1931/32 se
nesi varidatı 

. „ 

4 
4 

8 

13 

15 

Lira 

213 924 
23 703 

093 735 
331 362 
179 069 
311 553 
449 954 
087 582 
293 273 
652 793 
568 981 
773 573 
106 829 
102 176 

3 236 

1929/30 
nesine na 

ran 30/31 

3,54 
45,91 

5,57 
5,33 
8,15 

47,53 
2,31 
5,24 

29,70 
5,70 
3,07 
6,97 

26,81 
5,14 
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I I I 
«C» cetveli olarak takdim edilen kadrolarda görülen adet fazlalıklarının en esas

lıları yeni hatlardan mütevellittir. Malzeme hukuk ve diğer bazı dairelerdeki fazla
lıklar hakkında şifahî maruzatta bulunulacaktır. 

... : I V '• •_;:_ - - -• 

Geçen sene bütçesinden alınmıştır. , , ; 

Mühim bir kısım hissesi Hükümet elinde bulunan Anadolu demiryolları ve Hay
darpaşa limanı ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları idarelerine ait esham ve 
tahvilâtın mubayaası için her sene bütçe ile bu kabil bir salâhiyet istenmektedir. 
İmkân talıassul ettiği takdirde bu yolda devam edebilmek için kanunî mezuniyet 
istenmiş ve 5 inci madde teklif edilmiştir. 

VI 
1932 malî senesi bütçesi varidat ve masrafı tevazün ettirilerek çıkarılmış ve o 

suretle tatbikına başlanmıştı. Bütçe tevazününü bozmamak ve idareyi malî ve nak-
tî müşküller karşısmda bırakmamak için 1932 bütçesinin 5 inci maddesi vücuda ge
tirilmiş ve bu suretle 1932 malî senesinde eski senelere ait borçların ödenebilmesi 
için behemehal varidat fazlalığı talıassul etmesi tediyat için şart koşulmuştur. 

Mezkûr maddedeki şartların tahakkuk edememesi üzerine 1932 senesi içinde 
Devlete, müessesata ve efrada ait borçlarımız tediye edilememiştir. Bilhassa depo
zito ve % 10 lavdan mütevellit efrat alacaklarının tediye edilememesi efradın şikâ
yetlerini ve idarenin malî haysiyetinin rahnedar olmasını intaç etmiş ve bu sebeple 
1932 malî senesi içinde müşkül vaziyetler hadis olmuştur. 

1927 senesinden itibaren idaremizce yaptırılmağa başlanan hatların umumî 
muvazenedeki karşılığı ile hakikî sarfiyatımız arasındaki farklar binnetice işletme 
varidatından mühim bir kısmının inşaat işlerine sarfedilmesini intaç ettiğinden eş
has ve müessesata olan emanet borçlarının tediyesine imkân bulunamamış ve sene
den seneye devreden borçlarımız gittikçe çoğalmıştır. Bu meyanda umumî müdür
lüğün paket faizi ve itfasmdan'Hazine ve; Devlte bankasına borcu takriben 
( 2 000 000 ) liradır. Bu paradan paketin 4 senelik itfasına tekabül eden bir mik
tarın (takriben bir milyon liradır) behemehal sarfı ve şimdiye kadar yapılamayan 
itfanın yaptırılması hakikî bir zaruret ve mecburiyet şeklinde kendisini hissettir
mektedir. İtfa yapılamaması dolayısile her sene verilmesi tasavvur edilen faizlere 
ilâveten ayrıca itfası yapılamamış tahviller için de faiz vermekteyiz. Bu vaziyeti 
idame ettirmek mubayaa taksitlerini kanunla derpiş olunan hududun fevkine çıkar
mak gibi bir mahzuru ve binnetice Devletin zararını müeddi olacaktır. 

Bundan maada muhtelif vergiler ve saire dolayısile Hazineye de bir buçuk 
milyon liraya yakın borcumuz vardır. Efrat ve müteahhitlerin depozito ve sair 
matlubatı da bir milyon lirayı mütecavizdir. Bu sebeple 1933 malî senesi içinde mü-
tehakkak matlubattan Hazine ve Devlet bankasına ait olanların malî genişliğe in-
tizaren tecili cihetine gidilmekle beraber efrada ait emanet borçlarının bu sene de 
tehirine imkân olmadığından bu kısım için en az bir tahminle 500 bin liraya ihtiyaç; 
vardır. Buna ilâveten 1933 malî senesi için konmuş olan takyidata rağmen bütçe 
muhammenatmm tahakkuk etmemesi ve vacibüttediye idare masraflarının öden-
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mesi mecburiyeti dolayısile sene nihayetinde Ziraat bankasına karşı olan kısa vadeli 
avans borcu ( 1 500 000) liraya yakın bir zimmet devredecektir. 

1933 muamelâtı naktiyesinm tedviri ve buna ilâveten bu kabîl emanet borçları
nın tesviyesi ve 400 000 liralık bir stok itharı için 1933 senesindeki hakikî ihtiyacı
mız en az bir tahminle 2 milyon liradır. Bu sebeple kanunun 6 mcı maddesi 3 milyon 
liralık bir istikraz aktine mezuniyet talebini ihtiva etmektedir. 

VII 
Bu maddenin esas hükümleri geçen sene bütçe kanununun 11 inci maddesinden 

alınmıştır. 
İdare mebanisinin müsait olmadığı mahallerde idare tarafından kirası veril

mek suretile memura bina tahsisini âmir olan geçen seneki bütçe kanununun 11 inci 
maddesinin 2 inci fıkrası tatbikatta pek çok müşkülâtı müeddi olmuş ve evvelemirde 
hane hakkından istifade etmekte olan memurinin icar mukavelelerinin umumî 
idare namına tahsisini icap ettiren bu muamele uzun sürmüştür ve aylarca tediyat 
yapılamamıştır. 

Bedeli icarın kanunda musarrah olan 15 lirayi mütecaviz olması halinde ise 
bu müşkilât daha ziyade artmış ve bedeli icarın doğrudan doğruya mucire veril
mesi mecburiyeti dolayısile tatbikat hem memur ve hem de mucir için pek 
müşkilâtlı olmuştur. Bu seneki teklifle bu mahzurların bertaraf edilmesi düşü
nülmüş ve hane tahsisatı yine geçen seneki miktarda bırakılmakla beraber idare
nin ev tahsisi işi ile iştigaline mahal kalmaması maksadile bu tahsisatın doğru
dan doğruya istihkak sahiplerine tediyesi derpiş edilmiştir. 

Asıl vazifesi hane tahsisini icap ettirmeyen ve fakat vekâlet veya diğer her 
hangi bir sebeple «E» cetveline dahil hizmetleri ilâveten deruhte eden memu
rinin, mebaninin müsait olduğu mahallerde bu haktan istifade etmeleri pek tabiî 
bir keyfiyet olmakla beraber bu mecburiyetin yalnız idare mebanisinin müsait 
olduğu mahallere hasrı zarurî görülmüş ve hane olmayan yerlerde bu kısım 
memurlara tahsisat verilmeyeceğine dair ayrıca bir fıkra ilâve olunmuştur. 

V I I I q 

İdaremiz 1932 senesi bütçe kanununun seyahatlere taallûk eden «D» cetveli
nin tarihi tatbikinden beri görülen mahzurlar dolayısile tadiline lüzum görül
müştür. 

Ücretsiz seyahatlere ait kısmın ikinci maddesine ( müceddeden tavzif ve hiz
metten ayrılanlar ) ilâve edildiği gibi memurların harcırah kanunile muayyen 
efradı ailesi yerine beyannamelerinde muharrer efradı aile denilmiştir. 

Birinci tadilden maksat, kanunun bunları zikretmemesinin bir unutulmadan 
ibaret olduğu kanaatindendir. İkinci tadil ise: memurlarımızın kısmı azamı ve 
bahusus istasyonlarda vazifedar olanların ekseri bulundukları yerde ana ve baba-
larile ve kardeşlerile mukim ve sık sık tebdili mevki zarureti karşısındadırlar. 
Buna karşı seyahat ücretlerini vererek nakletmek memur için gayrimümkün 
olduğundan müracaat ve şikâyetler tevali etmekte ve daireleri de nakillerde bu 
hususatı nazarı dikkate almak mecburiyetinden dolayı servis noktai nazarın
dan müşkil vaziyette kalmaktadırlar. Binaenaleyh nakillere, tayinlere ve vazi
feden ayrılmalara münhasır kalmak üzere harcırah kanununa dahil olmayan aile 
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efradma da seyahat hakkı verilmek zaruridir. 

3 üncü maddeye senede bir defa yerine iki defa kaydi konulmuştur. 
Her memurun senede 21 gün izin hakkı olduğu gibi iki sene iznini de birleş

tirerek 6 hafta izin hakkını talimatname kabul etmiştir. 
Ekseri zamanlarda, değil 42 gün 21 gün bile bir memurun işten ayrılması 

servisi haleldar etmektedir. Servis şefleri bunu görmekle beraber memura o 
sene zarfında ikinci bir meccani seyahat hakkı verilmediği için zarurî olarak 
hatta 42 güne kadar uzaklaşmağı kabul mecburiyetinde kalmakta ve bundan do
layı işler sekteye uğramaktadır. Halbuki memur senede iki defa meccani seyahat 
edebilirse dairesinin şefi bu izni ikiye taksim suretile verebilir. Bu madde me
murlarla birlikte seyahat edecek efradı aile, harcırah kanunu ile tahdit edilen
ler kaydile tahdit olunduğu için seyahatleri kabul edilenlerin adedi azaltılmıştır. 

7 nci madde esasen kanunun ruhu dahilinde olduğu halde müphem yazıl
masından dolayı hemen hemen umum posta memurlarına teşmil edilmiş olan şekil 
tadil edilmiştir. 

Kanun yalnız hat üzerindeki telgraf merkezlerinin inşa ve tamiratına me
mur ve bu inşa ve tamiratı teftişle muvazzaf olanların seyahatlerini kabul et
mişken bu müphemiyet yüzünden ücretsiz seyahat posta müdürlerine, muamelât 
müfettişlerine, mui'akıp ve muhakkiklere ve sair bu gibi inşaatı teftişle alâkadar 
olmayan bir çoklarına teşmil olunmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. Maddenin 
teklif veçhile tadili bu mahzuru ortadan kaldıracaktır. 

10 uncu madde, banliyö mıntakasında ikamet eden memurlarımızın bilâ kay-
dü şart banliyö trenlerinden istifade etmesine müsait olacak bir şekle ifrağ ve 
tadil edilmiştir. 

Tenzilâtlı sayahatler kısmında (birinci) maddedeki vilâyet ve kaza merkezleri 
kaldırılmıştır. 

İkinci maddenin muaddel şekli memurlarımızın seyahat etmeleri hiç te melhuz 
olmayan Sudan, Hindistan, Japonya ve saire gibi idareler memurlarına ancak 
tenzilâtlı,, ücretli seyahati kabul etmekliğimizdendir. Bu hatların memurlarına iti
lâflarımız mucibince esasen nısıf vermekteyiz. 

«D» Cetvelinin diğer maddeleri ayni geçen seneki gibidir. 
Yalnız ücretsiz seyahatler kısmında ajans ve yevmî gazeteler için verilen mü

saadeye ait madde, 1483 numaralı teşkilât kanununun 8 inci maddesinden istifade 
edebilecekleri düşünülerek bu sene için teklif edilmemiştir. 

IX 
Beynelmilel şimendifercilik münasebatımızda mütekabiliyet şartile ücretsiz ve

ya nısıf ücretle seyahatlere ait müsaadenamelerin takvim senesi itibarile muamele 
görmesi usul ve teamül iktizasından olduğu halde geçen seneki bütçe kanunu ile ta
dil ve yeniden tesbit edilen «D» cetveli hükmünün bütçe kanununa merbut olması 
dolayısile mebde ve münteha tarihi malî sene üzerinden itibar edilmiş ve bu suret
le bilhassa hariç müesseselerle olan temas ve münasebetlerimiz karışmıştır. 

9 uncu madde ile teklif edilen şekli seyahat müsaadenamelerinde beynelmilel 
müteamil usulün tatbikim istihdaf etmektedir. 
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Bu maddenin ikinci fıkrası ile teklif olunan tahdidat 1483 numaralı kanunun 

8 inci maddesinin birinci fıkrası mucibince demiryolları ile alâkadar eşhasa verile
cek permilerin idare menfaati noktai nazarından tahdidi düşüncesinden mütevel
littir. 

X 
Eskişehir aile mektebi pansiyonu için geçen seneki bütçe kanununun 15 inci 

maddesi mucibince muamele yapılmış ve bütçeye konan (30 000) liralık tahsisat ta
mamen Maarif cemiyetine verilmiştir. Bu seneki teklif maktu bir tahsisat hük
münde olan, geçen seneki maddeyi tadilentalebe başına tesbit edilecek bir pansiyon 
ücretinin tediyesi gayesini istihdaf etmektedir. 

XI 
Anadolu demiryollar idaresince kuraklık senelerinde Eskişehir çiftçilerine tevzi 

edilen tohumluklar bedeli mezkûr hattın Devletçe mubayaası dolayısile idaremize 
intikal etmiş ve halen bu idare matlûbunun tahsili için kanunî takibata tevessül 
edilmiştir. 

Borçlu çiftçilerin pek muztar vaziyette oldukları anlaşılmış ve kanunî takibat 
icra safhasına intikal ettirilmekle beraber bu borcun tehiri takibi Ziraat vekâletin
den iltimas edilmiştir. Bu matlûbun tahsili için şimdiye kadar müstakillen bir 
avukat istihdam edilmiş ve pek dağınık ve miktarı beş yüzü mütecaviz olan borç
lular için bir çok da masraf yapılmıştır. Takibatın tehiri bu masrafın temadisini 
müeddi olacağından icra suretile de tahsili mümkün olamayacağı anlaşılan bu bor
cun terkini kaydi daha münasip ve faideli görülmüştür-

XII 
Nakliyat vergilerinin tahsil edildiği ayı takip eden 45 gün zarfında ait olduğu 

malsandıklarma tediyesi 25 - VI - 1932 tarih ve 2030 numaralı kanunun 1 inci mad
desi iktizasından bulunmaktadır. 

İdaremize ait hatların bilet satışları kendi gişelerimizden maada Kuk ve Yatak
lı vagonlar şirketi ve buna mümasil Avru pa nakliyat acentaları vasıtasile icra 
edilmekte ve bu acentalar tarafından satılan biletlerden tahsil olunan nakliye 
vergileri işin iktizasına göre tahsilinden pek sonra idaremiz kasasına girmek
tedir. 

Bu cihet için Maliye vekâleti celilesi ile bilmuhabere bir sureti hal bulunmuş 
ise de; idaremizde tatbik olunan merkezî muhasebe usulü dolayısile nakliye vergileri
nin merkezce hesaplarına kaydi şebekenin uzunluğu ve bir kısım yerlerle henüz ir
tibat temin edilmemiş olması gibi- sebeplerle gecikmekte olduğundan kanunda 
tayin edilen müddet zarfında nakliye vergisi tahsilatının tamamen tesbiti 
mümkün olamamakta ve bizzarur alâkadar yerlerden telgrafla sorularak alı
nan cevaplara göre reddiyat yapılmakta ise de; telgrafların hatalı olması ve 
bazan istenilen zamanda malûmat alınmaması gibi sebeplerle vergilerin malsan
dıklarma yatırılması gecikmekte ve reddedilen miktarlar da hakikî tahsilattan 
fazla veya noksan olmaktadır. 

Fazlanın istirdadı mümkün ise de; noksan retlerde % 10 cezanın âmiri ita ve 
mesul muhasiplerden tazmini icap etmekte olduğundan bu cihet mesul mevkide 
olanlar için fevkalâde müşkülâtı müeddi olmaktadır. 
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Bu madde ile teklif olunan müddet hakikî vaziyetinin tesbiti için zarurî olan 

zamandan ibarettir. 

XIII 
Bu madde geçen seneki bütçe kanununun 16 ncı maddesinden alınmış ve mu-

hasebei umumiye kanununa tevfikan irat getiren emlâk vergileri dahi «E» fıkrası 
tahtında maddeye ilâve edilmiştir. 

XIV 
Devlet demiryolları teşkilâtına dahil inşaat reisliğinin ayrı bir kanunla Na

fıa vekâletine raptı ve inşaat işlerinin vekâleti mezkûrece idaresi takarrür et
mesi üzerine Devlet demiryolları inşaat ve işletme umumî müdürlüğünün unva
nı da işletme umumî müdürlüğüne tahvil edilmiş ve inşaat işleri idaremizden 
ayrılmıştır. 

Miktarı 140 milyona yakın bir meblâğı ihtiva eden inşaat işlerinin 1930 malî 
senesi nihayetine kadar olan muamelâtı idaremizde kalmış ve bu hesabın tas-
fiyesile 1930 hesabı katisinde gösterilmesi muktazi bulunmuştur. 

Mukaveleleri mucibince inşaat şirketlerine avans suretile vukubulan tediyatrn 
halen evrakı sarfiyeleri mevcut olup bütçedeki tahsisatından mahsubu icap 
eden miktar (25) milyon liraya kariptir. 

Muhtelif senelerde yapılan bu işlerin 1930 bütçesi inşaat tahsisatından mah
subu mümkün olamadığından bundan evvelki senelerde iptal edilmiş olan tahsi
sat karşılık tutularak mütehakkak inşaat masraflarının eski seneler bütçe tah
sisatından iptal edilenler karşılık tutularak mahsuplarının icrası suretile inşa
at hesaplarının tasfiyesi zarurî görülmüş ve bu sebeple 12 nci madde teklif edil
miştir. 

XV 
Bu madde 1932 bütçe kanunu ile vazedilen hükümlerden 1933 senesi için de 

meri olması lâzımgelenler içindir. 

XVI ve XVII 
Formaliteden ibarettir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 95 14-IV-1933 
Esas No. 1/512 ' .' *'.' 

Yüksek Reisliğe 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1933 malî senesi 

bütçe kanun lâyihası ile esbabı mucibesinin ve lâyihaya merbut cetvellerin gönde-
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rildiğine dair Başvekâletin 27 şubat 1933 tarih ve 6/520 numaralı tezkeresi encüme
nimize havale buyurulmuş olduğundan Maliye ve Nafıa vekilleri beyler ile Devlet 
demiryolları ve limanları işletme umum müdürü bey hazır oldukları halde tetkik ve 
mütalea olundu: 

Bu idarenin 1933 malî senesi iyin teklif olunan bütçesinde tahmin olunan varidat 
miktarı 14 400 000 ve masraf miktarı da 16 099 046 lira olduğuna göre teklifte açık 
vardır. 

Esasen idarenin 1931 senesinden evvel inşaat ve işletme işleri ve bütçeleri müş
terek olduğu için inşaat tahsisatı işletme işlerine de karıştırıldığından işletmenin 
hakikî açığı gözükmemekte idi. 

1931 senesinden itibaren inşaat işlerinin Nafıa vekâletine devredilmesi üzerine 
bu tarihten evvel inşaat borcu olarak görünen 9,5 milyon liranın ödenmesi 1932 ınu-
vazenei umumiye kanununun 14 üncü maddesi ile maliyeye devredilmiş ve bu 
suretle işletme idaresi üzerindeki borçlardan mühim bir kısmı kaldırılmıştır. Ancak 
işletme umum müdürlüğünün 1931 ve 1932 seneleri için dairesince teklif olunan 
bütçelerde tahmin edilen varidat miktarları üzerinden encümence tenzilât yapıl
masına rağmen tesbit olunan varidat miktarları elde edilememiş ve inşaat parasın
dan da eklemek mümkün olamadığından mezkûr seneler bütçelerinin verdiği açık
lar müessesenin nakit vaziyetini daha sıkıntılı bir devreye sokmuştur. 

İdarenin hali hazırdaki malî vaziyeti ve belli başlı borçları şunlardır: 
Lira 

1 000 000 Aksiyon ve obligasyonlardan merkez bankasına tevdi edilen paketin 
kupon bedellerine, 

1 000 000 İşbu paketin Maliyede bulunduğu zamana ait kupon bedellerinden, 
800 000 Evvelki senelere ait nakliyat ve sair vergilerden Maliyeye, 

1 500 000 1932 malî senesi bütçesinde verilen salâhiyete binaen Ziraat banka
sında açılan hesabı cari, 

500 000 Evvelki senelere ait ve kısmen inşaat müteahhitleri teminatı para
larından ve kısmen de müstahdemin ücretlerinden emanet hesabın
da toplanan 

200 000 Kömür mubayaasından Ereğli kömür şirketine 

Bu borçlara ilâveten mayıs 1933 ayında kupon bedellerine tediyesi meşrut tak
riben bir milyon lira ile 1932 malî senesinin son üç ayı zarfında hasılatın ademi mü
saadesine binaen az çok teraküm edecek olan işletme borçlarının da ayrıca nazarı 
dikkate alınması icap eder. Binaenaleyh Devlet demiryolları ve limanları işletme 
idaresi, 1933 malî senesine yukarıda izah olunan vaziyetle dahil olacaktır. 

Bu malî vaziyetin üç mühim sebepten ileri geldiğini görmekteyiz: 
1 - Umumî iktisadî buhran dolayısile ticaret hacminin küçülmesi ve bu sebeple 

nakliyatı umumiyenin azalması, 
2 - Zatülhareke vesaitin müessir bir surette demiryollarına rekabeti, 
3 - Yeni inşa edilerek işletme idaresine devredilen hatların seneden seneye ço

ğalması. 
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İktısadî buhranın tesirinden kurtulmak idarenin elinde değildir. Hasılatın sene

den seneye düşmesine karşı idarenin de teşkilât ve masraflarında azamî tasarrufa 
riayet etmesi ve iktisadî icaplara göre tarifelerde değişiklik yapılarak nakliyatın 
tezyidini temin edecek mütefavit usuller ihdası lâzımdır. 

1931 ve 1932 bütçelerile teşkilâtta mühim miktarda tenkihat yapılmış ve iki se
ne zarfında işletmeğe devredilen yeni hatların teşkilâtı hariçten memur alınmaksı
zın mevcut memurlardan tefrik edilenlerle ikmal edilmiş olmasına rağmen kadrola
rın bir daha gözden geçirilmesi lüzumuna kailiz. 

Ancak bu işleri tam bir mütehassıs gözü ile görerek hattın iktisadî esaslara ve 
tasarruf usullerine göre tarife ve teşkilât işlerini tetkik ettirmek maksadile hariçten 
kifayetli bir mütehassısın celbi için 1931 bütçesile Hükümete salâhiyet verilmiş ve 
1932 bütçesile de ayni salâhiyet teyit edilmiş ise de mütehassısın getirilebilmesi an
cak malî senenin son aylarında mümkün olabilmiştir. Bu itibarla tarife ve teşkilât iş
lerinde mütehassıs raporu alındıktan sonra son kararı vermek daha muvafık olaca
ğı mülâhazasile 1933 kadrosunun 1932 kadrosu gibi kabulü zarurî görülmüştür. 

Zatülhareke vesaitin rekabeti demiryollarının menfaatlerini tahrip etmekle kal
mayıp, bu vasıtaları işletenler de ellerine geçen parayı benzin, yağ, lâstik sarfiyatı
na mukabil harice vermekte ve bu sebeple hiç bir şey kazanmamaktadırlar. Bu vazi
yet ayni zamanda at cinsinin azalmasına ve arpa sarfiyatının da düşmesine sebep 
olmaktadır. Zatülhareke vesaitin kendi hususiyeti dahilinde hareket ve iş üzerine 
temin eylediği kolaylık kabili inkâr değildir. Fakat bu kolaylıkların memle
ketin esaslı menfaatlerini ihlâl etmeyecek surette tayin ve tahdit edilmesi de lâ
zımdır. Bir çok memleketlerde yapılmakta olan bu tayin ve tahdit keyfiyetini bi
zim de demiryollarına amudî ve muvazî şoseler itibarile faaliyet sahalarını derpiş 
etmekliğimizde zaruret vardır. G-eçirilen seneler zararadır-

îdare hat üzerinde işleyen otobüslerden celbederek bunlarla ayrıca ve ucuz yol
cu nakletmek teşebbüsünde bulunmaktadır ve bunun için de bu sene bütçesine bir 
miktar tahsisat konulmuştur. 

Bundan başka idare şebekenin uzak mtesafeli bazı kısımlarında yolcu nakliyat 
ücretlerinde mühim tenzilât yapmıştır. Fakat bunlara rağmen zatülhareke vesaitin 
rekabeti yine devam edecektir. Meseleyi daha esaslı surette tetkik ve mütalea ede
rek karara bağlamak ihtiyacındayız. 

İşletmeğe yeni devredilen hatlarm, iktisadî buhran ile zatülhareke vesaitin re
kabeti olmasa dahi ilk senelerde açık vermesini tabiî görmek icap eder. 

Nüfusu kesif, nakliyatı daha çok olan mamur mahallerde vaktile sermayeleri kıs
men istikraz suretile tedarik olunupta imtiyaz suretile işlettirilmiş demiryollarının 
işletme açıkları için kilometre teminatı olarak bir çok vilâyetlerin aşar hasılatı kar
şılık gösterildiği malûmdur. 

Halbuki içinde bulunduğumuz senelerdfe yeni hatların ayrıca da buhran yüzünden 
nakliyat azlığı ve otobüs, kamyon rekabeti ile de işletme açıkları artmaktadır. 

Devlet demiryollarının işletme açığını mütalea ederken doğrudan doğruya Dev-
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let İıesabııiâ posta için yaptığı meccani nakliyat hariç olmak üzere sülüs ücretle icra 
eylediği nakliyattan aİdığı mebaliğ işletme maliyet fiatınm nısfına bile tekabül 
etelemektedir; Bu suretle meccaııen yapılan nakliyat ile sülüs ücretle icra edi
len Hakliyâtıü maliyet f iatı verilmek icap etse senede iki milyon liraya yakın bi r 
paranın daha idareye verilmesi lâzimgelir, 

Hatlar, Devletin malı olduğuna göre işletme açığının ya Devletçe kapatıl
ması veyahut Devlet hesabına yapılan nakliyattan maliyet fiatma göre ücret 
alınması ayni neticeye müntehi olacağından bu müessesenin malî müşkülâtının 
daha ziyade artmaması için Maliye vekili beyin de iştirakile encümenimizde ce
reyan eden müzakere neticesinde idarenin Hazinei maliyeye olan borçlarının he-
saplaştırılması ve diğer borçları için de tediye imkân ve şartlarının araştırıl
ması lüzumuna kail olduk. Ancak 1932 malî senesinin nihayeti alnıarak yeni 
malî seneye kadar olan muamelât ve hesabatm katî blânçosu tanzim edildikten 
sonra daha hakikî rakamlara göre gele sek içtima senesinde bu hesaplaşma ile 
müessesata olan borçların tediye usul ve imkânlarını karara bağlamak neticesine 
vâsıl olduk. 

Varidat kısmî 

1933 senesi için teklif olunan muhammen varidat miktarı 14 400 000 liradır. 
Hesabatı merkezde toplanan 1932- senesinin dokuz aylık hasılatı 9,5 milyon lira 
olduğuna ve bakiye üç ay için de 2,5 milyon lira tahmin edilebildiğine göre 1932 
bütçesinin varidat cetvelindeki muhammenat miktarı 2,5 milyon lira noksanile 
12 000 000 liraya baliğ olacaktır. 

Bu hale göre 1933 varidatının tayininde aşağıda yazılı bir iki sebep hariç olmak 
üzere» umumî iktisadî şeraitte bir değişiklik ve ciddî salâh ^eseri görülemediğinden 
önümüzdeki senenin geçen seneye nisbetle daha geniş ve daha feyizli olabilmesi ih
timali de şimdiden kestirileıneyeceği cihetle bir kaç senedenberi tahmin edilen vari
dat, tatbikatta tahakkuk ettirilemiyerek seneden seneye hasılatın düşmesi bütçele
rinde açık vermek ve nakit muamelelerinde müşkülâtı mucip olmaktan başka bil
işe yaramamıştır. Bu itibarla 1933 senesi varidatını 1932 senesinde elde edilen hası
lattan daha fazla tahmin eylemeyi encümenimiz muvafık bulmamıştır. Ancak 1933 
senesinde işletme şebekesi meyamnda bulunactk olan Adana - Fcvzipaşa kısmmnı 
varidatile inşaat idaresinden işletmeğe devrolunacak diğer kısımlar için tahmin 
olunan varidat ile Ergani hattının inşasına başlanmasından dolayı demiryollarının 
nakledeceği inşaat malzemesi nakil ücretlerinden hâsıl olacak farkları ilâve etmek 
suretile ve büyük bir nikbinlikle varidat yekûnu ekseriyetle 13 937 000 lira olarak 
tahmin ve kabul edilmiştir. 

Masraf kısmı 

Masraf kısmını ihtiva eden fasıllar ayrı ayrı tetkik edilerek demiryollarının iş
lemesini temin edecek derecede ve asgarî hadler üzerinden hesap edilmiştir. 

Birinci fashıı birinci maddesinde daimî memur ve müstahdemler için teklif edi
len 4 293 000 liralık tahsisat Devlet demiryolları işletme idaresine 27 nisan 1933 ta-
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rihinde devir ve teslim edilecek Adana - Fevzipaşa hattında istihdam edilecek per
sonel de dahil olmak suretile 267 000 lira noksanile 4 026 000 lira olarak tesbit 
edilmiştir 

Bu faslın 2 inci muvakkat memur ve müstahdemler maddesinde teklif olunan 
215 000 lira tahmil ve tahliyeden dolayı eşya sahiplerinden alman ücret mimasebe-
tile varidat dahi temin ettiği cihetle işin icapları düşünülerek 1.85 000 lira olarak 
kabul olunmuştur. 

Açıkta kalacak memurlara verilecek tazminat maddesi için 5 000 liralık tahsisat 
kabul edilmiştir. 

İkinci faslın birinci maddesi idarenin teklifinden 10 000 lira noksanile ve 2 inci 
maddesi idarenin teklifi veçhile, 3 üncü maddesi 5 000 lira noksanile 25 000 lira 
olarak kabul ve bu paranın idare tarafından mektebe gönderilecek azamî altmış ta
lebenin iaşe, ibate, iibas ve tedrisleri tenim edilmek şartile Maarif cemiyetine veril
mesi tensip ve bu maksatla bütçe lâyihasının 10 uncu maddesi de tadil edilmiştir. 

Bu faslın 5 inci Avrupada tahsil masrafı maddesine idarenin teklifinden 500 lira 
noksanile 2 000 lira kabul olunmuştur-

3 üncü harcırah faslının 1 inci memur ve ikinci müfettişler harcırahı maddele
rindeki tahsisatın 1932 bütçesine nazaran fazlalığı; bu sene ilâve edilen hatlardan 
mütevellit bulunduğu hakkındaki izahat muhik görülerek 1 inci maddesi 5 000 lira 
noksanile ve 2 inci maddesi teklif veçhile kabul edilmiştir. 

4 üncü faslın 1 inci maddesi tekliften 30 000, 2 inci maddesi 2 000 lira noksanile, 
3 üncü maddesi teklif veçhile, 4 üncü ilâm maddesi için 5 000 yerine 4 000 lira, 5 
inci maddesi teklifin ayni olarak, 6 mcı, misafir kabul masrafı dahil olmak üzere 
müteferrik masraflar maddesi için 3 000 lira noksanile 20 000 lira ve 7 inci temsi-
liye masrafı için de 2 000 yerine 1 000 lira olarak kabul olunmuştur. 

5 inci işletmeden mütevellit idare masrafları faslının yalnız 1 inci kilometre 
tazminatı maddesinden 10 000 ve 4 üncü zarar ve ziyan maddesinden 1 000 lira 
tenzihle diğer maddeler idarenin teklifi veçhile kabul edileli. 

6 ncı işletme masrafları faslının 1 inci mebani, muharrik ve müteharrik ede
vatın tenvir, teshin, mahrukat, yağ ve sair ınüstehlek mevat masrafları mad
desi 95 000 lira noksanile 2 030 000 lira, 2 nei maddesi 1 404 000 lira, 3 üncü 
maddesi 178 000 lira noksanile 1 872 000 lira ve 4 üncü fevkalâde sel tahribatı 
maddesi aynen, 5 inci mebani tamiratı maddesi 3 000 lira noksanile 150 000 lira, 
6 ncı maddesi teklif veçhile, 7 nei maddesi 5 000 lira noksanile ve 8 inci mad
desi teklif gibi kabul edilmiştir. 

7 nei fidanlıklar masarifi umumiyesi faslında 1932 bütçesinde esaslı tadilât 
ve tenkihat icra olunduğundan bu faslın tahsisatı idarenin teklifi veçhile geçen 
senenin ayni olarak kabul olunmuştur. 

Sigorta ücret ve sermayesine ait 8 inci fasıl tahsisatı 2 000 lira tenzil edilerek 
30 000 lira olarak tespit edilmiştir. 
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Ö uncu • mütenevvi masraflar ve 10 uncu düyunat fasıllarının ihtiva ettiği mad

deler mukannen tediyatı müstelzim ve hesabata müstenit masrafları gösterdiğin
den bu iki faslın maddelerine mevzu tahsisat teklif veçhile kabul olunmuştur. 

11 inci tesisat ve tevsiat masrafları bu sene kısmen yeniden yapılacak ve kıs
men tamir ve tecdit suretile meydana getirilecek ehemmiyetli ve mübrim mesaiyi 
ihtiva etmektedir. 1 inci Ankara - Beylikköprü arasındaki hattın tamiri, 2 inei Can-
bazkaya köprüsünün tecdidi, 3 üncü istasyon tevsiatı maddeleri aynen idarenin tek
lifi veçhile kabul edilmiş ve bu sene Eskişehirde tesis edilmekte olan şeker fabrika-
sma x ) a ı ı c a r yetiştirecek istasyonlarda nakliyatı kolaylaştırmak için ilâveten inşası 
lâzımgelen vagon kantarları bedel, temel ve kantarların kurulma masrafları için 
4 üncü madde ile istenilen 63 000 lira yerine 20 000 ve 5 inci pancar nakliyatı için 
rampa inşası maddesi de 50 000 yerine 15 000 lira olarak kabul olunmuş ve elyevm 
muharrik ve müteharrik bütün cer vasıtalarını tamir etmtekte bulunan en mühim 
fabrika ve atelyeleri ihtiva eden Eskişehirde yalnız atelyede çalışan amele yekûnu 
800 ü mütecaviz olduğu gibi iki büyük hattın içtima ettiği mühim bir merkez olması 
hasebile mevcut hastanenin gerek malzeme ve gerek bina itibarile kifayetsizliği pek 
açık görülmüş ve bu şekilde idamesinin de doğru olmayacağı mülâhaza edilmiş ol
makla ihtiyaca cevap verebilecek yeniden bir hastane inşa ve tesisi için bu fasla 
6 mcı madde olarak 25 000 lira konulmuştur. 

7 inci oksijen fabrikası tesisi maddesine idarenin teklifi veçhile 20 000 lira, 8 in
ci Toros tahkimatına 80,000 lira, 9 uncu demir köprüler tahkimatı ve demir inşaatı 
maddesine 73 000 lira, 10 uncu mubayaa olunacak demiryolları otobüsleri maddesi 
için de 50 000 lira tahsisat kabul edilmiştir. 

12 inci Anadolu, Mersin - Tarsus ve Adana hatlarile Haydarpaşa liman ve rıhtı
mının senelik faiz ve itfa mürettebatı mukavelesine göre muayyen ve hesaba müs
tenit olmakla teklif veçhile kabul olunmuştur. 

13 üncü ecnebi mütehassısları ve bunlara tefrik edilecek tercüman ücreti de teklif 
gibi 45 000 lira olarak kabul edilmiştir. 

14 üncü tekaüt, dul, yetim maaşı faslı bu sene görülen kanunî lüzum ve4 zaruret 
üzerine açılmış ve 2 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Yukarida arzettiğimiz izahat ve tafsilâta göre Devlet demiryolları ve limanları 
idaresinin 1933 senesi bütçesile teklif ettiği (A) cetvelinde gösterdiği bilûmum mas
rafı yekûnu 16 099 046 lira olduğu halde encümenimizce yapılan tetkikattan sonra 
678 719 liralık bir tasarrufla 15 420 327 liralık tahsisat kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri varidat ve masraf cetvellerinde yapılan 
tenziller dolayısile tesbit edilen yekûnlara göre yeniden yazılmıştır. 

Üçüncü maddeye merbut kadro cetveli umumî izahat meyanında arzolunduğu 
üzere 1932 kadroları esası dairesinde tadilen kabul edilmiştir. j 

Lâyihanın 4 üncü ve 5 inci maddeleri ibareye ait bazı tadilâtla kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 6 mcı maddesi idarenin 1932 bütçe kanununda mevcut 7 inci maddesi-
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lıin bazı tadilâtla teklif edilen şekli olup 1933 senesi bütçe açığı ile evvelki senelere 
ait emanet borçlarının ödenmesi ve nakit işlerinin tanzimi için Maliye vekâletinin 
kefaleti ile (Ziraat bankasına olan takribenl,5 milyon lira borç dahili hesap edilmek 
şartile) 3 000 000 liraya kadar kısa vadeli istikraz akti veya bankalar nezdinde he
sabı cari açılması salâhiyetine dairdir. Cüzî tadilâtla kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 7 nci maddesi idarenin 1932 bütçe kanununda mevcut 11 inci mad
denin tatbikat neticesine göre teklif edilen muaddel şekli olup gerek cetvelde ve 
gerek madde metninde bazı tadilât yapılmak suretile kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 8 inci maddesi teklif veçhile kabul edilmekle beraber 1932 bütçe 
kanununun 9 uncu maddesine matuf hükmün madde metnine alınması suretile 
tadilen ve 9 uncu madde ise teklif veçhile 'kabul olunmuştur. 

Lâyihanın 10 uncu maddesi masraf bütçesinin 2 nci faslının 3 üncü maddesi 
münasebetiie izah olunduğu üzere1 tadilen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 11 inci maddesi ile, vaktile Anadolu demiryolları idaresince Eski
şehir çiftçilerine tevzi edilen ve senelerden beri alınmayan tohumluk bedelinden 
idarenin matlubu olan mebaliğin terkini kaydi istenilmektedir. 

Encümenimizce bu bapta cereyan eden müzakere neticesinde bu alacakların 
toptan terkini cihetme gidilmeyerek fukara olup ödeyemeyecekleri Eskişehir vi
lâyetinden bildirilecek olanlara münhasır olmak üzere borç kayıtlarının terkin 
edilmesi ve verebileceklerden tahsil edilmesi suretile madde tadilen kabul edil
miştir. 

Devlet demiryolları işletme idaresinin uzak ve yakın muhtelif şubelerinden 
gönderilecek paraların toplanması ve kanunen muayyen müddet zarfında Maliyeye 
yatırılması müşkülâtından dolayı teklif olunan 12 nci madde ile geçen sene bütçe 
kanununda dahi mevcut olan 13 üncü madde teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 14 üncü maddesi, 1930 malî senesi gayesine kadar sarfoluiiüpta 
henüz mahsubu icra edilmeyen masrafların eski seneler bütçelerinde istimal 
olunmayan tahsisatlaıı karşılık tutularak 1933 malî senesi bütçesinde açılacak bir 
faslı mahsusa kaydi suretile mahsup muamelesinin icra olunabileceğine dair olup 
encümenimiz idarenin eski seneler muamelâtından açıkta kalmış işlerinin tamamen 
tasfiye edilmesini muvafık görmüş ve maddeyi bazı tadilâtla kabul eylemiştir* 

v 
15 ve <Ö.6 nci maddeler lâyihaya encümenimizce yeniden ilâve edilmiştir. 

1932 senesi bütçe kanununun 14 üncü maddesile işletilmesine müsaade olun
mayan matbaanın 1933 malî senesi zarfında dahi faaliyette bulunması muvafık 
görülmemiş ve bu sebeple 1932 bütçe kanunundan, hükümlerinin 1933 malî sene
sinde de meri olması 15 inci madde ile teklif edilen maddeler arasına 14 üncü 
madde dahi ilâve edilmiştir. 

Şekle ait olan 16 ve 17 nci maddeler 18 ve 19 uncu maddeler halinde aynen 
kabul edilmiştir. 
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Yukarıda arz ve izah edildiği veçhile encümenimizce esaslı bir surette tetkik ve 

mümkün olan tadilâtı icra edilen kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasdik ve 
tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Aza 
Erzurum 

Aziz 

Aza 
Sivas 

M. Remzi 

Reis V. 
Konya 

K. Hüsnü 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Aza 
Çorum 
Mustafa 

Aza 
İstanbul 
Sadettin 

Aza Aza 
Manisa Aksaray 

M. Turgut Süreyya 

Aza 
Edirne 
Faik 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
Elâziz 

H. Tahsin 

Aza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Aza 
Erzurum 

Asım 

Aza 
Kırklareli 
M. Nahit 
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İDevlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1933 malî senesi 

bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğünün 
1933 malî senesi masarifi i cin merbut 
«A» işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(İÖ 099 046) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr umumî mü
dürlüğün 1933 malî senesi zarfında ciba-
yet edeceği varidat merbut «B» işaretli 
cetvelde gösterildiği veçhile (14 400 000) 
liradır. 

MADDE 3 — Umumî müdürlüğün 
1933 malî senesi memur ve müstahdem
leri ile vesaiti nakliye kadroları merbut 
«C» işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Umumî müdürlük ta
rafından işletilmekte olan demiryollar, 
limanlar ve iskelelerin bütün varidat ve 
hasılatı bunlara mahsus kanun ve ni
zamnameler dairesinde tahsil olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı de
miryolları için 1929 bütçesine merbut 
«C» işaretli tarife ahkâmı 1933 malî se
nesinde dahi tatbik olunur. Bu tarifede 
tenzilât icrasına Nafıa vekili salâhiyet-
tardır. 

MADDE 5 — Umumî müdürlükçe 
bütçenin ücret ve masraf fasıllarına ya
pılacak tasarruflarla tahakkuk edecek 
varidat fazlalıkları karşılık tutularak 
Anadolu - Mersin - Tarsus - Adana ve 
Haydarpaşa liman ve rıhtım ve Samsun 
sahil demiryolları hisse senedi ve tahvi
lâtı mubayaa olunur. 

MADDE 6 — İşletmenin 1933 malî 
senesi muamelâtı naktiyesinin tedviri ve 
geçmiş senelere ait emanet borçlarının 
tediyesi ve (400 000) liraya kadar stok 
itharı için işletme umum müdürlüğü (3) 
milyon liraya kadar kısa vadeli istikraz 
aktine ve Bankalar nezdinde hesabı cari 
küşadına ve Maliye vekili de bu istikra
za Sefalet etmeğe mezundur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğü 
1933 malî senesi masarifi için merbut 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere1 

15 420 327 lira tahsisat verilmiştir. 
MADDE 2 — Umum müdürlüğün 

1933 malî senesi zarfında cibayet edece
ği varidat merbut (B) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere 13 937 000 lira tah
min edilmiştir-

MADDE 3 — Umum müdürlüğün 
1933 malî senesi memur ve müstahdem
leri ile nakil vasıtaları kadroları mer

but ((•) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
MADDE 4 — Umum müdürlük ta

rafından işletilmekte olan demiryollar, 
limanlar ve iskelelerin bütün varidat ve 
hasılatı bunlara mahsus kanun ve ni
zamnameler dairesinde tahsil olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı de
miryolları için 1929 bütçesine merbut 
(C) işaretli tarife ahkâmı 1933 malî se
nesinde dahi tatbik olunur. Bu tarife
de tadilât icrasına Nafıa vekili salâhi-
yettardır. 

MADDE 5 — Bütçenin ücret ve mas
raf fasıllarından yapılacak tasarruflar
la tahakkuk edecek varidat fazlaların
dan bütçe masrafları temin edildikten 
sonra bakiyesi karşılık tutlarak Aııa-
olu, Mersin - Tarsus - Adana ve Hay
darpaşa liman ve rıhtım ve Samsun sa
hil demriyolları hisse senedi ve tahvilâtı 
mubayaa olunur. 

MADDE 6 — 1933 malî senesi mua
melâtı naktiyesinin tedviri ve geçmiş 
senelere ait emanet borçlarmm tediyesi 
ve 400 000 liraya kadar stok iddiharı için 
itmam müdürlük ( mevcut hesabı cari 
dahil) 3 000 000 liraya kadar kısa vadeli 
istikraz aktine ve bankalar nezdinde he
sabı cari küşadına ve Maliye vekili de 
bu istikraza kefalet etmeğe mezundur. 
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MADDE 7 — Devlet demiryolları ve 

Umanları işletme idaresine ait olan bina
larda kirasız olarak ikamet etmek hak
kını haiz olan ve ikamet mahallinde ida
reye ait bina bulunmaması dolayısile 
kendilerine hane tahsisatı itası icap 
edenler merbut (E) cetvelinde gösteri
lenlerden ibarettir. 

Aslî vazifesi (E) cetveline dahil ol
madığı halde ilâvei vazife veya vekalet 
sııretile bu cetvelde gösterilen vazifeler
den birini demlide eden memurine, ida

re mebanisi müsait olduğu takdirde ev 
tahsis olunur. İhı şekilde1 munzam va
zife alanlar hane tahsis edilmemiş olsa 
bile hane tahsisatı verilmez. 

İdare mebanisi müsait olmayan ma
hallerde haneye müstahak memurine ve
rilecek tahsisatların azamî haddi ayda 
(15) lirayı tecavüz edemez. 

İdareye ait binaların müsait olması 
dolayısile bu cetvelde gösterilen memur 
ve müstahdemlerden gayrisinin ikameti
ne tahsis olunacak binaların mukimle
rinden 1932 malî senesi bütçe kanunu
nun 11 inci madesi mucibince Maliye ve 
Nafıa vekillerince tensip olunan miktar
da kira alınmasına devam olunur. 

Demiryollarının resmî işlerine elve
rişli olan binalar hizmete tahsis olunur. 
Hizmette kullanılmavanlar kirava veri
lir. 

Bu madde hükmüne muhalif olan 
mevzuat 1983 malî senesinde de tatbik 
olunmaz. 

MADDE 8 — Hükmü 1933 malî se
nesine de şamil olan 1932 malî senesi 
bütçe kanununun 9 uncu maddesi mu
cibince Devlet, demiryolları şebekesi 
üzerinde ücretsiz veya tenzilâtlı ücret
le seyahat etmek salâhiyetini haiz olan
lar merbut «D» işaretli cetvelde göste
rilenlerden ibaretti]-. 

MADDE 7 — Devlet demiryolları ve 
limanları işletme idaresine ait binalar
da kirasız olarak ikamet etmek hakkını 
haiz olan ve ikamet mahallinde idareye 
ait bina bulunmaması veyahut bulunan 
binalaım, memuriyet dereceleri itibari-
le memur ve müstahdemlerin ikametle
rine tahsisi, idarenin zararını mucip ol
ması dolayısile kendilerine hane tahsisa
tı verilmesi icap edenler merbut (E) 
cetvelinde gösterilenlerden ibarettir. 

Aslî vazifesi (E) cetveline daihl ol
madığı halde ilâvei vazife veya vekâlet 
suretile bu cetvelde gösterilen vazifeler
den birini demlide eden memur ve 
müstahdemlere idare binaları müsait ol
duğu takdirde hane tahsis olunur. Bu 
şekilde munzam vazife alanlara hane 
tahsis edilmemiş olsa bile hane tahsisatı 
verilmez. 

Haneye müstahak memur ve müs
tahdemlere -verilecek tahisatm azamî 
haddi, ayda (15) lirayı geçemez. İdare
ye ait binaların müsait olması dolayısi
le bu cetvelde gösterilen memur ve müs
tahdemlerden gayrisinin ikametine tah
sis olunacak binaların mukimlerinden 
Maliye ve Nafıa vekillerince tensip olu
nan miktarda kira alınmasına devam olu
nur. Demiryollarının resmî işlerine elve
rişli olan binalar hizmete tahsis olunur. 
Hizmette kullanılmayanlar kiraya verilir. 

Bu madde hükmüne muhalif olan 
mevzuat 1933 malî senesinde tatbik o-
luıımaz. 

MADDE 8 — Devlet demiıyolları şe
bekesi üzerinde 1933 malî senesi zarfın
da ücretsiz veya tenzilâtlı ücretle seya
hat etmek salâhiyetini haiz olanlar mer
but ( D ) işaretli cetvelde gösterilenler
den ibarettir. Devlet demiryolları ve li
manları idarei umumiyesiniu teşkilât ve 
vazaifine dair 23 mayıs 1927 tarih ve 
1042 numaralı kanunun 24, 28, 30 ve 34 
üncü maddelerinin eşhas nakliyatına ait 
hükümlerde bu kanunu muaddil 1 hazi
ran 1929 tarih ve 1483 numaralı kanu
nun sekizinci maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü 1933 malî senesi zarfında tatbik 
edilmez. 



MADDE 9 — «D» cetveli mucibince 
ücretsiz veya tenzilâtlı ücretle seyahat 
edeceklerin daimî veya muvakkat mü-
saadenameleri takvim senesi itibarile 
ita ve tecdit olunur. 

Devlet demiryolları ve limanlan 
umumî idaresinin teşkilât ve vazifele
rine dair olan 1483 numaralı kanunun 
8 inci maddesine tevfikan idare encü
menince ita olunacak müsaadenamele-
rin adedi 400 ü geçemez. 

MADDE 10 — 1932 bütçesi ile pan
siyon haline ifrağ edlmiş olan Eskişehir 
Aile mektebi pansiyoner talebesi için 
Türk Maarif cemiyeti ile ve her talebe 
için bilitilâf tespit edilecek miktar üze
rinden pansiyon ücretinin tesviyesine 
umumî müdürlük salâhiyettardır. 

Talebe velilerinden alınmakta olan 
tahsil ücretinin 1931 senesindeki şerait 
ve nisbetler dairesinde tahsiline devam 
olunur. 

MADDE 11. —- Anadolu demiryol
ları idaresince Eskişehir çiftçilerine tev
zi edilen tohumluk bedelinden Devlet 
demiryolları umumî müdürlğünün mat
lubu olan ( 34 310 35 ) liranın kaydi 
terkin edilmiştir. 

MADDE 12 — Nakliyat resmi hak
kındaki 10 nisan 1340 tarih ve 472 nu
maralı kanuna müzeyyel 25 - VI -1932 
tarih ve 2030 numaralı kanunun birinci 
maddesi ile tayin edilen 45 günlük müd
det Devlet demiryollarına münhasır 
olmak üzere 75 güne iblâğ edilmiştir. 

4 0 -
İÖ42 riumârali kanunun 25 ve 32 inci 

maddeleri ile Öl haziran 1930 tarih ve 
9623 numaralı İcra Vekilleri Heyeti ka
rarnamesinin hükümleri bakidir. 

MADDE 9 -— (D) cetveli mucibince 
ücretsiz veya tenzilâtlı ücretle seyahat 
edeceklerin daimî veya muvakkat müsa-
adenameleri takvim senesi itibarile ita 

olunur. 
Devlet demiryolları ve limanlan ida-

rei umumiyesinin teşkilât ve yezaifine 
dair olan 1042 numaralı kanunu mtıad-
dil 1483 numaralı kanunun 8 inci mad
desinin 1 inci fıkrası hükmüne tevfikan 
idare encümenince verilecek muvakkat 
müsaadenamelerin adedi dört yüzü ge
çemez. 

MADDE 10 — İdarenin Eskişehir-
deki aile mektebi 1933 malî senesi zar
fında da Türk maarif cemiyeti tarafın
dan idare edilir. İdare tarafından mek
tebe gönderilecek azamî altmış talebenin 
iaşe, ibate, il bas ve tedrisi için cemiyete 
maktuan 25 000 lira verilir.' Talebe ve
lilerinden alınmakta olan tahsil ücreti
nin 1931 senesindeki şerait ve nisbetler 
dairesinde alınmasına devam olunur. 

MADDE 11 — Anadolu demiryolları 
idaresince Eskişehir çiftçilerine tevzi 
edilen tohumluk bedelinden idareye he
nüz borçlarını ödemeyenlerden yoksun
lukları Eskişehir vilâyetinee bildirile
ceklerin borç kayitleri terkin ve diğerle
rinin takip ve tahsiline devam olunur. 

MADDE 12 — Muayyen tarifeli ve
sait ile seyahat eden yolculardan alına
cak nakliyat resmi hakkındaki 10 nisan 
1340 tarih ve 472 numaralı kanuna mü
zeyyel 25 haziran 1932 tarih ve 2030 nu
maralı kanunun 1 inci maddesi ile tayin 
edilen 45 günlük müddet Devlet demir
yolları ve limanları işletme idaresine 
münhasır olmak üzere 75 güne iblâğ 
edilmiştir. 
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MADDE 13 — Aşağıdaki fıkrada 
zikredilen hizmetlerden her birinin se
nesi bütçesine mevzu tahsisatı kâfi. gel
mediği takdirde ilâveten saıfına lüzum 
görülecek miktarı tediyeye Devlet de
miryolları ve limanları işletme umumî 
müdürlüğü salâhiyettardır. Bu suretle 
husule gelecek tahsisat farkı hesabı 
katide ayrıca gösterilir: 

A) Tahmil ve tahliye işleri, 
B) Mahkeme masrafları ve aidatı, 
C) Semplon ekspresi açığından Tür

kiye hissesi, 
D) Reddiyat ve bilet satışı aidatı, 
E ) i r a t getiren emlâk vergileri. 
MADDE 14 — 1930 malî senesi gaye

sine kadar sarfolunup inşaat dairesinin 
Nafıa vekâletine devri dolayısile mahsu
bu icra edilemeyen inşaat masraflarının 
eski seneler bütçelerinde istimal olu
namayan tahsisatı karşılık tutula
rak 1933 malî senesi bütçesinde açı
lacak bir faslı mahsusa masraf kaydı 
suretile mahsubu icra olunur. 

MADDE 13 — Aşağıdaki fıkralarda 
yazılı hizmetlerden her birinin senesi 
bütçesine konulan tahsisatı kâfi gelmedi
ği takdirde ilâveten sarfına lüzum gö
rülecek miktarı tediyeye umum müdür
lük mezundur. Bu suretle husule ge
lecek tahsisat farkı hesabı kati de ayrı
ca gösterilir. 

A) Tahmil ve tahliye işleri, 
B) Mahkeme masrafları ve aidat, 
C) Semplon ekspresi açığından Tür

kiye hissesi, 
D) Reddiyat ve bilet satışı aidatı, 
E) İ ra t getiren emlâk vergileri. 

MADDE 14 — 1930 malî senesi ga
yesine kadar sarfolunup mahsubu, icra 
edilemeyen mebaliğin eski seneler bütçe
lerinde istimal olunmayan tahsisatı kar
şılık tutularak 1933 malî senesi bütçesin
de açılacak bir faslı mahsusa masraf 
kaydi suretile mahsubu icra olunur. 

MADDE 15 — Demiryol otobüsleri 
mubayaası için 1934 senesinde verilmek 
üzere masraf bütçesinin 11 inci faslı
nın 10 uncu maddesine konulan tahsisat 
haricinde 50 000 liralık teahhüt icrası
na mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 16 — 1933 malî senesi ipti
dasından itibaren Ankarada bulunan 
memur ve müstahdemlerden başka ma
hallere nakledileceklerle bu tarihe kadar 
nakledilmiş olan memur ve müstahdem
lerin ücretlerinde Ankara pahalılık zam
mı olarak dahil bulunan miktar kesilece
ği gibi başka yerlerden Ankaraya nakle
dilmiş ve edilecek memur ve müstahdem
lere de kadrolarında karşılık olmak şar-
tile bu zam verilir. 

Elyevm Samsun pahalılık zammı ile 
ücret alan memur ve müstahdemlerin 
ücretlerinden 1933 malî senesinden iti
baren pahalılık zammı miktarı tenzil 
edilir. 
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MADDE 15 — 1932 malî senesi büt

çesinin 6,8, ve 10 uncu maddeleri hükmü 
1933 malî senesinde de meridir. 

MADDE 16 — Bu kanun 1 haziran 
1933 tarihinden muteberdir. 

MADDE 17 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye ve Nafıa vekilleri 
memurdur. 

27 - I I -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
tşmet Yusuf Kental Zekâi 

Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
Ş.Kaya Ş.Kaya M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl 

S. î . M. V. G. İ V . Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

MADDE 17 — 1932 malî senesi bütçe 
kanununun 6, 8, 10 ve 14 üncü madde
leri hükmü 1933 malî senesinde de me
ridir. 

MADDE 18 — Bu kanun 1 haziran 
1933 tarihinden muteberdir, 

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



(A) CETVELİ 

& • 

Muhassasatın nov'J 

•aMMKpaBu 

1933 senesi için 

Hükümetçe 

talep edilen 

Encümence 

kabul edilen: 

1 

1 
i 2 

3 

_.
__

» 

1 1 

3 

o 

3 

4 

5 

1 
2 

4 

1 
2 

Ücret ve yevmiyeler 
Daimî memur ve müstahdemler 
Muvakkat memur ve müstahdemler ( tah
mil ve tahliye muvakkat ücret ve masarifi 
dahil ) 
Açıkta kalan memurlara verilecek tazminat 
( idareten açıkta kalacakların tazminatı da 
dahildir ) 

Fasıl yekûnu 

İdare teşkilâtına dahil memur ve müstahdemlere 
yardım 

Müstahdemler elbise bedeline yüzde yirmiyi 
tecavüz etmemek üzere yardım 
Yararlıkları görülen memurlara ikramiye ve 
sıhhî esbap dolayısile açığa çıkarılanlara 
tazminat ve vefat eden memurların ailele
rine yardım 
Mektep bulunmayan yerlerdeki memur ço
cuklarının tahsil ücretlerine yaddım 
Mualecat ve sıhhî imdat kutuları masarifi, 
memurlar ve ailelerine sıhhî muavenet, cena
ze ve sıhhî nakliye masrafı 
Avrupada tahsil masrafı 

4 Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

İdare masrafları 
Kırtasiye, matbu evrak ve mecmua bedeli 
Mefruşat ve levazım 

4 293 000• j 4 026 000 

215 000 

10 000 
4 518 000 

35 000 

10 000 

30 000 

60 000 
2J300 

137 500 

30 000 
60 000 
90 000 

120 000 
12 000 

185 000 

5 000 
4 216 000 

25 000 

10 000 

25 000 

60 000 
2 000 

122 000 

25 000 
60J)00 
85 000 

90 000 
10 000 
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| 3 
4 

! 5 
6 

5 

7 

ı| 1 2 

! 3 
i 41 

5 

> 

1 ' 
() 

1 

11 

2 

3 

4 

5 
6 
7| 

1 

8 

Muhassasatm n e v i 

Posta, telgraf ve telefon ücretleri 
İlân masrafları 
Mahkeme masrafları ve aidat 
Müteferrik masraflar ( misafir kabul mas
rafı dahil ) 
Temsiliye masrafı 

Fasıl yekûnu 

işletmeden mütevellit idare masrafları 

Kilometre tazminatı 
Mebani icarı, memur ve müstahdemlere ve
rilecek ev kirası 
Demirbaş tamir, tecdit ve tezyidi 
Zarar ve ziyan 
trat getiren emlâk vergileri 

Fasıl yekûnu 

İşletme masrafları 

Mebani, muharrik ve müteharrik edevatın 
tenvir, teshin, mahrukat, yağ ve sair müs-
tehlek mevat masrafları 
Muharrik ve müteharrik edevatın tamir ve 
tathir masrafları 
Hat, köprüler, telgraf hatları, liman,. rıhtım 
ve iskele ve dubalar tamir masrafı ve yol 
alât ve adevat ve levazımının tamir ve tecdit 
ve tezyit masrafları 
Fevkalâde kazalar ve arızalar ve sel tahriba
tı masrafları 
Mebani tamiratı 
Elektrikli ve elektriksiz işaretler masrafı 
Transit vagonların tatili edevat ücretleri 
Kaza ve ticarî eşya haşarat ve zayiat taz
minatı 

Fasıl yekûnu 

1933 senesi için 

Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 

5 000 
5 000 
3 ooo 

23 000 
2 000 

170 000 

5 000 
4 000 
3 ooo 

20 000 
1 000 

133 000 

260 000 250 000 

30 000 
125 000 

2 000 
r> ooo ; 

30 000 
125 000 

1 000 
5 000 

422 000 411 000 

2 125 000 

1 404 500 

2 050 000 

20 000 
153 000 
10 000 
20 000 

5_oqo 
5 787 500 

2 030 000 

1 404 000 

1 872 000 

20 000 
150 000 
10 000 
15 000 

5__000_ 

5 506 000 
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! « 
s '1i 

8 

9! 

Mu hassasa t m nev'i 

Fidanlıklar masarifi umumiyesi 

Bahçıvanlar ücreti 
Muvakkat amele ve masarifi umumiye 

Fasıl yekûnu 

Sigorta ücret ve sermayesi 

Mütenevvi masraflar 

Gayrimellıuz masraflar 
Beynelmilel şimendiferler kongresine iştirak 
masrafları 
Semplon ekspresi açığından Türkiye his
sesi 

Fasıl yekûnu 

M M 

1933 senesi için 

Hükümetçe 

talep edilen 

Encümence 

kabul edilen-

13 650 
15 000 

28 650 

32 000 

13 650 
15 000 

28 650 

30 000 

5 000 

3 000 

3,000 , 
11 000 1 

5 000 

3 000 

3 000 
11 000 

1 0 Düynnat 

11! 

Faiz ve acyo 
Eski seneler düyunu 
Reddiyat ve bilet satışı aidatı ( bayiler hak-
kındaki ahkâma tâbidir ) 
Ruslara verilecek tatili edevat borcu 

Fasıl yekûnu 

Tesisat ve tevsiat masrafları 

Ankara - Beylikköprü hat tamiratı 
Cambazkaya köprüsünün tecdidi 
İstasyon tevsiatı 
Vagon kantarları bedeli, temel ve kurma 
masrafları 
Pancar nakliyatı içm rampa inşası 
Eskişehir hastanesi inşaat ve tesisatı 
Oksijen fabrikası tesisi 
Toros tahkimatı 
Demir köprüler tahkimatı ve demir inşaatı 

150 000 | 
22 000 | 

1 000 I 
52 000 l 

225 000 j 

150 000 
74 000 

1 000 
0 

225 000 

120 000 
135 000 

15 000 

120 000 
135 000 

15 000 

63 000 
50 000 

0 
20 000 

0 
0 

20 000 
15 000 
25 000 
20 000 
80 000 
73 00Q 
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10 
0 

; 0 
0 

12 

1 3 

14 | 

1 5 

Mııhassasatın nev'i 

Mubayaa olunacak demiryol otobüsleri 
Haydarpaşa lokomotif deposunun inşası 
Hanlı alimantasyonıma su getirilmesi 
Antrovaz tezgâhları bedeli 

Fasıl yekûnu 

Mubayaa olunan hat ve limanların senelik faiz ve 
itfa karşılığı 

Ecnebi miitehassıslan ve bu mütehassıslara terfik 
edilecek tercüman ücretleri 

Tekaüt, dul ve yetim maaşları 

1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince 
Cumhuriyet merkez bankasına verilecek itfa karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

1 9 3 3 senesi için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

0 
100 000 
20 000 
50 000 
573 000 

45 000 

0 

159 396 

50 000 
0 
0 
0 

553 000 

3 900 000 3 900 000 

45 000 

2 000 

152 677 
16 099 046 15 420 327 

« 



B - CETVELİ 

8 fe 
ı cö 

mm 

Varidatın nev'i 

1933 senesi için 

Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen i tahmin edilen 

1 

2 

3 

4 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 

1 

2 
3 

Demiryollar işletme hasılatı 

Yolcu 
» ağırlığı 

Mesaj eri 
Seyri seri 

» hafif 
Muhtelif hasılat 

Fasıl yekûnu 

Liman, rıhtım ve iskeleler hasılatı 
Haydarpaşa liman ve rıhtımı 
Derince limanı 

Fasıl yekûnu 

Sıhhiye tevkifatı 

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

Fasıl yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

4 200 000 
170 000 
400 000 
475 000 

7 700 000 
550 000 

117 000 
170 000 
400 000 
475 000 
500 000 
450 000 

13 495 000 I 13 112 000 

680 000 
100 000 
780 000 

650 000 
50 000 
700 000 

110 000 

5 000 
5 000 
5 000 
15 000 

14 400 000 

110 000 

5 000 
5 000 
5 000 
15 000 

13 937 000 



O CETVELİ 

Memuriyetin unvanı 

İdare i merkeziye 
Umumî müdür 
Umumî müdür muavini 
Umumî kâtip 
Sıhhiye müfettişi 
Evrak ve dosya müdürü 
Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 

fstatistik müdürü 
Memvîf 

» 
» 

Umumî müfettişlik 
Umumî müfettiş 1 550 
Müfettiş 1 300 

» 1 250 
» 1 180 

Memur 1 100 

Yol müdürlüğü 
Yol müdürü 
Yol müdür muavini 
Yol fen heyeti müdürü 
Yol fen heyeti mühendisi 

» »' » » 
» » » » 

Baş ressam 
Ressam 

» 
» 

Maviei 
» 

istimlâk müdürü 
İstimlâk memuru 
Telgraf müfettişi 

» » 
Yol kalem âmiri 

Adet 

1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
f > 

2 
1 

Ücret 

600 
500 
250 
250 
177 
166 
128 
115 
109 
224 
107 
95 
79 

5 

1 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

450 
342 
342 
252 
216 
180 
149 
141 
140 
130 
65 
45 
216 
125 
158 
149 
158 
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Memuriyetin unvanı Adet 

Yol memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

*„. 

Demir köprüler 
Fen heyeti müdürü 
Mühendis 

» 
» 

Merkez fen memuru 
» » » 

Ressam 
Memur ( dosya ) 
Demirköprüler atelye müdürü 
Mmtaka mühendisi 

» » 
» fen memuru 
» » 

Memur 
Muhasip 

» 
Emniyet tesisatı şube şefi 
Emniyet tesisatı şube şef muavini 
Atelye bekçisi 

» » 

Fidanlıklar müdürlüğü 
Fidanlıklar müdürü 
Muhasip 
Fen memuru 

» » 
» » 
* » 

Cer müdürlüğü 
Cer müdürü 
Müdür muavini 
Müfettiş 

» 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

"~~29 

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

"İ5 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 

1 
1 
1 
1 
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Memuriyetin unvanı 

Mühendis 
[1] 

» 
Ressam 
Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mavici 

Ticaret, tarife ve hasılat müdürlüğü 
Müdür 
Ticaret müdür muavini 
Ticaret müfettişi 
Kalem âmiri 
Müdekkik 

» 
» 

Memur 
» 
» 
» 

Adet 

2 
7 
•••> 

2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

175 
150 
145 
128 
170 
125 
100 
95 
93 
87 
81 
79 
75 
59 

31 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

400 
300 
225 
160 
139 
135 
120 
128 
118 
100 
80 

11 

Hasılat kısmı ( işletme hasılat kalemleri dahildir ) 
Müdür muavini 
Hasılat müfettişi 
Murakıp 

» 
» v ' ' 
» : 

Kalem âmiri 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

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

300 
175 
162 
148 
140 
135 
166 
165 
133 
125 
116 
107 

[l] tşbıı nıüh endi si erde)) Avrupada tahsilini bitirme t/en
lerin ücret ve masrafları- buradan verilir. 



Memuriyetin unvanı 

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

» 

Memur [1] 

Maliye ve muhasebe isleri müdürlüğü 
Müdür 
Müdür muavini 
Merkez mesul muhasibi 
Mesul muhasip 

» » 
Mesul muhasip 
Muhasebe müfettişi 

» » 
» » 

Murakıp 
» 

Kalem âmiri 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Memur 
» 
» 
» 

Adet 

2 
1 
1 
9 
1 
1 
5 
15 
1 
1 
11 
8 
13 
20 
1 
16 
2 
1 

Ücret 

115 
118 
110 
107 
116 
100 
97 
95 
93 
90 
87 
79 
75 
72 
70 
66 
60 

129 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
12 

400 
300 
250 
304 
187 
180 
240 
204 
180 
213 
204 
175 
162 
158 
157 
153 
141 
132 
125 
157 
148 
135 
125 
120 

[l] Ücreti Avnıpa tahsil masrafından verilecektir, 
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Memuriyetin unvanı 

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

Veznedar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Veznedar 
» 
» 
» 
» 
» 

muavini 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
Mutemet (merkez) 
Vezne mukayyidi 

» » 
Mutemet (Haydarpaşa) 
Vezne bekçisi 

Hareket müdürlüğü 
Hareket müdürü 
Müdür muavini 
Hareket başmüfettişi 
Hareket müfettişi 

» » 
İstasyon memuru 

» » 
» » 

Kalem âmiri 

Adet 

3 
1 
1 
2 
9 
•> >> 
2 

vs 
4 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
4 
1 
1 
1 

• 1 

1 
1 
1 
.1. 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
9 

Ücret 

118 
116 
115 
111 
109 
107 
102 
100 
95 
87 
79 
75 
72 
60 

146 
130 
125 
118 
109 
100 
90 
87 
75 

118 
114 
100 
97 
95 
87 
75 

144 
107 
79 

100 
45 

126 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 

450 
325 
252 
170 
160 
120 
110 
100 
160 
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Memuriyetin unvanı 

Daire kalem memuru 

Adet 

1 
1 
1 
2 
1 
2 

ücret 

125 
120 
115 
100 
96 
93 

99 

Başhekim 
Memur 

Başhekimlik 
250 
109 

Ecza metharı 
Methar müdürü 
Eczacı kalfası 

Zat işleri müdürlüğü 
Müdür 
Kalem âmiri 

» » 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

153 
70 

1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
4 
1 

250 
204 
166 
149 
141 
135 
125 
118 
115 
100 
93 

19 

Hukuk işleri müdürlüğil 
Müdür 
Avukat 

» 
Memur 

» 

Müdür 
Telefoncu 
Kapıcı 

Daire m üdürlüğü 

1 
1 
1 
1 
1 
5 

1 
1 
3 

300 
194 
184 
75 
109 

112 
50 
40 
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Memuriyetin unvan t Adet Ücrılt 

Asansörcii 
Kaloriferci 
Vagon servis hademesi 

» » » 
Hademe 
Gece bekçisi 

Malzeme miidürlüğil 
Müdür 
Müdür muavini 
Malzeme murakıbı 

» » 
» » 

Kalem âmiri 
» » 
» » 

Memur 
» 

» 
» 

» 

1 
1 
4 
1 
50 
1 

40 
65 
40 
37 
40 
40 

63 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
o 

8 
1 
1 
3 
3 
5 

400 
300 
204 
191 
177 
175 
166 
162 
166 
144 
135 
125 
118 
116 
109 
100 
87 
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İŞLETMELEB 

Memuriyetin unvanı 

İşletme 

İşletme müfettişi 
» » 
» » 

İşletme âmiri 
» » 

Kalem âmiri 
» » 
» » 
» » 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

müfettişlikleri ve kalemleri 

» 
Kütüphane memuru 
Hademe 

Adet 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
8 

Ücret 

420 
400 
350 
272 
250 
177 
157 
140 
95 

132 
115 
109 
107 
100 
97 
95 
87 

111 
40 

Hukuk müdürlükleri 

Müdür 
Avukat 

» 
» 

» 

Memur 
Hademe 

30 

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

250 
180 
170 
158 
150 
140 
90 
76 
75 
50 
87 
40 

15 

Daire memurlukları 
1 87 

Daire memuru 3 4.5 
Gece bekçisi -̂  ^ 
Kapıcı ^ 40 
Zincirci 
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Memuriyetin unvanı 

Vagon servis hademesi 
» » » 

Silici 
Asansörcü 

Hekim 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Eczacı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Memur 
» 

Eczacı kalfası 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

tşletme hekimlikleri 

Adet 

8 
1 
2 
1 

~m 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
3 
3 
1 
8 
1 
1 
34 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
2 

~ÎE 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

Ücret 

40 
33 
40 
40 

220 
187 
185 
182 
174 
170 
168 
163 
159 
153 
150 
148 
143 
141 
100 

140 
121 
112 
100 
95 
89 
84 
79 
75 

109 
97 

100 
78 
75 
70 
65 
60 
45 

9 
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Memuriyetin unvanı 

Hemşire 
Hasta bakıcı 
Pansımancı 
Aşçı 
Hademe 

Operatör 
Hekim 
îdare memuru 
Çamaşırcı 
Hademe 

Adet 

1 
1 
1 
1 

19 
2 

25 

1 
1 
1 
1 

11 

Ücret 

75 
75 
50 
50 
40 
38 

200 
141 
75 
40 
38 

15 

Yol başmüfettişlikleri —r-.-^r r-r^ı -* ı»v*ı-«» / 

Yol başmüfettişi 
» » [1] 

Yol âmiri 
Mühendis 

» 
» 
» 

İstimlâk memuru 
Memur 

» 
Hademe 
Telgraf fen memuru 

» » 
Telefon tesisat memuru 

» » y> 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

288 
270 
225 
224 
198 
179 
148 
166 
125 
116 
109 
87 
97 
95 
75 
40 

144 
100 
97 
87 
75 
68 
66 
55 
60 

[l] Bir yol başmüfettişi ayni zamanda divizyon vezaifini 
de tedvir edecektir. 
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Memuriyetin unvanı Adet 

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

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
Divizyon mühendisi 

» » 
» 
» 
» 

Şube şefi 
» 
» 
» 
» 
» 

Şube şefi 
» 
» 

Şube şefi 
» 
» 
» 

Divizyon 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

(mühendis" 
» 
» 
» 
» 
» 

(muavini a 
» 
» 
» 

nuhasisi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

tel ye şefi) 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
7 
2 
2 
T 
1 
(> 
5 
4 
2 
2 
5 
1 
1 

3 
1 
5 
2 

Toros ambar memuru 1 
Merkez fen memuru 3 

» » 1 
Kısım şefi 1 

» » 1 
» » 1 
» » 1 
» » 1 
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Memuriyetin unvanı Adet Ücret 

Kısım şefi 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Kısım şefi (ihtiyat) 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Divizyon hademesi 
Drezinör 

» 
» 
» 
» 

Yarma, makas, tünel, geçit, tevakkuf ve atelye 
bekçileri 

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

4 
1 
16 
2 
29 
10 
1 
1 
13 
1 
1 
4 
1 
13 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
9 
1 
1 
8 
88 
26 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
r> 3 
2 
13 
12 
1 
9 
12 
18 
26 

119 
114 
110 
102 
100 
99 
95 
94 
91 
90 
88 
83 
78 
77 
110 
95 
91 
83 
79 
77 
75 
40 
46 
43 
42 
40 
37 

65 
64.20 
64 
61 
60 
57 
54.30 
52.50 
51 
49.50 
49 
48 
47.70 
47 
46 
45 
44.40 
43 
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Memuriyetin unvanı 

Yarma, makas, tünel, geçit, tevakkuf ve atelye 
bakeçileri 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

?> » 

Cer başmüfettişlikleri 
Cer başmüfettişi 
» » 
» » 

Cer müfettişi 
» » 
» » 
» » 

Cer mühendisi 
» » 
» » 

» » 
Ressam 

» 
Kalem âmiri 

» » 
» » 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Depo müdürü 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

Adet 

68 
16 
16 
6 
17 
1 
4 
8 

Ücret 

40 
39 
38 
37 
36 
34 
33 
30 

650 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
ta 2 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
43 
1 
2 
1 
2 
4 
5 
1 

288 
238 
234 
216 
195 
194 
183 
170 
148 
143 
129 
119 
110 
140 
102 
136 
125 
116 
125 
107 
100 
95 
87 
78 
79 
75 

171 
161 
154 
152 
150 
144 
138 
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Memuriyetin unvanı 

Depo müdürü 

» » 
» » 
» » 

Depo kâtibi 

» » 
» » 

» » 
» » 
» » 
» » 

Hademeler 

Puvantörler 
» 
» 

Başmakinist 
» 
» 

Makinist 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

Adet 

2 
4 
1 
2 
2 
27 
1 
1 
3 
1 
6 
5 
5 
1 
3 
1 
27 
12 
1 

"~Î3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
5 
2 
3 
19 
1 
2 
16 
6 
28 
7 
1 
2 
1 
15 
1 
2 
3 

Ücret 

130 
129 
128 
125 
119 

125 
107 
100 
95 
87 
79 
75 
70 
66 
55 

40 
38 

75 
61 
55 

129 
119 
115 
133 
124 
115 
114 
112 
110 
105 
102 
100 
99 
97 
95 
94 
91 
90 
88 
86 
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Memuriyetin unvanı 

Makinist 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

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

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mezun ateşçiler 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

f**i 

Ateşçiler 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Adet 

80 
1 
13 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
1 

186 
1 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
22 

4 
o 
16 
4 
22 
5 
6 
2 
1 
3 
69 
10 
4 

Ücret 

88 
79 

• 77 
75 
72 
71 
69 
67 
66 
62 
61 
60 
53 
50 
48 
43 

135 
114 
105 
102 
100 
95 
81 
79 
77 
75 
72 
66 

82 
74 
72 
70 
67 
65 
62 
60 
55 
52 
50 

80 
75 
72 
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Memuriyetin unvanı 

Ateşçiler 

» 
» 

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

Gece a 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

teşçileri 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Otodrezin şoförleri 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Pompa revizörleri 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Adet 

2 
11 
9 
22 
34 
1 
22 
32 
4 
4 
18 
11 
18 
4 
4 
1 
8 
2 
1 
1 
1 

231 
1 
3 
3 
4 
7 
4 
6 
2 
16 
3 
2 
4 
55 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 

Ücret 

70 
69 
68 
65 
63 
62 
60 
58 
57 
55 
53 
50 
48 
46 
45 
43 
40 
39 
41 
36 
35 

62 
61 
57 
53 
52 
50 
48 
47 
45 
43 
42 
40 

88 
80 
72 
48 

100 
90 
86 
80 

- 72 
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Memuriyetin unvanı 

Pompa revizörları 

Pompacılar 

* 

Gardvagon 
» 

Bekçiler 
» 
» 

A<İ€t 

1 
7 
1 
1 
9 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
7 
6 
8 
2 
1 
1 
2 
61 
2 
1 
3 
9 
1 
15 
31 
2 
12 
4 
8 
2 
3 
16 
7 
5 
7 
2 

130 
1 
2 
10 
1 
2 

Ücret 

27 

74 
68 
65 
63 
60 
59 
58 
57 
55 
54 
53 
52 
50 
48 
45 
43 
40 
39 

65 
63 
61 
60 
58 
57 
55 
53 
52 
51 
48 
47 
46 
45 
42 
40 
38 
37 

53 
50 
45 
43 
42 
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Memuriyetin unvanı 

Bekçiler 
» 
» 

Sabit makinist 
Kaloriferci ve tamirci 

Hareket başmüfettislikleri 
Hareket başmüfettişi 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Hareket müfettişi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hareket müfettiş muavini 

İstasyon 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

L müdürü 
memuru 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» [i] 
» 
» 

Adet 

12 
2 
1 
31 
1 
1 

Ücret 

40 
37 
36 

77 
70 

1 
•1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
4 
2 
6 
1 
3 
4 
1 

~İ4 
8 
1 
1 
4 
27 
1 
67 
93 
9 
84 
13 
10 
66 

290 
255 
240 
225 

200 
190 
185 
175 
170 
165 
160 
155 
140 
130 

120 
133 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
91 
85 
80 
77 
75 

[l] Leninakanda istihdam edilen istasyon memuruna 
ayrıca şehrî 60 lira maktu tahsisat verilir. 



- . 6 6 -
Memuriyetin unvanı 

İstasyon memuru 
» » 

Hareket memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3> 
» 
» 
» 
5» 
» 
» 
» 

tmtihanlı hareket şakirdi 

Gişe memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Muhabere başmemuru 
» » 

Muhabere memunı 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Kopyacı 
» 

Hesap memuru 
» » 
» » 
» » 

Adet 

2 
5 

391 
3 
1 
4 
7 
57 
6 
97 
1 
5 

181 
20 
10 
30 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
2 
3 
3 
13 

6 
4 
2 
1 
.1 
30 
1 
o 

4 
1 
2 
4 
2 

Ücret 

73 
69 

77 
75 
72 
66 
61 
58 
55 
51 
50 

50 
45 

77 
72 
66 
65 
55 
50 

103 
80 

77 
72 
66 
61 
55 
52 
50 

60 
45 

85 
83 
80 
78 



— uı — 
Memuriyetin unvanı Adet Ücret 

Hesap memuru 
» » 
» » 
>> » 
» » 
>> >> 
>> » 
» » 
» » 

Başpuvantör 
» 

» 

Puvantör 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Başmanevraeı 
» 

Manevracı 

» 

» 
» 

» 

Manevracı muavini 
» » 

6 
4 
4 
2 
7 
9 
1 
13 
58 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
6 
14 
15 
11 
3 
45 
97 
1 
3 
4 
l 
1 
1 
15 
19 
4 
2 
4 
7 
13 
67 
3 
3 

75 
72 
70 
66 
65 
61 
60 
55 
50 

91 
77 
66 
61 

76 
75 
70 
66 
65 
60 
55 
47 
45 

91 
&3 

83 
82 
80 
72 
66 
65 
64 
61 
60 
55 

52 
45 

6 



— o» 
Memuriyetin unvanı 

Makasçı 

Bekçi 
» 
» 
» 
» 

Lâmbaeı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Odacı 
» 
» 
» 

Daire 
» 
» 
» 
» 
» 

ve hademe 
» 
» 
» 

kalem 
» 
» 
» 
» 
» 

memuru 
» 
» 
» 
» 
» 

Adet 

1 
9 
5 
3 
5 
33 
11 
64 
53 
5 

53 
7 
32 
35 
39 
26 
381 
33 
6 
2 
5 
10 
56 
1 
i 

4 

2 
2 
1 
1 
14 
1 
59 
6 
1 
67 
2 
3 
5 
1 
1 
1 

Ücret 

59 
58 
57 
55 
53 
52 
50 
48 
45 
44 
42 
40 
38 
37 
35 
33 

45 
42 
41 
40 
38 

77 
75 
66 
65 
60 
55 
52 
47 
40 

43 
40 
38 
37 

107 
100 
96 
91 
87 
79 
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Memuriyetin unvanı 

Daire kalem memuru 

istasyon kalem memuru 
» » » 
» » » 
» » » 
>> » » 

Katar muayene memuru 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Katar başmemurıı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

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

Bagaj kondoktoru 
» » 
» » 
» » 

Bilet kondoktoru 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Adet 

1 
14 
1 
3 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
11 
1 
1 
12 
3 
6 
21 
4 
29 
10 
8 
3 
42 
25 
2 
3 
3 

173 
1 
48 
25 
3 
77 
3 
9 
35 
33 
48 
46 

Ücret 

66 

99 
91 
87 
77 
72 

118 
115 
110 
105 
100 
99 

99 
98 
91 
90 
85 
83 
78 
77 
75 
72 
70 
66 
65 
64 
60 
53 

70 
65 
60 
48 

70 
65 
63 
60 
55 
50 



— /u 
Memuriyetin unvanı 

Bilet koncloktrtnı 
» » 

Kondöktor vekili 

Adet 

G 
11 
G 

197 
10 

tîeret 

47 
45 
42 

45 

(lardfren 
» 

» 
» 

Derince liman başmemuru 
Mersin iskele » 

G 
19 
19 
10 
130 
20 
22 
35 
6 
8 
60 

OOÖ 
1 
1 

G0 
57 
55 
54 
52 
50 
48 
45 
42 
40 
38 

165 
140 

HAYDARPAŞA LİMAN VE RIHTIM 
BAŞMÜFETTİŞLİĞİ 

Başmüfettişlik 
Başmüfettiş 

» muavini 
Talimi! ve tahliye âmiri 

Muamelât ve hesabat 
Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 

» 

1 224 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

170 
102 

148 
116 
110 
107 
95 
87 

[l] Gar df renler in adedi üç yüze iniceye kadar hariçten 
gardfren alınamaz. 
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Memuriyetin unvanı 

Memur 
» 

Ücurat kalemi 

Kalem âmiri 
Hesap memuru 

» » 
» » 
» » 
» » 

Adet 

1 
1 
9 

1 
1 
1 
1 
3 
1 

Ücret 

79 
75 

95 
87 
79 
75 
72 
66 

Mağazalar âmiri 
Mağazacı 

Muşambacı 
» 

Sapancı 
Kantarcı 

» 

Mağazalar kısmı 

Deniz kısmı 
Deniz başmemuru 
Kaptan 
Makinist 

» 
Ateşçi 

» 

Tayfa 
» 

Mavna kaptanı 
Dalgıç 

» 
Mavna tavt'ası 

1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

97 
60 
50 
45 
45 
38 
55 
45 
43 

14 

1 
l 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
o 

1 
1 
2 

118 
95 
87 
66 
55 
50 
48 
53 
48 
65 
76 
53 
45 

16 

Silo kısmı 
Silo makina şefi 

» » » muavini 
101 
73 
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Memuriyetin unvanı 

Silo tesviyeci makinisti 
» » 
» » 
» » 
» » 

Demirci 
Tsci muavini 

» 
» 
» 

Vince i 
» 
» 
» 

muavini 
» 
» 

Adet 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 

~~24 

Müteferrik müstalıdemin 
Baş beke i 
Bekçi 

» 
» 
» 
» 
» 

Amele çavuşu 
Su yolcu 
Amele 

» 
» 

Kapıcı 
Telefoncu 
Hademe 



- 73 
MASRAF TERTİBİNDEN ÜCRET ALAN 

MAĞAZA MEMURLARI 

Memuriyetin unvanı Adet 

Tesellüm ve sevk müdürlüğü 
Müdür 
Kimyager 
Kaleni Amiri 
Memur 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Hademe 
Çavuş 
Bekçi 

Müstahdemin 

16 

H ay dar paşa mağazası 
Müdür 
Matbaa müdürü 
Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
2 
4 
8 
4 
1 
1 
o 
f ) 

1 
"İ8 

Bekçi 
Hademe 
Amele 

Müstahdemin 

o O 
10 
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Memuriyetin unvanı Adet Ücret 

Eskişehir mağazası 
Müdür 
Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Müstahdemin 

19 

18 

16 

66 

1 
1 
1 
1 
2 
o 

4 
1 
3 
1 

213 
136 
151 
146 
107 
97 
95 
90 
S7 
79 

4 
10 
o 
—t 

45 
45 
40 

Bekçi 
Amele 
Hademe 

Konya mağazası 
Müdür 
Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Müstahdemin 
Bekçi 2 45 
Hademe 1 40 
Amele 5 45 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

180 
136 
109 
107 
100 
95 
93 
75 
66 

A nkara mağazası 
Müdür 1 213 
Kalem âmiri 1 162 



Memur 
» 
» 
» 
» 
» 

Bekçi 
Hademe 
Şoför 
Amele 

- 7 5 -
Memuriyetin unvanı 

1 

Müstahdemin 

I 

Adet 

1 
2 
3 
3 
1 
2 

14 

6 
2 
1 

10 

Ücret 

140 
135 
125 
118 
87 
75 

45 
40 
58 
49 

19 

Memur 

Erzurum mağazası 

1 
1 
1 
1 

116 
100 
75 
72 

Hademe 
Amele 
Bekçi 

Müstahdemin 
1 
5 
2 

40 
45 
45 

8 

Atelyeler 
Atelyeler müdürü 

» » muavini 
Fabrika müdür muavini 

» » » 
Mühendis 

» 
» 
» 
» 

Şube âmiri 
» » 
» » 

müdürlüğü 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

450 
325 
224 
206 
250 
150 
145 
129 
110 
150 
143 
135 
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Memuriyetin unvanı 

Şube âmiri 
» » 
» » 
» » 

Fen memui.ii 
» 
» 

Ressam 
Doktor 
Kalem âmiri 

» 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Baş puvantör 
Puvantör 

» 
» 

Sabit trıakiua başmakinisti 
» » makinisti 
» » » 

Mavici 
.Bekçi 

Müteferrik müstahdemin 
Elektrik santral âmiri 
Fen memuru 
Memur 
Puvantör 

Hizar fabrikası âmiri 
Samsun çeltik maden mühendisi 
Maden memuru 
Bekçi 
Bayazıt hattı muhafızı 
Bahçivan 

» 
» 

» 

Adet 

1 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
7 

Ücret 

131 
125 
116 
158 
125 
110 
107 
102 
150 
165 
116 
110 
100 
90 
85 
79 
70 
45 
102 
75 
72 
65 
110 
100 
75 
50 
45 

63 

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

190 
116 
75 
75 

116 
145 
75 
45 
66 
11 
65 
60 
55 

http://memui.ii


Memuriyetin unvanı Adet Ücret 

Bahçivan 2 50 
» 3 47 

~"33 

1) Umumî yekûn dahilinde kalmak şartile ihtiyaç vu
kuunda kadrolar arasında münakale icrasma umum mü
dürlük salâhiyettardır. 

2) Masraf tertiplerine dahil telgraf ve atelye sürveyan
ları ve sürveyan şakirtleri, yol gece ve gündüz bekçileri, 
otodrezin şoförleri, Toros telgraf muhabere memurları, 
başrevizör, revizör, şef montör, montör, atelye makinist 
ve ateşçileri, çıraklar, amele çavuşları, amele, kömürcü, 
tathiratçı, silici, lâvajcı, hamamcı, yol ve telgraf başçavuş, 
çavuş ve muavinleri, hamallar gibi müstahdemlerin kadro 
ve ücretleri ihtiyaca göre umum müdürlükçe tayin olunur, 

Vesaiti naMige kadrosu 
Nevi Adet 

Mağaza kamyonu 2 



E - CETVELİ 
Fabrika müdürü 
Fabrika müdür muavinleri 
Fabrika şube âmirleri ( Kira ile ev tutmamak şartile ) 
Atelye ser puvantörü 

I; Divizyon mühendisleri 
Divizyon atelye şefleri 
Şube şefi ve muavinleri 
Merkez fen memurları 
Kısım şefleri 
Demir köprüler atelye müdürü ( Mühendis ) 
Demir köprüler mmtaka mühendisleri 
Demir köprüler mmtaka fen memurları 
Baş montörler 
Mmtaka montörleri 
Yol çavuşları 
Telgraf sürveyaııları 
Telgraf çavuşları 
Emniyet tesisatı şube şefleri 
Emniyet tesisatı mmtaka montörleri 
Yol amelesi ( Barakalarda ) 
Geçit bekçileri » 
Fidanlık dahilindeki binalarda oturan fidanlık müdür ve fen memurları 
İT. Cer müfettişleri 
Şef depolar 
Pompacılar 
Malzemei muharrike ve müteharrike muayene memurları (Birer yataklık yer) 
V. Hareket müfettiş ve muavinleri 
Mevakif müdürleri, sermemin* ve memurları 
Eşyayi ticariye ambar müdürleri 
Hareket memurları ( Birer yataklık yer ) 
Hareket şakirtleri » 
Başmanevracılar 
Telgraf muhabere basmemur ve memurları ( Birer yataklık yer ) 
Eşyayi ticariye ambar hesap memurları » 
Serpuvantöv ve puvantörler » 
Manevracılar » 
Makasçılar » 
Lambacılar » 
VI . Kısım hekimleri 
Eskişehir hastane tabipleri 
Eczacılar 
Liman ve rıhtımlar: 
Haydarpaşa liman ve rıhtım başmüfettişi ve muavini 
Elektrik santral âmiri 
Tahmil ve tahliye sermemurları 
Derince liman ve Mersin iskele başmeınurları 
Deniz sermemuru 
Rıhtım sermemurları ve puvantörleri ( Birer yataklık yer ) 



D - CETVELİ 
Ücretsiz seyahat eth>,ek hakkım haiz olanlar 

1) Devlet demiryolları işletme idaresi memur ve müstahdemlerinden hatların 
teftiş, inşa, tamir, muhafaza, idare ve işletme umuru ile muvazzaf olanlarla sıhhî 
umur ve teşkilâtta vazif edar olanlar, 

2) Sabit vazifelerde olııpta bulundukları mahalden diğer bir mahalle naklen ta
yin veya müeeddeden tavzif veya hizmetten ayrılan Devlet demiryolları memur ve 
müstahdemlerile beyannamelerinde muharrer aileleri efradı (zatî ve beytî eşyaları da 
dahil), 

3) Senede bir defaya münhasır olmak üzere gidecekleri yere kadar gidiş ve ge
lişlerinde Devlet demiryolları işletme idaresinin bilûmum memur ve müstahdem
leri ile, bunlarla birlikte4 ikamet eden ve harcırah kamımı hükmüne dahil olan aile
leri efradı (zatî eşyaları da dahil), 

4) Vazife icabı olarak seyahat eden valiler (vilayetleri hududu dahilinde), 
kaymakamlar (kazaları hududu dahilinde), nahiye müdürleri ( nahiyeleri hududu 
dahilinde), 

(Ancak bu zevat seyahatleri dolayısile ayrıca yol masrafı alamazlar). 
5) Her yolcu katarında inzibatı temine memur azamî iki polis ve bir inzibat me

muru, postaya refakat eden bir veya iki posta seyyar memuru, dahilî ve millî em
niyet için Nafıa vekaletinin alâkadar vekâletlerle birlikte tesbit edeceği miktardaki 
kartları hâmil olan sivil veya formalı zabıta memurları, 

()) Nafıa vekâleti demiryollar umum müdürü ve demiryollar inşaat mahalline 
(en kısa demiryolu ile gitmek şartile) gidecek Nafıa vekâleti inşaat heyeti feu-
niyesine mensup mühendis ve memurlar, 

7) Demiryolları güzergâhında Devlet telgraf hat ve merkezlerinin inşa ve tamir
lerini ifa ve bu inşa ve tamirleri teftiş işlerde muvazzaf fen müfettişleri ve hat me
murları, 

8) Mütekabiliyet şartile mücavir demiryolu şirketleri memurlarından Devlet de
miryolları şebekesi üzerinde seyahat edeceklerle beynelmilel mütekabiliyet şartile 
ecnebi memleketler demiryolları memurlarından Devlet demiryolları şebekesi üze
rinde seyahat edecekler. 

9) Tetkikat için gelen ecnebilerden seyahatlerine Hariciye vekâleti tarafından 
lüzum gösterilecek olanlar, 

10) Yevmî vazifeleri dolayısiyle banliyö güzergâhında oturan Devlet demiryol
ları memur ve müstahdemleri. 

Tenzilâtlı ücretle seyahat etmek hakkım haiz olanlar 
1) Devlet demiryolları işletme idaresi memur ve müstahdemlerile harcırah ka

nunu ahkâmına dahil olan aileleri efradı (senede iki defaya mahsus olmak üzere), 
2) Beynelmilel mütekabiliyet şartile ecnebi memleketler demiryolları memurla

rından ve mütekabiliyet şartile civar hatlar memurlarından Devlet demiryolları şe
bekesi 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 verilmesin
de Devlet demiryolları idaresince varidat noktai nazarından lüzum ve fayda görü
lenler. 





Sıra NQ 120 
Riyaseti Cumhur flârmonik orkestra heyeti şef muavin
liğinde bulunan ecnebi mütehassise ücretinin arttırılması 

hakkında I/465 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası 

Başvekâlet 26 - XII - 1932 
Muamelât müdürlüğü 

Sayı: 6/3172 ' 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Riyaseti Cumhur Flârmonik orkestra heyeti şef muavinliğinde bulunan ecnebi mütehassısı hak
kında Maarif vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 19 - XII - 1932 tarihli ictimaında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuş
tur efendim. 

Başvekil 
V V ' i ' " -. i , ; '.'".* \~ '.'',:' i' ,'~ ] * : *' I : y • . İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
2021 numaralı kanun mucibince Maarif vekâletine devrolunan Riyaseti Cumhur Flârmonik or

kestra heyeti şef muavinliğinde istihdam edilen ecnebi mütehassıs ile Millî Müdafaa vekâleti arasın
da iki sene müddetle aktedilmiş olan mukavelenamenin üçüncü maddesine göre bütün tevkif attan sonra 
bu mütehassısa ayda safi olarak 250 lira ücret verilmesi icap etmektedir. 1932 malî senesi bütçesine 
merbut (D) cetvelinin Maarif vekâletine ait kısmına bu mütehassıs için mevzu 250 lira ücret ka
zanç, buhran ve muvazene vergilerine tâbi tutulduktan sonra mukavelede tesbit edilen miktan 
tesviye etmek imkânı bulunmamaktadır. 

Bu mütehassısa mukavele mucibince tevkifattan sonra 250 lira verilebilmesi için bu ücretin 333 
liraya iblâğı ve bunun temini için de aradaki farkın 12 aylığını teşkil eden 996 liranın; 1932 malî 
senesi Maarif vekâleti bütçesinin 556 ncı faslının, kâfi miktarda tasarrufu bulunan 1 inci madde
sinden 3 üncü maddesine münakalesi icap etmekte olduğundan bu kanun lâyihası teklif edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. ; 
Bütçe encümeni 16 - IV - 1933 

M. No. 96 
Esas No. 1/465 . . . . . . ^ . -

Yüksek Reisliğe 

Riyaseti Cumhur Flârmonik orkestra heyeti şef muavinliğinde bulunan ecnebi mütehassısın ücreti 
hakkında olup Başvekâletin 26 - XII - 1932 tarih ve 6/3179 sayılı tezkeresile encümenimize ha
vale buyurulan kanun lâyihası Maarif vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 
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Esbabı mucibeye ve aynca alman izahata göre kanun lâyihası esas itibarile muvafık görülmüş 

ve lâyihanın 1 inci maddesi şekle ait tadilâtla kabul edilmiştir. 

Muhasebei umumiye kanunu mucibince bir fasıl dahilindeki maddeler arasında münakale icrası 
Maliye vekâletinin salâhiyeti dahilinde olduğundan ikinci ıriaMenin tedvinine ltizftm *ğöriOme-
miştir. 

Üçüncü ve dördüncü maddeler dahi yazılış tarzı değiştirilmek suretile ikinci ve üçüncü maddeler 
halinde kabul edilmiştir. Ümümî heyetin tasvibine airzblunur. 

Eeis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

İstanbul 
Sadettin 

Rs. V. 
Konya 

K. Hüsnü 
Çorum 
Mustafa 

Edirne 
Faik 

Elâziz 
H. Tahsin 

Giresun 
Kâzım 

Kayseri 
A. Hilmi 

Kırklareli 
M. Nahit 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Biyaseti Cumhur Flârmonik orkestra heyeti şef 
muavinliğinde bulunan ecnebi Mütehassısı üc
retinin 333 liraya çıkarılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 —1932 malî senesi bütçesine bağ
lı (D) cetveline göre Riyaseti Cumhur Plârmonik 
orkestra heyeti şef muavinliğinde bulunan ecne
bi mütehassıs için konulan 250 lira aylık ücret 
(333) liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 2 — Bu ücretin 333 liraya çıkarıl
masından dolayı aradaki farkın bir senelik tu
tan olan 996 lira Maarif vekâleti bütçesinin 
556 ncı faslının 1 inci maddesinden 3 üncü mad
desine münakale suretile temin olunur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü 1932 ma
lî senesi başlangıcından başlar. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini 
yapmağa Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

19 - XII - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 

Na. V. îk. V. S. t. M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 

G. î. V. Zr. V. 
Ali Rana Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLl 

193â malı senesi muvazenei umumiye kanonunun 
beşinci maddesine merbut cetvelde"tâkîlât yapıl

ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1932 malî senesi muvazenei 
umumiye kanununun beşinci maddesine merbut 
(D) cetvelinde Riyaseti Cumhur Flârmonik or
kestra heyeti şef muavinliğinde bulunan ecnebi 
mütehassısı için konulan 250 lira ücret miktarı 
333 liraya Çıkarılmıştır. 

MAÖÖE 2 ~ B ü kânunun tmlönÜ 1932 malî 
senesi iptîdasmdan itibaren tatbik edilmek üze
re neşri târihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 



Sıra No 124 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun bazı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bir madde ilâvesine dair olan ka
nunun 2 nci maddesinin kaldırılması hakkında I 497 numa

ralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 12 - l ~ 1933 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/130 

~~ B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ankara şehri otomatik telefon kanununun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bir madde 
ilavesine dair olan 1901 sayılı kanunun ikinci maddesinin kaldırılması hakkında Dahiliye vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 9 - I - 1933 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Ankaradan gayri mahallerdeki P. T. T. idaresine ait santrallara bağlı telefonlardan alınmakta 
Olan abone ücreti, 1901 numaralı kanunun ilgası teklif edilen ikinci maddesi ile tezyit ve mükâle-
melerde sayılma usulüne tâbi tutulmuştu. Kısa bir zaman zarfmda yapılan teorübe yeni tarifenin 
memleket iktisadiyatına uygun olmadığım göstermiş ve bütçenin darlığından dolayı otomatik midat 
alâtı tedariki de mümkün olmadığı için abonelerin şikayetleri tevali etmiş olduğundan bu kanun 
lâyihasının tanzim ve takdimine zaruret hâsıl olmuştur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

18 - III . 1933 

Yüksek Reisliğe 

Ankara şehri otomatik telefon kanununun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bir madde 
ilâvesine dair olan 1901 numaralı kanunun ikinci maddesinin kaldırılması hakkında Dahiliye vekilli
ğince hazırlanıp Başvekâletin 12 - I - 1933 tarih ve 6/130 numaralı tezkeresile encümenimize ha
vale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Dahiliye vekili Beyefendile P. T. T. Umum müdü
rü Bey hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Ankaradan gayri şehirlerde P. T. T. İdaresi santrallanna bağlı olan telefonlardan, 1901 numa
ralı kanunun, kaldırılması teklif olunan 2 nci maddesi mucibince, Ankaradaki otomatik telefon-

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 16 
Esas No. 1/497 
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lann tâbi olduğu ücretler alınmaktadır. (Yani abonmanlar; hususî haneye ve apartıman dairesine 
ait olduğuna göre 500 konuşma için 25 lira, mağaza, ticarî veya sınaî müesseselere ait bulunduğu
na göre yine ayni miktarda konuşma için 27 lira 50 kuruş, verdikten başka 500 konuşmadan 
fazlası için konuşma başına ayrıca dört kuruş ücret tediye eyler.) 

G-erek Hükümetin esbabı mucibesinden ve gerek encümende verilen izahattan az zamandan-
beri tatbik edilmekte olan bu tarifenin telefon abonelerinin artmasını mucip olmadığı gibi bazı 
yerlerde telefon abonelerinden halkın vazgeçmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Bundan başka telefon konuşmalarını sayma aleti (otomatik kontör) tedariki de henüz mümkün 
olmamış bulunmasından mevcut abonelerin şikâyetini de bertaraf eylemek maksadile zaten ağırlığı 
hissedilen bu tarifenin kaldırılması ve evvelce cari olan götürü tarifenin bazı tadille kabulü encüme-
nimizce tasvip olunmuştur. 

Lâyihanın birinci maddesinde 1901 numaralı kanunun yalnız ikinci maddesinin kaldırılması iste
nilmiş ve yerine konulacak hükümler tasrih edilmemiş olduğundan ve esas mesele ise tarifenin de
ğiştirilmesinden ibaret bulunduğundan bu madde işin icaplarına göre değiştirilmiştir. 

Keyfiyet Heyeti celilenin isabetli görüşüne arz olunmak üzere işbu mazbata Yüksek Reisliğe tak
dim olunur. 

Dahiliye E. Reisi Keis V. M. M. 
N. Tekirdağ Çanakkale 

M. Fail; Nükrii 

Kâ 

Aza 
Çor uru 
İ.Kemal 

Aza 
Kars 

Baha Tali 

Aza 
Malatya 
Muttalip 

Aza 
Adana 

A li Münif 

Aza 
Ordu 
ismail 

Aza 
Şebin Karahisar 

Vasfi Raşit 

Aza 
El aziz 
Hüseyin 

Aza 
Kütahya 
M eme t 

Aza 
Muş 

Hasan Reşit 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara şehri otomatik telefon kanununun bazı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bir madde 
ilâvesine dair olan 1.901 sayılı kanunun İkinci 

maddesinin kaldırılması hakkında kanun 
lâyih ası 

1 — 876 numaralı Ankara şehri otomatik te
lefon kanununun birinci maddesile ikinci mad
desinin birinci ve ikinci fıkralarının tadiline ve 
bu kanuna bir madde ilâvesine dair olan 1901 
numaralı kanunun ikinci maddesi mülgadır. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

876 numaralı Ankara şehri otomatik telefon 
kanununun bazı maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna bir madde ilâvesine dair olan 1901 
numaralı kanunun ikinci maddesini değişti

ren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 876 numaralı Ankara şehri oto
matik telefon kanununun bazı maddelerinin ta
diline ve bu kanuna bir madde ilâvesine dair 
olan 1901 numaralı kanunun ikinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ankaradan başka şehirlerde Posta telgraf ve 
telefon idaresi santralına bağlı telefonlardan gö
türü olarak şu suretle senelik ücret alınır: 

A - Büyük şehirlerde 25 lira; 
B - Küçük şehirlerde 15 lira; 
C - Hususî santrallardan büyük şehirlerde 75 

lira, küçük şehirlerde 40 lira; (Resmî ve gayri-
resmî yüz abonesi olan yerler büyük ve bu mik
tardan az abonesi olan yerler küçük şehir sayı
lır). 

Umumî merkezlerden yapılacak konuşmala
rın her üç dakikası için beş kuruş ücret alınır. 
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MADDE 2 —Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını icraya 
Dahiliye vekili memurdur. 

9 - I - 1933 
M. M. V. Da. V. 

Zekâi Ş. Kaya 
Mf. V. 

/)•/•. Reşit Galip 

S. i. M. V. 
Dr. Refik 

Bş. V. Ad. V. 
ismet Yusuf Kemal 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Na. V. Ik. V. 
Hilmi M. Celâl 

(}. t. V. Zr. V. 
Ali Ramı Muhlis 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye vekili memurdur. 





Sıra No 126 
Maarif teşkilâtına dair kanunun 11 inci maddesi hükmünü 
2 sene tecil eden 1707 numaralı kanunun 2 sene temdidi 
hakkında I 402 numaralı kanun lâyihası ve Maarif, Dahiliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

TC. 
Başvekâlet /.'i - VI • 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1600 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

789 numaralı maarif teşkilâtına dair kanunun 11 inci maddesini iki sene tecil eden 1707 numaralı 
kanunun iki sene daha temdidi hakkında Maarif vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyeti
nin 9 - VI - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

>, % ' . Jsmcl 

Esbabı mucibe 
22 mart 1926 tarihinde neşrolunan 789 numaralı maarif teşkilâtına dair kanunun 11 inci madde

sinde (ilk tedrisat muallim muavinlerine ayrıca ayda bin kuruştan çok, beş yüz kuruştan az olma
mak üzere ev kirası verilir) denilmekte olup bu hüküm 19 - VI - 1930 tarihli ve 1707 numaralı 
kanunla iki sene müddetle tecil edilmişti. 1707 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince 
1 haziran 1930 tarihinden itibaren mevkii meriyete vazedilmiş olduğundan mezkûr tecil müddeti 
1 haziran 1932 tarihinde hitama erecek demektir . 

Halbuki: 
Bir çok vilâyetlerden vaki müracaatlara nazaran şimdilik ilk mektep muallimlerine verilecek ev 

kiralan için idarei hususiye bütçelerinden tahsisat tefrikine malî imkân bulunmadığı anlaşılmak
tadır. Filvaki bir taraftan umumî vergilere munzam idarei hususiye varidatının bu vergilerin tadi-
lile tenezzüle uğraması, diğer taraftan 1882 numaralı kanunla vilâyetlerin en esaslı varidatı olan 
yol mükellefiyetinin nısıf derecesine indirilmesi vilâyet hususî bütçeleri umum varidatının üçte 
bir derecesinde indirilmesi vilâyet hususî bütçeleri umum varidatının üçte bir derecesinde azal
masına sebep olmuş ve ayni zamanda 1867 numaralı kanunla yatı ve sanat mekteplerinin vilâyetlere 
devri ve 1715 numaralı kanunla Cumhuriyet merkez bankasına hisse tefriki masarifatın bilâkis mü
him bir surette tezayüdünü tevlit eylemiştir. 

Muallim ve muavinlerine 789 numaralı kanun mucibince verilmesi iktiza eden ev kirası senevî 
takriben 1 250 000 liraya baliğ olmaktadır. 

Esas itibarile teadül kanununa tâbi olan muallimlerin teadül derecelerile kendilerine tahsis edil
miş olan maaşları mezkûr kanunun umumî hükümlerine nazaran gayrikabili tezyit olduğundan ve 
bundan bir sene evvel hakkı müktesepleri kesilen umumî muvazene kadrolarına dahil memur
lara da yeni bir şey verilmediğinden muallimler için ve hatta teadül derecelerindeki maaşların kâfi 
görülerek maarif teşkilâtına dair kanunun 11 inci maddesini iki sene müddetle tecil eden 1707 
numaralı kanunun iki sene daha temdidi zarurî görülmektedir efendim. 
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Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 6 - VII - 1932 

Karar No. 17 
Esas No. 1/102 - . • : . 

Yüksek Reisliğe 

1707 numaralı kanunun iki sene müddetle temdidine dair olan kanun lâyihası ile esbabı mucibesi 
mütalea ve tetkik olundu: 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında zikredildiği veçhile idarei hususiye bütçelerinin muallim
lere ait mesken bedellerini verecek halde bulunmadıklarına nazaran 1707 numaralı kanun hükmü
nün temdidi münasip görülmüştür. Ancak idarei hususiye bütçelerinin daha etraflı bir tetkikile 
mesken bedelleri meselesinin bir an evvel halli elzem olduğundan ve bunun için de bir sene müd
det kâfi görüldüğünden lâyihanın birinci maddesi ona göre tadil edilerek kanun lâyihası Yüksek 
Meclisin tasvibine arz ve takdim olunmuştur. 

Maarif K. Reisi 
Krzurum 
Nafi Atuf 

Aza 
Yozgat. 

•i. Cevdet 

M. M. 
Sinop 

Kâ, 
Afyon Karahisar 

İzzet Ulvi 

Aza 
Urfa 
Kefet 

Aza 
Afyon 

Haydar 

Aza 
Çankırı 
Talât 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Dahiliye encümeni 7 - VII - 1932 

Karar No. 4.3 
Esas No. 1/102 

Yüksek Reisliğe 

789 numaralı maarif teşkilâtı hakkındaki kanunun 11 inci maddesini iki sene tecil eden 1707 
numaralı kanun lâyihası Maarif encümenince müzakere olunduktan sonra tetkik edilmek üzere 
encümenimize havale buyurulmuş, gerek Hükümetin ve gerek Maarif encümeninin lâyihaya bağlı maz-
batalarmdaki sebepler encümenimizce de muvafık görülerek lâyihanın Maarif encümeninin ta
dili veçhile kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi olunur. 

Dahiliye K Reisi 
Tekirdağ 

(U mil 

Aza 
Zonguldak 

Halil 

Reis V. 
Tekirdağ 
M. Faik 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 

M. M. Kâ. 
Malatya Muş 
Muttalip 

Aza 
Malatya 

Vasıf 

Aza 
S. Karahisar 

Vasfi Raşil 

Aza 
Rize 
Esat 

Aza 
Amasya 

E sal 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe enenmem ' 18 - IV - 1933 

M. No. 98 '••'•• *;•"..'• ; ' " ' • r " 
E s a s N o . 1/402 • \ ' "'• . . 

Yüksek Reisliğe "~ -

Maarif teşkilâtına dair olan 789 numaralı kanunun 11 inci maddesi hükmünü iki sene müddetle 
tecil eden 1707 numaralı kanun hükmünün iki sene daha temdidi hakkında olup Maarif ve Dahiliye en
cümenleri mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi kılman kanun lâyihası Dahiliye ve Maarif vekil
leri Beylerin mütalealan dinlendikten sonra encümenimizce de tetkik ve müzakere olundu. 

Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı kanunun, ilk tedrisat muallim ve muavinlerine ev ki
rası verilmesine dair olan 11 inci maddesi hükmünü, 1 haziran 1930 tarihinden itibaren iki sene 
müddetle tecil eden 1707 numaralı kanunun hükmü 31 mayıs 1932 tarihinde bitmiştir. Hükümet 
hususî idare bütçelerinin sıkıntılı vaziyetleri dolayısile mezkûr kanun hükmünün; bittiği tarihten 
itibaren iki sene daha temdit edilmesini geçen sene bu lâyiha ile' teklif etmiş ve bu müddet Ma
arif ve Dahiliye encümenlerince bir sene olmak üzere kabul edilerek lâyiha 6 temmuz 1932 tarihin
de encümenimize gelmiş ise de Melcisin tatili müzakeresi dolayısile intaç olunamamıştı. 

Oereyan eden müzakere neticesinde teklif lâyihası esas itibarile muvafık görülmekle beraber 
mezkûr encümenler ce kabul olunan bir sene temdidin mayıs nihayetinde hitam bulacağı ve 1933 
malî senesi zarfında dahi hususî idarelerin bu mesken tazminatım verecek paralan olmadığı Dahili
ye vekili Beyefendinin izahatından anlaşıldığından temdidin Hükümetin teklifi veçhile iki sene ola
rak kabulüne karar verilmiştir. 

Şekle ait bazı tadilâtla hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Rs. V. 
Gümüşane Konya Çorum Edirne Aksaray Elâziz İstanbul Kayseri 
H. Fehmi K. Hüsnü Mustafa Faik Süreyya H. Tahsin Sadettin A. Hilmi 

Kırklareli İsparta Erzurum Niğde Manisa 
M. Nakit Mükerrem Aziz Faik M. Turgut 
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HÜKÛMETlN TEKLÎFt 

22 mart 1926 tarih ve 789 numaralı kanunun 
11 inci maddesinin tecili hakkındaki 1707 nu
maralı kanunun iki sene daha temdidine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 789 numaralı maarif teşkilâ
tına dair kanunun 11 inci maddesi hükmünü iki 
sene müddetle tecil eden 1707 numaralı kanun 
iki sene daha. temdit edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
v» Maarif vekilleri memurdur. 

9 - VI - 1982 
Ad. V. M. M. V. Da. V. 

Zekâi #. Kaya 
Bş. V. 
İsmet 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V. 
JJümi 

G. 1. V. 
Ali Rana 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

îk. V. 
M. Şfiref 

Zr. V. 
Muhlis 

Mf. V. 
Esat 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

MAARİF ENCÜMENİNİN TADİLİ 

22 mart 1926 tarih ve 789 numaralı kanunun 
11 inci maddesinin tecili hakkındaki 1707 nu
maralı kanunun iki sene daha temdidine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 789 numaralı maarif teşkilâ
tına dair kanunun 11 inci maddesi hükmünü, iki 
sene müddetle tecil eden 1707 numaralı kanun 
ahkâmı bir sene daha temdit edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

10 haziran 1930 tarih ve 1707 numaralı kanun 
hükmünün iki sene daha temdidine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Maarif teşkilâtı kanununun 11 
inci maddesinin iki sene müddetle tecili hak- -
kındaki 10 haziran 1930 tarih ve 1707 numaralı 
kanun hükmü 1 haziran 1932 tarihinden başla
mak üzere iki sene daha temdit edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye, Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 




