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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

1933 senesi muvazenei umumiye kanunu lâyihası
nın birinci maddesile son iki maddesinden maadası 
müzakere ve kabul ve heyeti umumiyesinin reye ko
nulması tehir edildi. 

Evkaf umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 
münakale yapılmasına, 

Askert mühendislerle fen memurlarına verilecek 
ihtisas ücretine, 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtına dair kanu. 
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve dahilî mat

buat işlerinin umum müdürlük halinde Dahiliye ve
kâletine bağlanmasına, 

Muhtelif kanunlar mucibince çıkarılan bonoların 
teciline mütedair kanun lâyihaları müzakere ve ka
bul edildikten sonra sah günü toplanılmak üzere ini. 
kada nihayet verildi. 

Reis 
A. Kâzım 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

Ruşen Eşref 

Kâtip 
Mersin 
Hamdi 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1 — Edirne mebusları Hasan Hayri ve Şeref Beyle

rin, Edirne şehri elektrik tesisatı için getirilen mal
zemeden gümrük resmi ile muamele vergisinin alınma
ması hakkmda kanun teklifi (tktısat ve Bütçe encü
menlerine) 

2 — tdare heyetinin, Büyük Millet meclisi 1932 se
nesi bütçesinde 1 000 liralık münakale yapılması hak
kmda kanun teklifi (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
3 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1930 senesi he. 

sabi katisine dair yapılan mutabakat beyannamesi hak
kında 3/314 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tez-
keresile Ankara şehri imar müdürlüğünün 1930 senesi 
son hesabı hakkmda 1/516 numaralı kanun lâyihası ve 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası (Ruznameye) 

4 — Hususî hastaneler hakkmda 1/400 numaralı 
kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet, Adliye 
ve Dahiliye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

5 — İstanbul darülfünunu 1930 senesi hesabı kati
sine dair yapılan mutabakat beyannamesi hakkında 
3/316 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
İstanbul darülfünunu 1930 senesi hesabı katisi hak. 
kmda 1/401 numaralı kanun lâyihası ve Divanı mu
hasebat encümeni mazbatası (Ruznameye) 

6 — Konya ovası sulama idaresinin 1930 senesi 
hesabı katisine dair yapılan mutabakat beyannamesi 
hakkmda 3/317 numaralı Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Konya ovası sulama idaresinin 1930 senesi 
hesabı katisi hakkmda 1/427 numaralı kanun lâyihası 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (Ruzname
ye) 

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

REİS — Refet Bey 
KATİPLER: Hamdi B. (Mersin), Ali B. (Rize) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMIYEYE MARUZATI 

1 — Menkul ve gayrimenkul emval ile bun
ların intifa haklarının ve daimî vergilerin mek-
tumlarını haber verenlere verilecek ikramiye
lere dair kanunun birinci maddesinin tefsiri hak
kındaki tezkerenin geri verilmesine dair Başve
kâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1905 sayılı kanunun beşinci maddesinin tef

siri hakkında Yüksek huzurlarına yazılan 
2 - I - 1933 tarih ve 6/19 sayılı tezkerenin geri 
almması Maliye vekilliğinin 18 - V - 1933 tarih 
ve 88 sayılı tezkeresile istenilmiştir. 

Bahsi geçen tezkerenin geri gönderilmesine 
Yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Usulen iade ediyoruz efendim. 
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4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

REİS — Efendim, bu günkü ruznamemizde 
iki defa müzakereye tâbi maddeler meyanmda 
2, 3, 4 numaralı lâyihalar bu gün tevzi edilmiş
tir. Müsaade buyurursanız bu gün müzakeresini 
yapalım (Muvafık sesleri). 

MÜKERREM B. (İsparta) — İki defa müza
kereye tâbi maddeler arasmda posta ve telgraf 
teşkilâtı kanunu vardır. Bu lâyihanın tercihan 
ve müstacelen müzakeresini encümen namına ri
ca ediyorum. 

REİS — Efendim, Posta telgraf teşkilâtı hak
kındaki lâyihanın bütçe kanunundan evvel çık
ması lâzımdır. Bütçe encümeni de bu lâyihanın 
tercihan ve müstacelen müzakeresini teklif edi
yorlar. Tercihan müzakeresini reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edlmiştir. 

/ — Posta, telgraf ve telefon idaresinin teş
kilâtı hakkında 1/622 numaralı kanun lâyihası 
re Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları [i] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri). 

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

Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon ida
resi hükmî şahsiyeti haiz bir umumî müdürlük 
halinde mülhak bütçe ile idare edilmek üzere 
mevcut hukuk ve vecaibi ile Nafıa vekâletine 
raptedilmiştir. 

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

MADDE 2 — Posta, telgraf ve telefon idare
sine ait menkul ve gayrimenkul bilcümle mallar 
Devlet malıdır. 

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

MADDE 3 — Posta, telgraf ve telefon idare
sinin varidat fazlaları Devlete ait olduğu gibi 
bütçe açığı da icabında Devletçe yardım edilerek 
kapatılır. 

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

MADDE 4 — Posta, telgraf ve telefon idare-

11J 201 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

sinin hesap işleri muhasebei umumiye kanunu
nun hükümleri dahilinde ifa olunur. Ancak büt
çe sarfiyatı masraflar yapıldıktan sonra Divanı 
muhasebatın tetkikine verilir. 

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

MADDE 5 — Posta, telgraf ve telefon me
murları Devlet memurlannm halen haiz olduk
ları hak ve menfaatleri muhafaza ederler. Bun
ların muhakeme usulleri Devlet memurlarmm 
tâbi bulundukları muhakeme usulleridir. Hakla
rında 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt ka
nunu hükümleri tatbik edilir. Şu kadar ki 1 ha
ziran 1933 tarihinden evvel tahsis muamelesi ik
mal edilmiş olan tekaüt, dul ve yetim maaşları 
hazinei maliyece tayin olunur. 

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

MADDE 6 — Posta, telgraf ve telefon ida
resinin ücret tarifeleri kanunu mahsusla tayin 
edilir. 

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

MADDE 7 — Umumî müdür Nafıa vekilinin 
teklifi ve teftiş heyeti reisi, umumî müdür mu
avini, fen müşavere heyeti reisi ve âzası, posta 
işleri, telgraf işleri, muamelât müdürleri, baş 
müfettişler, binalar ve levazım müdürü ve hu
kuk müşaviri ve başmüdürler de umumî müdü
rün teklifi ve Nafıa vekâletinin inhası üzerine 
müşterek kararname ile tayin ve tebdil olunur. 
Müdürlükler muavinleri, müfettişler, başmüdür 
muavinleri sınıf fevkinde müdürlerle birinci sı
nıf posta ve telgraf müdürleri idare encümeni
nin istişarî mahiyetteki kararile ve idarenin di
ğer memurları doğrudan doğruya umumî müdü
rün tasdiki ile tayin ve tebdil olunur. 

Hat başbakıcı ve başmüvezzilerin ve hat 
bakıcı ve müvezzilerin tayinleri encümen kara
rile başmüdürlere aittir. Umumî müdürlükçe 
lüzum görülürse 15 ve 16 ncı derecelerdeki me
murların encümen kararile tayini salâhiyeti baş
müdürlüklere verilebilir. 

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

MADDE 8 — Umumî idarede posta işleri, 
telgraf işleri, muhasebe, muamelat müdürleri 
ve hukuk müşavirinden veya muavinlerinden 
mürekkep bir umumî idare encümeni vardır. 
Encümene umumî müdür veya muavini riyaset 
eder. Müzakere mevzuunun taallûk ettiği di
ğer şube müdürleri encümende rey sahibi ola
rak toplanmalara iştirak eder. Encümen ka
rarlan muntazaman zaptolunur. Başmüdürlük
lerde, başmüdürün riyaseti altmda başmüdür-
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lük merkezinde bulunan müfettişlerden birile 
mesul muhasip, posta ve telgraf paket müdür
lerinden mürekkep bir başmüdürlük encümeni 
vardır. Bu encümenin vazifeleri umumî idare 
encümenince yapılacak bir talimatname ile 
tayin olunur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( İzmir ) — Efendim, 
burada Hükümetin teklifile Bütçe encümeni 
anasında tarifeler hususunda bir muhalefet var-
dır. Bu idarenin teşekkülünden azamî istifade 
temin edebilmek için tarifelerde, ticarî mahi
yette tadilât yapması için idarenin salâhi-
yettar kalması şarttır. Şimdiye kadar gördü
ğümüz vaziyetler şudur ki; bir mükemmel ida
re hazırdır. Bütün masraflar yapılıyor. Bu 
idarenin muamelâtım kabil olduğu kadar tez
yit etmek imkânı mevcut iken, tarifelerin çok 
yüksek olması dolayısile, muamelât, haddi as
gariye iniyor. Tabiatile masraflarının çoklu
ğundan idare müşkül vaziyete giriyor. İnhi
sar altında bulunan bir idarenin bir çok va
ridat temin etmesi icap ederken, bu sene Ma
liye vekâletinin, 270 bin lira umumî bütçeden 
tefrik etmesi suretile bu idare ancak destekle-
nebilmiştir. Burada kendisine de salâhiyet ve
rilmiştir. Bütçe encümeninin de noktai nazarı 
büsbütün gayri varit değildir. Fakat bence bu 
idare istediği zaman kanunlarla muayyen olan 
hadleri tecavüz etmemek üzere dilediği tarife
yi tezyit ve tatbik edebilmelidir. 

Biz bir zamanlar İzmirde bütün muamelâtı 
ticarîyemizi hep posta ile yapıyorduk. Bilâhare 
koli muamelâtı 7-8 kuruşa kadar çıktığından, 
bundan vazgeçtik. Halbuki bu idarenin koli 
memurları vardır, Istanbuldan posta getiren 
adamları vardır. Bu işi nasıl olsa yapıyorlar. 
Eğer tarife tenzilâtlı olsaydı bundan bütün tüc
carlar istifade edecekti. Bununla beraber hu
susî teşekküllere katiyen rekabet edemez. 

Binaenaleyh vermiş olduğumuz bu masrafla
rın mahalline masruf olması ve idareye verilmesi 
lâzımgelen ticarî mahiyetin verilmiş olması için 
idareye bu salâhiyeti vermemiz icap eder. Aksi 
takdirde yine umumî bütçeden yardım suretile 
bu idareyi ancak yürütebiliriz. Onun için bu 
şekilde tadile encümen de muvafakat ederse mü
nasiptir zannederim. 

BEİS — Hüsnü Beyin mütalealan bu madde
ye taalluk etmez. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bu mti-
taleanm taallûk ettiği madde geçti. 

RJ5ÎS — Efendim, maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 9 — Umumî müdür kendi salâhi-
yeiâ&e müteallik encümen kararlarından icra 
siBbda mahzur gördükleri mütaleasile birlikte 
Nafıa vekiline arzeder. Vekilin karan katidir. 

BEİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kaimi edilmiştir. * 
MADDE 10 — Umumî idare encümeni Nafıa 

veldİHân göstereceği posta, telgraf ve telefon 
işledi hakkında rey bildirir. Bu rey istişaridir. 
Encjümen umumî müdürlükten tevdi edilen büt
çe, tnunaam tahsisat, kadro ve idare memurla
rına ait nizam ve kanun tekliflerini, aylık blân-
ooyn ve senelik katı hesap ve blânçoyu tetkik 
ve varidat ve masarifin tahakkukuna ait evra
kı müsbitenin şekil ve cinslerini ve bunlara mü
teallik tadilâtı tayin eder. Umumî müdürün tek
lifi üzerine aşağıda sayılı işlere dair encümenin 
verfeeği kararlar Nafıa vekilinin tasdikile mu-
tebir elur: 

A) İdare ve memurlara ait talimatnameler, 
B) Bütçede fasıl dahilinde maddeden madde

ye «nteakak, 
C) Kanunla salâhiyet verilmiş olan istikraz 

ve hesabı cari muameleleri, 
P ) Avans itasını müstelzim olsun olmasın 

20 400 lirayı müteeaviz taahhütler, 
(Bu miktardan aşağı taahhütler hakkındaki 

kararlar umumî müdür tarafından yapılır). 
|S) Gayrimenkul malların alım ve satımı 

(15 000 liraya kadar olan kararlar umumî mü
dür tarafından yapılır). 

Bundan başka encümen, memurların ahvali 
ve cezalandırılması hakkında umumî müdürlük
çe tevdi edilecek işlere dair istişarî olarak reyini 
bildirir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Yok 
sesleri). Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Posta, telgraf ve telefon umu
mî müdürlüğü memurlarının unvan, adet, dere
ce ve maaşları bu kanuna bağlı (1) numaralı 
cetvelde gösterilmiştir. 

|3u cetvele dahil bulunan memurlar bu ka
nunda yazılı olmayan illerde Devlet memurları 
matşatrnııı tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 
numaralı kanuna göre muamele görürler. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Ka
bul; etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Posta, telgraf ve telefon işle
rine ait bilcümle muamelât ile bu idarenin me
murlarına taallûk eden hususlarda bu kanun ile 
posta, telgraf ve telefon kanunlan hükümleri 
cerf yt» eder. Yukarıda yazılı kanunların sakıt 
k a l ı t t a n yerlerde Devlet dairelerile memurları 
hakkında meri olan umumî kanunlara göre mua
mele olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
(Y#k sesleri). Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Sınıf:, adet, maaş ve maaş em
salleri bu kanuna bağlı (2) numaralı cetvelde 
gösterilen memurlar Posta, telgraf ve telefon ida
resinde aynca bir memur smrfı teşkil ederler. 
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Bunlarm tayin, azil, mezuniyet gibi işleri de 
hususî kanunları çıkıncaya kadar mevcut hü
kümlere göre yapılır. 

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

MADDE 14 — Umumî idarede bir tasarruf 
ve muavenet sandığı yapılabilir. Bu sandığın 
sureti idaresi bir nizamname ile tayin olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz olmadığına 
göre maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Ücretli müstahdemlere ait 
kadrolar her sene bütçesine raptolunaeak bir 
cetvel ile tayin olunur. 

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

MADDE 16 — Bazı istasyonlarda posta, tel
graf ve telefon muamelâtı açılması, şimendifer 
telgraf ve telefon tellerile demiryolunu takip 
eden telgraf ve telefon tellerinin bakımı ve Dev
let demiryolları idaresinin, 1932 ve 1933 se
neleri bütçe kanunları mucibince faaliyeti tatil 
edilen matbaasının müştereken işletilmesi ve di
ğer mümkün hizmetlerin birleştirilmesi ve posta
larla ve trenlerle yapılacak yolcu, koli ve diğer 
müraselât nakliyatı gibi halkın menfaatini ve iki 
taraf idaresince tasarrufu temin edebilecek iş
lerde posta, telgraf ve telefon idaresile Devlet 
demiryolları idaresi arasmda aktedilecek itilâf
lar Nafıa vekâletince tasvip edildikten sonra 
peyderpey tatbik olunur . 

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

MADDE 17 — Devlet memurları maaşatmm 
tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka
nuna bağlı olan (2) numaralı cetvelde Posta tel
graf ve telefon idaresine ait olan kısım tayye-
dilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Kabul 
etmeyenler.. .Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanuna muhalif hükümler 
mefsuhtur. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bundan evvel Heyeti muhteremelerinin kabul et
tiği bir karar vardır. « Bu kanuna muhalif olan 
hükümler mülgadır » şeklinde kayitleri kaldır
dık. Ya ilga ettiğimizi tasrih edeceğiz, yahut ha
li tabiide bırakacağız. Çünkü muahhar kanun, 
mukaddem kanunu şüphesiz ki ilga eder. Bu ka
nuna muhalif hükümler mülgadır» demek zaittir. 
Zaten bu, kaidei hukukiye ve umumiyedendir. 
Bunun çıkartılmasını rica ederim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REÎSÎ HASAN FEHMİ 
B. ( Gümüşane ) — Efendim, posta kanununun 
bir fıkrası, telgraf kanununun her hangi bir mad
desinden bir veya iki fıkra, barem kanunundan, 
memurin kanunundan birer fıkra... Yani bunlar 

birer madde oba tefrikine imkân vardır. Fakat 
her maddeye taalluk eden hükümleri burada ta
dada imkan yoktur. Ahkâmı umumiyeye göre 
bu kanun sonra çıkmıştır, bittabi kendinden ev
velki hükümleri iptal eder. Fakat sarahaten zik
ri daha muvafık ve hatta lâzımdır. Mademki ta
dat imkânı yoktur, o halde maddenin kalması da 
zaruridir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar, bir defa mevzubahs olan ve karar altına alı
nan bir mesele için tekrar baş ağrıtmak istemez
dim. Hepinizin hatm âlinizdedir ki arazi veya 
bina vergileri kanunu geldiği zaman da böyle 
bir mesele geçmiş ve Bütçe encümeni, tarafım
dan vukubulan izahatım üzerine tetkikat icra et
tiler, ilga edilen kanunları ve hükümleri tadadî 
bir şekilde yazdılar. Yazdıkları kanunların ye
kûnu zannederim otuz, kırka baliğ olmuştur. O 
dahi göstermiştir ki bizzat vazn kanun kendi 
kanunları hakkında lâzımgeldiği kadar malûma
ta maliktir ve kanunu tatbik edeceklere, kanun
dan istifade edeceklere kolaylık yolunu göster
mek esasım kabul etmiştir. 

Şimdi bir posta telgraf, telefon idaresi var
dır. Onun irtibatını Dahiliyeden alıp Nafıaya 
verdiğimiz zaman bu naklin icap ettiği bir takım 
yenilikler de icat ediyoruz. 

Müstakil şahsiyeti hükmiyeyi haiz Posta, tel
graf idaresi tesis ediyoruz. Güzel.. Bu Posta, tel
graf idaresine ait olmak üzere şöyle, şöyle hü
kümler koyuyoruz. Bunları koyduktan sonra, 
maada mesailin mülga olduğu tabiatile anlaşıl
maktadır. Mevcut kanuna muhalif hükümler 
mülgadır demek, ilga etmemiş olsaydık mülga 
olmıyacağı ihtimali olduğunu tesbit etmke demek
tir. Halbuki bu varit değildir. Onun için ben
deniz buna muhalif ahkâmm mülga olduğu yo
lunda bir kaydi zait bulurum. Mutlaka koymak 
lazımsa ihtisas encümeni zahmet ederek tasrih 
etsinler diyorum. Eğer heyeti umumiyesinin top
lanması müşkül ise bu kaydi kaldıralım. Zaten 
mülgadır. Tatbik edenlerin uhdei mesuliyetine 
kalsın. 

ETEM B. (Samsun) — öyle şey olmaz. 
YUSUF ZİYA B. ( Eskişehir) — Bendenize 

bununla barem kanunu tadil ediliyor gibi geldi. 
Oradaki cetvelin yerine başka cetvel ikame edil
miş. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REÎSÎ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Teşkilât kanunudur. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Barem kanu
nu umumî bir kanundur ki bütün memurini Dev
let arasında bir muadele yapmıştır. Teşkilât 
kanunu ile baremi tadil mi ediyoruz? 

BÜTÇE ENCÜMENİ REÎSÎ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Evet efendim, barem kanu
nunun posta telgrafa ait olan kısmım tadil edi
yoruz. Bunu tadil ederken bir çok memurların 
derecelerini artırıyoruz. Posta, telgraf - şimdi 
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izah edeceğim - bu tadilâtta en geç kalmıştır. 
Her içtimada vekâletlere ait barem cetvelleri 
üzerinde maaşatın tevhit ve teadülü kanununa 

• bağlı cetveller üzerinde ihtiyaca göre bazı me
murlukları tayyediyoruz, bazı memurlukları 
ihdas ve teşkil ediyoruz, bazı dereceleri yük
seltiyoruz, bazılarını indiriyoruz. Bu kanunlar 
ayrı ayrı Heyeti Celilenizin nazarı tasdikına ar-
zedilmiş ve kabul olunmuştur. Bundan sonra
da Heyeti Celilenize arzedilecek böyle bir kaç 
kanun daha vardır. Teşkilât için yahut maa
şatın miktarile memurların adedi ve dereceleri ü-
zerinde bir kanun yapıpta ebediyen ona artık do
kunmamağa zannederim ki Devletin idarei umu-
miyesi ve yaşamak ihtiyacı da mânidir. Her se
nenin icaplarına, ihtiyaçlarına göre zarurî ola
rak tadiller yapmaktadır. Baremde bazı esas
lar mevcuttur ki behemehal muhafazası lâzım
dır. Onlar da teadül esaslarıdır. îlk alınan 
memurların hangi derecelere alınacağını ne, su
retle terakki edeceklerini, kaç senede bir terfi 
hakkı kazanacaklarım, maaşlarının ne suretle 
artırılacağını gösteren kaidelerdir ki bunlara 
bu güne kadar dokunmadık ve bunlar doku
nulması caiz olmayan esaslardır. Zannederim 
ki Yusuf Ziya Bey arkadaşımızın temas etmek 
istedikleri nokta budur. Bu noktaya bu güne 
kadar hiç dokunulmamıştır ve bundan sonra 
da dokunulmaması lâzımdır. Meğer ki umumî 
olarak bu kaideleri değiştirmek icap etsin. 

SADRİ MAKSUDl B. ( Şebin Karahisar ) 
— Bunlar barem değildir. 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. ( Gümü-
şane ) — Hayır, baremde muayyen kaideler 
vardır. 

Bütün teşkilât kanunları dolayısile bun
dan evvel kabul buyurduğunuz İstatistik 
umum müdürlüğüne ve Başvekâlete ait teşki
lât kanunlarında bu temas edilen esasları azçok 
müteessir edecek bazı hükümlere tesadüf edili
yordu. Encümenimiz bu lâyihaları çıkardı. 
Çıkardıktan sonra Heyeti celilenize arzetti ve 
Heyeti celileniz de kabul buyurdu. 

Arzettim ki Posta telgraf memurlarının de
recelerini değiştirdik. Evet, Posta telgraf me
murları tevhit ve teadül kanunu yapıldığı va
kitte diğer dairelerle mütenasip olmayacak da
ha dûn bir derecede bırakılmıştı. Sebebi, o 
zaman tevhit ve teadül kanununun neticesi ta
mamen muayyen olmadığı için az bir miktarda 
terfih edilmek suretile iktifa edildi. Halbuki 
bu teşkilât bilirsiniz ki eski bir teşkilât 
olmakla beraber en ağır vazifeyi deruhte 
etmişlerdir. Ekserisi gece nöbeti bekler 
ve telgrafhanede tahta peykeler üzerinde 
sabaha kadar memleketin emniyet, asayiş, 
muhaberat ve muraselâtı umumiyesini temin 
için uykularını da feda ederler. Bunlar yaşaya-
mıyacak kadar az maaş alıyorlar. Geçen sene 
Heyeti celile Posta telgraf bütçesinin müzakere

si sırasında uzun uzadıya bu bahse temas etti 
ve imkân bulunduğu zaman ilk evvel bunların 
terfih edilmeleri arzusunu izhar buyurdu ki 
bu arzu yerinde idi ve tabiî idi. Bu sene hük
mî şahsiyeti tanınarak mülhak bütçe ile idare 
edilmesi yapılırken ayni zamanda bunlarm bu 
teşkilat kanunlarım da beraber yapmak ve de
receleri üzerinde de tadilâtta bulunmak icap etti. 

Hİkumet kanunu teklif etti, encümeniniz de 
tetkikatrnı yaptı, gerek Maliye vekâleti umumî 
bütçede bulabildiği karşılıklardan, gerek kendi 
varidatı içinden bulabildiği karşılıklardan bun
ların derecelerini yeniden tayin edecek yeni bir 
barem cetveli vücuda getirilerek kanununa bağ
lanmıştır. O cetvelde eski derecelerle yeni de
receler arasındaki farklar da görülür. Meselâ 
adet rtibarile en çok bulunan 16 inci derecede 
olan memurların bir kısmını ondan bir derece 
daha yukarıda olan 15 inci dereceye, 15 inci de-
recedekilerin bir kısmını da yine baremdeki 
esasat mahfuz kalmak, müddetlerini ikmal etmiş, 
terfi ttmek hakkını kazanmış olanlar bir derece 
yukarıya geçirilmiştir. Bu suretle kıdemi gel
miş olanlar üzerinde bir teselsül yapmakla bun
larm da hakkını vermiş oldu ve muadelet 
esasını bununla temin etmiş bulundu. 

Maddesi geçtiğinden dolâyi bir şey söylemi-
yecektim, fakat söz almışken bunu da izah edeyim. 
Tarife meselesinden bahsettiler. Encümenimiz, 
tarife meselesinin her halde umumî müdürlüğe 
bırakılacak işlerden olmadığı kanaatindedir. Ta
rifeler üzerinde tadilât lazımsa ki bu lâzımdır 
tarifenin tevsii mi lâzımdır, eksiltilmesi mi lâ
zımdır, yeni bir tarife mi yapmak lâzımdır? Dü
şünsünler, lâyihasını tertip etsinler, bunun ka
rarını Heyeti Celileye versin. Zaten bu dairenin 
hasılatı kendi maaşatına tekabül etmiyor, Maliye
den yardım ediliyor. Artırırsak hakikaten muha
berat ve müraselât müteessir olacaktır. Şimdi 
Nafıa vekâletine de bağlanmış oluyor, muha
berat ve müraselât işleri bir elde toplanmış 
oluyor. Bundan başka Devlet demiryollarından 
da kolaylıklar temin edebilir . İki dairenin biri 
birinin işlerini ikmal ve itmam edecek cihetleri de 
vardır. Bunun için âtiyen yeni bir tarife tanzim 
etsinler ve Meclise gelsin, kararı Heyeti Celi
leniz verirsiniz. Doğrudan doğruya umumî mü
dürlüğe lüzumunda ücretleri artırsın veya eksilt
sin diye bir salâhiyet vermektense Meclisi Âli
nin bu tarife üzerinde son sözü söylemesi daha 
muvafık olur. 

Bunun içindin ki tarife hakkındaki maddeyi 
de (kanunla yapılır) şeklinde tadil ettik. 

YUSUF ZİYA B. (Eskişehir) — Posta, telgarf 
memurlarının terfihi lüzumuna dair bütçe encü
meni Reisi Beyefendinin sözlerini saminane ka
bul ederim. Benim işaret etmek istediğim nok
ta bu. değildir. Barem kanunu memurini Dev
let arasında bir teadül vücude getirmiştir. O ka
nun mucibince maaşlar da taayyün etmiştir. 
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Şimdi bu teşkilât kanunu vesilesile bu te
adül ihlâl ediliyor ve yeni bir teşkilât ka
nunu ile maaşlara zammedilmiş oluyor. 
Her vekâletin teşkilât vesilesile barem 
ahkâmını ve teadülü bozması yüzünden 
bütçenin masraf faslı mütemadiyen yüksele
cektir. Devletin bütçeyi muvazene ettirmek için 
en çok mesai sarfettiği bir zamanda muhtel bir 
bütçe yapmak mecburiyeti önünde kalınacaktır. 
Bu noktayi işaret etmek istiyorum. Bu büyük 
bir tehlikedir. 

DAHİLÎYE VEKÎLI ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, barem ismini verdiğimiz 
1452 numaralı kanun her daireye yeni teşkilâtı
nı yapıp getirmesini emreder. Her teşkilâtın da 
sonunda bir cetvel vardır. Dahiliye yapmıştır. 
Diğer devair de yapıyor ve bir cetvel raptedi
yor ve bu cetvel baremin yerine kaim oluyor. 

Bu güne kadar teşkilâtını yapmayan deva
ir için barem cetveli adeta muvakkat bir ma
hiyeti haizdir. Burada nazarı itibare alınması 
lâzımgelen keyfiyet, baremde meselâ müdürü 
umumilerin maaşı, müdürlerin, mümeyyizle
rin veya memuriyete ilk girenlerin maaşı ne 
muadili olmalıdır? Asıl muhafaza edilmesi lâ
zımgelen esas budur. Bu esas, posta teşkilâ
tında tamamile muhafaza edilmiştir. 

Hasan Fehmi Beyefendinin temas ettikleri ci
hete gelince: Posta ve telgraf teşkilâtı kanunu 
aşağı yukarı dört seneden beri tetkik edilmekte 
olan bir kanundur. Hariçten getirdiğimiz mü
tehassıslar, memleket içerisinde dolaşarak bu 
kanunun esaslarını tesbit ettiler ve bilhassa ih
tisas sahibi olan zevattan, hatta Meclisi Aliye 
mensup olan zevattan, bir komisyon teşkil edi
lerek mütehassısların verdikleri raporlar üzeri
ne tetkikat yapılarak bir kanun yapıldı. Bu 
kanun Mecliste bir seneden beri bulunmaktadır. 
Bunun üzerinde encümenlerde de kâfi derece
de çalışılmıştır. Bu teşkilâtın, münakalât iti-
barüe, Nafıaya bağlanması zaruridir. Dahili
ye vekâleti bu idareden ayrıldığından dolayı, 
arkadaşlık itibarile, cidden müteessirdir. Ben 
şahsen memuriyetimin ve mesuliyetimin şere
fini bu idarenin başında bulunduğum zaman 
hissetmişimdir. Çünkü bu idarenin ordumuz gibi 
şanlı muvaffakiyeti olduğu gibi, hamaset ve 
fedakârlıkla dolu bir de tarihi vardır. Hepi
miz hayatı memuriyetimizde veyahut vatan 
işlerile uğraştığımız vakit, bu idare memurla-
rmm nasıl çalıştıklarını biliriz. Hatta Büyük 
Gazi dahi tarihî nutuklarında, en çok methe
dilen smıflar meyanmda, bu idarenin fedakâr 
memurlarını da zikretmişlerdir. Memleketin 
malî varlığı biraz genişleyince bu memurlara re
fah vermeği düşünmek vazifemizdir. Şimdiye 
kadar Posta ve telgraf memurlarının maaşları
nı arttırmak fırsatı hâsıl olmadı. Bu memur
lar eski aldıkları maaşlarda kaldılar. Böyle ol
duğu halde bunlardan hiç biri bir gün şikayet 

etmedi. Fakat Meclisi Âli her bütçe müza
keresinde bu noktayı nazan itibare aldı ve da
ima bu hususta Hükümete direktifler verdi. 

Bu sene bu teşkilât kanunu geldiği zaman 
ayni mesele mevzubahs oldu. Bütçe encüme 
ninde görüşüldü. Bunların vaziyetlerinin di
ğer memurlarla bir seviyede bulunması tek
rar nazan dikkati celbetti. Encümen bunlar 
hakkında bütçenin içerisinden diğer vekillerle 
görüşerek bir kısım tahsisat aldı, buraya zam
metti. Bareme uygun olmak üzere, Hasan 
Fehmi Beyefendinin dedikleri gibi barem ah
kâmı baki kalmak şartile birer smrf terfi et
tirdi. Yeniden birer sınıf terfi ve maaşlarını 
arttırmak imkânı kanunisini kolaylaştırmak
tan ibaret kaldı. Barem kanununun şu veya 
bu cetveline ait olan kısmm, bilhassa kendi
lerine gerek efkân umumiyede ve gerek Mecli
si Âlide izhar edilen teveccühün filî semeresi 
görülürken mevzubahs edilmemesini rica ede
rim. Bendenizin arzım bu baremin lütfen ka
bulüdür ve Bütçe encümenine de bu husustaki 
hizmetinden dolayı arzı şükran etmeyi vazife 
bilirim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Vekil 
Beyefendi söylediler. Bendeniz de bir az daha 
izah edeceğim: 

Muhterem Yusuf Ziya Beyefendi barem ana 
kanundur. Bu kanunla baremdeki cetvel ihlâl 
edilemez buyurdular. Baremde bir madde var-
dir. Her vekâletin teşkilât kanunu gelinceye 
kadar bu cetvel teşkilât mahiyetindedir. Bina
enaleyh bu idarenin bu kanun teşkilât kanunu
dur. Buna merbut olan cetvel asıl teşkilâttır. 
Baremin o kısmını ilga etmiştir. Bu cetvel onun 
yerine geçecektir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Efendim, teşkilât kanunları 
yapılırken muadelet esasının bozulmaması ve 
derecelerin lüzumsuz yere artmlmaması esasın
da Yusuf Ziya Bey arkadaşımızla tamamen hem-
fikirim. Fakat bu iş o mahiyette bir iş değildir. 
Bu tadilât teadül kanunu yapıldığı zaman, bu 
derecelerin bu teşkilâta verilmesi icap eden de
recelerdi. Bunu itiraf etmek lâzımdır. 

Mazbatanın beşinci sahifesinde eskiden mev
cut olan derecelerle maaş miktarları ve yeniden 
kabul edilen derece ve maaş miktarlarını göste
ren mukayeseli bir cetvel vardır. Bunu lütfen 
okurlarsa görürler ki yapılan şey büyük bir şey 
değildir. 17 inci derecede 14 lira maaşlı 173 me
mur vardı. Biz bunların hepsini bir derece yu
karıya aldık. 16 inci derecede 16 lira maaşlı 
1235 memur vardı. Burada 800 memur bıraktık. 
Fazlasını bunun-üzerindeki dereceye aldık. On 
beşinci derecede 17,5 lira maaşlı 1396 memur 
vardı, 1100 memur bıraktık. Bu dereceden aşa
ğıdaki derecelerden gelenlerin fazlasını bunun 
üstündeki dereceye aldık. On dördüncü derecede 
487 memur vardı 817 memuru bu derece 
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aldık. En yüksek maaş alan derecele
re gelince: Yukarıda görülüyor ki ikin
ci dereceden bir müdürü umumî vardı. Yine o 
derecede bir müdürü umumî kalıyor. Dördüncü 
derecede yoktu, yine yok. Beşinci derecede yok
tu, bir tane müdürü umumî muavini verildi ki 
teftiş vazifesini de görecektir. Altıncı derecede 
dört tane vardı, 15 tane yapıldı. Yedinci dere
cede 15 tane vardı. 21 tane yapıldı. 
Bunlar kabul buyurduğunuz kanunda derpiş 
edilen vazifelerle teşkilâtın icabı olarak 
her vazifeyi deruhde edecek olan müdürün ve
ya şefin göreceği vazifesine göre baremde de 
bunların yerleri tayin edilmiş oluyor. 

Bu meslek erbabının hizmet ve fedakârlığı 
ve feragati hakkında bir misal de bendeniz ar-
zedeceğim. Beyefendiler, hepimiz biliyoruz ki 
tstanbulda bir telefon vardır. Bunu kullanırız. 
Fakat nasıl istimal ettiğimiz, nasıl ücret verdi
ğimiz, nasıl sıkıntılar çektiğimiz mücerreptir. 
Burada da bir telefon vardır. Buradaki ücret 
buradaki kolaylık, buradaki idare ile îstanbul-
daki telefonun idaresini bir an için göz önüne 
getirmelidir. Bu telefonun malzemesini ayrıca 
alıp getirdik, ve bu tesisatı yapmak ve işletmek 
için Avrupadan bir mütehassıs getirmek istedi
ler ve bir adamla görüştüler. Beş senelik bir 
mukavele ile beher ay safi maaş olarak, tevki-
fatsız 700 lira verilmek üzere gelip tesisatı kura
cağından bahsetmiş. Bu arada müessesenin ye
tiştirdiği bir genç çıkıyor, ben kurarım, ben 
işletirim, arkadaşlarımdan fazla da bir şey iste
mem, kendi derecemde yürürüm diyor. İşte 
bu müesseseyi kuran ve işleten bu efendiye 
dünkü baremle 50 lira maaş veriyorduk. Bu 
günkü baremde yetmişe çıkardık. (Bravo sesleri 
alkışlar) yaptığımız çok bir şey değildir. 

KÂZIM PAŞA (Diyaribekir) — Kimsenin bir 
şey dediği yok. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REÎSÎ HASAN FEHMİ 
B. (Devamla) — Bunların fedakârlığını, feragat
lerini arz için söyledim. 

KÂZDM PAŞA (Diyaribekir) — Biz daha eyi 
biliyoruz. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Devamla) — Hangi kanunlar feshedilmiştir. 
Bu kanunlar, vergi kanunları gibi her sene büt
çeye bağlı muayyen bir cetvel içine girmiş kanun
lar değildir. Posta telgraf kanunları çoktur. 
Telgraf icat edileliden beri teşekkül etmiş bir 
idaredir. Kanunları da o zamandan başlar. Arazi 
ve bina vergileri kanunlarının maddeleri gibi 
muayyen cetvellere tefrik ederek koymamıza im
kân yoktur. Dahiliye encümeni mümkün görüyor
sa pekâlâ, yapsın. Hatta Bütçe encümeninde Pos

ta, telgraf müdürü Fahri Beye kaç defa bunu sor
duk ve söyledik ki imkânı varsa bunları yazalım, 
fakat bir kaç kanunu elimize aldık, her maddede 
az çok buna taallûk eden hükümler olduğunu 
gövdük. Bu kanunun içinde bir iki maddeye bazı 

ahkâm da ilâve ettik. Dedik ki Bu kanunun 
sakit kaldığı ahvalde muamele itibarüe Devlet 
memurlarına tatbik edilen ahkâmı umumiye 
tatbik edilir. Bütün ahkâmı kelime, fıkra, cümle, 
madde diye tefrik etmeğe imkân bulamadık. 
Maddeye lüzum görmüyorlar. Bu bir meselei hu
kukiyedir. 

İHSAN B. (Bayazıt) — Lüzum vardır. 
YUSUF ZİYA B. (Eskişehir) — zımnen ilga 

eder, lüzum vardır. 
HASAN FEHMİ B (Devamla) — Fakat 

tadadî olarak buraya bir şey yazmağa biz im
kân bulamadık. 

REİS Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin tayyını teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

İHSAN B. ( Bayazıt ) — Muhterem arka
daşlar, bir kanun yeniden yapılırken diğer 
kanunların ahkâmını ilga edecek mahiyette 
ise o yeni yapılan kanunda ne gibi mevat il
ga edilmişse birer birer tadat etmek icap eder, 
bunu kaidei umumiye olarak arzediyorum. Fa
kat biz beş altı sene zarfında burada gördü
ğümüz tatbikatta bir çok maddeler ilga edil
miştir, diye kanunda yazıldığı halde her na
sılsa unutulmuş bazı maddelerin de bulundu-
:*unu encümenlere gelen tefsirlerden ve kanun
lardan anladık. Onun için dedik ki böyle bir 
kanun yapılırsa, ilga edilirse her hangi kanun
ların maddelerini falan falan kanun ilga edil
miştir, diye birer birer yazalım, nihayetine 
de (bu kanuna mugayir olan ahkâm mülgadır) 
diyelim. Binaenaleyh maksat, temin edilmiş 
olur. Şayet saydığımız kanunların içinde unu
tulmuş bir kanun varsa bu şekilde onun da 
ilgasını temin etmiş oluruz. Geçen sefer malî 
bir kanunda böyle falanca kanun mülgadır, 
bu ahkâma mugayir olan kanun mülgadır diye 
bir kararın Heyeti celilenizden çıktığmı bende
niz hatırlamıyorum. Farzı muhal olarak diye
lim ki Heyeti celileniz bu bapta bir karar ver
miş olsa bile mademki Bütçe encümeni reisinin 
Heyeti celilelerine ifade ettiği veçhile, bunun 
birer birer tadadının imkânı yoktur. O halde 
bu kanuna mugayir olan ahkâm mülgadır, de
mekten başka bir çare yoktur. 

Şimdi Refik Şevket Beyefendi diyorlar ki 
bu maddeyi kaldıralım. İşte bendeniz burada 
hukuk noktasından iddia ediyorum ki kanun 
tedvini noktasından bu caiz değildir. Hiç bir 
vakit bir kanun ilga edildiği zaman mülga olan 
ahkam muhakkak bir madde ile tasrih edilmek 
lâzımgelsin. Hiç bir kanun gösterilemez ki fa
lan kanun mülgadır desin. Mademki umumu
nu saymak mümkün değildir mümkün olma
yan bir şeyi bir maddei kanuniye ile mülgadır 
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demek lâzımdır. Kanunun usul ve tekniği bunu 
icap ettirir. 

REİS — Takriri nazan dikkate alanlar... Al
mayanlar... 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Bendeniz 
bile takririmin reye konulduğunu işitmedim, 
aleyhinde el kaldırdığımı söylesem mübalâğa 
olmaz. 

REİS — Tekrar reye koyuyorum: Refik 
Şevket Beyin 18 inci maddenin kaldırılması 
hakkındaki takririni nazan dikkate alanlar... 
Almayanlar... Takrir nazan dikkate alınma
mıştır. 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muvakkat maddeler 
MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon idare

sinin 1932 senesi kadrolarına nazaran mevcut 
memurlarile hat baş bakıcı ve baş müvezzileri
nin ve hat bakıcı ve müvezzilerinin bu kanuna 
merbut kadrolarında gösterilen derecelerden ve 
sınıflardan hangilerine girecekleri ve o derece
lere muhassas maaşın ne miktarının kendileri
ne verileceği derecelerine göre Nafıa vekilile 
umumî müdürlük ve başmüdürlüklerce takdir 
olunur. Takdir olunan miktar tasvip tarihini 
takip eden ay iptidasından itibaren memura 
verilir. 

REİS — Madde hakkmda söz isteyen var 
mı? ( Yok sesleri ). Maddeyi Kabul edenler... 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Posta, telgraf ve telefon ida
resinin bazı mmtakalardaki hat başbakıcı ve 
başmüvezzilerile hat bakıcı ve müvezzilerinin 
dahil olacakları sınıflara göre ellerine geçe
cek para ile bu kanunun neşrinden evvel elle
rine geçen para miktarlan arasında aleyhte 
fark hâsıl olduğu takdirde bu farklar iki sene 
hitamına kadar maaşatın tevhit ve teadülü hak
kındaki 1452 numaralı kanunun 4 üncü madde
si mucibince ashabına müktesep hak olarak ve
rilir. 

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

MADDE 3 — 1513 numaralı kanuna tâbi 
borçlar ile 1932 senesi muvazenei umumiye ka
nununun 11 inci maddesi mucibince 1931 senesi 
nihayetine kadar alacakları tahakkuk edenler
den tahsisatının mevcut olmamasından naşi tes
viye edilemeyen borçlar ile bu devreye ait olup-
ta henüz tahakkuk muamelesi bitmemiş olan 
ayni şekildeki borçlar hakkında umumî muva
zene kanunundaki hükümlere göre Hazinece tas
fiye ve tahvil muamelelerine devam olunur. 

Posta, telgraf ve telefon idaresinin paket zi
yamdan dolayı 1932 malî senesi nihayetine ka
dar tebeyyün eden tazminat borçlarından Ha-
zinei maliye, Düyunu umumiye ve inhisar idare

lerine ait olanlannın kayitleri mütekabilen ter
kin edilmiştir. 

Bunların miktarlan 1933 senesi hesabı kati
lerinde ayn bir lahika seklinde gösterilecektir. 

REFİK ŞEVKET B.'(Manisa) — Efendim, 
mazbata muharriri beyden bir sualim var. Bu 
maddeyi Hükümet teklif etmemiş, bu me-
murlann tasfiyesine mi, yoksa memurlann istih
kakının bonolarla tesviyesine mi aittir? 

Sonra maddede düyunu umumiye ve devre diye 
bir takım hükümler var. Bunlan lütfen izah 
ederlerse tenevvür etmiş oluruz. (Mazbata mu
harriri hasta sesleri). O halde encümen reisi izah 
etsinler. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Efendim, Devlet bütçesinden 
Posta, telgraf idaresi alrnıpta şahsiyeti hükmi-
yeyi haiz ayrı bir bütçe olunca Devlet ıbütçesile 
ilişikli bir takım hesapların ortaya çıkması ga
yet tabiidir ve çıkmıştır. Bunlar eski senelere 
ait olup tahsisatsız borçlarm yüzde beş faizli 
bonoya raptı hakkındaki kanunun ahkâmına tev
fikan yapılmıştır, ve Maliye vekâletinin ödeme
sini âmirdir. 

İkincisi; paket ziyamdan mütevellit tazmi
nat borçlandır. Bunlar oldukça mühim bir 
meblâğ tutar. Eşhasa ait olanlara tahsisat açılı
yor. Oradan eşhasın tazminatı veriliyor. Fakat 
büyük zayiat, devaire taallûk ettiği için bunla
rı Posta, telgraf idaresi tazminle mükelleftir. 
Maliyenin para paketi zayi olmuştur, ödemek 
mecburiyetindedir. Eski düyunu umumiyenin 
ki, bu gün mevcut değildir. Onun muamelât 
ve mevcudatı maliyeye intikal etmiştir. Sevket-
tiği fakat zayi olan paketleri, kezalik inhisar 
idarelerinin sevkıyatından zayi olmuş paketlerin 
yekûn tazminatı bir kaç yüz bin lira ifade edi
yor. Her krsma, her daireye ait olanlan ayrı 
ayn gösterilmiştir. Encümen o dairenin kendi 
maaşatını verdikten sonra bu parayı ödeyemeye
ceğini anlayarak Maliye vekâletile bilmüzakere 
mutabık kalarak Hazineye taallûk edenlerin 
terkini kayitlerini düşündük. Hazineye taallûk 
etmeyenler için de az çok tazminat vermek 
suretile alâkadarlann hukukunu temin etmeğe 
çalıştık. 

REFİK ŞEVKET B. — Teşekkür ederim. 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
MADDE 19 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta

rihinden muteberdir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler. 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 20 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler. Etmeyenler. 

Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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2 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür

lüğü 1933 senesi bütçesi hakkında 1/697 numa
ralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası [1] 

REİS — Bütçenin müzakeresine geçiyoruz 
efendim. Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen 
var mı? 

VASIF B. (istanbul) — Telefonların ticaret 
âlemine bahşettiği kolaylıklarla temin ettiği 
menfaatler çok büyüktür. Fakat istanbul telefon 
tarifesi o kadar yüksektir ki bir çokları bundan 
istifade edemiyorlar. Bu iş, Ankarada daha mu
vaffakiyetle idare edildiği halde ücretleri dahi 
Istanbulla kıyas kabul etmiyecek kadar da ucuz
dur. Bu ucuzluk karşısında her kesin evinde bir 
telefon vardır. Halbuki îstanbuldaki şirket yalnız 
tesis masarifi diye abonelerinden 120 lira gibi 
mühim bir meblâğ istiyor. Buhran dolayısile 
bu şirket bir çok memurlarını eksilttiği ve ingiliz 
lirası da bu kadar düştüğü halde tarifelerinde hiç 
bir tenzilât yapmamıştır. Bu vaziyet üzerine Hü
kümet şirketten tenzilât talep ettiği halde şir
ket kabul etmedi. Bunun üzerine Şurayi devlete 
müracaat edildi. Şûrayi devlet Hükümetin bu 
talebini muvafık gördü. Fakat mesele olduğu gibi 
kaldı. Vekil Beyefendi bu hususta izahat verir
lerse son derece müteşekkir kalacağım. 

DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
Filhakika istanbul telefon abonmanı bu günkü 
şeraite göre çok pahalıdır. Onların teşkilâtında 
bazı fazlalıklar var ki şimdiye kadar ne aldıkları 
borcu, ne de faizini veremiyorlar. Yalnız ingiliz 
lirasının düşmesinden hâsıl olan nisbî tenezzül
den halkın da istifade edebilmesi için, Hükü
mette Dahiliyenin bir kâğıdı vardır. Heyeti 
Vekilede müzakere edilmektedir. Tahmin ede
rim ki müsbet bir karar çıksın ve abonelerde de 
bir tenezzül olsun. 

REİS — Maddelere geçilmesini kabul edenler. 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğü 1933 
malî senesi bütçe kanunu 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umumî 
müdürlüğü 1933 malî senesi masarifi için mer
but (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(5 323 112) lira tahsisat verilmiştir. 

; ? İ ' - V ı 'i ! • 
A CETVELİ 

F. 
1 Memurlar maaşı 
REtS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 454 752 

[1] 204 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

F. Lira 
2 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 20 000 

REÎ3B — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
3 Muvakkat tazminat 79 000 
REİB — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
4 Merkez müstahdemleri ücreti 17 176 
REtS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
5 Vilâyat müstahdemleri ücreti 180 480 
REtS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
6 Merkez mefruşat ve demirbaşı 3 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
7 Merkez levazımı 4 500 
REtS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
8 Merkez müteferrikası 2 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
9 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 22 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
10 Vilâyat levazımı 80 000 

REtS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
11 Vilâyat müteferrikası 15 000 

REtS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
12 Mütenevvi masraflar 144 250 

REtS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
13 Harcırah 59 000 

REtS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
14 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 500 
REtS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
15 Mukannen masraflar 111 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
16 Posta masrafları 397 000 

REtS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
17 Telgraf ve telefon masrafları 342 000 

REtS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
13 Telsiz masrafları 101 850 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
19 Pul tabiyesi 1 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
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F. 
20 

Lira 
Cevaplı telgrafnamelerin makbuz
larına yapıştırılan ve battala ka

lan pul bedeli 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
21 Nakil vasıtalan masrafları 43 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
22 Ecnebi memleketlerdeki kongre 

ve tetkiklere gönderilecek me
murlar harcırahı 5 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
23 İnşaat ve tamirat 28 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
24 Telgraf fabrikası masrafı 41 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
25 Posta ve telgraf mektebi 10 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
26 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 7 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
27 2009 numaralı kanun mucibince 

istihdam olunacak Estern me
mur ücreti 19 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
28 Mütekait, dul ve yetim maaşlan 

ve tahsisatları 49 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
29 Geçen sene düyunu 10 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
P. Lira 
30 Eski seneler düyunu 13 700 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
31 1932 malî senesi nihayetine ka

dar paket ziyaı tazminatından 
mütevellit karşılıksız borçlar 9 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
32 1715 numaralı kanunun 8 inci 

maddesi mucibince Cumhuriyet 
merkez bankasına verilecek itfa 

karşılığı 52 704 
REİS — Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu). 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 2 — Posta, telgraf ve telefon umu

mî müdürlüğü 1933 malî senesi masarifine kar

şılık olan varidat merbut (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (5 323 112) lira tahmin edil
miştir. 

B - CETVELİ 
F. Lira 
1 Posta, telgraf ve telefon hasılatı 5 044 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
2 İcar hasılatı 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
3 Satılacak eşya ve emval bedeli 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
4 Şirketlerden teftiş mukabili alman 9 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
5 Faiz 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
6 Ceza kesimi 3 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
7 Müteferrik hasılat 41 110 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
8 Fevkalâde varidat 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
9 Mülga varidat 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
10 Hazinei maliyeden yardım 215 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
( İkinci madde tekrar okundu ). 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 3 — Posta, telgraf ve telefon umu

mî müdürlüğü 1933 malî senesi ücretli memur 
ve müstahdemlerile nakil vasıtalan kadrolan 
merbut (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Masraf bütçesinin 25 inci faslının birinci 
ve ikinci maddeleri ile 27 nci faslından idaresi 
zarurî görülen hizmetler için kullanılacak üc
retli veya yevmiyeli müstahdemler kadrolan 
Nafıa vekilinin tasvibile tatbik olunur. 

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

MADDE 4 — Hastalıklarına mebni kısa 
müddetle vazifelerine devam edemeyen telgraf 
muhabere memurlarının yerlerinde veya mu
haberatın kesreti halinde nöbetleri haricinde is
tihdam edilen muhabere memurlarına idare 
encümenince tensip edilecek miktarda muvak
kat müstahdemler tertibinden yevmiye verilir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta

rihinden muteberdir. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini tayini esami ile reye 

arzediyorum. 
3 — 1/502 numaralı 1933 senesi muvazenci 

numaralı kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası 

REİS — Umumî bütçenin ufak bir noksanı 
kalmıştı. Encümen ikmal etmiştir. Bunları 
müzakere edeceğiz. 

BÜTÇE ENCÜMENİ RElSÎ HASAN FEH
Mİ B. (G-ümüşane) — Efendim, 1933 malî se
nesi muvazenei umumiye kanununun birinci mad-
desile Düyunu umumiye bütçesinde bir faslı ta
lik etmiştik. Hatırı âÜlerindedir. Düyunu umu
miye bütçesinde talik edilmiş olan fasıllardan 
195 inci faslm tahsisat rakamı (4 600 000) ola
caktır. Yine Düyunu umumiye bütçesinde 196 
numaralı faslın rakamı ( 8 810 000) lira ola
caktır. 

Maliye bütçesinin 140 inci faslının birinci 
maddesi, faiz, aciyo maddesi (15) bin lira ten
zil edildikten sonra madde (1 012 500) lira ola
rak kalacaktır ki faslın yekûnu (1 037 800) ola
caktır. Bunlar matbuun üzerinde tenzilât ifade 
eden rakamlardır. 

Maliye bütçesinin 169 uncu faslında bir lira 
vardı, buna (20 000) lira ilâve olunacaktır ki, 
bu (Düyunu umumiye komiserliği teşkilât, maaş 
ve masrafı) dır. 

Tapu bütçesinde 218 mükerrer numaralı bir 
fasıl açılacak, (iskândan müdevver muamelâ
tın tapu kayitlerini çıkarmak için istihdam edi
lecek muvakkat memurlar ücreti) namile açıla
cak olan bu yeni fasla (30 000) lira tahsisat 
konulacaktır. 

267 nci faslm birinci maddesi gümrük mu
hafaza vesaiti mubayaa maddesi ki zaten mev
cuttur, buraya 100 000 lira daha ilâve edil
miştir. 

472 nci fasıl, Adliye bütçesinin maaş faslı
dır, buraya Mahkemei temyiz raportörleri maa-
şatı mukabili olmak üzere ki bu maaşatı umu
miye faslıdır, zaten mevcuttur, (60 000) lira ilâ
ve edilmek suretile (5 016 504) lira olarak tas
hih edilecektir. 

Maarif bütçesinde vilâyetlerdeki âbidatm 
muhafazası masrafı namile 552 mükerrer bir fa
sıl açılacak ve buraya 50 000 lira tahsisat kay
dedilecektir. 

Yine Maarif vekâleti bütçesinde mevcut olan 
'askerî dersler muallim ücretleri faslma ki 

556 nci fasıldır, buraya 15 000 lira tahsisat da
ha ilâvje edilecektir. 

NaŞa bütçesinde yeniden açılacak Sivas - Er
zurum ve iltisaki demir yolu inşaati bilûmum 
ücret ye masarifi için mükerrer 587 nci fasla 
(4 100 Ö00) lira tahsisat konacaktır. Yine Nafia 
bütçesinde yeniden açılacak 596 inci fasla askerî 
fabrikalardan satın alınacak ray bedelleri için 
Devlet;demir yollan bütçesine yardım; olarak 
(150 000) lira tahsisat konulacaktır. Fasıl al
tındaki nota suda ilâve edilecektir: Bu parayı 
Devlet demir yollan kendi bütçesinde bir taraf
tan faali mahsusa irat, diğer taraftan masraf 
bütçesinde bu nam altında açacağı fasla tahsisat 
kaydeder. Bu suretle hizmetleri ifa edebilmek için 
bütçeye merbut (E) cetveline şu kayitler ilâve 
edilecektir. 

Maliye bütçesinde yapılacak tadilât 
169 uncu fasla Düyunu umumiye komiserliği 

teşkilâtı masarifi 552 inci mükerrer fasla vilâ-
yetlercîeki abidatın muhafazası masarifi. 587 nci 
fasla Sivas - Erzurum ve iltisak demir yollan 
inşaat ücretleri ve bilûmum masrafları. Bu kayit
ler de (E) cetveline ilâve edilecektir. 

Memurlaın icabeden teşkilât îcra Vekilleri 
heyeti kararile yapılsın, muvazene kanununun 
meriyejti hakkındaki maddesinden evvel bir mad
de ilâvesini encümeniniz rica ediyor. Maddenin 
metni şudur: 

«22 nisan 1341 tarih ve 649 numaralı kanuna 
bağlı cetvelde yazılı maktu kaydi kaldmlmıştır.» 

Busun esbabı mucibesini arzedeyim. Bu cet
vel hidematı vataniyeye ait cetveldir. Hidematı 
vataniye kanunlannm bir çoklarında yalnız 
verilecek maaş miktarlan ifade edilmiştir. 
Bunlar tahsisatı fevkalâde kanunu mucibince 
yüzde elli nisbetinde tahsisatı fevkalâde ilâ-
vesile tediye edilir. Burada işaret edilen ka
nuna bağlı bir cetvel vardır ki bunda maktu 
kaydi konmuştur. Bu kayit kaldıkça bunlara 
% 50 tahsisatı fevkalâde ilâvesi imkânsız oluyor. 
Halbuki bu cetvelde maaşlar 4 - 5 liradan baş
layarak azamî 20 - 25 lirya kadardır. Bunlara 
da tahsisatı fevkalâdelerini emsalleri gibi vermek 
daha muvafıktır. Bunun miktan iki, üç bin li
radan ibarettir. Hidematı vataniye kanunu mu

cibince i maaş almağa kesbi istihkak etmiş olanlann 
bir kısmına tahsisatı fevkalâde olarak % 50 
verilsin, bir kısmına - ki maaşlan en azdır - ve
rilmesin. Encümeniniz bunu doğru bulmadı ve 
Maliye vekili Beyle de mutabık kalarak bu fık
ranın kanuna dercini Heyeti Celilenize arza ka
rar verdi. 

Bu maruzatım tasvip buyurulduğu takdirde 
bütçenin masraf kısmı yani (A) cetvelinin ye
kûnu (170 474 794) liradan ibaret oluyor. Va
ridat yekûnu (170 477 000) lira olduğuna gö
re (2 206) lira farkla bütçeyi bağlamış olu
yoruz. Bu son arzettiğim tadilâtın devair üze
rine her daireye ait olan bütçe yekûnlanm ay-
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n ayrı tesbit eden cetvelini de riyasete takdim 
ediyorum. Okumasını arzu buyurursanız... (Kâ
fi, kâfi, muvafık sesleri). 

REİS — Efendim, posta telgraf bütçesi için 
rey vermeyen zevat var mı? Rey toplama mu
amelesi bitmiştir. 

Efendim, umumî bütçeye ait olarak encü
menin verdiği hulâsai izahatı da tensip buyu
rursanız okuyalım, heyeti umumiyesini reye 
koyalım? 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. ( Gümü-
şane ) — Reis Beyefendi, fasıl açıyoruz, tah
sisat koyuyoruz, fasılların yekûnunu tesbit 
ediyoruz. Heyeti celilenin her halde bir kararı 
olsun. 

Lira 
4 600 000 Nafıa bonoları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
8 810 000 Müdafaa bonoları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 100 000 Erzurum bonoları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
150 000 Ray bedeli 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Lira 

20 000 Maliyeye 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
30 000 Tapuya 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
Lira 

100 000 Gümrüğe 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
60 000 Adliyeye 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Lira 

50 000 Maarife 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
13 860 Riyaseti Cumhura 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Fasıllar tamâm mı Hasan Fehmi Beyefendi? 
BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. ( Gümü-

şane ) — Verdiğimiz cetvel tamamdır. Tenzi
lâtı da, ilâvesi de, yaniden açdan fasılları da 
tamamdır. Aynen zapta o cetvel geçsin. 

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanunu 
MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil daire

lerin 1933 malî senesi masraflan için merbut 
( A ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(170 474 794) liralık tahsisat verilmiştir. 

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

MADDE 20 — 22 nisan 1341 tarih ve 649 

numaralı kanuna bağlı cetvelde yazılı maktu 
kaydi kaldırılmıştır. 

REİS — Şimdi encümen reisi izahat verdi
ler (Kabul sesleri). Maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Kabul dedenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekil memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum efendim. 

4 — Yüksek mühendis mektebi 1930 senesi he
sabı katisine dair yapılan mutabakat beyanna
mesi hakkında 3/318 numaralı Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresile Yüksek mühendis mekte
binin 1930 senesi hesabı katisi hakkında 1/284 
numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası fil 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Yok sesleri). Maddelere geçilme
sini kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Yüksek mühends mektebinn 1930 malî senesi 
hesabı katî kanunu 

MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebnin 
1930 malî senesi masarifi bitişik (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere (340 780) lira (31) kuruştur. 

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

MADDE 2 — Mezkûr mektebin 1930 senesi 
varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üzre 

(449 091) lira (47) kuruştur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 —1930 senesi içinde sarf olunama-

yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelin
de ayn bir sütunda gösterildği üzere (98 989) 
lira (69) kuruştur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarhinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Nafıa ve
kili memurdur. 

[1] 205 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edlmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

5 —- Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1930 senesi hesabı kedisine dair yapılan 
mutabakat beyannamesi hakkında 3/315 numa
ralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresüe Hu

dut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1930 
senesi hesabı kedisi hakkında 1/361 numaralı 
kanun lâyihası ve Divanı, muhasebat encümeni 
mazbatası fi] 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? (Yok sesleri). Maddelere 
geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 
1930 malî senesi hesabı katî kanunu 

MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1930 malî senesi masarifi bitişik 
(A) cetvelinde gösterildiği üzere ( 1 114 016) 
lira (98) kuruştur. 

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

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 1930 se
nesi varidatı bitişik (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (1 369 404) lira (94) kuruştur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1930 senesi içinde sarfolunma-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelinde 
ayrı bir sütunda gösterildiği üzere (106 071) 
lira (2) kuruştur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

6 — Evkaf umum müdürlüğünce liursadetki 
asrı kaplıcalar şirketinden satın almaca!; 16 OOO 
lirahk hissi M nedi hakkında 1/67i numaralı ka
nun lâyihası ve Hülçe encümeni mazbatası fil 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-

fl,2] 206, 200 numaralı medbueılar zaptın 
s o n una m erb u 11 ur. 

teyen var mı efendim? 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA MÜKERREM 

B. (İsparta) — Müstaceliyetle müzakeresini tek
lif ediyoruz. 

REİS — Müstacelen müzakeresini teklif edi
yorlar. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri). Maddelere ge
çilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğünce Bursada asrî kap
lıcalar şirketinden satm alınacak 16 000 liralık 

hisse senedi hakkında kanun 

BİRİNCİ MADDE — 1078 numaralı kanun 
mucibince Evkaf umum müdürlüğünün yüz bin 
lira ile müessis ve hissedar bulunduğu Bursa 
kaplıcaları Türk anonim şirketinin yeniden çıka
racağı hisse senedatından on altı bin liralık his
se senedinin daha mubayaası için Evkaf umum 
müdürlüğüne izin verilmiştir. 

Bu on altı bin lira Bursada nakit ile istibdal 
edilecek mahaller bedelinden temin edilinceye 
kadar diğer vilâyetlere ait icarei vahideli mahal
ler satış bedelinden tavizen tesviye olunur. 

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

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü 
icraya Başvekil memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize arzediyorum. 

Umumî bütçe için rey vermeyen var mı 
efendim? 

7 — Filyos - Ereğli hatlı ile Ereğli limanı
nın, yapılması hakkında 1/661 numarah kanun 
lâyihası ve Nafıa ve Bülce ene Hm evleri, mazba
taları fi] 

SÜLEYMAN FİKRİ B. (Mersin) — Muh
terem arkadaşlarım; bu gün çok büyük bir sevinç 

ve sarsılmaz bir ümit içinde Cumhuriyetin 
feyizli nimetlerine ezelden inanmış olduğumu 
huzuru âlinizde tekrarlamak istiyorum. 

Cümlemizin malûmudur ki Osmanlı idaresi 
bizlere bakımsızlıktan harap olmuş bir ülke 
bırakmıştı. Yalnız haraplığı ile de kalmamış, 
üzerinde bin bir hain nazarların bağlandığı 

fi 1 202 numarah matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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mühim noktalar da mevcut olduğu halde. 

Yalnız bu da değil. İstiklâlini kaybetmiş ve 
kıymetli menabiinden daima ecanip istifade 
eder esir bir yurt halinde. 

Büyük Türkün saçtığı kuvvetli ışık, bu 
yurdun üzerinden o kara bulutların hepsini, 
hepsini attı ve aziz ülkenin sakinlerine esir 
değil, hürsünüz; kaba değil medeniyeti ya
ratanlarsınız, terakki ve ümrandan mahrum 
değil, bunların hepsine elyaksmız dedi ve her 
gün birer birer bu nimetleri verdi. Aziz Cum
huriyeti verdi. Cumhuriyetin bu memlekete, 
bu millete irfan, içtimaiyat, iktisadiyat, zi
raat ve ümran sahalarında verdikleri nimetleri 
burada sayacak olursam, hayli kıymetli vakit
lerinizi gasbetmiş olurum. Hem ne hacet, he
pimizce ve herkesçe malûm bir hakikat değil 
midir? 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi müzakere 
edilecek ve şüphesiz bir kaç dakika sonra yük
sek tasvibinize mazhar olacak olan Filyos -
Ereğli hattı ve Ereğli limanı hakkındaki bu 
kanun lâyihasının bu memlekete, aziz milleti
mize temin edeceği faide milyonlar, milyarlar 
ifade edecektir. Bu kadar üyük ve bu kadar 
azametlidir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bu kanunla memleketimizde ilk olarak, li

man yapılması müsaadesini, memleketi yüksek 
bir bilgi ve büyük bir feragatle idareye ça
lışan Hükümetimize veriyoruz. Bu çok hayırlı 
işi düşünen ve yapacak olan ve muvaffakiyet
le yapacaklarında asla şüphemiz olmayan Hü
kümeti tebrik ve takdir etmemek cidden vic
dansızlık olur. 

Şunu da saklayamıyacağım. Gönlüm ve 
gözüm bu kanunun bir maddesindede Mersin 
limanı için bir tahsisat görmek istiyordu. Gö
remediğimden çok müteessir oldum. Arkadaş
larım, Mersin, Akdenizin kıyısmda cenubî 
Anadolunun çok mühim bir prrlantasıdır. Te
rakki ve ümrana çok müsaittir. Limansızlık bu 
terakki ve ümrana çok mâni olduğu gibi, 
her sene yüz binlerce liralık millî servet te 
frrtmalan yüzünden denize dökülmektedir. 

Ergani hattı Mersinin iktisadî ehemmiyeti
ni bir kat daha artıracaktır. Çok zengin olan 
bakır madenlerimizden iyi istifade edebilmek-
liğimiz, Mersinde limanm mevcudiyetile kaim 
olacaktır. 

Mersin; 10 - 15 vilâyetimizin ithal ve ihraç 
iskelesidir. Hinterlandı o kadar geniştir. 

Muhterem arkadaşlarım, hal böyle olmakla 
beraber memleketin âli menafimi çok iyi gören 
ve yüksek bir vukufla memleketi iyi idare eden 
İsmet Paşa Hükümetinin ufak bir imkân buldu
ğu zaman, belki de önümüzdeki sene içerisinde 
Mersin limanı işini de halletmiş olacaklarına ka
tı bir kanaatim mevcut olduğundan teessürleri
mi derhal izaleye çalıştım. 

Hükümetimize kolaylıkla ve muvaffakiyetle 
bu çok hayırlı işin becerilmesini dilerken çok 
muhterem ve kıymetli Nafıa vekilimizin de Mer
sin limanı hakkındaki tertibat ve düşüncelerini 
öğrenmek istiyorum. 

NAFIA VEKİLİ HİLMİ B. (Adana) — Efen
dim, Süleyman Fikri Bey arkadaşımız inşası me
zuniyetini huzuru âlinize getirdiğimiz Filyos - E-
reğli hattı ile Ereğli limanmın iktisadî ehemmi
yetini tebarüz ettirirken, haklı olarak Mersin li
manına da temas buyurdular. Mersin limanına 
müntehi olacak şebekelerin itmamından ve Er
gani madeninin yakın bir atide işlemesi emri 
vaki halini almış olmasından dolayı Mersin lima
nının inşası bir lüzumu âcil halini almıştır. Bi
naenaleyh tebarüz ettirdikleri ehemmiyete Hü
kümet te aynen iştirak ediyor. Ereğli limanmı 
Filyos - Ereğli hattından gayri kabili infikâk 
bir cüz addettiğimiz için hatla beraber gtirdik. 
Bütün temennimiz; yakmda Mersin limanmın 
inşası için de huzuru âlinize bir lâyiha takdim 
etmektir (Bravo sesleri, alkışlar). 

REİS — Başka söz isteyen var mı? Madde
lere geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Maddelere geçilmiştir. 

Filyos - Ereğli hattile Ereğli limanının inşasına 
dair kanun 

MADDE 1 — Filyos istasyonundan başlaya
rak Zonguldak tariMle sahili takiben Ereğliye 
müntehi olmak ve inşaatına başlanmasından iti
baren en çok dört senede ikmal edilmek üzere 
normal genişlikte bir demiryolu inşası için 
20 000 000 liranın ve kezalik inşaatına başlan
masından itibaren en çok altı sene zarfında ik
mal edilmek üzere Ereğli limanının inşası ve teç
hizatı için 10 000 000 liranın sarfına mezuniyet 
verilmiştir. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — İkinci satırda (tarik
le) kelimesi yerine (yolile) kelimesinin konması
nı teklif ederim. 

REİS — Bu tashihi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddedeki işler için 
her sene tediye edilecek miktarın o sene Nafıa 
bütçesine konmak üzere gelecek senelere sari 
taahhütlere girmeğe ve vadeleri inşaat müddet
lerine bağlı olmamak ve resülmali bu miktarları 
geçmemek üzere icabında Ziraat bankası kefale-
tile bono ihracına mezuniyet verilmiştir. 

Bu bonolara kefil olmak hususunda Ziraat 
bankası hakkı takdirini kullanır. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — (Tediye edilecek) ke
limesi yerine (ödenecek) kelimesinin ve (ihracı
na) yerine (çıkarılmasına) kelimesinin konulma
sını teklif ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat) — (Resul-
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mal) yerine (ana para) densin. 

EBÎS — RÜŞTÜ Beyin teklifini, yani (tedi
ye edilecek) yerine (ödenecek) kelimesinin kon
masını kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

(İhracına) kelimesinin yerine ( çıkarılması
na ) kelimesinin konmasını reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler .. Kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REtS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reye arzediyorum. Evvelki lâyihalara rey verme
yen zevat var mı? 

Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur. 
8 — Samsun sahil demiryolunun Hükümet

çe satın alınmasına ve tunun için Maliye vekâle
ti 1932 senesi bütçesinde 130 000 liralık müna
kale yapılmasına dair 1/642 numaralı kanun lâ
yihası ve Nafıa encümeni nıazbatasile Samsun 
sahil demiryolları 1933 senesi bütçesi hakkında 
1/686 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encüme
ni mazbatası [1] 

BÜTÇE E. N. MÜKERREM B. (İsparta) — 
Bu lâyihanın müstacelen müzakeresini teklif 
ediyoruz. 

REÎS — Efendim, bu lâyihanın da müstace
len müzakeresi teklif ediliyor. Bu teklifi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı efendim? (Yok sesler). Maddelere geçilme
sini kabul edenler . . . Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Samsun sahil demiryollarının Devlete maledil-
mesi ve Devlet demiryolları ve limanlan işletme 
umum müdürlüğünce işletilmesine dair kanun 

MADDE 1 — Tasfiye halinde bulunan Sam
sun sahil demiryolları şirketinin Hazine ve Dev
let demiryolları idaresinden maada hissedarla-
nna verilmek üzere tasfiye heyeti namına 
130 000 liranın tesviyesile mezkûr şirketin malı 
olan demiryolu hattı ve teferruatı ve işletmeğe 

fi] 203 numaralı matbua zaptın soruma bağ
lıdır. 

müteâllik demirbaşlara! Devlete maledilmesine 
ve b$. şirket tarafından Hazine kefaletile istik
raz ejiüip Hazinece ödenen 376 626, 50 lira ile 
şimd^e kadar işleyen faizinden şirketin ibrasına 
mezuniyet verilmiştir. 

Hariçteki hissedarların elinde bulunan devir 
görmemiş hisse senetleri, ihraç kıymetleri üze
rindeki, devir görenler de müessislerden satın 
alınan hisse senetleri nisbetindeki fiatlarla alı
nır. ı 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı 
efenejim? (Yok sesleri). Maddeyi kabul eden
ler . .i. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MJADDE 2 — 1932 malî senesi Maliye vekâ
leti bütçesinin 140 rncı faslmm birinci faiz ve 
acyo [maddesinden 130 000 lira tenzil edilerek 
mezkur bütçede (Samsun sahil demiryollan şir
ketinin satrn almacak hisse senetleri) namı al
tında açılan 178 inci fasla fevkalâde tahsisat 
olarak konulmuştur. 

RJJŞTÜ B. ( Bursa ) — Efendim, bu mad
denin; ikinci satırındaki ( tenzil edilerek ) ke
limeleri yerine ( indirilerek ), sonra üçüncü 
satmada ( namı altmda ) yerine ( admda ) 
kelimesinin konulmasını istiyorum ( Muvafık 
seslem ). 

REÎS — Bu teklifi kabul edenler... Etme
yenle^... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul ejdihniştir. 

MJADDE 3 — 15 nisan 1933 tarihinden iti
baren Devlet demiryollan ve limanlan idaresi 
tarafından işletilmekte olan bu hattın vari
dat te masrafları mezkûr idare bütçesinin 
taalluk ettiği tertiplerine maledilir. Bu demir
yolunun idare ve işletmesinde, varidat ve mas
rafının tahsil ve tediyesinde ve açıkta kalacak 
memurlarına verilecek tazminat ile sair hu
suslarda Devlet demiryollan ve limanları iş
letme umum müdürlüğünde hükmü geçen mev
zuat tatbik olunur. 

1033 malî senesinde dahi yukandaki fıkra
larda! yazılı esaslar cari olur. Mezkûr hattm 
1933 İmalı senesi memur ve müstahdemleri ile 
nakil} vasıtalan kadroları Nafıa vekilinin tas
diki Jle tatbik olunur. 

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

MjADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MjADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Mjaliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

RJ5İS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... {Kabul edilmiştir. 

layihanın heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize arzediyorum. 

312 
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Efendim, gümrük muamelâtı hakkındaki 

lâyihanın Maliye, İktisat, Ziraat, Gümrük 
encümenlerine taallûku vardır. 

Bu encümenlerden mürekkep bir muhtelit 
encümen teşkilini riyaset eeklif ediyor. Müna-
nasip görürseniz bu dört encümenden üçer ze
vat intihap ederek bir muhtelit encümen teş
kil edelim. 

Bu muhtelit encümenin teşkilini tensip eden
ler... Etmeyenler... Tensip edilmiştir. 

Her encümenden üçer zevat ayrılmasını ka-
ul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanu
nuna (233) zat, kabul etmek suretile rey ver
miştir. Kanun (233) reyle kabul edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğünce BursadaM asrî 
kaplıcalar şirketinden satm almacak 16 000 
liralık hisse senedi hakkındaki kanuna (195) 

zat kabul etmek suretile rey vermiştir. Kanun 
(195) reyle kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1933 malî senesi bütçe kanununa (205) zat ka
bul etmek suretile rey vermiştir. Kanun (205) 
reyle kabul edilmiştir. 

Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli limanmm in
şasına dair kanuna (185) zat kabul etmek su
retile rey vermiştir. Kanun (185) reyle kabul 
edilmiştir. 

Samsun sahil demiryollarının mübayaasile 
işletilmesinin Devlet demiryollarına teslimi hak
kındaki kanuna (181) zat kabul etmek sure
tile rey vermiştir. Kanun (181) reyle kabul 
edilmiştir. 

Yarın saat 14 te toplanılmak üzere inikada 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,10 

1 9 3 3 senesi ınuvazenei u m u m i y e kanununa veri len reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. ' 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

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

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 233 

Kabul edenler : 233 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 83 
Münhal 1er : l 

/ Kabul edenler J 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

i Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

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

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B 
Dr. Rasim Ferit B» 
EsatB. -
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri Bs 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

- 3 1 3 -
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Çankırı 

Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. ^ ' 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr, Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkr Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

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

Giresun 
Hakkı Tank B. 
îhsan Pş. 

Kâzını B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B 

Hakâri 
ibrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Alâettih Cemil B. 
tbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettiıı Karamürsal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraeoğlu Şükrü B. 

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

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. îü*»»* 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. W « 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

iKayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tjevfik B. 
Sait Azmi B. 

•İf ırklar eli 
İMemet îfahit B. 
^Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
İLûtfi MJifit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
tbrahim - Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
ISalâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B, 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
tbrahim B. 
İMemet B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
lAbdülmuttalip B. 
[Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B; 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
İTahir B. 
İTurgut B. 

Maraş 
İMemet B. 
İMitat B. 

Mardin 
Ali Rizla B. 

Mersin 
İFerit Oelâl B. 

Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Mus 
Hasan Reşit B. 
Nakt B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. ; 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

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

Şebin Karahisar 
tsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Nazım B. 
Resai B. 



Trabzon 
JDaniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 
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Urfa 
Ali Saip B. 
Behçet B. 
M. Emin B. 
Eefet B. 

Van 
Hakkı B. 

Münip B. 
Yozgat 

Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Süleyman Sırrı B. 
Zonguldak 

Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

* Ankara 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. fW' v\ 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Haoim Muhittin B. 
zun) 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. A.) 

Büecik 
îbrahim B. 
Salih B. ;> 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun)] 
Falih Rıfkı B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmet B. (Mezun) 

Denizli 
Emin Aslan B. 
İMazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Elâziz 
Şevket B. 

Erzurum 
Aziz B. 
[Necip Asım B. 

İstanbul 
lAkçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. (V.) 
[Halil Etem B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
İHalil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
[Mahmut Esat B. 

Kars 
[Muhittin Pş. 

(Me-IMemduh 

Kastamonu 
Halil B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
(Reşit B. 

Kırklareli 
|Dı\ Fuat B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Konya 
Kâzım B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
İMuhlis B. (V.) 
Rasim B. (Mezun) 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
İMahmut Nedim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Memet Sabri B. (Mezun) 
[Refik Şevket B. 
[Yakup Kadri B. 

Maraş 
lAbdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
lAbdürrezzak B. 
İrfan Ferit B .(î. Â.) 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 

lYunus Nadi B. ( 
Muş 

Kılıcoğlu Hakkı B. 
Niğde 

(Halit Bt ı\ 
Ordu 

[Ahmet İhsan B. 
Rize 

Hasan Cavit B. 
Samsun 

Emin B. 
Sürt 

İHalil Hulki B. 
[Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
[Necmettin Sadık B. 

Tekirdağ 
[Faik B. •'" 
İMahmut Rasim B. 

Tokat 
[Hüsnü B. " , * T 
Mustafa Vasf i B. (Mezun) 
Süreyya Tevfik B. ( Me-
|zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
[Hasan B. (Rs. V.) 

Zonguldak 
[Celâl Sahir B, 
Ragıp B. : 
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l i ra l ık hisse senedi h a k k ı n d a k i k a n u n a ver i len r ey l e r in neticesi 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 
317 
195 
195 

O 
O 

121 
1 

Kabul edenler 

Adana 
Ali Münif B. 
Arııkoğlu Damaı P>. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B, 
Ruşen Eşref B. 

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asını B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Talisin B. 

Balıkesir 
ibrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffor B. 

Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri Bi 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Israail Kemal B. 

Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edime 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
^eref B 

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

Erzincan 
lAbdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 

Dr. Ahmet Fikri B. 
[Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
İNafiz B. 

Eskişehir 
jAlioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. . j 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel ''• 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. ibrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
[Iayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B, 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

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

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B, 
Mükerrem B. 
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Kars 

Baha Tali B. 
Faik B 1 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasa Fehmi B. ' 
Refik B. 
Velet B. 

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

ç Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 

[Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. . 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
[Hakkı B. 
İbrahim B. 
(Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
JAbdülmuttalip B. 
JTalât Haşim B, 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
[Osman B. 
İTahir B. 

Mersin 
İFerit Celâl B. 
Hamdi B. 
[Süleyman Fikri B. 

Muğla 
İDr. Hüseyin Avni B. 
INuri B.-

Muş 
Naki B. 4 

Ordu 
Hamdi B. 
İRecai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
İAtıf B. 
[Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
|Memet Hacıyunus B. 
Rüşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

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

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
pjazıın B. 
Resai B. 

Trabzon 
[Daniş B, 
Halil Nihat B. 
pjebizade Hamdi Ö. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Behçet B. 
M. Emin B. 
pefet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
lAhmet Avni B. 
Lihmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
fesat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

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

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
|Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
[Enver B. 
Hacim Muhittin B. ]l 

Kâzım Pş. (Rs.) 
Bayazıt 

Bayraktaroğlu Halit B. 
(I. A.) 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Menin) 
Falih Rıfkı B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. | 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (Mezun) 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
İMazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
İYusuf B. 

I Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B, 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
ffusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Oümüşane 
Hasan Fehmi B. 
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İstanbul 

Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rama B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 

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

Kars 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Halil B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. (Mezun) 
Recep B. 

Malatya 
|Dr. Hilmi B. (Mezun) 
ismet Pş. (Bş. V.) 
İMahmut Nedim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Memet Sabri B. (Mezun) 
[Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
|Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. (Mezun) 
Memet B. 
[Mitat B. 

Nuri B. "" < 
Mardin 

Abdürçezzak B. 
Ali Rıia B. 
îrfan f erit B. (î. Â.) 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 

lYunus Nadi B. 
Muş 

Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B, 
İFaik B; 
Galip B. 
İHalit Bf. v" 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
İsmail B. 

Rize 
[Esat B^ 
[Hasan Cavit B. 

| Samsun 
Emin ij. 
Etem Ö. 

Siirt 
İHalil Hulki B. 

İMahmut B. 
Sinop 

İbrahim Alâettin B. 
[Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas i 
jNecmettin Sadık B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
[Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. (Me
zun) 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
[Ali Şeydi B. 
[Hasan B. (R. V.) 

Yozgat 
[Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir Bs 
Ragıp B. 

Posta telgraf ve telefon umum müdürlüyü lf>33 mail senesi hütçe Jtamınuna 
verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ali Münif B. 
ArUkoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 

Aza adedi ı-, 317 
Reye iştirak edenler : 205 . 

Kabul edenler : 205 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler v 111 
Münlîaller : 1 

/ Kabul edenler J 

tzzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 

Rıza Nişari B. 
Yaşar Ö. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
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Antalya 

Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
îsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Btçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakla B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B.v ' 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B, 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çanktrt 
Mustafa AbdülhalikB. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Earamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

Nabi Rıza B. 
Denizli 

Yusuf B. 
Diyarbekir 

Zekâi B. 
[Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
[Şakir B. 
Şeref B. 

Elâzız 
lAhmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
ibdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
|Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
|Şahin B. 

Giresun 
thsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
llbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
tbrahim Tali B. r**p* 

Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
İMitat B. 
Sadettin Rıza B. 
[Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B» 

İzmir 
Halil B. 
|Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
[Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
[Saraçoğlu Şükrü B. 

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

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. TO** * 
Memet Nazif B, 
[Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. "j(!v ' 
[Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B4 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazım B. 

Kocaeli 
Ali B. 
tbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
İReşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
İKâzım Hüsnü B. 

İMustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

|Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Kani B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. ^ s r 

Muş 
Naki B. 

I Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Reeai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. r 

Atrf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

- 3 1 9 -
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Siirt 

Halil Hulki B. 
Sinop 

Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

Ziyaettin B. 
Şebin Kardhisar 

İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B, 

Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif Bİ 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saıp B. 
Behçet ÎB. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Münip B. 
Yozgat 

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

Zonguldak 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Reye iştiark etmeyenler 

Adana 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 

Ankara 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

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

Artvin 
Memet Ali B. (1. Â.) 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. (Me
zrun) 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. A.) 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
[Falih Rıfkı B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 

|Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
[Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
îsmet B. (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Elâziz 
|Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
İCafer B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

M. Nuri B. 
Giresun 

[Hakkı Tank B. 
İstanbul 

Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
AH Raba B. (V.) 
Dr. Rejfik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Salâh Cimcoz B, 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 

Kars 
[Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Halil B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
|Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Tahsin! B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) ? 
Rasim B. (Mezun) 
Recep B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Memet Sabri B. (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
|Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
A-bdürrezzak B. 
trfan Ferit B. (1. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kıhcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 
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Ordu 
Ahmet îhsan B. 

Samsun 
Emin B. 

Sürt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim AıUtettin B. 

Yusuf Kemal B. (V.) 
Sıva* 

Necmettin Sadık B. 
Şebin Karahüar 

Sadri Maksudi B. 
TeMndağ 

Cemil B. 
Faik B. 

Mahmut Rasim B. 
Tokat 

Mustafa Vasli B 
zun ) 
Süreyya Terfik B. (Ke 
zun) 

Trainon 
Ali Şeydi B. 

Hasan B. (Ra. V.) 
Yozgat 

( Me-Avni Doğan B. 
ZoMgmüdok 

Celâl Sahir B, 
Esat B. 
Bayıp B. 

Ftttyos - Ereğli hattile Ereğli l imanıma inşasına dair kanuna 
verilen reylerin neticesi 

( Kanım kabul edilmiştir.) 

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

Afyon Karahisar 
Itzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
tsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Rıfat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numarn B. 

Artvin 
Asım 8 . 
Memet Ali B 

Aza adecö : 317 
Reye iştirak edenler : 185 

Kabul edenler : 185 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmeyenler 131 
Münhaller : l 

/ Kabul edenler J 

Aydın 
Fuat .Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
tbrahim Yürük B. 
tsmail Hakkı B. 
Memet Caarit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
îVasfi Memet B. 

Bayamt 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Büttdk 
Hayrettin B. 

Baht, 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 

Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırt 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B 

Çorum 
tsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Demeli 
Dr. Kâzım B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

Zülfü B. 
Edirne 

Faik B. 
Hasan Bayın B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

El&tit 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. ' 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Er/mrum 
Asım B. 
Dr. Aitmat Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Esrin B. 

- 3 2 1 -



İ : 57 23-5-1933 C : 1 
Gazi Antep 

Nuri B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Alâettin Cemil B. j 
İbrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. r 

Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

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

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
tbrahim B. 
Kemal Turan B. 

İMükerrem B. 
Kars 

[Baha Tali B. 
İFaik B. 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
lAli Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Befik B. 
IVelet B. 

Kayseri 
[Ahmet Hilmi B. 
Uhmet Tevfik B. 
iSait Azmi B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
[Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
[Kâzım Hüsnü B. 
İMustafa B. 
IMustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İHakkı B. 
tbrahim B. 
İMemet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Manisa 
İDr. Saha B. 
Kani B. 
'Osman B. 
İTahir B. 

Mersin 
İFerit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
İDr. Hüseyin Avni B. 
İNuri B. 

Muş 
Naki B. —*^7 

Ordu 
İHamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
[Şevket B. 

Rize 
lAli B. 
Utıf B. 
fesat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
İEmin B. 
[Memet Hacryunus B. 
Ruşeni B. 
IZühtü B. 

Sinop 
l'Hulûsi B. 

Stvas 
İsmail Memet B. 
Re W B. 
Rasim B. 

İRemzi B. 
Şemsettin B. 
Kiyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
I Tokat 
piazım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
[Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
[Ali Saip B. 
[Behçet B. 
plemet Emin B. 
[Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
LMünip B. 

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

Zonguldak 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragrp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 

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

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

Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
İMuslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B 
Rasıh B. 

Aydın 
Adnan B. 

Dr. Reşît Galip B. 
Dr. Maahar B. 

Balıkesir 
Ali ^uuri B. (Mezun ) 
'Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (Reis) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I. Â.) 

Büecik 
İbrahim B. 

3 2 2 -

Salih B. (Mezun) 
Bolu 

Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
[Naci Pş. 
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Çanakkale 

Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çarıkın 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismet B. (Mezun) 

Benizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
Münir B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
İAhmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. (V.) 
(Halil Etem B. 
[Hasan Vasıf B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
[Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
[Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

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

Kırşehir 
Flâzim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya R. 
Ragıp B. 

İSırn B. 
Konya 

Uımet Hamdi B. 
Kâzım B. 

Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. (Mezun) 
Reoep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 

)|lsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Memet Sabri B. (Mezun) 
(Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
|Yakup Kadri B. 

Maraş 
\bdülkadir B. (Mezun) 

Mitat B. 
Nuri B. 
[Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
îrfan Ferit B. (I. A.) 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 

palip B. 
]Halit B. (Mezun) 

Ordu 
İAhmet ihsan B. 

Bize 
lAkif B. 
İFuat B. 
İHasan Cavit B. 

Samsun 
Etem B. 

Siirt 
İHalil Hulki B. 
İMahmut B. 

Sinop 
Itbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
İNecmettin Sadık B. 

Tekirdağ 
[Cemil B. 
Faik B. 
[Mahmut Rasim B. 

Tokat 
[Hüsnü B. 
Mustafa Vasf i B. (Mezrun) 
[Süreyya Tevfik B. ( Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Yozgat 
|Avni Doğan B. 

Zonguldak 
ICelâl Sahir B. 
Esat B. 
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Samsun sahil demiryolunun Hükümetçe satın alınmasına ve bunun için Maliye 
vekaleti 4032 senesi bütçesinde i:H> 0 0 0 liralık münakale yapılması ve 
Samsun sahil demir yolları 1033 senesi bütçesi hakkındaki kamına verilen 

reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir j 

Adana 
Ali Münif B. 
Arıtkoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
tzzet B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

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

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak 

Kabul 
edenler : 181 
edenler : 181 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler ; 0 

Reye iştirak etmeyenleri : 135 
Münhaller : 1 

/ Kabul 

Muzaffer B. 
pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
îhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
1 Burdur 
Mustafa Şeref B 

Bursa 
L\saf B. 
ÖBakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rifat B. 

Rüştü B. 
Cebelibereket 

Hasan Basri B. 
ibrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

edenler J 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edime 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şerci' B 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazı Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
îhsan Pş. 
Kâzım B. 

Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Alâettin Cemil B. 
İbrahim Tali B 
Hamdi Mustafa B. 
Elayrullah B. , 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

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

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

Kars 
Baha Tali B. 

324 
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Faik B. 
Memet Nazif Bi 
Ömer KâmilsBi 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hîlmt B. 
Ahmet TevförB. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Şalâhattin B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B; 
Mustafa - LûtfT B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

[Tevfik FHâsrtrB. 
Kütahya 

İHakkı B. 
[İbrahim B. 
Memet B. 
Ömer DaıwfcBî 

Utiatya 
Abdülmutt»UpjB. 

Manisa 
Dr. Saim & 
Kani B. 
Osman B. 
İTahir B. 

İHamdi B. 
[Süleyman Fikri Bi 

Muğla 
|Dr. Hüseyin AvniBi 
Nuri B. 

Muş 
Naki B 

Ordu 
fHamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

|Şevket Bi 
Bim 

[Ali B. 
lAtıf B. 
Esat B. 

Samsun* 
Dr. Asım B. 
jEtem Ş. 
Memet Htapımas B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B* 

Sinop 
Hulusi Bı. 

Sivas 
ismail Memet B. 

[Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
ŞemsettiroBs 
Ziyaettin B. 

Şebin Kar ahum-
tsmail B. 
[Vasfi Raşit B. 

JWcitâa£ 
Celâl Numfts 

I Tok* 
Hüsnü BV 
Nâoım B; 
Resai B. 

T.rab*s*< 
İDanif B. 
Halil N i h a i m 
bfeüiudafjHnıâtJ^ 
Raif B. 
SüOefjwuı.SteL>Bb 

[Aliâftipra. 
[Behçet B. 
(Memet Emin.B. 
Kef et B: 

Yan 
Hakkı B., 
İMünip B. 

Y**gok 
[Ahmet Avıri; B; 
[Ahmet Cevdet B. 
İHamdi B> 
I Zonguldak* 
Halil B. 
[Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Adnan B. 

Dr. Reşit Galip B. 
|l)r. Mazhar B. 

Balıkesir 
[Ali Şuuri B. (Mezun) 
Hacim Muhittin.B. (Mfr-
|zun) 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayasnt 
JBayraktaroğlu Halit B. 
(t. Â.) 

Bilecik 
|Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B„ (Mezun) 

Bolu 
|Cevat Abbas B. (Mezun) 
Palih Rıfkı B. 
(Şükrü B. 

Burdur 
[Halit B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 

(Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
|Naci Pş. 

ÇanaklçaU 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. ^ > 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
tsmet B. (Meaun) 
Münir B. 

DenitU 
Dr. Kâzım B. 
|Emin Aslan B. 
Haydar Rüstti B. 
İMazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

[Yusuf B. 
Diyarbekk 

bekâi B. (V.) 
I Elâni* 
(Memduh Şevket B. 
| Erzincan 
Saffet B. 

Eraurum 
lAziz B. 
[Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 
| Gazi AnUp 
Kılıç Ali B. 
I Giresun 
[Hakkı Tank B. 
I Gümûseme 
[Hasan Fehmi B. 
I İstanbul 
lAkçuraoğlu Yusuf B. 
(Ahmet Hamdi B. 
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Ali Rana B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Eteni B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B, 

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

Kars 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

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

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. (Meaun) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Memet Sabri B (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
(1. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

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

Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Akif B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Mahmut B. 
Sinop 

İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Kardhisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. (Meaua) 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Hasan B. (R. V.) 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Ragrp B. 

T. B. M. M. Matbaan 



Sıra No 201 
Posta, telgraf ve telefon umumî idaresinin teşkilâtı hak
kında I 622 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelat miidiirlüğii 20-IV-1933 
Sayı 6/7/25 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Posta ve telgraf ve telefon umumî idaresi teşkilâtı hakkında Dahiliye vekâletince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince IO-IV-933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibe ve kadro cetvellerde birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Madde l — Malûm olduğu üzere posta işleri nakliye işlerinin intizamı ve vesaiti nakliye

nin mebzuliyet ve mükemmeliyeti nisbetinde r. azharı intizam olur. 
Nafıa vekâleti ise memleketin yollarını, limanlarını , Şimendiferlerini yedi idaresinde bulun

durmak münasebetile postanın bu yoldaki ihtiyaçlarına daha kolay ve daha seri bir surette 
cevap verebilecek mevkide demektir, liususile gerek Nafıa vekâletinin gerek Posta Telgaf 
müdüriyeti umunıiyesinin vezaifinden bir kısmı mühimmini teknik işler teşkil etmek itibarile 
Posta ve Telgrafın Nafıa vekâletinden bu noktada da kıymetli istifadeler temin etmesi tabidir. 

Posta ve Telgrafın şahsiyeti lıükmiyeyi haiz bir idare olmasına gelince : Posta ve Telgraf 
resmi bir Devlet müessesesi halinde kalıp hareket ve faaliyetini muayyen usullerle muayyen 
bir sahaya lıasretmek mecburiyetinde bulundukça kendisinden beklenilen terakki ve inkişafı 
temine kadir olamıyaeağı izahtan müstağnidir. Halbuki onun için velev nisbî olsun bazı serb st 
ve ticari teşebbüs haklan tanındığı ve mukarrerat ve muamelâtında da o haklarla münasip 
kolaylıklara nıazhar kılındığı takdirde bir taraftan sahai faaliyetini diğer taraftan menabii 
varidatını arttırarak kendine yep yeni ve feyizli bir hayat temin etmiş olacağına şüphe yoktur. 

Şahsiyeti hükmiyeyi haiz olması ^a bu mülâhazalardan dolayı istenilmektedir. 
Madde 2 — Bu maddeye mütedair esbap birinci maddenin ( Şahsiyeti hümiye ) fıkrası 

için yazılan esbabın aynıdır. 
Madde 3 — İdare emvalini muhtemel her türlü zarar ve tecavüzden ve memurin hukukunu 

halelden vikaye mülâhazasıdır. 
Madde 4 — Teşebbüslerine vüsat ve ticarî bir hususiyet verecek olan idarenin vaziyeti 

hesabiyesini daima göz önünde tutarak yapacağı her hangi bir işten kâr mı veya zarar mı 
ettiğini bilmesi hareketi atiyesini de ona göre tanzim etmesi noktai nazarından elzem bir key
fiyet olduğu ve binaenaleyh muhasebesinin de kendisine bu netayici her vakit toplu bir su

rette gösterebilecek bir şekilde tutulması lüzumu derkâr olduğundan bu maddeye de bunun 
için lüzum görülmüştür. 
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Madde 5 — Memurların tayin ve tahvilleri bugün dahi aynı şekilde yapılmaktadır. 
Madde 0 — Mülhak bütçe ile idare olunan her dairede olduğu gibi I\ T. T. İdaresinin de 

muamelâtını tanzim ve murakabe için böyle bir encümeni olması tabiî addedilmiş ve başmü
dürlüklerde birer encümen bulundurulması da umumî idarenin tali işlerle işgal edilmesine 
mahal bırakmamak ve muamelâtta sürat temin etmek için faideli görülmüştür. 

Madde 7 — Umumî müdürle encümen azası arasında çıkabilecek olan her hangi bir 
ihtilâfın uzayıp işlerin sürüncemede kalmasına meydan verilmemek için bu maddeye ihtiyaç 
hissedilmiştir. 

Madde 8 — Ihı madde de yazılıp sayılan işleri yapabilmek salâhiyetinin verilmesi encü
meni teşkil eden zevatın tecrübe ve vukuflarından da istifade ile iyi ve çabuk iş görme 
muvaffakiyetinin husulü için elzem addolunmuştur. 

Madde g — Esasen kadro ilibarile zayıf olduğu halde şimdi muasır bir teşkilâta mazhar 
kılınması istenilen I'. T. T. İdaresi o teşkilâta lâyık bir kadroya şiddetle muhtaçtır. 

Ancak ihtiyaçla beraber Devletin malî kudretini de hassatan nazarı dikkate almak lâzım 
geldiği içindir ki yine de asgari denilebilecek esaslar dairesinde bir kadro hazırlanmıştır, üerçi 
bu kadro teadül kanununa merbut 2 numaralı cetvele nazaran bir az farklıdır. Fakat o cetvel
de nasılsa ve Büyük Meclisçe defaatle izhar edilmiş olan arzulara reğmeıı P. T. 'I'. İdaresi 
memurlarına lâyık ve emsali nisbetiudeki dereceler verilmemiş ve diğer taraftan teşkilât icabı 
olarak bir çok yeni şubeler ve yeni memuriyetler de iiıdas edilmiş olması bu farktan içtinabı 
imkânsız kılmıştır. 

Madde ] () ----- İler hangi bir sebeple kadrolarda değişiklik yapılması icap ederse bunun 
teşkilât kanunile alâkalandırılmadan yapılabilmesi için bu madde konulmuştur. 

Madde ] ] — Yeni esaslarla çalışacak olan P. T. T. İdaresi teşkilâtında bazı tebeddülata 
lüzum hissedilmiş ve bu teşkilât onun üzerine yapılmıştır. 

Madde 12 — P. T. T. İdaresi için tanzim ve lâyihaları evvelce P. T. T. teşkilâtı kanu
nu lâyihasile beraber takdim edilmiş olan P. T. ve Telefon ve memurin kanunlarının tatbiki 
sekiz milyon liralık bir bütçeye ihtiyaç gösterdiği için, mevcut kanlıların muhafazası lâzım 
gelmiş ve mülhak bütçe ile idare keyfiyetinden dolayı ilerde tereddüdü mucip olmamak 
üzere P. T. T. memurlarının tekaüt noktasından hangi kanun ahkâmına tâbi olacakları tasrih 
edilmiştir. 

Madde 13 — Hat bakıcı ve müvezziler P. T. T. İdaresinde ötedeııberi bir sınıfı mahsus 
teşkil ederler. Höyle olmakla beraber kendileri memurin kanununun birinci maddesindeki 
memur tarifine dahildirler ve bu cihet Divanı Muhasebat Heyeti Umtımiyesince de kabul edil
miştir. Esasen maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun intişarından 
evvel bunlar yalnız vazifelerinin hususiyeti itibarile ayrılık gösteriyorlardı, maaş noktasından 
diğer memurlardan farkları yoktu, kamınla muayyen nisbette tekaüt aidatı veriyorlardı, l ey
lül 029 dan itibaren teadül kanunu mevzuundan hariç kaldılar ve mezkûr kanunun on birinci 
maddesinin son fıkrası mucibince vaziyetlerinin ayrı bir kanunla tesbiti icap etti. O icap ta 
bu kanunla ifa edilmiş olacaktır. 

Madde 14 — Memurları tasarrufa alıştırmak ve ilıtiyaçlı zamanlarında kendilerine yardım 
edebilmek için bu sandığın teşkiline lüzum görülmüştür. 

Madde ]5 — Mutat hükümleri havidir. 
Madde 1 (j — Mutat bir hükmü havidir. 
Madde 17 — .<> •» » 

M u va k İv a t maddeler 

Madde 1 — Eski kadronun yeni kadroya süratle tatbiki ve memurların yeni dereceleri 
maaşlarından uzun müddet mahrum kalmayarak yeni vazifelerine hevesle sarılmaları için bu 
madde pek lüzumlu addolunmuştur. 
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Madde 2 — Bu kanuna merbut 5 No. Ju kadro cetvelinin tanziminde bir taraftan Devletin 

malî kudreti göz önünde tutularak mümkün olduğu kadar asgarî maaş hadleri tayin ve diğer 
taraftan dereceler ve sınıflar arasındaki maaş farklarının bu intizam ve nisbet dahilinde değişip 
çoğalmasına itina edildiği için hat ve tevzi memuru smıfmdakilerden uzaklık ve pahalılık 
zammına ve ayni zamanda zammı mahsusa tâbi mıntaka ve merkezlerde çalışanlardan bazı
larına teadül kanununun on birinci maddesi mucibince aldıkları tahsisat nisbetinde maaş 
tahsisine imkân görülememiş ve ancak mağduriyetlerine mahal kalmamak üzere aleyhlerine hâsıl 
olacak farkın 1452 numaralı teadül kanununun dördüncü maddesi esasatma göre iki sene 
müddetle hakkı müktesep olarak verilmesi zarurî addedilmiştir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

25 - r\r - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtına müteallik olarak îcra Vekilleri Heyeti tarafından 
Meclisi Âli riyasetine takdim ve encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Dahiliye, Nafıa 
vekillerile Posta, telgraf ve telefon umum müdürü Beyler hazır olduğu halde mütalea ve tetkik 
olundu: Bu lâyihada yapılan değişiklikler aşağıda zikredilmiştir: 

Dördüncü maddedeki ve sarf evrakının Divanı muhasebata yalnız icabı halinde sarftan sonra 
gönderilmesi cevazı umumî müdürün takdirine bırakılır şekli olduğuna göre, idarenin işleri da
ha ziyade süratle yapılabilmek ve ittirat temin olunması için bütün sarfiyatın Divana sarftan 
sonra gönderilmesi şekli tensip ve madde buna göre tadilen kabul olundu. 

Beşinci maddede umumî müdür ve müşterek kararname ile tayin olunacak memurlar hakkın
daki ibareler tevhit ve müteamel şekline göre tahrir olundu. 

Yedinci maddenin hükmü baki kalmak üzere yazılış tarzı değiştirilerek kabul olundu. 
Dokuz ve onuncu maddelerdeki hükümler on birinci madde hükümlerile pek alâkalı olduğu için 

ayrıca madde halinde kalması lüzumsuz görülerek on birinci maddeye fıkra halinde ilâve edil
miştir. Gene bu maddenin hat baş bakıcı ve baş müvezzileri ile hat bakıcı ve müvezzilerinin maa-
şatm tevhit ve teadülü hakkındaki kanunda hususî bir mahiyette gösterilen vaziyetleri itibarile 
bunların idarede memurin kanunundaki tarifata göre memur evsaf ve hukukunu haiz olacak şe
kilde tesbiti muvafık görülmüştür. 

On dördüncü madde ile muvakkat maddeler hükümleri değiştirilmeyerek daha vazih ve muh
tasar bir şekilde yazılmış olmakla Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Dahiliye E. Reisi N. 11. V. .Al. Al. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
Tekirdağ Tekirdağ Çanakkale Burdur Adana Torum Amasya Ordu 
M. Faı/ı/,: Şükrü Halil Ali Münif t. Konul Emi Ahmet İhsan 

Aza Aaza Aza 
Kars Samsun Zonguldak 

Baha Tali Ziihtü Rifat 

T. Ii. M. M. 
D ah iHı/c encii meni 

Karar No. 21 
Esas Su. t/(i 22 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni /.) - V* //)/>/; 

\f. No. 14i) 
Kaan S<>. l/(}•>>i 

Yüksek Reisliğe 

Posta, telgraf ve telefon umumî idaresi teşkilâtı hakkında olup Dahiliye encümenince de tetkik 
edildikten sonra Encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası Dahiliye, Maliye ve Nafıa vekilleri 
Beyefendilerle Posta, telgraf ve telefon umum müdürü Bey hazır oldukları halde encümenimizce de 
mütalea ve tetkik edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon işlerinin tanzim ve ıslahı için evvelce celbedilen mütehassısın verdiği 
rapor üzerine bu idarenin münakale işlerile meşgul olan Nafıa vekâletine raptı ve hükmî şah
siyeti haiz bir umum müdürlük tarafından mülhak bütçe ile idare edilmesi esası encümenimizce 
de muvafık görülmüş ve lâyiha heyeti umumiyesi itibarile kabul edildikten sonra maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Dahiliye encümenince hazırlanan lâyihanın tesise müteallik olan birinci ve ikinci maddeleri 
hükümleri bir maddede birleştirilmiş ve Devletin inhisarında bulunan posta, telgraf ve telefon iş
lerile akitlerden mütevellit hususatın hükmî şahsiyeti haiz yeni idarede de aynen mevcut ve mah
fuz bulunduğu gösterilmek üzere maddeye (hukuk ve vecaip) cümlesi de ilâve olunmuştur. 

Bu idareye ait menkul ve gayrimenkul malların Devlet malı olduğunu beyan eden üçüncü 
madde ibareye ait bazı tadilâtla ikinci madde olarak kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon idaresi tarafından yapılacak hizmetler, Devlet inhisarında bulunan iş
lerin idaresi olduğuna göre her hangi bir sebeple bütçesinde zuhur edecek açığın muhabere ve mü-
raselâtın müteessir olmaması için hazinece yardım edilmek suretile kapatılması ve varidat fazlası
nın dahi Devlete verilmesi icap eylediğinden bu maksadı temin için encümenimizce lâyihaya üçün
cü madde ilâve olunmuştur. 

İdarenin fennî tesisatile mürasele ve muhabere işlerinin tensik ve ıslahı için icap eden sürat ve 
serbestiyi temin maksadile bütçeı sarfiyatının icradan sonra Divanı muhasebatın tetkikine veril
mesi muvafık görülmüş ise de hesap işlerinin muhasebei umumiye kanunu hükümleri dahilinde ifası 
zaruri görülmüş ve bu sebeple dttrdüncü madde ta dilen kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon memurlarının, yeni hükümler teessüs edinceye kadar Devlet memurları
nın halen haiz oldukları hak ve menfaatleri muhafaza etmeleri lâzımgeldiğinden muhakeme usul
leri ve tekaüt işlerile bu kanunun meriyetinden evvel bu idare memurlarından tekaüt olanlarla ye
tim ve dul maaşlarının neredem verileceğinin sarihan tayin edilmesi lüzumlu görüldüğünden Dahi
liye encümeninin üçüncü maddesinin ikinci fıkrası tevsi edilmek suretile beşinci madde olarak 
lâyihaya ilâve olunmuştur. 

Ücret tarifelerinin değiştirilmesi için sekizinci maddenin (B) fıkrası ile idare heyetine salâhiyet 
istenilmekte ise de ammeyi yalkından alâkadar eden muhaberat ve müraselât ücretlerinin şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan scmra da kanunlarla tadil ve tayin edilmesi zımnında lâyihaya altıncı 
madde yazılmıştır. 

Memurların tayin ve tebdil işlerini yapacak makam ve mercileri gösteren beşinci madde bazı ifade 
değişiklerile yedinci ve idare encümeni ile başmüdüriyetlerde bulunacak talî encümenlerin vazife 
ve salâhiyetlerini tayin edefi. altının madde bazı tashihatla sekizinci ve yedinci madde de dokuzuncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 
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İdare encümeninin yapacağı işlere müteallik olan sekizinci maddenin (B) fıkrası hükmü bu 

lâyihaya altıncı madde halinde ilâve edilmiş ve (E) fıkrasındaki veresiye mubayaata da esasen 
lüzum görülmemiş olduğundan bu iki fıkra maddeden çıkarılarak diğerleri ibare farkile onuncu 
madde olarak yazılmıştır. 

İdare teşkilâtının dairelere taksimi ile memurların derece, adet ve unvanlarını kısmen beyan 
eden Dahiliye encümeninin dokuzuncu maddesi hükümleri Devlet memurları maaşatmın tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanunda gösterilen derece ve tertipler dairesinde encümenimizce tanzim 
edilen on birinci maddeye bağlanan bir cetvelde toplanmış olduğundan maddede tekrarına lüzum 
görülmemiş ve 1933 nıuvazenei umumiye kanunu lâyihası mazbatasında da işaret edildiği veçhile 
emsallerine nisbetle pek az maaşla çalışan bu idare memurlarını terfih ve ikdar eylemek üzere ba
remleri yeniden tanzim edilmiştir. İdarenin, Yüksek heyetin tasvibine arzeylediğimiz yeni baremi 
ile mevcut bareminin mukayesesini gösteren bir cetvel aşağıya dercedilmiştir. 

Mevcut kanuna Yeni teklife göre 
Derece Maaş göre memur adedi memur adedi 

2 125 1 1 
4 90 0 0 
5 80 0 1 
6 70 4 15 
7 55 15 21 
8 45 15 42 
9 40 9 38 
10 35 28 34 
11 30 45 84 
12 25 72 159 
13 22 56 455 
14 20 487 817 
15 17,5 1396 1100 
16 16 1235 800 
17 14 173 0 

3536 3567 

Gerek bu lâyihada ve gerek posta, telgraf ve telefon kanunlarında yazılı olmayan bilcümle 
hususatın umumî kanunların hükümleri dairesinde yapılması için lâyihaya on ikinci madde ilâve 
edilmiştir. 

Lâyihanın on üçüncü maddesi müvezziler ile hat bakıcıları hakkındadır. Posta, telgraf ve tele
fon idaresinde bir sınıfı mahsus teşkil eden bu memurlar evvelce de barem harici bırakılmış
lardı. Bu defa yine barem harici bir sınıfı mahsus halinde bırakılan bu memurlar, maaşları tez
yit edilerek ikdar edilmiş ve tekaüt hakları da mahfuz tutulmuştur. Bu idare memurlarının, mülhak 
bütçe ile idare olunan diğer muhtar müesseseler memurlarından farklı olarak Devlet memurları
nın haiz oldukları bilcümle hak ve menfaatlerden istifadeleri temin edilmiş olduğundan teşkili 
düşünülen teavün sandığının idarenin hükmî şahsiyetine ait geliri ile takviye edilmesi doğru gö
rülmemiş ve böyle bir sandığın teşkili halinde sureti idaresinin tanzim edilecek bir nizamname ile 
tayin edilmesi kararlaştırılmış ve bu sebeple Dahiliye encümeninin on ikinci maddesi tadilen on 
dördüncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon idaresinin Nafıa vekâletine raptını icap ettiren başlıca sebeplerden 
biri de Devlet demiryolları idaresi ile bu idarenin yaptıkları münakale, mürasele ve muhabere iş-
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leri arasındaki münasebet dolayısile masraf itibarile tasarrufu, hizmet itibarile de her tarafa yetişi-
lememekten mütevellit boşlukları doldurmaktır. 

İki idare arasında görülecek lüzum ve ihtiyaçlara göre anlaşmalar yapılarak biri diğerinin hiz
metlerini tamamlaması hem halk için ve hem de müesseseler için faydalı olacaktır. Bu maksatla lâ
yihaya on altıncı madde ilâve edilmiştir, 

Lâyihaya ilâve olunan on yedinci madde ile idarenin, 1452 numaralı kanuna merbut cetveldeki 
teşkilât kadrosu tayyedilmiştir. 

Yeni teşkilât kadrosunda yazılı derecelerin mevcut memurlara sureti tatbikini göstermekte olan 
birinci muvakkat madde ile bazı mıntakalardaki hat bakıcı ve müvezzilere verilmekte olan uzaklık 
ve pahalılık zamlanndan mütevellit müktesep hakların ziyama meydan bırakmayacak olan ikinci 
muvakkat madde encümenimizce de kabul edilmiştir. 

Geçmiş senelere ait idare borçlarının mevcut kanunların hükümleri dairesinde yine hazinece 
tasfiyesine ve tahvile bağlanmasına devam olunması zarurî görülmüştür. 

Bundan başka idarenin kıymetli paket ziyamdan mütevellit tazminat borçlan vardır ki idare
nin hükmî şahsiyet iktisap edeceği 1 haziran 1933 tarihine kadar tebeyyün eden bu kabîl borçlar
dan doğrudan doğruya Maliyeye ait olanlar ile mülga Düyunu umumiyeye ait olup Maliyeye in
tikal eden ve binnetice Hazineye taallûk eden inhisar idaresi alacaklarının kayitlerini terkin 
eylemekten başka çare görülememiştir, idarenin diğer müessesat ile eşhasa ait olan tazminat borç
larını ödeyebilmesi imkânlarını araştırmak için Hazine hesabının terkinikayit edilmesi lâzımdır. Bu 
bapta lâyihaya üçüncü muvakkat madde ilâve edilmiştir. 

Encümenimize verilen hesaplara göre paket ziyamdan mütevellit borçların yekûnu 400 318 lira 
olup bunun 140 000 lirası Maliyeye, 32 572 lirası mülga Düyunu umumiyeye ve 17 305 lirası da 
İnhisar idarelerine aittir, Bunların yekûnu 189 877 liradır. Diğer müessese ve eşhasa ait olan 
210 441 liranın Ödenmesi için idarenin 1933 bütçesinde bir fasıl açılarak bir miktar tahsisat konul
duğu gibi bütçe kanun lâyihasına konulan bir madde ile de bütçe tasarrufatından doğrudan doğ
ruya münakale yapılması suretile bu borçların tediye imkânları araştırılmıştır. Diğer membalar-
dan da bu faslın takviyesile senelerden beri teraküm eden posta tazminat borçlarını tamamen öde
mek icap eder. 

Muhaberat ve müraselâtmı ücretsiz yaptıran müesseselerin bu tazminattan mütevellit alacaklarını 
talep ederken idarenin malî vaziyetini de düşünmeleri ve kendilerine bedelsiz yaptığı hizmetleri de 
göz önünde tutarak aralarında bir anlaşma yapmaları muvafık olur. 

Kıymetli paket nakliyatının sigorta edilmesine ihtiyaç vardır. Beş bin lira ve daha yukarı kıy
metteki paketlerin sigorta edilmelerine ilk senelerde teşebbüs edilmesi lâzımdır, 

Posta idarelerine ücretsiz paket naklettiren daire ve müesseselerin ücret meselesi halledilinceye 
kadar sigorta ücretlerini şimdiden vermeleri lâzımdır. Bu sigorta işleri ve teferruatı için lüzum 
görüldüğü takdirde hemen bir kanun lâyihası teklif edilmesini de Hükümetten temenni ederiz. 

Posta, telgraf ve telefon müessesesinin tekâmülünü temin edecek esaslı tedbirlerden biri de umum 
muhaberatın ücretli olmasını kabul etmekle mümkün olacağı cihetle bu noktanın dahi arzını lüzumlu 
gördük. 

Arz ve izah olunan sebeplere göre hazırlanan kanun lâyihasını Yüksek Heyetin tasvibine ar-
zeyleriz. , , , , , . . 

Reis Eeisvekili 
Gümüşane Konya Aksaray Çorum Edirne Elâziz Erzurum Giresun 
/ / . Fehmi K. Hüsnü A. Süreyya Mustafa Faik H. Talimi Asım Kâzım 

İstanbul İsparta Manisa Niğde Yozgat Sıvaö 
Sadettin Mükerrem M. Tut yut Faik S. Svrri M, Remzi 





DAHİUYK KNtİUlKNİKÎN TADİLİ M I ' K C M K T İ N ' TEKLİFİ 

fosta \'( teli/raf re leh fon uınum'i ı(l<ınsi 
teşkil âl kanınta iâijihast 

MADDE 1 — Posta ve telgraf ve telefon 
umumî müdürlüğü, şahsiyeti hükmiye;/! haiz ola
rak Nafıa vekâletine raptedilmiştir, 

MADDE 2 — P. T. T. Umumi müdürlüğü, 
mülhak bir bütçe ile idare olunur. 

MADDE 3 — P. T. T. Umumi müdürlüğüne 
ait bilcümle mallar Devlet emvalinden olup 
memurlarının usulü muhakemeleri hakkında da 
memurin muhakemat kanunu hükümleri caridir. 

MADDE 4 — P. T. T. Umumi müdürlüğü 
usulü muhasebesi, muhasebe! umumiye kanunu
nun hükümleri dahilinde ve kendi ihtiyaçlarına 
göre tanzim ve Maliye vekâletince tasvip edile
cek bir talimatname ile tedvir olunur ve bütçe 
sarfiyatı icabı halinde Divanı muhasebatın vize
sine sarftan sonra da arzedilmek caizdir. 

MADDE 5 — Umumi müdür Nafıa vekilinin 
teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin kararı 
ve Reisicumhurun tasdiki ile tayin ve tebdil 
olunur. 

Umumi müdür muavini, fen müşavere heye
ti reis ve asası, posta işleri, telgraf işleri ve mu
amelât müdürleri, umumi müfettişler, binalar ve 
levazım müdürü ve hukuk müşaviri, vilâyet-
lerdeki başmüdürler umum müdürün teklifi ve 
Nafıa vekâletinin inhası üzerine Reisicumhurun 
tasdiki ile tayin ve tebdil olunur. Müdürlükler 
muavinleri, müfettişler, başmüdürlükler mua
vinleri, sınıf fevkindeki müdürlerle birinci sı
nıf posta ve telgraf müdürleri idare encümeni
nin tasvibi ile ve idarenin diğer memurları doğ
rudan doğruya umum müdürün tasdiki ile ta
yin ve tebdil olunur. On bir ve on ikinci dere
cedeki memurlarla hat baş bakıcı ve baş mü-
vezzilerin ve hat bakıcı ve müvezzilerîn tayini 
encümen kararile başmüdürlere aittir. 

MADDE 6 — Umumi idarede posta işleri, tel
graf işleri, muhasebe müdürleri ve hukuk mü
şavirinden mürekkep bir umumi idare encümeni 

I'OHİd, leh/raf ve telefon una-:mi idaresi teşkilât 
kanunu 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umu
mî müdürlüğü şahsiyeti hükmiyeyi haiz olarak; 
Nafıa vekâletine raptedilmiştir. 

MADDE 2 — P. T. T. Umumi müdürlüğü 
mülhak bir bütçe ile idare olunur. 

MADDE 3 — P. T. T. Umumî müdürlüğüne 
ait bilcümle mallar Devlet emvalindendir . 

Bu idare memurlarının usulü muhakemeleri 
hakkında memurin muhakemat kanunu hüküm
leri caridir. 

MADDE 4 — P. T. T. Umumi müdürlüğü 
usulü muhasebesi muhasebei umumiye kanunu
nun hükümleri dahilinde ve kendi ihtiyaçlarına 
göre tanzim ve Maliye vekâletince tasvip edile
cek bir talimatname ile tedvir olunur. Bütçe sar
fiyatı Divanı muhasebatın vizesine sarftan sonra 
arzedilir. 

MADDE 5 — Umumî müdür Nafıa vekilinin 
teklifi ve umumî müdür muavini, fen müşavere 
heyeti reis ve azası, posta işleri, telgraf işleri, 
muamelât müdürleri, baş müfettişler, binalar ve 
levazım müdürü ve hukuk müşaviri, baş mü
dürler de umum müdürün teklifi ve Nafıa vekâ
letinin inhası üzerine üçlü kararname ile tayin 
ve tebdil olunur. Müdürlükler muavinleri, mü
fettişler, baş müdür muavinleri, sınıf fevkindeki 
müdürlerle birinci sınıf posta ve telgraf müdür
leri idare encümeninin istişarî mahiyetteki kara
rile ve idarenin diğer memurları doğrudan doğ
ruya umum müdürün tasdiki ile tayin ve tebdil 
olunur. 

Hat baş bakıcı ve baş müvezzilerîn ve hat 
bakıcı ve müvezzilerîn tayini encümen kararile 
baş müdürlere aittir. Umumi müdürlükçe lüzum 
görülürse on bir ve on ikinci derecedeki memur
ların encümen kararile tayini salâhiyeti başmü
dürlüklere verilebilir. 

MADDE 8 — Umumî idarede posta işleri, 
telgraf işleri, muhasebe müdürleri ve hukuk 
müşavirinden mürekkep bir umumî idare encü-



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon ida
resi hükmî şahsiyeti haiz bir umumî müdürlük 
halinde mülhak bütçe ile idare edilmek üzere 
mevcut hukuk ve vecaibi ile Nafıa vekâletine rap-
tedilmiştir. 

MADDE 2 — Posta, telgraf ve telefon idare
sine ait menkul ve gayrimenkul bilcümle mallar 
Devlet malıdır. 

MADDE 3 — Posta, telgraf ve telefon idare
sinin varidat fazlaları Devlete ait olduğu gibi 
bütçe açığı da icabında Devletçe yardım edilerek 
kapatılır. 

MADDE 4 — Posta, telgraf ve telefon idare
sinin hesap işleri muhasebei umumiye kanunu
nun hükümleri dahilinde ifa olunur. Ancak büt
çe sarfiyatı masraflar yapıldıktan sonra Divanı 
muhasebatın tetkikine verilir. 

MADDE 5 — Posta, telgraf ve telefon me
murları Devlet memurlarının halen haiz olduk
ları hak ve menfaatleri muhafaza ederler. Bun
ların muhakeme usulleri Devlet memurlarının 
tâbi bulundukları muhakeme usulleridir. Hakla
rında 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt ka
nunu hükümleri tatbik edilir. Şu kadar ki 1 ha
ziran 1933 tarihinden evvel tahsis muamelesi ik
mal edilmiş olan tekaüt, dul ve yetim maaşları 
hazinei maliyece tediye olunur. 

MADDE 6 — Posta, telgraf ve telefon ida
resinin ücret tarifeleri kanunu mahsusla tayin 
edilir. 
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vardır. Encümene umum müdür veya muavini 
riyaset eder. Müzakere mevzuu taallûk ettiği 
diğer şube müdürleri encümende rey sahibi ola
rak hazır bulunur. Lüzum gördükçe Nafıa ve
kili encümen toplanmalarına iştirak ve riyaset 
eder. Encümen kararlan muntazaman zaptolu-
nur. Başmüdüriyetlerde, başmüdürün riyaseti 
altında makarda bulunan müfettişlerden birile 
muhasibi mesul ve posta ve telgraf ve paket 
müdürlerinden mürekkep bir başmüdüriyet en
cümeni vardır, bu encümenin vazifeleri umumî 
idare encümenince yapılacak bir talimatname 
ile tayin olunur. 

MADDE 7 — Umumî idare encümeni karan 
ile doğrudan doğruya umum müdür tarafından 
yapılacak işlerde umum müdürle encümen ara
sında ihtilâf çıkarsa mesele Nafıa vekili tara
fından katî surette hallolunur. 

MADDE 8 — Umumî idare encümeni Nafıa 
vekilinin göstereceği posta ve telgraf ve telefon 
işleri hakkında beyanı rey eder. Bu rey istişa-
ridir. 

Encümen umum müdürlükten tevdi edilen 
bütçe ve munzam tahsisat ve kadro ve idarî ve 
memurine ait nizam ve kanun tekliflerini, şehrî 
mizanları; senelik hesabı katî ve blânçoyu tetkik 
ve varidat ve masarifinin tahakkukuna ait ev
rakı müsbitenin şekil ve cinslerini ve bunlara 
müteallik tadilâtı tayin ve tasarruf ve muavenet 
sandığı muamelâtını murakabe eder. Umum 
müdürün teklifi üzerine aşağıda sayılı işlere da
ir encümenin vereceği kararlar Nafıa vekilinin 
tasdiki ile muteber olur: 

A) İdare ve memurlara ait talimatnameler, 

meni vardır. Encümene umum müdür veya 
muavini riyaset eder. Müzakere mevzuunun ta
allûk ettiği diğer şube müdürleri encümende rey 
sahibi olarak hazır bulunur. Lüzum gördükçe 
Nafıa vekili encümen toplanmalarına iştirak ve 
riyaset eder. Encümen kararları muntazaman 
zaptolunur. Başmüdüriyetlerde, başmüdürün 
riyaseti altında başmüdüriyet merkezinde bulu
nan müfettişlerden birile mesul muhasip ve 
posta ve telgraf ve paket müdürlerinden mü
rekkep bir baş müdüriyet encümeni vardır. Bu 
encümenin vazifeleri umumî idare encümenince 
yapılacak bir talimatname ile tayin olunur. 

MADDE 7 — Umumî müdür kendi salâhiye
tine müteallik encümen kararlarından icrasında 
mahzur gördüklerini noktai nazarile birlikte 
Nafıa vekiline arzeder. Vekilin kararı katidir. 

MADDE S — Umumi idare encümeni Nafıa 
vekilinin göstereceği posta, telgraf ve telefon 
işleri hakkında rey bildirir; bu rey istişaridir. 

Encümen umum müdürlükten tevdi edilen 
bütçe ve munzam tahsisat ve kadro ve idarî ve 
memurine ait nizam ve kanun tekliflerini, aylık 
blânçoyu, senelik kati hesap ve biânçooyu tet
kik ve varidat ve masarifinin tahakkukuna ait 
evrakı müsbitenin şekil ve cinslerini ve bunlara 
müteallik tadilâtı tayin ve tasarruf ve muavenet 
sandığı muamelâtını murakabe eder. Umum mü
dürün teklifi üzerine aşağıda sayılı işlere dair 
encümenin vereceği kararlar Nafıa vekilinin 
tasdiki ile muteber olur. 

A) İdare ve memurlara ait talimatnameler, 
B) Alelûmum tarifeler, 



MADDE 7 — Umumî müdür Nafıa vekilinin 
teklifi ve teftiş heyeti reisi, umumî müdür mu
avini, fen müşavere heyeti reisi ve azası, posta 
işleri, telgraf işleri, muamelât müdürleri, baş 
müfettişler, binalar ve levazım müdürü ve hu
kuk müşaviri ve baş müdürler de umumî müdü

rün teklifi ve Nafıa vekâletinin inhası üzerine 
müşterek kararname ile tayin ve tebdil olunur. 
Müdürlükler muavinleri, müfettişler, başmüdür 
muavinleri sınıf fevkinde müdürlerle birinci sı
nıf posta ve telgraf müdürleri idare encümeni
nin istişarî mahiyetteki kararile ve idarenin 
diğer memurları doğrudan doğruya umumî mü
dürün tasdiki ile tayin ve tebdil olunur. 

Hat baş bakıcı ve baş müvezzilerin ve hat 
bakıcı ve müvezzilerin tayinleri encümen kararile 
başmüdürlere aittir. Umumî müdürlükçe lüzum 
görülürse 15 ve 16 ncı derecelerdeki memurla
rın encümen kararile tayini salâhiyeti başmüdür
lüklere verilebilir. 

MADDE 8 — Umumî idarede posta işleri, tel
graf işleri, muhasebe, muamelât müdürleri ve 
hukuk müşavirinden veya muavinlerinden mü
rekkep bir umumî idare encümeni vardır. Encü
mene umumî müdür veya muavini riyaset eder. 
Müzakere mevzuunun taallûk ettiği diğer şube 
müdürleri encümende rey sahibi olarak toplan
malara iştirak eder. Encümen kararları mun
tazaman zaptolunur. Başmüdürlüklerde, baş
müdürün riyaseti altında başmüdürlük mer
kezinde bulunan müfettişlerden birile mesul mu
hasip, posta ve telgraf ve paket müdürlerinden 
mürekkep bir başmüdürlük encümeni vardır. 
Bu encümenin vazifeleri umumî idare encüme
nince yapılacak bir talimatname ile tayin olu
nur. 
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B) Alelûmum tarifeler, 
C) Bütçe içinde maddeden maddeye müna

kale, 
D) Kanunla salâhiyet verilmiş olan istikraz 

muameleleri (kısa vadeli hesabı cariler akti ve 
küşadı hakkındaki kararlar umum müdürün tas-
dikile yapılır, 

E) Kredi ve mubayaat, 
F) Avans itasını müstelzim olsun, olmasın 

yirmi bin lirayı mütecaviz taahhütler (Bu mik
tardan aşağı taahhütler hakkındaki kararlar 
umum müdür tarafından yapılır), 

Cr) Emvali gayrimenkule alım ve satımı (On 
beş bin liraya kadar olan kararlar umum müdür 
tarafından yapılır). 

Bundan başka encümen, memurların ahval ve 
Cezalandırılması hakkında umum müdürlükçe 
tevdi edilecek işlere dair istişarî olarak reyini 
bildirir. 

MADDE 9 — 11 inci maddedeki teşkilâtın 
adet, derece ve muhassasat itibarile kadrosu 
merbut (5) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Ö) Bütçede maddeden maddeye münakale, 
D) Kanunla salâhiyet verilmiş olan istik

raz muameleleri (Kısa vadeli hesabı cariler akti 
ve küşadı hakkındaki kararlar umum müdürim 
tasdikile yapılır), 

E) Kredi ve mubayaat, 
P) Avans itasını müstelzim ols^n olmasın 

yirmi bin lirayı mütecaviz taahhütler (Bu mik
tardan aşağı taahhütler hakkındaki kararlar 
umum müdür tarafından yapılır), 

G-) Gayrimenkul malların alım ve satımı (On 
beş bin liraya kadar olan kararalar umum mü
dür tarafından yapılır). 

Bundan başka encümen, memurların ahvaî 
ve cezalandırılması hakkında umum müdürlükçe 
tevdi edilecek işlere dair istişarî olarak reyini 
bildirir. 

MADDE 9 — Umumî idare teşkilâtı, idarei 
merkeziyede bir muavinlik, beş müdürlük, bir 
fen müşavere heyeti, üç baş müfettişlik, bir hu
kuk müşavirliği, bir evrak ve istatistik kale
mi, bir tercüme heyeti, bir idare encümeni, tah
rir heyetinden ve vilâyetler teşkilâtı baş mü
dürlükler, posta ve telgraf müdürlükleri ve me-
murluklarile acentalık ve beyiyeciliklerden te
rekküp eder. 

Bu teşekküllerin sırasile unvan ve sınıflan 
aşağıda gösterilmiştir: 

1 - Muavinlik, 
2 - Posta işleri müdürlüğü: Birinci sınıftan

dır, birer birinci sınıf müdür muavini emri al
tında üç kısmı ve her kısım kadro ile tesbit edi
len miktarda muhtelif sınıf memurları ihtiva 
eder. 

3 - Telgraf işleri müdürlüğü: Birinci sınıf
tandır, birer birinci sınıf müdür muavini emri 
altında fen, telgraf, telefon şubeleri isimlerile üç 
kısmı ve her kısım kadrolarla tesbit edilecek mik
tarda mühendisle muhtelif sınıf memurları ihti
va eder. 

4 - Hesap işleri müdürlüğü: Birinci sınıftan
dır. Teşkilâtı Maliye vekâletince yapılır. 

5 - Muamelât müdürlüğü: Birinci sınıftandır, 
birer ikinci sınıf müdür muavini emri altında 
üç kısmı ve her kısım kadro ile tesbit edilen 
miktarda muhtelif sınıf memurları ihtiva eder. 
Daire müdürlüğü ile mutemetlik ve mektep 



MADDE 9 — Umumî müdür kendi salâhi
yetine müteallik encümen kararlarından icra 
sında mahzur gördüklerini mütaleasile birlikte 
Nafıa vekiline arzeder. Vekilin karan katidir. 



müdürlüğü de muamelât müdürlüğüne merbut
tur. Mektep müdürlüğü derecesi merbut kadro
da gösterilen bir müdürle muamelât müdürlü
ğünden verilecek lüzumu kadar memurdan ve 
tahsisatı her sene bütçesine konulacak ihtiyaç 
nisbetinde talebeden terekküp eder. 

6 - Binalar ve levazım müdürlüğü: İkinci sı
nıftandır; mubayaat, ayniyat, mimarlık, fab
rika, matbaa isimlerile beş kısmı havidir. İlk 
iki kısım ikinci sınıftan birer müdür muavininin 
emri altındadır ve muhtelif derecelerden me
murları ihtiva eder. Mimarlık kısmında dere
celeri kadro ile tesbit edilen miktarlar ve ressam
lar bulunur. Fabrika bir (mühendis) müdürün 
emri altında muhtelif derecelerden memurları ve 
işin derece ve lüzum una göre alınacak ustabaşı, 
usta ve işçileri muhtevidir. Matbaada derecesi 
kadroda gösterilen bir şef ile işçiler bulunur. 

7 - Fen müşavere heyeti: İkinci dereceden 
bir reis ile üçüncü dereceden dört azadan mü
rekkeptir. 

8 - Birisi ikinci ve ikisi üçüncü dereceden üç 
başmüfettiş vardır. 

9 - Hukuk müşavirliği: Üçüncü dereceden bir 
müşavir ile dördüncü dereceden bir müşavir mu
avininden ve kadro ile tesbit edilecek miktarda 
avukat, mümeyyiz ve memurlardan mürekkeptir. 

10 - Evrak ve istatistik kalemi: Bir mümey
yizin emri altında kadro ile tesbit edilen miktar
da memuru ihtiva eder. 

11 - Tercüme heyeti: Üçü geçmemek üzere 
lüzumu kadar mütercimden müteşekkildir. 

12 - İdare encümeni tahrir heyeti: Bir mü
meyyiz idaresinde lüzumu kadar memurdan mü
rekkeptir. 

13 - Vilâyetler teşkilâtı: Merkezleri Ada
na, Ankara, Diyarbekir, Erzurum, İstanbul, İz
mir, Konya, Trabzon, Bursa, Kastamonu, Sivas, 
Van olmak üzere on iki baş müdürlüğe ayrıl
mıştır. Bunların ilk sekizi birinci ve mütebaki 
dördü ikinci sınıftandır. Her baş müdürlükte 
ehemmiyetine göre derece ve unvanları kadro ile 
tesbit edilen miktarda baş müdür muavini ve mü
fettişlerle muhtelif sınıflardan memurlar var
dır. Hususî bir teşekkülü olan acentalık ve bey-
iyecîlikler de baş müdürlüklere bağlıdır. Bun
dan maada her baş müdürlükte bir mesul muha
siplik bulunur. 

Yukarıda gösterilen teşkilâtın adet, derece ve 
muhassasat itibarile kadrosu ilişik (3 numaralı 
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MADDE 10 — Bundan sonra ihdasına zaru
ret hâsıl olacak şubeler ve tesisata ait teşkilât 
kadroları her sene bütçesine raptolunur, 

MADDE 11 — Merbut şemada ve maaş ve 
dereceleri ilişik (3) numaralı cetvelde gösteril
diği üzere umumî idare teşkilâtı, idarei merkezi-
yede bir muavinlik, beş müdürlük, bir fen müşa
vere heyeti, üç müfettişi umumilik, bir hukuk 
müşavirliği, bir evrak ve istatistik kalemi bir 
tercüme heyeti, bir idare encümeni Tahrir he
yetinden ve vilâyetler teşkilâtı başmüdürlükler, 
posta ve telgraf müdürlükleri ve memurluk
ları, acentalık ve beyiyeciliklerden terekküp 
eder. 

1- Muavinlik 
2 - Posta işleri müdürlüğü; birer birinci sınıf 

müdür muavini emri altında üç kısmı ve her 
kısım kadrolarla tesbit edilecek miktarda muh
telif sınıf memurları ihtiva eder. Bu müdürlük 
birinci sınıftandır, 

cetvel) de gösterilmiştir. Bundan sonra ihda
sına zaruret hâsıl olacak şubeler ve tesisata ait 
teşkilât kadroları her sene bütçesine raptolunur. 

MADDE 10 — Umumî idarenin posta, tel
graf, telefon memurin işleri mevcut kanunları
na ve nizamnamelerine göre yapılır. Bunlardan 
maada olan işleri hususî kanunları çıkıncaya ka
dar umumî hükümlere tâbidir. 

P. T. T. İdaresinin memurlarile hat baş ba
kıcı ve baş müvezzilerinin ve hat bakıcı ve mü-
vezzilerinin tekaüt muamelâtı (1683) numaralı 
askerî ve hülkî tekaüt kanunu hükümlerine göre 
cereyan eder. 

MADDE 11 — Sınıf ve maaşları bağlı (2 nu
maralı cetvel) de ve kadroları da ilişik (3 nu-
maraalî cetvel) de gösterilen hat baş bakıcı ve 
baş müvezzilerle hat bakıcı ve müvezziler de P. 
T. T. İdaresinde bir memur sınıfı teşkil ederler. 
Bunların tayin, azil, mezuniyet gibi işleri de hu
susî kanunları çıkıncaya kadar mevcut hüküm
lere göre yapılır. 



MADDE 10 — Umumî idare encümeni Nafıa 
vekilinin göstereceği posta, telgraf ve telefon 
işleri hakkında rey bildirir. Bu rey istişaridir. 
Encümen umumî müdürlükten tevdi edilen büt
çe, munzam tahsisat, kadro ve idare memurla
rına ait nizam ve kanun tekliflerini, aylık blan
çoyu ve senelik katî hesap ve blançoyu tetkik 
ve varidat ve masarifin tahakkukuna ait evra
kı müsbitenin şekil ve cinslerini ve bunlara mü
teallik tadilâtı tayin eder. Umumî müdürün tekli
fi üzerine aşağıda sayılı işlere dair encümenin 
vereceği kararlar Nafıa vekilinin tasdikile mute
ber olur: 

A) idare ve memurlara ait talimatnameler, 
B) Bütçede fasıl dahilinde maddeden madde

ye münakale, 
C) Kanunla salâhiyet verilmiş olan istikraz ve 

hesabı cari muameleleri, 
D) Avans itasını müstelzim olsun olmasın 

20 000 lirayı mütecaviz taahhütler, 
(Bu miktardan aşağı taahhütler hakkındaki 

kararlar umumî müdür tarafından yapılır). 
E) Gayrimenkul malların alım ve satımı 

(15 000 liraya kadar olan kararlar umumî mü
dür tarafından yapılır). 

Bundan başka encümen, memurların ahvali 
ve cezalandırılması hakkında umumî müdürlük
çe tevdi edilecek işlere dair istişarî olarak reyini 
bildirir. 

MADDE 11 — Posta, telgraf ve telefon umu
mî müdürlüğü memurlarının unvan, adet, derece 
ve maaşları bu kanuna bağlı (1) numaralı cet
velde gösterilmiştir . 

Bu cetvele dahil bulunan memurlar bu ka
nunda yazılı olmayan işlerde Devlet memurları 
maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 
numaralı kanuna göre muamele görürler. 



3 - Telgraf işleri müdürlüğü: Birer müdür-
muavini emri altında fen, telgraf, telefon şube
leri isimlerile üç kısmı ve her kısım kadrolarla 
tesbit edilecek miktarda mühendisle muhtelif sı
nıf memurları ihtiva eder. Bu müdürlük birin
ci sınıftandır. 

4 - Hesap işleri müdürlüğü: Teşkilâtı Maliye 
vekâletince tayin olunur. 
Bu müdürlük birinci sınıftandır. 

5 - Muamelât müdürlüğü : Birer ikinci sınıf 
müdür muavininin emri altmda üç kısmı ve her 
kısım kadro ile tesbit edilen miktarda muhtelif 
sınıf memurları ihtiva eder. Bu müdürlük bi
rinci sınıftandır. Daire müdürlüğü ile mute
metlik ve mektep müdürlüğü de muamelât mü
dürlüğüne merbuttur. Mektep müdürlüğü de
recesi merbut ( 5 numaralı ) cetvelde gösterilen 
bir müdürle muamelât müdürlüğünden verilecek 
lüzumu kadar memurdan ve tahsisatı her sene 
bütçesine konulacak ihtiyaç nisbetinde talebeden 
terekküp eder. 

6 - Binalar ve levazım müdürlüğü: Bu mü
dürlük mubayaat, ayniyat, mimarlık, fabrika, 
matbaa, isimlerile beş kısmı havidir. İlk iki kı
sım ikinci sınıftan birer müdür muavininin em
ri altındadır ve muhtelif derecelerden memur
ları ihtiva eder. Mimarlık kısmında dereceleri 
kadro ile tesbit edilen mimarlar ve ressamlar 
bulunur. 

Fabrika; bir mühendis müdürün emri altında 
muhtelif derecelerden memurları ve işin derece 
ve lüzumuna göre alınacak ustabaşı, usta ve işçi
leri muhtevidir. Matbaada derecesi kadroda gös
terilen bir şef ile işçiler bulunur. 

7 - Fen müşavere heyeti : ikinci dereceden 
bir reis ile üçüncü dereceden dört azadan mürek
keptir. 

8 - Biri ikinci ve ikisi üçüncü dereceden üç 
umumî müfettiş vardır. 

9 - Hukuk müşavirliği: Üçüncü dereceden bir 
müşavir ile dördüncü dereceden bir müşavir 
muavininden ve kadro ile tesbit edilecek miktar
da dava vekili ve mümeyyiz ve memurdan mü
rekkeptir. 

10 - Evrak istatistik kalemi: Bir mümeyyizin 
emri altında kadro ile tesbit edilecek miktarda 
memuru ihtiva eder. 

11 - Tercüme heyeti : Üçü geçmemek üzere 
lüzumu kadar mütercimden müteşekkildir. 

12 - İdare encümeni tahrir heyeti : Bir mü-
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meyyiz idaresinde lüzumu kadar memurdan 
mürekkeptir. 

13 - Vilâyetler teşkilâtı: Makarlan İstanbul, 
İzmir, Diyarbekir, Erzurum, Adana, Ankara, 
Konya, Trabzon, Bursa, Kastamonu, Sivas, 
Van olmak üzere on iki başmüdürlüğe ayrılmış
tır. Bunların sekizi birinci, ve dördü ikinci sı
nıftandır. Her başmüdüriyette ehemmiyetine 
göre kadro ile tesbit edilecek miktarda başmü
dür muavini ve müfettişler, başkâtipler ve muh
telif memurlar mevcuttur. Başmüdüriyetlere 
kadro ile beş sınıfa ayrılan posta ve telgraf mer
kezleri ve şubeleri, dört sınıfa ayrılan posta ve tel
graf memurları, iki sınıfa ayrılan hat basbakıcı 
ve baş müvezzilerle dört sınıfa ayrılan hat bakıcı
lar ve müvezziler ve acentalıklar merbuttur. (İs-
tisnaen Ankara posta ve telgraf müdüriyetleri 
umum müdürlüğe raptedilmiş ve bu merkez mü-
dürlüklerile İstanbul posta ve paket müdürlük
leri ve İstanbul telgraf müdürlüğü sınıf fevkin
de tutulmuştur ). Ankarada otomatik telefon 
müdürlüğü ihdas ve bu müdürlük te umumî mü
dürlüğe raptolunmustur. Bundan maada her 
başmüdürlük makarlannda birer mesul muhasip
lik teşkilâtı bulunur. 

MADDE 12 — Umumî idarenin posta ve tel
graf ve telefon işleri ve memurinin bilcümle mu
amelâtı, mevcut kanunlar hükümlerine göre ce 
reyan eder. Bunlardan maada olan muamelâtı, 
hususî kanunları çıkıncaya kadar ahkâmı mev-
zuaya tâbidir. P. T. T. idaresi memurlarile hat 
baş bakıcı ve baş müvezzilerinin ve hat bakıcı 
ve müvezzilerinin tekaüt muamelâtı da 1683 nu
maralı askerî ve mülkî tekaüt kanunu hüküm
lerine göre cereyan eder. 

MADDE 13 — îdarei merkeziyenin Ankara 
posta, telgraf, otomatik telefon merkezlerile vi-
lâyatta bulunan ve sınıf ve maaşları merbut (2) 
numaralı cetvelde ve kadroları da melfuf (5) 
numaralı cetvelde gösterilen hat basbakıcı ve baş 
müvezzilerle hat bakıcı ve müvezziler P. T. T. 
İdaresinde bir sınıfı mahsus teşkil ederler. Bun
lar memurin kanununun birinci maddesindeki 
memur tarifine dahil ve bu itibarla mezuniyet, 
muhakeme, lâğvi memuriyet, tedavi gibi tayin, 
tecziye ve azil hususatından başka mesailde mez
kûr kanun ahkâmına tabidirler. Tayin, tecziye 
ve azilleri hususî kanunları tanzim olununcaya 
kadar mevcut ahkâma göre yapılır. Tekaütlük-

MADDE 12 — Umumî idarede bir (Birik
tirme ve yardım sandığı) vardır. Bu sandığın 
gelirleri, hayır müesseselerinden verilen pulla
rın ve damga pullarının ondalığı, artık kullanıl
mayan veya posta paketi ve havale sevk varaka
ları ve sair posta, telgraf evrakı üzerindeki ida
re elinde kalmış pulların satış bedeli, muhtelif 
teberrülar ve memurların iştirak hisseleridir. 

MADDE 13 — Devlet memurları maaşatınm 
tevhit ve teadülü hakkındaki (1452) numaralı 
kanuna merbut (2) numaralı cetvelin P. T. T. 
Umumî müdürlüğüne ait bulunan kısmı yerine 
bu kanuna merbut (3 numaralı cetvel) kaim ol
muş ve bu idarenin hat basbakıcı ve baş mü-
vezzilerile hat bakıcı ve müvezzileri mezkûr ka
nunun on birinci maddesi hükümlerinden hariç 
tutulmuştur. 



MADDE 12 — Posta, telgraf ve telefon işle
rine ait bilcümle muamelât ile bu idarenin me
murlarına taallûk eden hususlarda bu kanun ile 
posta, telgraf ve telefon kanunları hükümleri 
cereyan eder. Yukarıda yazılı kanunların sakit 
kaldıkları yerlerde Devlet dairelerile memurları 
hakkında meri olan umumî kanunlara göre mua
mele olunur. 

MADDE 13 — Sınıf, adet, maaş ve maaş em
salleri bu kanuna bağlı (2) numaralı cetvelde 
gösterilen memurlar Posta, telgraf ve telefon ida
resinde ayrıca bir memur sınıfı teşkil ederler. 
Bunların tayin, azil, mezuniyet gibi işleri de 
hususî kanunları çıkıncaya kadar mevcut hü
kümlere göre yapılır. 



- 2 2 -
İeri yukarıda on ikinci maddede kaydedildiği 
veçhile 1683 numaralı tekaüt kanunu hükümle
rine göre cereyan eder; harcırahlan da harcırah 
kararnamesi hükümlerine göre verilir. 

MADDE 14 — Umumî idarede varidat mem-
baian, hayır müesseseleri pul ve saire sarfiya-
tile damga resmi beyiyelerinden, istimalden 
kaldırılmış veya posta paketi ve havale sevk 
varakaları ve sair P. T. evrakı üzerindeki 
idare elinde kalmış pulların satış bedelinden, 
muhtemel teberrulardan ve memurların iştirak 
hisselerinden müteşekkil bir tasarruf ve teavün 
sandığı yapılır. 

MADDE 15 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki (1452) numaralı 
kanuna merbut (2) numaralı cetvelin Posta ve 
telgraf umumî müdürlüğüne ait bulunan kısmı 
yerine bu kanuna merbut (5) numaralı cetvel 
kaim olmuştur. Mezkûr teadül kanununun 11 in
di maddesinin P. T. T. İdaresinin hat baş bakıcı 
ve baş müvezzileri ile hat bakıcı ve müvezzile-
rine şümulü yoktur. 

Muvakkat maddeler 

1 — Posta, telgraf idaresinin 1932 senesi kad-
Muvakkat maddeler 

MADDE 1 — P. T. T. İdaresinin 1932 senesi 



MADDE 14 — Umumî idarede bir tasarruf 
ve muavenet sandığı yapılabilir. Bu sandığın 
sureti idaresi bir nizamname ile tayin olunur. 

MADDE 15 — Ücretli müstahdemlere ait 
kadrolar her sene bütçesine raptolunacak bir 
cetvel ile tayin olunur. 

MADDE 16 — Bazı istasyonlarda posta, tel
graf ve telefon muamelâtı açılması, şimendifer 
telgraf ve telefon tellerile demiryolunu takip 
eden telgraf ve telefon tellerinin bakımı ve Dev
let demiryolları idaresinin, 1932 ve 1933 se
neleri bütçe kanunları mucibince faaliyeti tatil 
edilen matbaasının müştereken işletilmesi ve diğer 
mümkün hizmetlerin birleştirilmesi ve postalarla 
ve trenlerle yapılacak yolcu, koli ve diğer mü-
raselât nakliyatı gibi halkın menfaatini ve iki 
taraf idaresince tasarrufu temin edebilecek iş
lerde posta, telgraf ve telefon idaresile Devlet 
demiryolları idaresi arasında aktedilecek itilâf
lar Nafıa vekâletince tasvip edildikten sonra 
peyderpey tatbik olunur. 

MADDE 17 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka
nuna bağlı olan (2) numaralı cetvelde Posta tel
graf ve telefon idaresine ait olan kısım tayye-
dilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanuna muhalif hükümler 
mefsuhtur. 

Muvakkat maddeler 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon idare-
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rosuna nazaran mevcut mernurlariîe hat baş ba
kıcı ve baş müvezzilerinin ve hat bakıcı ve mü-
vezzilerinin bu kanuna merbut cetvellerinde 
gösterilen derecelerden ve sınıflardan hangile
rine girecekleri ve o derecelere muhassas maaşın 
ne miktarının kendilerine verileceği umumî mü
dürlükçe takdir olunur. Takdir olunan miktar 
tasvip tarihini takip eden ay iptidasından itiba
ren memura verilir. 

2 — P. T. T. İdaresinin hat baş bakıcı ve baş 
müvezzüerine ve hat bakıcı ve müvezzilerine da
hil oldukları sınıfa göre verilecek maaş Ankara 
şehri dahilinde bulunanlarına verilecek muvak
kat mesken tazminatının ita miktarile bunların 
işbu kanunun neşrinden evvel teadül kanununun 
on birinci maddesi mucibince almakta oldukları 
maaş, tahsisatı fevkalâde, uzaklık ve baha-
lılık zammı ve zammı mahsustan mürekkep 
olan muhassasatlanndan kazanç, buhran, mu
vazene vergileri çıktıktan sonra kalan ita mik
tarı arasında, bazı mratakalarda, maaş sahibi
nin aleyhinde hâsıl olacak farklar iki sene hi
tamına kadar hakkı müktesep suretile tediye 
olunur. Ancak bu müddet zarfında terfi ederek 
alacakları yeni maaş miktarı farkı izale eylediği 
veya mezkûr zamlardan istifadeyi icap ettiren 
hal ve şartları kaybettikleri veya memuriyetten 
infikâk gibi bir fasıla vukua geldiği takdirde 
farka ait hakkı müktesepler kalmaz. Hakkı mük
tesep olarak tediye edilecek farklarda mevcut 
lira kesirleri yarım liradan az ise yarım liraya 
ve yanın liradan fazla ise bir liraya iblâğ edilir. 

kadrolarına nazaran mevcut mernurlariîe hat baş 
bakıcı ve başmüvezzilerinin ve hat bakıcı ve 
müvezzilerinin bu kanuna merbut kadrolarında 
gösterilen derecelerden ve sınıflardan hangileri
ne girecekleri ve o derecelere muhassas maaşın 
ne miktarının kendilerine verileceği, dereceleri
ne göre Nafıa vekâletile umumî müdürlük ve 
başmüdürlüklerce takdir olunur. Takdir olu
nan miktar tasvip tarihini takip eden ay ipti
dasından itibaren memura verilir. 

MADDE 2 — P. T. T. İdaresinin bazı mmta-
kalardaki hat başbakıcı ve baş müvezzilerile 
hat bakıcı ve müvezzilerinin dahil olacakları sı
nıflara göre ellerine geçecek para ile bu kanu
nun neşrinden evvel ellerine geçen para 
miktarları arasında aleyhte fark hâsıl olduğu 
takdirde bu farklar iki sene hitamına kadar ma-
aşatm tevhit ve teadülü hakkındaki (1452) nu
maralı kanunun dördüncü maddesi mucibince 
ashabına müktesep hak olarak verilir. 

MADDE 16 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 14 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 



sinin 1932 senesi kadrolarına nazaran mevcut 
memurlarile hat baş bakıcı ve baş müvezzileri
nin ve hat bakıcı ve müvezzilerinin bu kanuna 
merbut kadrolarında gösterilen derecelerden ve 
sınıflardan hangilerine girecekleri ve o derecelere 
muhassas maaşın ne miktarının kendilerine ve
rileceği derecelerine göre Nafıa vekilile umu
mî müdürlük ve başmüdürlüklerce takdir olu
nur. Takdir olunan miktar tasvip tarihini ta
kip eden ay iptidasından itibaren memura veri
lir. 

MADDE 2 — Posta, telgraf ve telefon idare
sinin bazı mıntakalardaki hat baş bakıcı ve baş 
müvezzilerile hat bakıcı ve müvezzilerinin dahil 
olacakları sınıflara göre ellerine geçecek para 
ile bu kanunun neşrinden evvel ellerine geçen 
para miktarları arasında aleyhte fark hâsıl 
olduğu takdirde bu farklar iki sene hitamına 
kadar maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki 
1452 numaralı kanunun 4 üncü maddesi mucibin
ce ashabına müktesep hak olarak verilir. 

MADDE 3 — 1513 numaralı kanuna tâbi 
borçlar ile 1932 senesi muvazenei umumiye ka
nununun 11 inci maddesi mucibince 1931 senesi 
nihayetine kadar alacakları tahakkuk edenler
den tahsisatının mevcut olmamasından naşi tes
viye edilemeyen borçlar ile bu devreye ait olup-
ta henüz tahakkuk muamelesi bitmemiş olan 
ayni şekildeki borçlar hakkında umumî muva
zene kanunundaki hükümlere göre Hazinece tas
fiye ve tahvil muamelelerine devam olunur. 

Posta, telgraf ve telefon idaresinin paket zi
yamdan dolayı 1932 malî senesi nihayetine ka
dar tebeyyün eden tazminat borçlarından Hazi-
nei maliye, Düyunu umumiye ve inhisar ida
relerine ait olanlarının kayitleri mütekabilen 
terkin edilmiştir. 

Bunların miktarları 1933 senesi hesabı katile
rinde ayrı bir lahika şeklinde gösterilecektir. 

MADDE 19 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 
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MADDE 17 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekât 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
S. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Mİ". V. Na. V. ik. V. 
Dr. liesit Galip Hilmi M. Celal 
S. t. M.' V. (1 İ. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Mana Muhlis 

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 



- 2 7 -

MADDE 20 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller ] 

(1) NUMARALI CETVEL 

Memurin maaş cetveli 

•ece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Maaşın aslı 
Lira 

125 X 
70 X 
55 X 
45 X 
40 X 
35 X 
30 X 
25 X 
22 X 
20 X 
17,5X 
16 X 

Emsali 

4 = 
3 = 
3 = 
2,8 = 
2 ,7=» 
2,8 = 
2.8 = 
3 = 
3 = 
3 = 
3,2 = 
3,25= 

Tutan 
Lira 

500 
210 
165 
126 
108 
98 
84 
75 
66 
60 
56 
52 

(2) NUMARALI CETVEL 

Hat bakıcı ve müvezzi sınıfının maaş cetveli 

Ma 
Memuriyetin unvanı 

Birinci sınıf hat başbakıcı ve baş 
müvezzii 
ikinci sınıf hat başbakıcı ve müvezzii 
Birinci » bakıcı » 
ikinci » » » 
Üçüncü» » » 
Dördüncü sınıf » » 

fin aslı 
»ira 

14 X 
12 X 
10 X 

9 X 
8 X 
6 X 

Emsali 

3, 5 
3,75 
4 
4 
4 
4,5 

Tutarı 
Lira 

49 
45 
40 
36 
32 
27 
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[3] NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyet 

1 U m u m î m ü d ü r '••, f J r - ;'- • j * v * . w •, ~ •• - • • . 

2 Umumî müdür muavini, posta işleri müdürü, telgraf işleri müdürü, muamelât müdürü, 
fen müşavere heyeti reisi, birinci sınıf umumî müfettiş. 

3 Binalar ve levazım müdürü, hukuk müşaviri, idarei merkeziye birinci sınıf müdür mu
avinleri, fen müşavere heyeti azası, ikinci sınıf umumî müfettişler, birinci sınıf başmü
dürler, fabrika (mühendis) müdürü, mühendisler, birinci sınıf müfettişler, 

4 îdarei merkeziye ikinci sınıf müdür muavinleri, ikinci sınıf başmüdürler, hukuk mü
şavirliği muavini, birinci sınıf mimar, ikinci sınıf müfettişler, birinci sınıf başmüdür 
muavinleri, istanbul posta, telgraf, paket merkezleri müdürleri, Ankara posta, telgraf, 
otomatik telefon merkezleri müdürleri, ••, 

5 Mektep müdürü, ikinci sınıf basmüdürmuavinleri, ikinci sınıf mimar, ressam, avu
katlar, üçüncü sınıf müfettişler, birinci sınıf mesul muhasipler, 

6 Birinci sınıf mümeyyizler, matbaa şefi, birinci sınıf P. T. T. merkezleri müdürleri, ikinci 
sınıf mesul muhasipler, birinci sınıf murakıp ve muhakkikler, vilâyetlerdeki başmaki-
nistler, 

7 İkinci sınıf mümeyyizler, birinci sınıf tetkik memurları, daire müdürü, mutemet, ikin
ci sınıf merkez müdürleri, üçüncü sınıf mesul muhasipler, İstanbul başmüdürlüğü vez
nedarı, ikinci sınıf murakıp, birinci sınıf başseyar, birinci sınıf başmemur, birinci sınıf 
başkâtipler, Ankara telgraf merkezi başmakinisti, Ankara otomatik telefon merkezi ma
kinistleri ve tahakkuk memuru, fabrika muhasibi . 

8 İkinci sınıf tetkik memurları, üçüncü sınıf P. T. T. merker müdürleri, ikinci sınıf baş-
kâtipler, ikinci sınıf başmemurlar, ikinci sınıf başseyyarlar, Ankara otomatik telefon ve 
vilâyattaki kaplo memurları, birinci sısıf veznedarlar, birinci sınıf ayniyat muhasipleri, 

9 Dördüncü sınıf P. T. T. merkerleri müdürleri, birinci sınıf memurlar, ikinci sınıf vezne
darlar, ikinci sınıf ayniyat muhasipleri, 

10 Beşinci sınıf P. T. T. merkezleri müdürleri, ikinci sınıf memurlar, 

11 Üçüncü sınıf memurlar, 

12 Dördüncü sınıf memurlar. 
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( 4 NUMARALI CETVEL ) 

Ankara mesken muvakkat tazminatı 

Sınıf 

O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Birinci sınıf hat basbakıeı ve bas 
müvezziler 
ikinci sınıf lıat basbakıeı ve baş 
müvezziler 
"Birine.i sınıf hat bakıcı ve müvezziler 
İkinci » » » 
Üçüncü » » » 
Dördüncü sınıf » » 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Tazminatın 
Miktarı 
Lira 

0 
22 
22 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

10 

10 
10 
10 
10 
10 

(5) NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi 
•Maaş 

Adet Lira 

MERKEZ 

1 Umumî müdür 
2 » » muavini 

1 125 
1 70 

2 Müdür 
Posta işleri müdürlüğü 

1 70 
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îreee 

3 
4 
6 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Birnıci 
İkinci 
Birinci 
ikinci 
Birinci 
İkinci 
Birinci 
İkinci 
Üçüncü 

Memuriyetin nevi 

smıf müdür muavini 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
mümeyyiz 

» 
tetkik memuru 

» » 
memur 

» ' 
» 

Dördüncü sınıf memur 

Telgraf işleri müdürlüğü 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 

10 

Müdür 
Birinci 
İkinci 

smıf müdür muavini 
» 

Mühendis 
Birinci 
Birinci 
İkinci 
Birinci 
İkinci 

» 
» 
» 
» 
» 

» » 

mümeyyiz 
tetkik memuru 

» » 
memur 

» 

Muamelât müdürlüğü 

Binalar ve levazım müdürlüğü 

Adet 

3 
2 
5 
3 

10 
12 
12 
12 
10 
8 

Maaş 
Lira 

55 
45 
35 
30 
30 
25 
22 
20 
17,5 
16 

78 

11 Üçüncü sınıf memur 
12 Dördüncü » » 6 16 

1 
3 
2 
5 
4 
3 
o 
7 
7 
7 

70 
55 
45 
55 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 

48 

2 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
5 
7 
7 

Müdür 
İkinci sınıf müdür muavini 
Birinci » 
Birinci » 
İkinci » 
Birinci » 
İkinci » 
Üçüncü » 
Dördüncü sınıf 

mümeyyiz 
tetkik memuru 

» » 
memur 

» 
» 
» 

Mektep müdürü 
Daire müdürü 
Mutemet 

1 

O 

O 

<> 3 
2 
o 

2 
2 
1 
1 
1 

70 
45 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 
16 
40 
30 
30 

25 

3 Müdür 1 55 
4 İkinci smıf müdür muavini 3 45 
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Derece Memuriy.otin nevi 

6 Matbaa şefi 
8 İkinci sınıf tetkik memuru 
9 Birinci » memur 

10 İkinci » » 
11 Üçüncü » » 
12 Dördüncü sınıf » 
3 Fabrika mühendis müdürü 
7 » muhasibi 
4 Birinci sınıf mimar 
5 İkinci » » 
5 Ressam 

Fen müşavere heyeti 

Evrak ve istatistik kalemi 
6 Birinci sınıf mümeyyiz 
7 Birinci » tetkik memuru 

10 İkinci » memur 
11 Üçüncü » » 

Idot 

.1 
4 
4 
5 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 
Lim 

35 
25 
22 
20 
17,5 
16 
55 
30 
45 
40 
40 

36 

2 Reis 1 70 
3 Aza 4 55 

Umumî müfettişler 
2 Birinci sınıf umumî müfettiş 1 70 
3 İkinci » » » 2 55 

Hukuk müşavirliği 
3 Müşavir 
4 » muavini 
5 Avukat 
7 İkinci sınıf mümeyyiz 
9 Birinci sınıf memur 

10 İkinci » » 
11 Üçüncü » » 
12 Dördüncü sınıl' memur 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
o 

55 
45 
40 
30 
22 
20 
17,5 
16 

12 

1 
1 
1 
1 

35 
30 
20 
17,5 



- 3 3 -
Maaş 

Memuriyetin neyi Adet Lira 

İdare encümeni tahrir heyeti 
Birinci sınıf mümeyyiz 1 35 
tkinci » tetkik memuru 1 25 

1 22 
1 20 

Birinci 
tkinci 
Üçüncü 

» 
» 
» 

memur 
» 
» <v> 

Ankara otomatik telefon merkezi müdürlüğü 
Müdür 1 45 
Başmakinist 2 30 
Tahakkuk memuru j 1 30 
Kablo memuru 2 25 
Birinci sınıf memur 2 22 
İkinci » » 3 20 
Üçüncü » » 5 17,5 
Dördüncü» » 6 16 

22 

Hat bakıcı ve müvezzi sınıfı 
Birinci sınıf hat başbakıcı 3 14 

» » » bakıcı 2 10 

Ankara telgraf merkezi müdürlüğü 
Müdür 1 45 
Birinci sınıf başmemur \ 4 30 
tkinci » » 2 25 
Birinci » memur 22 22 
tkinci » » 22 20 
Üçüncü » » 65 17,5 
Dördüncü sınıf memur 25 16 
Beşmakinist ,.'""" 1 30 

142 

Hat bakıcı ve müvezzi sınıfı 
Birinci sınıf hat başbakıcı ve başmüvezzi 2 14 
tkinci » » » » 2 12 
Birinci sınıf hatbakıcı ve müvezzi 16 10 
İkinci » » » 15 9 
Üçüncü » » » 12 8 
Dördüncü» » » 18 6 
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Derec* Memuriyetin nevi 

o 
4 
4 
5 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
7 
8 
9 
8 
9 
4 
4 
4 
6 
7 
8 
9 

10 

Ankara posta merkezi müdürlüğü 
Müdür 
Birinci sınıf basmemur 

8 
8 
9 
10 
11 
12 

İkinci » 
tkinci » 
Birinci » 
ikinci » 
Üçüncü » 
Dördüncü» 

» 
başseyyar 
memur 

» 
» 
» 'İK\': 

Birinci 
» 

İkinci 
Üçüncü 
Dördüncü 

Hat bakıcı ve müvezsi sınıfı 
sınıf basmüvezzi 

mııvezzı 
» 
» 
» 

( VÎLÂYAT ) 
Birinci 
ikinci 
Birinci 
tkinci 
Birinci 
İkinci 
Üçüncü 
Birinci 
İkinci 
Üçüncü 
Birinci 
ikinci 

sınıf başmüdür 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

mııavjm 
» 

mu 

mesul muhasip 
» » 
» » 

başkâtip 
» 

1 stanbul başmüdürlüğü veznedarı 
Birinci sınıf veznedar 
İkinci » » 
Birinci » ayniyat muhasibi 
İkinci » » » 
İstanbul posta merkezi müdürü 

» telgraf » » 
» paket merkezi müdürü 

Birinci sınıf P. T. T. merkezi müdürü 
tkinci » » » » 
Üçüncü » » » » 
Dördüncü» » » » 
Beşinci » » » » 

det 

1 
3 
2 
1 
12 
12 
21 
15 
67 

1 
10 
13 
6 
6 

Maaş 
Lira 

45 
30 
25 
25 
22 
20 
17,5 
16 

14 
10 
9 
8 
6 

36 

8 
4 
8 
4 
1 
12 
28 
2 
4 
6 
3 
9 
1 
5 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
10 
15 
55 
130 
300 

55 
45 
45 
40 
55 
45 
40 
40 
35 
30 
30 
25 
30 
25 
22 
25 
22 
45 
45 
45 
35 
30 
25 
22 
20 



Dereöe' Memuriyetin nevi 

6 Birinci smıf murakıp ve muhakkik 
7 ikinci » » fc 
7 Birinci » başseyyar 
8 İkinci » >> 
(> Baş makinist • \ .. ; 
8 Kablo memuru •. ., 
7 Birinci sınıf başmemur 
8 İkinci » » 

memur 
» 
» 
» ( ; • : • . . . . / • 

9 Birinci » 
10 İkinci » 
11 Üçüncü » 
12 Dördüncü » 

Adet 

4 
4 
1 
3 
1 
1 
15 
50 
250 
350 
850 
1000 

Maaş 
Lira 

35 
30 
30 
25 
35 
25 
30 
25 
22 
20 
17,5 
16 

3155 

VHayat hat bakıcı ve müveszileri 
0 Hat başbakıcı ve başmüvezzi 
0 » » » 
0 Birinci sınıf hat bakıcı ve müvezzi 
0 İkinci » » » » 
0 Üçüncü » » » » 
0 Dördüncü » » » » 

42 
48 
78 
507 
234 
1176 

14 
12 
10 
9 
8 
6 

2085 



(5) NUMARALI CETVEL: MABAAT 

P. T. T. umumî müdürlüğü daimî müstahdemler kadrosu 

Memuriyetin nevi 

( MERKEZ ) 

Ücret 
Adet Lira 

Tercüme heyeti 
Mütercim 

» 

Binalar ve levasını müdürlüğü 
Saraç 
Sandıkçı 
Matbaa başmakînisti 

» makinisti 
Mücellit 
Başmürettip 
Mürettip 

» çırağı 
Matbaa hamalı 
Müdürlük hademeleri 
Gece bekçisi 
Kapıcı ^ 

: ' • ? • • ") . ' > . - I 

Başodacı 
Odacı 

Odacılar 

1 
2 
t) 

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

120 
100 

60 
60 
70 
40 
40 
70 
55 
25 
30 
30 
40 
40 

21 

40 
30 

Ankara telgraf merkezi telsiz istasyonları 
Atelye şefi 
Dizel başmakinisti 
Baş elektrikçi 
Dizel makinisti 

» » 
» » n mavim 

KLektrikçi şefi 
» makinist 
» » 
» » 

1 
1 
1 
1 
2 
<2 
1 
1 
2 
1 

135 
135 
115 
100 
90 
70 
80 
90 
70 
60 



— Öl _ 
9—• 

Memuriyetin 

Anten ve hat memuru 
Yağcı 
Makinist muavini 
Kaloriferci 

» 
Hademe - •. 

nevi 

..„ . r, 

VİLÂYET 
Telsiz telgraf ; 

Dizel makinisti 
» muavini 

Elektrikçi şefi 
» » 

Elektrikçi 
» 
» makinist 

Elektrikçi makinist 
Makinist muavini 
Anten ve hat memuru 
Hademe 

istasyonları 

Adet 

4 
1 
1 
1 
1 
3 

24 

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

Ücret 
Lira 

40 
35 
60 
70 
60 
30 

100 
60 
95 
90 
70 
60 
80 
60 
50 
40 
30 

Telsiz telefon komiserleri 
Komiser 

» 

22 

120 
80 

Komiser 
» 

İstanbul telli telefon komiserleri 
120 
100 

İzmir telli telefon komiserleri 

Komiser 
» 

Tabip 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

120 
80 

160 
145 
120 
100 
40 
20 



J O •*• 

Memuriyetin nevi 

Avukat * ,..:..__. rr 
Avukat 
Mütercim 
Rölövaj memuru 
Daktilograf 

» 
» 
» 
» 
» 

Hük makinisti 
Makinist 
Şoför makinisti 
Şoför 

» 
» 
» 
» * 
» 
» yamağı 

Motorcu 
Motor kaptanı 

» » 
Gemici 
Kayıkçı 
Silici # 
Ustabaşı 
Kutu tamircisi ,;. , 
Kaloriferci ve meremetçi 
Motosikletli müvezzi 
Bekçi 

» 
Hamalbaşı 
Hamal 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hademe 
» 
» 

Adet 

2 
3 
5 
1 
1 
4 
f> 
1 
9 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 

32 
30 
19 
15 

1 
1 
1 

80 
40 

1 

307 
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T. C 
Nafıa Vekâleti 

T e r c ü m e heyeti Hesap işleri Md. 

Merkez masası 
Vilâyet » 
Hesap » 
Muamelât » 

Hul uık 
viı 

m ü s a -
o 

liyi 

Muamelât Md. 

Birinci kısım 
İkinci » 
Üçüncü » 
Daire Md. 
Mektep » 
Mutemetlik 

Posta işleri Md. 

Birinci kısım 
İkinci » 
Üçüncü » 

Telgraf işleri 
Md. 

Fen kısmı 
Telgraf » 
Telefon » 

P. T. T. 

Umum Müdürlüğü 
U. M. Muavinliği Evrak ve istatistik 

kalemi 

P. T. T. Başmüdürlükleri 

Müfettişler Muavinler 

1». T. T. Merkezleri 

Ajanlıklar Memurluklar 

Bey'iyeciler 
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[ Dahiliye encümeninin tadiline bağlı cetveller ] 

(1) NUMARALI CETVEL 

Memurin maaş cetveli 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Maaşın aslı 
Lira 

125 X 
70 X 
55 X 
45 X 
40 X 
35 X 
30 X 
25 X 
22 X 
20 X 
17,5X 
16 X 

Emsali 

4 = 
3 = 
3 = 
2,8 = 
2,7 = 
2,8 = 
2.8 = 
3 = 
3 = 
3 = 
3,2 = 
3,25= 

Tutarı 
Lira 

500 
210 
165 
126 
108 
98 
84 
75 
66 
60 
56 
52 

(2) NUMARALI CETVEL 

Hat bakıcı ve müvezzi .sınıfının maaş cetvelidi) 

Maaşın aslı 
Memuriyetin unvanı . Lira Emsali 

Birinci sınıf hat basbakıcı 
tnüvezzii 

ve baş 

ikinci sınıf hat basbakıcı ve miivezzii 
Birinci » bakıcı 
İkinci » » 
Üçüncü» » 
Dördüncü simi: » 

» 
» 
» 
» 

14 X 
12 X 
10 X 
9 X 
8 X 
6 X 

3, 5 
3,75 
4 
4 
4 
4,5 
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(3) NUMARALI CETVEL 

(KADRO) 

Derece Memuriyetin nevi 

MÜRKEZ 

1 Umumî müdür 
2 » » muavini 

Posta isleri müdürlüğü 
2 
3 
4 
6 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Müdür 
Birinci sınıf müdür muavini 
İkinci » 
Birinci » 
İkinci » 
Birinci » 
İkinci » 
Birinci » 
İkinci » 
Üçüncü » 
Dördüncü sınıf 

» » 
mümeyyiz 

» 
tetkik memuru 

» » 
memur 

» 
» 

memur 

Telgraf işleri müdürlüğü 
2 
•> 
4 
3 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Müdür 
Birinci 
İkinci 

sınıf müdür muavini 
» 

Mühendis 
Birinci 
Birinci 
İkinci 
Birinci 
İkinci 
Üçüncü 

» 
» 
» 
» 
» 

sınıf 
Dördüncü » 

» » 

mümeyyiz 
tetkik memuru 

» » 
memur 

» 
memur 

» 

M nam elât müdürlüğü 
Müdür 
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Gerece Memuriyetin nevi 
_... -

4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
5 
7 
7 

—.._. _. 
İkinci sınıf müdür muavini 
Birinci » 
Birinci » 
İkinci » 
Birinci » 
İkinci » 
Üçüncü » 
Dördüncü sınıf 

mümeyyiz 
tetkik memuru 

» » 
memur 

» 
» 
» 

Mektep müdürü 
Daire müdürü 
Mutemet 

Binalar ve levazım müdürlüğü 
3 Müdür 
4 İkinci sınıf müdür muavini 
6 Matbaa şefi 
8 İkinci sınıf tetkik memuru 
9 Birinci » memur 

10 İkinci » » 
11 Üçüncü » » 
12 Dördüncü sınıl' » 
3 Kbarika mühendis müdürü 
7 » muhasibi 
4 .Birinci sınıf mimar 
5 İkinci » » 
5 Ressam 

Adet 

3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
1 

Maaş 
Lira 

45 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 
16 
40 
30 

1 30 

25 

1 
2 
1 
4 
4 
5 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
1 

55 
45 
35 
25 
22 
20 
17,5 
16 
55 
30 
45 
40 
40 

35 

Fen müşavere heyeti 
2 Reis 1 70 
3 Az» 4 55 

Başmüfettişler 
2 Birinci sınıf başmüfettiş 1 70 
3 İkinci » » » 2 55 

3 
4 

Müşavir 
» 

Hukuk müşavirliği 

muavini 
1 
1 

55 
45 



44 

Derece Memuriyetin nevi Adet 

5 Avukat 2 
7 İkinci sınıf mümeyyiz 2 
9 Birinci sınıf memur 1 

10 İkinci » » 1 
1.1 Üçüncü » » I 
12 Dördüncü sınıf memur 3 

12 

Evrak re istatistik kalemi 
(•> Birinci sınıf mümeyyiz 1 
7 Birinci » tetkik memuru 1 

10 İkinci » memur 1 
11 Üçüncü » » 1 

idare encümeni tajırir he>/eii 

6 Birinci sınıf mümeyyiz 1 
<S İkinci » tetkik memuru 1 
9 Birinci » memur 1 

10 İkinci » » 1 
11 Üçüncü » » l 

Ankara otomatik telefon merkezi miidiiriüfjii 

4 Müdür 1 
7 Başmakinist 2 
7 Tahakkuk memuru 1 
8 Kablo memuru 2 
9 Birinci sınıf memur 2 

10 İkinci » » 3 
11 Üçüncü » » 5 
12 Dördüncü» » 6 

22 

Hat bakıcı ve miıvezzi sınıfı 

0 Birinci sınıf hat basbakıcı 3 
0 » » » bakıcı 2 

5 
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erece Memuriyetin nevi Adet Lira 

VİLÂYAT 
3 
4 
4 
5 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
7 
8 
9 
8 
9 
4 
4 
4 
4 

6 
7 
8 
9 

10 
(> 
7 
7 
8 
6 
8 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Birinci sınıf başmüdür 
İkinci » 
Birinci » 
ikinci » 
Birinci » 
İkinci » 
Üçüncü » 
Birinci sımf 
İkinci » 
Üçüncü » 
Birinci » 
İkinci » 

» 
» muavini 
» » 

müfettiş 
» 
» 

mesul muhasip k 
» » 
» » 

başkâtip 
» 

İstanbul başmüdürlüğü veznedaı 
Birinci sınıf 
İkinci » 
Birinci sınıf 
İkinci » 
İstanbul posüı 

» telgraf 
» paket 

Ankara Posta 
müdürleri 

veznedar 
» 

ayniyat muhasibi 
» » 

ı merkezi müdürü 
» » 
» » 

L'l 

ve telgraf merkezleri 

Birinci sınıf P. T. T. merkezi müdürü 
İkinci » 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Beşinci » 
Birinci » 
1 kinci » 
Birinci » 
İkinci » 
Başmakinist 

» » 
» » 
» » 
» » 

murakıp ve mulu 
» » 

başseyyar 
» 

Kablo memuru 
Birinci sınıf başmemur 
İkinci » 
Birinci » 
İkinci » 
Üçüncü » 
Dördüncü » 

» 
memur 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

iikkik 

8 
4 
8 
4 
1 

12 
28 

2 
4 
6 

9 
1 
5 
6 
6 
6 
1 
1 
1 

2 
10 
15 
55 

130 
300 

4 
4 
1 
4 
2 
1 

22 
54 

284 
384 
936 

1040 
3155 

55 
45 
45 
40 
55 
45 
40 
40 
35 
30 
30 
25 
30 
25 
22 
25 
22 
45 
45 
45 

45 
35 
30 
25 
22 
20 
35 
30 
30 
25 
35 
25 
30 
25 
22 
20 
17,5 
16 

,1 

V Hayat hat bakıcı ve müvezzûeri 
0 Hat başbakıcı ve basmüvezzii 45 14 

» %> 50 12 



Derece 

4 6 -

Memuriyetin nevi 

Ö Birinci sınıf hat bakıcı \o müvezzii 
O îkinci » » » » 
O Üçüncü » » » » 
O Dördüncü » * » » 

Adett 

104 
535 
252 

1200 

Maaş 
Lira 

10 
9 
8 
6 

2186 

(3) NUMARALI CBTVEL: MABAAT 

P. T. T. umumî müdürlüğü daimî 'müstahdemler kadrosu 

(MERKEZ) 
. . - , - . • « • -• f- •• : 

Mütercim 
» 

Memuriyetin nevi 

Tercüme heyeti 

Adet 

1 
2 

Ücret 
Lira 

120 
100 

Binalar ve leva&ım müdürlüğü 
Saraç 
Sandıkçı 
Matbaa başmakinisti 

» makinisti 
Mücellit 
Başmürettip 
Mürettip 

» çırağı 
Matbaa hamalı 
Müdürlük hademeleri 
Gece bekçisi 
Kapıcı 

Başodacı 
Odacı 

Odacılar 

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

60 
60 
70 
40 
40 
70 
55 
25 
30 
30 
40 
40 

21 

40 
30 

9 
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Ücret 

Memuriyetin nevi Adet Lir.-ı 

VİLÂYET 

Telsiz telgraf istasyonları 
Atelye şefi 
Dizel başmakinisti 
Başelektrikçi 
Dizel makinisti 

» » 
» muavini 
» » 

Elektrikçi şefi 
» » 
» » 
» makinist 
» » 
» » 
» » 

Anten ve hat memuru 
Yağcı 
Makinist muavini 
Kaloriferci 

» 
Hademe 

r 46 

Telsiz elefon komiserleri ? * 
Komiser 1 120 

» •'"-• 1 80 

İstanbul telsiz telefon komiserleri 
Komiser 1 120 

» 1 100 

İzmir telli telefon komiserleri 
Komiser' 

» 

Tabip 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
2 
2 
2 I 
2 
1 
1 
1 
5 
0 
8 
1 
1 
1 
1 
6 

135 
135 
115 
100 
90 
70 
60 
95 
90 
80 
90 
80 
70 
60 
40 
35 
55 
70 
60 
30 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

120 
80 

160 
145 
120 
100 
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Memuriyetin nevi 

Tabip 
» 

A vukat 
» 
» 

Mütercim 
Rölövaj memuru 
Daktilograf 

» 
» 
» 
» 
» 

Hük makinisti 
Makinist 
Şoför makinist 
Şoför 

» 
» 
» 
» 
» 
» yamağı 

Motorcu 
Motor kaptanı 

» » 
Gemici 
Kayıkçı 
Silici 
Ustabaşı 
Kutu tamircisi 
Kaloriferci ve meremetçi 
Motosikleti i rnü vezzi 
Bekçi 

» 
Hamal başı 
Hamal 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hademe 
» 
» 

Adet 

4 
1 
2 
o 
5 
1. 
1 
4 
5 
1 
9 
1 

<> 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
• > 
•> 1 
1 
1 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
o 

1 
1 
2 

,°>2 
30 
19 
15 
1 
1 
1 

81 
39 

1 

308 

Ücr-et 
Lira 

40 
20 
80 
50 
40 
75 

100 
60 
50 
45 
40 
35 
30 
70 
45 

110 
90 
75 
70 
60 
55 
45 
3)5 
80 
80 
50 
35 
45 
25 
60 
35 
55 
50 
30 
25 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
12 
8 

30 
25 
20 
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( 4 NUMARALI CETVEL ) 

Ankara mesken muvakkat tazmiantı 
T 

Sınıf Derece 

O 1 
O 2 
o ;5 
O 4 
O 5 
O 6 
O 7 
O 8 
O 9 
O 10 
O 11 
O 12 

Birinci sınıf hat başbakıcı ve baş 
müvezziler 
ikinci sınıf hat başbakıcı ve baş 
müvezziler 
Birinci sınıf hat bakıcı ve müvezziler 
İkinci » » » 
Üçüncü » » » 
Dördüncü sınıf >> » 



Derece 
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[Bütçe encümeninin tadilijıe bağlı cetveller] 

[1] NÜMAEALI CETVEL 

Memuriyetin nevi 

Umumî müdür 
Teftiş heyeti reisi umumî müdür muavini 

Posta işleri müdürlüğü 
6 
7 
8 

10 
11 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

6 
7 
8 
6 
7 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

6 
8 

10 
11 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Müdür 
Birinci 
İkinci 
Birinci 
İkinci 
Birinci 
İkinci 
Birinci 
İkinci 
Üçüncü 

sınıf müdür muavini 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dördüncü » 

Müdür 
Birinci 
İkinci 

Tel 

sınıf 
» 

Mühendis 
» 

Birinci 
» 

İkinci 
Birinci 
İkinci 
Üçüncü 

sınıf 
» 
» 
» 
» 
» 

Dördüncü » 

Müdür 
İkinci 
Birinci 
İkinci 
Birinci 
İkinci 
Birinci 
İkinci 
Üçüncü 

» » 
mümeyyiz 

» 
tetkik memuru 

» » 
memur 

» 
» 
» 

fjrttf işleri ımidü 

müdür muavini 
» » 

mümeyyiz 
tetkik mempru 

» » 
memur 

» 
» 
» 

Muamelât müdürl 

sınıf müdür muavini 
» 
». 
» 
» 
» 
» 
» 

Dördüncü » 

mümeyyiz 
» 

tetkik memuru 
» » 

memur 
» 
» ' f 
» 

Adet 

1 
rini 1 

1 
3 
3 
4 
3 

10 
12 
12 
12 
8 
6 

1 
2 
•> 
3 
2 
4 
3 
3 
7 
7 
7 
o • > 

1 
3 
1 
2 
•> 
4 
3 
4 
4 

M a a ş 
1 ji rn 

125 
80 

70 
55 
45 
35 
30 
30 
25 
22 
20 
17,5 
16 

70 
55 
45 
70 
55 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 
16 

70 
45 
35 
30 
30 
25 
22 
20 
17,5 



— Dİ 

Derece Memuriyetin nevi 

7 
8 
9 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

Müşavir 
» muavini ' * 

Avukat 
İkinci 

» 
Birinci 
ikinci 
Üçüncü 

sınıf 
» 
» 
» 
» 

Dördüncü » 

mümeyyiz 
tetkik memuru 
memur 

» 
» 
» 

at 

1 
1 
1 

Maaş 
Lira 

45 
30 
30 

8 Mektep müdürü 
11 Daire » 
11 Mutemet 

Binalar ve levazım müdürlüğü 
7 Müdür 
8 ikinci sınıf müdür muavini [1] 

12 ikinci sınıf tetkik memuru 
13 Birinci » memur 
14 ikinci » » 
15 Üçüncü » » 
16 Dördüncü » » 
6 Fabrika - mühendis - müdür 

11 Fabrika muhasibi 
7 Başmimar 
8 Mimar 
9 Ressam . 

Fen müşavere heyeti 
6 Reis r , 1 70 
6 Aza 1 70 
7 Aza 1 55 

Teftiş heyeti 
6 Başmüfettiş 1 70 
7 » . '-• < 1 55 

link u li nı ti sav iri iğ i 

1 
2 
4 
4 
5 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
1 

55 
45 
25 
22 
20 
17,5 
16 
70 
30 
55 
45 
40 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
o 
t ) 

55 
45 
40 
30 
25 
22 
20 
17,5 
16 

[l] Muavinlerden biri ayniyat başmuhasipliği vazifesi
ni de yapar. 
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Derece Memuriyetin nevi Adet 

Evrak ve istatistik müdürlüğü [l] 
9 

11 
12 
14 
15 

6 
10 
11 
11 
13 
14 
15 
16 
13 

6 
7 
8 
8 
9 

10 

7 
8 
9 

11 

9 
10 
11 
10 
11 
12 

11 
12 
13 
12 
13 

Müdür 
İkinci sınıf 

» » 
» » 

Üçüncü » 

mümeyyiz 
tetkik memuru 
memur 

» 

A nkara telefon nnldürlüğü 
Müdür 
Başmak ini s t 
Tahakkuk memuru 
Kablo memuru 
Birinci sınıf 
îkinci » 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Veznedar 

memur 
» 
» 
» 

Vilâyetler 
Birinci sınıf başmüdür 
îkinci » 
Üçüncü » 
Birinci » 
îkinci » 
Üçüncü » 

Birinci sınıf 
îkinci » 
Üçüncü » 

» 
» 
» muavini 
» » 
» » 

müfettiş 
» 
» 

Müfettiş muavini 

Birinci sınıf mesul muhasip 
İkinci » 
Üçüncü » 
Birinci » 
îkinci » 
Üçüncü » 

» » 
» » 

başkâtip 
» 
» 

İstanbul başmüdürlüğü veznedarı 
Birinci sınıf veznedar 
îkinci » 
Birinci » 
îkinci » 

[l] îdare encam 
yapa? • 

» 
ayniyat muhasibi 

» » 

eninin yazı işlerini de bu 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
2 
2 
5 
6 
6 
1 

4 
5 
3 
4 
5 
•> >> 

4 
16 
20 

7 

4 
5 
3 
4 
5 
3 

1 
5 
6 
6 
6 

mı 
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l)arece Memuriyetin nevi Aclüt 

8 istanbul posta merkezi müdürü 1 
8 » telgraf » » 1 
8 » paket » » 1 
8 Ankara posta » » İ 
8 >> teİgrâf >> » 1 
9 Birinci sınıf P. T. T. merkezleri müdürleri 4 

İÖ İkinci >> » >> » 10 
11 Üçüncü » » » » 16 
12 Dördüncü» >> » » 61 
13 Beşinci » » >> >> 130 
14 Altıncı >> » » » 286 

11 Birinci sınıf başseyyar 1 
12 İkinci » y> 4 

9 Başmakinist 1 
10 » 1 
12 Kablo memuru 1 
11 Birinci sınıf başmemur 21 
12 ikinci » » 54 
13 Birinci » memur 283 
14 İkinci » » 496 
15 Üçüncü » » 1067 
16 Dördüncü » » 772 

(2) NUMARALI CETVEL 

Memuriyet in tıevi 

Hat başbakıcı ve başmüvezzi 
» » » 

Hat bakıcı ve müvezzi 
» » » 
» >> » 
» » » 

Sınıl* 

1 
2 
1 
2 
3 
4 

Ajdet 

48 
50 

106 
535 
252 

1200 

Maaş 
Lira 

14 
12 
10 
9 
8 
6 





Sıra No 204 

1933 

POSTA, TELGRAF ve TELEFON 
UMUMÎ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 





Posta, Telgraf ve Telefon Umumî Müdürlüğü 1933 senesi 
bütçesi hakkında I 697 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 16 - y -1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1517 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1933 malî yılı için hazırlanan \u 

îcra Vekilleri Heyetinin 15 - V -1933 toplanışında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan bütçe kanun lâyihası esbabı mucibe ve cetvellerile birlikte arze-
dilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

P. T. T. İdaresinin 1933 malî senesi bütçe kanunu esbabı mucibe lâyihası 
1 — Posta ve telgraf ve telefon umum müdürlüğünün teşkilâtına dair olan ka

nun mucibince idarenin 1933 senesindeııitibaren mülhak bütçe ile idaresi kabul 
edilmiş olduğundan Umum müdürlüğün mezkûr sene bütçesinin yeniden tanzim ve 
takdimine lüzum hâsıl olmuştur. 1 « « 

Bütçe kanunu lâyihasının birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri idarenin masarifi 
için verilmiş olan tahsisat miktarını ve idarenin masarifine karşılık olarak tahmin 
edilen varidatile tahsil edilecek varidat envamclan her birinin müstenit oldukları 
kanun ve nizamnameleri ve lâyihanın dördüncü maddesi Umum müdürlüğün 1933 
senesi ücretli müstahdemlerile nakil vasıtalarının kadrolarını göstermesi itibarile bu 
maddeler hakkında fazla izahata ihtiyaç görülmemiştir. 

2 — Lâyihanın 5 inci maddesi 1932 senesi umumî bütçe kanununun 6 ncı madde-
sile kabul edilen esasata muvazi olarak dercedilmiş ve yalnız mezkûr maddenin ikinci 
fıkrasındaki (E) cetvelinde münderiç masraf tertiplerinden idaresi zarurî görülen 
hizmetler için şehrî ücretli veya yevmiyeli kullanılacak memurlar kadrosunun Na
fıa vekilinin tasdikile tatbik olunacağı tasrih edilmiştir. 

3 — Lâyihanın 6 ncı maddesi 1932 senesi umumî bütçe kanununun 5 inci madde
sine merbut (D) işaretli cetvelin Posta ve telgraf ve telefon umum müdürlüğü müs
tahdemlerine ait kadrosunun altında hastalıklarma mebni kısa müddetle vazifelerine 
devam edemeyen telgraf muhabere memurlarının yerlerinde veya muhaberatın kes
reti halinde nöbetleri harieined istihdam edilen muhabere memurlarına müstahdemi
ni muvakkate tertibinden verilecek yevmiyeler hakkındaki meşruhat esas ittihaz 
edilmek suretile ve yalnız bu yevmiyelerin İdare encümenince tensip edilecek mik
tarda verilmesi zarurî görülmüş ve mezkûr madde bu suretle teklif edilmiştir. 



4 — Posta ve telgraf umum müdürlüğünün 1933 senesi haziranından itibaren mül
hak bütçe ile idaresi kabul edilmiş olmasına ve bundan evvelki senelere ait bütçesinin 
muvazenei umumiyeye dahil bulunmasına binaen 1336 - 1932 senesi nihayetine ka
dar gerek muvazenei umumiye dahilinde ve gerekse mülhak bütçe ile idare edilen 
devairin posta zayiatından mütevellit olup Hazineye ait olan borçların Maliye veka
leti bütçesine lahika olarak açılacak nâzım varidat ve masraf fasıllarına irat ve mas
raf su ret ile mahsubu zarurî görülmüş Are mezkûr madde bu maksatla teklif edil
mişti 1'. 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 22 - V -1933 
M. No. ini 
Msas No. 1/697 

Yüksek Reisliğe 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1933 malî senesi bütçesi hakkın

da olup Başvekâletin Ki mayıs 1933 tarih ve (i/1517 numaralı tezkeresi ile Yük
sek Meclise gönderilen kanun lâyihası encümenimize havale buyurulmuş oldu
ğundan Maliye ve Nafıa vekilleri Beylerle Posta, telgraf ve telefon umum müdürü 
Bey hazır oldukları halde tetkik ve mütalea edildi: 

Posta, telgraf ve telefon idaresinin 1933 malî senesi bütçesi her sene olduğu 
gibi bu sene de muvazenei umumiyeye dahil bütçeler arasında yer almış idi. 
Bilâhare Hükümet tarafından teklif edilip encümenimizec de tetkikatı ikmal edi
lerek Umumî Heyete arzeylediğimiz teşkilât kanun lâyihası Yüksek Heyetin tas
vibine iktiran eylediği takdirde bu idare 1933 malî senesi iptidasından itibaren 
hükmî şahsiyeti haiz bir müessese halinde ve mülhak bir bütçe ile idare edilece
ğinden bu sebeple yeniden tanzim ve teklif olunan 193)3 mülhak bütçe lâyihası 
encümenimizee esas itibarile kabul edilmiştir. 

Yeni bütçe lâyihasının masraf yekûnu, umumî muvazene arasında bu idare 
için teklif olunan masraf yekûnuna nazaran 402 292 lira bir fazlalık göstermekte
dir. Bu fazlanın 264 7-12 lirası yeni teşkilât lâyihasile tesbit edilen kadrolar mu
cibince verilmesi lâzınıgelen maaşları karşılamak üzere maaş tertibine ilâve edilmiş 
ve 49 000 lirası da yine yeni teşkilât lâyihası mucibince 1933 malî senesi iptida
sından itibaren tahsis edilecek ve idare bütçesinden verilecek olan tekaüt, dul ve 
yetim maaşları karşılığı ve 52 704 lirası ise bütçenin masraf yekûnu üzerinden 
Cumhuriyet merkez bankasına verilecek itfa karşılığı olarak yeniden açılan fasıl
lara konulmuştur. 

Kezalik bu fazlanın 35 83b* liralık bir miktarı da ücret tertiplerde muhtelif 
masraf tertiplerinde görünmektedir. 

Bu suretle ve mütevazin bir şekilde tanzim olunan bütçe lâyihasının masraf ve 
varidat kısımlarına ait birinci ve ikinci maddeleri teklif veçhile kabul olunmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon idaresince alınacak varidat m müstenidatını gösteren 



ve lâyihanın üçüncü maddesine merbut bulunan cetvel mündericatı 1933 malî se
nesi muvazenei umumiye kanununa merbut (O) cetvelinde aynen mevcut olduğun
dan bu cetvelin 1933 senesi için bu idare bütçesine raptına lüzum görülmemiş ve 
bu sebeple 3 üncü madde lâyihadan çıkarılmıştır. 

Lâyihanın 4 ve beşinci maddeleri hükümleri bazı tadilâtla 3 üncü madde halin
de kabul edilmiştir. Posta, telgraf ve telefon idaresinin paket ziyamdan dolayı 
1932 malî senesi nihayetine kadar tebeyyün eden tazminat borçlarından Maliye, 
Düyunu umumiye ve inhisar idarelerine ait olanların kay itlerinin terkini hak
kında teşkilât lâyihasının üçüncü muvakkat maddesinde hüküm mevcut olduğu ci
hetle bu hükmün bütçe lâyihaSinda da ayrıca tekrarına lüzum kalmamış ve bu se
beple lâyihanın 7 inci maddesi dahi tayyedilmiştir. 

Yukarıda arzolunan tadilât neticesine göre hazırlanan kanun lâyihası Umumî 
heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis R. V. 
GKimüşane Konya Aksaray 
H.Fehmi K. Hüsnü A- Süreyya 

Giresun İsparta Kayseri 
Kâzım M ilker rem A. Hilmi 

Niğde Sivas 
Faik M. Remzi 

Çorum Edirne Elâziz 
Mustafa Faik H. Tahsin 

Kırklareli Kırklareli Manisa 
Şevket M. Nahit M. Turgut 



Posta, telgraf ve telefon umumî müdü 

H Ü K Ü M E T İ N T E K L İ F İ 
MADDE 1 — Posta ve telgraf ve te

lefon umumî müdürlüğü 1933 malî sene
si masarifi iyin merbut (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (5 323 112) lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Posta ve telgraf ve te
lefon umumî müdürlüğü 1933 malî sene
si masarifine karşılık olan varidat mer
but (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (5 323 112) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Posta ve telgraf ve te
lefon umumî müdürlüğü tarafından 1933 
malî senesi zarfında tahsil edilecek vari
dat envamdan her birinin müstenit ol
duğu kanunlar ve nizamnameler merbut 
(0 ) cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Posta ve telgraf ve te
lefon umumî müdürlüğü 1933 senei üc
retli müstahdemleri ile nakil vasıtaları 
kadroları merbut (D) işaretli cetvelde 
gösteril mistir. 

MADDE 5 — Posta ve telgraf ve te
lefon umumî müdürlüğü teşkilât kanu
nunda ve merbut (D) cetvelinde dahil 
bulunmadıkça ayrıca teşkilât icra ve da
imî hizmetler için şehrî veya yevmiyeli 
müstahdemler kullanılamaz. Muvakkat 
veya senenin muayyen bir mevsimine 
mahsus hizmetlerle müstesna ve zarurî 
ahval dolayısile kadro dahilindeki memur 
ve müstahdemlerle ifası mümkün olma
yan hizmetler için kadroya dahil olmak
sızın şehrî ücretli veya yevmiyeli müs
tahdemler kullanmak caizdir. Bu kabil 
müstahdemlerin ücret ve yevmiyeleri. 
münhasıran P- T. T. bütçesindeki mu
vakkat müstahdemler tertibinden veri
lir. Fasıl numaralarile unvanları mer
but (E) işaretli cetvelde münderiç mas
raf tertiplerinden idaresi zarurî görülen 
hizmetler için kezalik şehrî ücretli veya 
yevmiyeli müstahdemler kullanılabilir. 
Bunların kadroları Nafıa vekilinin tas-
dikile tatbik olunur. 

üğü 1933 malî senesi bütçe kanun lâyihası 

BÜTOE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
MADDE 1 — Aynen kabul edilmiş

tin. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Posta, telgraf ve tele
fon umumî müdürlüğü 1933 malî senesi 
ücretli memur ve müstahdemlerde na
kil vasıtaları kadroları merbut (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Masraf bütçesinin 25 inci faslının bi
rinci ve ikinci maddeleri ile 27 inci fas
lından idaresi zarurî görülen hizmetler 
için kullanılacak ücretli veya yevmiyeli 
müstahdemler kadroları Nafıa vekilinin 
tasvibile tatbik olunur. 
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MADDE 6 — Hastalıklarına ıııebni 

kısa müddetle vazifelerine devam ede
meyen telgraf muhabere memurlarının 
yerlerinde veya muhaberatın kesreti ha
linde nöbetleri haricinde istihdam edilen 
muhabere memurlarına idare encüme
nince tensip edilecek miktarda muvak
kat müstahdemler tertibinden yevmiye 
verilir. 

MADDE 7 — Posta paketi tazmina
tından 1932 malî senesi nihayetine ka
dar Hazineye ait olan borçlar, Maliye 
vekâleti bütçesine lahika olarak açılacak 
nâzım varidat ve masraf fasıllarına irat 
ve masraf kaydolunmak suretile mahsup 
olunur. 

MADDE 8 — İhı kanun 1 haziran 
1933 tarihinden muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükmünü 
icraya Nafıa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

15 
Rş. V. Ad. V. 

İsmet Yusuf Kanal 
Dil. V. Ha. V. V. 

Ş. Kaya S. Kaya 
MI V. Na. V. 

V 1933 
M. M. V. 
Zekâ i 

Mal. V. 
M. Abd alkalik 

İk. V. 
I) r. Resif Calip Hilmi 
S. 1. M.' V. G. t. V. Zr. V. 
Dr. Refik A M Bana Muhlis 

MADDE 4 — Hükümetin 6 ıııcı mad
desi 4 üncü madde olarak kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5 — Hükümetin 8 inci mad
desi 5 inci madde olarak kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6 — Hükümetin 9 uncu 
maddesi 6 ıııcı madde olarak kabul edil
miştir. 



A - CETVELİ 

Tİ Mııhassasatm nev'i 

1933 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

3 

4 

Birinci kısım - Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 

Muvakkat tazminat 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

6 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

20 000 

79 000 

8 640 
1 000 

9 640 

177 480 
3 000 

180 480 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 462 288 \ 3 454 752 

20 000 

79 000 

16 176 
1 000 
17 176 

177 480 
3 000 

180 480 

^ 1 il TT 1 o 11 tr i'iınıı 

3 751 408 

200 
3 000 
3 200 

500 
1 000 
3 000 
A (=on 

3 751 408 

200 
3 000 
3 200 

500 
1 000 
3 000 
A son 



Mu hassa sat m nev'i 

8 

î) 

1 0 

1 1 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kı r tas ive 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü ban - Müşterek masraf la r 

1 2 Mütenevvi masraflar 

1 3 Harcırah 

Memur la r harc ı rah ı 
Müfet t iş ler harc ı rah ı 

Fasıl yekûnu 

1 4 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

1933 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Def ati r ve evrakı matbua 
Melbıısat 

Fasıl yekûnu 

85 000 
2 000 

45 000 
12 250 

144 250 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

22 000 

70 000 
10 000 

80 000 

2 000 

22 000 

70 000 
10 000 

80 000 

15 000 

126 700 

15 000 

126 700 

39 000 
20 000 

59 000 

500 

85 
2 

45 
12 

144 

000 
000 
000 
250 

250 

39 000 
20 

59 

000 

000 

500 
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Fa

sı
 

* 

15 
1 
2 
3 
4 

1 0 

! 4 

17 

Mukannen masraflar 

Mahkeme harçları 
Kıymetli evrak beyiyesi 
Reddiyat 
Ecnebi posta ve telgraf idarelerile vukubu-
lan bilûmum münasebetlerden mütevellit te-
diyat ve Bern kalemine verilecek iştirak his
sesi ve saire 
Sâi ücreti 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 

Posta masrafları 

Nakliyat 
Ben diye 
Hurç, çanta ve çuval mubayaası bedeli ile 
tamir masrafı 
Emanet ve mektupların ziyamdan dolayı ka
nun mucibince verilecek tazminat 

Fasıl yekûnu 

Telgraf ve telefon masrafları 

Tesisat ve tamiratta kullanılacak amele üc
reti 
Tesisat ve tamiratta kullanılacak makine, 
ala t ve edevat ve malzeme mubayaa ve tamir 
masrafı 
Telgraf isletmesi 

Fasıl yekûnu 

1933 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

1 000 
5 000 
1 000 

100 000 
4 000 

111 000 
J14J750 

4 192 858 

Encümence 
kabul, edilen 

Lira 

37 000 

275 000 
30 000 ! 
342 000 

1 000 
5 000 
1 000 

100 000 
4 000 

111 000 
314 750 

4 192 858 

355 000 i 
23 000 ! 

15 000 
1 

4 000 i 
397 000 

355 000 
23 000 

15 000 

4 000 
397 000 

37 000 

275 000 
30 000 
342 000 
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1 Muhnssasalın nev'i 
& 

18 

19 
20 

21i 

Telsiz masrafları 

'Telsiz telgraf ve telefon malzeme, işletme 
ve tamir masrafı 
Yeşilköy istasyonu hayvan ve arabasının 
yem ve sair masrafı 
Ayni Şekilde eski senelerde tahakkuk eden 
borçlar karşılığı 

Fasıİ yekûnu 

Pul tabiyesi 
Cevaplı telgraf namelerin makbuzlarına yapıştznlan 
ve battala kalan pul bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

22 

23 

24 

İkinci bap - Muvakkat masraflar 

Ecnebi memleketlerdeki kongre ve tetkiklere gönde
rilecek memurlar harcırahı 

tnşaat ve tamirat 

İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Müessesat 

Telgraf fabrikası masrafı 

Amele yevmiyesi ve işletmesi 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

1933 malî senesi için 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lit-a 

Encümence 
kabul edilen 

Li ıra 

100 000 

300 
1 550 

101 850 

1 000 

500 

10 000 
17 000 
16 000 
43 000 
885 350 

5 000 

28 000 
33 000 
918 350 

31 500 
10 000 
41 500 

100 000 

300 
1 550 

101 850 

İ 000 

500 

10 000 
17 000 
16 000 
43 000 
885 350 

5 000 

28 000 
33 000 
918 350 

31 500 
10 000 
41 500 
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M Mulıassusulııı nev'i 

25 

2 0 

27 

2 8 

2 9 

30 . 

Î H 

: Î 2 

Posta ve telgraf mektebi 

Muallim ücreti 
Talebe ücreti 
İ d a r e masra f la r ı 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü İnsim - Müteferrik masraflar 

788 numaralı kanunun tatbik masrafı 

Tedavi ve yol masrafı ile idarece tedavi etti
r i lmekte iken A^efat edenlerin cenaze masraf ı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

2009 numaralı kanun mucibince istihdam olunacak 
Estren memur ücreti 

Mütekait, dul ve yetim maaşları ve tahsisatları 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1931 senesi düyunu karşılımı 
1930 » ' » » 
1929 » » » 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 

1932 malî senesi nihayetine kadar paket ziyaı taz
minatından mütevellit karşılıksız borçlar 

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

Dördüncü kısım yekunu 

UMUMİ YEKÛN 

1933 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

1 
8 
500 
000 
500 

10 000 
51 500 

3 000 
4 000 
7 000 

19 000 

49 000 

10 000 

3 000 
4 000 
1 000 
4 500 

13 700 

9 000 

52 704 
160 404 

5 323 112 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 
8 
500 
000 
500 

10 000 
51 

4 

500 

000 
000 

7 000 

19 
49 

000 
000 

10 000 

>1 
r> 

4 
1 
4 
13 

000 
600 
000 
500 
700 

9 000 

52 704 
100 

5 323 
404 
112 



B - CETVELİ 
Fa

sı
l 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

| 
M

ad
de

 

1 
2 
3 
4 

Varidatın nev'i 

Posta, telgraf ve telefon hâsılatı 

P o s t a 
Telgraf 
Telefon 
Telsiz telgraf ve telefon 

Fasıl yekûnu 

îcar hâsılatı 

Satılacak eşya ve emval bedeli 

Şirketlerden teftiş mukabili alınan 

Faiz 

Ceza kesimi 

Müteferrik hâsılat 

Fevkalâde varidat 

Mülga varidat 

Hazinei maliyeden yardım 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

2 361 000 
1 760 000 

400 000 
523 000 

5 044 000 

2 000 

2 000 

9 000 

2 000 

3 000 

41 112 

5 000 

0 

215 000 
5 323 112 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

2 361 000 
1 760 000 

400 000 
523 000 

5 044 000 

2 000 

2 000 

9 000 

2 000 

3 000 

41 110 

5 000 

2 

215 000 
5 323 112 



C CETVELİ 

Ücret 
Memuriyetin nevi Adet Lira 

,;r ı . ı ' Y f "-'-• -— : ;- - , -—• r - - -

Merkez 

Tercüme heyeti 
Mütercim 

» 

Odacılar 
Başodact 
Odacı 

Maibaci müstahdemleri 
Kaİem âmiri 
Memur 

» 
» 
» 

Bekçi 
Hademe 

Vilâyat 

Telsiz telgraf istasyonları 
Atelye şefi 
Dizel baş makinisti 
Baş elektrikçi 
Dizel makinisti 

» y> 

» » muavini 
» » » 

Elektrikçi şefi 
» » 
» » 

Elketrikçi makinist 
» » 
» » 
» » 

Anten ve hat memuru 
Yağcı 
Makinist muavini 
Kaloriferci 

» 
Hademe 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
6 
8 

-' 1 
1 
1 
1 
(i 

135 
135 
115 
100 
90 
70 
60 
95 
90 
80 
90 
80 
70 
60 
40 
35 
50 
70 
60 
30 

1 120 
2 100 

1 40 
12 30 

1 125 
1 106 
1 105 
1 80 
2 75 
1 32 
1 30 
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Komiser 
» 

Komiser 
» 

Komiser 
» 

Memuriyetin nevi 
Ücret 

Adet Lira 

Telsiz telefon komiserleri 
1 120 
1 80 

İstanbul telli telef on komiserleri 

Imnir telli telefon komiserleri 

1 120 
1 100 

1 120 
1 80 

Müteferrik müstahdemler 
Tabip 

» 
» 
» 

» 
Avukat 

» 
Mütercim 
Rölövaj memuru 
Daktilograf 

» 
» 
» 
» 

Hüg makinisti 
Makinist 
Şoför makinist 
Şoför 

» 
» 
» 
» 
» 
» yamağı 

Sandıkçı 
Motorcu 
Motor kaptanı 

» » 

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

160 
145 
120 
100 
40 
20 
80 
50 
40 
70 

100 
60 
50 
45 
40 
35 
70 
45 

110 ' 
90 
75 
70 
60 
55 
45 
35 
60 
80 
75 
50 
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Memuriyetin nevi 

Gemici 
Kayıkçı 
Silici 
Usta başı 
Kutu tamircisi 
Kaloriferci ve meremetçi 
Motosi kletli müvezzi 
(iece bekçisi 

» » 
» » 

Hamal başı 
Hamal 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hademe 
» 

Nakil vasıtaları 

Adet Nevi 

2 
4 

11 
() 

53 
2 
3 
6 
1 
1 

Hizmet otomobili 
Kamyon 
Kamyonet 
Motosiklet 
Bisiklet 
Kayık 
Deniz motoru 
Posta vagonu 
Tek beygirli araba 
Merkep 

Adet 

4 
2 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
2 

32 
30 
20 
15 

1 
1 
1 

81 
40 

Ücret 
Lira 

35 
45 
25 
60 
35 
55 
50 
40 
30 
25 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
12 
8 

30 
25 

»&<( 



Sıra No 205 
Yüksek mühendis mektebi 1930 senesi hesabı katisine 
dair yapılan mutabakat beyannamesi hakkında 3/318 numa
ralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Yüksek mühen
dis mektebinin 1930 senesi hesabı katisi hakkında 1/284 
numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 

mazbatası 

Yüksek mühendis mektebi 1930 senesi hesabı katisine dair yapılan mutabakat beyannamesi 
hakkında 3/318 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 15 - V - 193:3 

U. 11483 
IL 110 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek mühendis mektebinin 1930 senesi hesabı katisi üzerine tanzim olunan mutabakat be
yannamesinin müteferri cetvellerile birlikte leffen takdim kılınmış olduğu arzolunur efendim. 

1). M. RVısi 
Fuat 

Beyanname 

Yüksek mühendis mektebinin Nafıa vekâleti celilesinden gönderilen 1930 senesi katî hesabı 
muhasibin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabile karşılaştırılarak 
arada bir gûna fark görülmediğini ve katî hesapta gösterilen rakamların kabule şayan olduğunu 
arzeyleriz. 

D. 4. Reisi Aza 
Set/fi Cet il 

Aza Aza Aza 
Müelinet Kâmil Eminliifat 

D. M. Reisi 
Fual 

Aza 
Bas fi 

Aza 
Fahri 

I). 1. Reisi 
Faik 

Aza Aza 
Zina Kefil: 

Müddeiumumi 
M.Ali 

1). -. Reisi 
Ahi di ıı 

Aza 
M. thsan 

I). :;. Reisi 
/ / . Alim 
Aza 

Fevzi 
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Yüksek mühendis mektebinin 1930 senesi hesabı katisi hakkında 1/284 

numaralı kanun lâyihası 

T.(\ 
Başvekâlet IV - LU - 1932 

Muanielât müdürlüğü 
Sayı: 6/635 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Yüksek mühendis mektebinin 1930 senesi hesabı katisi hakkında Maliye vekâletince hazırlanan 

ve icra Vekilleri Heyetinin 13 - III - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibe ve izahname ve muhasebat cetvelleri ile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
; l > ; ı ş v e k i l 

İ Kin e t 

Yüksek mühendis mektebi 12 aylık 1930 malî senesi hesabı katî hakkında kanun 
lâyihası izahnamesidir. 

Mektebin 1930 malî senesi varidat bütçesinin (B) cetvelinde yazılı birinci fasla mevzu 12 ay
lık (393 000) liradan ibaret umumî bütçeden muavenet, varidatı muhammene aynen tahsil edilerek 
ikinci faslın birinci maddesine mevzu 1 500 talebe ücreti muhammen varidatına karşı bir tahsilat 
vaki olmadığı ve 100 lira tahakkukat 1929 senesinden natahsil kalıp devren bakaya olup bu ta
hakkuk hakkında cereyan eden muhaberat neticesinde muamelei lazimesi ifa edilmek üzere senei 
âtiyeye devredilmiş ve ayni faslın ikinci kimyahane ve tecrübehane hasılatı maddesine mevzu 1 000 
lira muhammen varidata mukabil 1706 lira fazlasile ceman 2 706 lira ve üçüncü matbaa ve kütü-
pane hasılatı maddesine mevzu 1 500 lira varidatı muhammeneye mukabil 2 270, 33 lira fazlasile 
3 770, 33 lira ve muhtelif hasılat maddesindeki 8 000 lira muhammenata karşı bank hesabı ca
risi tevdiatından mütehassıl faiz ve saire hasılatı olarak 6 844, 96 lira fazlasile 14 844, 96 lira 
tahsil ve üçüncü fasla mevzu 1928 senesi varidat fazlası olarak 34 770 liraya mukabil 18 
kuruş fazlasile birlikte 439 770 lira umumî muhammenata mukabil 9421, 47 lira fazlasile 
449 191, 47 lira tahsil edilmiş ve fazlai varidat olarak gayri ezsarf bakiye kalan 108 411, 16 
lira senei atiyeye devredilmiştir. 

Kezalik mütenevvi masarif at olarak mezkûr seneye mütedair mektep bütçesinin (A) cetvelinde 
yazılı 439 770 lira umumî muhammen masarifata karşı 340 780, 31 lira sarf ve 98 989, 69 lira 
tahsisat bakiyesi dahi iptal edilmiştir efendim. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. Li. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 21 - V -1933 

Karar No. 40 
Esas No. 1/284, 3/318 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek mühendis mektebinin 1930 senesi hesabı katisi hakkında Başvekâleti Celilenin 19 mart 
1932 tarih ve 6/635 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatça hazır
lanan mutabakat beyannamesi ile birlikte müzakere ve cetveller tetkik olundu. 

Hesabı katî ile mutabakat beyannamesine bağlı cetveller arasında bir fark görülmemiş ve yal-



nız gerek hesabı kati ve gerek mutabakat beyannamesine bağlı cetvel mucibince 1930 senesi va
ridatı (449 091) lira (47) kuruştan ibaret olduğu halde kanun lâyihasına (100) lira fazlasile 
( 449 191 lira (47) kuruş alındığı anlaşıldığından bu rakam tashih edilmek ve bazı ibarelerde ve 
1930 bütçesile tenazur temini için maddelerin tertip sıralarında değişiklikler yapılmak suretile 
hazırlanan kanun lâyihası umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunmuştur. 

D. M. E. Reisi M. Al. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
Konya Burdur Yozgat Ankara Çankırı İzmir Kütahya 
ilefik Jlatit Ahmet Avni Hasan Eifat Hüsnü Ömer 

HÜKÜMKTfN TKKLtFİ 

Yüksek mühendis mektebi 19110 malî 
senesi hesabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebinin 
1 - VI - 1930 ilâ 31 - V - 1931 malî senesi umumî 
varidatı merbut 1 numaralı cetvelde yazılı oldu
ğu veçhile (449 191) lira (47) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr mektebin ayni sene 
masarifi umumiyesi merbut 3 numaralı katî he
sap cetvelinde gösterildiği üzere (340 780) lira 
(31) kuruştur. 

MADDE 3 — Merbut 3 numaralı cetvel
de yazılı ve devrei hesabiye zarfında te
diye olnan mebaliğin tenzilini müteakip 
ezgayri sarf (98 989) lira (69) kuruş tahsisat 
bakiyesi iptal edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Nafıa vekilleri memurdur. 

13 - III - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

S. Kaya S. Kaıja M. Abdülhalik 
Mf. V. ' ' Na. V. Ik. V. 
Esat Hilmi M. Şeref 

S. I. M. V. (î. 1. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Hana Muhlis 

DlYANl MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Yüksek mühendis mektebinin 1930 malî 
senesi hesabı katî kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebinin 
1930 malî senesi masarifi bitişik (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere (340 780) lira (31) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr mektebin 1930 senesi 
varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
(449 091) lira (47) kuruştur. 

MADDE 3 — 1930 senesi içinde sarfolunama-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelin
de ayrı bir sütunda gösterildiği üzere (98 989) 
lira (69) kuruştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Nafıa ve
kili memurdur. 



1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 
M. 

A 

Muhassasatın nevi 

Maaş ve ücret 
Tahsisatı fevkalâde 
İdare masrafı 
Mühendis mektebi 
masrafı 
Ecnebi muallimler 
harcırahı 

mecmuası 

ücret ve 

Ecnebi memleketlerde talebe tah
sil masrafı 
Temsil ve kongreler 
Geçen sene düyunu 
Tahsisat harici borç 

masrafı 

Yekim 

— H — 

- CETVELİ 

Muhassasat 

Lira 

50 280 
54 855 

267 774 

10 000 

36 000 

15 000 
4 000 
1 000 

860 
430 770 

K. 

56 

44 
0 0 

Sarfiyat 

Lira 

44 460 
34 922 

216 168 

9 922 

25 000 

9 436 
0 
8 

860 
3 40 780 

K. 

86 
50 
89 

84 

78 

44 
3 1 

Muhassasat ba
kiyesi olup iptal 

olunan 

Lira K. 

5 
19 
51 

11 

5 
4 

819 14 
932 50 
605 67 

77 16 

000 

563 22 
000 
992 

08 0 8 0 00 

B - CETVELİ 

M. Varidatın nevi 

Umumî bütçeden muavenet 
1 Talebe ücreti 
2 Kimyahane ve tecrübehane hasılatı 
3 Kütüphane ve matbaa hasılatı 
4 Muhtelif hasılat 

1928 senesi varidat fazlası 

Lihauımenat 
Lira 

393 000 
1 500 
1 000 
1 500 
8 000 

34 770 

Tahsilat 
Lira 

393 000 
0 

2 706 
3 770 

14 844 
34 770 

K. 

33 
96 
18 

Yekûn 430 7 7 0 440 001 47 



Sıra No 206 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1930 senesi 
hesabı katisine dair yapılan mutabakat beyannamesi hak
kında 3315 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1930 senesi 
hesabı katisi hakkında 1/364 numaralı kanun lâyihası ve 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1930 senesi hesabı katisine dair yapılan mutabakat 
beyannamesi hakkında 3/315 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 

Sayı 
U. 1U79 
H. 113 

15 - V - 1933 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1930 senesi hesabı katisi üzerine tanzim olunan 
mutabakat beyannamesinin müteferri cetvellerile birlikte leffen takdim kılınmış olduğu arzolunur 
efendim, 

Di. Mu. Reisi 
Fuat 

Beyanname 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti celilesinden 

gönderilen 1930 senesi katî hesabı muhasibin Divanca tetkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabı 
ile karşılaştırılarak arada bir gûna mübayenet mevcut bulunmadığı anlaşıldığından katî hesapta 
münderiç rakamların kabule şayan olduğunu arzeyleriz. 

Divanı Muhasebat Reisi 
Fuat 

Aza Aza 
Ziya Refik 

Müddeiumumi 
M. Ali 

D. 1. Reisi 
Faik 

Aza 
M. İhsan 

D. 2. Reisi 
Abidin 

Aza 
Fevzi 

T-

D. 3. Reisi 
H. Alim 

Aza 
Müeyyet 

* 

D. 4. Reisi Aza 
Seyfi Celil 

Aza Aza 
Kâmil Emin Rifat 

\ 

Aza 
Bastı 

Aza, 
Fahri 



Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1030 senesi hesabı katisi hak
kında 1/364 numaralı kanun lâyihası 

T. (J. 
Başvekâlet 22 - V - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1338 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1930 senesi hesabı katisi hakkında S. 1. M. Vekâle
tince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 17 - V - 1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

,, ,.-...• ... .. .,.,...̂ i^-.u.ü İsmet 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1930 senesi hesabı katı esbabı mucibe lâyihası 

Mülhak bütçe ile idare edilmekte olan Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1930 se
nesi on iki aylık hesabı katisine müteallik cetveller ile kanun lâyihası bu takrir ile birlikte takdim 
kılındı. 

1930 malî senesi haziran iptidasından mayıs 931 nihayetine kadar on iki aylık bir devreden 
ibarettir. On iki aylık bütçeye nazaran 1930 senesi varidatının muhammenatı (770 000) ve Maliye 
vekâleti 193Û senesi bütçesinin (201 inci) faslı mucibince muavenet olarak verilen (200 000) ki 
ceman (970 000) lira olduğu halde on iki aylık tahsilatı (399 404) lira (94) kuruş fazlasile (1369 404) 
lira (94) kuruştur. Fazla görülen (399 404) lira (94) kuruşun (375 163) lira (3) kuruşu tonilâto 
(1840) lira (4) kuruşu bulaşık ve bakiyesi de hasılatı muhtelife ve tevdiat faizlerinden ibarettir. 

Varidatın tahsil olunduğu mahaller ile cibayet olunan varidatın hangi mahallerce ne nisbette 
tahsil edildiğini gösteren derece ile tanzim edilmiş bir krta cetvel mevcuttur. 

En çok hareket ve muvasalât mmtakalan sırasile Hopa, Zonguldak, Boğazlar, îzmir ve Mersin 
olduğundan varidatın en mühim kısmı bu mahallerce cibayet edilmekte ve diğer yerler; en ziyade 
sıhhî ve sefainin tâbi oldukları mâlî murakabe ile iştigal etmektedirler, 
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icmal Müfredat 
Lira K. F. Lira K. Masarifat cihetine gelince 

1 133 308 Maaşat ve ücurat için tahsis olunan 
2 142 300 
3 4 032 
4 3 000 
5 12 000 

294 640 294 640 
1 118 171 14 Tediye olunan 
2 131 794 56 
3 3 617 
4 701 56 
5 10 982 15 

265 266 41 265 266 41 
29 373 59 29 373 lira 59 kuruş Tasarruf edilmiştir. 

6 7 500 Dairenin deruhte ettiği teşebbüsat 
7 16 000 Masarifi olarak tahsis olunan 
8 6 500 
9 10 000 

40 000 40 000 
6 6 471 14 Tediye olunan 
7 13 706 60 
8 5 655 62 
9 6 568 99 

32 402 35 _ ; _ _ J 1 İ P J 35 
7 597 65 Bu işlerden dolayı da 7 597 lira 65 kuruş 

tasarruf edilmiştir. 

İhtiyat akçasının bilançosu 

9â0 Senesi hitamında 931 senesine devroiunan ihtiyat akçası olup 
bilançosu zirde arzedilmiştir 
Depozito ve tasfiyeden müdevver emanet akçası 
Bütçe erilaiıett 
İhtiyat akçası 

599 446 52 Alacaklı hesaplar yekûnu olup 931 senesine devroiunan 

Lira 

' 5 1 3 377 

81 427 
4 642 

M 3 377 

K> 
06 

07 
39 
06 

Verecekli hesaplar 

$99 446 52 Ankara İş bankasında mevcut 

Bü esbabı mucibe lâyihasında izah edildiği üzere Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdr-
İüğünce tahsil olunan varidat ^tahakkuku tahsiline tâbi olmasına binaen (Bakaya) namile bir 
varidat kalmadığını arzeylerim efendim. 

25-IV-1932 
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Divavnı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divam Muhasebat encümen i 21 - V - 19/>\7 

Karar No. 44 
Msa-s No. 1/:W4, :;/:nr> 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1930 senesi hesabı katisi hakkında Başvekâleti 
Celilenin 2 - V - 1932 tarihli ve 6/1328 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı 
muhasebatça hazırlanan mutabakat beyannamesi ile birlikte müzakere ve cetveller tetkik olundu. 

Hesabı kati ile mutabakat beyannamesine bağlı cetveller arasında bir fark görülmemiş ve bazı 
ibarelerde ve 1930 bütçesile tenazur temini için maddelerin tertip sıralarında değişiklikler yapıl
mak suretile hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunmuştur. 

I). M. K. Roisi M. M. Kat ip 
Konya Burdur Yozgat 

Refik İfalit Ahmet A eni 
Aza Aza Aza 

Kayseri Kütahya 
O Kin an Ömer 

HÜKÜM HTİN TKKLİKİ 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti Hu
dut ve nakiller sıhhat umum müdürlüğü 
V):tt) senesi hesabı katı- kanun lâ})ihası 

MAADE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1930 senesi on iki aylık umum 
varidatı merbut (A) işaretli cetvelde gösteril
diği veçhile (1 369 404) lira (94) kuruştur, 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün aynî se
ne masarifi cetvelde yazılı ol
duğu üzere (1 114 016) lira (98) kuruştur. 

MADDE 3 — 1930 senesi tahsisatından (B) 
işaretli cetveldeki sütunu mahsusunda irae olun
duğu veçhile sarfedilmeyerek bakiye kalan 
(106 071) lira (2) kuruş iptal edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekili memurdur. 17 - V -1932 

Bş. V. Ad. V. " M. M. V. 
İsmet Zekâİ 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

$. Kaya Dr. T. Rüştü M. A bdülhalik 
Mf. V. Na, Y. tk. V. 
Esat Hİlmi M. Şeref 

S. i. M. V. G. I. V. 'Zr. V. 
Dr. Refik Ali Ram Muhlis 

Aza Aza Aza 
Aksaray Ankara (Jankırr 

Rıza Nisan' Hasan Rifat 

Dİ VAN 1 M [î'H ASKBAT EN( HIM KNİN İN 
TADİLİ 

Hudut ve sahiller sıhhat iımum müdürlüğünün 
1930 malî senesi hesabı kati kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1930 malî senesi masarifi bitişik 
(A) cetvelinde gösterildiği üzere (1 114 016) 
lira (98) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 1930 se
nesi varidatı bitişik (B) eetvelinde gösterildiği 
üzeıfe (1 369 404) lira (94) kuruştur. 

MADDE 3 — 1930 senesi içinde sarfolunma-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelinde 
ayn bir sütunda gösterildiği üzere (106 071) 
lira (2) kuruştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

A/TADDE 5 —Bu kanunun icrasına Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekili memurdur. 
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A - CETVELİ 

F. 

1 
2 
o 

4 

5 
6 
7 
8 
g 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

F. M. 

F. 

1 

2 

3 
F. M. 

Muhassasatın nevi 
Memurlar maaşatı 
Ücretler 
Muvakkat tazminat 
788 numaralı kanunun tat
bik masrafı 
Gece pratik ücreti 
Demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükaleme 
masrafı 
Masarifi mütenevvia 

» muhtelif 
Nakil vasıtaları masarifi 
Reddiyat 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Bütçe kanununun 5 inci maddesi 
mucibince 
1733 numaralı kanun muci
bince tahsisat harici tediyat 

Muhassasat 

Lira 

133 308 
142 300 

4 032 

3 000 
12 000 

7 500 
16 000 
6 500 

10 000 
700 

1 500 
22 800 

109 068 
55 481 

1 000 
5 000 

11 380 

672 000 

6 518 
Yekûn 1 220 0 8 8 

M. Varidatın 
1 Tonilato resmi 
2 Şahadetname resmi 
3 Mücellet patenta 
1 Cezayı naktî hasılatı 
2 Bulaşık rüsumu 
3 Sefain mesaha resmi 
4 Tevdiat faizleri 
5 Satılacak emval bedeli 
6 Hasılatı muhtelife 
0 Evkaftan muavenet 

Maliyeden » 

K. 

93 

07 
OO 

B - CETVELİ 

nevi 

Sarfiyat 

Lira 

118 171 
131 794 

3 617 

701 
10 982 

6 471 
13 706 

5 655 
6 568 

215 

719 
14 335 
90 551 
51 952 

275 
4 685 

10 776 

636 321 

6 513 
1 1.14 0 1 6 

K. 
14 
56 

56 
15 
14 
60 
62 
99 
90 

91 
50 
97 
35 
38 
66 
08 

92 

55 
9 8 

Muhammenat 
Lira 

575 000 
2 100 

10 000 
4 000 

20 000 
100 

3 000 
3 000 
2 800 

150 000 
0 

Muhassast 
kiyesi < 

ba-
olup iptal 

olunan 

Lira 

15 
10 

2 
1 
1 
2 

4 

8 
18 

3 

35 

136 
505 
415 

298 
017 
028 
293 
844 
431 
484 

780 
464 
516 
529 
724 
314 
603 

678 

4 
106 0 7 1 

K. 
86 
44 

44 
85 
86 
40 
38 
01 
10 

09 
50 
03 
58 
62 
34 
92 

08 

52 
0 2 

Tahsisat 
Lira 

950 
3 
8 
4 

21 

13 

18 
150 
200 

163 
007 
064 
035 
840 

0 
995 
216 
083 
000 
000 

K. 

03 

50 

4 

36 
20 
81 

Yekim 770 COO 1 369 4 0 4 9 4 





Sıra No 2 0 0 
Evkaf umum müdürlüğünce Bursadaki asrî kaplıcalar şir
ketinden satın alınacak 16 000 liralık hisse senedi hakkında 

1/674 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet ! 

Muamelât müdürlüğü 11-V -1933 
Sayı: 6/1415 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Evkaf umum müdürlüğünce Bursada asrî kaplıcalar şirketinden satın alınacak 16 000 liralık his
se senedi hakkında hazırlanan ve icra Veklleri Heyetince 9 - V -1933 te Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Bursada asrın icap ettirdiği şekilde kaplıcalar vücüde getirilmek üzere bir kaç sene mukaddem 
teşekkül eden Bursa kaplıcaları Türk anonim şirketine umum müdürlüğün de yüz bin lira serma
ye vazı ile iştirak ettiği malûmu samileridir. Şirketin yaptırdığı otel ve hamam ikmal edilmiş ise 
de mefruşatı, bahçesi ve bazı nevakısı için daha (iki yüz elli bin) lira derecesinde bir paraya ih
tiyaç olduğu anlaşılmış ve bunun temini için sermayesinin bu miktar tezyidi ve bundan (yüz elli 
bin) lirasının maliyece ve mütebaki (doksan bin) lirasının da şirket müessisleri tarafından alınma
sı esas itibarile kararlaştırılmış ve bu karara nazaran umumî müdürlüğün de 16 000 liralık hisse 
senedi daha alması icap etmiştir. 1078 numaralı kanunun kabul ettiği esas dairesinde bu 16 000 li
ralık hisse senedinin de Bv.rsanın nakit ile istibdal edilecek mahaller bedelinden mubayaası için 
merbut maddei kanuniye kaleme alınmış ve Bursanın satış bedelinden filhal bu miktar para bu
lunmadığı ve meselenin de müstaceliyeti hasebile bilâhare Bursanın satış bedelile kapatılmak üze
re bu paranın tavizen sarfı da nazarı dikkate alınarak madde o suretle yazılmıştır. 

Muvakkat bir mahiyeti haiz olmak itibarile bu maddenin maliyenin yaptığı gibi umum müdür
lüğün 1933 malî senesi bütçesine ilâvesi muvafık görülerek işbu kanun lâyihası tanzim ve takdim 
kılınmıştır. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 18 -V-1933 
M. No. 146 
Esas No. 1/674 

Yüksek Reisliğe 

Evkaf umum müdürlüğünce Bursada asrî kaplıcalar şirketinden satın alınacak 16 000 liralık 
hisse senedi hakkında olup encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası mütalea ve tetkik 
olundu: 

Esbabı mucibesine nazaran teklif veçhile kabul olunan kanun lâyihası Umumî Heyetin yüksek 
tasvibine arzolunur. 

Reis 
fîümüşane 

11. Fehmi 
(üresini 
Kâzım, 

Reis V. 
Konya 

K. 11 üs iili 

istanbul 
Sadettin 

Aksaray 
A. Süreyya 

İsparta 
M ük er rem 

Corum 
Mustafa 

Niğde 
Faik M 

Edirne 
Faik 
Sivas 

. Remsi 

Elâziz 
/ / . Tahsin. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Evkaf umum müdüdüyünce Bursada asri kaplıcalar şirketinden satın- alınacak 
16 000 liralık hisse senedi hakkında kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 1078 numaralı kanun mucibince Evkaf umum müdürlüğünün yüz bin lira 
ile müessis ve hissedar bulunduğu Bursa kaplıcalan Türk anonim şirketinin yeniden çıkaracağı 
hisse senedatından on altı bin liralık hisse senedinin daha mubayaası için Evkaf umum müdürlüğü
ne izin verilmiştir. 

Bu on altı bin lira Bursada nakit ile istibdal edilecek mahaller bedelinden temin edilinceye kadar 
diğer vilâyetlere ait icarei vahideli mahaller satış bedelinden tavizen tesviye olunur. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Başvekil memurdur. 
9 - V -1933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâ/i S. Kaya S. Kaya M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. İk. V. V. ' S. İ. M. V. ' * G. İ. V. Zv. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi Muhlis Dr. Refik Ali Bana Muhlis 



Sıra No 202 
Filyos-Ereğli hattı ile Ereğli limanının yapılması hakkında 

1/661 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 3-V iç33 
Sayı : 6/1355 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli limanının yapılmasına dair Nafıa vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 2-V-933 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı muçibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Memleketimizin en mübrem ihtiyaçlarından ve en verimli servetlerinden birini teşkil eden 
maden kömürünün mebzulen bulunduğu Zonguldak - Ereğli kömür havzasının nakliyatını 
teshil ve tesri edecek olan Filyos- Zonguldak - Ereğli sahil hattının inşasına bazı sebep dola-
yısile henüz başlanamamıştır. 

Ankara - Filyos hattının dörtte üçü bitmiş ve bakiyesinin de 1935 senesine kadar 
inşası mukarrer bulunmuş olduğu halde hattın müntehasmm Filyosta kalması hem esas mak
sadın elde edilememesine sebep, nemde kömür havzasının inkişaf edememesine bais olacaktır. 
Halen senevi bir buçuk milyon ton kadar kömür veren havzanın istihsalâtı günden güne art
makta ve daha mükemmel vesait istimalile bunun beş milyon tona kadar çıkarılabileceği 
memul bulunmakta olmasına nazaran havzanın nakliyat ihtiyacatr lâyikile temin edilebilmek 
üzere Filyos- - Ereğli sahil hattının inşasına vaktile başlamak iktiza eylemektedir. Birde fennî 
surette istihsal edileck kömürün cihan piyasasında kendisine bir pazar bulabilmesi her şeyden 
evvel maliyet fiatının tenkisi ile kabil olabileceğinden elyevm pek iptidaî ve pahalı bir şekilde 
yapıla gelmekte olan vapurlara tahmil, tahliye işinin Avrupadaki emsaline olduğu gibi 
ucuzlattırılması da lâzım gelmektedir . Bu noktai nazardan hittin müntehasında bulunan 
Ereğlide bir liman tesisi elzem ve ğayrikabili içtinap bir keyfiyet bulunmaktadır. Bu limanın 
inşasını icap ettiren bir ikinci sebep te Karadeniz sahilinde Sinoptan başka melce bulunmayı
şıdır. Her sene fırtınalara tutularak Sinoba da iltica edemeyen bir çok vapurların kazaya 
maruz kalarak bir çok halkımızın ölüme sürüklendiği ileridenberi cereyan etmekte olan hâdise
lerdendir. Ereğli önü bu kabîl bir çok vapur enkazı ile halen doludur. Binaenaleyh bu noktai 
nazardan dahi limanın inşası zarurî bulunmaktadır. 

Filyos- Ereğli sahil hattının takriben 70 kilometre olup geçeceği arazinin arızası derecesine 
göre ray, travers ve sair malzemei ferşiycsi de dahil olmak üzere bedeli inşası yirmi milyon 
türk lirası ve tesisatı sabitesi de dahil olduğu halde Ereğli limanının bedeli inşası 10 milyon 



türk lirası talimin olunup kanunun birinci maddesinde hu miktar tahsilatın sarfına mezuniyet 
verilmesi ve inşaat baliğine göre hattın üç sene ve limanın altı sene zarfında ikmal edilmesi 
imkânı verilmek ve inşaatın inkıtaa uğrama/arak muntazam bir seyirle devamını temin eylemek 
üzere de müteaddit senelere sari taalıhüdat icrasına mezuniyet verilmesini mutazammın ahkâmı 
dercedilmiştir. 

Kanunun ikinci maddesine mezkûr demiryolu ve limanın inşası ve ihraç edilecek bonoların 
(»denmesi için her sene icap eden tahsisatın bütçeye konulacağı dercedilmiş olup bu da bütçe 
kanumınun icabaîıııdaudıı\ 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. ti. M. M. 
Napı a e ııc iuneni 11. - V - 1 !)'•>'•) 
Karar No. İt 
Ksas No. t /aa t 

Yüksek Reisliğe 

Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli limanının yapılmasına dair Nafıa vekâletince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 2 - V -1933 tarihli toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâleti Defileden 3 - V -1933 tarih ve 6/1355 nunara ile Yüksek Reisliğe gönderilerek encümeni
mize havale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Nafıa vekili Beyefendi ile 8-V-1933te 
okunup konuşuldu: 

Memleketimizin başlıca servet kaynaklarından olan kömürlerin memleket dahiline kolaylıkla 
taşınabilmesi için yapılmakta olan Irmak - Filyos hattının sonu Filyosta kaldığı surette kömür 
havzasının hâsılatını dahilde sevketmekte faidesi mahdut kalacağı cihetle hattın Fiyostan Zon
guldak ve Ereğliye kadar uzatılmasında mecburiyet vardır. Kömür havzasından çıkarılan kömür
lerin deniz yolile etrafa gönderilmesi ve çıkarılan kömürlerimizin satılması da her türlü yük
letme kolaylıklarını havi ve kömür alacak vasıtaları her mevsimde emniyetle barındıracak bir 
liman bulunmasına bağlıdır. H ' ! 

Kömürlerimizin hariç memleketlerde müşteri bulması, çıkarma masraflarının ucuzlamasile be
raber taşıma ve yükletme masraflarının az olmannı icap eder, bu ucuzluk ve masraf azlığı ise 
asri bir limanın mükemmel vasıtalarile olabilir. 

Ereğli limanı kömür havzasının hâsılatını dışarıya çok ve kolay satmağa yardım edeceği gibi 
pek fırtınalı ve amansız Karadenizde gezen gemilerimiz için bir barınma yeri olacak ve bu su
retle de milyonlar kıymetinde gemilerimizi ve yüklerile içindeki yolcuları tehlikeden kurtar
mağa yarayacaktır. 

Takriben 70 kilometre uzunluğunda ve Anadolunun en sarp yerlerinden geçecek olan demir
yolu (20) milyon türk lirasile yapılacak, her türlü rüzgârlara karşı muhafazalı ve depoları ve 
elektrikli vinçleri ve rıhtımlarile senede beş milyon ton kömür vermeğe kâfi bütün tesisatile 
Türkiye ilk asri limanı da on milyona malolacaktır. Kanun lâyihası aynen kabul olunarak ha
vale mucibince Bütçe encümenine gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu efendim. 

Nafıa K K,s. Al. M. Ka. Aza 
Samsun J^ı-ziııcan Manila Sanısını 
fifcin A. Sanı i/ı Osman Dr. Asrın 

Aza Aza Aza 
Kütahya Mrıvsin 

İbrahim S. Fileri 

Aza 
İsparta 

/ / . II ihsii.it 

Aza 
jçei 

Jlahkt 

http://ihsii.it
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 18 - V - 1933 

M. No. 11!) 
Esas No. 1/661 

Yüksek Reisliğe 

Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli limanının yapılmasına dair olup Nafıa Encümeni mazbatası ile 
birlikte encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Nafıa vekili Beyin huzurile tetkik ve mü-
talea olundu. 

Bu bapta Hükümetin esbabı mucibesile Nafıa encümeni mazbatasında serdolunan mütalealara 
iştirak eden encümenimiz teklif lâyihasını esas itibarile kabul etmiştir. 

Ancak yapılacak bu hattın güzergâhına tesadüf eden arazinin çok arızalı olması sebebile in
şaatın lâyihada derpiş edildiği veçhile üç senede ikmal edilemeyeceği anlaşılmış ve bu sebeple bu 
müddet dört seneye çıkarılmak suretile madde tadil edilmiştir. 

Ziraat bankasının bu günkü kanunî muhtariyetine karşı mecburiyet tahmil etmemek maksadile 
bonolara kefalet işini bu müessesenin hakkı hiyanna birakmak için maddeye ayrıca bir fıkra ilâ
vesi kararlaştırılmıştır. 

Bu tadilât dolayısile lâyihanın birinci maddesi yeniden yazılmıştır. 

Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Reis vekili 
(Jümüşane Konya 
Hancın Fehmi K. Hüsnü 

(liresun İsparta Kayseri 
Kâzım Mükerrem A. Hilmi 

Çorum 
Mustafa 

Niğde 
Faik 

Aksaray Edirne 
A. Süreyya Faik 

Sivas 
M. Remzi 

Erzurum 
Aziz 

Elâziz 
/ / . Tahsin 



HÜKÜM LTlN TEKLİFİ 

Filı/os - 'Ereğli hattı ile Ereğli limanının 
in samı a dair kanun, lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Filyos istasyonundan 
başlayarak Zonguldak tarikile sahili takiben 
Ereğliye müntehi olmak ve inşaatına başlanma
sından itibaren en çok üç senede ikmal edilmek 
üzere normal genişlikte bir demiryolu inşası için 
yirmi milyon liranın ve kezalik inşaatına baş
lanmasından itibaren en çok altı sene zarfında 
ikmal edilmek üzere Ereğli limanının inşası ve 
teçhizatı için on milyon liranın sarfına mezuni
yet verilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Birinci maddedeki işler 
için her sene tediye edilecek miktarın o sene 
Nafıa bütçesine konmak üzere gelecek senelere 
sari taahhütlere girmeğe ve vadeleri inşaat müd
detlerine bağlı olmamak ve resülmali bu miktar
ları geçmemek üzere icabında Ziraat bankası 
kefaletile bono ihracına mezuniyet verilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hük
münü icraya Maliye ve Nafıa vekilleri me
murdur. 

2 - V -1933 
P>ş. V. Ad. V. M. M. Y. 
İsmet Yusuf Kemal Zekât 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

S. Kaıja S. Kaua M. Abdülhalik 
M İ V. ' Na. V. İk. V. V. 

J)r. Reşit Galip Hilmi Muhlis 
S. t. M. V. O. I. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

4 -
I BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Filyos - Ereğli ha 11 ile Ereğli limanının inşasına 
dair hamın lâyihası 

MADDE 1 — Filyos istasyonundan başlaya
rak Zonguldak tarikile sahili takiben Ereğliye 
müntehi olmak ve inşaatına başlanmasından iti
baren en çok dört senede ikmal edilmek üzere 

I normal genişlikte bir demiryolu inşası için 
20 000 000 liranın ve kezalik inşaatına başlan
masından itibaren en çok altı sene zarfında ik
mal edilmek üzere Ereğli limanının inşası ve teç
hizatı için 10 000 000 liranın sarfına mezuniyet 
verilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddedeki işler için 
her sene tediye edilecek miktarın o sene Nafıa 
bütçesine konmak üzere gelecek senelere sari 

! taahhütlere girmeğe ve vadeleri inşaat müddet-
I lerine bağlı olmamak ve resülmali bu miktarları 

geçmemek üzere icabında Ziraat bankası kefale
tile bono ihracına mezuniyet verilmiştir. 

Bu bonolara kefil olmak hususunda Ziraat 
bankası hakkı takdirini kullanır. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 



Sıra NQ 2 0 3 
Samsun sahil demiryolunun Hükümetçe satın alınmasına 
ve bunun için Maliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 
130 000 liralık münakale yapılmasına dair 1/642 numaralı 
kanun lâyihası ve Nafıa encümeni mazbatasile Samsun 
sahil demiryolları 1933 senesi bütçesi hakkında 1/686 nu

maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

Samsun sahil demiryollarının Hükümetçe satın alınmasına ve bunun için Maliye vekâleti 
1932 senesi bütçesinde 130 000 liralık münakale yapılmasına dair 

1/642 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 25 - TV - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Smjı: 6/1195 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Samsun sahil demiryollarının Hükümetçe satın alınmasına ve bunun için maliye bütçesinde 
münakale suretile 130 000 lira konulmasına ve hattın işletme ve masrafının sureti kaydine dair 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 24 - IV - 1933 toplanışında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuş
tur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Samsun sahil demiryolunun, son zamanlarda iktisadî buhran ve diğer taraftan motorlu 
vesaitin rekabeti yüzünden istihsal kudretinin fevkinde borçlanmış ve bunları varidatile öde
meğe de imkân kalmamış ve bu günkü vaziyetine göre hasılatın masrafları koruyamıyacak 
bir halde olması anlaşılması üzerine malî ve halihazır vaziyeti hususî bir heyete tetkik etti
rilmiş ve neticede bu hattın hükümetçe satın alınmasına lüzum ve zaruret görülmüştür. 

Şöyleki : 
Şirketin ihraç eylemiş olduğu bir milyon liralık yüz bin adet hisse senedinden 975 130 

lira ve hattın ikmali inşaatı için Hazine kefaletile İş Bankasından istikraz edilen mebaliğden 
Hazinece bankaya tediye olunan 376 626,50 lira ile 15 865,62 lira faiz borcu olduğu tebey-
yün etmektedir. 

Şirketçe çıkarılmış olan hisse senetlerinden 58500 adedi Hazinece ve 25 625 adedi de 
Devlet demiryolları idaresince satın alınmış ve 14 180 adedi de ahali elinde bulunmuştur. 
Bunlardan tahsil edilemeyen 7 920 lira olup ahali elindeki hisse senedatıbedelleri de 133 880 
liradan ibaret bulunmuştur. 

Şirket 1932 senesi işletme vaziyetine ve yapılan blançosuna nazaran Hazineye olan borcu 
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ve faizi ödeyecek vaziyette görülmediği gibi müstakil bir teşekkül halinde bu günkü vaziye
tin de idamesi halinde temin edeceği hasılat ile masrafını koruyamıyacağı anlaşılmaktadır. 

Halbuki Devlet demiryolları tarafından hattın işletilmesi halinde yalnız merkezi idare 
ve meclisin ihtiyar ettiği masrufların tasarrufu ile hattın hasılatı işletme masrafını koruyacağı 
ve işletmede de bir kısım tasarruflar icrası mümkün ve tabiî bulunduğundan Devlet demir
yollarına devri halinde devlet için bir faide temin edeceği görülmektedir. Bilhassa hattın 
gözergâhı mühim bir istihsal mıntakasmda iktisadî büyük faideleri temin etmekte olduğundan 
hattın yaşatılması çok lüzumlu olacağından hariçte kalan hissedarlara hisselerinin tesviyesi 
suretile hattın Devlete mal edilmesi, şimdiye kadar hiç bir faide temin etmeyen hissedarların 
memlekette hayırlı bir teşebbüse iştirakin ağır bir cezaya maruz kalması gibi bir manzarayı 
bertaraf etmek ve hem iktisadî mülâhazat ve prensiplerimize uygun olmak noktasından 
zaruri ve muvafık görülmüş ve bu maksatla tanzim kılınan kanun lâyihası takdim kılınmıştır. 

Nafıa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Nafıa encümeni • 

Karar No, 10 7 •* t M ' * / 7 - V -193o 
Esas No. 1/642 

Yüksek Reisliğe 

Samsun sahil demiryolunun Hükümetçe satın alınması ve bunun için maliye bütçesine münakale 
suretile 130 000 lira konulması ve hattın işletme masrafının sureti kaydi hakkında Maliye vekâle
tince hazırlanıp îcra Vekilleri Heyetinin 24-IV-1933 tarihli toplanışında kararlaştırılan kanun lâ
yihası Başvekâleti celileden Yüksek Reisliğe gönderilip encümenimize havale buyurulmakla esbabı 
mucibesi ve lâyiha Nafıa vekili beyin huzurile okunup konuşuldu. 

Samsun sahil demiryolu Samsunla Çarşambayı 36,200 kilometrelik yolla birbirine bağlar. Çarşam
banın ve Termenin çok feyizli arazisinin mahsullerini Samsun limanına nakleder. Demiryolunu ya
pan Samsun sahil demiryolları şirketi her biri onar liralık yüz bin hisse senedi çıkarmıştı. 

Memleketimizde yerli sermaye ile demiryolu yapmağa kalkışan ilk teşebbüs olduğu için Hükü
metimiz bu işi teşvik zımnında (585) bin liralık hisse senedi almıştı. Yol yapılıp; 1 eylül 1926 da 
işletmeğe açıldı. Fakat hisse senetlerinden bütün masraf yükü Nemlizade mahdumları şirketine 
kalmıştı. Bunlar bütün sermayelerini bu uğurda vermekle beraber (300) bin lira borca girmişlerdi. 
Müracaatleri üzerine bu şirketin (300) bin liralık istikrazına kefalet için Büyük Meclis 28 - V -1928 
tarih ve 1336 numaralı kanunla Maliye vekiline mezuniyet verdi. Fakat bu çare de kâfi gelmedi
ğinden şirketin (250 000) liralık hisse senetlerinin Devlet demiryolları tarafından satın alınması hak
kında 10 - VI -1929 tarih ve 1524 numaralı kanun çıktı. 

Ahali elindeki hisse senetlerini de bu idarenin bütçe tasarruflarından alınacaktı. Bu suretle 
bütün hisseleri Hükümete geçmiş olacaktı. 

Şirketin 1932 blânçosuna nazaran şirket Hazinenin kefaleti ile aldığı ve Hükümetin bankaya 
tediye ettiği üç yüz yetmiş altı bin altı yüz yirmi altı buçuk lira ile 15 865,62 lira faizi ödeye-
miyecek hale düşmüştür. Binaenaleyh şirketin halk elinde bulunan hisselerinin de Hazinece 
satın alınarak hattın Hükümete geçmesi zaruret haline girmiştir. 

Hattın evvelce varidatı masrafını koruyacak halde iken Samsun - • Çarşamba şosesinin ikma-
lile kamyon ve otomobillerin rekabete girmesi ve buhran dolayısile ticarî hareketlerin azalması 
hattın gelirini azaltmıştır. Bu hattın Devlet demiryollarına verilerek işletilmemesinde merkez 
ve meclisi idare masrafları kalmıyacağı gibi işletmede dahi bir kısım tasarruflar yapılarak zararsız 
olarak işletilmesi mümkün görülmektedir. Bu hattın Termeye kadar uzatılması halinde varidat
la masrafın tevazünü muhakkak addedilebilir. Kamilen düz yerlerden geçen 25 kilometreden 
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ibaret bulunan Terme kısmı da yapılırsa şimendiferle nakledilecek külliyetli hâsılat verecek 
mıntakadan geçmiş olacaktır. 

Yerli bir demiryolu şirketinden çok büyük bir yurt sevgisile hisse alan halkımızın hissele
rinden şimdiye kadar bir kâr almadıkları halde verdikleri paralarının da yok olması gibi bir 
cezaya uğramaması hakkındaki Hükümet esbabı mucibesi çok yerindedir. 

Lâyihanın üçüncü maddesindeki 15 nisan 1333 tarihi 15 nisan 1933 olmak üzere tashih oluna
rak kabul edilmiş ve Bütçe encümenine gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Nafıa E. Rx. 
S-atnsıııı 
Efem 

M. M. 
Erzincan 

A. Samih 

Kâ. 
Manisa 

OslIKDI 

Aza 
Tekirdao-

Al. Rasiııı 

Aza 
İçel 

Hakkı 

HÜKÜM HTİN THK LİFİ 

Samsun sahil dcminjolfarının ınuhatfaasih' işl< /-
ııu sinin Derici d< mirı/of farımı feslimi hak-

kında- kanun lâyihası 

MADDE 1 —Tasfiye halinde bulunan Sam
sun sahil demiryolları şirketinin Hazine ve Dev
let demiryollarından maada hissedarlarına ve
rilmek üzere tasfiye heyeti namına 130 000 lira
nın tesviyesile mezkûr şirketin malı olan demir
yolu hattı ve teferrüatile işletmeye müteallik 
demirbaşların Devlete maledilmesine ve bu şir
ket tarafından Hazine kefaletile istikraz edilip 
Hazinece ödenen 376 626, 50 lira ile şimdiye 
kadar işleyen faizinden şirketin ibrasına mezu
niyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Maliye bütçesinin 140 inci fas
lın birinci faiz ve acyo maddesinden 130 000 
liranın tenzili ile mezkûr bütçede yeniden açı
lacak (Samsun sahil demiryolları mubayaa be
deli) unvanı altındaki 174 üncü fasla fevkalâde 
tahsisat olarak ilâve olunmuştur. 

MADDE 3 — 15 nisan 1333 tarihinden itiba
ren Devlet demiryolları tarafından işletilmekte 
olan hattın varidat ve masrafları mezkûr idare 
bütçesinin taallûk ettiği tertiplerine maledilir. 

NAFIA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 4 
muteberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 3 — 15 nisan 1933 tarihinden itiba
ren Devlet demiryolları tarafından işletilmekte 
olan hattın varidat ve masrafları mezkûr idare 
bütçesinin taallûk ettiği tertiplerine maledilir. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 
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MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 
24 - IV - 1933 

Ad. V. M. M. V. 
Yusuf Kemal Zekâi 

Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya M. Abclülhalik 

Na. V. tk. V. V. 
Hilmi Muhli* 

G. I. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf! V. 

Dr. Reşit Galip 
S. t M. V. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen 

Samsun sahil demiryolları 1933 senesi bütçesi hakkında 1/686 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1477 

14 - V -1933 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mubayaası kararlaştırılan Samsun sahil demiryolları idaresinin 1933 yılı bütçesi hakkında hazır-
lanan ve îcra Vekilleri Heyetince 13 - V -1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
sı esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
, . - ", " ' " ' , " , İsmet 

Esbabı mucibe 

Samsun sahil demiryolları şirketinin aciz halinde olduğu anlaşılması üzerine hissedarlar toplan
tısında tasfiyesine karar verilmiş ve teşekkül eden tasfiyt heyetine Nafıa vekâletine verilen istidada 
işletmenin 15 - IV -1933 tarihinden itibaren tatil edileceği ihbar edilmiştir. Hattın amme menfaati 
mülâhazasile işletilmesindeki zaruret ve ihmali mümkün olmayan iktisadî sebeplerle; hissedarlarının 
menfaati düşünülerek hattın muvakkaten Devlet demiryolları idaresince işletilmesi münasip görül
müş ve hat tesellüm edilmekle beraber 1 haziran 1933 târihinden itibaren Devlet hatları meyanına 
katılmıştır. 

Samsun sahil demiryolları idaresinin şirket zamanındaki en son bütçesi 1932 takvim senesina ait 
olanıdır, bu bütçenin masraf kısmı 10 693 lirası merkez ve 127 790 lirası işletme olmak üzere 
138 483 liradan ibaret idi. 

Hattın Devlet demiryolları meyanına girmesi üzerine idare merkezi masrafı tasarruf edilmiş ve 
işletme masrafında da bir kısım memurlann tazminat verilerek açığa çıkarılması ve bir kısım işletme 
masraflarının da kısaltılması yolile masraf yekûnu kamyon mücadele masraflarile birlikte 98 000 li
raya kadar indirilmiş ve yolcu nakliyatında kullanılmak üzere üç otokar mubayaası için de aynca 
15 000 lira tahsis olunarak masraf bütçesi yekûnu 113 000 lirada bağlanmıştır. 

Satın alınması düşünülen otokarlann esasen mevcut olan otobüs ve otomobille mücadele vaziye
tini kuvvetlendireceğini varidatın hissolunacak derecede artmasında âmil olacağını ümit ediyoruz. 

Hat için teklif olunan bütçenin ayn bir fasılda gösterilmesi bu kısımda tatbik edilecek işletme 
sisteminin tetkiki ve işletme açığının derecesine göre mevcut işletme usullerinin ıslahı maksadüedir. 

İşletmenin 1933 senesi varidatı 98 000 lira tahmin edilmiştir. Bu miktar şirketin 1932 takvim 
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senesi hesabından alınmış ve 1933 senesi içinde de ayni miktar varidat temin edileceği mülâhaza
sına istinat edilmiştir. 

Şirketin bidayeti teşekkülünden beri varidat vaziyeti şöyledir: 
* 

Senesi Miktarı 
927 
28 
29 
30 
31 
32 

144 357 
159 525 
147 774 
114 821 
120 770 
97 882 

Son sene varidatının birden bire azalmış olmasında en mühim saik iktisadî buhran dolayısile 
iş hacminin küçülmesi, eski senelere nazaran az nakliyat yapılması ve ikinci derecede olmak üze
re de otobüs rekabetidir. 

Mahallî bazı tedbirlerle trenle eşya nakliyatını ıslah eden şirket ayni zamanda üç otobüs mu
bayaa ederek eşya nakliyatında diğer otobüsler gibi iş yapmağa başlamış ve bu şeklin ehemmi
yetli faidelerini görmüştür. Ayni usul Devlete intikalden sonra da devam ve tatbik edilecektir. 

İktisadî buhran dolayısile inkişaf ve faaliyetini durduran bu hattın Devlete intikalinden 
sonra buhranın geçmesine intizaren az zararla çalışmasına müsait şekli arayıp bulmak için sarfı 
mesai edilecek ise de bu imkânın tahassulüne kadar zuhur edecek açığın kapatılması zaruri 
olduğundan kanunun üçüncü maddesinde yazılı olduğu gibi açığın Devlet demiryolları işletme 
umumî idaresi bütçe kanununun 6 ncı maddesi ile temin edilecek krediden kapatılması muvafık 
görülmüş ve hattın idare ve işletmesinde Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğünde cari 
usul ve mevzuat ve tarifelerin tatbik edileceği ayrıca işaret edilmiştir. 

Kanunun dördüncü maddesinde zikri geçen memurin ve müstahdemin kadroları şirketin eski 
kadrosuna nazaran noksandır. Açığa çıkarılacak memurlara şirkete intisap tarihlerine göre 1932 
malî senesi bütçe kanununun 8 inci maddesine tevfikan tazminat verilecektir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mumsun sahil dcmirı/oHun id af e.sin in İ9H3 malı .senesi bütçe l.ununu lâyihasi 

MADDE 1 — Samsun sahil demiryolları idaresinin bütün işletme masraflarile memur ve müs
tahdemlerinin ücret ve yevmiyelerine, ve açığa çıkarılacak memur ve müstahdemlerinin tazmi
natlarına mukabil Devlet Demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünün 1933 malî se
nesi bütçesinde yeniden açılan 16 inci Samsun sahil demiryolları işletme masrafı faslına 
(113 000) lira tahsisat konulmuştur. 

MADDE 2 — Mezkûr hattın bir senelik varidatı (98 000) lira tahmin edilmiştir. Tahakkuk 
edecek varidat Devlet demiryolları 1933 malî senesi bütçesine merbut (B) cetvelinde yeniden 
açılan 5 inci Samsun sahil demiryolları işletme varidatı faslına irat kaydolunur. , 

MADDE 3 — Demiryolunun idare ve işletmesinde ve varidat ve masrafının tahsil ve te
diyesinde Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğünde hükmü geçen usul ve mevzuat ve ta= 
rifeler tatbik olunur. İşletme açığının 1933 malî senesi bütçe kanununun 6 inci maddesinde yazılı 
krediden kapatılması için umumî müdürlüğe salâhiyet verilmiştir. 

MADDE 4 — Bu hattın 1933 memur ve müstahdem ve vesaiti nakliye kadroları merbut (0) 
cetvelinde gösterilenlerden ibarettir. 

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 
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MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
hm et Yusuf Kemal 

Mf.'V. NTa. V. 
Dr. Reşit (İtilip Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi 
İk. V. Ar. 
Muhlis 

1 )a. V. 
*Ş'. K>£7/<7 
S. 1. ıVL V. 
J)r. Befih 

Ha. V. V. 
**Ş'. Kat/a 

d. t. v. 

13 - V - 1933 
Mal. V. 

M. A bel ül hal İh 
/A: V. 

Mnlt'Ua 

Samsun sahil demiryolları işletme amirliğinin 1Q33 malî senesi bütçesine merbut (C) cetveli 

Memuriyet Adet Ücret Senelik 

İşletme âmiri 
Muhasebeci 
Memur 
Doktor 
Avukat 
Hademe 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

300 
200 

75 
80 
30 
45 
30 

3 600 
2 400 

900 
960 
360 
540 
360 

Teftiş âmiri 

Teftiş kalemi 

50 1 800 
10 920 

Ven memuru 

( Yol kısmı ) 

00 1 200 

( Cer kısmı ) 

Memur 
Depo müdürü 
Makinist 1 

Ateşçi 

Bekçi 
Pompacı 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 

80 
160 
110 

90 
65 
60 
50 
35 
35 

960 
1 920 
2 640 
1 080 
1 560 

720 
600 
840 
840 

13 11 160 

( Hareket kısmı 

İstasyon müdürü ( Hareket müfettişi ) 
İstasyon memuru i 

» •» II 
» I I 

II 
» III 

:y ambar memuru 

1 125 
1 80 
I 80 
1 70 
1 55 
1 45 
1 80 

I 500 
960 
960 
840 
660 
540 
960 
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Memuriyeti 

Katar memuru 
» }> 

Gişe J> 
i> ( vekil H. Ş. 

Hareket şakirdi 
Kondoktor 

üardfren 

Makasçı 

Bekçi 

Adet Ücret 

1 70 
1 50 
1 70 
1 40 
2 40 
1 60 
1 55 
1 50 
1 50 
1 45 
2 40 
1 50 
1 45 
2 40 
2 35 
1 45 
1 40, 

Senelik 

840 
600 
840 
480 
960 
720 
660 
600 
600 
540 
960 
600 
540 
960 
840 
540 
480 

Vesaiti nakliye kadrosu ) 

İşletme kamyonu 

28 

3 (Adet.) 

18 180 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 148 
Esas No. 1/642,686 

Yüksek Reisliğe 

18 - V -1933 

Samsun sahil demiryollarının mubayaa ve işletilmesi ile 1933 senesi bütçesi hakkında olup Baş
vekâletin 14 ve 25 nisan 1933 tarihli tezkereleri ile Yüksek Meclise gönderilerek encümenimize de 
havale buyurulan kanun layihalan Maliye vekili bey ile Devlet demiryollan umum müdürü hazır 
bulunduklan halde tetkik ve mütalea edildi. 

Tasfiye halinde bulunan Samsun sahil demiryolları şirketinin çıkardığı hisse senedi miktan 
100 000 adet olup bundan 58 500 adedi Hazinenin, 25 625 adedi Devlet demiryollan idaresinin ellerin
de ve 14 180 adedi de hariçte bulunduğu ve 1 695 adedi ise esasen satılamadığı ve şirketin kefaleti 
dolayısile Hazinece ödenen 376 626 lira 50 kuruş borcu bulunduğu anlaşılmıştır. 

Şirkete ait olan bu hattın Devlete maledilerek Dvlet demiryolları tarafından işletilmesi ve ahali 
elinde bulunan 14 180 adet hisse senedinin alınması hakkında Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında 
izah olunan mütalea encümenimizce de musip görülerek kanun lâyihası esas itibarile kabul edilmiştir. 

Ancak hâmiline ait olarak şirket tarafından ihraç edilen hisse senetlerinden vatandaşlar tarafın
dan alınan ve bu güne kadar muhafaza edilen hisse senetleri bedellerinin ihraç kıymeti üzerinden te
diyesi encümenimizce de muvafık görülmekle beraber ilk hissedarlar hakkında düşünülen bu mua
melenin devirler neticesinde istifade etmiş olanlara teşmilinde bir sebep görülememşitir. 

Esasen asıl müessislerin elinde mukaddema mevcut olan 250 000 liralık hisse senetleri 150 000 
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lira mukabilinde satın alınmış olduğundan devir gören hisse senetlerinin dahi bu esas ve nisbet dahi
linde satın alınması hakkında birinci maddeye bir fıkra ilâve edilmiş ve bu suretle madde tadilen 
kabul olunmuştur. 

Lâyihanın ikinci maddesi bazı tadilâtla kabul edilmiştir. 
15 nisan 1933 tarihinden itibaren Devlet demiryolları tarafından işletilmekte olan bu hattın 

1932 malî senesi varidat ve masraflarına ait olan lâyihanın üçüncü maddesi ile 1933 malî senesi büt
çesi hakkında ayrıca teklif olunan lâyihanın hükümleri birleştirilmiş ve bu sebeple üçüncü madde 
bazı tadilâtla kabul edilmiştir. 

Tadil neticesi hazırlanan kanun lâyihası müstacelen müzakere buyurulmak üzere Umumî heye
tin Yüksek tasvibine arzolunur. 

Ilois K. Y. 
(iümüşaıu1 Konya Aksa fay (Vınını l'Mirne Kfzufum Kfzunun Mlâziz 

/ / . Fehmi K. Hüsnü A. Sürem/a Mustafa Faik Asını Aziz H. Talisin 

(îiiTsıııı Ispafta Kayscfi Sivas 
Kâzını Mükerrenı A. Hilmi M. h'cmzi 

nC'İVK KN'CÜMKNİıVLV THK LİFİ 

Sanısını sahil denıirııollarının 'Deride maledilmı-sine re Derlet demiri/olları re limanlan işletme 
ıımıım müdürlüe)üne< isldilnu sine dair hainin lâyihası 

MADDE 1 — Tasfiye halinde bulunan Samsun sahil demiryolları şirketinin Hazine ve Devlet 
demiryolları idaresinden maada hissedarlarına verilmek üzere tasfiye heyeti namına 130 000 lira
nın tesviyesile mezkûr şirketin malı olan demiryolu hattı ve teferruatı ve işletmeğe müteallik ^ 
demirbaşların Devlete maledilmesine ve bu şirket tarafından Hazine kefaletile istikraz edilip Ha
zinece ödenen 376 626, 50 lira ile şimdiye kadar işleyen faizinden şirketin ibrasına mezuniyet ve- F 
rilmiştir. 

Hariçteki hissedarların elinde bulunan devir görmemiş hisse senetleri, ihraç kıymetleri üzerin
den, devir g-örenler de müessislerden satın alınan hisse senetleri nisbetindeki fiatlarla alınır. 

MADDE 2 — 1932 malî senesi Maliye vekâleti bütçesinin 140 inci faslının birinci faiz ve 
acyo maddesinden 130 000 lira tenzil edilerek mezkûr bütçede (Samsun sahil demiryolları şir
ketinin satın alınacak hisse senetleri) namı altında açılan 178 inci fasla fevkalâde tahsisat ola
rak konulmuştur. 

MADDE 3 — 15 nisan 1933 tarihinden itibaren Devlet demiryolları ve limanları idaresi tarafın
dan işletilmekte olan bu hattın varidat ve masrafları mezkûr idare bütçesinin taallûk ettiği tertip
lerine maledilir. Bu demiryolunun idare ve işletmesinde, varidat ve masrafının tahsil ve tediye
sinde ve açıkta kalacak memurlarına verilecek tazminat ile sair hususlarda Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğünde hükmü geçen mevzuat tatbik olunur. 

1933 malî senesinde dahi yukarıdaki fıkralarda yazılı esaslar cari olur. Mezkûr hattın 1933 
malî senesi memur ve müstahdemleri ile nakil vasıtaları kodroları Nafıa vekilinin tasdiki ile 
tatbik olunur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 


