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î : 14 13-4-1935 C : 1 
SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi kabul 
edildikten sonra, 

Af kanununun 3 ncü maddesinin tefsirine, 
Üç kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair 

mazbatalarla, 
1934 malî yılı muvazene kanununa bağlı bütçe

lerde bazı değişiklikler yapılmasına, 
Muvazene vergisi kanununu değiştiren kanunun 

birinci maddesinin tadiline, 
Türk parası kıymetini koruma kanununa bir mad

de eklenmesine, 
İstanbul Üniversitesinin elektromekanik şubesine 

aid alât, edevat ve kitabların Yüksek mühendis mek
tebine devrine dair kanun lâyihaları müzakere ve ka
bul edildi ve cumartesi günü toplanılmak üzere ini-
kad bitirildi. 

Başkanvekili 
Hasan Saka 

Kâtib 
Çoruh 

Ali Zırh 

Kâtib 
Denizli 

Haydar Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1 — Yozgad mebusu Emin Dramanın, icra ve if

lâs kanununun 96, 99 ve 106 ncı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi (2/9) (Adliye encü
menine) 

Mazbatalar 
1 — Artırma, eksiltme ve ihale kanununun 46 ncı 

maddesinin (K) fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(3/67) (Ruznameye) 

Muhtelif evrak 
1. — Urfanm kurtuluş yıl dönümü münasebetile 

Kamutaya gösterilen duyguların bildirilmesine dair 
Urfa belediye başkanlığından gelen telyazını. 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 

KÂTÎBLER — Naşid Uluğ (Kütahya), Sabiha Gökçül (Balıkesir) 

4 < M » 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 -— Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 193-1 yılı 
bütçesinde 1 900 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe- encümeni maz
batası (1/73) [1] ' 

BAŞKAN — Tab ve tevzi edilmiştir. Heyeti 
umumiyesi hakkında mütalea var mı? ( Hayır 
sesleri). Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü bütçesinde 
1 900 liralık münakale yapılması hak

kında kanun 

MADDE 1 — Yüksek ziraat enstitüsü 1934 
malî yılı bütçesinin 3 ncü faslının 4 ncü (tes
hin) maddesinden 1 900 lira düşülerek birinci 
faslın 4 ncü (müstahdemini muvakkate ücreti) 
maddesine eklenmiştir. 

1] 39 sayılı basmayazı zaptın svnundadır. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. Reylerinizi verirsiniz. 

2 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1934 yılı, bütçesinde 27 100 liralık müna-kale 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/85) [1] 

1 ] 38 sayılı basmayazı zaptın sonundadır 
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BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? (Hayır sesleri) Maddelere ge
çilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1934 
malî senesi bütçesinde münakale icrasına dair 

kanun 
MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğünün 1934 malî senesi bütçesinin ilişik 
cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında 
(27 400) liralık münakale yapılmıştır. 

Tenzil Zam 
10 
16 
17 

5 
14 

070 
000 

21 
25 
11 

12 

13 

14 

18 

20 

000 
850 
480 

Tenvir ve teshin 
Nakliyat ve bendiye 
Tesisat ve tamiratta 
kullanıacak makine, 
alât ve edevat ve mal
zeme mubayaa ve ta
mir masrafı 
Mubayaa 
İdare masrafları 
Vilâyat müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bedeli icar ve masarifi 
muhakeme 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Memurlar harcırahı, 
müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve 
mükâleme masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Telsiz telgraf ve tele
fon malzeme, işletme 
ve tamir masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Cevablı telgrafnamele-
rin makbuzlarına ya
pıştırılan ve battala 
kalan pul bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(1 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler 

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

5 000 

5 000 

9 000 

100 

8 000 

300 

.. Et-

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye ve Nafıa bakanları memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reylerini
ze arzediyorum. Lütfen reylerinizi verirsiniz. 

3 — Posta, telgraf ve ielefon umum müdür
lüğü 1935 yılı bütçesi halikında kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/10) [1] 

BAŞKAN — Kanun tevzi edilmiştir. Heyeti 
umumiyesi hakkında mütalea var mı? 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Resmî ve millî 
binaların yanmdan geçerken, alelekser bunla
rın mühmel bırakıldığını, harabiye yüz tuttu
ğunu görmekle hepimiz kalben müteessir olu
yoruz. Bu derdimizi tazeleyen mucib sebeblerin 
12 nci fasla aid bedeli icar fıkrasıdır. Burada 
Posta idaresi diyor ki; geçen seneden 2 750 li
ra fazla olması, idare malı binaların bazıla
rında tahsisatsızlık yüzünden muhtaç oldukları 
tamiratın yapılmayıb inhidam tehlikesi kar
şısında orayı terkle icarlı binaya çekilmesin
den ileri gelmiştir. 

Demek ki, bir takım posta binaları varmış, 
bunlar tamir edilememiş, çünkü tahsisat yok
muş... Tamir edilemeyince oraları terkedilmiş, 
diğer binalar icar ile tutulmuş. 

Tabiî bu bir faciadır. Böyle, Hazineyi doğ
rudan doğruya alâkadar eden bir serveti mil-
liyenin heder olmasına göz yumacak hiç bir 
arkadaş yoktur. Ancak öyle anlaşılıyor ki; 
tahsisat yoktur. Tabiatile bu öyle gider, ar
tık bu bir zaruret ve itiyat haline gelmiştir. 
Binaenaleyh buraları tamir edilemeyince alı
nan tahsisatla başka yerler icar ediliyor, neti
cede o binanın heder olmasına razı olunuyor 
demektir. 

Bence bir dairenin reisi olan, varidatı dev
leti muhafaza etmekle mükellef bulunan kimse 
nasıl ki kendi vazifesini yapmakla mükellefse 
ve nasıl bu gibi müesseseleri, oraları harab 
eden hususlardan korumak işini üzerine almış
sa, o zatin ayni zamanda o binaların hüsnü 
muhafazası için elinden gelen her şeye baş 
vurması lâzımdır. Bunu yapmayanlara da icab 
eden şeyi yapmalıdır. Bütün millet bir külol-
malıdır. Acaba şimdiye kadar paramız yoktu 
da onun için mi bu binalar yapılamadı? Ye
ni binalar yapıyoruz. Bunları, tamirsizlik yü
zünden harab olması, mahvolması için mi yapı
yoruz? Eğer binalarımızı hüsnü muhafaza ede
mezsek, icar ile bina bulalım, mal sahihleri 
muhafaza etsin. Biz hem Hazneden bir çok 
paralar verelim, hem de yıkık yerlerde me
murlarımızı oturtalım. Bu doğru değildir. Bi
naenaleyh bilhassa Maliye bakanından sorarım. 
Çünkü haznedar odur. Bunlar hakkında emlâ
ki milliyenin hüsnü muhafazası emrinde şim
diye kadar bir tedbir düşünülmüş müdür? Hiç 
bir zaman bütçemizde istediğimiz parayı bula-
mıyacak mryız? 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâziz) — 
Ayrı bütçesi vardır. 

1] :27 numaralı basmayım zaptın sonundadır. 
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HÜSNÜ KÎTABCI (Devamla) — Ayrı büt
çesi vardır amma orada bir borç hissedilince 
dayanacağı yer yine Maliyedir. Bu itibarla 
Maliye bakanından soruyorum. Tedbir almak 
lüzumu hissedilmiş midir, edilmemiş midir? 
Sonra bu kadar açık esbaba rağmen tamirat 
faslına baktım; orada yine geçen seneki gibi 
33 bin lira konulmuş. Bu paramı azlığı bu bi
naların tamir edilmesine kâfi gelmemiştir. 
Binaenaleyh bu sene de parasızlıktan bu bina
lar böyle yüz üstü kalacak, büsbütün harab 
olacaktır. Bu vaziyet çok acıklıdır, her me
murun buna kalbi çarpmalıdn\ Eğer bunlara 
kendi malı gibi acımasza, kalbi çarpmazsa 
bunlar muhafaza edilemez. Meselâ bir yangın 
olur, mal gitti diye canımız sıkılır. Çünkü bu 
nadiren olan bir haldir. Fakat böyle ihmal yü
zünden binaların harab olması çok acınacak 
bir haldir. Bunun bir an evvel Önüne geçmek 
lâzımdır. 

Bu idarenin oldukça mühim bir parası ol
duğunu ve bütçesinin büyüklüğünü görerek faz
la iş yapacak, fazla varidat getirecek işlere pa
ra sarfetmesi lâzımgeldiğini düşünürdüm. Mas
rafına neler kaydettiğini merak ediyorum. 

İkincisi: Tekaücl maaşları yekûnu geçen se
ne 50, 60 bin lira iken bu sene 130 bin liraya 
iblâğ edilmiştir. Sebebi de, 1 haziran tarihin
den başlayacak ikinci devre tekaüd fazlalığı ve 
bu yüzden gösterilecek tehalük nazarı itibara 
almmış... Onun için 50, 60 bin lira, 130 bin lira
ya iblâğ edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, ben öyle zannediyo
rum ki, tekaüd maaşları yekûnu bütçemizin, bu 
milletin ancak tahammül edebileceği bir mikta
ra varmıştır. Bunun daha ziyade kabarması bi
zi bir çok müsmir işlerden feragate sevkedecek-
tir. Bu iş daha başlamadan evvel önüne geç
mek lâzım mıdır, değil midir? Bence lâzımdır. 
Bakandan soruyorum. Şimdiden buna bir çare 
düşünüyorlar mı? 

MALÎYE BAKANI FUAD A&RALI (Elâ-
ziz) — Tecil olunmuştur. Hükümet beş sene te
cilini istemiştir, lâyiha encümendedir. 

HÜSNÜ KÎTAPÇI (Devamla) — O halde 
mühim bir para kalacak demektir. O da posta 
işlerini idare etmeğe yardım edecektir. 

Üçüncüsü: Arzettiğim gibi altı milyon küsur 
liraya baliğ olan bir yekûnun bu kadar mühim 
olmasına rağmen idarenin esaslı vazifelerini 
canlandıracak, daha iyi yapacak masraf ihti
yarına maalesef takati yoktur. Bu sene İstanbul 
ve Ankara arasındaki telefon işini daha kuvvet
li vesaitle yapmak lâzımgeliyormuş. Çünkü İz
mir ve Zonguldak hatları yapılıyormuş. Bunun 
için icab eden tahsisat 100 bin lira imiş. Tel
graf işlerinde büyük kâr varmış. 

Aradaki vasıtaları kaldırmak için, yahud 
transit vazifesini muhafaza ederek varidat ala
bilmemiz için daha kırk bin liralık dalgalı bir 

iki makine almak lazımmış. Bu pek mühim olan 
vesait bu sene fevkalâde olacağı ümid edilen bir 
varidata bırakılmış. Bütçe encümeni böyle tas
rih etmiştir. Bu tasrih bütçe kavaidine ne de
receye kadar uygundur bilmiyorum. 

Eğer filân yerden şu kadar varidat gelirse 
o vakit yaparsınız demiş. Bunu kanunda yaz
mamış ta esbabı mucibe lâyihasına geçirmiş bu 
kadar mühim olan işleri yapmak için ancak gay
ri muntazar bir varidata mı terkedecektir? Böy
le hayatî işler için, pek lüzumlu olan ve müs
mir işler için masraflar yapılmalıdır. Yok
sa falan yerden şu kadar varidat temin edilirse 
bunu yaparsınız demek, bence, doğru değildir. 

Sonra, bu vesile ile bir şey arzedeceğim. Pos
ta varidatının çoğalması için, malûmu âliniz, bu 
iş inhisar altında yaprian bir hizmettir, Varidat 
azdır, yahud masraf çoktur, bu varidatın çoğal
ması için vekâlet, yahud umum müdürlük ne 
düşünüyor? Benim hatırıma gelen şudur: Bili
yoruz ki geçen sene kabul ettiğimiz müdafaa 
vergisi, havale, işlerini iyice sektelemiştir. Hiç 
kimse postaya havale vermiyor. Çünkü bir lira 
dahi gönderirse 12 kuruş ayrıca almıyor. Biliyo
rum ki ben, harbi umumide bütün eşyayi ticariye-
mi posta vasıtasile koli olarak getirtirdim. Şimdi 
senelerden beri bir dirhem bile posta ile mal ge
tirtmiyorum. Oyerler ki şimendüferle, va
purla merkezlere bağlanmıştır. Oralarda zaten 
mevcud olan teşkilâttan azamî istifadeyi temin 
etmek için lâyik değil midir ki koli ücretlerini 
asgarî hadde indirelim. Şimdi posta idaresine 
uğrayacak kimse yoktur. Bir çok kimseler ayrı 
teşkilât vücude getirmişlerdir. Meselâ, İstan
bul - Ankara arasında münakalâtı temin ediyor
lar. Posta idaresi şimendüferle bedava nakliyat 
yapıyor, neden bu işi beceremiyor? Kolileri 
ucuzlatsa da bunlardan da çok istifade etse ka
bil değil midir? Sonra şayanı şükran bir cihet 
var: Posta masarifi gittikçe azalıyor. Evvelce 
daha çok para verirken, geçen sene 332 000 lira 
verildiği halde bu sene 300 000 lira veriliyor. 
Şu halde her sene masraf azalıyor. Çünkü şi-
mendüferler memleketin bir çok taraflarına iş
lemeğe başlamıştır. Senede 30 bin lira posta 
masrafında tenkisat var. Bunlar nereye gidi
yor? 

Baktım, memur maaşatı yekûnunu çok fazla 
buldum. Bütün posta telgraf ve telefon için ya
pılan masrafı dahil olmak üzere 1 200 000 lira
dır. 

Binaenaleyh, bu işleri biraz daha iyi düşün
mek ve ona göre lâyikli masrafları muhakkak 
yapmak ve diğer masraflardan tevakki etmek 
lâzimgelir kanaatindeyim. Hazır çıkmışken bu
na taallûk eden bir meseleyi de söyleyeyim. 

Sonra 1933 senesinden beri memurlarına kar
şı lâzımgelen vazifesini bihakkin yapmaktadır. 
Onları barem ve 1683 numaralı tekaüd kanunu
na rabtetmiş ve rahatlarını temin etmiştir. İş-



te bu cemilekârane yürümesinde devam ediyor. 
Bu sene seyyarlarına prim veriyor. Çok güzel, 
mademki lâzımdır, verilsin. Yalnız bir nokta
da udul edilmiş: Bir memuru vekâlet arzu eder 
de kendi vazifesinden başka bir yerde kullanırsa 
ona yevmiye ve vekâlet maaşı vermeyeceğiz, al
dığı maaşı vereceğiz. 

Eğer ayni yerde ise diyecek yok, fazla para 
vermek manasızdır. Fakat mevkiini tebdil et
miş ise meselâ, îzmirden kaldınhb Manisaya git
miş. Buna; biz seni burada ayni maaşla 
kullanacağız dersek bu, bütün memurlara veril
miş haktan onu mahrum etmek-demektir. Me
murlarını iyi vazife yapmaları için lâyıkı veç
hile terfih eden idare, bunu yapmamalıdır. Ben
ce meselâ, telgraf memurları, posta memurları 
iş zamanı haricinde; yani kendi nöbetleri hari
cinde çalışırlarsa para veriyoruz. Halbuki o pa
rayı vermesek de bizim memurlarımız hamiyet
lidir, yine çalışırlar. Fakat bir adamı, burada 
yerini yapmış, evini kurmuş, tebdil ediyoruz, 
filân yere götürüyoruz ve diyorııa ki, burada ça
lışacaksın ve vekâlet maaşı da vermeyeceğiz. Bu, 
günahtır. Bu memur mutazarrır olur ve istedi
ğimiz vazifeyi de yapamaz. Bence bu, prim ver 
mekten daha lüzumludur. Eğer 5, 6, 8 bin lira 
ile kabili temin ise memurlar arasında bir kıs
mının aleyhine fark husulüne sebebivet verme
melidir. Bendeniz burada umumî ahkâm hilâfına 
gidilmesinin sebebini anlayamadım. Söyleyecek
lerim bu kadardır. 

NAFIA BAKANI ALÎ ÇETİNE A YÂ (Af yon 
Karahisar) — Hakikaten memleket için bir me
sele olan posta, telgraf, telefon işlerine arkada
şımızın temas eylemiş olmasına ve bunun etra
fında bazı mühim noktaları mevzubahs etmiş 
bulunmasına teşekkür ederim. Fakat derdin ha
kikatini söylememiştir, teşhisini koyamamıştır. 
Yalnız meselenin etrafında dolaşmıştır. Hakikat
te vaziyet söyledikleri gribi değildir, variyet söy
lediklerinden daha fazladır ve muhtacı ıslah
tır. Posta, telgraf idaresi ötedenberi hepinizin 
bildiği veçhile oldukça esaslı bir himmete muh-
tacdır. 

Şimdi hulâsatan vaziyeti Heyeti muhtereme-
ye izah edeceğim: 

Posta, Telgraf ve telefon idaresi, hizmetinin 
dörtte üçünü resmî Devlet müesseseleri için yap
maktadır ve bunun için hiç bir para almamak
tadır. Meselâ, telgraf idaresi bir senede 8 mil
yon lira kaçlar tutan bir iş yapmaktadır. Bu
nun 6 milyonu muaf tutulmaktadır. Yalnız 2 
milyon kadar para almaktadır. 

Posta idaresi dahi 8 milyon küsur liralık hiz
met yapmaktadır. Bu hizmetinin 6 milyon lira 
lığı ücretsizdir, yani muafiyete tâbidir. İki mil
yon lira alınmaktadır. Buna mukabil bir çok 
işlerimiz vardır. Tabiî nazarı dikkati celbetmiş-
tir. Tekmil varidatımız 6 milyon lira kadar bir 
paradır, bu para ile koskoca memlekette 600 

I merkezi idare etmek mecburiyetinde kalınmak
tadır. Bu tahsisat hizmete kifayet etmemekte
dir. Bir taraftan memleketin iktisadî, ticarî va
ziyeti daha fazla hizmete ihtiyaç gösterdiği gibi 
askerî işlerde de tazyik görmekteyiz. Çarnaçar 
3500 kişi kadar bir memur kadrosu ile bu mer
kezleri idare etmekteyiz. 

Şimdi derdi esaslı bir surette deşmek ve hal-
I letmek kanaatindeyim. Bunun üzerindeyiz. Bu se-
t ne başlamak üzere bulunuyorduk; bütçeye koydu

ğumuz tahsisat, bütçenin umumî vaziyeti dola-
yısile bu arzumuzun tatbikatına geçmesine mâni 
oldu. Önümüzdeki sene tatbik edilebilmesini 
temin için teşebbüslerde bulunyoruz. Bu hu
susta kanun lâyihaları teklif ettik. Evvelâ pa
raya ihtiyaç vardır. Para olmayınca, söyledik
leri hizmetler, tabiî olarak, bütçenin müsaa
desi nisbetinde yapılabilir. Malî vaziyetimiz iyi 
olur da lâzımgelen tahsisat almırsa bütün arzu
lar yerine gelir ve hizmetler bihakkm ifa edi
lir. 

Şimdi yapılacak işlerin heyeti umumiyesini 
söyleyeyim: Heyeti vekileye iki kanun teklif 
ettik. Bir defa Hükümet, bütçesinden bu mu
afiyetin hiç olmazsa sülüsünü versin dedik. Bu
nu Hükümet kabul etti. Yakında Heyeti muh-
teremeye gelecektir. Bir buçuk milyon lira ka
dar para alacağız. Fakat belki bunun bir mil
yona inmesi ihtimali de vardır. 

Posta idaresinden de ayni veçhile para al
mak imkânını bulacağız. Sülüs nisbetindeki 
muafiyeti kaldıracağız. Heyeti muhteremeniz bu 
kanunu kabul eder ümidindeyim. 

Telefon, dünyada iktisadî, içtimaî ve ticarî 
bir vasıta olarak kullanılmakta olduğu halde 
henüz memleketimizde lüks eşya arasına gir
mektedir. Adedi de mahduttur. Memleketimiz
de onun lüzumunu pek ziyade hissetmekteyiz. Bu 
noktai nazardan tedbir almak mecburiyetini çok 
ciddî olarak hissediyoruz. Telefon hatlarmm 
garb vilâyetlerine doğru gitmesini şimdilik te
min etmek zaruretindeyiz. Bir kısmı para koy
duk. Bununla bazı mühim merkezleri yapa
cağız. 

Telgraf ve telefon hatlarını kablo halinde 
toprak altına almak zaruretini de hissediyoruz. 
Ayni zamanda burada nakil aletlerini takviye 
edeceğiz. Şimdi merkezden ancak 5 - 6 hatla 
muhabere olabiliyor. Bunu karşılıklı olarak yir
miye kadar çıkarmak istiyoruz. Telefonla ko
nuşmak isteyenlerin her dakika konuşabilme-
leri imkânmı hazırlamak için çalışıyoruz. Mem
leketimizin siyasî, ticarî, iktisadî bir kıta olması 
itibarile her şeyde olduğu gibi bu telgraf ve te
lefonda da bir ehemmiyeti mahsusası vardır. 

I Şarkın bütün hatları telgraf ve telefon muhabe
releri memleketimizden geçmek mecburiyetinde
dir. Fakat maalesef şimdiye kadar buna im
kân bulunamamış, yapılamamış, belki de düşü-

1 nülmemiştir. Eğer şark hudutlarımızdan kuv-
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vetli telgraf ve telefon hatları teminine imkân 
bulursak, memleket için mühim bir servet ve 
varidat membaı bulunmuş olacaktır. Yani 
memleketimiz posta, telgraf ve telefon işinde 
de transit rolü yapacaktır. Gerek telefon, ge
rek telgraf için ne kadar para sarfedersek o 
kadar faide temin edileceğine kanaat getirdik. 
bunun için çalışıyoruz. Bu sene az miktarda 
yapacağız. Fakat gelecek sene kuvvetli kanun
larla geleceğiz ve işe başlayacağız. 

Bir de Posta ve telgraf idaresinin teşkilâtı 
vardır. Maalesef şimdiye kadar perişan bir 
vaziyette idi. Size şayanı esef olmak üzere 
memurların vaziyetini ve derecelerini okuyaca
ğım, bakınız: 

16 lira maaş alan 800 kişi 
17,5 
20 
25 
35 
40 
45 
55 
70 
80 
125 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1100 
817 
155 
34 
38 
41 
21 

15-16 
1 
1 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
>, 
» 
» 
» vardır. 

Sözde bunlar bareme tabidirler. Şu rakam
ların neye delâlet ettiğini anlarsınız, Çoğu az 
tahsil görmüş insanlardır. Kendileri için istik
bal yoktur, tabiî hal de yoktur. Bir çok çoluk 
çocuk sahibi olurlar; yaşlan ilerler ve omuz
larında hayatın ağır yükü, fakr içinde ölürler 
(Doğru sesleri). 

Evvelâ bunların halini ıslah etmeğe ihtiyaç 
vardır. Bunlara ilim, teknik vermeğe zaruret 
vardır. Bunun için elimizden geldiği kadar 
tedbir almaktayız. Bir defa baremin derecesini 
bunların haline, istikbaline uydurmağı zarurî 
gördük. Bunun için de bir teşkilât kadrosu 
getirmekteyiz (Bravo sesleri). Bununla, ken
dilerinin krymeti ilmiye ve fenniyelerine ehem
miyet vermiş olacağız. Bunun için de ayrıca bir 
tedbir daha düşündük : Yüksek mühendis mek
tebi, malûmu âliniz, memleketimizde yegâne 
bir teknik müessesesidir. Orada tahsil altı sene
dir. Lise tahsilini ikmal ettikten sonra üç se
ne müşterek tahsil görürler, sonra üç sene de 
teknik şubelere ayrılırlar. Burada bir şube te
sis ettik. Böyle üç sene tahsil gördükten sonra 
üç sene de posta, telgraf tahsili görmek üzere 
bir şube tesis ettik, buradan bize lâzım olan 
bilgili insanlar yetiştireceğiz. Bunun için de 
mektebe bir iki ecnebi muallim getiriyoruz. 

Binaenaleyh, arkadaşımızın söylediği gibi, 
tekrar ediyorum, mesele böyle alelade tedbir 
almakla bitecek derecede değildir. Ümid ede
rim ki söylediğim esaslar dahilinde, önümüz
deki sene bir takım işler yapmağa muvaffak 
olacağız (Alkışlar). 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar, Çetin 
Kaya elini nereye korsa onu kökünden söker. 
Bu, eserile meydandadır. Muvaffakiyet dileriz. 
Yalnız telgraf memurlarından müteselsil kefa
letten dolayı bir para alınmakta olduğunu 
encümende de arzetmiştim. Alâkadar olacakla
rını vadetmişlerdi. Zannederim bu paranın 
miktarı 50, 60 bin liradır. Vaktile bir muhtelis 
zimmetine para geçirmiş. Bu para birike birike 
bu gün ne kadar memur varsa bunların maaş
larına taksim edilerek hepsinden alınmaktadır. 
Memurlar muvazene vergisini veriyorlar, kazanç 
veriyorlar, buhran veriyorlar, yol parası veri
yorlar. Şimdi değeri olmayan miktarda bir de 
kefalet akçesi ödüyorlar. Telgraf memurlarının 
istiklâl harbinde, hayatı idariyemizdeki fedakâr
lıklarını hepimiz takdir ederiz. Binaenaleyh işit
tiğime göre satılmayan pul bedeli veyahud ko
leksiyon fazlasile bunun karşılığını bulmak im
kânı hâsıl olmuştur. Bundan başka bendeniz 
dairei intihabiyemde işittiğime göre, şehid oğ
lundan dolayı maaş alan bir babanın müterakim 
maaşından bile bu para kesilmiştir. Bu kattar 
bir fecaat bile olmuştur. Ümid ederim ki muh
terem Çetin Kaya buna da bir çare bulacaktır, 

NAFIA BAKANI ALÎ ÇETİN KAYA (Af
yon Karahisar) — Bunun için Heyeti muhtere-
meye bir kanun takdim etmek üzere bulunu 
yoruz. 

BEKÎR KALELİ (Gazi Anteb) — Geceleri 
telgraf kabulü yalnız ana merkezlere mah
sustur. Talî şubelerde alınmıyor. Telgraf üc
retleri hakkında maruzatı zaid görüyorum. An
cak mutasavver icraat arasında bu nokta da 
nazarı itibare alınmış mıdır? 

NAFIA BAKANI ALt OETÎN KAYA (Af
yon Karahisar) — Arzettim. Kadro noksanı 
vardır, ihtiyaç çoktur. Ciheti askeriyeden de lü
zum gösterilmektedir. Mümkün olduğu kadar 
yapryoruz ve teşkilât lâyihasında bunu nazarı 
dikkate aldık. 

BEKÎR KALELİ ( Gazi Anteb ) Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Lâyihanın heveti umumiyesi 
hakkmda başka mütalea var mı? Maddelere ge
çilmesini reye arzediyorum. Kabul edenler , . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğü 
1935 malî senesi bütçe kanunu 

MADDE 1 — Posta., telgraf ve telefon umu
mî müdürlüğü 1935 malî senesi masarifi için 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
6 132 800 lira tahsisat verilmiştir. 
F. 

1 Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 478 740 
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F. 
2 

Lira 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek tekaüd 
ikramiyesi 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Muvakkat tazminat 85 524 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Merkez müstahdemleri ücreti 18 930 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Vilâyat müstahdemleri ücreti 188 230 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Merkez mefruşat ve demirbaşı 3 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Merkez levazımı 4 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Merkez müteferrikası 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 23 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Vilâyat levazımı 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Vilâyat müteferrikası 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Mütenevvi masraflar 171 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Harcırah ' 70 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Mukannen masraflar 125 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Posta masrafları 345 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Telgraf ve telefon masrafları 522 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Telsiz masrafları 170 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Bastırılacak pul ve kartların mü
sabaka ve sair masraflarile Bern 
kaleminden celbedilecek kupon 
ve pullar bedeli 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Oevablı kuponlar mukabilinde ya
pıştırılan ve battala kalan pul be
deli 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Nakil vasıtaları masrafları 38 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Ecnebi memleketlerdeki kongre ve 
tetkiklere gönderilecek memurlar 
harcırahı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 inşaat, tamirat ve tesisat 183 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Telgraf ve telefon fabrikası mas
rafı 41 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Mekteb ve kurs masrafları 12 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

P. Lira 
26 788 numaralı kanunun tatbiki mas

rafı 9 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Mütekaid, dul ve yetim maaşları 
ve tahsisatları 130 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Geçen sene borçlan 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Eski seneler borçları 10 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 2009 numaralı kanuna mrebut mu
kavele mucibince Estern kumpan
yasına verilecek 1934. 1935 taksit
leri karşılığı 76 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 1934 senesinde tekaüdlükleri yapıl
mış olan memurlara verilecek teka
üd ikramiyeleri karşılığı 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 Ecnebi idarelerinin 1924 senesin
den 1934 senesi nihayetine kadar 
olan alacakları karşılığı 184 140 
BAŞKAN — Kabuİ edilmiştir. 

33 Seneleri bütçelerinde karşılığı bu
lunmayan borçlar 16 464 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 1715 numaralı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet merkez 
bankasına verilecek itfa karşılığı 60 721 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler . . . Kabul^ edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1935 malî se
nesi masarifine karşılık olan varidat merbut (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 6 132 800 lira 
tahmin edilmiştir. 

B - CEDVELÎ 

1 Posta, telgraf ve telefon hasıla
tı 

2 Muhtelif hasılat 

Lira 

5 400 000 
95 000 

GENERAL ŞEPÎK (Denizli) — Encümen
den bir şey soracağım. İkinci faslm beşinci mad
desinde Hükümet 75 000 lira varidat koymuş En
cümen de bunu aynen kabul etmiş. Halbuki esbabı 
mucibe mazbatasında bu varidatm seneden se
neye azaldığını, hatta 1934 senesi ilk altı ayın
daki bu varidat, 1933 senesi ilk altı ayındaki 
varidattan 6 000 küsur lira noksan olduğu ya
zılmaktadır. 

Buna rağmen, geçen sene elli bin lira olan 
varidat bu sene 75 bin lira gösterilmiş, acaba se
bebi nedir? 
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BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 

Efendim, Hükümetin' esbabı mucibesine merbut 
iki cetvel vardı. Varidat mukayeseleri orada 
görülüyor. Bunu aynen bastırılarak Heyeti Ce-
lilenize takdim edilmek ciheti teferruata taal
lûk ettiği için istilzam edilmedi. A; B cetvelleri 
bunlardır. Buradaki ibarenin biraz maksadı ifa
de etmediği görülüyor. Hâdise şudur: 

1934 senesi seyrinde 1933 senesi hasılatının 
elde edilen rakamlara göre, A, B, cetveline göre 
bu sene tahmini lâzımgelen miktarı 80 bin lira
yı geçiyor. Elde bulunan rakamlar bunu göste
riyor. Yalnız bu sene müteaahhidlerden ceza 
olarak alman paralar ayrı bir fasıl olarak ko
nulduğu için 80 bin yerine 75 bin lira kaydedil
miştir. Bunun fazlası da ayrıca hasılat diye gös
terilmiştir. Eo-er Heyeti Öelilenize bu cetveller 
takdim edilse idi maksad daha iyi anlaşılacaktı. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı efendim? 
F. Lira 
3 Şirketlerden alman 1*7 800 
4 Kadmlar birliği pulları hasılatı 500 000 

( İkinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var-

mı efendim? Maddeyi cetvelle beraber reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr idarenin 1935 malî 
senesi ücretli memur ve müstahdemlerile nakil 
vasıtaları kadroları merbut (O) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Masraf bütçesinin 16 nci faslının beşinci ve 
17 nci faslın beşinci maddelerile 25 nci faslın 
1, 2 ve 4 ncü maddelerinden verilecek ücret ve 
yevmiye miktarları Nafıa vekili tarafından ta
yin olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı efendim? Mad
deyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — Hastalıklarına mebni kısa 
müddetle vazifelerine devam edemeyen telgraf 
muhabere ve telefon mükâleme memurlarının 
yerlerinde veya muhabere ve mükâlematın kes
reti halinde nöbetleri haricinde istihdam edilen 
muhabere ve mükâleme memurlarına idare en
cümenince tensib edilecek miktarda muvakkat 
müstahdemler tertibinden yevmiye verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — 1150 numaralı kanunla deva
mı meriyeti kabul olunan posta, telgraf ve tele
fon idaresi memurlarına mahsus memurin ni

zamnamesine göre yeniden alınacak me
murlar 788 numaralı memurin kanununun 7 nci 
maddesi hükmüne tevfikan namzedlik devresi 
geçireceklerdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — Merkez ve vilâyet teşkilâtına 

dahil her hangi bir memur ve müstahdem, çalış
tırılacakları vazifenin münhal olub olmadığına 
bakılmıyarak idarenin her hangi bir kısmında 
muvakkaten istihdam edilebilir ve bundan do
layı vekâlet maaşı ve ikamet yevmiyesi veril
mez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Posta, telgraf ve telefon idare
si teşkilât kanununun hakkı müktesebler hak
kındaki muvakkat ikinci maddesinin hükmü bir 
sene daha uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Havale, taahhüdlü ve kıymeti 
mukaddereli mektub ve paket tazminatları büt
çedeki tahsisat kifayet etmediği takdirde mu-
hasebei umumiye kanununun 48 nci maddesi 
mucibince tediye olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler .... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 1935 tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Açık reye konulan kanunlara rey vermeyen 
arkadaşlar lütfen reylerini kullansınlar. Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

4 — Ankaranın Aktaş mahallesinden Üskublü 
Alioğlu Ayetin ölüm cezasına çarpılması 1ı ak-
kında Başvekalet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/22) [1] 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 
mı? Mazbatayı kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

5 — Ayvacık kazasının Kuzin köyünden ts-
mailoğlu Memedin ölüm cezasına çarpılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/23) [2] 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 
mı? Mazbatayı reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 5 

[1] 33 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
\2] 41 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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6 — Simavın Kırkkavak köyünden Molla 

Osmanoğullanndan Alioğlu Hüseyinin ölüm ce
zasına çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/29) | 1 ] 

BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea var 
mı? Mazbatayı kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Mazbata kabul edilmiştir. 

7 — Sinobun Başsöke köyünden Hacıoğulla-
rından Memed Alioğlu Memedin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye encümeni nutzbatası (3/63) \2\ 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

8 — Tokadın Mesudiye kazası merkez kara
kol efradından Bursalı Ahmedoğlu liavıizin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet tezkere-. 
si ve Adliye encümeni mazbatası (3/33) \'X\ 

BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

1935 senesi Posta T. T. umum müdürlüğü 
bütçesine rey vermeyen var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

9 — Büyük Millet Meclisi 193i .yılı birinci 
kânun ve 1935 yılı ikinci kânun re şubat ayları 
hesabı hakkında Meclis hesablarının tetkiki encü
meni mazbatası (5/8) |4] 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 

[1] 36 sayılı basma yazı zabtın sonu udadır. 
[2] 34 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
f3] 35 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[4] 40 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

İO — Tekaüd ve yetim aylıklarının muhasebei 
umumiye kanununun 93 ncü maddesi hükmüne 
göre zaman geçmesi sureti!e haktan düşüb düş
meyeceğine dair Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası hakkında Metliye encümeni mazbatası 
(5/6) [1] 

DİVANI MUHASEBAT E. M. M. MtTAT 
AYDIN (Trabzon) — Bu mazbata Divanı mu
hasebatın sualine cevab mahiyetindedir. Diva
nı muhasebat encümenini alâkadar ettiği için 
encümene verilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Mazbata bir defa okunsun. 
(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Encümen namına mı istiyorsu

nuz? 
DİVANI MUHASEBAT E. M. M. MİTAT 

AYDIN (Trabzon) — Evet, encümen namına is
tiyorum. 

BAŞKAN — Mazbatayı Divanı muhasebat 
encümenine veriyoruz. 

Reylerin neticesini arzediyorum : 
Ankara yüksek ziraat enstitüsü bütçesinde 

1 900 liralık münakale yapılması hakkmdaki ka
nuna (246) arkadaş rey vermiştir. Muamele ta
mamdır. Kanun (246) reyle kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1934 malî senesi bütçesinde 27 400 liralık müna
kale icrasına dair kanuna (249) arkadaş rey 
vermitir. Muamele tamamdır. Kanun (249) 
reyle kabul edilmitir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1935 yılı bütçesi için (252) arkadaş rey vermiş
tir. Muamele tamamdır, Kanun (252) reyle ka
bul edilmiştir. 

Müzakere edilecek başka bir şey yoktur. Pa-
zarertesi günü saat 15 de toplanılmak üzere ini
kada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati; 16,05 

1 ] 37 say ıh basmayazı zaptın sonundadır. 

DÜZELTME 

Bu zaptın sonuna bağlı 27 sayılı matbuanın 
nin sonundaki (ücreti) kelimesi (yevmiyeleri); 
(100), (110) ve 36 ncı sayıfanm 28 nci 
düzeltilmiştir. 

28 nci sayrfasmdaki 17 nci faslın 1 nci maddesi-
35 nci sayıfanm 27 nci satırındaki şoför, makinist 
satırındaki (125 bisiklet), (123) bisiklet olarak 
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Aıikara Yüksek Ziraat enst ; tüsü bütçesinde 1 ÎMK) liralık münakale 

yapılması hakkındaki kanıma verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 246 

Kabul edenler : 246 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler : l 51 
Münhaller : 2 

/ Kabul edenler J 
Afyon Karahisar 

Cemal Akçın 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrııre Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Eşref Demirel 
Mümtaz öfcmen 
Müşfik Ayaşlr 
Rifat Ara« 
Şakir Kınaeı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Abidin özmen 
Adnan Ertekin 
Nuri GÖktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılr 
Memed Demir 
Osman Niyazi Bürzü 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
İhsan Tav 

Bilecik 
\)r. Gl. Besim Ömer Ak
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitad Kuzay 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Esad Sağay 
Fatiıı Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 

Çanakkale 
Hilmi Ergendi 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa Önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Zırh 
Atıf Tüzüıı 
Fuad Bulca 
Memed Ali Okar 
Hasan Cavid 
Ömer Fehmi Noylan 

Çorum 
Ali Rıza özene, 
Dr. Mustafa Oantekin 
E yuh Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Emin Aslan Tokadlr 
General Şefik 
Haydar Rüştü Öktem 
Mazhar Müfid Kan su 

Diyarbekir 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Menıik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Oh kay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Oiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Saıııih llter 

Erzurum 
Dr. Ahnıed Fikri Tu/er 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahnıed Özdemir 
Emin Sazak 
ist ornat Özdamar 
Osman İşın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Nuri Conker 
Memed Şahin 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât. Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Edib Servet Tor 
Şevket. Erdoğan 

îçel 
Emin fnankur 
Ferid Celâl Güven 
Ha.kkı Saydam 
Ha m» l i Ongun 

istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Fakihe Öymen 
General Refet Bele 
Hayrul lalı Ergin 
Sadettin Uraz 
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Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

izmir 
Benal Nevzad Iştar 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çalar 
Kâmil Dursun 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha Öngören 
Esad özoğuz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Şerif îlden 
Tahsin Coşkun 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fua,d Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
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Lıitfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid (mer 
Mustafa Ulusan 
R&ssam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Sakir Ahmed Ediz 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Naşid Uluğ 
Ömer Di.no 

Malatya 
Abdülmuttalib Öker 
Dr. Hilmi Ortae 
Emrulla-h Barkan 
General Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zaboı 
Osman Taner 
Vasîf Cm ay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tnrgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

M araş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

1935 O : 1 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kdıcoğlu 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid T alay 
Halid Mengi 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 
îsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

Samsun 
Ali Tırnak 
Dr. Asım Sirel 
Memed Ali Yörüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayman 
İbrahim Mete 
Tevfik T arman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 

Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
îsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Gürkey 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Ay d aı 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

Urfa 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Buya 

Yozgad 
Emin Draman 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Rifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan' 
Bere Türker 
Haydar Çerçel 

[Beye iştirak etmeyenler] 
İzzet Akosman 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz (Mezun) 

Dr. Taptas (Mezun) 
Falih Rıfkı Atay 
Hatı Çırpan 
Kamâl Atatürk (R. C.) 

Rasim Aktar 
Antalya 

Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcan (Mezun) 
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Aydın 

Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topeoğlu 
Tahsin San (M.) 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
General Kâzını Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Halid Bayrak ( İdare 
âmiri ) 
Ubeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (Mezun) 

Bolu 
Oevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Atıf Akgüe 
Dr. Refik Güren (Me
zun) 
Dr. Sadi Konuk 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Ahmed Oevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
(Mezun) 
Ziya Gevher Etili 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Asım Us 
Memed Ali Okar (İda
re âmiri) 

Çorum 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
(Mezun) 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Yusuf Başkaya (Mezun) 
Diyarbekir 

General Kâzım Sevük-
tekin 
Tevfik Bilge 
Zekâ i Apaydın 

Elâziz 
Fa zil Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Hikmet Işık 
Saffet Arı kan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Nafi At uf Kaasu 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Görer 
Reşid Ağar (Mezun) 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Fikri Mutlu (Mezun) 

istanbul 
Abdülhak Jlâmid 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(Mezun) 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Şükrü Gökberk 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
General Kâzım İnanç 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
General Muhittin Akyüz 

Hüsi'cv Kızddoğan (Me
zun) 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Karantay 
Sıtkı Şerif Eken 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın (Mezun) 

Kırşehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
(Mezun) 
Hasan Hayrı Tan 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Behire Bediz 
Mustafa Eken 
Naim Hazini Onat 
Tevfik Fikret Srlay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Besim Ata!ay 
İbrahim Dalkılrç 
Memed Som er (Mezun) 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Receb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce (Mezun) 
Sabri Tokrak (Mezun) 
Tabir İtit 

Maraş 
*Mitad Alam 

Mardin 
İrfan Fer id Alpay a 
(1. A.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yüeekök (Mezun) 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya (Mezun) 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Canib Yönten 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
E tem Tuneel 
Meliha Ulaş 

Seyhan 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Ömer Biçer 

Siird 
Hulki Aydın (Mezun) 
İsmail Müştak Mayakon 
Mahmud Soydan (Me
zun) 

Sinob 
Cevdet Kerim tncedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
ITüsrev Gerede 
Necmettin Sadık 
Vasfı Rajşid Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Uy badın 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Calib Pekel 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülküm en 
Hasan Saka (Oruntak) 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 
(M.) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (Me
zun) 
Fuad Gökbudak 
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General Ahmed Yazgan 
Yozgad 

Avni Boğan 

1 : 14 
Ekrem Pekel 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
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Zonguldak 

Celâl Sahir Erozan (Me
zon) 

Dr. Mitat Altıok 
Receb Zûhtü Soyak (Me
zun) 

m»m 

Postsı, telgraf ve 
liralık münakale 

telefon umum müdürlüğü lt»34 yılı bütçesinde 27 4 0 0 
yapılması hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
399 
249 
249 
O 
O 

148 
2 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Redddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

/ Kaimi edenler ] 

Afy07i Karahisnr 
Cemal Akçın 
İzzet Aıkosman 
İzzet Ulvi Aykıırd 
M ebru re Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Eşref Demirel 
Mümtaz Ökmen 
Müşfik Ay aşk 
Rıfat Araz 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Türkân Baştuğ 

Aydt7i 
Abidin özmen 
Adnan Ertekin 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 

ismail Hakkı Uzunçar-
şık 
Meıned Cavid Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabi ha GÖkeül 

Bayazıd 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. (il. Besim Ömer Ak
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mit ad Kuzay 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

bursa 
Asaf Duras 
Dr. Galib Kahraman 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziva. Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Nabi Rıza Yıldıran 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik 
Haydar Rüştü Öktem 

JVIazhar Müfid Kansu 
Diyarbekir 

Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Zülfü Tigrel 
Edime 

Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Şamili llter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
tstemat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç ..ı-J 
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Bekir Kaleli 
Nuri Conker 
Memed Şahin 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Muzaffer Kılrç 
Münir Akkaya 
Talât, Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket Öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Fakihe öymen 
General Refet Bele 
Hayrııllah Ergin 
Sadettin Rıza Uraz 
Yaşar Yazıcı 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad tştar 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Memed Sadettin Epik-
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
tbrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha Tali öngören 
Esad özoğuz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Kâmil Küntay 
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Kastamonu 

Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Deanirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtti Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Ivemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzını Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Ün er 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Naşid Uluğ 
Ömer Davud Dinç 
Receb Peker 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
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Emrullaiı Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Taııkud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Cavid İhsan Ora l 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil trdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal tır tm 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tuncel 
Memed Ali Yorüker 
Memed Güneşdoğdu 

Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
İbrahim Mete 
Tevfik Tannan 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinbb 
Cevdet Kerim Incedayı 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Gürkey 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
STITT Day 

Urfa 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münih Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Sungur 
Sırrı tçöz 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Rifat Vardar 
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Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Bere Türker 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz (Mezun) 
Dr. Taptas (Mezun) 
Falih Eıfkı Atay 
Hatı Çırpan 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Rasim Aktar 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcan (Mezun) 

Aydın 
"Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San (M.) 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Halid Bayrak ( idare 
âmiri ) 
Übeydullah 

Büecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (Mezun) 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Refik Güran (Me
zun) 
Dr. Sadi Konuk 
Şekibe İnsel 

[Reye iştira 
Çanakkale 

Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
(Mezun) 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Asım Us 
Memed Ali Okar (İda
re âmiri) 

Çorum 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
(M.) 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya (Mezun 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Tevfik Bilge 
Zekâi Apaydın 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Hikmet Işık 
Saffet Arikan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Nafi Atuf Kansu 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Görer 
Reşid Ağar (Mezun) 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
İsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Fikri Mutlu (Mezun) 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 

etmeyenler] 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(Mezun) 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Şükrü Gökberk 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
General Kâzım İnanç 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
)| General Muhittin Akyüz 

Hüsrev Kızrldoğan (Me
zun) 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Karantay 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Resid özsoy 
Veli Yaşın (Mezun) 

Kırşehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
(Mezun) 
Hasan Hayri Tan 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Behire Bediz 
Mustafa Eken 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Besim Atalay 
İbrahim Dalkılıç 
Memed Somer (Mezun) 
Muhlis Erkmen (Bakan) 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce (Mezun) 
Sabri Tokrak (Mezun) 
Tahir Hitit 

Maraş 
Mitad Alam 

Mardin 
İrfan Ferid Alpaya (1. 
A.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (M.) 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya (Mezun) 

Ordu 
Ali Canib Yönten 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Meliha Ulaş 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Ömer Resul Biçer 

Siird 
Hulki Aydın (Mezun) 
İsmail Müştak Mayakon 
Mahmud Soydan (Me
zun) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
Necmettin Sadık 
Vasfi Raşid Seviğ 
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Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 

î : 14 
Hürrem Ergtin 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Hamdi Ülkümeıı 

13-4-1935 C : 1 
S. Sırrı Gedik (M.) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (Me
zun) 
Fııad Gökbudak 
General Ahmed Yazdan 

Yozgad 
Hasan Saka (Oruntak) Avni Doğan 

Ekrem Pekel 
Ömer Evci 

Zonguldak 
Celâl Sahir E rozan (Me
zon) 
Dr. Mitat Altıok 
Reeeb Züllıtü Soy ak (Me
zun) 

P o s t a , t e lgraf v e t e l e fon t i . m ü d ü r l ü ğ ü 1 9 u 5 yı l ı b ü t e e s i h a k k ı n d a k i k a m ı n a 
v e r i l e n r e y l e r i n n e t i c e s i 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Cemal Akçm 
izzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Me,brure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rif at Araş 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Türkân Baştuğ 

Aydtn 
Abidin özmen 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaüer : 

l Kabul edenler ] 

399 
252 
252 

0 
0 

145 
2 

Nuri Göktepe 
Balıkesir 

Cemal Esener 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Bürzü 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitad Kuzay 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Fer id Talay 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat ünür 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Ömer Fehmi 
Çorum 

Ali Rıza özene, 
Dr. Mustafa Caııtekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nebi Rıza Yıldırım 

Benizli 
Emin Aslan Tokadlı 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktetn 
Mazhar Müfid Kansıî 

Diyarbekir 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 
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Elâzk 

Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzcr 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
îstemat özdamar 
Osman İşin 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Nuri Conker 
Memed Şahin 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüsane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

tçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Fakihe öymen 
General Refet Bele 

Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursai 

tzmir 
Benal Nevzad îştar 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
tbrahim Demiralay 
Kam âl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif îlden 
Tahsin Coşkun 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Demîrezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Atan 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kemalettin Olpak 
Kedim Bozatık 

Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Dr. Lûtfı Kırdar 
Naşid Uluğ 
Ömer dinç 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ura! 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çorak 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunak 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tuncel 
Memed Ali Yörüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayman 
ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Gürkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Kaşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Hürrem Ergün 
Süreyya Tevfik Genca 
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Trabzon 

Daniş Eyüboğlu 
Halil Nilıad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Bere Türker 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas (Mezun) 
Falih Eıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcan (Mezun) 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San (M.) 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayaztd 
Übeydullah 

Büecik 
tbrahim Çolak 
Salih Bozok (Mezun) 

Bolu 
Ccvad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

î : 14 13-4 
Sırn Day 

Vrfa 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 
Muhiddin Diııçsoy 
Rofet Ülgen 

[Beye iştirak 
Bursa 

Dr. Refik Güran (Me
zun) 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
(M.) 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Asım Us 
Memed Ali Okar (î. Â.) 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
(M.) 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya (Mezun) 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Tevfik Bilge 
Zekâi Apaydm 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 

Erzincan 
Hikmet Işık 
Saffet Arikan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ömer Asım Aksoy 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Buya 

Yozgad 
Emin Draman 
Sırrı tçöz 

etmeyenler] 
Remzi Görer 
Reşid Ağar (M.) 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

tçel 
Fikri Mutlu (Mezun) 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(Mezun) 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Şükrü Gökberk 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 

tzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüşttü Araş 
(Bakan) 
General Kâzım tnanç 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Hüsrev Kızrldogan (M.) 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
tbrahim Karantay 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Velî Yaşm (M.) 

Kırşehir 
Memed Seyfell 

Sungur 
Zonguldak 

Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

Kocaeli 
Dr. Ge. Ziya Nuri Birgi 
(M.) 
Hasan Hayri Tan 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Behire Bediz 
Mustafa Eken 
Nahn Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Besim Atalay 
ibrahim Dalkılıç 
Memed Somer (Mezun) 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Receb Peker 

Malatya 
General îsmet İnönü 
(Başbakan) 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzrm Nami Duru 
Refik İnce (M.) 
Sabrı Toprak (M.) 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Mİtad Alam 

Mardin 
trfan Ferid Alpaya (î. 
A.) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Yunus Nadi 
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Muş 

NaM Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya (Mezun) 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Meliha Ulaş 

Seyhan 
General Naci Eldeniz 

Hilmi Uran 
Ömer Resul Biçer 

Siird 
Hulki Aydın (M,) 
İsmail Müştak Mayakon 
Mahmud (M.) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
ŞaMr Kesebir 

Yahya Kemal Beyatlı 
Tokad 

Galib Pekel 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka (Oruntak) 
S. Sim Gedik (M.) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş M.) 
Puad Gökbudak 

General Ahmed Yazgan 
Tozgad 

Avni Doğan 
Ekrem Pekel 
Ömer Evci 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan (Me
zun) 
Dr. Mitat Altıok 
Ragıb özcemiroğlu 
Beceb Zühtü Soyak 
(Mezon) 



^ 
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S. Sayısı: 39 
Ankara yüksek ziraat enstitüsü 1934 yılı bütçesinde I 900 

liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/73) 

r. c. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/785 

30 -III -1935 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek ziraat enstitüsü bütçesinde 1 900 liralık münakale yapılması hakkmda Maliye vekilli-
tğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 25-III -1935 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/ . İnönü 

Mucib sebebler lâyihası 

Yüksek ziraat enstitüsü 1934 malî yılı bütçesinin birinci faslının 4 ncü müstahdemini muvak
kate ücreti maddesine konulan tahsisat sene sonuna kadar kullanılacak olan muvakkat müstahdemle
rin gündeliklerine yetişmeyeceğinden bu bütçenin tasarrufu mümkün görülen 3 ncü faslmm 4 ncü 
teshin maddesinden 1 900 liranm düşülerek bu maddeye eklenmesine lüzum hâsıl olmuş ve bu 
maksadm temini için ilişik kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 27 * 
Esas No. 1/73 

9 -IV -1935 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1934 yılı büt
çesinde 1 900 liralık münakale yapılmasına da
ir olub Başvekâletin 30 mart 1935 tarih ve 
6/785 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş 
olmakla muhasebe müdürü hazrr olduğu halde 
okundu ve konuşuldu. 

Alman izahat üzerine kanun lâyihasının ol
duğu gibi kabulü kararlaştırılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine konmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Reis 

Burdur 
M. Şeref Özkan 

ReisV. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Trabzon İstanbul Ankara 

Y. G. Kargı Strn Doy F. öymen 
Diyarbekir İstanbul 
R. Bekit S. Urâz E. Çakır 

Kayseri Kastamonu Kırklareli 
M. Kerven T. Coşktm Ş. ödül 

Mardin Sivas Yozgad 
£ R. Erten Remzi Çiner S. îçöz 



IÇCKÛMETÎN TBKLÎFt 

Yüksek ziraat enstitüsü bütçesinde 1 900 liralık 
nıünakaU ^aptlmşst hakkında kanun layihası 

MADDE 1 - Yükiek liraat enstitüsü 1934 
malî yılı bütçesinin 3 ncü fasimm 4 ncü tes
hin maddesinden 1 900 İtfa düşülerek birimci 
faslm 4 ncü müstahdemini muvakkate ücreti 
maddesine eklenmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 
25-HI-193& 

Bş.V. 
/. înönü 
Da. V. 

Ş. Kaya 

ınv. 
Ab. özmen 

S.Î.M.V. 

Ad,V. 
Ş. Saraçoğlu 

H. V. V. 
Dr. T. R. Araş 

Mu V. 
A. Çetinkaya 

Ö. î. V. 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 

G. Mmr 

Dr. Refik Saydam Rana Tarhın Muhlis Erkmen 

»• -« 
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S. Sayısı: 38 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1934 yılı büt
çesinde 27 400 liralık münakale yapılması hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/85) 

1 - IV - 1935 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1934 malî yılı bütçesinde 27 400 liralık münakale 
yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 28 - III - 1935 
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/ . İnönü 

Esbabı mucibe 

•1 — Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 1934 malî senesi bütçesinin 11 nci vilâyet 
müteferrikası tertibine konulan tahsisat kamilen sarf edilmiş ve sene sonuna kadar vukubulacak 
zarurî masraflara karşılık olmak üzere bu tertibden 5 000 liranın ilâvesine ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

2 — 12 nci faslm 1 nci bedeli icar tertibinde mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş ve bir kısım 
merkezlerin icar bedelleri tediye edilebilmek üzere 4 500 liralık tahsisata lüzum görülmüştür. 

3 — 12 nci faslm ikinci masarifi muhakeme tertibine konulan tahsisat tamamen sarf edilmiş 
ve idarece takib edilmekte olan davaların intacı için 500 liralık tahsisata daha ihtiyaç hâsıl ol
muştur. 

4 — 13 ncü faslm 1 nci memurlar harcırahı tertibine mevzu tahsisat kamilen sarfedilmiş ve mü
nakale suretile alman 4 000 lira da ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 

Memurinin tahakkuk eden istihkaklarüe sene sonuna kadar vukubulacak icraat ve hastalanan 
memurlarm yerlerine gönderilecek memurlarm yevmiyelerine karşılık olmak üzere bu tertibe 
8 000 liranın daha ilâvesine lüzum görülmüştü?. 

5 — 13 ncü faslm 2 nci müfettişler harcırahı tertibindeki tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş ve 
münakale suretile alman 2 000 liralık tahsisatın da tamamı sarf edilmiştir. 

Teftişine katiyetle lüzum görülen merkezlerin murakabe ve teftişi için bu tertibe 1 000 liranm 
daha ilâvesine ihtiyaç hâsıl olmuştur. . 

6 — 14 ncü faslm ücretli muhabere ve mükaleme tertibine mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi gel
mediğinden sene sonuna kadar vukubulacak masraflar için bu' tert ibe 100 liranm ilâvesine lüzum 
görülmüştür. 

7 — 18 nci faslm 1 nci telsiz işletmesi tertibine konulan tahsisat tamamen sarfedilmiş ve İs
tanbul telsizlerinin kuvvei muharrike bedeli olar ., 
liraya ihtiyaç hissedilmiştir. ak tahakkuk eden masrafların tediyesi için 8 000 

8 — 20 nci faslm cevablı kupon ve pul bedelleri tertibine mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi gelme
diğinden sene sonuna kadar vukubulacak masraflara karşılık olmak üzere 300 liranm ilâvesine 
lüzum görülmüştür. * 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/839 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bföt0 encümeni 
Kaim No. 26 
Esas No. î/85 

9-IV-1935 

Yüksek Reisliğe 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1934 yılı bütçesinde 27 400 liralık münakale ya
pılmasına dair olub Başvekâletin 1 nisan 1935 
tarih ve 6^839 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası encümenimize havale 
edilmiş olmakla okundu ve konuşuldu. 

Kanun lâyihasına bağlı mucib sebebler iste
nilen münakalenin yerinde olduğunu gösterdi
ğinden teklif edilen lâyiha olduğu gibi kabul 
edilmiştir 

Umumî Heyetin tasvibine konmak üzere 

Yüksek Reisliğe 
Reis 

Burdur 
M. Şeref Özkan 

Kâtib 
İstanbul 

F. Öymen 
Diyarbekir 

R. Bekit 
Kastamonu 
T. Coşkan 

sunuldu. 
R. V. 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Ankara 
Y. G. Kargı 

Edirne 
F. Kaltakkıran 

Kırklareli Srvas 
ş 

M. M. 
Trabzon 
Stm Day 

Balıkesir 
E. Adakan 

İstanbul 
S. TJraz 

. Yozgad 
. ödül Remzi Çiner S. tçöz 

HÜKÜKETÎN TEKLİFİ 

Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1934 malî senesi bütçesinde 
münakale icrasına dair kanun lâyi

ham 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün 1934 malî senesi bütçesinin ilişik 
cetvelde yazılı fasıl ye maddeleri arasmda 
(27 400) Hrahk münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü 
Maliye ve Nafıa bakanları memurdur. 

28-IH-1935 

icraya 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. B. Araş 

Na. V. , 
A. Çetinkaya 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağrah 
tk.V. 

Bş. V. 
/ . İnönü 

Da. V. 
Ş.- Kaya 

Mf. V. 
Ab. özmen A. Çetinkaya C. Bay ar 

S. t. M. V. G. î. V. 
D. B. Saydam Bana Tarhan 

Zr.V. 
Muhlis Erkmen 

(S. Sayısı : 38) 
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CETVEL 

F. M. Tenzil Zam 

10 
16 
16 

1 
1 
2 

Tenvir ve teshin 
Nakliyat 
Beridiye 

Fasıl yekûnu 
17 2 Tesisat ve tamiratta kullanılacak makine, alât ve eda-

vat ve malzeme mubayaa ve tamir masrafı 
Mubayaa 
İdare masrafları 
Vilâyat müteferrikası 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 

Fasıl Yekûnu 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Telsiz telgraf ve telefon malzeme, işletme ve tamir 
masrafı 

20 Cevablı telgrafnamelerin makbuzlarına yapıştırılan ve 
battala kalan pul bedeli 

Yektin 

21 
25 
11 
12 
12 

13 
13 

14 
18 

1 
3 

1 
2 

1 
2 

1 

5 070 
7 000 
7 000 
14 000 

6 000 
1 850 
480 

27 400 

-

5 000 
4 500 
500 

5 000 
8 000 
1 000 
9 000 
100 

8 000 

300 
27 400 

• I 1Mw» » I 
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S. Sayısı: 27 

1935 

POSTA, TELGRAF VE TELEFON 
UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

4 



f 

k 



Posta, Telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1935 Yılı büt
çesi hakkında 1/10 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

T.G. 
Başvekâlet 28-11-1935 

Kararlar Müdürlüğü .. 
Sayı: 6/403 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta, telgraf ve telefon umum müdüi'lüğünün 1935 malî yılı bütçesine aid olub 
İcra Vekilleri Heyetince 28-11-1935 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte yüksek huzurlarına sunul
muştur. 

Başvekil 
/ . înönü 

Masraf esbabı mucibesi 

Fasıl : 1 *• 
Memurlar maaşı 

Geçen seneye nazaran 8 760 lira fazla konulması; 1934 bütçesi (Ç) cetveli mu
cibince mevkuf tutulan 8 772 liralık memuriyetlerin 1935 senesinde tamamen is
tihdamına zaruret görülmesinden ve 12 liranın esasen geçen sene maaş faslında 
fazla kalmasından mütevelliddir. 

Fasıl : 2 
Mütekaidin ikramiyesi 

Geçen seneden fazla olan 4 000 lira, idare teşkilâtının ikinci senesini doldur
ması tekaüd maaşlarmm nisbetine taallûk eden beş senelik ikinci devrenin 1 haziran 
1935 den itibaren tatbiki dolayısile tekaüdlüklerini taleb edeceklerin çok olacağı 
nazarı dikkate alınmasındandır. 

Fasıl : S 
Muvakkat tazminat 

Geçen seneye nazaran 7 524 lira fazla olması îstanbulda bulunan Levazım mü
düriyetinin teşrinisani 1934 de Ankaraya celbedilib kânunuevvel 1934 - mayıs 1935 
muvakkat tazminatları için bu fasla 3 000 lira münakale yapılmasından ve birinci 

(S. sayısı : 27) 



faslında zikrolunan mevkuf memuriyetlerin filî kadroya alınmasın dan dır. 
Beyanı 

Lira K. 

6 000 Levazım memurları farkı 
1 524 Filî kadroya alınan memuriyetler için 

7 524 Yekûn 

Fasıl : 4 - Madde : 1 
Merkez daimî müstahdemini ücuratı 

Geçen seneden 10 140 lira fazla olması, idarei merkeziyenin bazı şubelerinde iş
lerin daha süratle yürütülmesini temin için ilâveten daktilo istihdamı zarureti 
hâsıl olarak vilâyet kısmındaki daktilolardan bir kaçının ücretlerinde bazı tadi
lât yapılmak suretile merkeze alınmasından, 

İdarei merkeziye teşkilâtından bir kısmının İstanbul da bulunması ve Umum 
müdürlük binasının ademi istiabı dolayı sile Ankaradaki şubelerden bir kısmının 
muhtelif binalara dağılmış olması yüzünden pek az olan odacı kadrosu ile idarede 
müşkülât çekilerek biri vilâyet kadrosunun hademe kısmından alınmak suretile 
otuz liralık odacılar adedinin 14 fazlasile 26 ya çıkarılmasından. 

Ve ayrıca biri yine vilâyet kadrosunun hademe kısmından alınmak ve ikisine 
aid tahsisat ta muvakkat müstahdemler tahsisatı geçen seneye nazaran az konul
mak suretile yirmi beş liralık daha üç odacı ilâve edilmesinden mütevellittir. 

Fasıl : 4 - Madde : 2 
Merkez muvakkat müstahdemini ücuratı 

Bu tertibden fazla sarfiyat icrasına lüzum görülmemesinden dolayı geçen sene
ye nazaran 600 lira noksanile teklif olunmuştur. 

Fasıl : 5 - Madde : 1 
Vilâyet müstahdemi ni daime ücuratı 

Geçen seneye nazaran 4 740 lira fazlalık: Hıfzıssıhha kanununun 180 nci mad
desi mucibince kadrolarında elliden fazla memur bulunan merkezlere birer tabib 
verilmesi icab edib elli liradan aşağı ücretle de tabib bulunmasında müşkülât çekil
mekte olmasından ve idare dava işlerinin çoğalması ve mahiyeti itibarile mühim 
olan davaların takib ve intacının az ücretli avukatlar vasıtasile temini kabil olama
masından ve servis icabatı bazı müstahdemler ilâvesi lâzımgelmesinden, velhasıl vi
lâyet müstahdemleri kadrosunda aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasından doğ
muştur. 

(S. sayısı : 27) 



- 5 
Şehrisi 

300 
140 

30 
40 
50 
70 
55 

120 
805 

40 
30 
20 

895 

25 
870 

800 

Aded Beher [ Mülâhazat 
6 50 Doktor 
1 140 Avukat 
1 30 Kapıcı 
1 40 Saraç 
2 25 Oece bekçisi 
1 70 Şoför 
1 55 Motor yağcısı 
2 60 Motosikletli müvezzi 

İhdas edilenler. 
4 Doktor ücretinin 40 lira ile 50 lira arasındaki fark 
1 » » 20 » 50 . ' » » 
1 Avukatın 80 » 100 » » 

20 
5 

25 

160 liralık bir doktor ücretinin 140 liraya tenzilinden 
145 » » » 140 » » 

Tasarruf edilen 70 lira ücretli bir mütercim. 

Adet Şehri 

___405_ 
395 

1 
5 
1 
1 
1 

Merkez kısmına nakle 
Seneliği 4740 

60 
250 

40 
30 
25 

405 
dilen 

Altmış liralık 
Elli » 
Kırk .» 
Otuz » 
Yirmi beş » 

Daktilo 

Hademe 

Fas ı l : 5 - Madde : 2 
Vilâyet müstahdemini muvakkate ücuratı 

Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 6 - madde : 1 
Merkez mefruşatı 

Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. / 

Fasıl : 6 - Madde : 2 i 
Merkez demirbaşı 

Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

(S. sayısı : 27) 
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Fasıl : 7 -Madde : 1 
Merkez tenviri 

Geçen senenin ayni olarak teklif olunmuştur. 

Fasıl : 7 - Madde : i 

Geçen senenin aynidir. 

Gejçen senenin aynidir. 

Merkez teshini 

.Fasıl : 7•- Madde :3 
Merkez kırtasiyesi 

Fasıl : 8 
Merkez müteferrikası 

Geçen senenin aynidir. 

Fasıl : 9 ... 
Vilâyet mefruşat ve demirbaşı 

Geçen seneye nazaran 1000 lira fazlalık, mülhakat yazı makinelerinden tecdi
dine lüzum görülenlerin mubayaası ve kasa imalât ve nakliyatı ile merakizdeki te
razi ve gramlarla basküllerin ber mucibi kanun tebdili ve Ziraat vekâletinin işarına 
istinaden kabil olan yerlerde kok yakılmak üzere kok sobaları mubayaası içindir. 

Fasü : 10 - Madde : 1 
Vilâyet tenvir ve teshini 

Geçen senenin aynidir. 

Fasıl : 10 - Madde : 2 
Vilâyet kırtasiyesi 

Geçen senenin aynidir. 

i Fasıl : 11 
Vilâyet müteferrikası 

Geçen seneden 5 000 lira fazla olması, mülhakatın temizlik ve bayramlarda 
yapılacak şenlik ve saire karşılığının, ' esasen bir merkeze senevi yirmi lira isa
bet etmeyen tahsisatla temin etmek imkânsız bulunduğundan dolayıdır. 

Fasıl :12 - Madde : 1 
Bedeli icar 

v 
Geçen seneden 2 750 lira fazla olması, idare malı binaların bazılarında tahsi-

şatsızlık yüzünden muhtaç oldukları tamiratın yapılamayıb inhidam tehlikesi 
(S, sayısı : 27). 



karsısında orayı terkle icarlı binaya çekilmesinden ileri gelmiştir. 

Fasıl : 12 - Madde : 2 
Masarifi muhakeme 

Geçen seneye nazaran 2 000 lira fazlalık davaların artmasından ve geçen se
ne biitçesile verilen tahsisatın sene ortasında hitama erib münakale icrasına 
mecburiyet hâsıl olmasından dolayıdır. 

Fasıl : 12 - Madde : 3 
Defatir ve evrakı matbua 

Geçen senenin aynidir. ' 

Fasıl : 12 - Madde : 4 
Melbusat 

Geçen seneye nazaran fazla olan 20 000 lira, bir kaç seneden beri verilen tah
sisatın azlığı hasebile müstahdeminin umumuna bir- yazlık elbise bile imali ka
bil olmadığından ve halbuki, talimatnamesi mucibince elbise verilmesi icab 
eden seyyar ve nakliye memurlarına iki seneden beri hiç elbise verilmediğinden 
kışlık elbiseden sarfınazar, hiç olmazsa müstahdemine birer kat yazlık elbise ile 
fotin ve pelerin ve seyyar nakliye memurlarına da yalnız elbise ve fotin verilmek 
imkânı elde edilmek için konulmuştur. 

Fasıl : 13 - Madde : 1 
Memullar harcırahı 

Geçen sene biitçesile verilen 39 000 liradan 9 000 lirası hat bakıcılarının yev
miyelerine aid bulunduğu ve onlara aid yevmiye, görülen lüzuma binaen 17 nci 
fasılda müceddedeıı açılan 5 nci maddeye vazedilmiş olduğu cihetle bu maddenin. 
geçen seneden fazlalığı 10 000 liradır. 

İhtisasa taallûk eden mülhakat tali Posta, telgraf memurlarının tayinlerinin 
merkeze aid bulunması dolayısile harcırahlarının vilâyet hududıle mukayyed 
bulunmaması ve geceli gündüzlü çalışmak mecburiyetinde olan memurların sık 
sık hastalanması, mezuniyet alması veyahud işden menedilmesi gibi hallerde esa
sen kısmı azamı tek memurlu olan merakize başmüdüriyet veya müdüriyet mer
kezlerinden gönderilen memurlara harcırahları ile beraber maaş kanunu mucibince 
yevmiye verilmek lâzım gelmesi hasebile geçen senenin ortasında 4 000 liralık mü
nakale yapılmasına rağmen zaruret dolayısile muvakkaten gönderilen memurların 
harcırah ve yevmiyelerinden 1935 senesi için 2 459 lira 32 kuruş ve 1934 
senesi için de bu güne kadar 5 000 liraya yakin borç tahakkuk ettiği 
nazarı dikkate alınarak 1935 senesi için 40 000 lira teklif edilmiştir. Ger
çi lüzum halinde diğer bir yerde istihdam olunacak memurlara yevmiye ve
rilmemesi için bu senenin bütçe kanununabir kayid konulmuş ise de, bunların karşı
lığı da 1935 de tekaüdlüklerini taleb edecek memurların çok olacağı cihetle onla
rın ve kanunu istihsal edildiği takdirde kıyı ve sınırdaki 78 merkezin takviyesi 
için gönderilecek 100 memurun ve önümüzdeki senede kurs için celb edilecek memur
ların harcırahına ancak kâfi gelebilecektir. 
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Fasıl : 13 - Madde : 2 
Müfettişler harcırahı 

Geçen seneye nazaran fazla konulan 10 000 lira, hem idarî hem de fennî işle
rin teftişinde kullanılan müfettişler için geçen sene bütçesile verilen tahsisatın se
nenin yarısından evvel hitama erib 2 000 lira münakale icra edilmesine rağmen 
merakizin sıra teftişlerinin yaptırılamam asından ve halbuki mühim miktarda para, 
ayniyat, ve emanata vaziülyed olan ve hiç olmazsa senede bir defa teftişten geçiril-
mesindeki elzemiyet ve zaruret derkâr bulunan merakizin teftiş ettirilmeleri ve 
önümüzdeki senede tesis olunacak telgraf ye telefon hatlarının vâsi mikyasta bu
lunacağı nazarı dikkate alındığı içindir. I 

*- Fasıl : 14 
Ücretli muhabere ve raükâleme masrafı 

Geçen seneden fazla olan 250 lira, geqen sene için verilen tahsisatın gayri kâfi 
gelmesindendir. 

Fasıl : 15 - Madde : 1 
Mahkeme harçları 

Geçen seneye nazaran 5 000 lira fazla konulması harç. tarifesinin artmasından 
ve 2548 numaralı kanun mucibince ceza evleri için bir miktar harç verilmesi lâzım-
gelrnesinden ve gejgen sene verilen tahsisatın senenin yarısından evvel hitama erib 
muhasebei umumiye kanununun 48 nci maddesi mucibince 5 000 liralık mezuni
yet alınmasından mütevelliddir. 

Fasıl : 15 - Madde : 2 
Kıymetli evrak beyiyesi 

Geçen seneden 6 000 lira fazla konulması, geqen sene verilen tahsisatın sene 
ortasında biterek muhasebei umumiye kanununun 48 nci maddesi mucibince 1 375 
liralık mezuniyet alınmasından ve muvafakatlerile meccanen bayilik yapanlara önü
müzdeki senede bir miktar beyiye verilmek ve yeniden (vapurlar dahil) bazı ba
yilikler açmak lâzımgelmesinden dolayıdır. 

Fasıl : 15 - Madde : 3 
Reddiyat 

Geçen seneden 3 000 lira fazla konulması, geçen sene verilen tahsisatın senenin ilk 
üç ayında biterek muhasebei umumiye kanununun 48 nci maddesi mucibince 3 000 
liralık mezuniyet alınmasına ihtiyaç hissedilmesinden mütevellittir. 

Fasıl : 15 - Madde : 4 
Ecnebi P . T. T. idarelerile vaki münasebattan mütevellid tediye ve Bern kale

mine iştirak hissesi 
Geçen senenin aynidir. 
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Fasıl : 15 - Madde : 5 

Sai ücreti 
G-eçen senenin aynidir. 

Fasıl : 16 - Madde : 1 
Posta nakliyatı 

G-eçen seneden 32 000 lira noksanile teklif olunması, demiryolları şebekesinin 
tevessü edib bir kısım sürücülüklere lüzum kalmayacağı ve iktisadî buhran dolayı-
süe sürücülüklerin dun bedelle ihale edileceği nazarı dikkate alınmasmdaııdır. 

Fasıl : 16 - Madde : 2 
Bendiye 

Geçen seneden 3 000 lira noksanile teklif edilmiştir. 

Fasıl : 16 - Madde : 3 
Hurç ve çanta mubayaa ve tamiri 

Geçen senenin aynidir. 

Fasıl :16 - Madde :4 
Emanet tazminatı 

Geçen sene bütçesine konulan 8 000 liralık tahsisatın kâfi gelmeyerek münaka
le yapmak zarureti hâsıl olması ve idarenin kanunen ve derhal tesviyesine mecbur 
olduğu tazminatın verilebilmesi için bu sene 2 000 lira fazlasile teklif edilmiştir. 

Fasıl : 16 - Madde : 5 
Seyyar pirimleri 

Şimendifer memurları gibi yol külfet ve masraflarını ihtiyar etmek mecburiye
tinde bulunan ve kendilerine mühim ve ağır işler tevdi edilmesine rağmen diğer 
memurlardan farklı maaş verilmemekte olan posta seyyar memurlarına ecnebi 
memleketlerde olduğu ve şimendifer idaresince de tatbik edildiği veçhile kat ede
cekleri mesafe nisbetirıdc verilmek üzere bu miktar tesbit olunmuş ve bu sene mü-
ceddeden konulmuştur. 

Fasıl : 17 - Madde : 1 
Telgraf ve telefon amele yevmiyesi 

Geçen senenin aynidir. 

Fasıl : 17 - Madde : 2 
Telgraf ve telefon tesisatı 

Geçen seneye nazaran 20 000 lira fazla teklif olunması, bazı mıntakaiarda ye
niden çekilmesine lüzum gösterilen telgraf hatları içindir. 
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Fasıl : 17 - Madde : 3 

Telgraf ve telefon işletme masrafı 
Geçen senenin aynidir. 

Fasıl : 17 - Madde : 4 
İstanbul - Ankara telefon hatlarının ıslahı 

İşbu maddeye müceddeden konulan tahsisat, günden güne artan İstanbul - izmir 
devresinin ikmali ve Ankara - Zonguldak devresinin inşasını müteakib bir kat da
ha artacak olan Ankara - İstanbul devre ihtiyacını temin etmek üzere bu arada 
mevcud iki devreye üç kanallı birer kuranportör eihazile İzmit ve Eskişehire ko
nulacak birer repetör ve filtir bedeli içindir. 

Fasıl : 17 - Madde : 5 
Hat bakıcıları yevmiye ve zarurî masrafları 

Telgraf ve telefon hat ve şebekelerini tamir veya tesis işleri vakitli vakitsiz 
tahaddüs etmekte, halbuki senenin sonlarında ve bilhassa kış mevsimlerinde talib 
bulunmayarak telgraf direklerinin kestirilmesi ve tesisat ve tamiratın idarece ema
neten yaptırılması lâzım gelmekte olduğundan mıntakalan haricinde çalıştırılan 
hat baş bakıcı ve hat bakıcılarının yevmiyelerile zarurî masrafları elde kâfi de
recede tahsisat bulunmamasından derhal tesviye edilememekte ve halbuki gördük
leri iş itibarile ameleden hiç farkı olmayan bu gibi memurların istihkaklarının 
düyuna kalması mağduriyetlerini mucib olmaktadır. Grördüklei'i hizmetin telgraf 
ve telefon tesisat ve tamiratına aid bulunması hasebile kendilerine verilmesi lâzım-
gelen zarurî masraflarile vekâletçe tesbit olunacak miktardaki yevmiyelerinin me
murlar harcırahı yerine işbu tertibden tediyesi daha muvafık görülerek rnüceddeten 
açılan bu maddeye geçen sene bu işe tahsis edilen 9 000 lira arttırılmak suretile tahsi
sat konmuştur. 

Fasıl : 18 - Madde : 1 
Telsiz işletme ve malzemesi 

Geçen seneye nazaran fazla olan 100 000, liradan 60 000 lirasile İstanbul telsiz
lerinin bu günkü muhabir merkez adedi 12 olduğu halde elde ikisi ufak ve az sür
atli olmak üzere yalnız 8 adet alıcı,bulunduğundan dolayı muhabir merkezlerin ih
tiyaçları temin edilememekte ve bu yüzden telgraflar başka yollardan geçirilerek 
telsiz varidatımız azalmakta olduğu cihetle mühim bir varidat kaynağı kaybedilme-
mek için lüzumu olan altı alıcıya mukabil bu sene iki kısa dalgalı alıcı ve mütebaki 
40 000 lirasile de yurdun muhafazası noktasından gösterilen lüzum ve ayni zaman
da kara sularımızda, bulunan vapur ve tayyarelerin muhaberatını temin etmek üzere 
Samsun veya Mersinde tesisine katî lüzum görülen lâmbalı bir kıyı postası mubayaa 
olunacaktır. 

Fasıl : 18 - Madde : 2 
Yeşilköy istasyonunun hayvan ve arabasının masrafı 

Geçen senenin aynidir. 
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Fasıl :19 

İtupon ve pullar bedeli 
Önümüzdeki senede yaptırılması mutasavver yeni pulların resim müsabakaları 

ve sair maşraflarüe Bern kaleminden eelbedüecek kuponların ve pulların tedariki 
için geçen seneye nazaran 500 lira fazlasiİe teklif olunmuştur. 

Fasıl :20 
Cevablı kuponların pul bedelleri 

Geçen senenin aynidir. 

Fasıl : 21 - Madde : 1 
Nakü vasıtaları mubayaa bedeli 

önümüzdeki senede istanbul için iki otomobü ve Seyhan vilâyeti için İ kamyon 
ve Ankara ile Yalova için 2 motosiklet ve lüzum olan 42 bisiklet mubayaası için ge
çen seneki miktarın ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 21 - Madde : 2 
Vesaiti nakliye tamiri 

Geçen senin aynidir. 

Fasıl : 21 - Madde : 3 
"Vesaiti nakliye işletmesi 

Geçen senin aynidir. 

Fasıl : 22 
Ecnebi memleketlerdeki kongre ve tetkikler harcırahı 

Geçen senin aynidir. 

Fasıl : 23 - Madde : 1 
Binalar tamirat ve tesisatı 

İdare malı binaların senelerdenberi esaslı tâmiratının yapılmaması hasebile 
harab olmakta ve idareler de burayı terkle kiralı binalara nakletmek mecburiyetin
de kalmaktadır. Ayrıca karşılık temin olunarak P. T. T. binaları inşası »hakkın
da teklifte bulunduğumuzdan geçen senenin ayni olarak vazolunan tahsisatla bu 
sene binaların müstacel ve mühim tamiratlarile, lüzumlu görülen bazı tesisat yajj-
tırılacaktır. 

Fasıl : 23 - Madde : 2 
Umum müdürlük binası inşaat ve tesisatı 

Umum müdürlük binasının teşkilâta kâfi gelmemesinden posta işleri müdürlü
ğü kalemlerile telgraf işleri müdürlüğünün kontrol şubesi ve hukuk müşavirliği 
ve Ankara başmüdürlüğünün bütün teşkilâtı idare binası haricinde kira ile tutulan 
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ve birbirlerinden ayrı olan binalarda vazife görmektedirler. Bu halin işlerden bek
lenen sürat ve suhuleti ve intizamı ihlal eyleyeceği arzdan müstağni bulunduğun
dan şimdiki binada Ankara başmüdürlüğü üe P . T. T. merkezleri bırakılarak 
umum müdürlük için Devlet mahallesinde bütün teşkilâtı istiab edecek bir bina vü
cuda getirilmesi için müceddeten konmuştur. 

Fasıl : 24 -Madde : 1 
Fabrika amele yevmiyeleri ve işletmesi 

Geçen senenin aynidir. 

Fasıl :24 -Madde :2 
Fabrika demirbaşı 

Geçen seneden 2 000 lira fazla olması asrın terakkiyat icabı cinsleri ve evsafı 
tebeddüleden telgraf ve telefon malzemei fenniyesinin imalât ve tamiratını yapma
ğa elverişli olacak tezgâh ve sair makine ve alât ve edevat mubayaası içindir. 

Fasıl :25 -Madde : 1 
Mekteb ve kurs masarifi 

Gerçi henüz mekteb açılamamış ve talebe ücreti olarak 8 000 lira da âcil ve müb-
rem ihtiyacata binaen diğer fasıllara münakale yapılmış ise de bu sene mektebin 
küşadile talebe alınması ve meveud memurların malûmatını tevsi için bir de kurs 
açılması mukarrer bulunduğundan gerek hariçten alınacak memur yamaklarile 
taşradan celbedilecek memurların yevmiyelerine ve gerek muallimlerin tedris ücre-
tile idare masrafına karşılık olmak üzere geçen seneden 2 500 lira fazlasile teklif 
olunmuştur. 

Fasıl : 26 - Madde : 1 
Tedavi, yol ve cenaze masrafı 

Geçen senenin aynidir. 

Fasıl :26 -Madde : 2 
Açık maaşı 

Geçen seneden 2 000 lira fazla olması, geçen sene alınan tahsisatın kâfi gelmeyib 
sene ortasında 2 000 liralık münakale yapılmasından dolayıdır. 

Fasü :27 
Tekaüd ve yetim maaşları 

Geçen seneden 73 000 lira fazla teklif edilmesi, 1933 senesinde 49 000 lira olarak 
konulan tahsisatın 1934 senesinde 57 000 liraya çıkanlmasma rağmen daha senenin 
yarısından evvel hitama erib muhasebei umumiye kanununun 48 nci maddesine is
tinaden 40 000 liralık da mezuniyet alınm asından ve haziran 1935 de tekaüd maaş
larında ikinci beş senelik devrenin tatbik edileceği ve ayni zamanda 1933 teşkilâtın
da zam gören eski memurların mezkûr tarihte iki sene müddeti tamamlayacakları 
ve binaberin önümüzdeki senede tekaüdlük talebinin artacağı ihtimalini nazarı dik
kate alınmasındandır. 

(S. sayısı : 27) 



— 13 — 
Fasıl : 28 

Geçen sene borçlar! 
Geçen sene bütçesile alınan tahsisatın sene ortasında hitam bulduğu halde ida

renin mülhak bütçeli olması dolayısile 934 muvazenei umumiye kanunundaki mü
saadeden istifade ettirilemediği gibi muhasebei umumiye kanununun 92 nci madde
si hükmünün de idarenin vaziyetine göre tatbik olunub olunamıyacagında tereddüd 
edilmiş olmasından tahakkuk edib ashabı sızlanmakta olan düyun, bilmecburiye ö-
nümüzdeki seneye devir edilmiş ve bu sene de ayni vaziyete düşülmemek için ge
çen seneden 5 000 lira fazlasile teklif olunmuştur. 

Fasıl : 29 - Madde : 14 
Eski seneler borçları 

G-eçen seneden 4 500 lira fazla teklif edilmesi elde bu miktar düyun ilmühaberi 
bulunmasındandır. 

Fasıl :30 
Estren kumpanyası taksiti 

2009 numaralı kanuna merbut mukavele mucibince kumpanyanın % 34 bakiye 
taksiti için ve geçen seneden 3 200 lira noksanile konulmuştur. 

Fasıl : 31 
934 senesinde tekaüd olanların ikramiyeleri 

934 bütçesinde mevzu ikramiye tahsisatının kâfi gelmemesi hasebile ikramiyesi 
önümüzdeki senede verilmek üzere tekaüd edilen memurların ikramiyesi için ve ge
çen seneden 10 000 lira fazlasile teklif edilmiştir. 

Fasıl : 32 
Ecnebi idarelerin 924 - 934 alacakları karşılığı 

Ecnebi memleketlerde P. T. T. idarelerinin 924 senesinden 934 senesi nihaye
tine kadarki zamana aid olarak tahakkuk edib cari sene bütçelerindeki tahşisatm 
ademi kifayesinden tediye olunamıyan alacakları karşılığı için ve geçen seneden 
29 860 lira noksanile teklif edilmiştir. 

Fasü: 33 - Madde : 1, 10 
Bütçesinde karşılığı bulunmıyan borçlar 

Tertib unvanlarında tasrih edildiği üzere eski senelere aid olarak tahakkuk edib 
seneleri bütçelerinde karşılığı bulunmamasından dolayı tediye olunamamış ve ala-
kadaranı tarafından mahkeme ilâmı ve süveri saire ile taleb ve takib edilmekte 
bulunmuş olan boçları ödeme için konulmuştur. 

Fasıl : 34 
Cumhuriyet merkez bankası itfa karşılığı 

1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi mucibince idare bütçesinin % 10 u olarak 
bilhassa geçen seneden 5714, 79 lira fazlasile teklif edilmiştir. 
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Varidat esbabı mucibesi 

Fasıl : 1 - Madde : 1 
Posta 

Merbut (Â) işaretli mukayese cedveline nazaran posta varidatının, bir evvel
ki seneye nisbetle eksilmekte olduğu görülmekte ise de merbut (B) işaretli ced-
vele nazaran 933 senesinin ikinci altı ayındaki tahsilat birinci altı aydan 81 052 
lira ve 934 senesi birinci altı aylığının da 933 senesi birinci altı aylığından 
30 370 lira fazla olması delâletile 934 senesi tahsilatının 933 dekinden fazla ola
cağı anlaşılmakta bulunduğu gibi * 376 numaralı posta kanununun 1 nci madde
sinin hâmisen fıkrasında yazılı olub şimdiye kadar tatbik edilmemiş olan (Eşha
sı salise hesabına matlubatı adiye tahsili) muamelesine önümüzdeki senede başla
nacağından geçmiş senelerdeki tedenni vaziyetleri de göz önünde tutularak 935 
senesi: için yukarıda yazılı miktar tahmin olunmuştur. 

Madde :2 
Telgraf 

Merbut (B) işaretli cedvele nazaran 933 senesi ikinci altı aylık telgraf tahsi
latının birinci altı aylığından 144 259 ve 934 senesi birinci altı aylığının da 
933 senesi birinci altı aylığından 57 811 lira noksan olması ve (A) cedveline 
göre de 932 senesinden itibaren işbu varidatın seneden seneye azaldığının 
görülmesi delâletile 934 senesi telgraf varidatının 933 deki miktarı bulama
ması neticesine varılabilirse de Anadolu ajansınca yazılan telgraflar ücreti ola
rak tahakkuk edib Maliye bütçesine mevzu tahsisatın kifayet etmemesinden do
layı idarenin Hazineden 933 senesi için 185 968 lira ve 934 senesinin de kânunu
sani nihayetine kadar olan kısmı için 113 256 lira alacağı nazarı dikkate alına
rak 935 senesi için yukarıda yazılı miktar tahmin olunmuştur. 

Madde :3 
Telefon 

Merbut (B) cedveline nazaran 933 senesi ikinci altı ayındaki telefon tahsi
latının, birinci altı ayındakinden 35 238 lira noksan olduğu görülmekte ise de, 
merbut (A) cedveline nazaran 932 senesinden itibaren yükselmeğe yüz tuttuğu, 
934 senesi birisci altı aylık tahsilatın 933 senesi birinci altı aylığından 1 490 
lira fazla olmasile sabit bulunduğundan, önümüzdeki sene zarfında izmir - is
tanbul, Ankara - Zonguldak ve Afyon - Konya telef onlarının muhavereye açıla
cağı ve 933, 934 senelerinde tahakkuk etmiş ve fakat kânunusani nihayetine ka
dar tahsil olunamamış resmî devaire aid 8 227 -j- 21 254 = 29 481 lira da nazarı 
dikkate alınarak 935 senesi için yukarıda yazılı miktar tahmin edilmiştir. 

Madde : 4 
Telsiz telgraf ve telefon 

Merbut (B) cetveline nazaran 1933 senesi ikinci altı ayındaki telsiz telgraf vari
datı, birinci altı aydakinden 95 563 ve 1934 senesi ilk altı aylığı da 1933 senesi ilk al
tı aylığından 76 065 lira fazla olduğundan ve merbut (A) cetveline naza-
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ran da 1933 senesinden itibaren günden güne çoğalmağa başladığından ve önümüz
deki senede 2 adet daha ahize alınarak bazı Hükümetler telsiz muhaberatının tran
sit olarak memleketimizden geçirilmesi de mevzubahs olduğundan ihtiyata riayet 
edilerek 1935 senesi için yukarıda yazılı miktar tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 2 - Madde : 1 
icar 

Merbut (B) cetveline nazaran 1933 senesi ikinci altı ayındaki icar varidatı bi
rinci altı aydan 342 lira ve 1934 senesi birinci altı aylığı da 1933 senesi birinci altı 
aylığından 772 lira noksan bulunduğundan ve (A) cetveline nazaran da 1932 sene
sinden itibaren azalmağa başladığı görüldüğünden 1935 senesi için yukarıda yazılı 
miktar tahmin edilmiştir. 

Madde : 2 
Satılacak emval bedeli 

Merbut (A) cetveline nazaran emval satış bedeli 1933 senesinde 1931 ve 1932 
senelerinin iki misli derecesinde olduğuna ve (B) cetveline göre 1934 senesi birinci 
altı aylığının 1933 senesinin birinci altı aylığından 1315 lira ve 1933 senesinin 
ikinci altı ayının da birinci altı aydan 4 275 lira fazla olduğuna göre 1935 senesi 
için balâda yazılı miktar tahmin olunmuştur. 

Madde : 3 
Faiz 

Merbut (A) cetveline nazaran gerçi faiz hâsılatı 1932 senesinden itibaren azal
mağa başlamış ise de, idare varidafmm noksanlaşmakta olması hasebile 1715 nu
maralı Cumhuriyet merkez bankası kanununun muvakkat maddelerinin 8 nci fık
rasındaki salâhiyete istinaden idarenin dövizden maada olan parası % 2,5 faizle îş 
bankasına tevdi edilmiş ve bir buçuk ay zarfında 350 lira faiz alınmış olduğundan 
dolayı 1935 senesi için yukarıda yazılı miktar tahmin edilmiştir. 

Madde : 4 
Ceza 

Merbut (A) cetveline nazaran ceza kesimi seneden seneye fazlalaşmakta olduğu 
gibi (B) cetveline göre de 1934 senesinin birinci altı ayı zarfında 1933 senesinin 
birinci altı ayında 120 lira fazla tahsilat olduğundan dolayı 1935 senesi için yu
karıda yazılı miktar tahmin olunmuştur. 

Madde : 5 
Müteferrik 

Merbut (A) cedveline göre müteferrik varidat seneden seneye azalmakta bu
lunduğundan ve (B) cedveline nazaran 933 senesi ikinci altı aylığındaki tahsi
lat birinci altı aylığından 16 469 lira noksan olduğu gibi 934 senesi bütçesinde 
(Fevkalâde varidat) unvanlı bir tertibin bulunmaması yüzünden mukavele ah
kâmına ademi riayetlerinden dolayı nakliyat müteahhitlerinden alman ücuratm 
da işbu müteferrika tertibine irad edilmesine rağmen 934 senesi birinci altı aylık 
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tahsilatı 933 senesi birinci altı aylığından 6 206 lira noksan bulunduğundan dola
yı 933 senesi için yukarıda yazılı miktar tahmin edilmiştir. 

Madde :6 
Fevkalâde 

5 nci maddede arzedildiği veçhile 934 senesi bütçesinde bu namla bir tertib 
olmadığından 934 senesinin 933 senesi ile mukayesesine imkân görülememiş ve 
maahaza 935 senesi için (A) cedvelinde yazılı 931 ile 933 senesi tahsilatının vasa
tisi olan balâda yazılı miktar tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 3 -Madde : 1 
Teftiş mukabili 

îstanbul telli ve tesiz ve îzmir telli telefon şirketlerinden maktuan alman iş
bu mebaliğ 1932, 933 ve 934 senesi birinci altı aylık tahsilâtına göre tahmin ve vazo-
lunmustur. 

Madde : 2 
Mukavelenameleri mucibince Hükümet hissesi 

İstanbul Telli telefon şirketile münakid mukavelenamenin 7 nci maddesi mu
cibince senevi 120 000 liradan aşağı olmamak üzere gayrisafi hasılatın % 5 i nis-
betinde ve Telsiz telefon şirketinin de keza mukavelesinin muaddel 31 nci madde
si mucibince kârın % 65 i nisbetindc alınan işbu hasılat 935 senesi için 934 sene
sinin ayni olarak vazedilmiştir. 

Fasıl : 4 -
Kadınlar birliği pulları hasılatı 

13 - I I I - 935 tarih ve 2673 numaralı kanun mucibince tabettirilen ve en geç 
kânunuevvel 935 nihayetine kadar satılacak olan 1 278 550 liralık hatıra posta 
pulundan masarifatı umumiyeden gayrisinin nısfı P . T. T. İdaresine aid bulun
duğu cihetle satılmayacak kısım da nazarı dikkate alma fak işbu varidat 500 000 
lira. olarak tahmin edilmiştir. 
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Kanun esbabı mucibesi 

Madde : 1 
Masraf bütçesinin geçen seneden 577 İ23 lira fazlasile teklif olunması (A) 

cetveli esbabı mucibesinde mufassalan izah edilen ve ınücmelen aşağıda gösterilen 
659 343 lira zammiyatla 82 220 liralık tenzilâtın icra olunmasından mütevellittir. 
Yapılan zamlardan: . 

77 000 Lirası seneden seneye fazlalaşan mütekaid ve yetimler maaş ve 
ikramiyesine 

16 464, 21 Lirası seneleri bütçelerinde karşılığı bulunmıyan ve kısmı mühim-
mi tarafından idare aleyhine hüküm istihsal edilmiş olan düyuna. 

14 880 Lirası merkez ve vilâyet müstahdemleri kadrolarından katı ihti
yaç hasebile yapılan tebeddülata. 

10 000 Lirası posta seyyar memurlarına verilmesine zaruret görülen 
seyyar pirimlerine. 

10 000 Lirası-gerek fennî ve gerek idarî ve malî teftişlerin ihmal edilme
mesi için müfettişler harcırahına. 

11 000 Lirası verilen tahsisatla idarede müşkilât çekilen memurin ve hat 
bakıcıları harcırahlarına. 

18 750 Lirası mahkeme harçları, masarifi muhakeme, reddiyat, kıymetli 
evrak beyiyesi ve pul tabiyesile emanat tazminatı, ücretli muha
bereye. 

8 760 Lirası günden güne çoğalan idare işlerinin süratle tedviri için 
filî kadroya geçmesine katî zaruret görülen mevkuf memurin ma-
aşatına. 

7 524 Lirası geçen sene T. sanisinde Ankaraya celbedilen levazım me-
murlarile bu sene filî kadroya alman mevkuf memuriyetlerin mes
ken tazminatına. 

10 750 Lirası verilen tahsisatla en mübrem ihtiyaçları temin olunamıyan 
vilâyatrn mefruşat, müteferrika, ve bedeli icarile telgraf fabrikası 
demirbaşına. 

5 500 Lirası bu sene mektebte okutulacak memur yamakları yevmiye-
lerile muallim ücuratma. 

2 000 Lirası, verilen tahsisat kâfi gelmiyen açık maaşlarına. 
11 000 Lirası verilen tahsisat kâfi gelmiyen 933 ve 934 duyumlarına. 
20 000 Lirası verilen tahsisatla müstahdeminin mecmuuna elbise yaptır

mağa kâfi gelmeyen melbusat bedeline. 
20 000 Lirası inşasına lüzum görülen telgraf hatlarmdan bir kısmının 

tesisi bedeline. 
60 000 Lirası İstanbul telsizi için iki kısa dalgalı alıcı makinesi muba

yaası bedeline. 
Lirası lâmbab bir kıyı postası mubayaa bedeline. 
Lirası Ankara - İstanbul telefon hattının ıslah ve takviyesi masa
rifi umumiyesrne. 
Lirası umum müdürlük binası inşaatı bedeline. 
Lirası 934 de tekaüd edilenlerin tahakkuk etmiş ikramiyeleri be
deline. 

Lirası da Cumhuriyet merkez bankası itfa karşılığına aittir. 

40 000 
150 000 

150 000 
10 000 

5 714, 

659 343 

79 
00 
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Maddde : 2 

P. T. T. idaresinin i fasile mükellef olduğu Devlet ve amme hizmetlerinin istil
zam ettiği masarifatı karşılamak üzere tahmin olunan 6 132 800 lira varidat 1934 
senesi bütçesindeki 5 555 677 lirada dahil bulunan ( 365 375 lira geçen senelerden 
müdevver vezne mevcudu ile 2 lira mülga vergiler) çıktıktan sonra kalan 5 190 300 
liradan 942 500 lira fazladır ki bunun 500 000 lirası Kadınlar birliği için kanu
nu mahsusu mucibince tabettirilen pulların satış bedelinden idareye aid kısım ve 
mütebaki 442 500 lirası da önümüzdeki senede mevcud telli, telsiz telgraf ve tele
fon hatlarının takviye ve ıslahı ve daha verimli bir hale ifrağı ve tzmir - İstan
bul, Ankara - Zonguldak ve Afyon - Konya telefon hatlarının muhaberata açılma
sı ve eşhası salise hesabına matlûbatı adiye tahsili muamelesine başlanması gibi 
yeniden hâsıl olacak - veya artması muhakkak görülen varidata aiddir. 

1934 senesi 8 aylık alelade varidat tahsüâtmın geçen senenin ayni aynine naza
ran 120 406 lira ve tahsilatında nmhammenattan 44 920 lira fazla olması P. T. T. 
varidatın daki tezayüd ve inkişaf kanaatini takviye etmektedir; 

Madde : 3 
Mmtakaları haricinde çalıştırılacak hat başbakıcı ve hat bakıcılarile kurs için 

taşradan celbedilecek memurlara harcırah kararnamesine tevfikan yevmiye veril
mesi az masraf ile faideli çok işler görmek arzusunda bulunan idarenin noktai na
zarına uygun olmadığından ve posta seyyar memurlarına verilecek prim miktarilc 
mektebe hariçten alınacak yamakların yevmieyleri ve mekteb muallimlerinin ted
ris ücuratı hakkmda elde bir kıstas bulunmadığından bunların tayin miktarının 
Nafıa vekilinin tasvibile tekemmül etmesi muvafık görülmüştür. 

Madde : 4 
Hastalıklarına binaen kısa müddetle vazifelerine devam edemeyen telgraf mu

habere ve telefon mükâleme memurlarının yerlerinde veya muhaberatın ve mükâle-
matın kesreti halinde nöbetleri haricinde istihdamlarında zaruret hâsıl olacak me
murlara idare encümenince tensib edilecek miktarda muvakkat müstahdemler ter
tibinden yevmiye verilmesi hakkında 934 bütçe kanununa mevzu hüküm bu sene 
içinde aynen teklif olunmuştur. 

I Madde : 5 
îdare memurları hakkındaki hususî kanun mevkii meriyete gireceği tarihe 

kadar memurin nizamnamesine göre hariçten alınacak memurların 788 numaralı 
memurin kanununun 7 nci maddesi hükmüne tevfikan bir namzetlik devresi ge
çirmeleri hakkında 1934 bütçe kanunundaki hükmün 1935 senesinde de devamı 
çok lüzumlu olduğundan aynen teklif edilmiştir. 

Madde : 6 
Altı yüz küsur merkezde 6 000 i aşan memurlarla idare olunan P. T. T. servisi

nin matlub olan intizam dairesinde tedviri ve tahaddüs edecek bazı arızalar icabı 
olarak memurlar arasında sık, sık değişiklikler yapılmak mecburiyeti karşısında 
kalınmakta olmasından ve hastalanan mezuniyet alan ve vazifeden menolünan me
murinin yerlerine diğer merakizden gönderilen memurlara maaş kanunu mucibince 
ikamet yevmiyesi verilmesinden dolayı alman harcırah tahsisatı münakale de ya-

(S. sayısı : 27) 
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pıİdığı halde kâfi gelmiyerek her sene külli miktarda düyun tahakkuk etmekte ol
duğu gibi idarî ve malî noktai nazardan lüzum görülen bazı icraat yapılmıyarak 
servis de intizamını kaybetmektedir. Bmaenaleyh idarenin merkez ve vilâyet kadro
ları bir kül halinde mütalea edilib görülecek lüzum üzerine çalıştırılacakları vazi
fenin münhal olub olmadığına bakılmaksızın her hangi bir memurun her hangi bir 
mahal ve kısımda vekâlet maaşı ve yevmiye verilmeksizin istihdam edilmek salâhi
yetine malik olunmak için işbu maddenin konulmasına zaruret hissedilmiştir. 

Madde : 7 
Teşkilât kanununun mevkii meriyete girmesinden evvel kanunî hükümlere 

göre muhtelif mmtakalarda uzaklık ve pahalılık ve yüzde on gece zamları "alan 
hat baş bakıcı ve baş müvezzilerle hat bakıcı ve müvezzilerin bu kanunun tat
biki neticesinde dahil olacakları derece maaşlarile evvelce ellerine geçen para 
arasındaki miktarın - mağduriyetlerine mahal kalmamak üzere iki sene müddetle 
itası teşkilât kanununun muvakkat ikinci maddesile kabul Duyurulmuştur. Ka
nunun tatbiki esnasında bu vaziyetin ıslahı için mümkün olan tedbirler ittihaz 
olunmuş ise de esasen adedi çok olan bu sınıfdaki memurlardan bir çoğuna mük-

• teseb hak namile maaş farkı verilmek zarureti karşısında kalınmış ve iki seneden 
beri tayinlerde daima bu cihet göz önünde tutulduğu halde yine tamamen ıslahı 
mümkün olamıyarak bu gün bu namla maaş farkı alanların adedi ancak 566 y a 
indirilebilmiştir. Ağır, tehlike ve muhataralı olan işlerine nisbetle az maaş alan 
bu sınıf memurlarımızın bu mükteseb haklarından mahrum edilmeyerek bir 
müddet daha istifade etmeleri muvafık olacağı düşüncesile bu madde teklif edil
miştir. 

Madde :8 
Zayi edilen havale, taahhüdlü ve kıymeti mukadderdi mektub, paketi bedel

lerinin bir taraftan ziya müsebbibleri hakkmda cezaî ve hukukî takibat yapıl
makla beraber diğer taraftan bunlar karşılığının ashabına ödenmesi posta ve borç
lar kanunu icabından bulunduğu ve hatta bazan bedeli ziya müsebbiblerinden tah
sil de edildiği halde bütçedeki tazminat tahsisatmın hitama ermesinden dolayı 
tediyat yapılamamakta ve ekseriya ashabı idare aleyhine hüküm istihsal edıb 
müracaat eylediğinde dahi yine para verilemiyerek muhakemenin hükmü yerine 
getirilmedikten başka idare bir de faiz ve masarifi muhakeme ödemektedir. 

Kanunen zamanla mükellef tutulan idarenin işbu mebaliği muntazaman ödeye
bilmesi için bütçedeki tahsisatın hitamında reddiyattaki usul veçhile muhasebei 
umumiye kanununun 48 nci maddesine tevfikan Maliye vekâletinden mezuniyet 
alınmasına lüzum göriüerek bu madde teklif olunmuştur. 

(S. sayısı : 2?) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

f.B.M.M. 
Bütçe encümeni S - IV -1935 
Karar No. 21 
Esas No. 1/10 

Yüksek Reisliğe 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1935 malî yılı bütçesine aid 
olub Başvekâletin 28 - I I - 1935 tarih ve 6/403 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası encümenimize verilmiş olmakla Nafıa vekili Ali Çetinkaya 
ve Posta, Telgraf umum müdürü Nazif Ergin bulunduğu halde okundu ve konu
şuldu. 

Varidat bütçesi: 
Posta ve telgraf umum müdürlüğünn varidatı 5 400 000 lirası posta ve telgraf 

ve telefon hasılatı ve 95 000 lirası muhtelif hasılat, 137 800 lirası şirketlerden alı
nacak teftiş mukabili ve Hükümet hissesi, 500 000 lirası da 2673 numaralı kanunla 
bu kere çıkarılacak olan Uluslararası kadınlar birliği hatıra pulları satışından 
Hükümet hissesi olmak üzere topu 6 132 800 lira olarak tahmin ve bu suretle teklif 
edilmiştir Bu tahminin 1934 bütçesine nazaran 577 123 lira fazla olduğu görün
mekte ise de evvelki senelerden devrolunan para adile 1934 bütçesine konan 
365 375 liranın bu sene bütçesine konmadığı hesaba katılırsa bu farkın hakikat
te 942 498 lira olduğu anlaşılır. 

Bu fazla tahminin, sebebleri hakkında alınan izahata göre 1933 senesi birinci altı 
ayı içüıdte alman hasılat ile 1934 yılı altı aylık hasılatın mukayesesi neticesinde 
1934 telgraf ve telef on hasılatında tezayüd ve inkişaf görülmekle beraber önümüz
deki sene içinde telli ve telsiz telgraf ve telefon hatlarının takviye ve ıslahı sebe-
bile daha verimli bir hale geleceği, izmir - istanbul, Ankara - Zonguldak ve Af
yon - Konya telefon hatlarının muhavereye açılmasından dolayı hasılatta fazlalık 
olacağı ve önümüzdeki senede iki ahize daha alınarak bazı yakın Hükümetlerin 
telsiz muhaberelerinin transit olarak memleketimizden geçirilmesi mümkün olacağı 
ve bu suretle 1933 senesinden itibaren günden güne çoğalmağa başlayan telsiz tel
graf ve telefon hâsılatının ehemmiyetli miktarda artacağı hesab edilerek bu ra
kamların konulduğu, Uluslararası kadınlar birliği pul bedelinden Hükümetimize 
isabet edecek hissenin 500 000 lira kadar olabileceği hesab edilerek 1935 varidat 
yekûnunun 6 132 800 lira olarak teklif edildiği anlaşılmış ve bu izahata nazaran 
varidatı^ tahmininde isabet edildiği kanaatini hâsıl eden encümenimiz varidat ye
kûnunu olduğu gibi kabul etmiştir. 

Masraf bütçesi: 
Posta, ve telgraf idaresinin masraf bütçesi, geçen senekinden 577 123 lira fazla-

sile 6 132 800 lira olarak teklif edilmektedir. 
Esbabı mucibe lâyihasının tetkikinden ve Nafıa Vekili Ali Çetinkaya ile Posta 

ve telgraf umum müdürü Nazif Erginin söylevlerinden anlaşıldığına göre bu ço
ğalışın; 

A -1934 de mevkuf tutulmuş iken 1935 yılında çalıştırılmalarına zaruret hâsıl 
(S. Sayı*: 27) 



ölaiı memurların maaşları üe gerek bunlara ve gerek Istanbuldari Ankaraya getiri
lecek levazım memurlarına verilecek mesken tazminatının ilâvesinden ve merkez 
şubelerinde işlerin daha çabuk çıkmasını temin için kadroya bir kaç daktilo ve ha
deme ile vilâyetlerde memurların kalabalık olduğu yerlerde vazifelendirilmesine 
zaruret görülen yedi doktor tahsisatının ilâvesinden, 

B - İ934 bütçesine konmuş olan kira bedeli, memur ve müfettişler harcırahı, 
i ıaü^me harçları ve reddiyat, beyiye aidatı tahsisatlarının ihtiyaca kifayet et
m e ğ i obuasına binaen bunların hakikî ihtiyacı karşılayacak bir miktara çıkarü-

majmdan, 

f C - Bazı mıntakalarda yeniden çekilmesine lüzum gösterilen telgraf hatları 
ıfin 20 000, Ankara - istanbul hatlamıın ıslah ve takviyesi için 150 000, mmtakaları 
haricinde çalışan hat bekçileri için 10 000, bu sene mubayaa edilecek kısa dalgalı 
alıcı ile vapur ve tayyarelerin muhaberatını temin etmek üzere Samsun veya Mer
sinde kurulacak lâmbalı kıyı postasının mubayaası için 100 000 lira fazla tahsisat 
konmasından, ,. 

D - Merkezdeki posta ve telgraf binasının ihtiyaca elvermemesinden ötürü daire
lerin bir kısmının ayrı binalarda vazife görmekte oldukları ve bu halin devamı 
işlerde beklenen kolaylık ve düzgünlüğü bozacağı cihetle bu günkü binayı Ankara 
başmüdürlüğü ile posta ve telgraf ve telefon merkezine bırakarak Grenel müdürlük 
için yeni bir bina yaptırmak maksadile bu sene bütçesinde 150 000 liralık tahsisat 
istenmesinden, 

E - 1935 yılında ödenmesi icab eden borçlar için de tahsisat istenmiş olmasından, 

F - 1934 bütçesinde mütekaid, dul ve yetim maaşı olarak konan paranın ihtiya
ca kâfi gelmemesinden ötürü 1935 bütçesine 73 000 lira fazla tahsisat koymak za
rureti hâsıl olmasından ileri geldiği anlaşılmış ve her biri ihmali caiz olmayan bir 
takım ihtiyaçları karşılayan bu tekliflerin kabulü encümenimizce de muvafık gö
rülmüştür. 

Uluslar arası kadınlar birliğinin hatıra pullarından alınması tahmin edilen 
500 000 liranın isabetli tahminine esas olacak bir mikyas olmadığından bu paranın 
karşılık tutulduğu 23 ncü faslm ikinci maddesini teşkil eden Umum müdürlük bina 

* inşası tahsisatı ile 17 nci faslm 4 ncü maddesine muhassas Ankara - istanbul tele
fon hattı ıslahatı karşılığı olan 150 000 liranın ve 18 nci faslm birinci maddesinde
ki telsiz telgraf ve telefon malzemesi karşılığından 100 000 lirasının ve diğer hizmet
lere dağıtılan 100 000 lira ki ceman 500 000 liranın taahhüdü hususlarının mezkûr 

> hasılat tahakkuk ve tahsüâtı nisbetiııde icra edileceği ve bu hasılat tahakkuk et
mediği veyahud bütçe dahilinde diğer bir karşılık bulunamadığı takdirde bu mas
rafların ihtiyar edilmeyeceği tarzında Posta, telgraf umum müdürü tarafından ya
pılan beyanat bu bütçenin denk olarak tatbik edileceği hakkında encümenimize ka
naat vermiş, ve bu sebeble mezkûr 500 000 lira varidat ile zikredilen tahsisatın büt
çede yer alması muvafık görülmüştür. Esasen iyi işlemekte olan posta ve telgraf 

/ ve telefon işlerindeki mevcud bazı noksanların dahi tetkik edilmekte olduğu ve da
ha iyi bir hale konması için bu sene içinde icab eden her türlü tedbirin alınmasına 
çalışılacağı hakkında Nafıa Bakanının encümenimizdeki söylevi memnuniyetle kar-
şüanmışür. 

(S. Sayısı; 87i 
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Neticede 1935 masraf bütçesi yekûnu varidat yekûnu ile denk bir süretie 

6 132 800 lira olarak kabul edilmiş ve 1935 bütçe kanun lâyihası da olduğu gibi 
onaylanmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. Kâtib 
Burdur İsparta Trabzon istanbul Balıkesir 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal Sırrı Doy F. öymen E. Adakan 
Diyarbekir İstanbul İzmir İzmir Kastamonu Mardin 
B.Bekit S.TJraz K. İnanç H. Çakır T.Goşkan R. Erten 
Şjvas Sivas Yozgat 

B,Şaşara Bemzi Çiner S.lçöz 

İ S. -Sayısı : 27) 
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Fosta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğü 1935 maH senesi bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve tele
fon umumî müdürlüğü 1935 malî senesi 
masarifi için merbut (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 6 132 800 lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1935 
malî senesi masarifine karşılık olan va
ridat merbut (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 6 132 800 lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkur idarenin 1935 
malî senesi ücretli memur ve müstah-
demlerile nakil vasıtaları kadroları mer
but (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Masraf bütçesinin 16 ncı faslının be
şinci ve 17 nci faslın beşinci maddelerile 
25 nci faslın 1, 2 ve 4 ncü maddele
rinden verilecek ücret ve yevmiye mik
tarları Nafıa vekili tarafından tayin 
olunur. 

MADDE 4 — Hastalıklarına mebni 
kısa müddetle vazifelerine devam ede
meyen telgraf muhabere ve telefon mü-
kâleme mmemurlarmın yerlerinde veya 
muhabere ve mükâlematın kesreti halin
de nöbetleri haricinde istihdam edilen 
muhabere ve mükâleme memurlarma 
idare encümenince tensib edilecek mik
tarda muvakkat müstahdemler tertibin
den yevmiye verilir. 

MADDE 5 —1150 numaralı kanunla 
devamı meriyeti kabul olunuan posta, tel
graf ve telefon idaresi memurlarına 
mahsus memurin nizamnamesine göre 
yeniden alınacak memurlar 788 numara
lı memurin kanununun 7 inci maddesi 
hükmüne tevfikan namzedlik devresi ge
çireceklerdir. 

MADDE 6 — Merkez ve vilâyet teş
kilâtına dahil her hangi bir memur ve 
müstahdem, çalıştırılacakları vazifenin 
münhal olub olmadığına bakılmayarak 
idarenin her hangi bir kısmında mu-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

MADDE 1 —- Aynen kabul 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 

MADDE 5 — Aynen kabul 

MADDE 6 — Aynen kabul 

(S. Sayısı tJ7) 
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vakkaten. istihdam edilebilir ve bundan 
dolayı vekâlet maaşı ve ikamet yevmiye
si verilmez. 

MADDE 7 — Posta, telgraf ve tele
fon idaresi teşkilât kanununun hakkı 
müktesebler hakkındaki muvakkat ikin
ci maddesinin hükmü bir sene daha uza
tılmıştır. 

MADDE 8 — Havale, taahhüdlü ve 
kıymeti mukadderdi mektub ve paket 
tazminatları bütçedeki tahsisat kifayet 
etmediği takdirde muhasebei umumiye 
kanununun 48 nci maddesi mucibince 
tediye olunur. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 
1935 tarihinden muteberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükmü
nü icraya Nafıa ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

24 - I I I - 1935 , 
Bş. V. 
/ . İnönü 
Da. V. 

Ş. Kaya Dr 
Mf. V. 

Ab. özmen 
S. I. M. V. 

Dr. Refik Saydam 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha.V. 
T'. Rüştü Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

M. M. V. 
K. Özalp 
MaLV. 
F. Ağrah 

î k .V . 
C. Bay ar 

G. î . V. 
Rana Tarkan 

MADDE 7 — Avnen kabul 

MADDE 8 — Avnen kabul 

MADDE 9 — Aynen kabul 

MADDE 10 — Avnen kabul 
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A - CEDVELÎ 

fe 

3 

5 

6 

Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

Muvakkat tazminat 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

3 469 980 

16 000 

78 000 

8 640 
750 

9 390 

181 590 
1 900 

183 490 

3 7^6 860 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

200 
3 000 
3 200 

3 478 740 

20 000 

85 524 

18 780 
150 

18 930 

186 330 
1 900^ 

188 230 

3 478 740 

20 000 

85 524 

18 780 
150 

18 930 

186 330 
11_900_ 

188 230 

3 791 424 3 791 424 

200 
3 000 
3 200 

200 
3̂ 00̂  
3 200 

(S. Sayar: 27) 
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Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 

10 

*11 

1 2 

1 3 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

îkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Def atir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

500 
1 000 
3 000 
4 500 

2 000 
22 000 

70 000 
10 000 
80 000 

15 000 

126 700 

77 250 
4 000 
45 000 
20 000 
146 250 

39 000 
20 000 
59 000 

500 
1 000 
3 000 
4 500 

2 000 
23 000 

70 000 
10 000 
80 000 

20 000 

132 700 

80 000 
6 000 
45 000 
40 000 
171 000 

40 000 
30 000 
70 000 

500 
1 000 
3 000 
4 500 

2 000 
23 000 

70 000 
_ 1 0 000 

80 000 

20 000 

132 700 

80 000 
6 000 
45 000 
40J)00̂  
171 000 

40 000 
30 000 
70 000 

(S. Sayısı: 27 ) 
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Muhassasatın nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 4 

1 5 

16 

Ücretli muhabere ve mükaleme mas
rafı 

Mukannen masraflar 
Mahkeme harçları 

| Kıymetli evrak beyiyesi 
Reddiyat 
Ecnebi posta ve telgraf idare-
lerile vukubulan bilûmum mü-
nasbetlerden mütevellid tedi-
yat ve Bern kalemine verilecek 
iştirak hissesi ve saire 
Sâi ücreti 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 

Fosta masrafları 
Nakliyat 
Bendiye 
Hurç, çanta ve çuval mubayaa
sı bedeli üe tamir masrafı 
Havale, taahhüdlü ve kıymeti 
mukaddereli mektub ve paket 
tazminatı 
Seyyar primleri 

Fasıl yekûnu 

500 

1 000 
5 000 
1 000 

100 000 
4 000 

111 000 

750 

6 000 
11 000 
4 000 

100 000 
4 000 

125 000 

316 750 

4 200 310 

332 000 
23 000 

5 000 

8 000 
0 

368 000 

366 750 

4 290 874 

300 000 
20 000 

5 000 

10 000 
10 000 

345 000 

750 

6 000 
11 000 
4 000 

100 000 
4 000 

125 000 

366 750 

4 290 874 

300 000 
20 000 

5 000 

10 000 
10 000 

345 000 

(S. sayısı: 27) 
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İTİ 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

1 
2 

! 3 

Telgraf ve telefon masrafları 
Tesisat ve tamiratta kullanıla
cak amele ücreti 
Tesisat ve tamiratta kullanıla
cak makine, alât ve edevat ve 
malzeme mubayaa ve tamir 
masrafı 
Telgraf ve telefon işletme mas
rafı 
Ankara - istanbul telefon hat
larının ıslah ve takviyesi masa
rif atı umumiyesi 
Mıntakaları haricinde çalıştırı
lacak hat bakıcıları yevmiye ve 
zarurî masrafları 

Fasıl yekûnu 

Telsiz masrafları 

Telsiz telgraf ve telefon malze
me, işletme ve tamir masrafı 
Yeşilköy istasyonu hayvan ve 
arabasının yem ve sair masrafı 

Fasıl yekûnu 

Bastırılacak pul ve kartların müsa
baka ve sair masraflarile Bern kale
minden celbedilecek kupon ve pullar 
bedeli 

Cevaplı telgrafnamelerin makbuzla
rına yapıştırılan ve battala kalan pul 
bedeli 

Nakil vasıtaları masrafları 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme II 

Fasıl yekûnu 
Birinci bab yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

•BHS 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

37 000 

275 000 

30 000 

0 

0 
342 000 

70 000 

300 
70 300 

1 000 

500 

10 000 
12 000 
16 000 
38 000 
819 800 

37 000 

295 000 
30 000 

150 000 

10 000 
522 000 

170 000 

300 
170 300 

1 500 

500 

10 000 
12 000 
16 000 
38 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

37 000 

295 000 

30 000 

150 000 

10 000 
522 000 

170 000 

300 
170 300 

1 077 300 

1 500 

500 

10 000 
12 000 
16 000 
38 000 

1 077 300 
(S. sayısı : 27) 
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Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

22 

23 

24 

25 

ikinci bab - Muvakkat 
masraflar 

Ecnebi memleketlerdeki kongre ve 
tetkiklere gönderilecek memurlar har
cırahı 

İnşaat, tamirat ve tesisat 

Ebniye tamirat ve tesisatı 
Umum müdürlük binası mşaatı 

Fasıl yekûnu 

İkinci bab yekûnu 

İkinci kısım vekûnu 

Üçüncü kıstm - Müessesat 

Telgraf ve telefon fabrikası masrafı 

Amele yevmiyesi ve işletmesi 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Mekteb ve kurs masrafları 
Muallim ücreti 
Mektebe celbolunacak memur
lar yevmiyesi 
İdare masrafları 
Mektebde okuyacak memur ya
maklarının yevmiyesi 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

33 000 
0 

33 000 

33 001 

852 801 

31 500 
8 000 

39 500 

1 500 

8 000 
500 

0 

10 000 

49 500 
(S. sayısı: 27). 

33 000 
150 000 

33 000 
150 000 

183 000 183 000 

183 001 

1 260 301 

183 001 

1 260 301 

31 500 
10 000 

41 500 

31 500 
10 000 

41 500 

2 000 

5 000 
500 

5 000 yuıav ! 

2 000 

5 000 
500 

5 000 

12 5QQC SLML 12 500 
.Üiijtliİ 

54ıQQk 54 000 
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Muhassasatın nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

26 

O 

27 

2 8 

29 

O 

30 

31 

^ördimçü hısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masraf i 

Tedavi ve yol masrafı ile idare
ce tedavi ettirilmekte iken ve
fat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

2009 numaralı kanun mucibince istih
dam olunacak Estern memurları üc
reti 

Mütekaid, dul ve yetim maaşları ve 
tahsisatları 

Geçen sene borçları 

Eski seneler borçları 

1933 senesi borçları karşılığı 
1932 » » » " 
1931 » » > 
1930 » » » 
JL929 » » » 

Fasıl yekunu 

1932 mali »enesi nihayetine kadar pa
ket ziyaı tan&inatmdan mütevellid 
karşılıksız borglar 

2009 numaralı kanuna merbut muka
vele mucibince Estern kumpanyasına 
ferilecek 1934 1935 taksitleri karşılığı 

1934 senesinde tekaüdlükleri yapılmış 
olan memurlara verilecek tekaüd ik
ramiyeleri karşdığı 

3 000 
4 000 
7 000 

8 060 

57 000 

5 000 

0 
2 000 
1 500 
1 000 
1 500 
6 000 

1 000 

80 000 

20 000 

3 000 
6 000 
9 000 

130 000 

10 000 

6 000 
2 000 
1 500 
1 000 

0 
10 500 

76 800 

30 000 

3 000 
6 000 
9 000 

130 000 

10 000 

6 000 
2 000 
1 500 
1 000 

0 
10 500 

76 800 

30 000 
(S. sayısı: 27) 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira . 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 2 

33 

7 

8 

9 

10 

Ecnebi idarelerinin 1924 senesinden 
1934 senesi nihayetine kadar olan ala
cakları karşılığı 

Seneleri bütçelerinde karşılığı bulun
mayan borçlar 
Ziraat bankası ve Tayyare ce
miyeti üe Geyve icrasına ve 
Muş defterdarlığına ödenecek 
paket havale bedelleri 
1933 senesinde Kahireye gön
derilen memurların henüz tedi
ye edilmeyen harcırahları baki
yesi 
Telsiz telefon şirketinden 1931 
senesinde mubayaa edilıb şirke
tin vereceği para ile sayışılan 
telsiz lâmbaları bedeli 
1933 senesinde ecnebi memle
ketlere gönderilib henüz mahsu
bu yapılmamış olan mektub ve 
telgrafların ücretleri 
1933 senesinde mubayaa olunan 
mefruşat bedeli 
1933 senesinde tahakkuk eden 
memurin harcırahları 
1932 senesinde tahakkuk eden 
beyiye ücreti 
1932 senesinde tahakkuk eden 
mefruşat bedeli 
1932 senesinde tahakkuk eden 
cevablı kupon ve pul bedelleri 
1930 senesinde tahakkuk eden 
kırtasiye bedeli 

Fasıl yekûnu 

214 000 

0 

0 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
^ 

o 

184 140 

10 435,20 

107,50 

2 313,58 

9,11 

1 120 

2 263,82 

15 

100 

90 

10 
16 464,21 

184 140 

10 433 

108 

2 314 

10 

1 120 

2 264 

15 

100 

90 

10 
16 464 

(S. sayısı; 27) 
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Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabml edilen 

Lira 

341 1715 numaralı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet merkez 
bankasına verilecek itfa karşılığı 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

55 006 
453 066 

5 555 677 

£ 7 2 0 

527 625 
60 720 

527 625 

6 132 800 6 132 800 

( S . Sayısı : 27) 
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Varidatın nev'i 

1934 
Malî senesi 

muhammenatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

2 

Posta, telgraf ve telefon hasılatı 

Posta 
Telgraf 
Telefon 
Telsiz telgraf ve telefon 

Fasıl yekûnu 

Muhtelif hasılat 

î ca r 
Satılacak emval bedeli 
Faiz 
Ceza 
Müteferrik 
Fevkalâde 

2 300 000 
1 666 000 

500 000 
__525_000 

4 991 000 

Fasıl yekûnu 

Şirketlerden alman 

Teftiş mukabili 
Mukavelenameleri mucibince 
alman Hükümet hissesi 

Fasıl yekûnu 

Mülga vergiler 

Geçen senelerden 1934 senesine dev-
rolunacak mebaliğ 

Kadmlar birliği pullan hasılatı 

UMUMÎ YEKUN 

2 000 
6 000 
2 000 
1 500 
50 000 

0 
61 500 

10 800 

127 000̂  
137 800 

365 375 

0 
5 555 677 

2 300 000 
1 750 000 
600 000 
750 000 

5 400 000 

2 300 000 
1 750 000 
600 000 

_._750_000_ 
5 400 000 

1 000 
7 000 
5 000 
1 000 
75 000 
6 000 
95 000 

10 800 

127 000 
137 800 

0 

500 000 
6 132 800 

1 000 
7 000 
5 000 
1 000 
75 000 
6J)00̂  
95 000 

10 800 

127 000 
137 800 

0 

500 000 
6 132 800 

( S. Sayısı : 27 ) 



Memuriyetin nevi Adet Ücret 

Merkez 

Tercüme heyeti 

Hademe 

Komiser 
Telsiz telefon komiserleri 

Mütercim 
» 

Daktilograf 
» 
» 

Odacılar 
Başodacı 
Odacı 

» 

Vüâ/yat 

Telsis telgraf istasyonları 
Atelye şefi 
Dizel başmakinisti 
Başelektrikçi 
Dizel makinisti 

y> » 

» » muavini 
» » » 

Elektirikçi şefi 
» •» 
» » 

Elektrikçi makinist 
» » 
» » 
» » 

Anten ve hat memuru 
Yağcı 
Makinist muavini 
Kaloriferci 

1 
2 
1 
5 
1 

1 
26 
3 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
6 
8 
1 
1 
1 

120 
100 
60 
50 
40 

40 
30 
25 

135 
135 
115 
100 
90 
70 
60 
95 
90 
80 
90 
80 
70 
60 
40 
35 
50 
70 

1 
1 

120 
80 

( S. Sayısı : 27 ) 
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Memuriyetin nevi , 

İstanbul telli telefon komiserleri 
Komiser 

Komiser 

Tabip 

Avukat 

» 

/«mir êẐ t telefon komiserleri 

Müteferrik müstahdemler 

Dava takip memuru 
Mütercim 
Rölövaj memuru 
Daktilograf 

Hüg makinisti 
Makinist 
Şoför makinist 
Şoför 

» yamağı 
Sandıkçı 
Motorcu 
Motor kaptanı 

» » 
Motor yağcısı 
Gemici 
Kayıkçı 
Silici 
Ustabaşı 
Kutu tamircisi 
Kaloriferci ve meremetci 

Adet 

' 1 
1 

1 
1 

2 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
7 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
2 

Ücret 

150 
120 

120 
80 

140 
120 
100 
50 
140 
100 
80 
50 
40 
120 
70 
100 
60 
50 
45 
40 
35 
70 
45 
100 
90 
75 
70 
60 
55 
45 
35 
60 
80 
75 
50 
55 
35 
45 
25 
60 
35 
55 

( S. Sayışı -. 27 ) 
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Memuriyetin nevi 

Motosikletli müvezzi 
» » 

Gece bekçisi 
» » 
» » 

Hamal başı 
Hamal 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hademe 
» 

S&rraç 
Kapıcı 
Kalorifer ateşçisi (Altı aylık) 

! » » » » 
» » » » 

Adet 

2 
3 
1 
1 
3 
2 

32 
30 
20 
17 
1 
1 
1 

81 
39 
1 
1 
1 
1 

; , 2 

NAKİL VASITALARI 
* 

Adet Nevi 

4 Hizmet otomobili 
4 Kamyon 

16 Kamyonet 
9 Motosiklet 

125 Bisiklet 
2 Kayık 
5 Beniz motörü 
6 Posta vagonu 
1 Araba 
1 Beygir 
1 Merkep 

> O ^ İ 

(S. Sayısı": 27) 



S. Sayısı: 33 
Ânkaranın Aktaş mahallesinden Üsküplü Alioğlu Ayetin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Adlîye encümeni mazbatası (3/22) 

T. C. 
Başvekâlet lö-VII-1934 

Yazı İşleri Müdürlüğü 
Sayı: 4/4206 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Adam öldürmek maddesinden suçlu Ayetin idamı hakkında Ankara ağır ceza mahkemesince 

ittihaz ve Temyiz mahkemesi Ceza dairesince tasdik edilen ve Teşkilâtı esasiye kanununun 
yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 
16-VII-i 934 tarihli ve 258/178 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri 
evrak lef fen takdim olunmuştur. Muktazasınm ifa ve neticesinin işar buyruimasını rica ederim 
Efendim. - Başvekil 

ismet 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 8 - IV -1935 

Karar No. 6 
Esas No. 3/22 

Yüksek Başkanlığa 

Ankaradan köyüne gitmekte olan Mamaklı 
Kambur Tevfiği Küçük Ahmedin para verece
ğine kanarak pusu kurub silâhla ve taammüdle 
öldüren Ankarada Aktaş mahallesinde oturan 
Üsküblü 303 doğumlu Alioğlu Ayet hakkında 
Ankara Ağır ceza mahkemesince hükmedilmiş 
olan ölüm cezasmm tasdikma ve infaz için icab 
eden kanunî muamelenin B. M. Meclisince yapıl
masına dair Temyiz mahkemesi Birinci ceza 
dairesinden verilmiş olan 26 - VI -1934 tarih ve 
1889 sayılı ilâm Başvekâletin 16 - VII • 1934 ta
rih ve 4/4206 sayılı tezkeresi ile Adliye encüme
nine verilmekle bu işe aid dosyadaki ilâm ve kâ-
ğıdlar okundu ve gereği görüşüldü: 

Ayet hakkmda hükmedilmiş olan ölüm ceza
smm değiştirilmesini ve hafifleştirilmesini ge
rekli kılacak hiç bir sebeb görülemediğinden 
teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesine 
göre bu cezanm infazma karar verilmesinin 

Umumî Heyetin tasvibine arzma encümence oy-
birliğile karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
A. E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Trabzon 
Münir Çağıl Salah Yargı B. Karadeniz 

Aza Aza 
Ankara Balıkesir 

Mümtaz ökmen Osman Niyazi Burcu 
Aza Aza 

Bursa Bursa 
Sadettin Ferid T alay Atıf Akgüç 

Aza Aza Aza 
Edirne Erzurum Kocaeli 

Ş. Aykut F. Sirmen B. Akça 
Aza, Aza, 

Ordu Mardin 
Muhittin Baha Pars O. Dinçer 





S. Sayısı: 41 
Ayvacık kazasının Kuzlu köyünden İsmail oğlu Memedin ö-
lüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası (3/23) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı: 4/6060 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Babasını öldürmek maddesinden suçlu îsmailoğlu Şerif Memedin idamı hakkında Çanakkale 
ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilât: esa
siye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuriiyesi ikmal edilmek üzere Adliye 
vekâletinin 20-XI-1934 tarihli ve 401/306 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müte-
ferri evrak lef fen takdim olunmuştur. Muktazasımn ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica 
ederim efendim. 21-XI-1934 

Başvekil 
İsmet f 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Karar No. 9 
Esas No. 3/23 

10-IV-1935 

Yüksek Başkanlığa 

Ayvacık kazasmm Kuzlu köyünden babası 
Ismaili köyde yapılan bir düğünde sarhoş ola
rak tabancasmdaki iki kurşunu az görüp fişek 
almak üzere evine gitmesi üzerine babasmm 
kendisini azarlamasından kızarak tabanca ile öl
dürmekten suçlu o köyden 326 doğumlu Me
medin ölüm cezasma mahkûmiyetine dair Ça
nakkale Ağrrceza mahkemesinden verilen hük
mün tasdikini ve bundan sonraki işlerin B. M. 
Meclisince yapılması kararmı havi Temyiz mah
kemesi Birinci ceza dairesinden verilen 
27-VI-1934 tarih ve 1985 sayılı ilâm Başve
kâletin 21-XI -1934 tarih ve 4/6060 sayılı tez
keresi ile Adliye encümenine verilmekle bu 
ilâmla dosyasındaki kâğıtlar okunarak gereği 
görülşüldü: 

Babasmı öldüren Memed hakkında verilmiş 
olan ölüm cezasının değiştirilmesini ve hafif-
leştirilmesini gerekli kılacak bir sebeb görül

mediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince bu cezanın Türk ceza ka
nununun 12 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına gö
re infazına karar verilmesinin Umumî heyetin 
tasvibine arzına encümenimizce oybirliğile ka
rar verildi. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
d. En. Reisi M. M. 

Çorum Kocaeli 
lünir Çağıl Salâh Yargı 

Aza 
Balıkesir 

Osman Niyazi Burcu 
Aza 

Bursa 
Sadettin Ferid Talay 

Aza 
Erzurum 

Fuad Sirmen 

Kâtib 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Aza 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Aza 
Erzincan 

Abdülhak Fırad 
Aza 

Yozgad 
M. Emin Dr aman 





S. Sayısı f 36 
Simavın Kırkkavak köyünden Molla Osmanoğullarından Ali 
oğlu Hüseyinin ölüm cezasına çarpılması hakkında Başve

kâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/29) 

T C. 
Başvekâlet 

Yazı İşleri Müdürlüğü l-VİII-1934 
Sayı: 6/4443 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Teammüden adam öldürmek maddesinden suçlu Molla Osmanoğullarından Alioğlu 325 do
ğumlu Hüseyinin idamı hakkında Uşak Ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi 
ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yimi altıncı maddesi mucibince 
merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin l-VHI-1934 tarihli ve 274/197 
numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak lef fen takdim olunmuştur. 
Muktazasmın ifa ve neticesinin işar buyrulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
, ismet 

•r 

Adliye <jmofi"i«wrt Tnftitbutftflt 

T. S. JJ£» .«f. 
A âliye enetmem 8-TV' - 19BS 

Karar No. 8 
Esas No. 3/29 

Yüloek Başkanlığa 

Simavm Kırkkavak köyünden Koluknaoğul-
larmdan Âhmedoğlu Tahiri karısı Hatice ile mü
nasebetini engelsiz yapabilmek ve kendisi evli 
olduğu halde sonradan evlenmek çaresini dahi 
aramak maksadı ile Tahirin tarlada çalıştığı sı
rada çıkardığı kamayı ağaç yontmak snretile 
maksadından kuşkulandırmayarak yanma va-
nb kendince fırsat ve zamanmm geldiği sıra
da üstüne saldırarak taammüd ile vnrnb öldür
mekten suçlu o köyden Molla OsmanoğuUarm-
dan Alioğlu 11 - IX -1325 doğumlu Hüseyin hak-
kmda Uşak Ağır ceza mahkemesince görülen 
muhakeme sonunda yukarıda yazılı suçu yaptı

ğı anlaşılarak ölüm cezasına mahkumiyetine dair 
verilen kararm tasdikini ve bundan sonraki 
kanunî islerin B. M. Meclisince yapılmasını ha
vi Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesinin 
2-VII-1934 tarih ve 2054 sayılı ilâmı Başve
kâletin 1-Vm-1934 tarih ve 4/4443 sayılı tez
keresi ile Adliye encümenine verilmekle ilâm ve 
dosyasındaki kağıdlar okunarak gereği görü
şüldü: 

Hüseyin hakkında hükmedilmiş olan ölüm 
cezasının değiştirilmesini ve hafifleştirilmesini 
gerekli kılacak sebeb görülemediğinden teşkilâtı 
esasiye kanununun 26 ncı maddesine göre bu ce
zanın infç-*™**, karar verilmesinin Umumî Heye-



tia tasvibine arzma oybirliği ile karar veril
miştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adliye E. Keisi M. M. 

Çorum Kocaeli 
Münir Çağıl Salâh Yargı 

Aza Aza 
Ankara Balıkesir 

M. öhmen Osman Niyazi Burcu 

rar veril-

Kâtib 
Trabzon 

Burcu 

Aza 
Bursa 

Sadettin Ferid Talay 
Aza 

Kocaeli 
B. Akça 

Aza 
Ordu 

Muhittin Baha Pars 

Aza 
Erzurum 

F. Sirmen 
Aza 

Mardin 
0. Dinçer 

)>*<i 
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S. Sayısı :p4 
Sinobun Başsöke köyünden Hacıoğullarından Memed Ali 
oğlu Memedin ölüm cezasına çarpılması hakkında Başve

kâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/63) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı: 4/1142 

20-111-1935 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu Hacıoğullarından Memed Ali oğlu Memedin idamı 
hakkında Sinob Ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik 
edilen ve Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi 
ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin lQ-III-l935 tarihli ve 27/14 sayılı tezkeresile tevdi 
olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim. 
Başvekil 

/. inönü 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 
Karar No. S 

Esas No. 3/63 

8 -IV -1935 

Yüksek Başkanlığa 

Sinoplu Alioğlu Aliyi davarlarının vakadan 
üç ay evvel ekinini yemesinden yaptıkları kav
ga üzerine beslediği kin ve düşmanlıkla kardeş
leri Ahmed ve Muradm yardımları ile taam-
müdle öldüren Başsöke köyünden Hacı oğulla
rından Memed Alioğlu 1323 doğumlu Memed 
hakkında Sinob ağır ceza mahkemesince yapı
lan muhakeme sonunda ölüm cezasına mahkû
miyetine dair verilen kararm tasdikini havi 
Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinin 
25-XII-1934 tarih ve 3855 sayılı ilâm ile C. 
başmüddeiumumiliğinin itirazı üzerine bu itira
zın yerinde görülmeyerek reddine dair Temyiz 
mahkemesi ceza umumî heyetinden verilen 
3 - m -1935 tarih ve 44 sayılı ilâm Başvekâletin 
20-III-1935 tarih ve 4/1142 sayılı tezkeresile 
Adliye encümenine verilmekle bu işe aid dosya
daki kâğzdlarla yukarıda yazılı ilamlar okundu 
ve gereği görüşüldü: 

Memed hakkında hükmedilmiş olan ölüm 

cezasmm değiştirilmesini ve hafifleştirilmeslni 
gerekli kılacak bir sebeb görülmediğinden teş
kilâtı esasiye kanununun 26 ncz maddesine göre 
bu cezanın infazma karar verilmesinin Umumî 
Heyetin tasvibine arzına encümenimizce oybirli
ği ile karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ad. En. Reisi 

Çorum 
Münir Çağıl 

Aza 
Ankara 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Aza 

Balıkesir 
M. Ökmen Osman Niyazi Burcu 

Aza 
Bursa 

Sadettin Ferid 
Aza 

Kocaeli 
R. Akça 

Aza 
Edirne 

Talay Ş. Aykut 
Aza 

Mardin 
0. Dinçer 

Kâtib 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Aza, 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Aza 
Erzurum 
F. Sirmen 
Aza 

Ordu 
M. B. Pars 





S. Sayısı: 35 
Tokadın Mesudiye kazası merkez karakol efradından Bur
salı Ahmedoğlu Ramizin ölüm cezasına çarpılması hak 

kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/33) 

TC 
Başvekâlet 

Yazı işleri Müdürlüğü 
Sayı 6/4154 

26-11-1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Teammüden adam öldürmek maddesinden suçlu Tokadın Mesudiye kazası merkez karakolu 
efradından 324 doğumlu Bursalı Ahmedoğlu Ramizin idamı hakkında VIII nci Kolordu askerî 
mahkemesince ittihaz ve Askerî Temiz mahkemesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanu
nunun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kaııuniyesi ikmal edilmek üzere Millî Müdafaa 
vekâletinin 24-11-934 tarihli ve 34/743 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna 
müteferri evrak leffen takdim olunmuştur, Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasım 
rica ederim efendim, 

Başvekil 
/, tt&nü 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Karar No. 7 
Esas No. 3/33 

8-IV-1935 

Yüksek Başkanlığa 
Mesudiye kazası Merkez jandarma karako

lu efradından Memedoğlu ihsanı koğuş nöbet
çisinin odun, tedariki için dışarıda bulunma
sından istifade ederek evvelce yemek pişirir
ken aralarında geçen kavga sebebi ile besledi
ği düşmanlıkla yanındaki karyolada uyumakta 
iken mavzer ile taammüden öldüren ayni kara
kolda jandarma efradından Bursanm Değir
menli Kızık köyünden Hacı Hüseyinoğullarm-
dan 324 doğumlu Ahmedoğlu Ramiz hakkmda 
8 nci Kolordu askerî mahkemesince yapılan 
muhakemede Ramizin taamüd ile arkadaşını 
öldürdüğü anlaşılarak türk ceza kanununa 

göre ölüm cezasma mahkûmiyetine dair ve
rilen karar Askerî temyiz mahkemesi Birinci 
ceza dairesinin 10 - XI -1934 tarih ve 955 sayılı 
ilâmı ve Askerî ceza mahkemesinin bu davayı 
görmeğe salahiyetli olduğuna dair Askerî tem
yiz mahkemesi Umumî heyetinden verilmiş 
olan 22 - X -1934 ve 731 sayılı ilâm Başvekâ
letin 26 -XI -1934 tarih ve 4/6154 sayılı tez
keresile Adliye encümenine verilmekle ilâm
larla dosyasındaki kâğıdlar okunarak gereği 
görüşüldü: 

Ramız hakkmda hükmedilen ölüm cezasmm 
değiştirilmesini ve hafifleştirilmesini gerekli 



kılacak bir sebeb görülmediğinden bu cezanın 
askerî ceza kanununun 20 nci maddesinin 2 
sayılı bendi hükmüne göre teşkilâtı esasiye 
kanununun 26 ncı maddesi mucibince infazma 
karar verilmesinin Umumî heyetin tasvibine 
arzına eacümenimizce oybirliği ile karar verildi. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ad. En. Rs. M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Trabzon 
Münir Çağıl Salâh Yargı B. Karadeniz 

Aza Aza 
Ankara Balıkesir 

M. ökmen Osman Niyazi Burcu 

Aza Aza 
Bursa Edirne 

Sadettin Ferid T alay Ş. Aykud 

Aza Aza 
Kocaeli Ordu 
R. Akça 0. Dinçer 

Aza 
Bursa 

Atıf Akgüç 

Aza 
Erzurum 

F. Sirmen 

Aza 
Mardin 

M. B. Pars 

)>e« 

(S.-Sayısı : 35) 



S. Sayısı: 40 
Büyük Millet Meclisi 1934 yılı birinci kânun ve 1935 yılı 
ikinci kânun ve şubat ayları hesabı hakkında Meclis 

hesablarının tetkiki encümeni mazbatası (3/8) 

Meclis hesablarının tetkiki encümeni mazbatası 

p- IV- 1935 

Yüksek Reisliğe 

İkinci teşrin ayının son* gününde mevcud 
Birinci kânun 1934 ve ikinci kânun ve şubat 1935 aylarında alınan 
Hepsi 
Birinci kânun I934ve ikinci kânun ve şubat 1935 aylarında verilen 
Şubat 1935 sonunda mevcud para 

Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1934 birinci kânun ve 1935 ikinci kânun ve şubat 
ayları hesabı tetkik olunarak alınıp verilen ve şubat 1935 ayının son gününde Ziraat banka
sında kalan paraların miktarı yukarıda gösterilmiş ve alınıp verilen paralara aid evrak muha
sebe kaydine uygun görülmüştür. 

Umumî Heyete bildirilmek üzere sunulur. 
M. 

T. B. M. M. 
W. fi. T. Encümeni 

Karar J\° 4 
Esas M 5j7 

Lira 
299 481 

1 102 756 
1 402 238 

1 1 134 482 
267 755 

K. 
70 
39 
09 
42 
67 

H. T. En. Reisi 
Bursa 

Esad Sagay 

M. M. 
Van 

Hakkı Ungan 

Kâtib 
Ankara 

Rıfat Araz 

Üye Üye 
Balıkesir Muş 

M. Demir Hakkı Kdıçoğlu 



* 

/ • 

/ 



S. Sayısı: 37 
Tekaüd ve yetim aylıklarının muhasebei umumiye kanunu
nun 93 ncü maddesi hükmüne göre zaman geçmesi sure-
tile haktan düşüp düşmeyeceğine dair Divanı muhasebat 

encümeni mazbatası hakkında Maliye encümeni 
mazbatası (5/6) 

Di. M. encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. Muhasebat encümeni 

Karar No. 5 
Esas No. 5/6 

29 -XI-1934 

Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebat reisliğinden gönderilib 
encümenimizce gözden geçirilmekte olan birin
ci kânun 1933.- şubat 1934 üç aylık raporun bi
rinci fıkrasında: 

325 yılmda yapılmış olan eski askerî tekaüd 
kanunu ile 1683 sayılı yeni tekaüd kanununda 
arka arkaya iki yoklamada veya bunla
rın arasmda geçen müddet içinde ilmühaber ge
tirmeyenlerin aylıkları kesilib sonradan alacak
larını ve şahıslarını isbat ettiklerinde aylıkla
rının yeniden bağlanıb birikmişlerile beraber 
verileceği ve üç seneden fazla aramamazlığın 
ağır hastalık ve esirlik gibi elde olmayan sebeb-
lerden ileri geldiği bir mahkemece karara bağ
lanmadıkça arada geçen zaman için aylık veril
meyeceği hakkında hükümler var ise de bunlar 
verilmekte olan aylıklar sahiblerinin aramama
larından ve istememelerinden ötürü kesilen 
aylıklarının ne yolda yeniden bağlanıb verile
ceği hakkında olub aylık bağlanma işlerinin 
yapılmakta olduğu sıralarda sahiblerinin gay-
bolması veya işlerini araştırmamaları yüzünden 
henüz aylık verilmeğe başlanmaksızm kayidleri 
silinen aylıklar hakkında eski ve yeni kanun
larda bir hüküm olmadığı gibi yine 325 yılmda 
yapılmış olan eski mülkiye tekaüd kanununda 
ise her iki türlü aylıklar hakkmda hiç bir söz 
söylenmemiş olduğundan askerî mütekaidlerle 

bunların yetimlerinden aylık bağlanma işi bit
mekle beraber aylık verilmeğe başlanmadan 
aranmadığından ötürü kayidleri silinmiş olan
lar ile mülkî mütekaidlerle bunların yetimlerin
den gerek bağlanma işinden sonra ödenmeğe 
başlanmadan ve gerek ödenmeğe başlandıktan 
bir zaman sonra aranmadığı için kayidleri silin
miş olanlara yeniden bağlanacak aylıkların 
ödenmesinde unr»ımî hükümlere uyularak mu
hasebei umumiye kanununun 93 ncü madde
sine göre yeniden arama ve isteme halinde an
cak bu tarihten evvelki beş senelik aylıklarının, 
verilib daha evvelkilerinin; zaman geçmesi su-
retile haktan düşmüş olmasına mebni; verilme
mesi lâznngeleceği yazılıdır. Muhasebei umumi
ye kanununun 93 ncü maddesi mutlak ve umu
mî bir surette beş sene içinde aranmayan ve is
tenmeyen Devlet borclarmm artık istenmek 
hakkı kalmayacağım kabul etmiş olmasma göre 
zat maaşları hakkmda da Divanı muhasebatça 
düşünüldüğü gibi bu madde hükmüne göre mua
mele yapılması lâzımgelmekle beraber yine ayni 
kanunun 47 nci maddesine bu maaşlarm birik
mişlerinin bağlandıkları yıl bütçesinden verile
ceği hakkmda ayrı bir hüküm konması ile bun
ların zaman geçemsi noktasından haktan düş
me yoluna gidilmeksizin eski zamanlara aid 
olanlarının da verilmesinin istenilmiş olduğu 

ı 



hatıra gelmekte ve bunun için mesele encüme-
nimizce bir tefsir kongusu görülmektedir. 

Bu yoldan gidilerek işin kestirilmesi için 
dahilî nizamnamenin 124 ncü maddesi hükmün
ce bu mazbatamızın Maliye encümenine havale
si arzolunur. 
Di. M. En. Reisi M. M. Kâtib 

Niğde Kırşehir Yoz^ad 
Faik Hazım 

Aza 
Aksaray 

B. Nisari 
Aza, 

Giresun 
A. Şevket 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

Aza 
Ankara 

H. Denek 
Aza 

İstanbul 
HayrvMah 

Aza, 
Maraş 

Abdülkadir 

Aza 
Çankırı 

Rifat 
Aza 
İzmir 

Hüsnü 
Aza 

Samsun 
Ruseni 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Maliye encümeni 

Karar No. 16 
Esas No. 5/6 

8 -IV -1935 

Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebat encümenince tanzim olu-
nub Encümenimize tevdi buyurulan 29-X-1934 
tarihli ve 5 sayılı mazbatada; 1683 sayılı teka-
üd kanununda arka arkaya iki yoklamada veya 
bunların arasmda geçen müddet içinde ilmüha
ber getirmeyenlerin aylıkları kesilib sonradan 
alacaklarını ve şahsiyetlerini isbat ettiklerinde 
aylıklarının yeniden bağlanarak birikmişleri ile 
beraber verileceği ve üç seneden fazla bir müddet 
maaş aranılmamasmm ağır hastalık ve esirlik gi
bi eldeı olmayan sebeblerden ileri geldiği bir 
mahkemece bir karara bağlanmadıkça ara
da gegen zaman için aylık verilmeye
ceği hakkındaki hükümler varsa da bu hüküm
ler, verilmekte olan maaşların aranılmamasın-
dan ötürü kesilen aylıklar hakkında olub aylık 
bağlanma işlerinin yapılmakta olduğu sıralarda 
sahiblerinin kaybolması veya işlerini araştır
mamaları yüzünden henüz aylık bağlanmamış 
olan veya bağlanıb da zaman geçmesi sebebile 
kayidleri silinen aylıklar hakkında kanunlarda 
bir hüküm olmadığmdan Divanı muhasebatça 
bu hususta muhasebei umumiye kanununun 93 
ncü maddesinin tatbiki »düşünülmekte olduğu 
bildirilmiş ve meselenin tefsir mahiyetinde gö
rülerek dahilî nizamnamenin 124 ncü maddesi
ne tevfikan encümenimizce tetkik ve tefsirine 
lüzum gösterilmiştir. 

Mesele, encümenimizde düşünüldü ve 
konuşuldu. Tekaüd kanununun 61 nci mad

desi maaş tahsisinden sonra yoklama 
ilmühaberi vermeyenlerin ve üç sene 
zarfmda müracaat etmeyenlerin sonradan 
müracaatleri halinde maaşlarının ne gibi şartlar 
dairesinde yeniden tahsis olunabileceğini göster
mektedir. Kanunun bu maddesinde tediye yeri
ne iadeten tahsis tabiri kullanılmıştır. Çünkü: 
Muhasebei umumiye kanununun 47 nci mad
desi ile tekaüd maaşlarının tediyesi keyfiyeti 
tesbit edilerek bu maaşlar hakkında istisnaî 
bir hüküm konulmuştur. Muhasebei umumiye 
kanununun 63 ncü maddesinde bahsolunan dü
yun, bütçe tatbikatından tahakkuk etmiş olan 
düyundur ki, işbu 93 ncü madde hükmünün 
ancak bunlar hakkında tatbiki lâzımgelir. Ni
tekim muhasebei umumiye kanununun 92 nci 
maddesinde mütehakkak düyundan bahsedil
miştir. Muhasebei umumiye kanununun 93 ncü 
maddesinde de « Taallûk ettiği senei maliye
nin hitamı tarihinden itibaren beş sene zar
fmda ashabı tarafından meşru bir mazerete 
müstenid olmaksızın tahriren taleb ve takib 
olunmamaktan veya evrakı ibraz edilmemekten 
dolayı tediye olunamayan düyun müruru za
mana uğrayarak Devlet menfaatine sakıt olur » 
denilmektedir. 

Sorulan mesele ise, bütçe cihetinden henüz 
tahakkuk etmemiş bir hakkm ne suretle mü
ruru zamana uğramış olacağıdır. 

Tekaüd ve eytam ve eramil maaşlarmm 
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ne gibi ahvalde sukut edeceği de kanunun 47 
ve 53 ncü ve muvakkat 7 nci maddelerinde tas
rih edilmiştir. Hatta 56 ncı maddede kaybo
lanların yetimleri hakkmda bu kanun hüküm
lerinin tatbikini zaman kaydetmeyerek yalnız 
kayıblık kararının verilmiş olmasile takyid et
miştir. Tekaüd hak ve maaşlarının sukutu hak
kındaki maddeler tetkik edilirse görülür ki ce
zayı icap ettiren ahval hariç olmak üzere vazıı 
kanun yetim ve dulların yaşamalarını temin 
edebilecek bir hal olmadıkça aylıklarını kes
memiş, bazı ahvalde onlara ikramiye vermek 
suretile bu esastan ayrılmamıştır. 

Encümenimiz arzolunan taleblerden ötürü 
tekaüd kanununun bu açık hükümleri karşı
sında muhasebei umumiye kanununun 93 ncü 

maddesinin tatbiki suretile tekaüd, dul ve 
yetim haklarının tahsis muamelesi zamanında 
yapılmadığı vesilesile ıskatı caiz olmayacağı 
mütaleasmda bulunarak bu meseleyi tefsire 
muhtaç görmediğinden Büyük Heyetin tasvi
bine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
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