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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınmasına, 
Ankara şehri tmar müdürlüğünün 1931 malî yılı 

hesabı katisine dair kanun lâyihaları ile 
Müddeiumumi muavini Aziz hakkındaki mazbata 

kabul edildi. 
Büyük Millet Meclisi 1935 yılı nisan ayı hesabı 

hakkındaki mazbata okundu. 
1934 malî yılı muavezenei umumiye kanununa bağ

lı bütçelerde münakale yapılmasına, 
1934 malî yılı fktısad vekâleti bütçesinin 689 ncu 

faslına, 
Evkaf umum müdürlüğü 1934 malî yılı bütçesinde 

münakale yapılmasına, 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü

dürlüğü 1934 yılı bütçesile 
Havayolları Devlet işletme idaresinin 1934 malî 

yılı bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihaları kabul edildi. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında akid ve imza 
edilen ticarî itilâfname ile merbutatmda yapılacak tas
hihe, 

Türkiye ile Bulgaristan arasında akid ve imza edi
len ticarî itilâfname ve merbutları meriyet müddetle
rinin iki ay uzatılmasına, 

2 — HAVALE 
Lâyihalar 

1 — Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesinde kul
lanılacak uzmanlara dair kanun lâyihası (1/236) 
(Sıhhiye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Ağıllar kanununun birinci maddesini değiş
tiren 1948, sayılı kanunun 1 nci maddesinde yazılı müd
detin uzatılmasına dair kanun lâyihası (1/238) (Zi
raat encümenine) 

3 — Çubuk barajının teşcir ve tanzimine ve Kırk-
gözler kaynağından getirilecek suya aid masraf kar
şılığının ne suretle temin edileceğine dair kanun lâyi
hası (1/239) (Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

4 — İstanbul darülfünunu 1931 yılı son hesabı hak
kında kanun lâyihası (1/244) (Divanı muhasebat en
cümenine) 

5 — Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanuna bağlı (A) cetveline yapılacak ilâ
veye dair kanun lâyihası (1/245) (Bütçe encümenine) 

6 — Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile 
kaplıcalar tesisatı hakkındaki kanuna ek kanun lâyi
hası (1/240) (Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

7 — Tuz fiati hakkında kanun lâyihası (1/237) 
(Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenle
rine) 

8 — Türkiye Cümjhuriyetile Yugoslavya kırallığı 
arasında aktolunan adlî, medenî ve ticarî hususlarda 
karşılıklı münasebetlere dair olan mukavelenin tasdi-
kına dair kanun lâyihası (1/241) (Hariciye ve Ad
liye encümenlerine) 

I Türkiye ile İtalya arasında akid ve imza edilen ti
caret mukavelesile tediyatm tanzimine dair olan iti-

ı lâfname ve merbutları meriyet müddetinin dokuz ay 
uzatılmasına, 

Katî ticaret muahedesi akti için müzakereye bas-
ı lanmış ve başlanacak Devletlerle muvakkat ticarî 

itilâfnameler akti hakkındaki kanunla verilen salâhi-
I yet müddetinin üç yıl uzatılmasına, 

Tahlisiye umum müdürlüğü memurları maaşları 
hakkındaki kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılma
sına, 

Ordu zabıtan heyetine mahsus terfi knununun 
birinci maddesinin (A) fıkrasile 11 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihalarının birinci muza" 

j kereleri yapıldı. 
I Tayyare cemiyeti tarafından Millî Müdafaa ve

kâletine teberru edilen paraların sureti sarfına dair 
olan kanuna bazı maddeler eklenmesine, 

Ulusal bayram ve tatillere dair kanun lâyihaları 
da müzakere ve kabul edildikten sonra perşembe günü 
toplanılmak üzere inikad bitirildi. 

I Başkanvekili Kâtib Kâtib 
I Tevfik Fikret Sılay Kütahya Çoruh 
I Naşid Hakkı Uluğ Ali Zırh 

EDİLEN EVRAK 
| 9 — Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya kırallığı 
I arasında aktedilen iadei mücrimin mukavelesinin tas-
j dikına dair kanun lâyihası (1/242) (Hariciye ve Ad

liye encümenlerine) 
10 — Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya kırallığı 

I arasında aktolunan ikamet mukavelenameesinin tas-
| diki hakkında kanun lâyihası (1/243) (Hariciye en

cümenine) 
Mazbatalar 

11 — Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesinde 
kullanılacak yabancı uzmanlara dair kanun lâyihası 
ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/236) (Ruznameye) 

12 — Aydın demiryollarının satın alınmasına dair 
olan mukavelenin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/209) (Ruz
nameye) 

j 13 — Dahiliye memurları kanununun 2 nci mad
desini değiştiren 2429 sayılı kanunun 1 nci maddeesi-
ni değiştiren kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni maz
batası (1/171) (Ruznameye) 

14 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
I umum müdürlüğü 1935 yılı bütçesi hakkında kanun lâ

yihası ve Bütçe encümeni mazbatassı (1/4) (Ruzna
meye) 

15 — Havayolları Devlet işletme idaresi 1935 yı
lı bütçesile Havayolları Devlet işletme idareesi teşki
lât kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 

I mezkûr kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
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lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası (1/6) (Ruz-
nameye) 

16 — Haziran : ağustos 1934 yılma aid raporun su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/15) 
(Ruznameye) 

17 — 2580 sayılı kanun hükmüne göre Sümer bank 
sermayesine yaıtrılacak 2 200 000 lira ile izmir ve 
Samsun belediyelerine kefaletten ötürü ödenmesi lâ-
zımgelen 584 045 liranın 1934 yılı bütçesinden mah
subu hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/150) (Ruznameye) 

18 — İstanbul liman işleri umum müdürlüğü 1935 
yıh bütçesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/214) (Ruznameye) 
19 — İzmir liman işleri umum müdürlüğü 1935 

yılı bütçesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/199) (Ruznameye) 

20 — Küçükyozgad barut ve Silâhtarağa fişek 
fabrikaları müstahdemlerinin Askerî fabrikalar umum 
müdürlüğü kadrosuna ilâvesine dair kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/234) (Ruznameye) 

21 — Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazi
feleri hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/62) (Ruzname
ye) 

22 — Tuz fiatı hakkında kanun lâyihası ve Güm
rük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/237) (Ruznameye) 

23 — Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti arasında 
aktolunan emniyet, bitaraflık ve iktisadî emek bera
berliği muahedenamesinin tasdikına dair kanun lâyi
hası ve Hariciye ve İktısad encümenleri mazbataları 
(1/70) (Ruznameye) 

24 — Türkiye Cumhuriyet merkez bankası hakkın-
dai kanunun 2315 sayılı kanunla değiştirilen 40 ncı 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve İktısad, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/183) (Ruz
nameye) 

25 — Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve 
sergilerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/216) (Ruznameye) 

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

BAŞKAN — Hasan Saka 
KÂTlBLER : Naşid Uluğ (Kütahya), Sabiha Gökçül (Balıkesir). 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM UNSAL 

(İsparta) — Gelen evrakın içerisinde 1935 sene
sine aid olub tasdiki lâzımgelen bazı dairelerin 
bütçeleri, sonra malî senenin son günü olmak 
itibarile 1934 senesine aid bazı kanun lâyihaları 
var. Bunlar, gelen evrakın 11,14, 15, 17, 18, 19, 
20, 24, 25 numaralarmdadrr. Ayrıca gelen evra
kın 12 nci numarasında, Aydm demiryollarının 
satm alınmasına dair mukavelenin tasdiki hak

kında bir kanun var. Ondan sonra 22 numarada 
tuz kanunu var. Bunların da bu gün ruzname
ye alınarak müzakeresini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Bütçe encümeninin ruznameye 
alınarak müzakeresini istediği kanunlar var. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Ne kanunları? 
BAŞKAN — Bir çok kanunlar. 
Bunların ruznameye alınarak müzakeresini 

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

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 —- Büyük Millet Meclisi muhasebesi eşhas 

borçları hakkında Meclis hesaplarının tetkiki en
cümeni mazbatası (5/13) [1] 

BAŞKAN — I t t i l â hâsı l o lmuştur . 
2 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1935 

yılı bütçesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/2) [2] 

[1] 136 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 117 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Yurdumu
zun mesaisinin en çoğu ziraate, çiftçiliğe istinad 
ettiği için enstitü bütçesi üzerinde Heyeti Celi-
lenizin çok alâka göstereceği pek tabiidir. Şim
diye kadar ziraat tahsilimiz, amelî olmaktan 
uzak kalmış, tatbikat sahası çok dar tutulduğun
dan mıdır, yoksa bu hususta fazla çalışmadık 
ondan mı dır, bir türlü ziraatçilerimizi toprak 
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üzerinde çalışmaya götüremiyoruz. Kıymetli ve
kilimizin, ziraat işlerinde bu nokta üzerinde bil
hassa nazurı dikkatelerini celbetmek isterini. 

Bir misal getireceğim arkadaşlar; Ankara, 
vilâyetken, daha cumhuriyet idaresi burada te
essüs etmezden evvel burada bir ziraat mekte
bi tesis edilmişti. Geçiören yolu üzerinde, siz 
de görmüşsünüzdür. Yanı başında bir köy var. 
(Kalaba sesleri). işte o Kalaba köyünün vaziyeti 
ile Ziraat mektebinin vaziyeti yanyana getirilir, 
tetkik edilirse arzetmek istediğim nokta daha 
çok tavazzuh eder. Şimdi ziraat mektebinin, ya
nı başında bulunan bu köyü ve diğer köyleri 
zorla kendilerile alâkadar ettirilmesi lâzımgelir-
di, demekten kasdim vardır. Çünkü bunlarm 
esas işi, köylerle alâkadar olmak ve onları fennî 
yola sevketmek, mektep bunları zorla alâkadar 
ederek onları çiftçilikte inkişafa teşvik etmesi 
icap ederdi. îşte arkadaşlar, bizim en büyük 
noksanımız buradadır. Çalışırız, fakat etrafımız-
dakileri istifade ettirmesini bilmeyiz. Mekteb 
yine yerinde; köy de yerinde, fakat yavaş ya
vaş kaybolmaktadır. Halbuki burası, Ankara 
merkez olduğu için bu köyün çiftçilikte daha 
zengin olması lâzımgelirdi. Biraz ikaz edilseydi, 
onun için orada yanı başında bulunan müesse
senin biraz mesuliyete girmesi mecburiyeti var
dır. 

Bizim ziraatcilerimizi yalnız okumak ve tah
sil etmek kasdile okutmamalıdır. Kendilerinden 
istediğimiz bir kütle vardır. Ona çiftçi diyoruz. 
O çiftçileri okuduklarından istifade ettirmek ga-
yesile okuyup o sahaya atılmaları lâzımdır. Vi
lâyetlerde ziraat teşkilâtımız vardır. Mektubî 
kalemi, vilâyet tahrirat kalemi ne ile meşgulse, 
ziraat dairesi, ziraat müdürlüğü de ayni şeyle 
meşguldür. Bunu bu gün için söylemiyorum. 
Eskidenberi geliyor. Bu dairelerimizi de top
rak üzerine çıkarmak zarureti vardır. 

Enstitüde bu güne kadar takib ettiğimiz şe
yi takib ederse, müessesede okuyup çıktıktan 
sonra tahrirat kâtibliği yapmak için adam ye- l 
tiştiriyorsa istediğimiz inkişaf ve terakkiyi göre
meyiz. Enstitüler açılmıştır. Fakat memleketin 
muhtelif yerlerindeki mahsullerin daha mükem
mel surette yetiştirilmeleri üzerinde tetkikat ya- | 
pılacak istasyonlar açılmış mıdır? Izmirde 
üzüm, incir, tütün gibi bir çok kıymetli mahsul
lerimiz yetişir ve ihraç edilir. Halbuki orada or
ta mekteb vardır. O müessese, oradaki iktisadî 
ve ziraî malûmatı veremez. Halbuki o müessese, | 
buradaki enstitünün, iklimin mahsulleri üzerin
de tetkikat istasyonu haline getirilebilir. Ke
za Anadolunun muhtelif yerlerinde yetişen mah
suller üzerinde amelî şekilde mütehassıs yetişti
recek mektepleri, müesseseleri açmak ve oralar
dan adam yetiştirmek zarureti vardır. 

Bir noktayı da Vekil arkadaşımızdan öğren- | 
mek isterim. Erkânı harbiye, baytarî tahsil üze
rinde müessesenin nazarı dikkatmı celbetmiş, 

tahsilin zayıflığından şikâyet etmiş. işittiğimin 
bu söz doğru mudur, hakikaten böyle bir şey var 
mıdır? 

İkinci bir şey daha işittik, Enstitüde profe
sörlere verilen tercümanların fen ile, ilimle alâ
kası yokmuş. Yalnız bildikleri lisan olduğu için 
ilmî kısımları lâyikile kavrayamryorlar ve ta
lebe tercümelerden bir şey anlayamıyorlarmış. 
Kurultaydan giden arkadaşlardan almanca bilen
lerden bir kaçı enstitüyü gezerlerken bazı ter
cümanların yanlış tercüme ettiklerini işitmişler, 
söylediler. Bu husus hakkında da Vekil arka
daşımızın nazarı dikkatini celbedeceğim. Bil
hassa bu kıymetli müesseseye tahsisatını verir
ken onun memlekete çok yüksek verimler ver
mesi üzerinde de vekil arkadaşımın düşündükle
rini dinlemek isterim. 

GENERAL AHMUD YAZGAN (ürfa) — 
Dünya baytar mekteplerinin en yüksekleri mem
leketimizde kurulmuştur. Avusturya, Almanya, 
Danimarka, Belçika, Fransa mektepleri birer 
birer tetkik edilmiş ve bizim bu yeni yaptırdı
ğımız, onlardan daha yüksek olduğu anlaşılmış
t ı^ Bir kere binası fevkalâde mükemmeldir. 
Alâtı, edevatı da günden güne tekâmül etmek
tedir. Yalnız bu müesseseden çıkan baytarla
rımızın memlekete daha faydalı olarak yetişti
rilmelerini sayın vekilin büyük himmetlerinden 
beklerim. 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS ERKMEN (Kü
tahya) — Rasıh arkadaşımız ziraî teşkilâtımıza 
bilgiyi ve ilmi tatbikat olarak köye ve köylüye 
kadar götürülmesine temas ettiler. Bu münase
betle ziraat teşkilâtının çalışması hakkmda ben
den izahat istediler. 

Arkadaşlarım; ziraat teşkilâtı hakkmda büt
çe müzakereleri esnasında muhtelif vesilelerle 
malûmat vermiştim. Bu teşkilât tam değil, nok
sandır. Kabahati hiç bir memur arkadaşıma 
yüklemeden söyleyebilirim ki teşkilâtımız, kâfi 
eleman ve vesaitle teçhiz edilmemiş; köye ve 
köylüye gidebilmek için kâfi derecede teşkilât-
landırılmamıştır. Onun için Ziraat vekâleti yap
mış olduğu programda bunu ön sıraya almış; 
doğrudan doğruya masa başmda kırtasî işlerle 
kalmıyarak bilgilerini köye ve köylüye götür
mek ve yaymağı esas ittihaz etmiştir. Fakat 
bütün şümul ve icabatı köye ve köylüye doğru 
inmek meselesi bir program ve eleman mesele
sidir. Bu program her hangi bir mıntakada ya
pılmış olan teşkilât vazife olmak üzere masa ba
şında kalmayacak, masadan tarlaya intikal 
edecektir. Bu suretle teşkilâta dahil olanlar 
bütün kafalarındaki bilgileri köye ve köylüye 
götüreceklerdir. Onun için teşkilâtı şu suretle 
yapmağı düşünüyoruz. Yekdiğerine ziraî şart 
ve icablara uygun olan vilâyetlerin bir mıntaka 
halinde toplamak; bu mıntaka ziraat bakımın
dan muhtaç olduğu ne gibi şubeler varsa bura-
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lara mütehassıslar göndermek; kazalara da şa
mil olmak üzere yalnız nazarî değil çalışacakla
rı sahada bütün pratik malûmatı haiz olan ar
kadaşlarımız filiyat sahasma geçerek çalıştırmak
tır. Bu suretle yapmış olduğumuz bir programda 
meselâ Ankarada 70, 80 kadar yetişmiş ve ye
tiştirilecek pratik arkadaşlarımız bulunacak
lardır. Bütün tedbirlerde, bütün programlarda 
pratike, tatbikata en fazla önem vermişizdir, ve 
hatta Tâli ziraat mekteblerine yaptığım bir ta
mimde ve programda demişimdir ki, talebe az 
bilsin, öz bilsin. Ayrıca hocalara da vermiş ol
duğum talimatta gösteremiyeceğiniz, yaptıramı-
yacağınız bir şeyi hatta talebeye belletmeyiniz 
demişimdir. Bu noktai nazardan Hasın arkada
şımın dediği gibi köye ve köylüye doğru inmek 

meselesi para ve çok elemana muhtaç olduğu halde 
Ziraat vekâletinin en ziyade önem vermiş oldu
ğu bir mesele halinde tamamile derpiş edilmiş
tir. önümüzdeki sene teşkilâtını yaptığımız za
man bütçede size etraflı izahat vereceğim. Ent-
titünün büyük vazifeleri vardır: Memleket
te ziraat ilmini yaymak, kurumak, bel
letmek, memleket ziraat bilgisinden bütün 
ziraat şubelerinde memleketimizin iklimi
ne, toprağına, iktisadî ve ziraî bütün şart 
ve icablara en uygun gelen tedbirleri, en uygun 
gelen yolları bilen, gösteren ve bildiren bir bil
giyi anlıyorum. Bu ancak memleketimizi bu ba
kımlardan tanımış ve kavramış olmakla olabilir. 
Arkadaşımdan rica ederim. Enstitüye gelsin
ler, orada göreceklerdir ki memleketin her ta
rafından gelmiş olan elemanlar üzerinde lâyik 
olan ehemmiyet verilmektedir. Bunlar memle
kette bilgiyi kurmak için büyük mesai sar-

fetmektedirler. Burayı gezen arkadaşlarını zan
nederim ki bu ciheti takdir ederler. Arkada
şım Erkânı harbiye ile zeoteknik ve baytarı 
şubeler için aramızda bir konuşma mevzuun-
dan bahsettiler. Hakikaten doğrudur. Bazı bay-
tarî tedrisatın şekli ve sureti tatbiki etrafında 
aramızda bir konuşma mevzuu oldu. Fakat bu 
nihayet teknik ve ilmî sahaya aid bir konuş
madır. Bundan başka bir şeye muttali deği
lim. Rasih arkadaşım asistan meselesi üzerinde 
durdular, 

Arkadaşlar, profesörlerin yanında çalışan 
bu arkadaşlar burada yüksek tahsillerini bi
tirdikten sonra çoğu Avrupada ihtisas yapmış 
ve hatta doktora vermiş olanlardır. Bu arka
daşlar, bu yeni ilmî teşkilâtı yapmadan evvel 
bu gibi müesseselerde hoca, profesör olarak kul
lanılıyordu. Şimdi baş asistan olarak ve doçent 
olarak çalışmaktadırlar. 22 enstitü içerisinde 
67 dane baş asistan, asistan ve şef olmak üze
re arkadaşlarımız çalışmaktadır. Bunların % 
95 i bu suretle kendi şubesinde, kendi bıran-
şmda çalışmış olan arkadaşlarımdrr. Bazı ens
titüler vardır ki; o da bir iki danedir. Onla
ra çalışmak için lâzmıgelen elemanları vere

memişizdir. Enstitüden yeni çıkacaklarla bu te
lâfi edilecektir. 

Arkadaşlarımın yanmda olması itibarile gi-
dib tetkik edebilirler. Ziraat enstitüsü kendisi
ne verilen yolda, vazifesinde katî adımlarla 
ilerlemekte ve kendisine tahmil etmiş olduğu 
ödevini iftihar ve kıvançla yapmaktadır (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur .Mad
delere geçilmesini reye koyuyorum. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü. 1935 malî yılı 
bütçe kanunu 

MADDE 1 — Ankara Yüksek ziraat enstitü
sü 1935 malî yılı masarifi için bağlı A işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 137 180 lira tahsi
sat verilmiştir. 

A - CETVELİ 
F. Lira 
1 Maaşlar ve ücretler 257 824 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 
2 Muvakkat tazminat 15 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 
3 Enstitü ve lâboratuvarlar levazım 

ve işletmeleri ve umumî masraflar 140 000 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
4 Yüksek Ziraat enstitüsü ve idare le

vazımı 92 990 
ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu 

faslın birinci maddesinde telifat ve neşriyat 
(30 000) lira deniyor. Aşağıda yine geliyor. 
Defatir ve evrakı matbua (1 500) lira. Zanne
derim bir de matbaası var. Şu halde bu matbaa 
neye yarar? Telifat ve neşriyat nedir Evrakı 
matbuaya niçin ayrıca para veriliyor? 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS ERKMEN (Kü
tahya) — Enstitünün dörd türlü neşriyatı var
dır. Birisi, lâboratuvarlarda bilhassa memleke
tin ekonomi noktasından, ziraî bakımından alâ
kadar olduğu meseleler üzerinden çalışmaların 
eserleridir ki, bunlar orijinal eserlerdir. Me
selâ Ankaranm flörü yapılmış, buğday üzerinde 
tetkik yapılmış, bilmem ne gölü üzerinde tetkik 
yapılmış, vebayı bakarî üzerinde tetkik yapıl
mış. Bunlar araştırmalardır. Orijinal eserler
dir. Bunlardan 7 kadarı neşredilmiştir. İkinci 
parti eserler halka öğüd olarak yazılmış kitap
lardır. 

Üçüncüsü, talebeye not olarak derslerini ta
kibe yarayacak kitaplardır. 

Dördüncüsü, bunun fevkinde talebenin her 
hangi bir tetkik ve tetebbu için lâzım olan büyük 
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eserlerdir. Bunlardan 25 kadar kitap yazılmış, 
7 si de tabedilmiştir. 

Neşriyat ve telifat, gerek kitab almak mese
lesi, gerek yalnız memleketimizde değil, diğer 
memleketlerin ilim âleminde dahi ehemmiyetle 
takib edilmiş olan kimselerin neşrettiği kitaplar 
dahi alınmaktadır. Evrak ve defatir ise resmî 
bir dairede kullanılan defterler ve sairedir. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Şu 
halde yapılan telifatın hakkı Enstitüye aittir. 
Bedeli oraya gider, varidat kısmına geçer, kim
se şahsen istifade edemez. 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS ERKMEN (Kü
tahya) — Telif ettiği için Maarifte de olduğu 
gibi tercüme edene tercüme hakkı olmak üzere 
bir para verilir. Fakat doğrudan doğruya Ens
titünün malidir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bir 
de mürettiphane ve mürettipler var? 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS ERKMEN (De
vamla) — Hayır, bir mürettib vardır. Orijinal 
eserlerin almancasmı da bastırryoruz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Mü
rettiphanesi var mı? 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS ERKMEN — 
Yoktur. 

ZİYA GEVHER ETİLİ — O halde mürettib 
nerede çalışıyor? 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS ERKMEN — Mü
rettiphanelerde çalıştırıyoruz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ — Anlayamadım. 
BAŞKAN — Paslı kabul edenler... Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
5 Talebe masrafları 126 177 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
6 Ecnebi mütehassıslar ve tercü

manlar 322 588 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

7 Stajiyer talebe 31 000 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . Kabul odilmiştir. 

8 788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 1 100 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

9 Mütekaidin, dul ve yetim maaş ve 
tahsisatları 1 100 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

10 Umumî masraflar karşılığı 65 500 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

11 inşaat ve tamirat 20 001 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
12 Borçlar 9 000 

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

13 Enstitü inşaatı için 2063 numara
lı kanunun şümulü dairesinde ta
hakkuk etmiş ve edecek masraflar 

I karşılığı 55 000 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi reyinize ko

yuyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ankara Yüksek ziraat ensti
tüsü 1935 malî yılı masarifine karşılık olan vari
dat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze-

| re 1 137 180 lira olarak tahmin edilmiştir. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı? Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Ankara Yüksek ziraat ensti
tüsü hakkındaki 2291 numaralı kanunun 27 nci 
maddesi mucibince 1935 malî yılı zarfında kul-

j lanılacak tedris heyeti kadrosu bağlı (C) işa
retli cetvelde ve talebe ile ücretli müstahdemler 
ve nakil vasıtaları kadrosu bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 4 — Masraf bütçesinin 6 nci ve 10 
ncu fasıllarından idaresi lâzım görülen hizmet-
metler için yapılacak kadrolar İcra Vekilleri 
Heyeti kararile tatbik olunur. 

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

MADDE 5 — Ankara Yüksek ziraat ensti
tüsüne 2005 sayılı kanunun 2 nci maddesine tev
fikan yerli ve ecnebi pansiyoner talebe dahi 
almır. 

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

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1935 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. Kutular gezdirilsin. Tensib ederse
niz bütçe ile alâkadar olan maddelere geçelim 
(Muvafık sesleri). 
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3 — Devlet demiryolları ve Umanları işletme 

umum müdürlüğü 1935 yılı bütçesi hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/4) 
[1] 

BAŞKAN — Devlet demiryolları ve liman
ları 1935 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? Söz olmadığına göre 
maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1935 malî yılı bütçe kanunu 
MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman

ları işletme umum müdürlüğünün 1935 malî yılı 
masrafı için merbut (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (20 200 000) lira tahsisat verilmiş
tir. 

A - Cetveli 
F. Lira 

5 150 720 

100 000 

1 Ücret ve yevmiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Harcırah 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 İdare teşkilâtına dahil memur ve 
müstahdemlere yardım 676 529 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Bu faslın 2 nci maddesinin sonuna ( İdareten 
açıkta kalanların tazminatı) cümlesi ilâve oluna
caktır. 

BAŞKAN — Faslın 2 nci maddesinin sonuna 
bu izahat ilâve edilecektir. Söz var mı? Fasıl 
bu suretle kabul edilmiştir. 
F. Lira 
4 îdare masrafları 793 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 İşletme masrafları 7 171 036 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
6 Mütenevvi masraflar 103 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
7 Borçlar 105 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
8 Tesisat ve tevsiat masrafları 964 600 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
9 Sigorta ücret ve sermayesi 40 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
10 Tekaüd, dul ve yetim maaşları 1 860 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
11 Mubayaa olunan hat ve limanların 

senelik faiz ve itfa karşılıkları 4 893 755 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 1715 numaralı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet merkez 
bankasına verilecek itfa karşılığı 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

[1] 132 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Umumî müdürlüğün 1935 malî 

yılı zarfında cibayet edeceği varidat merbut 
( B ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(20 200 000) lira tahmin edilmiştir. 

[B] CETVELİ 

F. 
1 Demiryolları işletme hasılatı 
2 Liman ve rıhtım hasılatı 
3 Sıhhat tevkifatı 
4 Mütenevvi hasılat 

Lira 
19 185 000 

850 000 
150 000 
15 000 

(İkinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme

yenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Umumî müdürlüğün 1935 malî 

yılı memur ve müstahdemleri ile nakil vasıtaları 
kadroları merbut (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SIRRI DAY (Trabzon) — (C) cetvelinde 
yapılacak bazı tashihler vardır. Müsaade buyu
rursanız arzedeceğim. 

41 nci sayıfada (Hareket müdürlüğü) fas
lında (Başmüfettiş) kelimesi vardır. Bu kelime
den sonraki de (Başmüfettiş) olacaktır. Yani 
iki başmüfettiş olacaktır. 

56 nci sayıfada (Hareket şakirtleri) ibaresi 
(İmtihanlı hareket şakirtleri) olarak düzeltile
cektir. 

69 ncu sayıfada, İzmir mağazası faslında, 
(Kalem âmiri) denildikten sonra parantez için
de (Memur) denilmektedir, bu kelime kalkacak
tır. 

BAŞKAN — Bu maddeyi bu tashihle kabul 
edenler... Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Umumî müdürlük tarafından 
işletilmekte olan demiryollar ve limanlar ve is
kelelerin ve maden ocaklarmm bütün varidat ve 
hasılatı bunlara mahsus kanun ve nizamnameler 
dairesinde tahsil olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı demiryolları 
için 1929 bütçesine merbut (C) işaretli tarife 
ahkâmı 1935 malî yılmda da tatbik olunur. Bu 
tarifede tadilât icrasma Nafıa vekili salâhiyet-
tardrr. 

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

MADDE 5 — İdarenin 1934 malî yılı varidat 
fazlalarından tahsisat kaydedilmeyen miktar, 
1935 malî yılı Havayolları Devlet işletme idaresi 
bütçesine yapılacak 500 000 liralık yardım ile 
Ankara istasyon binası, umumî idare binasının 
tevsii, Eskişehir vagon fabrikası ve Sivas atel-
yesi inşaatına sarfedilmek üzere 1935 bütçesinde 

— 335 — 



I : 32 30-5-1935 C : 1 
açılacak fasıllara tahsisat ve ayni zamanda irad 
kaydolunur. 

Bu tahsisat yukarıda yazılı işler için kâfi 
gelmediği takdirde 1935 bütçesinin ücret ve mas
raf fasıllarından yapılacak tasarruflarla tahak
kuk edecek varidat fazlalarından ödenmek üzere 
Nafıa vekili 1 500 000 liraya kadar istikraz ak-
tine ve Maliye vekili de bu istikraza kefalet et
meğe mezundur. 

1935 bütçesinin tasarrufları ile elde edile
cek varidat fazlaları dahi bu işler için açılacak 
fasıllara tahsisat olarak kayid ve sarfolunur. 

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

MADDE 6 — Bütçenin ücret ve masraf fa
sıllarından yapılacak tasarruflarla varidat faz
lalarından 5 nci maddede yazılı hizmetler ya
pıldıktan sonra bakiyesi karşılık tutularak 
Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa liman ve 
rıhtım şirketleri esham ve tahvilâtı mubayaa 
olunur. 

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

MADDE 7 — 1935 malî senesi muamelâtı 
nakdiyesinin tedviri ve 400 000 liraya kadar 
malzeme ve 600 000 liraya kadar kömür stokla
rı yapmak için umumî müdürlük 2 000 000 li
raya kadar kısa vadeli istikrazlar akdine ve ban
kalar nezdinde hesabı cari küşadına ve Mali
ye vekili de bu istikraza kefalet etmeğe mezun
dur. 

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

MADDE 8 — Devlet demiryolları ve liman
lan işletme idaresine aid binalarda kirasız ola
rak ikamet etmek hakkını haiz olan 
ve ikamet mahallerinde idareye aid bi
na bulunmaması veyahud bulunan bina
ların memuriyet dereceleri itibarile memur 
ve müstahdemlerin ikametlerine tahsisi idarenin 
zararını mucib olması cihetile kendilerine ev 
tahsisatı verilmesi icab edenler merbut (E) cet
velinde gösterilenlerden ibarettir. Aslî vazifesi 
(E) cetveline dahil olmadığı halde ilâvei va
zife veya vekâlet suretile bu cetvelde gösterilen 
vazifelerden birini deruhde eden memur ve 
müstahdemlere idare binaları müsaid olduğu 
takdirde ev tahsis olunur. Bu şekilde munzam 
vazife alanlara ev tahsis edilmemiş olsa bile ev 
tahsisatı verilmez. 

İkametgâha müstahak memur ve müstahdem
lere verilecek tahsisatın azamî haddi ayda 15 li
rayı geçemez. İdareye aid binaların müsaid ol
ması dolayısile bu cetvelde gösterilen memur ve 
müstahdemlerden gayrisinin ikametine tahsis 
olunacak binaların mukimlerinden Maliye ve Na
fıa vekillerince tensib olunan miktarda kira 
alınmasına devam olunur. Demiryollar ve li 
inanların resmî işlerine elverişli olan binalar işe 

tahsis olunur. İşte kullanılmayanlar kiraya ve
rilir. Bu madde hükmüne muhalif olan mevzu
at 1935 malî senesinde tatbik olunmaz. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Burada da bir tashih vardır. 

75 nci sayıfada, (E) cetvelinde 6 numaralı 
fıkrada « Eskişehir hastane hekimleri » vardır. 
Buraya (ve fabrika hekimleri) ilâve edilecektir. 

Ayni sayıfada 12 nci fıkrada (Tahmil ve tah
liye başmemurlan) tabiri vardır. Ondan sonra 
(ve ücurat kalem âmiri) tabiri konacaktır. 

BAŞKAN — Encümence teklif edilen tashi-
hatla birlikte maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Devlet demiryolları şebekesi 
üzerinde 1935 senesi zarfında ücretsiz veya ten
zilâtlı ücretle seyahat etmek salâhiyetini haiz 
olanlar merbut (D) işaretli cetvelde gösterilen
lerdir. Devlet demiryolları ve limanları umumî 
idaresinin teşkilât ve vazaifine dair 23 mayıs 
1927 tarih ve'1042 numaralı kanunun 24, 28, 30 
ve 34 ncü maddelerinin eşhas nakliyatına aid 
hükümlerile mezkûr kanunu muaddil 1 haziran 
1929 tarih ve 1483 numaralı kanunun 8 nci mad
desinin 2 nci fıkrası hükmü 1935 malî senesi zar
fında tatbik olunmaz. 

1042 numaralı kanunun 25 nci maddesile 21 
haziran 1930 tarih ve 9623 numaralı İcra Vekil
leri Heyeti kararnamesinin hükümleri bakidir. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Encümen
den bir sual soracağım. 1483 numaralı kanunun 
8 nci maddesinin ikinci fıkrası İcra Vekilleri 
Heyetine aid bir salâhiyeti tazammun eder. Bu
nun 1935 senesinde tatbik edilmemesi, Hükümet 
tarafından bir teklif neticesi midir, yoksa encü
mence yapılmış bir müzakere mahsulü müdür? 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Hükümetin teklifidir. 

TARIK US — Son fıkra, İcra Vekilleri He
yeti kararının meri olduğunu gösteriyor. 
Bu ifade, kanun taamülünce, ne dereceye kadar 
muvafıktır? İcra Vekilleri Heyeti kararı, ken
di salâhiyeti dahilinde alınmıştır ve bittabi hük
mü meri kalacaktır. Eğer bir hükmü kanuninin 
muhafazasına matuf ise ibareyi değiştirmek zan
nederim ki daha muvafık olur (Anlamadık, kür
süye sesleri). 

TARIK US — Teklif edilen maddenin so
nunda bir ibare var, bu ibare bir İcra Vekilleri 
Heyeti kararı hükmünün baki olduğunu söy
lüyor. İcra Vekilleri Heyeti kararı, zaten ken
dilerinde mevcud olan salâhiyetlere istinaden 
verilen bir karardır. Eğer maksad, o kararın 
istinad ettiği kanun hükmünün baki olduğunu 
söylemek ise ifadenin şeklini değiştirmek daha 
muvafık olur zannediyorum. 

BÜTÇE En. REİS VEKİLİ MÜKERREM 
UNSAL (İsparta) — İcra Vekillerine bu husus
ta karar almak salâhiyeti 1934 malî yılı bütçe 
kanunu ile verilmiştir. O kanun ise yarından 
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sonra keenlemyekündür. Şu halde salâhiyet 
vaziyeti, kalmamış bulunuyor. Çünkü 1934 malî 
senesi bütçe kanunundaki arzettiğim hüküm 31 
mayıstan sonra mürtefi olacaktır. Cumartesi 
mevkii meriyete girecek olan bu kanunun bu 
fıkrasile, 1934 bütçe kanunile almmış olan sa
lâhiyetin 1935 senesinde dahi tatbik edileceğine 
işaret edilmiştir. 

BAŞKAN — Şu halde salâhiyeti veren mad
denin hükmü bakidir, demelidir. 

BÜTÇE En. REÎS VEKİLİ MÜKERREM 
UNSAL — Kanaatimizce bu fıkra, maksadı te
min eder. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
9 ncu maddeyi reyinize koyuyorum. Kabul 

edenler . . . Etmeyenler . , . Kabul edilmiştir. 
MADDE 10 — Devlet demiryolları ve liman

lan işletme umumî idaresinin teşkilât ve vezai-
fine dair olan 1042 numaralı kanunu muaddil 
1483 numaralı kanunun 8 nci maddesinin birin
ci fıkrasına tevfikan idare encümenince verile
cek muvakkat müsaadenamenin adedi 500 ü 
geçemez. 

TARIK US (Giresun) — Bir sual. 
Birinci fıkra, zannediyorum ki daha çok, ba-

sm mensublarmm vazifelerini kolaylaştırmak 
için verilmekte olan permilere taallûk eder. O 
fıkrada iki hüküm var; bildiğime göre. Birincisi, 
ücretsiz verilen müsaadenameler, birisi de nı
sıf ücretle verilen müsaadenamelerdir. Her iki 
noktadan verilecek müsaadenamelerin miktarı
nın tahdidi o kanunla o zaman Devlet demiryol
larında müteşekkil encümene bırakılmıştır. Bu 
madde şimdi ücretsiz müsaadenameler mikta
rını tahdid ederek bu kısma aid olan miktarın 
tahdidini Meclise yaptırmış oluyor; anladığıma 
göre. 

Beri tarafta nısıf ücretli müsaadename vermek 
salâhiyeti yine o encümende kalacaktır. Öyle 
anhyoruz. Doğru mudur? 
NAFIA V. ALİ ÇETİNKAYA (Afyon Karahi-

sar) — Efendim, muhtelif suretlerle buyurduk
ları bu permiyi sarfetmek lüzumu görülmekte
dir. Onun için burada nısıf ücreti mevzubahs 
etmeyerek doğrudan doğruya bu müsaadeyi ka
nun dahilinde alıyorum. Bunlar matbuata veri
lebilir, bazı hariçten gelecek ecnebi bir gaze
teciye, Hariciyenin, Hükümetin iüzum göster
diği kimselere bir çok vaziyetlere, sarf edilmek 
üzere mahdud miktarda bu müsaadeyi almakta 
bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Onuncu maddeyi reye koy uy o 
runı. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabl edil 
mistir. 

MADDE 11 — İdarenin Eskişehirdeki aile 
mektebi 1935 malî senesi zarfmda da Türk 
Maarif cemiyeti tarafından idare edilir. İdare 
tarafından mektebe gönderilecek talebenin iaşe, 
ibate, ilbas ve tedrisleri için cemiyete maktu-

an 25 000 lira verilir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 

var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Aşağıda gösterilen fıkralarda 
yazılı hizmetlerden her birinin senesi bütçesi
ne konulan tahsisatı kâfi gelmediği takdirde 
ilâveten sarfma lüzum gömülecek miktarı tedi
yeye umumî müdürlük mezundur. Bu suretle 
husule gelecek tahsisat farkı hesabı katide ay
rıca gösterilir: 

A - Tahmil ve tahliye işleri; 
B - Mahkeme masrafları ve aidat; 
C - Semplon ekspresi açjğmdan Türkiye his

sesi ; 
D - Reddiyat ve bilet satışı aidatı; 
E - Irad getiren emlâk vergileri; 
F - Tekaüd, dul ve yetim maaşları; 
G - Mubayaa olunan hat ve limanlar senelik 

faiz ve itfa karşılıkları; 
! H - Memur ve müstahdemler talimatnamesi

ne tevfikan yapılacak sıhhî yardımlar. 
HAKKI TARIK US (Giresun) — Efendim, 

bu madde dolayısile bir nokta üzerinde ricada 
bulunmak istiyorum. Semplon ekspresi dolayı
sile açık, mevzubahs oluyor. Bizim gördüğü
müze göre bu hat en çok işleyen, en çok iş 
yapan hattır. Acaba bunlarm vaziyetini anla
yabilir miyiz? Yemek ücretleri bu vagonlarda 
emsaline nisbetle çok yüksek görülmektedir. 
Acaba bunlarm bir dereceye kadar mutedil ve 
makul bir hadde inmesine imkân yok mudur? 
NAFIA V. ALİ ÇETİNKAYA (Afyon Karahi-

sar) — Yataklı vagon servisi, vaktile 6 - 7 se
ne evvel memleketin ecnebilere seyahat imkâ
nı verdiği sıralarda, Behiç Bey zamanında 
bir mukaveleye raptedilmişti. Son zaman
da biz bu mukaveleyi uzun uzadıya tet
kik ederek bazı esaslı noksanlara tesadüf 
ettik. Bilhassa vagonlar m ahşab olması 
meselesi. Biz bunun ahşap olmaması üzerinde 
ısrar ettik. Belki de nazarı dikkatinizi celbet-
miştir. Vagonlar çelik olarak yenilenmektedir. 
Bir kaç tanesi gelmiştir. Bir kaç tanesi gelmek 
üzeredir. 

Yemek meselesi üzerinde tetkikat yaptık. 
Haddi lâzımında bulduk. Tetkikatımız netice
sinde; 160 kuruş kadar bir paradır, evvelki 

! vaziyetten indirmişlerdir, bunun mutedil bir 
i fiat olduğuna kani olduk, servisleri ve sairesi 

itibarile. Yine bu noktai nazardan bir açık olur
sa beynelmilel zaruret itibarile bu açığı Devlet 
demiryolları üzerine almak mecburiyetinde ka-
lryor. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

i MADDE 13 — Devlet demiryolları ve liman-
i lan işletme umumî idaresi inşaat, balast, tra-
I vers, malzemei fersiye, muharrik ve mütehar-
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rik edevat, kömür, kereste, demir köprüler ve I 
aksami ile, tahmil ve tahliye işlerin senesi 
bütçesindeki tahsisatın nısfını tecavüz etmemek 
sartile âti seneye şamil taahhüdat icrasına me
zundur. 

BAŞKAN — 13 ncü maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Devlet demiryolları memur 
ve müstahdemleri için Nafıa vekâletince tas
dik edifeıiş memur ve müstahdemler talimat
namesi hududu dahilinde kalmak sartile haftada 
beşer küoyu geçmemek üzere getirtilecek erzak 
ve eşya dle senede 1000 kiloya münhasır olmak 
üzere getirtilecek mahrukat meccanen naklolu
nur. 

Z AŞK AN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — 1934 malî yılı başından itiba
ren Ankaraya nakledilen memur ve müstahdem
lere verilmesi gerekli olan Ankara pahalılık 
zammı karşılığı ücret tertiplerinden yapılacak 
tasarruflardan verilir. 

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

MADDE 16 — Devlet demiryolları şebekeye 
mücavir şehir ve kasabalarla istasyonları ara
sında otobüs ve kamyon servisleri yapmağa me- [ 
zundur. I 

BAŞKAN — 16. ncı maddeyi kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — 1932 malî senesi bütçe kanu
nunun 6, 8 ve 10 ncu maddelerile 1934 malî se
nesi bütçe kanununun 13,14 ncü maddeleri hük
mü 1935 malî senesinde de meridir. 

BAŞKAN —17 nci maddeyi kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanun 1 haziran 1935 ta
rihinden muteberdir. | 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

4 — Havayolları Devlet işletme idaresi 1935 
yılı bütçesile Havayolları Devlet işletme idaresi 
teşkilât kanununun bazı maddelerinin değiştiril- \ 
meşine ve mezkûr kanuna bazı maddeler eklen- I 
meşine dair kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/6) [1] 

BAŞKAN — Burada iki lâyiha vardır. Bun-

[İJ 141 sayılı bamıayazı zabtın sonundadır. 

I lardan birisi, Havayolları kanun lâyihası ve di
ğeri, bunun bütçesidir. Bunlar, biraz evvel ruz-
nameye alıb müzakere edilmesine karar verdi
ğimiz maddelerdendir. 

Birincisinin heyeti umumiyesi üzerinde söz 
açıktır. 

Söz isteyen olmadığına göre maddelere ge
çilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Havayolları Devlet işletme idaresi teşkilâtı 
I hakkındaki 2186 sayılı kanunun bazı maddele

rinin değiştirilmesine ve kanuna yeniden bazı 
maddeler ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — Havayolları Devlet işletme ida
resi teşkilâtı hakkındaki 20-5-1933 tarih ve 
2186 sayılı kanunun 1, 2, 3, 5, ve 6 ncı madde
leri aşağıda gösterildiği şekilde tadil edilmiştir 

MUADDEL MADDE 1 — Türkiyede hava
yolları tesis etmek ve bu yollar üzerinde nakli
yat yapmak için Nafıa vekilliğine bağlı ve hük
mî şahsiyeti haiz (Havayolları Devlet işletme 
idaresi) namile hususî bir idare teşkil edilmiştir. 

HAKKI TARIK ÜS (Giresun) — Hava pos
talan hâkkmda biraz tenvir ederlerse memnun 
kalırız. 

NAFIA VEKtLÎ ALÎ ÇETÎNKAYA — Si
vil tayyare hizmeti, memleketin muhtelif isti
kametlerinde seyahat edebilmek imkânını ver
mek için ötedenberi Hükümetçe teşebbüsatta 
bulunulmuştur. Fakat bir kaç senedenberi bu 
iş maalesef ileri gitmemiştir. Halbuki biliyor
sunuz, bütün dünyada sivil tayyarecilik mese
lesi çok ileri gitmiştir. Bir defa günün vesaiti 
nakliyesi sırasına girmiştir. Uzun mesafelere 
postaları nakletmektedir. Memleketimizin böy
le bir hizmette gecikmiş ve zamanmı kaybe
derek buna yetişememiş olması, büyük bir zi
yadır. Bu gün Hükümet; bilhassa Başvekil, 
buna lâyık olduğu ehemmiyeti vermektedir. Bu 
iş, ötedenberi Millî Müdafaa tarafından tedvir 
olunuyordu. Kendileri yeni bir faaliyet imkâ
nı aradı ve bu işi Devlet demiryollarına tevdi et
mek istedi. Biz de o kadar ihtisasımız olmadı
ğı halde kabul ettik ve bu hususta icab eden 
teşebbüsatta bulunacağız. Bunun tahsisatı büt
çede olmadığı için Devlet demiryolları, kazan
cından 500 000 lira buna ayırdı. Şahsiyeti hük-
miyeyi haiz bir müdüriyeti umumiye tarafından 
tedvir olunması teklifinde bulunduk. Devlet 
demiryolları bu suretle bu işi üzerine almış bu
lunuyor. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — înşaallah muvaf
fak olur. 

İSMET EKER (Çorum) — Bir sual sormak 
istiyorum 

Hava yolları bütçesinin masrafı, bütçede 
I 600 000 liradır. Varidat olarak 100 000 lira 
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konmuş, 500 000, lirası da Devlet demiryolları 
bütçesinden yardım olarak konmuştur. Binaen
aleyh, teessüs devresi olmak itibarile yardıma 
ihtiyacı vardır. Fakat mütemadiyen bu idare, bu 
parayı Devlet demiryolları bütçesinden alacak-
mıdır? 

NAFIA VEKİLİ ALİ ÇETÎNKAYA (Afyon) 
— Bunun hakkında katî bir şey söyleyemem. 
Çünkü bunu zaman gösterecektir. 

BAŞKAN — İki bütçeye rey vermeyen varsa 
reylerini versinler ... Rey toplama muamelesi bit-. 
mistir. 

Birinci madde hakkında başka söz yoktur. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Muaddel birinci maddeyi reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 2 — İdare, Nafıa ve
killiğinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti
nin kararile tayin ve tebdil olunan bir müdür 
tarafından tedvir olunur. Merkezi Ankaradır. 

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

MUADDEL MADDE 3 — Hava yolları Dev
let işletme idaresi mülhak bütçe ile ve Nafıa 
Vekilliğinin murakabesi altında idare olunur. 
Varidatı, idarenin işletme hasılatı ile Devlet de
miryolları ve limanlan işletme idaresi bütçe
sinden yapılacak yardımdan terekküb eder. 

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

MUADDEL MADDE 5 — İdarenin hakikî 
ve hükmî şahıslarla akid ve muamelelerinde ve 
memur ve müstahdemlerile olan münasebetlerin
de umumî hükümler caridir. 

Bu idarenin bütün malları, eşya ve vasıtaları 
ve paraları Devlet malı hükmündedir. Eşhas ve 
eşya için idarece ve posta müraselâtı için posta, 
telgraf ve telefon idaresile müştereken tanzim 
edilecek nakliye tarifeleri Nafıa vekilliğinin tek
lifi ve İcra Vekilleri Heyetinin tasdikile katiyet 
kesbeder. ve yine bu yol üe tebdil ve tadil olu
nur. 

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

MUADDEL MADDE 6 — Havayolları Dev
let işletme idaresinin bütün tesisat ve vesaiti 
askerî fabrikalarda maliyet fiatile tamir ve ıs
lâh edilir ve müstacelen lüzum olacak yedek eş
ya, malzeme ve vesait askerî depo ve ambarlar
dan maliyet fiatile satılır. 

Askerî fabrikalar malzeme depolarından ma
liyet fiatile yaptırılacak tamirat ile almacak 
malzeme bedelleri mezkûr fabrika ve depolara 
usulü veçhile nakten verilir. 

BAŞKAN —- Kabul edenler ... Etmeyenler .,. 
Kabul edilmiştir. 

1935 C : 1 
MADDE 2 — Havayolları Devlet işletme idaj 

resinin bu gün elinde bulundurduğu bilûmum 
menkul ve gayrimenkul tesisat, alât ve edevat, 
demirbaş eşya ve müstehlik malzemesi ve mevcu
du muhafaza edilecektir. 

BAŞKAN — Kanunun ikinci maddesini ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Havayolları Devlet işletme 
idaresinin tayyarelerile memurları askerî mey
dan ve yardımcı meydanlarından ve nakil 
vasıtalarından ve fabrikalarından ve askerî 
tayyarelerle memurları da Havayolları Devlet 
işletme idaresinin meydan ve yardımcı mey-
danlarmdan ve nakil vasıtalarından karşılıklı 
istifade edeceklerdir. 

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

MADDE 4 — Havayolları Devlet işletme 
idaresi mevcud asker ve sivil meteoroloji ye ko
nuşma merkezlerinden karşılıklı istifade ede
cektir. 

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

MADDE 5 — Havayolları Devlet işletme 
idaresi teşkilâtı hakkındaki 2186 sayılı kanunun 
4 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

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

MADDE 6—Bu kanun 1 haziran 1935 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 7 —Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

Bütçesine geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 

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

Havayolları Devlet işletme idaresi 1935 malî 
yılı bütçe kanunu 

MADDE 1 — Havayolları Devlet işletme ida
resi 1935 malî yılı masrafları için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (600 000) liralık 
tahsisat verilmiştir. 

A - CETVELİ 
F, Lira 
1 Ücret ve gündelikler 103 540 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 İşletme masrafları 299 509 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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P. Lira 
3 İnşaat ve istimlâk masrafları 110 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 îdare masrafları 4 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 İstasyon inşaatı 76 520 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
6 Cumhuriyet merkez bankası hissesi 5 940 

BA#KAN — Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul eden

ler.., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — İdarenin 1935 malî yılı mas

raflarına karşılık olan varidat bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (600 000) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
1 İstanbul - Ankara, Diyarbekir ve 

sair kısımlardan 100 000 
2 Devlet demiryolları bütçesinden 

yardım 500 000 
(İkinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — İdarenin 1935 malî yılı müs

tahdemler ve nakil vasıtaları kadroları bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İdare tarafından işletilmekte 
olan tayyarelerin hasılatı buna mahsus kanun ve 
tarifeler dairesinde alınır. 

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

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1935 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Nafta ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın teşkilât kısmile bütçe kısmını açık 
reye koyuyorum. Reylerinizi veriniz. 

5 — İstanbul liman işleri U. M. 1935 yılı büt
çesi hakkmda 1/214 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

İSMET EKER (Çorum) — Arkadaşlar; bu 
bütçenin gerek Bütçe encümeni mazbatasına, 
gerek masraf ve kadro cetvellerine şöyle bir 

[1] 140 sayılı basmaymt zabtın sonundadır. 

yüzünden bakılınca bu bütçenin Bütçe encüme
nince iyice tetkikına zaman ve imkân bulunma
dığı anlaşılıyor. Bu yeni idarenin bütçesinde 
masraf bir milyon yüz küsur bin lira ve varidatı 
da o kadar tahmin edilmiştir. Binaenaleyh bu 
bir milyon yüz küsur bin liralık varidat ve 
masraflı bir idarenin 600 memur kadrosu ile 
idare edildiği gösterilmektedir. Yalnız muhase
be şubesinde 46 memur vardır. Bütçe encüme
ni, mazbatasında A ve B fıkralarile bazı tavsi
yelerde bulunmuştur. Bu mey anda, (C) cetveli
nin daha tasarruflu bir surette yapılmasını tav
siye ediyor. G-önül isterdi ki bu bütçeye; sarfa 
ve muameleye devam edilmesine bir kanun mad-
desile izin verelim. Bir taraftan da kadroları 
adam akıllı tetkik ederek bu yeni idarenin ta
sarruflu bir kadrosunu yapmış olalım. Bütçe en
cümeni ihtimalki kendine göre düşüncelerile bu 
yola girmemiş, bu senelik bütçeyi bazı tavsiye
lerle Heyeti Celilenize sevketmiştir. Bu kadro
ların hakikaten çok fazla olup olmadığına ka
naat hâsıl etmek için kadroya merbut vesika fi
lân yoktur. Yalnız sathî bir nazar, ifunu göster
mektedir ve Bütçe encümeni de mazbatasında 
bunu teyid etmiştir. Bütçe encümeninin mazba
tasında A, B fıkralarındaki tavsiyeler hakkın
da Maliye bakanımızın mütaleası nedir? Bu 
idarenin gelecek sene kadrosu da böyle mi ola
caktır, yoksa daha tasarruflu ve daha işliyen 
bir idare kadrosu tanzim edilerek bütçenin da
ha faydalı şekilde idare edilmesini temin ede
cek kararlan var mıdır? 

BÜTÇE En. NAMINA SADETTİN URAS 
(İstanbul) — 2521 numaralı kanun mucibince 

sermayesinin dörtte üçünden fazlası Hazineye aîd 
olan liman inhisar işlerinin Hazineye devri mu
amelesinin itmamı salâhiyeti Hükümete veril
miştir. Hükümet bu kanuna tevfikan İstanbul li
man inhisarı heyeti umumiyesini toplattırarak 
ekseriyeti temin etmesi dolayısüe bu idareyi tas
fiyeye sevketmiş ve elyevm tasfiye edilmekte 
bulunmuştur. Bu esnada vazifesini bittabi bıra
kamazdı. Muvakkat bir idareye tevdi etmek 
suretile vazifesini ifa etmekte iken İstanbul 
antrepolarının Hükümete devredilmesi üzerine 
bu idare teessüs etmiş ve muvakkat idarenin 
vazifesini de tasfiyede bulunan şirketin vesa
iti nakliyesinin icar edilmesi suretile elyevm 
mevcut Liman inhisarı idaresine verilmişti. Bu 
idarenin bütçesi ve geçirdiği safahat üzerinde 
encümende hayli tevakkuf edildi ve münakaşa 
edildi. Bu, mazbatamızda da tafsilen arzedil-
miştir. 

İsmet arkadaşımız kadronun çokluğundan 
bahsediyorlar. Bir defa mazbatamızda arzetti-
ğimiz üzere bu kadro yapılırken eski idarelere 
nazaran epeyce, hem memur miktarı itibarile, 
hem de maaş itibarile tasarruf edilmiştir. 

Bugün eski vaziyete nazaran 100 000 lira-
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lık bir tasarruf vardır. Bununla beraber ı 
henüz teessüs halinae bulunduğundan ve el-
yevm inKişaı etme* ıstidaumı gösterdiğinden 
önümüzdeki sene, daha tasarruf Kar nareıvet et
mesini ou ıdareaen ısceaiK ve ıaare ae ou va- | 
itte Dulundu. uıger mesaıl haKKinda maliye I 
baKanı İzahat verecektir. 

MALİYE V. FUAD A G R A L I ( Elâziz ) — 
Limanların tahmil ve tanlıye işlen haKKinda 
bütçe müzaKeresi münaseDetıle maruzatta bu
lunurken ifaae ettiğim veçıııie DU müessese 
Hazinenin de .iştira* hissesi oulunan şirKetıere 
tevdi edilmişti. Jt>u şirketin kar gayesi taKio et
mesi hissi nasıl olunca Devletçe DU mevzu üze-
rinde tevaüKuı edilmesi lazımgeıen bir husus 
olduğu nazarı mutaıeaya alınmıştır, üermaye- i 
sinin dördde üçü veya ondan lazıası nuKume- I 
te ıntiKal etmiş olan şırKetlerın tasüyesı ıgm 
ÜUKumete saıanıyet verilmesi yolunda geçen I 
sene ¥üKsek üeyetinizm kamu etmiş oidugu 
kanuna binaen, o sene 13 ağustosta tasııye Ka- I 
rarı verdiK, tasfiye heyeti teşkil ettiK. lasfıye | 
heyetinin aldığı Dlançoda - ismet arKadaşımızm j 
bansetmiş olduğu kusurlardan birisi de oudür - l 
Meclisi idare azalarının zimmetlerinde avans I 
olarak bazı paralar alınmış olduğu görüldü, j 
Memurlar da dahil olmak üzere bunun ye Kim a \ 
18 bin liradır. 9 000 ni meclisi idare azaları- ! 
nın, diğer nısfı da memurların zimmetmaeaır. 
Temas ettikleri noktanın birisi de budur. Bu ; 
paraların tahsiline teşebbüs etmişizdir, icabe- j 
denler hakkında takibatı kanuniye de dani bu- | 
lunulmaktadır. Binaenaleyh mütemadiyen tah- i 
sil içm uğraşılmaktadır. Tahsil olunacaktır. 

Kadro hakkındaki suale, encümen azası ar
kadaşımız arzı cevab ettiler. Yalnız bendeniz \ 
de şunu söyleyeyim ki, bu idarelerin ati sene
de, en ziyade mercii aslisi olan vekalete raptı 
hakkında bir lâyihai kanuniye derdesti tak- i 
dinidir. Binaenaleyh intikal devresi olmak iti- j 
barile maliye almış, bu günkü ihtiyaca göre i 
kadroları tesbit etmiş, arkadaşımın da izahı j 
veçhile tasarruflar yapmış ve âti için alınması ) 
lâzımgelen tedabiri de göz önünde bulundur- \ 
muştur. Âtide mercii aslisi olan İktısad vekâle- I 
tine bağlanacaktır. j 

İSMET EKER (Çorum) — Tasfiyenin gecik- j 
tirilmemesi tavsiyesi de var. jj 

MALİYE V. FUAD AĞRALI — Arzedeyim. j 
Tasfiyenin gecikmesi: İzmir tamamile bize in- | 
tikal ettiğinden dolayı kolayca ikmal edilmiş- | 
tir. Fakat burada 7 200 - 7 400 lira kadar bir j 
hisse bir şahsın elinde bulunmaktadır. Bu zat, j 
başa baş olarak bu hisseleri satmasını teklif et- .' 
tiğimiz halde muvafakat etmedi. Bunun için l 
ticaret kanunu mucibince bir sene tasfiyenin 
devamı icab etti. 13 ağustos 1935 tarihine ka
dar devam edecektir. Tasfiyenin bu gün bize 
baliği 6 - 7 bin liradan ibarettir. 13 ağustos 
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1935 te hitam bulacaktır. Şimdiye kadar tema
disinin sebebi budur . 

İSMET EKER (Çorum) — Pekâlâ. 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 

başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilme
sini reye ârzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Liman işleri umum müdürlüğü 1935 
malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1 — İstanbul Liman işleri umum 
müdürlüğü 1935 malî yılı masrafları için bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1138 189 . 
lira tahsisat verilmiştir. 

A - Cetveli 
F. Lira 
1 Kadroya dahil daimî memur ve 

müstahdemlerin aylık ücreti 528 780 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 İdare masrafları 84 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Mütenevvi masraflar 75 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Bütçeye dahü memurlar ve bunla
rın ailelerine verilecek tazminat ve 
ikramiyeler 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

5 Ecnebi mütehassısı 9 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Koruma sandığına yardım 21 539 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Hayır müesseselerine verilecek ia
neler 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Geçen sene borçları 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Rıhtım şirketi taksitleri 384 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Merkez bankası hissesi 11 270 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

( Birinci madde tekrar okundu ) 
BAŞKAN — Maddeyi reyinize ârzediyorum; 

Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — İstanbul Liman işleri umum 
müdürlüğü 1935 malî yılı masraflarına karşılık 
olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 1 139 521 ilara tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
F. l i ra 
1 İdarenin gördüğü hizmetlere karşı 

tarifelerine göre alacağı ücretler 
mecmuundan bunlara aid işletme 
masrafları çıktıktan sonra artan 
para 1 034 521 
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P. Lira 
2 Bina ve depo kiralan 100 000 
3 Türlü hasılat 5 000 

(ikinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — İdarenin daimî memur ve müs

tahdemleri kadrosu bağlı (0) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

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

MADDE 4 — İstanbul Liman şirketinin yeni 
idareye devri münasebetile 2521 sayılı kanun 
mucibince tanzim olunacak blânçosu en geç ida
renin 1936 bütçesile birlikte 1 mart 1936 tari
hine kadar Büyük Meclise arzolunur. 

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

Bundan evvelki kanuna rey vermeyenler rey
lerini versinler. Rey toplama muamelesi bitmiş
tir. 

MADDE 5 — Mefsuh rıhtım şirketinden ida
reye müdevver hususî emlâkin kiralanması, bun
ların vaziyeti mahsusalarma binaen 2490 numa
ralı kanun ahkâmma tâbi olmaksızın müdürler 
encümeni kararile umum müdür tarafından ya
pılır. 

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

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1935 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanun ahkâmmı icraya Ma
liye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini yazılı reye ar-
zediyorum. Kutular gezdirilsin. 

6 — İzmir liman işleri umum müdürlüğü 1935 
yılı bütresi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/199) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Bu idare de yeni 
teşkil edilen bir idaredir. Varidatı 350 000 li
ra. 1 nci faslın 1 nci maddesi ücretlerdir. Bun
lar meyanmda müdürü umumiye 600, muavinine 
350 lira maaş konmuştur. Halbuki arzettiğim 
gibi varidatı 350 000 liradır. Halbuki 40 - 45 
milyon liralık varidat temin eden İnhisarlar ida
resi müdürü umumisi de 600 lira alır. Keza bu 
nisbette mühim varidat temin eden Posta, tel-

[1] 143i sayılı basmayazı zabtın sommdadır, 

graf ve telefon müdürü umumisi de 600 lira alır. 
Bundan evvelki geçen bütçede 1 140 000 lira gi
bi bir varidat temin eden bir idare müdürü umu
misi de 600 lira alıyor. 350 000 liralık varidat 
temin eden müdürü umuminin maaşı da 600 li
radır. Buna nazarı dikkatinizi celbederim. Büt
çe encümeninde ben buna muarız kalmıştım. Fa
kat ekalliyette kaldığım için burada arzediyo-
rum. Bendenizin teklifim, müdürü umumiye 
400, muavinine de 200 lira verilmesidir. 

İSMET EKER (Çorum) — Bütçe encümeni, 
bu bütçenin mazbatasında bu idarenin kadrosu 
hakkında, İstanbul liman işleri hakkındaki tav
siyeyi yapmamıştır. Bunun kadrosunu muhik 
bulduğundan mı yapmamış, yoksa İstanbul li
manındaki tavsiye ile mi iktifa etmiştir. Kad
rosunda 240 memur vardır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Içözün bahsettikleri müdürü umu
mî veya kadro meselesi üzerinde encümende de 
uzun uzadıya durmuştur. 

Filhakika dendi ki, İzmir limanından 300 bin 
lira, Istanbkuldan bir milyon küsur lira alınır
ken neden bunların müdürü umumilerine ayni 
para verilsin. Yahud bunun yerine fazla vari
dat cibayet eden idareler vardır. Niçin bu mu
adelet ancak burada temin olunsun? 

Encümen bunun üzerinde çok durduktan son
ra maaşların varidatla değil, işlerin ehemmiye-
tile ölçülmesi icab ettiğini düşündü. Fakat bu 
ücretler üzerinde şimdiye kadar hakikaten du
rulmuş mudur? Yani bu ücretler, yapılan hiz
metlere göre midir?, değil midir? Bunu esbabı 
mucibe mazbatasında izah ettik, ve dedik ki, 
Hükümet, önümüzdeki sene, gerek mülhak ve 
gerek umumî bütçelerdeki ücretler"üzerinde dur
sun. Aralarında bir muadelet temin etsin. Ay
ni zamanda bu meselenin müzakeresinde encü-
menimizce elde edilen bir kanaati de burada ar-
zetmek isterim. Mesele, İzmir liman işlerile, İs
tanbul liman işlerine göre düşünüldüğü vakit 
bunların her birinin ayrı ayrı ehemmiyetli nok
taları görülür ve bu noktalardan hizmetlerin 
muadelet kesbettiği anlaşılır. İzmir liman işleri 
şirketinin gördüğü iş, yalnız liman işlerine in
hisar etmemektedir. Çamaltı ve Foça tuz mem-
lehalarına kadar bütün nakliyat yalnız bu ida
reye inhisar etmektedir. Ayni zamanda evvelce 
rıhtım şirketine aid olan rıhtım işleri de Liman 
işleri idaresine geçmiştir. Bundan maada bir de 
tramvay işi de vardır, Sonra gene bu liman ida
resinin elinde karşı yakaya işleyen bir vapor işi 
vardır. Bundan başka gene bu idarenin gerek 
limandaki nakliye vesaitini ve gerek vapurla
rını tamir edebilecek ve hatta icabında yenile
rini yapabilecek kadar bir de tersanesi vardır. 
Bu tersane mühim bir zamanda askerî ihtiyaç
lara da cevab verebileceği için Millî Müdafaa 
vekâleti tarafından da muhafazası terviç ve il
tizam edilen bir müessesedir. Bir de arzedeyim 
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ki, bendeniz bu işin başında çalışan bir zata 
verilen bu 600 lirayı hiç bir vakit çok görmem 
Eğer bu adamlar emin ve ehliyetli adamlarsa 
hiç şüphe yoktur ki yapacakları tasarruflarla 
bunu beleğanmabelâğ telâfi ederler. Zaten biz 
izmir limanını bir menfaat mukabili olarak te
lâkki etmiyoruz. Orasmı doğrudan doğruya bir 
amme hizmeti ve müessesesi meyanmda kabul 
ediyoruz. 

Tahmil ve tahliye işlerine gelince: İktisadî 
sistemin icaplarına göre ancak masraflarına kıs
men tekabül edecek bir tarife tesbit ederek li
manın iktisadî vaziyetine uygun bir hale getir
dik ve bu itibarla liman işlerini bir varidat 
membaı olarak değil, amme hizmetlerini gören 
bir müessese olmak itibarile göz önüne aldık. 
Bay ismetin söylediğine gelince, biz bu işleri 
yalnız maaş taadülü ve memurların adedi nok
tasından değil, görülecek işlerin daha faydalı 
olması üzerine Hükümetin tevakkuf etmesi tav
siyesinde bulunduk. Esasen Maliye vekilinin 
söyledikleri gibi ileride bu idareler belki de baş
ka bir vekâlete intikal edecektir. Tabiidir ki, 
o zaman tekrar uzun uzadıya tetkik mevzuu 
olacaktır. 

REFlK İNCE (Manisa) — Bir sual: Bütçe 
encümeni, burada diğer bütçelerden ayrı olarak 
bir hususiyet göstermiştir. A, B cetvelleri. A 
masraf cetveli. B cetvelinde şöyle bir ifade var
dır. «idarenin gördüğü hizmetlere karşı tarife
lerine göre alacağı ücretler mecmuundan bun
lara aid işletme masrafı çıktıktan sonra artaca
ğı tahmin olunan miktar» Niçin bu masrafı, A 
masraf cetvelinde göstermiyorsunuz? Usulen 
böyle yapmak lâzım gelmez mi? 

SIRRI DAY ( Trabzon ) — Bu idarelerin 
kabul edilen kanun mucibince, inhisar idareleri
ne kıyasen tedvir edilmesi lâzımdır. Binaena
leyh doğrudan doğruya, gayrisafi hasılatı oldu
ğu gibi buraya irad olarak koymak doğru ol
maz. Bütçe encümeni, muharrer bulunan idare 
masrafları hariç olduğu halde, diğer işletme 
işlerine taallûk eden - ki mütedavil sermaye ma
hiyetindedir - masrafları çıkarır. Bakisini safi 
varidat olarak buraya koyar. 

BAŞKAN — Safi irada »esasına göre yapıl
mıştır. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Sözümün şahıs ve 
şahsiyetle katiyen alâkası yoktur. Yalnız bir 
nokta var. Bu bir şirketmiş, o vakit bol para 
verirmiş. Şimdi Devlete intikal ediyor. Tabiidir 
ki burada vatanperver ve hakikî Türk olanların 
feragat yapması lâzımgelir. Şimdi 600 verelim. 
Maliye vekâleti alâkadar olacaktır. Bir hakkı 
mükteseptir diyorlar. Şimdiye kadar bol bol 
verdiklerimizin hangisini indirdik ki bunun da 
indireceğiz. Onun için bir takrir veriyorum. Mü
dürü umumiye 400, muavinine 200. Hakem, He
yeti Oeliledir. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Arkadaşımı* 
haklıdır. Ölçüyü rakam üzerine alıyor. Bu ida
renin yaptığı amme hizmetlerini göz önünde 

bulundursalardı, her halde bu şekilde düşünmiye-
ceklerdi. Izmirin içinde uzun zaman yaşamış bir 
insan sıfatile derim ki; bu müessesenin, bu 
memleketin iktisadiyatına, bu memleketin umu
mî hayatma yaptığı hizmet, şükranla anılabilir. 

Sonra bu idarenin istanbul limanı gibi işi 
yalnız bir liman işinden ibaret değildir. Ayrı
ca Sırrı Day arkadaşımızın anlattığı gibi bir çok 
nakliye işleri vardır. Bu idare isterse bu vari
datı 3 kat alabilir. Fakat prensib, nakledilen 
eşyaları hizmet maksadile ve gelen malları ucuz 
oiarak memleketin içine sevketmektir. Binaen
aleyh eyi işleyen bu idare için böyle bir masraf 
çok görülmemelidir. 

KÂMİL DURSUN (izmir) — Bu idarenin va
ridatının yekûnu itibarile Süleyman Sırrı arka
daşımızın mülâhazası doğrudur. Fakat Kamâl 
arkadaşımız gibi ben de Izmirle alâkadar bir ar
kadaşınız olduğum için vaziyetleri eyice bili
rim. izmir, malûmu âliniz, Ege mmtakasmm 
yegâne ihracat iskelesidir. Milyonlarla ve mil
yarlarla mal buradan ihraç olunur. Bu iş vak-
tile şirkete intikal etmezden evvel bir çok mües
seselerin elinde idi. Bunlarm yaptıkları ciro
lar nazarı itibare alınmış olsaydı, bu miktar 
çok görülmezdi. Bütçe encümeni M. M. Sırrı 
Day arkadaşımızın buyurdukları gibi tahmil ve 
tahliye işlerinden başka rıhtım işi de vardır, 
Karşıyakaya nakliyat işi vardır. Karşryakada 
mevcud nüfus 17 000 den fazladır. Devletin 
orada başka suretle de alâkası vardır, çok em
val vardır ki bir çok müsakkafat vergisine tâbi
dir. Sonra büyük bir tersane vardır, tersane
nin idaresi dahi uzun müddete muhtaçtır. Bina
enaleyh bendeniz bu parayı muvafık görüyorum. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Maslahatın buna 
ihtiyacı varmış, takririmden vazgeçiyorum. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Arka
daşlar, daima iktisatçı ve tüccar gözile bakarım 
demiştim ben bu gibi işlere. Şimdi de ayni göz
le bakıyorum. Ben aylığı fazla görmem, yalnız 
bu idarenin başmda olan, büyük mevkide bulu
nan vekâlet; Bu adam orada randumanlı müdür
dür, derse, para işi ile iştigalim yoktur. 

Çünkü bir alış veriş müessesesinin müdürü
nün kıymeti, sermayesi kadar büyük olabilir. 
Yani terazinin bir gözüne müdür, diğer gözüne 
de sermaye konur. Eğer randumanlı ise bu pa
ra yerindedir. Kazandırmıyorsa bu paranm hiç 
yeri yoktur. 

İSMET EKER (Çorum) — Arkadaşlar, ben
deniz bu kadrodaki bir memurun maaşmm indi
rilmesine vesairesine taraftar değilim. Yalnız 
Kamâl Turan arkadaşımız, amme hizmetlerinin 
ehemmiyetinden bahsettiler. 

Burada amme hizmeti, ammeye fayda ve-
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ren şey, tahmil ve tahliye işlerinin kolaylığı 
ve ucuzluğudur. Bu da ancak kadrolarda tasar
rufla temin edilebilir. Binaenaleyh kadroların 
fazla genişliğim ölçerken bir noktayı hatırım
da tutamadım. Onu da arzedeyim. Bu idare 
masrafları bu günkü bütçelerine göre % 70 i, 
İstanbul % 80 i geçiyor. Bir idarenin masrafı 
% 70 - 80 i geçerse amme hizmetleri üzerinde 
müessir kolaylığı olamaz. Bu kadroları esaslı 
surette ıslah etmesini Maliye bakanından bekli
yor ve bu husustaki vadine inanıyoruz. 

ABDURRAHMAN SAMÎ ERKMEN (Kasta
monu) — tzmir liman şirketinin ammeye fay
dası olub olmadığını anlamak için rakama isti-
nad etmek, en doğru yoldur. Bu idare neva
ma Hükümete geçmeden evvel tahliye işleri
nin beher tonu 385 kuruşa yapılıyordu. Bu 
gün 160 kuruşa yapılryor. Tahmil işleri eski
den 200 kuruşa yapılıyordu. Bu gün 62,5 kuru
şa yapılryor. Liman Fransız şirketi elinde iken, 
tahliye vesaiti de yadellerde iken ihracatımız 
daha fazla resme tâbi idi. 

Şimdi ihracattan ne rıhtım, ne de her han
gi bir masraf alınmıyor. Ancak ucu ucuna ge
liyor. Bu işi mal yükletmiş ve çıkarmış olmak 
srfatile yakından biliyorum. Kaldı ki İzmir 
Liman şirketi ayrıca bin tona kadar olan gemi
lerin indellüzum tamamen ve esaslı surette ta
miri için bu memlekete bir tersane hediye et
miştir. Bunu, hali hazır kadroda mevcud olaı 
memurların şahsiyeti maneviyesi yapmıştır. 
Bunu para ile ölçmek doğru değildir, işle ölç
mek en doğru hareket olur. 

BERC TÜRKER (Afyon Karahisar) — Ben
deniz Ahnıed İhsanının fikrine iştirak ediyorum. 
Bir memlekette hizmet eden bir memurun maa
şını tenzil etmek gibi ağır bir şey olamaz. Bu 
zatın maaşı 400 liraya indirilirse büyük bir fe
lâkete uğramış gibi şimdiye kadar vapmış ol
duğu hizmeti daha mülayim görecek ve mem
lekete vicdanî olarak yaptığı hizmeti göremiye-
cek. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Bu, mevkie ait
tir, şahıs mevzubahs değildir. 

BERC TÜRKER (Devamla) — Sırrının mü-
taleaları çok doğru olmakla beraber bu zatm 
yaptığı hizmeti takdir edelim ve maaşrnı ten
zil etmeyelim. Yapılacak ökonomi senede 1 400 
lira kadar ehemmiyetsiz bir şeydir. Binaen
aleyh bu jsatın maaşın?i hiç dokunulmadan ay
nen kabul edilmesini diliyorum 

BAŞKAN — Esasen Sırrı Içöz, takririni ge
ri almıştır, Kanunun heyeti umumiyesini alâ
kadar eden başka mevzu üzerinde söz yoksa 
maddelere geçilmesini reyinize arzedeceğim Ka
bul edenler.,. Etmeyenler. Maddelere ^çilııu.-
#i. kî* bul -edilmiştir. 

tzmir Liman işleri umum müdürlüğü 1935 malî 
yılı bütçe kanunu 

MAİDDES 1 — tzmir Liman işleri umum mü
dürlüğü 1935 malî yılı masrafları için ilişik 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 352 934 
lira tahsisat verilmiştir. 

(A) Cetveli 
F. Lira 

1 Kadroya dahil ve daimî memur ve 
müstahdemlerin aylık ücretleri 210 840 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 İdare masrafları 18 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Mütenevvi masraflar 10 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Kadroya dahil memurlara ve bun
ların ailelerine verilecek tazminat 
ve ikramiyeler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Koruma sandığına yardım (Hususî 
kanununa tevfikan sarf olunur). 9 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Hususî kanun 
var mı? 

BÜTÇE E. M. M. Sırrı Day (Trabzon) — Bu 
idarelerin teşekküllerine dair olan kanunda, in
hisarlar ve inhisarlar kanunlarına ve bunların 
zeyillerine tevfikan idare edilir diye bir hüküm 
vardır. İnhisar için yapılan kanunda memur
ların sandıklarına bütçeden % 4 yardım yapıl
dığı gibi buna da yapılacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz yoktur, Fasıl, Kabul 
edilmiştir, 

F5 Lira 

6 Hayır müesseselerine verilecek 
ianeler 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

7 Geçen yıl borçları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 İzmir rıhtımı taksiti karşılığı ola 
rak Hazineye verilecek tahsisat 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

9 Merkez bankası hissesi 3 494 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

(Madde 1 tekrar okundu), 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir, 
MADDE 2 — İzmir liman işleri umum mü

dürlüğü 1935 malî yılı geliri ilişik (B) cetvelinde 
gösterildiği üzere 355 056 lira tahmin edilmiş 
tir. 
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(B) Cetveli 

F. Lira 
1 idarenin gördüğü hizmetlere karşı 

tarifelerine göre alacağı ücretler 
mecmuundan bunlara aid işletme 
masrafı çıktıktan sonra artacağı 
tahmin olunan miktar 350 45G 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Bina ve depo kiraları 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Atelyelerde dışarıya yapılacak iş
lerden alınacak para 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Dürülü hasılat 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu)» 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — idarenin daimî memur ve müs

tahdemleri kadrosu ilişik (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

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

MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran 1935 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü yerine 
getirmeğe Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini yazılı reye ar-
zediyorum. 

Evvelki kanuna rey vermeyen varsa reyleri
ni versinler ... Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Müstacelen müzakeresi istenilen başka mad
de var mıdır? 

BÜTÇE En. BAŞKAN VEKlLl MÜKER-
REM UNSAL (İsparta) — Gelen evrakın 9 nu
marasında... 

BAŞKAN — Birer birer söylemek üzere kür
süye gelir misiniz? 

BÜTÇE En. REÎS VEKÎLÎ MÜKERREM 
UNSAL (İsparta) — Demin Heyeti Oelileye ar-
zettim. Bu gün ruznameye alınarak müstacelen 
müzakeresini rica edeceğim madder gelen evra
kın 12, 14, 15, 17, 18,19, 20, 22, 24 ve 25 nci mad
delerindeki lâyihalardır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bunların hepsinin 
mi müstacelen müzakeresi teklif .ediliyor? 

BAŞKAN — Evet... 
MAARİF VEKlLl ABÎDÎN ÖZMEN ( Ay

dın) — Yılbaşı dolayısile müstacelen çıkması 
ieab eden, Sıhhat vekilliğine mezuniyet verilme
si hakkmda bir lâyiha vardır. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Bütün bu müsta
celiyetlerin aleyhindeyim. 

GÜMRÜK VE INHISARLAR ENCÜMEN! 
REİSİ İSMET EKER (Çorum) — Tuz kanunu
nun ruznameye almması kabul olundu. Bu ka
nunun müstacelen müzakeresini teklif ediyoruz. 

M I L L Î M Ü D A F A A En. N A M I N A G E N E 
R A L KAZIM SEVÜKTEKtN (Diyarbekir) — 
Bir de ihtiyat zabitleri hakkındaki kanunun 
müstaceliyeti emüzakeresini teklif ediyoruz. 

MAARİF VEKİLİ ABÎDÎN ÖZMEN (Ay
dın ) — Ankarada bir Mektebi mülkiye binası 
yapacağız. Mevsim inşaat mevsimidir. Zamandan 
istifade için ona aid olan kanunun da müsta
celen müzakeresi lâzımdır, teklif ediyorum. 

GENERAL KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Diyar
bekir) — ihtiyat zabitleri kanununun müstace
len müzakeresini teklif etmiştim. 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresini maz
batasında niçin teklif etmediniz? 

MtLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ NAMINA 
GENERAL KÂZIM SEVtKTEKÎN (Diyarbe
kir) — Geç kaldığı için yazmağa unuttuk. 

BAŞKAN — Tuz kanununun müstacelen mü
zakeresi teklif ediliyor. Teklifi kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Müstacelen müzakeresi kabul edil
miştir. 

7 — Tuz fiatı hakkında kanun lâyihası ve 
Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/237) [1] 

BAŞKAN — Lâyiha tab ve tevzi edilmemiş
tir. Onun için bir daha hepsini okuyacağız. 

(Okundu) (Alkışlar). 
BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 

hakkında söz isteyen var mı? Maddelere geçilme
sini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Tuz fiatı hakkmda kanun 
MADDE 1 — 575 sayılı kanunun 2 nci mad

desine göre kilosu altı kuruş olan tuzun fiatı 15 
haziran 1935 tarihlinden itibaren 3 kuruşa indi
rilmiştir. 

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

MADDE 2 — 2101 saydı kanuna göre veril
mekte olan beş kuruş prim iki kuruşa indirilmiş
tir. Ancak 15 haziran 1935 tarihinden önce güm
rükten çıkarılmış ve çıkarılacak olan maddelerin 
primi beş kuruş üzerinden verilir. 

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

MADDE 3.— Dış piyasalarda satılacak tuz
larla kaçakçılığın önüne geçmek için hududlar-
daki tuzla ve ambarlarda satılacak tuzlarm fiat-

[1] 219 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

— 345 



î : 32 30-5-1935 C : 1 
larmı indirmeğe Gümrük ve inhisarlar vekilliği 
salahiyetlidir. 

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

MUVAKKAT MADDE — İnhisarlar idare
sine satışları hakkında hesab vermek mükellefi
yetinde bulunan (Cari hesab tutan) tuz satıcı
ları birinci maddede yazılı günden kırk sekiz sa
at evveline kadar ellerinde bulunan tuzun mikta
rını beyanname ile inhisarlar idaresine bildire
ceklerdir. Bu miktarlar İnhisarlar idaresince tev
sik edildikten sonra işbu tuz satıcılarına tevsik 
edilen beher kilo tuzun üç kuruştan hesab edi
lecek fiat farkma mukabil tuzlalarda üç kuruş
tan ve ambarlarda 15 hazirandan itibaren tesbit 
edilecek satış fiatları üzerinden aynen tuz ve- I 
rilir. 

BAŞKAN — Muvakkat maddeyi kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran 1935 tari-
hinden muteberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra-
ya Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri me- I 
murdur. | 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ko- | 
yuyorum. I 

8 — 2580 sayılı kanun hükmüne göre Sümer 
bank sermayesine yatırılacak 2 200 000 lira ile İz- \ 
mir ve Samsun belediyelerine kefaletten ötürü I 
ödenmesi lâzımgelen 584 045 liranın 1934 yılı 
bütçesinden mahsubu hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/150) [1] | 

BAŞKAN — Encümen bunun müstacelen [ 
müzakreesini istiyor. Bu teklifi kabul edenler... I 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. | 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var j 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et- | 
meyenle r . . . Kabul edilmiştir. I 

1934 malî yılı Düyunu umumiye bütçesine fev- I 
kalâde olarak 2 200 000 lira tahsisat verilmesine | 

dair kanun | 
MADDE 1 — Sümer bank sermayesine | 

42 000 000 lira ilâvesine dair olan 2580 sayılı I 
kanun mucibince 1934 senesinde Maliye vekâ- \ 
letince bankaya tediye edilen ve edilecek olan | 
paranm mahsubu için 1934 malî yılı Düyunu | 
umumiye bütçesinde (2580 sayılı kanun muci- I 
bince Sümer banka verilecek tkasit) adile yeni- i 
den açılan 222 nci fasla 2 200 000 lira fevkalâ- I 

[1] 147 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

de tahsisat olarak konmuştur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler .... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 —- Bu kanun 30 mayıs 1935 ta

rihinden muteberdir. 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye vekili memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini açık reye koyuyorum. 

Kutuları gezdirilsin. 
.9 — Küçük Yozgad barut ve Silâhdarağa fi

şek fabrikaları müstahdemlerinin Askerî fabri
kalar umum müdürlüğü kadrosuna ilâvesine da
ir kamın lâyihası re Bütçe encümeni mazba
tası (1/234) [1]. 

BAŞKAN — Bunun müstaceliyetle müzake
resi teklif ediliyor. Müstaceliyet teklifini reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında müzakere açık
tır. Söz isteyen? O halde maddelere geçilme
sini reye koyuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Maddelere geçilmiştir. 

Küçük Yozgad barut ve Silâhtarağa fişek fab
rikaları müstahdemlerinin Askerî fabrikalar 
umum müdürlüğü esas kadrosuna ilâve 

edilmesi hakkında kanun 
MADDE 1 — 2441 numaralı kanunla inhi

sarlar idaresinden Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğüne devrolunan Küçük Yozgad barut ve 
Silâhtarağa fişek fabrikaları müstahdemininin 
kadroları Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
esas kadrosu meyanma ithal edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
rarmı? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu fabrikalar müstahdemini
nin mayıs 1935 ücretleri Askerî fabrikalar umum 
müdürlüğünün 1934 senesi bütçesinin 883 ncü 
müstahdemler ücreti faslından tesviye edilir. 

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

REFİK İNCE (Manisa) — Bundan maksad 
nedir? 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM UNSAL (İs
parta) — Mayıs maaşlarını verebilmektir. 

MALÎYE EN. RElSÎ HASAN FEHMÎ ATAÇ 
(Gümüşane) — Sakat bir yola girmiş oluruz. 
Kanun, bu günden muteber olur. Fakat, 
1 mayısdan itibaren istihkakları temin için bir 

[lj 148 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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muvakkat madde yapılır. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Bu işin 
hiç sakatlığı yoktur. Bir çok emsali vardır. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Yok
tur. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Vardır 
Hasan Bey... 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Neş
redilmeyen bir kanun hükmünü makabline teş
mil etmek doğru mudur? Tamamen sakattır. 
Amma geçmiş istihkaklar vardır. 

BAŞKAN — Ne oluyoruz, söz almadan.. Elde 
bir teklif yok ki, reye koysam. 

REFİK İNCE (Manisa) — Teklif meselesi 
değildir. Tertib meselesidir. Kanun bu gün
den itibaren meri olur. Bunlara aid olmak üzere 
ayrı bir hüküm koyarız. 

BAŞKAN — Güzel. Fakat elimde hazirandan 
itibaren meri olmasmı icabettirecek bir teklif 
yoktur. Bunu lütfeder misiniz? 

REFİK İNCE (Manisa) — Müsaade ediniz, 
yazayım. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Madde 
bir kere daha okunsun. 

(Madde tekrar okundu). 
MÜKERREM UNSAL (İsparta) — 30 ma-

yısdan diyelim. Ancak bu memurların maaşları 
Askerî fabrikalar 934 bütçesinin falan faslından 
verilir diye bir hüküm koymak lâzımdır. 

BAŞKAN — Öyle bir madde koymak lâzım. 
onu yazınız, bunu çıkaralım. Siz yaza durun, biz 
başka maddeye geçelim . 

10 — Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası 
hakkındaki kanunun 2315 sayüı kanunla değişti
rilen 40 ncı maddesinin tadiline dair kanun lâyi
hası ve İktisadi Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/183) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın da müstacelen 
müzakeresini encümen teklif etmektedir. Bütçe 
ile alâkasını görmüştür. 

REFİK İNCE (Manisa) — Esbabı mucibesi? 
BAŞKAN — Dinlediniz. Bütçe ile alâkası 

vardır. Bu lâyihanın müstacelen müzakeresini 
reye koyuyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda müzakere açık
tır. 

Söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası hakkında
ki 11 haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı kanu- i 
nun 12 - VI -1933 tarih ve 2315 numaralı ka
nunla tadil edilmiş olan 40 ncı maddesinin ye

niden tadiline dair kanun 
MADDE 1 — 11 haziran 1930 tarih ve 1715 

[1] 144 say ıh matbua zaptın sonundadır. 

L93Ö C : İ 
numaralı Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası 
kanununun 12 - VI -1933 tarih ve 2315 numaralı 
kanunla tadil edilmiş olan 40 nci maddesi aşa
ğıdaki veçhile yeniden tadil edilmiştir: 

Banka, Devlet, vilâyet* ve belediyelerin bor
sada kote tahvillerine mukabil azamî yüzde 80 
nisbetinde ve diğer kote edilmiş sağlam tahvilâ
ta mukabil azamî yüzde 70 nisbetinde ve üç ay 
vade ile bankalara avans verebilir. 

Banka bu tahvillerle Hazine bonoları muka
bilinde vadesi ve faiz nisbeti Hazine ile banka 
idare meclisi arasmda tekarrür ettirilmek ve 
1934 senesi nihayetine kadar evrakı nakdiye kar
şılığı Hazine bonolarından itfa edilen miktarın 
yüzde sekseni nisbetinde olmak üzere Maliye 
Hazinesine de.avans verebilir. 

Banka bu muameleler mukabilinde emisyon 
yapabilirse de bu emisyon miktarı beşinci mad
denin son fıkrasında mezkûr Hazine borcuna 
mahsub edilmiş mebaliğin mecmuunu tecavüz 
edemez. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkmda söz is
teyen var mı? Maddeyi reye koyuyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Birinci madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Heyeti umumiyesi kabul edilmiş
tir. 

11 — Ankarada yaptırılacak Mülkiye mektebi 
binası için 1935 ve 1936 seneleri bütçelerinden 
ödenmek üzere sari taahhüd yapılması hakknda 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/147) [1] 

MAARİF VEKİLİ ABÎDÎN ÖZMEN (Ay
dın) — Bu lâyihanın müstaceliyetle müzakeresi
ni teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu lâyihanın müstaceliyetle mü
zakeresini vekil teklif ediyor. Bu teklifi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Müstaceliyetle müzake
resi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz açıktır. Söz 
isteyen yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ankarada yaptırılacak Mülkiye mektebi hak
kmda kanun 

MADDE 1 — Ankarada yaptırılacak Mülkiye 

[1] 131 sayılı basmayazı zabtın sconundadır, 
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mektebi inşaat ve tesisatı için bedeli 1935 ve I 
1936 yılları maarif bütçelerine konacak tahsisat
tan ödenmek ve bu yıllara şamil olmak üzere 
400 000 liraya kadar taahhüd icrasına Maarif 
vekili meaundur. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bu mek
tebi yaptırmak için niçin Cebeciyi seçmişler? 
Lütfen izahat versinler? 

MAARİF VEKÎLÎ ABİDİN ÖZMEN (Ay
dın) — Şehrin-imar plânı yapılırken, Cebeci ile 
Yenişehir arasında bir orta mektep vardır. Onun 
karşısındaki yerler eskiden mezarlıkmış. O kı
sım imar* plânının tatbikında yüksek mektepler 
ve üniversite mahallesi olarak ayrılmıştır. Sa
hipleri oraya ev yapamıyorlar, yaptırılmıyor. 
Bizde o imar plânı mucibince Mülkiye mektebini 
oraya yapacağız ve bu arsaların bir kısmmı bu 
plân mucibince alacağız. Bu, hem imar plânının 
menfaati icabmdandır, hem de oradaki arsa 
sahiplerinin menfaati icabmdandır. Bunu yap
mazsak zaten satamayacaklar. Uzun müddet 
bekle ve çekler 

SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Yük
sek ziraat enstitüleri şurada. Sonra köşe başı 
var, askerlik şubesinin bulunduğu yer, vaktile 
Erkânı harbiye ve Müdafaai Milliye vekâleti ya
pılması mutasavverdi. Sonra küçüklüğü dola-
yısile vazgeçildi. Şehrin en güzel sahasıdır. Ti
renle gelirken en evvel göze çarpar. Saray bur
nu gibi bir yerdir. Etrafı serapa yemyeşildir. 
Zümrüd gibi bir sahadır. Buraya yapılsm. Ce
beciye, çukura götürmekte ne mâna var? (Gülüş
meler). 

BAŞKAN — Maddenin metninde ne Cebeci 
vardır, ne başka yer. Birinci madde hakkında 
başka mütalea yok. Maddeyi kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Taahhüdü mutazammm bir kanun olduğun- j 
dan heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. | 

MAARİF VEKİLİ ABÎDÎN ÖZMEN (Ay- i 
dm) — Bay Başkan, söz istiyorum. | 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi re- i 
ye arzedildi. Buyurun. | 

MAARİF VEKÎLÎ ABİDİN ÖZMEN (Ay- j 
dm) —Buyurdukları meselenin izahma lüzum j 
görüyorum. 

Bu, imarın fennî işidir. Dedikleri yer, haf- \ 
riyat sahası olarak alıkonulmuştur. Eskişehir i 
dedikleri askerî dairenin yanmda imiş. İmar i 
oraya müsaade etmiyor. Mektebin Cebecide ya

pılması için plânlar yapılmıştır. 
BAŞKAN — Kutular gezdirilsin. 
BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM UNSAL (İs

parta) — Ay dm demiryolları hakkındaki lâyiha 
ruznameye alındı. 

BAŞKAN — Elimizdekini bitireyim de. Kü
çük Yozgad barut ve Silâhtarağa fabrikasına aid 
kanunun muvakkat maddesini okuyunuz. 

MUVAKKAT MADDE — Birinci maddede 
yazılı müstahdemlerin mayıs 1935 ücretleri As
kerî fabrikalar bütçesinden verilir. 

BAŞKAN — Muvakkat maddeyi kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 30 mayıs 1935 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Millî Mü
dafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini reye koyuyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde kazanç vergisine aid lâyiha 
vardır. 

MÜKERREM UNSAL ( İsparta ) — Aydm 
demiryolları için bir lâyiha vardır. Ruznameye 
almıştık. Müstaceliyet karan yoktur. 

BAŞKAN — Bu ruznameye alındı. Sırası ge
lince müzakere ederiz. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Bunun 
1 hazirandan evvel çıkması lâzımdır. 

MİLLÎ M. En. NAMINA Gl. KÂZIM SE-
VÜKTEKİN (Diyarbekir) — Ruznamede ihti
yat zabitleri hakkındaki lâyiha var. Müstaceli
yetini teklif ediyoruz. 

12 — Aydın demiryollarının satın alınmasına 
dair olan mukavelenin tasdiki hakkında kanun lâ
yihası v eNafıa ve Bütçe encümenleri mazbatala
rı ıu 

BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM UNSAL 
(İsparta) — Arkadaşlar, Aydın demiryolunun 
satın alınması hakkmda Hükümetin salâhiyet-
tar mümessilleri arasmda cereyan etmekte olan 
müzakere neticelenerek bir mukavelenameye 
bağlanmış ve İcra Vekilleri Heyeti müstacelen 
bize göndererek Makamı Riyasetten Nafıa encü
menine gönderilmiş ve orada müzakere edildik
ten sonra dün Bütçe encümenine gelmiştir. En
cümenimiz dün bunu uzun uazdrya müzakere et
miş ve son şeklini tesbit etmiştir. Vaktimizin 
darlığından, bunun tab ve tevziine imkân görü
lemediği için hazırlanmış olan lâyihayı Yüksek 
Heyetinize sunduk. Tarafeyni Âkideyn, 1 hazira-

[1] 221 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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na kadar bunu tasdik etmek mecburiyetindedir. ı 
Müstaceliyetle müzakeresini rica ederim. j 

A. İHSAN TOKGOZ (Ordu) — Hayırlı iştir, I 
bir an evvel çıksın. I 

BAŞKAN — Müstaceliyetle müzakeresini re- | 
yinize koyuyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen- j 
ler . . . Kabul edilmiştir. Bir defa kanunun he
yeti umumiyesini okutuyorum. 

(Kanunun heyeti umumiyesi okundu) 
BAŞKAN — Kanun bundan ibarettir. Heyeti 

umumiyesi üzerinde müzakere açıktır. 
MÎTAT AYDIN (Trabzon) — Arkadaşlar, 

görüyorum ki vaziyet bahse değer. Tarihi bir 
haKKin tarihi kararını vermekle mükellef bulu
nuyoruz. Bu münasebetle bir kaç kelime söyle
mekten kendimi alamadım. Bu kanun lâyihası 
daha evvel gelseydi, daha iyi olurdu. Çünkü 
mümasillerinden azamî istifade edilmiştir ve iyi 
neticeler alınmıştır. 

Arkadaşlar, Nafıa bakanımız bize kendi işle
rine aid kanunları getirdiği zaman, kıymetli 
şeyleri çok mütevaziane söylemişlerdir. Çok de
ğerli ve çok kıymetli eserlerini pek mütevazi bir 
eda ile bize karşı ifade etmektedirler. Büyük 
işleri küçükmüş gibi ifade etmek, Nafıa bakanı- \ 
mızın doğrudan doğruya tavazularıdır. Yapılan 
işler pek büyüktür. Aydın hattının mubayaası 
da bu büyük işlerden birisidir. Bu itibarla yuka
rıda arzettiğim gibi bir iki kelime söyliyeceğim. 

Arkadaşlar, yapılan büyük eserler içinde şi-
mendifercilik meselesi de Türkiye Cumhuriyeti
nin bellibaşlı büyük eseridir. Türklerde şimen-
difercilik hayatı eskidir. 1820 - 1830 da başla
mıştır. Şimendifer yapıldığı zaman ilk trenler, 
askerî muhafızlarla sevkedilmiştir. Bundan 10, 
15 sene sonra biz de yapacağız diye bu işe Türk
ler de başlamıştır, ilk defa da izmir - Kasaba, 
İzmit, Mudanya hattı yapılmıştır. Buna mümasil 
şeyleri bizzat yapmağa başlamışlardır. Şunu 
kaydetmelidir ki, Hükümetleri milletin ruhun
dan bir eser almadıkları için bunu yapamamış
lar, başaramamışlardır. Sonra Hicaz hattı ya
pılmıştır. Buna bir şey denemezse de ancak I 
Cumhuriyet Hükümetidir ki şimendifercilik ga
yesini memleketimizde kökleştirmiştir. Cumhu
riyetin memlekette şimendifercilikte iki muvaf
fakiyeti vardır. Biri, işletmecilik, diğeri inşaat
çılık.. 

Bizde işletmecilik dğorudan doğruya Hü
kümeti Cümhuriyenin bir eseridir. İnşaatçilik ta 
daha evvel başlamış, fakat her iki sahada da 
muvaffkaryet, Cumhuriyet idaresine aiddir. 
Türklerde ilk şimendifer 1853 tarihlerinde bu 
gün memleket haricinde kalan Varna ile Rus
çukta yapılmış, sonra Aydın hattı inşa edilmiş
tir. Bu şimendifer hattmın bir takım hususiyet
leri vardır. Bu hiç bir zaman diğer eserlere ben
zemez. Çünkü başmühendis olan bir zatin bilgi
sine göre yapılmıştır. Hükümetimiz bu hattı sa-
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tın aldıktan sonra diğer hatlara uydurabilmek 
için bir çok müşkülâtla ve masraflarla karşıla
şacaktır. Çünkü bu, hakikaten minelbab ilelmih-
rab bambaşka bir eserdir. Köprüleri, geçitleri 
hep başka şekildedir. Yapılan mukavelâtı tama
men okumadığım için bir çok noktalara dokuna
mayacağım. Yalnız şu noktalara temas edeceğim. 

Evvelâ, faiz meselesi: Receb Pekerin zama
nında yapılan mukavelede bu faiz 4,5 miktarın
da idi. Fakat şimdi 7,5 olarak kabul edilmiştir. 
Bu miktar her halde mukannen bir miktar ola
caktı amma 4,5 olması şimdiye kadar kabul olun
muş olduğu için yine öyle kalması lâzımdır ka
naatindeyim. 

Bu gün memlekette bu meseleyi çok mühim 
görüyorum. Çünkü hariçten bir gün olabilir ki 
bir para alırız. O saman İra 7,5 kuruşu esas ka
bul etmiş oluruz. Bu, benim şahsî mütaleamdır. 

İkinci mesele: Bu hattın işletme ve ınasdiifi 
umumiyesi itibarile Türkiyede yapılan şimendi
ferlerin en pahalı olmasıdır. Yalnız yapılan 
mukavelelerin içinde en iyisi İzmir - Kasaba hat
tıdır. Binaenaleyh Nafıa vekilliğinden istediğim 
şudur; Bu idarenin bütün varidat ve sarfiyatını 
diğer hatlarla karıştırmıyarak ayrı, ayrı gös
tersin. Bu suretle bu hattın varidat ve masrafı 
anlaşılsın. 

Üçüncü mesele: Döviz meselesidir. Ben öyle 
zannediyorum ki, yapılan mukavele ile bu pa
ranın taksitlerini verdiğimiz saman doğrudan 
doğruya döviz olarak çıkaracağız. Bu şekil bel
ki ilerde müşkilât doğuracaktır. Bununla bera
ber, yapılan işlerin heyeti umumiyesi itibarile 
vekâleti tebrik eder, bu muvaffakiyetli işlerde 
daha fazla ilerlemesini temenni ederim. 

Rii&İH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar; 
geçen sene 30 mayıs 934 te hepiniz hatırlarsınız, 
Bayındırlık bakanınız, Meclisi Âliye ve mem
lekete İzmir - Kasaba - Afyon ve Bandırma hat
tmın satın alınması kanununu getirmişti. Bu 
gün güzel bir tesadüf, yine 30 mayış 935. 
izmir, Aydın hattının satın alınması kanununu 
getirmiştir (Alkışlar). Arkadaşlar, bu iki hat 
hepiniz bilirsiniz ki, bizim yurdumuzun en ve
rimli vilâyetlerini iki çevreden kavrayan birer 
zencirdir. Fakat bu zencir bizim elimizde ol
duğu vakit ne kadar faydalı ise başka milletle
rin elinde idare edilirken maalesef yurdumuzun 
ve milletimizin zararma çalışıyordu. Cumhuri
yet halk partimizin memlekete, yurda yaptığı 
binbir büyük hizmetlerden birisi de bu zen-
cirleri kırmak ve bu hatları satın alarak mem
leketin ve milletin malı yapmak olmuştur. Bu 
havalinin ve iki hattm Devletin eline geçmesi
ni göreceğimiz zaman pek yakındır. Yurdu
muzda yapacağı inkişafı şimdiden görmekteyiz. 
Bayındırlık bakanlığımızın, bu iş üzerinde, bu 
yurda ve millete karşı yaptığı büyük hizmeti 
takdirle yadederken Mitat arkadaşımızın mü-
taleasına bendeniz iştirak etmeyeceğim. MUza-
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kerenin çok yolunda cereyan ettiğini pek ya
kından duyduk, dinledik, gördük ve bu ka
nun lâyihasında da okuduk. Her iki taraf, ge
rek bizim taraf ve gerekse bu hattı elinde bu
lunduran taraf, iki milletin, iki büyük mille
tin, Türk ve ingiliz milletlerinin onurlarına ya
kışan bir nezaketle bu müzakereyi idare ederek 
bitirmişlerdir. Onun için kanunun heyeti umu-
miyesinin kabulünü, yurdun ve milletin çok le
hinde görüyorum. Bu itibarla lâyihanın "müza
keresine geçilmesini ve kabulünü rica ediyorum. 

MlTAT AYDIN ( Trabzon ) — Maruzatım 
arasındaki sözlerimden bazılarının Rasih arka
daşımız tarafından yanlış anlaşıldığını görü
yorum. Ben, yapılan tetkikatın noksan olduğu
nu söylemedim, bilâkis hepimizin iftihar edebi
leceğimizi söyledim. Yalnız şunu söyledim ki, 
lâyihai kanuniyeyi tetkika vakit bulamadık, 
Şahsen lâyıkı veçhile bunu okuyamadım. Bunu 
arzetmek istedim. Yoksa bu kanun fenadır, 
demedim. Bilâkis, iftihar edilecek bir kanun
dur, dedim. 

NAFIA VEKILÎ ALI ÇETlNKAYA (Afyon 
Karahisar) — Büyük Millet Meclisinin tasdikma 
sunduğumuz Aydın hattı ve şubelerinin satın 
almmasma dair olan mukaveleye merbut kanun 
lâyihasının, maddelerine geçirilmezden evvel, 
hattın nasıl inşa olunduğunu ve imtiyazın esas 
şartlarmm ne olduğunu, ve şimdiye kadar ne 
irad getirdiğini ve ne safhalar geçirdiğini bir az 
izah etmek lüzumunu hissettim. Onun için kür
süye çıktım: 

Hattın imtiyazı 1856 senesinde Aydın Otto-
man Raibway adında bir ingiliz şirketine veril
miştir. 

Bilirsiniz ki bu 1856 senesi Kırım muharebe
sini müteakıb Paris konferansının aktolunduğu 
tarihtir ve bu konferansa Osmanlı Devletinden 
dahi heyeti düveliye azası arasında bir aza da 
kabul edilmiştir, izmir - Aydm hattı imtiyazın
dan maada Tuna boyunda ufak bir hat ve bun
lardan başka Rusçuk - Varna hattmın imtiyazı 
da verilmiş bulunuyordu, işte izmir - Aydm 
hattmm imtiyazının bu tarihe tesadüf etmesi o 
zamanki bir siyasetin bir zarureti olarak Rus 
Çarlığına karşı İngilizlere yapılan bir taviz ol
duğuna hükmedilebilir. 

Halbuki, iyi bilirsiniz ki o tarihlrede Os
manlı Devletinin, Devlet mefhumuna lâyık ne 
bir şekli idaresi, ne bir taksimatı mülkiye ve ad
liyesi ve ne de yeni usulde kanunları, yolları, 
köprüleri yoktu, işte böyle bir vaziyette veril
miş olan bu imtiyazla beraber bir sıra istikraz
lar ve israflar birbirini takib etmiş ve Osmanlı 
borçlan adr altında bu gün dahi neslimiz tara
fından ödenmekte bulunmuştur. Bu suretle im
tiyazı verilmiş olan bu hat 75 senedenberi imti
yaz, hak ve sıfatını taşımakta olup nihayet im
tiyazlı hatlarm belki sonuncusu olmak üzere 

bu hat da Devlet demiryolları hatları araşma 
girmiş bulunuyor. Hattm imtiyazı 1856 tarihin
de verilmiş olmakla beraber 1861 de işletmeye 
açılmıştır. 

Hattın ilk önce Aydma kadar yapılması esa
sı kabul edilmiştir, imtiyaz müddeti 50 sene idi. 
Evvelâ yüzde 6 faizle, 1 200 000 ingiliz lirası 
sermaye olarak konulmuştu, işbu yüzde 6 faiz 
Hükümet tarafmdan garanti edilmiş bulunuyor
du. Hattm muhtelif tarihlerde, 1871 de Aydı
na, 1882 de Saray köyüne, 1888 de de Dinar -
Işıklıya kadar inşalarma devam olunduğu gibi 
1906 tarihinde de Eğridire kadar uzanması de
vam etmişti ve bu tarihe kadar daha bir kaç 
mukavele yapılmıştı. 1888 mukavelesile Dinar -
Işıklıya kadar hattın temdidine ve 1935 senesine 
kadar imtiyaz müddetinin artırılmasına mukabil 
faiz garantisinden yani tazminat esasından vaz
geçilmesi temin olunmuştu. 

1888 tarihine kadar faiz teminatı borcumuz 
650 000 ingiliz lirasma baliğ oluyordu. îlk se
neden itibaren az miktarda irad getirmekle baş
layan hat 1888 tarihinden itibaren 1914 senesine 
kadar: 

1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

91 000 
159 000 
189 900 

- 152 600 
203 770 
206 881 
184 600 
150 500 
100 100 
239 500 
196 500 
103 200 
126 500 
198 000 
219 800 
208 400 
217 800 
246 300 
226 600 
229 700 
206 900 
211 000 
212 600 
244 900 
250 200 
225 400 
290 800 
175 600 

Osmanlı altmı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

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

İngiliz lirası 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

(1914 ve 1915 senelerinde hattm umumî harb 
dolayısile Hükümet tarafmdan işgal oltma alı
nan hasılat). 

Harbi umuminin çıkması üzerine hat tarafı
mızdan işgal edilerek mütarekeye kadar elimizde 
kalmış ve mütareke üzerine tekrar şirketin eline 
geçmiştir ve Millî mücadele senelerinde kısmen 
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bizim, kısmen de Yunanlıların ve İngilizlerin 
elinde kalmıştır. 

Lozan konferansından daha sonra Millî ida
re zamanında hattm vaziyeti ve şirket tarafın
dan işletilmesinin neticesinde safi hasılatı aşa
ğıdaki şekilde vaki olmuştur: 

İngiliz lirası 
safî varidat 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

111 300 
175 100 
128 000 
146 700 
164 700 
198 700 
176 400 
199 800 
132 400 
150 000 
114 600 
61 400 
115 000 

Hattm bu tarihe kadar olan vaziyetini izah 
ettikten sonra, satmalma hâdisesine sevkeden 
sebebleri izah edeceğim: 

1934 senesinde Devletçe görülen lüzum üzeri
ne Afyon - Antalya demiryolu hattının inşasına 
başlandı. Bunun üzerine şirket tarafından kendi 
hatlarına temas ederek geçeceği için itiraz vaki 
oldu ve tazminat istenildi. Biz de cevaben 
Afyon - Antalya hattmm bir şirket ve 
müessese tarafından değil, Devlet tarafından ya
pılmakta olduğuna göre tazminatın varid olma
dığı cevabında bulunduk. Onun üzerine bu hu
susu yakmdan görüşebilmek üzere; murahhas
larının gönderilmesini istedik ve şirket Mister 
Adeane isminde şirket müdürlerinden bir zati 
gönderdi. Mister Adeane sermayedarlardan 
olub şirketin meclisi idare reisi Lord Davisin ya
kın akrabasından bir zatti Ankarada kendisile 
temasa geldik ve Afyon - Antalya hattmm Dev
let tarafmdan yapılması esasmda mutabık kal
makla beraber kendilerinin zarardan sakınılma
sı için Aydm hattmm şubelerile beraber Hükü
metimize yalnız Denizli kısmmm değil, bütün 
hattı satabilmeleri esasmda anlaştık. Bunun 
üzerine Londradaki şirket meclisi idaresi kendi
sine salâhiyet verdi ve bununla beraber müza
kereye esaslı bir surette başlayabilmek için Lon-
draya giderek talimat aldı ve geldi ve 1 kânu
nusani 1935 de iki tarafm hüsnü niyetle ve 
dostluk havası içinde başlamış olan müzakere 
bir mayısa kadar gene dostluk havası içinde de
vam etmiş ve ayni hava tarafeynin memnuniye-
tile lâyiha ile beraber huzurunuza getirmiş ol
duğumuz satm alma mukavelesi imzalanmıştır. 

Şimdi hattm bulunduğu vaziyeti ve ne kadar 
para ile mubayaa edeceğimizi ve muhtelif sebeb-
lerle olan borcumuzu arzedeceğim. 

ingiliz lirası 
1 -1888 tarihli munzam mukavele

ye göre tazminat bedeli 650 000 
2 - İzmir - Aydm hattı kısmı (130 

kilometre) 1856 tarihli mukavele mu
cibince 1 200 000 

3 - Aydm - Sarıköy ve Torbalı Ti
re hatları için 1879 tarihli mukavele 
mucibince 650 000 

4 - Seydiköy - Buca şubeleri için 18 750 
5 - Sarayköy - Dinar ve Çatal - ö-

demiş hatları için 871 750 
6 - Dinar - Eğridir hattı için 435 700 
7 - Sütlaç - Çivril, Koncalı - De

nizli, Reşadiye - Söke hatları için 328 500 
8 -1927 tarihli itilâfname mucibin

ce 4 sene müddetle hattın tarafımızdan 
işgali ve zarar ve ziyan tazminatı 618 000 

9 - Sekizinci maddedeki tazminat 
ile bu tazminatın 1934 nihayetine ka
dar mukavelede kabul edilmiş esasa 
göre faizi 443 500 

5 216 200 
ingiliz lirasıdır. 

Şirketin murahhasile müzakereye başlama
dan evvel yukarıda zikredilen 5 216 200 ingiliz 
lirasından tazminat borcu olan miktar ile harbi 
umumî zarar ve ziyanma aid olan faizin bir de
fa müzakeresinden sarfmazar edilerek üç mil
yon beş yüz bin ingiliz lirası sermayelerini orta
ya koymakla müzakereye başlanmıştır. Halbuki 
biz bu 3 500 000 ingiliz lirasmı da ödeyecek va
ziyette değildik, çünkü hattın Devlet demiryol
ları hatlarma intibak edebilmesi için bir milyon 
ingiliz lirası kadar bir paraya ihtiyacı olduğunu 
hattm keşfine gönderdiğimiz yüksek bir heyeti 
fenniyemiz tarafmdan bir raporla ifade edili
yordu. Ayni zamanda hattı satın aldığımızda 
senevî varidatı ile masrafmı ve taksitlerini öde
yebilmek bizim için bir esas ve bir zaruretti. 

Şunu da ilâve etmek lâzımdır ki, hattm ara
zi, emlâk, malzeme ve binaları ve sairesile be
raber kıymeti hazırasmm 25 milyon türk lira
sı oldu&u tahmin edilmekte idi. işte bu esas
lar üzerinde haftalarca müzakereler cereyan 
etti ve nihayet senevî mürettebat üzerinden kaç 
senede ne kadar faiz ve ne kadar sermaye is
tedikleri esasına avdet edildi. Hakikaten mü
zakerenin sonu bu noktaya avdet etmekte idi. 
Bunun üzerine şirket murahhası tarafmdan 
hisse senetleri hariç tutularak obligasyonların 
miktarı 3 800 000 küsur ingiliz lirası oldusn-
na fföre bu miktar para için senede 215 000 li
ra olmak üzere 40 senede ödenmek şartile bir 
sermaye taleb- ediliyordu. Halbuki yukarıda 
izah edildiği veçhile Cumhuriyet idaresinin 18 
senelik zamanmda en müsaid senelerde dahi se
nede 215 000 lira alamamışlardır ve Devlet 
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demiryollarının günden güne inkişaf eden va
ziyeti ve şirketin ağır malî vecibeleri karşısın
da gelecek senelerde mezkûr 13 sene zarfında 
alabildikleri parayı da almaları mümkün değil
di. Binaenaleyh senevi istenecek para gerek 
şirketi ve gerekse bizim için en doğru rakam ol
mak üzere son 13 senenin safi hasılatının vasa
tisi olan 145 - 150 bin aralarında bir meblâğ 
olabilirdi ve nihayet evvelâ 168 000 daha son
ra 150 000 ve daha sonra 147 000 ingiliz lirası
na inmek suretile bir anlaşma esasına varılmış 
oldu. Bu miktar içinde şüphesiz her senenin 
amortismanı da dahil bulunmaktadır. Tahvil
lerin muamelesi dolayısile Londrada ihtiyar 
edilecek masrafa iştirak şirketçe kabul edildi
ğine göre bu miktar sermayeden iki bin küsur 
lira kadar bir meblâğ da şirketçe tediyesi ka
bul edilmiştir. 

Bir arkadaşımızın iddia ettiği faizin % 5 
olması lehimize bir keyfiyet değildir. Bilâkis 
bu kırk sene müddeti azaltabilme imkânını ve
recek olan % 7,5 faiz esası menfaatimize dahi 
uygun olmakla şirkete kabul ettirildi. 

Hulâsa : Bu taksit 40 senede ödenmek üze
re % 7,5 faize 1 825 840 liralık itibarî bir ser
maye demektir. Tediye esası bu suretle tesbit 
edildikten sonra mukavele maddelerinin hazır
lanmasına başlandı. Tarafımızdan alâkadar olan 
erkân ile, şirket tarafından 2 - 3 azadan mü-
rekkeb bir komisyon uzun zaman çalıştılar. 
Bu meyanda Bütçe encümeninin muhterem maz
bata muharriri Bay Sırrı Dayın bulunduğunu 
bilhassa malî maddelerin tertibinde kıymetli 
hizmetlerini sebkettiğini zikretmeği kendime 
bir borç bilirim. 

Maddelerin tertibi nihayete gelinceye kadar 
şirket tarafından tediyenin karantisi hiç mev-
zuubahs olmadı ve mürettebatın karşılığı doğ
rudan doğruya yeni Devletin Cumhuriyet ida
resinin şeref ve itibarına bırakıldı. 

Arkadaşlar, bilirsiniz ki, Osmanlı borçları 
geçen sene aldığımın fcmıir - Kasaba hattı, is
tanbul rıhtım, borçlarına gümrük varidatımız 
karşılık gösterilmiştir ve bu borçlara karşı çı
karılan tahvillerde Osmanlı borçları meclisi 
idaresinin imzası da bulunmaktadır. Halbuki 
bizim yaptığımız bu mukavelede böyle bir temi
nat ortaya konulmadığına göre çıkarılacak tah
villerde yalnız Maliye vekilimizin imzası bulu
nacaktır ve ilk defa olarak cihan piyasasında 
tedavül edecektir. 

Bu hususta şirketin ve bilhassa onu müza
kerede temsil eden Mister Adeanenin millî var-
lığımıza gösterdiği itiraat hususundaki dikkat 
ve nezaketini memnuniyetle zikretmeği bir va
zife adderim. Deruhde ittiğimiz taksitleri emni
yet ve muvaffakiyetle hattrn veridatile Öde
yebileceğimize ve az zamanda hattın Devlet de
miryolları hatlarına intibak ettirebileceğimize 
emin olabilirsiniz. 

Hattın izah ettiğim şekilde satın alınmış ol
ması millî maksad ve menfaatlerimize tamamen 
muvafık olduğu kanaatindeyim ve maruzatım 
bundan ibarettir (Alkışlar). 

Mukavelenin malî muamelesi hususunda iza
hat arzu edildiği takdirde Bay Sırrı Day kar
deşimiz bunu maalmemnuniye verebilecektir. 

ŞEREF AYKUT ( Edirne ) — Arkadaşlar; 
anayurtta, yabancı elde bulunan son demiryo
lunun da Devlete geçmek üzere, Kamutayın al-
kışlarile ve krvançlarile kabul edildiğini gör
düm. 

Şimdi tek bir yol kaldı. 
. G-ecen gün Bayındırlık bakanı arkadaşımız 

Ali Çetinkaya, demiryolunu satm alırken mu
rahhas olan bir İngilizin söylemiş olduğu bir söz
den bahsettiler. İngiliz demiş kî, biz Aydın de
miryoluna koyduğumuz sermayeyi burada işle
terek para kazanmaktansa, anladık ki artık 
Türk ulusu bu gibi işlerde o kadar ileri gitmiş
tir ki, biz onun yanmda pek geri kalıyoruz. Ö 
halde buradan alacağımız para ile cenubî Ame-
rikada, henüz şîmendif erciliğin ne olduğunu bil
meyen kavimler arasında bu işi yaparsak isabet 
etmiş olacağız. 

Ali Çetinkayanm burada söylediği sözleri 
dinlediğim zaman gönlümde kopan bir temen
niyi söylemekten kendimi alamadım. Bu da 
Türkiye batı sınırmı anayurda bağlıyan Şark 
demiryoludur. Bizim o demiryolundan ne elem
ler, ne sıkıntılar çektiğimizi size söylesem bir 
seyyah destanı kadar büyük bir eser yazmak 
lâzımgelir. Halâ bu gün bile muannidane bir su
rette Trakyanın bütün ticaretine, bütün alış ve
rişine ve gidişine adeta suiniyet derecesinde sal
dıran bu demiryolunun, Aydın demiryolu gibi, 
yaban ellerden kurtularak Türk ulusunun malı 
olmak üzere ele geçmesini temenni etmekten 
kendimi alamıyorum (Biz de iştirak ederiz ses
leri). 

Arkadaşlar; inanınız ki ben kendim 60 yıl-
lTk ealıkli clâv^um eyle vakalar vardır ki bun
ların hepsi, karşımıza dikilen bütün engeller, hep 
bu demiryolunundur. Vakıa bu gün bu hat doğ
rudan doğruya Bayındırlık bakanlığının emri 
altındadır ve idaresi artık kötü yollara gidemez 
bir haldedir. Sonra onu işletenler Türk çocukla
rıdır, Lâkin bütün kazanç, bütün gelir tama

men Türkün eline geçmivor. Onun için senelerden-
beri Türk ulusunun yükselmesine ve Türk kur
tuluşuna başını koymuş olan çok sevgili ve es
ki arkadaşım Ali Çetinkayadan artık sıranm 
Şark demiryollarını almağa geldiğini ve onun 
da Türk ulusunun mal* olmasını rica etmek 
için buraya geldim (Alkışlar). 

SIRRI DAY (Trabzon) — Nafıa Sayın baka 
nı Bay Çetinkaya, muvaffak oldukları bu işte 
bendenize bir şeref hissesi ayırmak lütuf ve te-
vazuunda bulundular. Bu iltifatları çok kıy-
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metlidir. Samimiyetle arzedeyim ki, ben ve ar
kadaşlarım, yalnız Hükümetin ve kendilerinin 
kararlarını dikte etmekten, yazıya çevirmekten 
başka bir şey yapmadık. Yalnız Muhterem Çe-
tinkaya ile ve Hükümet erkânı ile bu mevzuda 
temas ederken onlarda gördüğümüz hassasiyet, 
millî menafii korumak hususundaki ciddiyet; bi
zim imanımızı yeniden tazelemiştir. Hakikaten 
gördük ki, millî menafii korumak hususunda çok 
hassastırlar ve bu hassasiyet bize daima büyük 
emniyet veren, büyük istikbal ümid ettiren bir 
vaziyettir. Bu duygularını huzurunuzda sami
miyet ve zevk ile arzediyorum. Müteselsil mu
vaffakiyetlerinden dolayı encümenimizin maz-
batasile ifade ettiği memnuniyet ve şükranı bu
rada Yüksek heyetinize tekrar arzederim. (Al
kışlar), 

NAFIA VEKİLİ ALI ÇETÎNKAYA (Afyon) 
— Şeref arkadaşımızın temennilerini tahsile ça
lışmayı bir vazife olarak telâkki ediyorum. Za
ten vazifemizdir. Bu mesele berikiler kadar ha
izi ehemmiyet değildir. Hattın mülkiyeti bizim
dir. Edevatı müteharrikesi, susu busu nihayet 
bir kaç milyon içindedir. Bunu da kolaylıkla hal
ledeceğiz (Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Aydın demiryollarının satm alınmasına dair 
mukavelenin tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1 — Aydın demiryollarının satın 
alınmasına dair Hükümetle (Aydm demiryolu) 
şirketi arasmda 1 mayıs 1935 tarihinde Ankara-
da imza edilmiş olan bağlı mukavelename tasdik 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi reye koyuyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Birinci mad
de kabul edilmiştir. 

Rey vermeyen varsa reylerini versinler. 
Ârâ toplaması bitmiştir. 
MADDE 2 — İşbu satm alma mukavelena

mesi damga resminden muaf olduğu gibi bu 
mukavelename ile Hükümetin tesviyesini üzeri
ne aldığı bütün vergilerle resim ve harçlar ve 
bu vergilerin munzam kesirleri mukavelename
nin 23 nçü maddesi mucibince tasdikınm tamam
lanması şartile affedilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bu lâyiha da yazılı reye arzedilecektir. 
İS — Kazanç vergisi kanununun bazı hüküm

lerinin değiştirilmesi Jıakkında kanun lâyihası ve 
Lktısad, Maliye, Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/81) [1] 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM UNSAL (İs
parta) — Ruznamenin iki defa müzakereye tâbi 
olan maddeleri arasmda kazanç vergisi kanu
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
da bir kanun lâyihası vardır. Bunun da müsta-
celen müzakeresini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Ruznameyi 
bitirmeden sizi bırakmam. 

Bu lâyihanın da müstacelen müzakeresini en
cümen istemektedir, bütçeye taallûku itibarile 
Müstacelen müzakeresini kabul edenler ... Etme-
meyenler ... Müstaceliyetle müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda söz 
açıktır. 

TARIK US (Giresun) — Bendeniz bu madde
de adaletsizlik görüyorum. Bir yer bir adam 
tarafından tutulmuştur. Tutulan, işgal edilen 
çalışılan yerin bir yıllık gayrisafi iradı farzede-
lim 500 liradır. Bu para üzerinden kendisi ka
zanç vergisi verecektir. Orada çalışmak isteyen 
bir arkadaş daha peyda oldu. Buyur, sen de 
burada benimle beraber çalış diye yer göstermiş. 
Bu maddeye göre bu 500 lira gayrisafi irad üze
rinden her ikisi de ayrı ayrı para verecektir. Bu 
ikinci mükellefe hiç bir yer göstermemiş olsaydı 
kendi evinin gayrisafi iradmm yarısı üzerinden 
kazanç vergisi verecekti. Düşünüyorum. Böy
le bir yerde ben serbest meslek sahibi olarak ça
lışmak istesem, gelse birisi benim yerimden is
tifade için arzı ihtiyaç etse ve ben de yer gös-
tersem bu adam niçin benim verdiğim verginin 
aynını versin. İştirak etsek, dese ki: Burayı 
beraber tutalım, 500 liranın 250 lirasmı sen, 250 
lirasmı da ben vereyim. O halde 2,3,4 arkadaşın 
bir yerde beraberce çalışmak kararmı vermiş ol
makla, haddi zatinde iradı gayrisafiyi araların
da taksim etmiş olmuyorlar mı? Belki 500 lirayı 
müstakillen vermeğe muktedir değildir. Bir ar
kadaşı ile birleşip 250 liralık bir yer tutuyor de
mektir. Nasıl mülâhaza edilmişte hepsinden ay
rı ayrı bu parayı isteriz demişlerdir. Ben bu
nun sebebini anlamadım. Eğer müşterek ol
duklarını ispat ederlerse % 30 tenzilât yapıla
cak diyor. Ne de müşterek olduklarını ispat 
ederlerse? İşte mi, yoksa binanm isticarında mı? 
ayrı ayrı vaziyet olabilir. 

Bir avukat, bir doktor, bir dişçi, yahud bir bi
nanm içinde hem bir dişçi, hem bir hekim ayrı 

dır. 
[1] 88 sayılı basmayazıya ek zaptın sonunda-
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ayrı gelib biri bir odasını, öbürü başka odasmı 
işgal edebilir.... 

BAŞKAN — Kanuna rey vermeyenler rey 
versinler. 

Rey toplama işi bitmiştir. 
HAKKI TARIK US (Devamla) — Böyle bir 

oda bu şekilde tutulursa esas itibarile bir ada
mın kazancına gayrisafi irad esas tutulduktan 
sonra 2,3,4 serbest meslek sahibi arasmda böyle 
bir yerin istimali noktasından inkısama uğradı
ğı meydanda olduktan sonra, inkısamı, aslolarak 
kabul etmemenin sebebi ne olabilir? Onun için 
bendeniz maddenin bu şekilde değiştirilmesini 
encümenden rica ediyorum, 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA REFlK ÎN-
OE (Manisa) — Bir defa ufak bir kelime tas
hihini rica edeceğim, ikinci fıkrada « Serbest 
meslek erbabından evlerinin bir kısmını idare
hane, yazıhane ittihaz edenler veyahud mua
yene yeri... » denmiş. « Muayene » yerine « Mu
ayyen » konacak. 

Şimdi, bu kanunun Hükümet tarafından ge
len esbabı mucibesile diğer encümen arkadaşla
rının dermeyan ettikleri esbabı mucibelerde lâ
zım olduğu kadar izahat vardır. Hakkı Tank Us 
arkadaşımızın sualleri şurada toplanıyor; diyor 
ki: Niçin bir yazıhanede çalışanlardan iki kişi 
oldukları halde ayrı ayrı vergi alınıyor? 

ikincisi, iştirak işde midir, yoksa yazıhane
nin icarında mıdır? Evvelâ şunu söyleyeyim ki, 
iştirak, iştedir. Bu ciheti hallettikten sonra te
lâkki şudur: 

Yazıhanesi olmadığı halde her hangi bir ya
zıhane, muayenehane, idarehanede vazife gören 
adam, idarehaneyi müstakil tutmuş telâkki edi
lerek hayatını kazanmış addolunur ve ona 
göre vergi vermesi lâzımdır. Eğer şerik iseler 
bunlar şerik olması dolayısile % 30 nisbetinde 
tenzilâtı mucib olur. Neticede gerek Hükümetin 
ve gerek diğerlerinin esbabı mucibesinde mün
hasıran iradı gayrisafiden alman vergiler ser
best meslek erbabının azlığı dolayısile bu gibi 
şirketlerin kurulabilmesi içindir ki böyle bir 
formülün kurulmasını îktısad encümeni muva
fık bulmuş ve bizim encümenimiz de onlardan 
ayrı olarak bir noktai nazar dermeyanına lü
zum görmiyerek iştirak etmiştir. Bu hususta 
adaletin mevcud olup olmadığını hallü faslet
mek, Heyeti Oelilenize aiddir. 

TARIK US (Giresun) — Raportör arkadaşı
mızın takdir keyfiyetini Yüksek Heyetinize bı
raktığına göre bendeniz başka söz söylememe-
liydim, ve nihayet bu iş takdirinizle hallolunma-
lrydı. Yalnız bir mesele üzerinde beni tatmin 
edemediler. Müstakil bir yer tutamamış 500 lira 
iradı gayrisafisi olan yerde çalışıyor. 100 - 150 
lira olan bir yer bulamıyor. Nihayet bir arkada
şı ile birleşiyor. Bunlar ya ayrı konturato ya-
pryor veyahud misafir olarak barınma imkânı-

; m elde ederek çalışıyor. Mal memurları biliyor-
\ 1ar M 500 lira iradı gayrisafisi olan yerler, iki 

üç kişi tarafından işgal edilmektedir. Mademki 
I iradı gayrisafi üç kişiye inkısam ediyor. Bu şir

ket böylece malûm olunca neden, behemehal 
I onun heyeti mecmuası itibarile her birisi ayrı 

ayrı vergi ile mutalebe karşısında bulunsunlar? 
| Yerim yok demiş olsaydım, evimin iradı gayrisa-

fisinin yarısı ile mükellef olacaktım. O halde 
ya evimin iradı üzerinden vergi alsınlar, yahud, 
iradı gayrisafiyi kazanca matrah kabul ettik
ten sonra 2, 3 kişi tarafından konturat yapılsın 
yapılmasın, tutulduğu hakikatini çırıl çıplak 
gören maliye, esas olarak inkısamı kabul etsin. 
Hak, adalet bundan ibarettir. Heyeti Âliye de 
buna muvafakat eder zannederim. 

MALİYE VEKtLl F U A D AĞRALI ( Elâ-
ziz ) — Esasen Meclisi Âliye şevkine sebeb şu-

[ dur: Arkadaşlar hatırlarlar ki geçen sene ka-
ı zanç kanununun müzakeresi esnasında kanunun 
j 34 ncü maddesi ki muhtelif fıkraları havi idi, 
| 15, 20 fıkrası vardı, bu fıkralardan birisi de, 
İ serbest meslek erbabına aid idi. Bu f ıkranm son 
; encümen olan Adliye encümeninde tetkik edil

mek üzere muhtelif teklifler vardı. Heyeti Umu
miye kararı ile oraya havale edilmişti. Burada 

I encümen sıralayıp ta izah ederken mazbata mu-
I harriri olan Refik ince, her hangi bir fıkra-
i nm izahatmı verdiği sırada, işte encümen bu 
| fıkra hakkında bunu düşünmüştür, diyecek 
I yerde bu madde hakkmda bunu düşünmüştür, 
i dedi. Riyaset makamı da maddeyi reye koy-
| du ve kabul edildi. Bunun üzerine bir çok arka

daşlar dediler ki, muhtelif fıkralar hakkında 
muhtelif takrirler vardır, onların da müzakere 
mevzuu olması lâzımdır. Refik ince dahi iti
raz ederek, hakikaten zühul olduğunu ve yan
lışlıkla fıkra yerine maddenin reye konulduğu
nu bildirdi. Meclisin gösterdiği tezahür üzeri
ne meselenin olsa olsa gelecek seneye kalaca
ğı, yoksa yeniden müzakeresinin iade edileme-

j yeceği arzedildi. 
Binaenaleyh takrir sahihlerinin veya encü

menin serbest meslek erbabma taallûk eden bu 
husus hakkmdaki noktai nazar şu idi: Deni
liyordu ki, tek karineyi esas ittihaz edibde ver
gi tarhetmek, adilâne değildir. Binaenaleyh 
muhtelif karineler almak veyahud Hükümetin 
geçen sene teklif ettiği maktu cetveli dahi ilâve 
etmek lâzımdır. 

Şimdi Hükümet, almış olduğu şu ilhama bi
naen, kanunu bu sene bu şekilde getirmiştir. 
Fakat onu muhtelif karinelere istinad ettirmek 
suretile teklif etmiş ve teklifini daha ziyade 
adalete varabilmek için yapmıştır. Bu teklif 
îktısad encümeninde müzakere edildiği zaman
da, esbabı mucibesinde de izah ettiği veçhile, 
tadile lüzum yoktur, olduğu gibi kalsın de
diler. 

Yalnız iştirak, yani müşterek olarak bir 
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yazıhanede çalışan, yani aralarında icar husu
sunda iştirak olsun olmasın çalışanlardan her 
biri ayrı ayrı mükellef olsun, aralarında işde 
iştirak olduğu sabit olursa bunlardan yüzde 
otuz tenzilât yapılsın, dediler. Yani İktısad 
encümeninin tesbit etmiş olduğu bu hüküm, 
yeni hükümdür. Yoksa iktısad encümeni de
mişti ki, böyle muhtelif karineler almağa lü
zum yoktur. Kazanç kanununun bir senelik 
tatbikatı neticesinde görüldü ki, bir çokları 
vergi yükünden kurtulmak için bir kaç arkadaş 
birleşerek bir yazıhanede çalışmağa başladılar. 
Buna mani olabilmek için tktısad encümeni de
di ki: Aradığm adalet değil mi? îşte bu esas 
onu temin ediyor. Bunlardan vergi alalım, fa
kat eğer şerik oldukları sabit olursa tenzilâtı
nı yapalrm. Bu, arzetmek istediğim tek hü
kümdür. Ondan sonra Maliye ve Bütçe encü
menlerine gitti. Bu iki encümen de eski sene
lerdeki cetveli tetkik ve teklif ettiler, sonra ! 
burada Heyeti umumiye bu işi Adliye encüme
nine havale etti. Adliye encümeni dahi îktısad 
encümeninin fikrine iltihak etmiştir. Bendeniz, 
mutlaka Hükümetin teklifini kabul edin de
miyorum. Demin de arzettiğim gibi Hüküme
tin getirmiş olduğu teklifte ve esbabı mucibe- I 
de sarih surette dediğimiz gibi katiyen vergiyi 
tezyid etmek fikrimiz yoktur. Bizim teklifimiz 
tezyid değil, yüzde 30 - 50 nisbetinde tenzilât 
yapmaktır. Bu mesele tktısad encümeninde de 
uzun uzadrya görüşüldü: Mademki Hükû- j 
metin teklifine göre bir adamdan 100 j 
kuruş almak lâzımgeliyorsa bu gün dahi | 
vermekte olduğu para budur, bir fark yoktur. 
Binaenaleyh yeniden formalite yapmaktansa 
muhtelif şeyler koymaktansa olduğu gibi ipka 
edelim Yalnız vergilerin tatbikatında arzetti- i 
ğim gibi yazıhaneleri genişletmek meselesine mâ- j 
ni olmak üzere şu hükmü koyalım demişti. îk- J 
tısad encümeninin bu hükmünü Adliye encüme- I 
ni de aynen kabul ediyor. Bunu kaldıralım, bu | 
adaletsizlik, derseniz; bu kanunu reddetmektir, j 
Çünkü kanunda tek hüküm bundan ibarettir. 
Redde muvafakat edecek midir, etmeyecek mi
dir, onu Heyeti Oelile bilir. 

TARIK US (Giresun) — O halde tktısad en
cümeni izahat versin. Sonra Adliye encümenin- ! 
de akalliyette kalan bazı arkadaşlar vardır. Di- j 
yorlar ki; bir meslek erbabım ikiye ayırmak için | 
ciddî bir sebeb yoktur. Binaenaleyh, ne gibi 
ciddî sebeblere istinad ettiklerini izah etsinler. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Bu kanun 
Hükümetçe .... 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Maddeyi mi, hey- i 
eti umumiyesini mi müzakere ediyoruz? 

Eğer madde ise takririm vardır. 
BAŞKAN — Bay Raif; sözünüz heyeti umu

miye hakkında ise devam ediniz, değilse sonra j 
söylersiniz. 
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RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Heyeti 

umumiyesi hakkındadır. 
Bu kanunun Hükümetçe teklifine sebeb, vari

datı artırmak değildir. Maliye vekili kazanç, 
vergisi kanununda serbest meslek erbabından 
alınacak vergiler biraz daha fazlalaşsm diye bu 
kanunu teklif etmediklerini encümende söyledi
ler. Burada da ayni ifadede bulundular. îradı 
gayrisafi üzerinden alınmakta olan kazanç ver
gileri, adilâne değildir, diyorlar. Filvaki böyle 
serbest meslek erbabından bir kısmı işgüzarlık-
larile, zekâlarile, marifetlerile çok para kazan
maktadırlar. Diğer bir kısmı ise o derecede pa
ra kazanamryorlar. Ya yerlerini intihab ede
memişlerdir, yahud da işgüzar ve becerikli de
ğillerdir. Halbuki düşünülürse serbest meslek 
erbabmm oturdukları yerle çalışmalarının pek 
alâkası yoktur. Meselâ mimarlar, mühendisler 
gibi. Onların bütün faaliyetleri ve çalışmaları 
dışarıdadır. Odada yalnız otururlar ve işlerini 
yaparlar. Fakat büyük faaliyetleri daha ziya
de dışarıdadır. Diğer sanayi erbabı gibi, diğer 
iş erbabı gibi oturdukları yerle pek o kadar alâ
kalı değillerdir. Bu itibarla bir odada oturan 
her hangi bir serbest meslek erbabı onun mü
masili serbest meslek erbabı ile ayni karine üze
rinden vergi vermeğe tâbi tutulduğu halde, bi
rinin kazancı diğerinin kazancı üe nisbet kabul 
etmeyecek derecede yüksektir. Bundan zarar 
gören, kazanmayan ,iş görmeyen ve nihayet ka
zancı yerinde olmayanlarla çok büyük kazançla
rın ayni karine esasma istinad ettirilmesi, doğru 
olmaz. Böyle zarar görenler, diğerlerine nis-
betle % 90 miktarmdadır. îradı gayrisafi üze
rinden vergi alınmasına, serbest meslek erbabı
nın % 10 u memnun ise % 90 ni memnun değil
dir, müşkülât içindedir, iztırab içindedir, Bu
nun çaresi ne olabilir?.. Beyanname vermek, de
nildi. 

Beyanname vermek te o kadar müşkül oluyor 
ki bu suretle ekseriyeti - cümlesi de diyebili
rim - memleketin münevver bir sınıfını teşkil 
eden bu zümreye bir maliye memuru gelerek 
muhtelif hesablar soruyor. Verdiği beyanname
ye itimad etmiyor. Şöyle bir misal tasavvur 
edelim: Bir adam iş için yataklı vagonla Anka-
raya gelmiş Ankara Palasta yatmış. Maliye me
muru bunları dinlemiyor. İkinci mevkide, üçün
cü mevkide de gelebilirdin, ucuz otelde yatabi
lirdin, diyor. Onlar da nihayet izzeti nefislerini 
kurtarmak ve bu hesablara maruz kalmamak 
için iradı gayrisafi üzerinden vergi vermeyi ka
bul ediyorlar. Bundan da ıstrrab duymaktadır
lar. Bunun için Hükümet düşünmüş, başka ka
rineler alalım demiş. İstihdam edilenler adedi, 
otomobili varsa veyahud oturdukları evin iradı 
gayrisafisi gibi karinelere tevessül etmek su-
retile adalete yakm bir teklif yapmış. İktısad 
encümeni yalnız bu teklifi nazarı itibare almış, 
bunu değiştirmenin değeri olmadığını ve bu ka-

— 3W — 



î : 32 30-5-1935 C : I 
rine ile, sizin anladığınız adaletin temin oluna
cağını söylemiş, Maliye ve Bütçe encümenleri, 
- yeni bir sistem demiyeceğim, esasen mevcud-
du - ona rücu etmiş ve bu teklifi yapmış. Encü
mende bu iki iş mevzuu müzakere oldu, orada 
iki, üç arkadaş, mademki adalet aranıyor, Mali
ye encümeni ile Bütçe encümeninin bulduğu ça
re adaleti temin eder, dediler. Fakat encümenin 
çokluk azası bunun bir çare olmadığını 
ve işleri karıştıracağını, binaenaleyh mev-
cud olan şeklin muhafazasının daha doğru 
olduğunu ifade etti. Bu suretle encümene ha
valesi teklifine saik olan birinci sebeb orta
dan kalktı, ikinci maddeye geldik. Bunu da 
uzun boylu müzakere ettik, kani olduk ki ayni 
yerde oturan 2 ve 3 serbest meslek erbabmm ka
zançları her halde bir kişinin kazancından daha 
yüksek olabilir. Randmanı daha ziyade artar. 
Binaenaleyh onlarm her birisini ayrı ayrı vergi
ye tâbi tutmakta isabet vardır, dedik. Burada 
encümen arkadaşları arasmda hiç bir ihtilâf yok
tur. İktısad, Maliye ve Bütçe encümenlerindeki 
arkadaşlarla beraber bu esas müttefikan kabul 
olunmuş bulunmaktadır. Kanunun heyeti umu-
miyesinin geçirdiği safhalar budur. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen yoktur. 

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

Maddeyi okuyacağız. 
KAMÂL TURAN ÜNAL (İsparta) — Han

gi encümenin teklifi esas oluyor? 
BAŞKAN — Lâyiha önünüzdedir, takib bu

yurun. 
KAMÂL TURAN ÜNAL — Anlaşılmayan bir 

nokta olduğu için biraz maruzatta bulunacağım. 
Zannediliyor ki, arkadaşımızın izahına göre Ma
liye encümeninin metni mevzuu müzakere ola
caktır. Bu esasm tesbiti için müsaadenizle he
yeti umumiye hakkmda müzakere devam etsin 
(Maddelere sesleri). 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü
zakere bitmiştir, madde okunuyor. 

2395 saydı kazanç vergisi kanununun 19 ncu 
maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 2395 sayılı kazanç vergisi ka
nununun 19 ncu maddesi aşağıdaki şekle ko
nulmuştur : 

Serbest meslek erbabı işgal eyledikleri yazı
hane, idarehane ve muayenehanelerinin gayri-
safi iradları üzerinden vergiye tabidirler. 

Serbest meslek erbabından evlerinin bir kıs
mını idarehane, yazıhane ittihaz edenler veya-
hud muayene yeri olmaksızın çalışanların ika
metlerine aid olan binanın veya apartman dai
resinin gayrisafi iradmm yarısı bu mükellef
lerin vergilerinin hesabında matrah olur. 

Serbest meslek erbabından olubda yazıhane, 

muayenehane ve idarehanede müstakillen çalı
şanların her birinden vergi ayrı ayrı almır. An
cak ayni yazıhane ve muayenehane ve idare
hanede çalışanlar işte iştiraklerini ispat ettik
leri takdirde her biri için bu vergi miktarı 
da % 30 ar tenzilât yapılır. 

BAŞKAN — Lâyihanın üzerinde yazılı, Ad
liye encümeninin değiştirişi. Binaenaleyh oku
nan madde Adliye encümeninindir. 

ADLİYE En. NAMINA REFİK İNCE (Ma
nisa) — Bir kelime tashih edeceğim. 

BAŞKAN — Muayene kelimesi, muayyen ol
du. 

REFİK İNCE — Başka bir nokta. Üçüncü 
fıkrada.. «Serbest meslek erbabından olup ta 
yazıhane..» denmektedir. «Bir yazıhane» ola
caktır. 

KAMÂL TURAN ÜNAL (İsparta) — Yük
sek Başbakanın söylediği gibi herkesten verme
si lâzımgelen vergiyi tamamlle ölçerek, tartarak 
almak imkânı hiç şüphesiz elınıizae yoktur. Mu
cize de yoktur. Ancak gerek ihtisas erbabı, ge
rek Meclisin ihtisas encümenleri bu hususlarda 
her halde bunlarla meşgul olmak isteyenlerden 
fazla bir çalışma ile, salâhiyet demiyeceğim, 
fazla çalışmakla verginin hem adalete yakın ol
masına, hem de Devlet hizmetlerini yürütecek 
bir kemmiyette bulunmasına çalışırlar. Adliye 
encümenindeki müzakerelerin ciddiyet ve kem-
miyetini katiyen küçültmek istemem. Bilhassa 
Raif arkadaşımızın bu kürsüden dediği gibi bu 
maddenin müzakeresinde ekseriyetin ifadesinin 
hakikate tetabuk etmediği uzun uzadıya müna
kaşa edilmiştir. Bu arkadaş, encümen ekseriye
tinin istediği verginin hiç bir zaman adalete sığ
mayacağını ifade etmiştir. Maliye encümeni bu 
mesele üzerinde çok uğraşmıştır. Hükümet te 
bu iş üzerinde kâfi hazırlıkla gelmiştir. Halbu
ki Bütçe encümeni de Hükümetle Maliye encü
meninin birleştiği tadile iltihak etmekle son 
tetkikatm ihtiyaca kifayet edeceğini ve vergi 
esasının matrahlarında aranılan prensiplere 
uygun olduğunu tesbit ve tevsik etmiştir. Fil
vaki Maliye encümeni koyduğu esasta mümkün 
olduğu kadar mükellefleri; serbest meslek er
babını fazla tacize mahal bırakmamakta ve 
maktu nisbetler üzerinden vergiye tâbi tutmak
tadır. Geçenlerde çıkan bir vergi kanunu müna-
sebetile de mevzubahs edildiği gibi şüphesiz 
vergilerin en iyi şekli beyanname usulüdür. Her 
kes kazancını bildirip vergisini vermesi konuşul
du. Beyanname vermek müşkülâtı vardır, muha-
tab olmak müşkülâtı vardır. Tek karine ile; iş
gal ettiği gayrimenkulun iradı üzerinden ver
gi vermekteki sakatlığın, Heyeti umumiyemiz-
de tebellür etmesi üzerinden yakm denecek ka
dar zaman geçmiştir. Binaenaleyh o kâfi de
ğildir. Meselâ bir doktor, avukat veya her 
hangi bir kimse, işgal ettiği tek odanm içinde 

— 356 — 



î : 32 30-5-1935 O : 1 
çalışır, odanın kıymetine göre % 100 vergi 
verse bile, işlediği işin krymetine, kazancına 
göre vergi vermiş olmaz. Kazancından dahi 
muayyen nisbette para almsa yine adalet te
min edilmez. Onun için biz muhtelif karinele
ri esas tutarak, meslek erbabının kendi arala
rındaki hususiyetlerine göre karar verdik. Bi
naenaleyh Bütçe encümeninin ittihaz ettiği esa
sı kabul etmenizi rica eder ve Maliye encüme
ninin mazbatasının müzakere edilmesini de bir 
takrirle dilerim. 

REFİK İNE (Manisa) — Kamâl Turan ar
kadaşımız belki davasında haklıdır. Mütalea-
ları, her mütalea gibi, münakaşa ve mübahase 
mevzuu olabilir. Fakat kanun müzakere olu
nurken hepimizin başının bağlandığı bir nizam
name vardır. Teklif olunan kanunda evvelâ 
Hükümetin, saniyen İktısad encümeninin nok-
tai nazarları, Maliye encümeninin noktai na
zarları vardır. 

Sonra Bütçe encümeninin Maliye encüme-
ninkinden biraz farklı olan fakat ona benzeyen 
noktai nazarı vardır. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM UNSAL (İs
parta) — Biz, Maliye encümeninin noktai na
zarına iltihak ediyoruz. 

REFİK İNCE — İltihak ediyoruz, demekle 
mesele hallolunmaz. Bir de Adliye encümeni 
noktai nazarı vardır. Bu noktai nazarların hep
si cetvel halinde muhterem arkadaşlara tevzi 
olunmuş ve tuttuğumuz usul mucibince en son 
olan Adliye encümenininki mevzuu müzakere 
olmuş ve nihayet maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. Binaenaleyh icab ederdi ki, arkada
şımız lâyihanın heyeti umumiyesi mevzubahs 
olduğu zaman takaddümen Heyeti umumiye sı
rasında müzakeresi gereken bu noktai nazar
larını söylesinler. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM UNSAL (İs
parta) — Her zaman söylenebilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Her zaman söy
lenebilir tarzı kabul edilecek olursa, teşriî ha
yatımızda bunu bir kazanç telâkki ederim. Ben 
bunun lehindeyim. 

Kamâl Ünal arkadaşımızın mevzubahs et
tiği keyfiyete, bu noktai nazardan cevab ver
mek için bir defa Riyaset makamının bana mü
saade vermesi lâzımdır. Hakikatte mevzubahs 
olan cihet, lâyihanın heyeti umumiyesi bitiri-
lib maddelere geçildikten sonra müzakere edi
lecek madde Adliye encümeninin maddesi mi
dir, yoksa lâalettayin encümenlerden birinin 
maddesi midir? Teamüle göre lâalettayin ye
niden hangisi müzakere edilecekse o mevzu üze
rinde Kamâl Turan arkadaşıma cevab verece
ğim. Bir de usulün muhafazasına başkanlık 
eden yüksek makamın bana salâhiyet vermesini, 
yani müzakere mevzuu olan maddenin Adliye 
encümeni maddesi olmadığı yolunda bir kanaat 

varsa Kamâl Turan arkadaşıma cevab verece
ğim. 

BAŞKAN — Adliye encümeninden gelen ve 
müstakil olan lâyihadır. Bunda tereddüde ma
hal yoktur. 

KEFIK ŞEVKET İNCE (Manisa) — O hal
de, bu olduğuna göre, Kamal ıuran arkadaşınım 
mutalealarma, usulen cevab vermeğe mahal 
kalmamıştır. 

MUKJüKREM UNSAL (İsparta) — Bu lâyiha 
hakkında dörd encümenin mazbatası vardır. 
Heyeti umumiyede müzakere cereyan ederden 
Adliye encümeni lâyihayı istemiştir. Heyeti 
muhtereme de ekseriyet kararile layihayı Adli
ye encümenine vermiştir. Adliye encümeni son 
olarak bu mazbatayı ve bu maddeyi getirmiştir. 
Heyeti umumiyesi hakkında müzakere cereyan 
ettikten sonra maddelerin müzakeresine geçil
miştir. Şimdi her arkadaş, filân encümenin maz
batasının müzakeresini teklif edebilir. Binaena
leyh Makamı Riyaset 

BAŞKAN — Makamı Riyaset, verilen takrir
ler reye konulamaz demediki... 

REFİK İNCE (Manisa) — Takriri reye kor
sanız o zaman usulen cevab vermekliğim lâzım-
gelir. 

BAŞKAN — Filân encümenin teklifinin mü
zakere edilmesini teklif ederim demek, her ar
kadaşın hakkıdır. 

REFİK INCEC — O halde encümen namma 
cevab vereyim. 

Arkadaşlar; yine geçen sene bu zamanlarda 
idi. Kazanç kanunu müzakere olunuyordu. Mü
zakere edilirken Muhtelit encümenin mazbata 
muharrirliğini huzurunuzda ben yaptım ve o 
müzakere esnasında Muhterem heyetinize, Hü
kümetin teklifi ile Müşterek encümenin noktai 
nazarı arasındaki farkı izah ettim ve Hükümet
le mutabık kalarak tertib ettiğimiz formülü 
arzetmiştim. Hükümet 3 sene, Meclis dahi iki 
sene uğraşarak husule gelen kazanç kanununda 
bir cetvel göstermişti. Bu cetvelde memleketi 
nüfusa göre ayırıyor ve serbest meslek erbabını 
derecelere ayırıyor ve bu dereceler üzerinden 
maktu vergiye tâbi tutuyordu. Bir de yazıhane-
leredn % 50 vergi alınıyordu. Muhtelit encü
mende müzakeresi esnasında, maksadınız vergi 
almak mıdır, % 50 alınsın. Meslek erbabından 
bir de bunu alırsanız % şu nisbeti buluyor. Fa
kat bunun husule getireceği o kadar teşevvüşat 
vardır ki serbest meslek erbabını derecelere 
ayırmak ve ayırdıktan sonra her birinin kazan
cını takdir etmek müşkülâtı düşünülerek ve 
nihayet bunlarm hususle getireceği memnuni
yetsizliğe, manevî dargınlıklara meydan verme
mek için maddî olarak telâfi edelim dedik. Ni
hayet ıviuh terem Heyetinizin tasvibi ve Hükü
metin de muvafakatile % 50 gayrisafi irad 
nisbeti % X0Q e iblâğ edildi ve binaenaleyh 
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% 100 ün dahi adaletsizliğinden şikâyet edenler 
varsa ,bunu çok görenler, hakikî şekilde kazan
cı olmadığını iddia edenler, kazancmr Devlete 
beyanname vermek suretile ispat etsinler ve def
terlerini Devletin memurlarına açsınlar. Ya bu 
şekilde iradı gayrisafiyi kabul etsinler, yahud 
bu çok geliyorsa Devletin kontrol memurlarına 
hesaplarını ve kazançlarını bildirsinler. Muhte
rem heyetiniz dahi bunu kabul etti henüz da
ha senesi olmadı. Bu kanun kabul olunduğu sı
ralarda Maliye Bakanı arkadaşımız dahi ifade 
etti. Bir kaç arkadaş ayni cetvellerin tekrar 
ithali lehinde mütalea da bulundular. Bu müta-
leaları biz encümene aldık. Encümende ikinci 
defa olarak müzakere ettik. Esbabı mucibeleri 
okuduk. Yalnız usulen öyle bir vaziyet hâsıl 
oldu ki, reddi mutazammm olan esbabı mucibe 
okunduktan sonra cetvel taraftarı olan arkadaş
lara söz verilemeyecek vaziyet hâsıl oldu ve ni
hayet Muhtelit encümenin kararı kabul olundu. 
Yani serbest meslek erbabından herkes iradı gay-
risafisi üzerinden vergiye tâbi olacaktır. Bundan 
memnun olmayanlar beyanname vereceklerdir, 
denildi ve bu şekilde kanun çıktı. Bu sefer Hü
kümet, iradı gayrisafi karinesi tam bir karine 
değildir, herkesin kazancile mütenasip daha 
zahirî karinelere bakmak lâzımdır. Binaenaleyh, 
serbest meslek erbabından olanların maiyetinde 
kullandıkları adamlar adedi, oturdukları ev ve 
yazıhaneleri ve birde bindikleri otomobiller gibi 
zahirî karinelere istinad ederek vergi almakta 
adalet vardır. Bu teklif îktısad encü
menine isal edilerek, Îktısad encümeninin 
çok güzel ve hakikaten hayatın tatbikinden alın
mış derslere istinad ederek bir takım mütalea-
larla, rakamlara istinad eden mütalealarla bu 
tekliflerin yerinde olmadığını, maksad Hazineye 
irad getirmek olmadığına ve mücerret vatandaş
lar arasmda vergi adaletini temin etmek oldu
ğuna göre otomobil, hizmetçi ve saire gibi şey
lerden % 5 er gibi külfetlere katlanmaktansa 
mahiyet itibarile kanun şöyle olabilir: 

Henüz bir sene vakit geçmeden bir kanunu 
değiştirmek ve vatandaşların vergi mükellefiye
tinde alışılmış vaziyeti bozarak yeni bir kanun 
çıkarmak doğru değildir. Ancak bunlar içinde 
madem ki "yazıhaneleri olmadığı halde, başkala
rının yazıhanelerine giderek çalışanlar varmış. 
Bunların tâbi olacakları mükellefiyet tesbit edil
sin diyor. Maliye encümenine gidiyor. Maliye 
encümeni geçen sene mevzubahs olub Hükümetin 
teklif ettiği ve Heyeti muhteremenin kabul bu-
yurmadığı cetveli aynen getiriyorlar. Bunu 
aynen koyduğu zamanda dahi şu mütaleayı yü
rütüyor ve diyor ki : 

Serbest meslek erbabının kazançlarının ara
sındaki farktan dolayı bazılarmm leh, ve ba
zılarının aleyhine vaziyet ihdas eden kanunun 
eksikliğini doldurmak için bir çare bulduk ve 
O çareyi de cetvelde aynen gösteriyorlar. Eski 

cetvelde bu günkü kanuna nazaran doktorlar, 
diş hekimleri, dava vekilleri, avukatlar, mü
hendisler, mimarlar hepsi bir smrfa dahil ol
duğu halde bu sefer cetvelde doktorlar, diş 
tabibleri ayrılıyor. Bir de nüfusa göre memle
ket 4 derece ve bir fevkalâdeye ayrılıyor. Nü
fusu 200 000 den yukarı olan şehirler, 50 000 
den 200 000 e kadar olan şehirler, 30 000 den 
50 000 e kadar olan şehirler, 10 000 den 30 000 
e kadar olan yerler. Bunların her birine göre 
vergi geliyor. Meselâ, avukatların birinci sı
nıfına 200, ikinci smıfma 80 lira gibi. Buna 
mukabil bu gün yazıhanelerde verilmekte olan 
% 100, % 50 ye indiriliyor. 

Şimdi arkadaşlar, salâhiyettar encümenlerin 
salâhiyettar zatlarile dahi bilhesab tahakkuk 
eden bir keyfiyet vardır ki bu cetvelle beraber 
% 50 nisbet kabul edilirse bu maddeten mükel
lefin lehine olur. 

MALÎYE E. NAMINA KAMÂL ÜNAL (İs
parta) — Pakâlâ. 

REFÎK İNCE (Devamla) — Maliye encüme
ninin mazbata muharriri pekâlâ dediğine göre 
dava nerde kalıyor, adalet nerde kalıyor? 

i Eğer sizler bunun adalet olduğuna kani olursa-
I nız biz de şüphesiz iltihak ederiz. 

Şimdi arkadaşlar, Maliye encümeni diyor 
ki, serbest meslek erbabmm iktidar ve derece
lerini tayin etmek, eğer bu serbest meslek er
babının bir teşekkülü varsa o teşekküle aiddir. 
Binaenaleyh îstanbulda Etibba odası vardır. 
îstanbulda bulunan bu etibba odasma mukay-

| yed 1178 doktor vardır. Etibba odasmm gön-
! dermiş olduğu bir cetvele göre bu 1178 dok-
| tordan 686 sı memur hekimdir. 492 si de memur 
i olmayan hekimdir. Binaenaleyh 1178 tane dok-
| torun îstanbul şehri için bu cetvel mucibince 
• beş kısma ayrılarak maktuan 10, 30, 80, 200, 
I 1 000 lira gibi bir vergi ile mükellefiyeti key-
| fiyeti, doktorlar odasını teşkil eden 7, 9 ilâ 11 
! zatın takdirine kalıyor. Kabul etmemiz lâzım-
: gelir ki bu odanın sahası Edirne de dahil oldu-
I ğuna göre pek iyi bilmiyorum, zannediyorum 
i ki 8, 10 vilâyeti ihtiva eder. Bütün Türkiyede 
I Etibba odası kaç mmtakaya ayrılmıştır. Doktor 

arkadaşlarımız daha iyi bilirler. 10 - 11 kişiden 
mürekkeb olan bir heyet bu 1178 doktorun ka
zancı, vaziyeti içtimaiyesi hakkmda nasıl ve 
ne şekilde malûmat alabilir? Yalnız îstanbul 
değil, yalnız îstanbul olsa belki akıl alır. Bun-

| 1ar hakkında malûmat olarak derecelerini tak-
! dir etmelerine nasıl imkân bulunur? 

îstanbulda bu gün 650 yi mütecaviz avu-
i kat vardır. Bunlarm her birinin derecesi ve 
j sair hususatı 7 - 9 kişiden mürekkeb olan bir 
1 heyet tarafından tetkik edilmesi imkânı muta-
I savver değildir. Binaenaleyh işi, vergi azlığı 
| yahud çokluğu noktasından değil, mahza ada-
! leti temin noktasından düşünürken her hangi 
i bir adamm şu veya bu şekildeki istihbaratla ve-
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ya ademi malûmatla haddinden fazla mükelle
fiyete tâbi tutulacağındaki adaletsizliği göz 
önüne getirmek lâzımdır, insanların şekli zahi-
risile hakikî kazancına vusul meselesi adaletsiz
liğin mikyası olur. Ne miskin adamlar vardır ki 
üstübaşı sefil, fakat kazanç, para babasıdır. 

Ne şık adamlar vardır ki, zaraf etile beraber 
züğürtlüğün mümessilidir. Onun için insanların 
hakikî kazancına vukuf hâsıl etmenin güçlüğü 
vardır. Adilâne vergi almak zarureti de var
dır. Hakikî adaletin beyanname ile temin edile
ceğini kabul ediyoruz. Fakat tatbikattaki müş
külâtı dolayısile başka esas tutuyoruz. Adalet 
arzusu ile vergi karinelerinin doğru olmadığında 
da ittifak ettik. Vergi karinesini koyarken dahi 
adalet yapalım derken adaletsizlik yapmamız 
ihtimali de çok olur. 

Maliye encümeninin 2 nci bir noktai nazarı 
da var. Diyor ki, bunların meslekî teşekkülleri 
yoksa bunu mahallî belediyelere, ticaret odala
rına verelim. Her yerde etibba odası yoktur, 
baro yoktur. Bir avukatm kazancını, hepinizin 
memleketlerine sorulabilir*, oradaki tüccarm ve
ya belediye azasmm teklifine bırakmakta, bir 
mühendisin, bir doktorun kazancım bunların 
reyine bırakmakta adalet olur mu? Yani bir ta
raftan adalete varalım derken, diğer taraftan 
adalet vasıtasını; bu işlerin ehli olduğunu san
dığımız halde aklen maksadı ifaya imkân bu
lunmayan zatler eline bırakıyoruz. Onun içindir 
ki Adliye encümeni bu işlerin heyeti mecmuası 
üzerinde hususî bazı vaziyetlerin yükseltilme
sinden doğan zihniyete değil, umumî adalete 
varmak noktasından tktısad encümeninin nok
tai nazarma iştirak ediyor. Hulâsası, Maliye en
cümeninin - çünkü Bütçe encümeni ona iltihak 
etmiştir - noktai nazarma göre ikinci bir hâdise 
daha olacaktır. 

Malûm kazanç kanununda bir resen tarh ko
misyonları vardır. Bu komisyonların kararları
na itiraz olunabilir. Şimdi her hangi bir baro
nun, her hangi bir mühendisler birliğinin veya 
her hangi etibba muhadenet cemiyeti idare he
yetinin; bir doktor hakkında, bir avukat hak
kında, bir mühendis hakkında, bir kim
yager hakkında, bir diş hekimi hakkın
da tesbit ettiği dereceler, o adam hakkın
da katı mahiyeti haiz olacaktır. Buna itiraz et
mek hakkı dahi olmayacaktır. İtiraz hakkını 
koysak dahi emin olunuz ki arkadaşlar, itiraz 
komisyonları her bir derecenin takdirinden do
ğan bir çok itiraz dosyalarile dolacaktır. İti
raz komisyonları bunu nasıl tetkik edecektir? 
Onun için bence prensib itibarile adalete var
mak için konulan yolda dahi adalet yoktur ve 
iradı gayrisafi esasına tâbi olmak istemeyen ser
best meslek erbabı varsa açık kazancını gös
tersin. Şu veya bu zaruret veya sebeblerle be
yanname vermekten kaçan varsa bunlar vergi 
vermek istemeyen bir unsur olarak kalmak iste- ' 

j mislerdir. Onun için Adliye encümeninizin ek-
ı seriyeti, Maliye encümeninin düşündüğü şek

lin tatbikma dahi imkân görmemektedir. Bi
naenaleyh bu günkü vaziyeti adalete daha ya-

| kın bulmaktadır. Noktai nazarımız bundan iba
rettir (Müzakere kâfi sesleri). 

MALİYE E. M. M. KAMÂL TURAN ÜNAL 
(İsparta) — Gayet kısa söyleyeceğim ve bir iki 
noktaya ilişmekle iktifa edeceğim. Evvelce de 

; sözüme başlarken mutlak adalet olamıyacağını 
! söylemiştim. Binaenaleyh Refik İnce arkadaşı-
! mm dediği gibi Maliye encümeni mutlak ada-
! let temin ettiği iddiasmda değildir. Geçen se-

neki şekil nasıl müzakere ve kabul edilmiştir, 
bakan, izah etti. Binaenaleyh tekrar oraya 

! dönmek istemem. Bendeniz Heyeti umumiyenin 
i buna karşı vaziyeti tamamen red mahiyetinde 
! olmadığını tebarüz ettireceğim. Evvelâ mükel-
: lef lehine ise - rakam itibarile - itiraza mahal 
i olmamak lâzımdır. O halde mükellef lehine bir 
! karar almış oluyoruz. İkincisi, bu takdirin 
i etibba odalarile, barolara verilmesi. Bu cemi-
| yetlere, bu arkadaşların meslekten çıkarılması 

ve meslekten bir müddet mahrum edilmesi gibi 
bir çok haklar veriyoruz. Bu, bu haklarm ya
nında hiç kalır. 

Binaenaleyh kendileri de dediler: Bir çok 
adamlar vardır, zengin ve serbest meslek er
babıdır. Esasen mevzu bunlara aittir. Bunlar 
her hangi bir han odasma yerleşiyor. Üç, beş 
kuruş vergi veriyor. Nihayet Devlete karşı 

I olan borcunu vermemiş bulunuyor. Halbuki 
i etibba odaları ve barolar, bu adamları tanı

makta müşkülât çekmezler. Sonra mahallî be
lediye ve ticaret odalarına bırakılması meselesi 
var. Bunlara daha büyük salâhiyetler veriyo
ruz. Bütün memleketin imar ve ihyası için ken
dilerine itimat ettiğimiz, gerek partinin ve ge
rek halkm emniyetile seçilmiş kimselerdir. 
Binaenaleyh bilhassa belediye ve ticaret odala
rına yalnız bu mevzuda salâhiyet vermiyoruz. 
Onlara başka bir çok haklar vermişizdir; bu 
odalara seçilmiş azalarm bir çok hakları var
dır ve onları bu Meclis kabul etmiştir. İtiraz 
komisyonlarmda da yine belediyelerden seçil
miş kimseler vardır. Mahkemelerimizin de bu 
odalara ve belediyelere verdiği kıymetler var
dır. Binaenaleyh takririmin, eğer usul itibari
le muvafıksa, maddenin Maliye encümeninin 
maddesi şeklinde tashihan reye konmasını ri
ca ediyorum (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yok. Tak
rirleri okutuyorum: 

Yüce Başkanlığa 
Söylediğim sebeblerc göre değiştirilmek ü*e-

re maddenin komisyona verilmesini dilerim. 
Giresun 
Tarık üs 

BAŞKAN — Evvelâ bu takriri reye koyaca-
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ğmı. Bu maddenin, burada izah ettikleri se-
beblere göre encümene verilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Bu takrir reddolunmuştur. 

İkinci takrir: 
Reisliğe 

Maliye encümeninin maddelerinin müzakere
sini teklif ederiz. 

İsparta Bursa 
Kamâl Turan Dr. Galib 

BAŞKAN — Maliye encümeninin tesbit et
tiği maddenin müzakere edilmesini teklif ederiz, 
diyorlar. 

İSMET EKER (Çorum) — Müzakeresini tek
lif ederiz diyorlar. 

BAŞKAN — Hayır. Maddenin reye konulma
sını isteriz diyorlar. Lâyiha önünüzdedir. Ad
liye encümeninin yazdığı madde ile Maliye en
cümeninin tesbit ettiği madde arasındaki farkı 
görmek istiyorsanız maddeyi tekrar okutayım. 
(Hacet yok sesleri). 

RAÎF KARADENİZ (Trabzon) — Maliye en-
cümeninin maddesi müzakere edilecekse söz is
tiyorum (Müzakere kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Buyurun. 
RAIF KARADENİZ (Trabzon) — Şimdiye 

kadar arkadaşlarımın mevzubahsettiği bir iş ki, 
Maliye encümeninin bu maddesinde zikredilmiş
tir. Ondan bahsedeceğim: 

Arkadaşlarım; müzakere ne kadar uzarsa, bu
rada ehemmiyetli bir meseleyi mevzuu bahset 
mekten meninefs edemedim. Bu şudur: Biz iki 
arkadaşla beraber Adliye encümeninde uzun 
boylu uğraştık ve nihayet Maliye ve Bütçe en
cümenlerinin maktu vergi esasını müdafaa et
tik, fakat kazanamadık. Görüyorum ki, He
yeti Celileniz bu sistemi her halde hakka daha 
muvafık olacağı için kabul edecektir. Ancak 
Maliye encümeninin veya Bütçe encümeninin 
bir noktai nazarı üzerinde biz kendi noktai na
zarımıza göre, büyük haksızlık görüyoruz. 
Onun tamirini Yüksek Heyetinizden diliyoruz. 
O haksızlık kanuna merbut olan cetvele aiddir. 
Maliye ve Bütçe encümenleri bir tecvel tertib 
etmiş ve bu cetveli 1 ve 2 diye ikiye ayırmıştır. 

Birinci cetvelde diyor ki: Dava vekilleri, mü
hendisler, mimarlar ve alelûmum serbest mes
lek erbabı, müşavirler ve mütehassıslar kaidei 
umumiye olarak bunlardan bir fevkalâde sınıf 
vardır. İşgal ettikleri mahallin iradı gayrisafi-
sinin % 50 sini verdikten sonra bu cetvele na- i 
zaran onlara birer sıfat izafe edilecek. Fevkalâ-
de smıfsa 1 000, birinci ise 200, ikinci ise 80, j 
üçüncü ise 30, dördüncü ise 10 lira verecektir. 
Bunlar şehirlerin nüfusları indikçe iniyor. Bu
na mütenazır olarak Maliye encümeninin yap
tığı iki numaralı cetvelde doktorlar, diş tabib- ; 
leri; dişçiler hakkında ayrı bir liste yapılıyor. 
Fevkalâde sınıfa 500, birinci smıfa 100, ikinci- ; 
ye 40 lira vs. teklif edilmektedir. Halbuki bi- i 

rinci cetveldeki paralar, bunların ikişer misli
dir. Encümenin bu tefrikindeki hikmeti biz 
bulamadık. Niçin ayırıyorlar diye çok uğraştık. 
Esbabı mucibe mazbatasını karıştırdık. Muha
kemelerimizi işlettik. Hiç bir sebeb bulamadık. 
Serbest meslek erbabmı şu ve bu sınıfa ayırmak 
doğru değildir. Çok kazananlar vardır, az ka
zananlar vardır. Fakat hepsi birdir. Zannediyo
rum ki, bu adaletsizliği Yüksek Heyetiniz ber
taraf edecektir. Bu cetvellerin birleştirilmesi 
esasr kabul edilirse orta yerde mutavassıt bir 
şekli hal bulunmak üzere ya şimdi, ya tevdi bu
yuracağınız encümen bu işi yapar. 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Maktu vergi miktarını gösteren cetvelin bü
tün serbest meslek erbabı hakkmda birleştiril
mesini teklif ederiz. 

Bursa Trabzon Erzurum 
Atıf Akgüç Raif Karadeniz Fuad Sirmen 

İSMET EKER (Çorum) — Başkan, müsaade 
ederseniz, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkında bir 
teklif yoktur. Sabaha kadar müzakere açıktır. 

İSMET EKER (Çorum) — Bir lâyiha muh
telif encümenlerde tetkik edildikten sonra en 
son encümenin hazırladığı şekil usulen müza
kere edilir. Diğer encümenler kendi tekliflerinin 
müzakereye vazmı isteyebilirler, fakat mutlaka 
kabulünü teklif edemezler. Kendi noktai nazar
larının rüchaniyeti Heyeti Umumiyece kabul 
edilirse onlarm teklifleri mevzuu müzakere 
olur. Onun için usul noktasından Maliye en
cümenin teklifinin mevzuu müzakere olup olma
masının reye konması lâzımdır. 

MALİYE En. M. M. KAMÂL TURAN (İs
parta) — Encümenimizin hazırladığı teklifin 
müzakere edilmesini teklif ediyoruz. Bu teklifi
miz reye konsun. 

(Kamâl Turanın takriri tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maliye encümeninin hazırladı

ğı maddenin mevzuu müzakere edilmesi hakkın
dadır. Binaenaleyh Maliye encümeninin hazırla
dığı maddenin müzakeresini kabul edenler el
lerini kaldırsınlar . . . Müsaade buyurun sayaca
ğım.. Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2395 sayılı kazanç vergisi kanununun bazı 
hükümlerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 2395 numaralı ve 22 - III -1924 
tarihli kazanç vergisi kanununun 19 ncu mad
desi ile 34 ncü maddesinin (H) ve (I) fıkraları 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Değişen 19 ncu madde : Serbest meslek erba
bı işgal eyledikleri yazıhane, idarehane ve mua
yenehanelerinin gayrisafi iradları üzerinden 
vergiye tabidirler. Serbest meslekler erbabı 
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yöjsandfcki vergiye ilâveten bulundukları şehir
lere ve- sınıflarına göre bağlı 1 ve 2 numaralı 
cetvellere göre maktu vergi vermekle mükellef
tirler. 

Bir yazıhane ve muayenehane ve idarehanede 
çalışan birden ziyade serbest meslek erbabının 
her pirinden yukarıda yazılı nisbî ve maktu 
vergiler ayrı ayrı alınır. Ancak ayni yazıhane.. 
muayenehane ve idarehanede çalışanlar, işte 
iştiraklerini isbat ettikleri takdirde her biri için 
nisb£.vergi miktarından yüzde otuzar tenzilât 
yapıîsr» 

Serbest meslekler erbabmm sınıflan bulun
dukları şehirlerde barolar ve etibba odaları gibi 
mesleki teşekküller varsa onlar tarafından, bu 
gibi teşekküller yoksa beleöye heyetlerince iş
ve kazanç nisbetlerine göre her sene kânunusani 
ayında tayin olunur. Meslekî teşekküller bu 
teşekküllere kayidli bulunmayan veya kanunen 
kaydedilmeleri mümkün olmayan mümasil ser
best meslekler erbabı hakkmda da karar verme
ğe salahiyetlidirler. 

34*ncü maddenin değişen (H) ve (I) fıkra
ları:,* 

H - idarehane ve muayenehanelerinde ve ev
lerinde sanat ve mesleklerini yapan diş tabibleri 
ve- d^güer, dava vetellerV mimarlar, kimyager
ler, baytarlar, doktorlar, avukatlar, mühendis
ler, müşavirler ve mütehassıslar re bu gibi ilmî 
ve meslekî ihtisaslarile kazanç temin eyleyen 
diğer serbest meslekler erbabı gayrisafi ir adları
nın yüzde ellisi ve evlerinin bir kısmmı yazıha
ne, muayenehane ve idarehane ittihaz etmiş 
olanların reyahud muayyen yeri olmaksızın ça-
lışanlarm ikametgâhlarının iradı gayrisafileri-
nin yüzde beşi, 

I - Altın ve zikıymet mücevherat satanlar, 
antikacılar ve yedinci madde haricinde kalan 
sarraflar gayrisafi iradlannm yüzde yüzü. 

BAŞKAN — Maliye encümeninin maddesi 
budnrı Cetveli de okuyalım mı? (Hacet yok 
sesleri)- O halde bu maddeyi müzakere edeceğiz. 
Söz isleyen var mı? Söz isteyen olmadığına göre 
Raif Karadenizin takririni reye koyacağım. 

R$FÎK ÎNOE (Manisa) — Yalnız mazbata 
muharririnden bir sual soracağım. 19 ncu mad
deyi ^adü ediyorlar. Halbuki o maddede bir 
kayid'jdaha vardır: Serbest meslek erbabı iradı 
gayri&afr üzerinden veıgi verirler. Dilerlerse 
beyanname de verirler.,. Bu maddenin kabul 
edilmtsile beyanname sermeyecekler midir? 

MALİYE E. M. M! KAMÂL TURAN ÜNAL 
(İsparta) — Hayır, beyanname kalryor. 

R ^ I K ÎNGE (Manisa) — Halbuki 19 ncu 
raaddeşile 34- ncü maddesinin H ve I fıkraları 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir, deniyor 
ve değiştirilen bu maddede mutlak olarak ser
best »eslek erbabı, iradı gayrisafi üzerinden 
vergi şerirler, deniliyor. §u halde eski mad
denin, dilerlerse beyanname verebilirler, kay-
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İ di ortadan kalkmış oluyor; mazbata muharri-
; rinin noktai nazarına muhalif olarak. 
! MALÎYE E. M; M. KAMÂL TURAN ÜNAL 
| (İsparta) — Meksud olan beyanname vermfği 
i kaldırmak değildir (O halde maddeye bu ka|id 
I konmalıdır sesleri). t 
| REFÎK tNOE (Manisa) — Raif Karadeniz 
i arkadaşımızın noktai nazarı kabul edilecek olur-
I sa, her ikisi üzerinde tetkikat yapılmak üzere 
i meselenin encümene almmasmı teklif ederini 
| (Olmaz sesleri). O halde Maliye encümeni al-
I sın. ? 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI ( Elâziz ) — 
I Umumiyet itibarile kazanç vergisi kanununda 
! iradı gayrisafi karinesi üzerinden mükeHe£olân-
; 1ar için dahi, istedikleri zamanda beyannameye 
j gidebilmeleri hakkmda umumî bir hak veril-
| mistir. Bunda bu esas prensibi tahdid edecek 
j bir şey yoktur. Şu itibarla burada aynca sajpa-
| haten yazmağa Maliye encümeni bundan dola

yı lüzum görmemiştir. 
REFLK ÎNCE (Manisa) — Zannediyorum M, 

işin kısa kesilmesi için, bir noktai nazar dettne-
yan ediyorlar. Bir millete hitab eden söz, bu-
radaki zabıtlar değildir. 19 ncu madde böyle 

I değiştirilmiştir dedikten sonra ve 19 ncu mad-
| denin yerine bu maddeyi dercettikten sonra 

ve bunun içerisinde beyanname vermek kaydi 
bulunmadıktan sonra, yarm Maliye vekili ar-
kadaşımızrn buradaki sözüne ittibaen, doğru-

I dan doğruya beyanname verildiği zaman dek-
I toru* avukatı kimse dinlemez. 

MALÎYE E. M. M. KAMÂL TURAN ÜNAL 
(İsparta) — Beyannameye tâbi olmalarını iste
mek hakları bakidir. 

REFÎK İNCE — Maddeye sarahaten ilâve 
etmelidir. 

MALÎYE V. FUAD A&RALI ( Elâziz ) — 
I Kazanç kanununda, dermeyan olunan kuyud 
| ve şurut dairesinde beyanname verebilirler. 

Orada bir mükellefin beyannameye tâbi olma
sını ne suretle isteyeceği-ve ne zaman zarfında 
beyanname vereceği, gösterilmiştir. Binaena-
leyh o kayid ve şartla olmalıdır. 

KAMÂL TURAN ÜNAL (İsparta)— Mad
denin sonuna, şu kaydi koyalım; Kazanç, kanu
nundaki şartlar içinde beyannameye tâbi olma
larını istemek hakları mahfuzdur. 

BAŞKAN — Maddenin sonuna bu kaydi ko
yacağız. Madde, hakkmda başka da söz yok. 
O halde cetvellerin birleştirilmesi hakkındaki 
takriri reye.koyacağım. 

(Raif Karadenizin takriri tekrar okundu). 
RAÎF KARADENİZ (Trabzon) — Takririm 

hakkmda izahat vereyim. 1 numaralı cetvelin 
2 numaralı cetvelle birleştirilmesile her ikisini 

I teklif etmek istiyorum. 
Mal. E. M. M. KAMÂL TUEAN ÜNAL (Is-

I parta) — Cetvellerin birleştirilmesi şu suretle 
I olabilir : Birinci cetvel kabul edilerek oraya, 
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doktor ve diş tabibleri jde %>nur. Bu şekilde 
cetvel birleşmiş ve maksad di htâti olmuş olur. 

RAÎF KARADENİZ (Trabzon) — Teklifi
miz birinci cetvelle, ikinci cetveli» birleştirilme-
sidir. Bu teklifi yaparken biz dükündük ki bu 
birleştirme esası kabul edilecek olursa tabiatile 
madde, nizamnamei dahilî mucibince encümene 
gidecektir. Encümen bunun formüliinü yapa
caktır. Fakat görüyorum ki, vakit geçti diye 
burada halledilsin deniyor. O halde ikinciyi bire 
çıkarmak haksızlık olur. Birinciyi ikinciye in
dirmek te maliyenin aleyhine olur. Onun için bi
rinci cetveldeki bin lira, ikinci cetveldeki beş 
yüz lira ile birleştirilerek yarısmı almak lâzım
dır. Bu nisbeti muhafaza etmek için encümene 
vermek, tahlil etmek lâzımdır, başka çare yok
tur. 

Dr. OALIB KAHRAMAN (Bursa) — Ben
deniz arkadaşımızın takriri hakkında iki kelime 
söyliyeceğim. Serbest meslek erbabı arasında 
fark gözetmek doğru değildir. Fakat kazanç iti-
barile kabul etmek lâzım ve zaruridir ki, bir 
doktor, bir avukatm kazandığı kadar kazana
maz (Gürültüler). Müsaade ediniz. Çünkü bir 
avukat bir iş yaparak bir anda on bin, elli bin, 
yüz bin lira kazanır. Bir doktor, bütün haya
tında bunu kazanamaz. Adalet noktai nazarın
dan doğru deâildir. Bir dis tabibi bir avukatla 
beraber bir cetvele ithal edilemez. Çok rifra ede
rim, bunu kabul etmek her halde adaletsizlik 
olur. Bir avukat, yüz bin lira kazanır, bir dok
tor bütün hayatında bu parayı kazanamaz. Avu
kat, kudreti sayesinde elli bin, yüz bini lira ka
zanabilir. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutuyorum ve 
reyinize koyacağım. 

KAMÂJ TW?.AN ÜNAL (İsparta^ — Tak
rir sahibi de iltihak edivor. 2 numaralı cetvel, 
birinci cetvele iltihak ediyor. 

BAŞKAN — O halde iki cetvel birleştirile
rek bir n" maralı cetvel olacak ve avukatların 
ilerisine dişçiler de girecek. 
(Raif Karadeniz ve arkadaşlarının takriri tek-

* •' • rar okundu) ^' 
BAŞKAN — Bu takriri kabul edenler . . . Et-

mevenler . . . Takrir kabul edilmiştir. 
O halde Malive encümeninin maddesini yu

karıda teklif edilen ilâve ile ve 1 riumaralt cet
velle 2 numaralı cetveli birleştirerek, yani dok
torlar. diş tabibleri ve dişçileri 1 numaralı cet
vele ilâvo ederek reye kovuvorımı. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1935 tari
hinden muteberdir. 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAD AĞRALI (Elâziz) 
— Efendim, kazanç vergisi kanunu mucibince 
her sene için mükelleflere tarhedilecek olan ka
zanç vergisi, içinde bulunduğumuz senenin mar
tında taS&kkuk şttiriür ve tarhedilerek mtikel-
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lef e tebliğ edilir. Binaenaleyh, şimdi 1935 sene
sinde cibayet edilecek kazanç vergisi elde mev-
cud ahkâma göre mart içinde tahakkuk ettiril
miştir. Elyevm mayısta olmaklığımıza göre bu 
tahakkukat, mükelleflere tebliğ1 edilmiştir. Bu 
kanun şimdi 1 hazirandan diye ... kabul ediliyor 
ve yeni bir takım hükümler kabul olunuyor. Bu
na göre tarhedilmiş olan verginin tadili lâiön-
gelecektir. Binaenaleyh, bu tadilâtı yapabil
mek ve ayni zamanda Tetkiki itiraz komisyon
larında muhtelif içtihatlara meydan vermemek 
üzere şöyle bir muvakkat maddenin kabulü lâ
zımdır : 

« Muvakkat madde — 1934 takvim yılı 
muameleleri üzerinden 1935 malî yılı için 2395 
numaralı kanun hükmüne göre tarhedilmiş olan 
vergilerin bir kanunla kabul edilen esaslar da
iresinde tadili neticesinde vergiden indirilmesi 
veya yeniden alınması icab eden miktarlar mü
kelleflere ayrıca tarh ve tebliğ olunur ». 

Şöyle bir muvakkat madde ilâve olunsa se
lâmeti muamele noktasından iyi olur zannede
rim. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Maliye vekilinin teklif ettikleri 
bu maddeyi reyinize arzediyorum. (Kabul ses
leri). 

HÜSNÜ KÎTABOI (Muğla) — Söz istiyo
rum. 

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

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1935 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reye koyuyorum. ] 
Rey vermeyen arkadaşlar reylerini versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Kabul ettiğimiz kanunların ara neticesini bil

diriyorum 
Devlet demiryolları ve limanları işletme u-? 

mum müdürlüğü 1935 yılı bütçesi hakkındaki 
kanun lâyihasına (242) zat rey vermiş ve ka
nun (243) reyle kabul edilmiştir. 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1935 yılı 
bütçesi hakkmdaki kanun lâyihasına (258) zat 
rey vermiş ve kanun (258) reyle kabul edilmiş-
dir. 

tzmir Liman işleri umum müdürlüğü 1935 
yılı bütçesi hakkındaki kanun lâyihasına (238) 
zat rey vermiş ve kanun (238) reyle kabul edil-
mişdir. 

Hava yolları Devlet işletme idaresi 1935 yılı 
bütçesi hakkındaki lâyihaya (242) rey verilmiş 
ve kanun (242) reyle kabul edilmiştir. 

Hava yollan Derlet işletme idaresi teşkilâtı 

362 
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nakkmdaki kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve kanuna yeniden bazı maddeler ek
lenmesine dair olan kanun lâyihasına (flOÛ) *at 
rey Vermiş, kanun (200) reyle kabul ediimişdir. 

Aydm demiryollarının satm alınmasına dair 
olan mukavelenin tasdiki hakkındaki kanuna 
(219) zat rey vermiş ve kanun (219) reyle kabul 
ediimişdir, 

istanbul Liman işlrei umum müdürlüğü 1935 
yılı bütçesi hakkındaki kanun lâyihasına (218) 
zat rey yermiş ve kanun (218) reyle kabul edii
mişdir. 

1934 yılı Düyunu umumiye bütçesine fevkalâ
de olarak 2 200 000 lira tahsisat verilmesine dair 
kanuna (232) zat rey vermiş ve kanun (232) 
reyle kabul ediln^şdir. 

Ankarada yaktırılacak Mülkiye mektebi bi
nası için 1935 ve 1936 seneleri bütçelerinden 
ödenmek üzere sari taahhüt yapılması hakkm-
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daki kanun lâyihasına (232) zat rey vermiş ve 
kanun (232) reyle kabul ediimişdir. 

Kaaançrvergisi kanununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasına (209) 
zat rey vermiş ve kanun (209) reyle kabul edii
mişdir. 

Tuz fiatı hakkındaki kanun lâyihasına (240) 
zat rey vermiş ve kanun (240) reyle kabul edii
mişdir. 

Buznamemiz bitmişdir. Cumartesi günü yeni 
tatil kanunu mevkii meriyete girecekdir. Bu 
kanun mucibince cumartesi günü öğleden sonra 
tatildir. Onun için Umumî Heyetin müzakere 
günlerini değişdirmemiz icabediyor. Tensib bu
yurursanız pazartesi, çarşanba ve cuma günleri 
toplanmamız muvafık olur. (Muvafık sesleri) O 
halde pazartesi günü saat 15 de toplanılmak 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 19,30 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşıetmo Umum Müdürlüğü1935 yılı bütçe 
kanununa verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
îzzet Akosman 
İzzet-Mvi Aykurd 
Mebrure ÇHinenç 

Amasya 
EsaçtUras 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Eşref Demirel 
Hatr -Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
RifajjAraz 

Aza adedi ı 309 
Reye iştirak edenler : 242 

Kabul edenler : 242 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 154 
Mûnhaller : 3 

/ Kabul edenler ] 
Antalya 

Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydm 
Abidin özmen 
Nuri Göktepe 

BaUkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şıh 

Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim ötmer Ak-
alm 

Bolü 
Dr. Emin Cemal Sudât 
İsmail Hakkı Üzmay 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafâ Şeref Özkan 

Hurs/ı 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr, Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçek-
er 
.Sadettin Ferdd Taîay 
Şekibe \thsel 

, Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 
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Çankm 
Mujstafa Abdülhalik . 
Renda 
Mustafa Önsay 
Rifât Ünür 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Air Zırh 
Asım Us ' «-m 
Atıf Tüzün 
Fıiad Bulca 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Ali Kıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyıib Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
Yusuf Başkaya 

• Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

Elâziz 
Ahmed Saffet Oh kay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fııâd Ajğralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdâlhak Fırat 
Aziz Samih Tlter 

Ermrum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuacj Sirmen 
Nafiz Dumlu 
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Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Istemat özdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Ömer Asrın Aksoy 
Memed Şahin 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Talat Onay 

Gümûşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi; 
Erel 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Fakihe öymen 
General Refet Bele 
General Şükrü Gökberk 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 

izmir 
Benal Nevzad Iştar 
General Kâzım İnanç 
Hasan Âli YÜCQ1 
Kâmil Dursun 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kam âl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
General Muhittin Akyüz 
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Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Kâmil Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 
Veled Izbudak 

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

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettift Olpak 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid üner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed E diz 
Besim Atalay 
tbrahim Dalkılıç 

Naşid ÜİuS 
Malatya 

Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emruliah Barkan 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Şevki Çiloğlu 
Niğde 

Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Ural 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil Îrdelp 

Ordu 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asım Sirel 
E tem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durakan 

Seyhan 
Ali Münif Yeğena 
Esma Nayman 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 
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Siird 
ismail Müştak Mayakoır 
Şevki Süs.vjr 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 

Afyon Karalıisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çer çel (îzinli) 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(izinli) 

Ankara 
Akmed Ulus 
Aka Gündüz ** 
Dr. Taptas 
Palih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Rasim Aktar 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tevf ik Ancan , s>i:* 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Adnan Brtekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Cemal Esener 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
örge Evren 

Bayaztd 
Übeydullah 

Bilecik 
îbrahim Çolak 
Salih Bozok 
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Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Galib Pckel 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzmı Poroy 

[Reye iştira 
Bolu 

Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Denli 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Patin Güvendiren 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Ahmed >Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çoruh 
Hasan Gavid 
Memed Ali (t. A.) 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 
Nccib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge (îzinli) 
Zekâi Apaydın 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Erzincan 
Hikmet Işık (îzinli) 
Saffet Arikan 
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Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

Urfa 
Behçet Günay 
Fuad GÖkbudak 
General Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 

etmeyenler] 
Erzurum 

General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman îşın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker (Oruııtak) 
Remzi Güreş 

Giresun 
General îhsan Sökmen 
Tarık Us 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Grürsoy 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 

Vân 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Sadettin Epik-
men 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 

Kastamonu 
îbrahim Karantay 
Sami Erikman 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Veli Yaşın (îzinli) 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
(îzinli) 
Nedim BozatiK 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Rıza Sürel 
General Ali Fuad Oe-
besoy 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay (0-
runtak)' 

Kütahya 
Dr. J^tfi Kırdar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Ömer Dinç (îzinli) 
Receb Peker 



Malatya 
General ismet Jtnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kop la-
»el 
Matımud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çrnay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani A keken 
Sabrı Toprak (izinli) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten (İzinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
İrfan Feri d Alpay a (I. 
A.) 
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Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kilıcoğlu 
Naki Yücekök (izinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya (izinli) 
Halid Mengi 
(izinli) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tok<?öz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırnn 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
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Seyhan 

Damar Arıkoğlu 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydın (İzinli) 
Mahmut! Soydan 
(izinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim İncedayr 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Hüsrev Gerede 
ismail Memed Uğur 
(İzinli) 
Necmettin Sadık 

Trabzon 
Daniş IŞyüboğlu 
Hasan Saka (Oruntak) 
Sırn Day 

Süleyman Sjırri Gedik 
(izinli) 
Muhiddin Dinçsoy 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaa (İzinli) 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
ibrahim Arvas 

Tozgad 
Avni Doğan 

Zonguldak 
Celâl Sahir E rozan 
(izinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Esad Çakmakkaya 
Ragıb özdemiroğlu 
Reeeb Zühtü Soyak 
(İzinli) 
Rahmi Köken 

A n k a r a Y ü k s e k z i r a a t e n s t i t ü s ü 19 . ; )5 yılı b ü t ç e s i h a k k ı n d a k i k a n u 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 

(Kammkabu l edilmiştir) 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 258 

Kabul edenler : 258 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 138 

Münhaller : 3 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
izzet Akosman . 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Eşref Demirel 

/ Kabul edenler ] 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Tevfi kAnean 

Aydın 
Abidin Özmen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 

Memed Demir 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

m 



Botu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
ismail Hakkı Uzmay 
M Hat Denli 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gcrçekcr 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibc însel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çanlnn 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
Ömer Fehmi Noylari 

Çorum 
Ali Rıza özene, 
Dr. Mustafa Cantekin 
tsmail Kemal Alpsar 
îsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Haindi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Toka d 
General Şefik 
Haydar 'Rüştü öktem 
Yusuf Başkaya 
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Diyarbekir 

General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye Öniz 
Zekâi Apaydın 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Şeref Aykut 

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

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 

Erzurum 
\ziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 
Memed Şahin 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
tsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
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Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdı Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarh an 
Dr. Ol. .Hakkı Şinasi 
Erci 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad îştar 
General Kâzım tnanç 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
tbrahim Demiralay 
Knmâl üııal 
Mükcrrem unsal 

Kars 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Krzıldogan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer K ün tay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenbzan 
Dr. Tcvfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif tiden 
Tahsin Coşkun 
Vcîed lzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Fcrî'd Perker 
Nahid Kervcn 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Sülevmaa Dcmirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
II âzım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. (»1. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Köker 
Ali Rıza Sürel 
Belıire Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid ün er 
Mustafa Eken 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Di. Şakir Ahmed Ediz 
Besim At alay 
İbrahim Dalkılıç 
Naşid Uluğ 
Receb Pekcr 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik înce 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

M araş 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
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Edib Ergin 
Hilmi Çorak 
Ilrza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Ahmed Vefik Ulııçay 
Cavid O rai 
Dr. Rasim Pcrid Talay 
Kâmil îrdclp 

Ordu 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunalr 
Dr. Asım Sirei 

141 em Tuncel 
Meliha Ulaş 
Menıed Güneşdoğdu 
Kuşeni Barkın 
Zühtü Dıırukan 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Esma Naymafl 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tcvfik Tarman 

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

Yusuf Kemal Tcngirşenk 
Stvas 

Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 

Renizi Çin er 
Sabiha GÖrkey 
Şemsettin G Ünal tay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pckel 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Kon ay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

Sırrı Day 
Urfa 

Behçet Gün ay 
Fuad Gökbudak 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Kratavsu 
Hasan Karabacak 
Rıfat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
A1İ Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel (İzinli) 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Rasim Aktar 
Şakir KınacT 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mcngilibörü 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğhı 
Tahsin San ? 
(izinli) 

Balıkesir 
Cemal Esencr 

General Kâzım Özalp 
(Bakan) 

Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Burdur 
Hali d Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren (İzinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Mustafa önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Hasan Cavid 
Memcd Ali Okar 
(İdare Âmiri) 

Çorum 
Eyub Sabri Akgöl 

Denizli 
Mazhar Müfid Kansu 
Nccib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Hikmet Işık (İzinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
General Zekî Soydemir 
Nafi Attıf Kansu 
Tahsin üzer 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
Remzi Güreş 

Criresun 
General İhsan Sökmen 
Sadri Maksudi Arsal 

istanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdı Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 

îzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Sadettin Epik-
raen 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoguz 

Kastamonu 
İbrahim Kırantay 

Kayseri 
Veli Yaşın (İzinli) 
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Kocaeli 

Hasan Hayri Tan (î 
zinli) 
Nedim Bozatık 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naira Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Som er 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Ömer Dinç (izinli) 

Malatya 
Emrullah Barkan 
General ismet inönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabeî 
Mihri Pektaş 
Vasıf Giray 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Sabri Toprak (izinli) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten (izinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
irfan Ferid Alpaya 
( Î .Â . ) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yüeekök (izinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya (izinli) 
Faik Soylu 

Halid Mengi 
(izinli) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydın 
(izinli) 
ismail Müştak Mayakon 
Mahmud Soydan 
Şevki Süsoy 

Stvas 
Hüsrev Gerede 
ismail Memed Uğur 
(izinli) 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka (Oruntak) 
Süleyman Sırrı Gedik 
(izinli) 

TJrfa 
Ali Saib Ursavaş (izin
li) 
General Ahmed Yazgan 
Memed Emin YurdakrJ 

Yozgad 
Avni Doğan 

Zonguldak 
Celâl Sahir E rozan 
(izinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Esad Çakmakkaya 
Ragıb özdemiroğlu 
Reeeb Zühtü Soyak 
(izinli) 

• ^ • ^ 

İ zmi r L i m a n İşleri U m u m M ü d ü r l ü y ü Ii>35 yılt bü tçes i h a k k ı n d a k i 
k a n u n a ver i len r e y l e r 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
izzet Akosman 
Mebrure Günenç 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

39Q 
238 
238 

0 
0 

158 
3 

/ Kabul edenler ] 
Amasya 

Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 

Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Abidin özmen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
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Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunçar-
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Kahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak-
nlrn 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı 
Mitat Denli 
Mi tat Kuzay 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtcz 
Sadettin Fer d Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Ren da 
Mustafa önsay 
Rit'at Ünür 
Sami Çölgeeen 
Ziya Kscn 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asını Us 'J3 

Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Can tekin 
Eyub Sabrı Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 

Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
Mazlıar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çıyıltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
AlK'üühnk Fırat 
Aziz Samih llter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
\)r. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sinnen 
Nafiz Dunılu 
Vakiye Ki gün 
Neeib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdeni ir 
îstemat özdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Remzi Gfirez 
Memed Şahin 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer KTIIÇ 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
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Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. GJ. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Fakibe öymen 
General Şükrü Gökbcrk 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Ziya KaramursaJ 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
General Kâzım İnanç 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralav 
Kanı âl Turan Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Krzıldoğan 
Ömer Kunt ay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şen ozan 
Dr. Tcvfik Aslan 
Nuri Tam aç 
Sami Erkmcn 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nah i d Kerven 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Um ay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Bireri 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu-
da£ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üııer 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr Şakir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
İbrahim Dalkıhç 
Naşid Ulur 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Osman Taner 

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

Maraş 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
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Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Kıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil trdelp 

Ordu 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asım S ir el 

1 : 32 30-5-
Eteır Tuncel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Kuşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Esma Nayman 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik T arman 

Siird 
İsmail Müştak 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orueoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
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Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Hürrem Er gün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

Sırrı Day 
Urfa 

Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 

Van 
Hakla Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgaâ 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rıfat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel (İzinli) 
İzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptaa 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rasim Aktar 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Arıcan (İzinli) 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 

Tahsin San (İzinli) 
Balıkesir 

Cemal Esener 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
örge Evren 

Bayaztd 
übeydullah 

Bilecik 
tbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Güiıer 
Hasan Cemil Çambel 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
(İzinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çoruh 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar 
(İdare Âmiri) 
Ömer Fehmi 

Denizli 
Emin Aslan Tokad* 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zekâi Apaydın 
Zülfü Tigıel 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Erzincan 
Hikmet Işık (izinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kdıç 
Nuri (Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (İzinli) 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General R«fct Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimeoz 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
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Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Buk.ın) 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkıırd 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Baha öngören 
Esad Özoğuz 
Memed Nazil' Sırcl 

Kastamonu 
ibrahim Kamutay 
Sıtkı Şerif Eken 

Kayseri 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kırşehir 
Lût fi Müfid Özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

(Tzinil) 
Süreyya Yi&it 

Kov ya 
Ali MııznftVr Göker 
Ali Rıza Sürel 
General Ali Fuad Cc-
besoy 
Naim Hnzim Onat 
Tevfik Fikret Sılay (0-
runtak) 

t : 32 305 
Kütahya 

Ur. Lûiii Kırdar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Önıer Dinç (izinli) 
Ueeeb Peker 

Malatya 
General ismet inönü 
(Başbakan) 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri IV taş 
i^asıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzrm Nami Duru 
Refik ince 
Sabri Toprak (izinli) 
Tahir Hitit 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten (izinli) 
Mitat Alanı 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
irfan Ferid Al paya 
(T. A.) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
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Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yücekök (İzinli) 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya (izinli) 
Halid Mengi (izinli) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Üanib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydın (izinli) 
Mahmud Soydan 

• Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Hüsrev Gerede 

ismail Memed Uğur' 
(izinli) 
Necmettin Sadık 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyallr 

Tokad 
Galib Pelal 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Hasan Saka (Oruntak) 
Süleyman Sırrı Gedik 
(izinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(izinli) 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin 

Yozgad 
Avni Doğan 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(izinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Esad Çakmakkaya 
Ragıb özdemiroğlu 
Reeeb Zühtü Soyak 
(izinli) 

»&<t 

Hava yollar ı Devlet İ ş le tme İdares i i 9 3 5 yılı bü tçes i h a k k ı n d a k i k a m ı n a 
ver i len r e y l e r i n het ieesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Mü rıha 11 er 

399 
: 242 
: 242 

0 
0 

154 
3 

[Kabul edenler] 
İzzet Akosman 
tzzet Ulvi Ay kurd 
Mebrure Günenç 

Esad 
Nafiz 

Amasya 
Uras 
Aktın 

Ankara 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
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Mümtaz Ukuıen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Kuman Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Ab i din özmen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 
Mit at Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Neemi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

t : 32 30-
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
General Şefik 

Haydar Rüştü Öktem 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

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

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 
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Eskişehir 

Ahmed özdemir 
Istamat özdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 
Memed Şahin 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin lnankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Fakihe Öymen 
General Refet Bele 
General Şükrü Gökberk 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
General Kâzım İnanç 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
tbrahim Dcmiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrere. Unsal 

Kars 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Kâmil Küntay 

Kastaynonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 
Veled Izbudak 

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

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemal et tin Ol pak 
Ragıb Akça 
Salâh YargT 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Uner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
ibrahim Dalkılıç 
Naşid Uluğ 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
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Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzei 
Kâzım JSlami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
ISuri Ural 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çornk 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabd 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 

î : 32 30-5 
Niğde 

Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asım Sirel 
E t em Tuncel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Rnşcni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Esma Nayman 
tbrahim Mete 
Ömer Biçer (İzinli) 
Tevfik Tarman 
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Siird 

İsmail Müştak Mayakcm 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid S ev iğ 
Zıya Basara 

Tokad 
Galib Pekcl 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 

Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

Urfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazdan 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Tozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
S n n tçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çer çel (İzinli) 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Rasim Aktar 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tevfik Arıcan 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 

Tahsin San 
Balıkesir 

Cemal Esener 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
örge Evren 

Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
(İzinli) 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Denli 

Burdur 
Hali d Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
(izinli) 

Refet Canıtez 
Çanakkale 

Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergendi 
Şükrü Yaşın 

Çoruh 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar 
(1. X) 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 
Neeib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge (izinli) 
Zekâi Apaydın 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Meedi Boysan 
Şeref Aykut 

Erzincan 
Hikmet Işık (İzitdi) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atııf Kansu 
Tahsin Üzer 

Eskişehi" 
Emin Sazak 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
(Oruntak) 
Remzi Güreş 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
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İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Haradi Deniz-
raen (İzinli) 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Halil Etem Eldem 
Ham d i Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Celâl Baya-" (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakır 
Mahımıd Esad Bozkurd 
Memed Sadettin Epik-
men 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğıız 

Kastamonu 
İbrahim Karantay 
Sami Erkman 

Kayseri 
Nahid Kerveıı 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan (İzin-
li) 
Nedim Bozatık 
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Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Rıza Sür el 
Cîl. Ali Fuad Cebesoy 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Ömer Dinç (İzinli) 
Receb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
01. Osman Koptagel 
jMahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bay ur 
Kani Akeken 
Sabri Toprak (İzinli) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Kemal Kusun 
Memed Etem (İzinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
İrfan Ferid Alpay a (1. 
A.) 

1935 C : 1 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yücekök (İzinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Halid Mengi (İzinli) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltmm 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Ay dm (İzinli) 
Mahmud Soydaı 
(İzinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim Inccdayı 
Vusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hüsrev Gerede 

İsmail Memed Uğur 
(İzinli) 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
5Tahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hasan Saka (Oruntak) 
Sırn Day 
Süleyman Sırrı Gedik 
(İzinli) 

ürfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin Dinçsoy 

Yan 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Avni Doğan 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(İzinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Esad Çakmakkaya 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
Rahmi Köken 
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H a v a y o l l a r ı D e v l e t İ ş l e t m e id- t res i t e ş k i l â t ı h a k k ı t ı d a k i b a z ı m a d d e l e r i n i n 

d e ı j i ş t i r i l ı n e s î n e ve k a n u n a y e n i d e n b a z ı n ı« \dde l e r e k l e n m e s i n e dfiiı* o l a n 
k a n u 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 ) 
Aza adedi : 399 

Reye iştirak edenler : 200 
Kabul edenler : 200 
Redddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 196 

Münhaller : 3 

Afyon Karahisar 
Bere Türkcr 
Cemal Akçın 
İzzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrurc Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Eşref Demirci 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Nımıan 'Aksoy 

Aydın 
Abidin Ozmen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Enver Ad akan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunca r-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
ITalid Bayrak 

Bolu 
Dr. Emin Cema.1 Suda 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Kuzay 

Burdur 
ibrahim Neemi Dilmen 

/ Kabul 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Curan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Sadettin Feri d Talay 
Şekibe tnsel 

Çaııakkale 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdüllıalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asını Us 
Fuad Bulca 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Ali Rıza özene, 
Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 

edenler ] 
I Huriye öniz 

Zekâi Apaydın 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

Elâziz 
Ahmed Saffet Oh kay 
Fazıl Ahmcd Aykaç 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Erzurum 
Aziz Akyürck 
Di-. Ahmed Fikri Tıızer 
Fuad Sirmen 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahıned özdemir 
Istemat özdamar 

Gazi Ânteb 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 
Mcmed Şahin 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
Muzaffer Kılıç 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

tçel 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Bari as 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neşet Ömer lrdelp 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Rıza Uraz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
General Kâzım İnanç 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
ibrahim Demiralay 
Kam âl Ünal 

Kars 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Kâmil Küntay 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nah i d Kerven 
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Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

î : 32 305 
Kütahya 

Dr. Şakir Ahmed Ediz 
ibrahim Dalkılıç 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kenan Örer 
Refik înce 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya (Bakan) 

Muş 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Gavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
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Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
İsmail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

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

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaitay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tokaâ 
Galib Pekel 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

Urfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
(İzinli) 

Amasya 
tsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Pal İh Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Yalıya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcan 
Türkân Başbuğ 

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

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 

General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Memed Demir 
örge Evren 
Rahmi Selçuk 

Bayaztd 
İhsan Tav 
Übeydullah 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevâd Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Denli 

Şükrü Gülez 
Burdur 

Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Patin Güvendiren 
(İzinli) 
Refet Canrtez 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
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Çariktn 
Ziya Esen 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
Meraed Ali Okar 

Çorum 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansıı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Faik Kaltakkrran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Erzincan 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işrk 
(tzinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
General Zeki Soy demir 
Nafi Atuf Kansu 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
(Orımtak) 
Remzi Güreş 

Giresun 
General îhsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Emin înankur 

î : 32 30-5 
İstanbul 

Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(İzinli) 
Dr. Gl. HakkT Şinasi 
Erel 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Reıet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüşlü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Sadettin Epik-
tnen 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Karantay 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 

Kayseri 
Veli Yaşm (izinli) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

(Izinil) 
Nedim Bozatık 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Rıza Sürel 

1935 C : 1 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad O -
besoy 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Srlay 
(Orımtak) 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Besim Atalay 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç (izinli) 
Reeeb Peker 

Malatya 
General ismet İnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Mihrî Pektaş 
Vasrf Çmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzrm Nami Duru 
Osman Ercin 
Sabri Toprak (izinli) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten (izinli) 
Mitad Alam 

Mardin 
Abdürrezzak Şa/tana 
Hilmi Çoruk 
irfan Ferid Alpaya (I. 
A.) 
Osıran Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyîı Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yücekök (izinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
'Ahmed Vefik Uluçay 

Dr. Aparavaya 
(tzinli) 
Faik Soylu 
Hâlid Mengi (izinli) 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırrm 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrr Tarcan 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Ali Yörükel 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Ömer Biçer (tzinli) 

Siird 
Hulki Aydın 
İsmail Müştak Mayakon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
İsmail Memed Uğur 
(izinli) 
Necmettin Sadık 
Sabiha Görkey 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik Öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Hamdi Ülküm en 
Hasan Saka (Orımtak) 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 
(İzinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş(Izinil) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
İbrahim Arvas 
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Yozgad 
Avni Doğan 

İ : 32 
Zonguldak 

Celâl Sahir Erozan 
(İzinli) 

30-5-1935 C : 1 
Dr. Mitat Altıok 
Esad Çakmakkayâ 
Ragıb özdemiroğlu 

Receb Zaihtü Soyak 
(tzinli) -

^ • » 

Aydın Demiryollarının salın alınmasına dair olan mukavelenin tasdiki 
hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir ) 

. 

, 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
îzzet Akosman 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Eşref Deınirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan» 

Aydın 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Haeim Kezer 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Bürzü 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller : 

: 399 
219 

: 219 
: 0 

0 
177 

3 

/ Kabul edenler ] 
Bayazıd 

Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Camtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 

Rifat Ünür 
Sami Çöl®ecen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 

Çorum 
Ali Rıza özeng 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

EâÂ/Fne 
Dr. Fatma Memik 
Şeref Aykut ' 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Nafiz Dumlu 
Neeib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Istemat özdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 
Memed Şahin 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 
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Gümüşüne 

Ali Şevket öndersev 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
General Şükrü Gökberk 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad îştar 
General Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Bahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
.İbrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkun 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 

Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozattk 
Ragıb Akça 

Konya 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Gürel 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Besim Atalay 
tbrahim Dalkılıç 
Naşid Uluğ 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
General Osman Koptagel 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 

Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 

Hulusi Örucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Gürkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergün 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 

ürfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Buya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı tçöz 
Sungur * 

Zonguldak 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
(izinli) 

[Reye iştirak etmeyenler] 
İzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz (izinli) 
Dr. Taptas 

Falih Rıfkı A tay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz Ökmen 
Rasim Aktar 
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Rıfat Araz 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen (İzinli) 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Abidin özmen (Bakan) 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San (izinli) 

Balıkesir 
Cemal Esener 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
örge Evren 

Bayaztd 
Übeydullah 

Büecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
(İzinli) 

Çanakkale 
Ahmed .Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Ziya Gevher Etili 

Çoruh 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar (İda
re âmiri) 
Ömer Fehmi Noylan 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokadlı 
Neeib Ali Küçüka 

t : fö 3Ö-5 
Diyarbekir' 

Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zekâi Apaydm 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâziz 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Işık 
(İzinli) 
Saffet Arikan 

Erzurum 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nakiye Elgün 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
(Oruntak) 
Remzi Görer 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
ismail Sabuncu 
Sadrı Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Şevket Erdoğan 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz- ! 

men 
(İzinli) 
Ali Kana Tarhan 
(Bakan) 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan; 
Fakihe Öymen 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimeoz 

1935 0 : İ 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Sadettin Epik-
men 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 

Kastamonu 
ibrahim Karantay 
Sami Erkman 
Şerif İlden 
Veled lzbudak 

Kayseri 
Veli Yaşın (izinli) 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi i 
Hasan Hayri Tan 
(İzinli) 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Someı 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Ömer Dinç 
(İzinli) 
Receb Peker 

Malatya 
General ismet İnönü 
(Başbakan) 
Mahmud Nedim Zabeı 
Mihri Pektaş 

Vasıf Çmay 
Manisd 

Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Durti 
Sabri Toprak 
(İzinli) 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten (izinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
irfan Ferid Alpava 
(l.A.) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Naüi 

Muş 
Hakkı Krlıcoğlu 
Naki Yücekök (İzinli) 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Aparavaya 
(İzinli) 
Halid Mengi' (İzinli) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali fCanib Yönten 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
ismail Çanıaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarearı 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Esma '\ ayman 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Oran 

Siird 
Hulki Aydın (İzinli) 
İsmail Müştak Mayakon 
Mahmud Soydan 
(izinli) 
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Sinob 
Cevdet Kerim încodayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
İsmail Memed Uğur 
(izinli) 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 

İ : 32 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Hürrem Ergim 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Cîeııca 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Hasan Saka (Oruntak) 
Seniha Hızal 

30-5-1935 C : 1 
Süleyman Sırrı Gedik 
(izinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Avni Doğan 

Zonguldak 
Celâl Sah ir Erozan 

(Izinil) 
Dr. Mitat Altıok 
Esad Çakmakkaya 
Ragıb Özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
(izinli) 

İ s t anbu l L i m a n İşler i i r i n i m M ü d ü r l ü ğ ü 1 9 3 5 yılı bütçes i h a k k ı n d a k i 
k a n u n a ver i len r ey l e r i n net ices i 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Aza adedi : 399 

Reye iştirak edenler : 218 
Kabul edenler : 218 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 178 
Münhaller : 3 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

Bere Türker 
Cemal Akşın 
İzzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rıfat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 

Aydın 
Abidin özmen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 

Enver Adakan 
Hacim Kezer 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi 'Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Kuzay 

Burdur 
ibrahim Necini Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asim Us 

Fuad Bulca 
Çorum 

Ali Rıza Öz&nq 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Sanlanlı 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Zekâi Apaydın 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 
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Edime 
Dr. Fatma Menıik 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Nafiz Dundu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
îstemat özdamar 
Osman işin 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 
Memed Şahin 

(Hresun 
Hakkı Tarık Us 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 

Gümüşüne 
Ali Şevket öndersev 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şînasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Haynıllah Ergin 

î : 32 30-5 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad tştar 
General Kâzraı İnanç 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 
Sami Erkmen 
Tahsin Coşkun 
Veled Izbudak 

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

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Ge. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
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Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
İbrahim Dalkılıç 
Naşid Uluğ • 

Malatya 
Abdülmuttalib Öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Turgud Türkoğlü 
Yaşar özey 

Nuri Uraî 
Mardin 

Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Kâmij İrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 

Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Swas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tokad 
Galib Peke! 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepc 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

Urfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgan 
Muhiddin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan , 
İbrahim Arvaa 
Münib Boya 

Tozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Rif at Vardar 
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[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
(tzinli) 

Amasya 
îsmail Hakkı Mumcu 
(tzinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Bıfkr Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rasim Aktar 
Şakir Kınaeı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
(îzinli) 
Tevfik Ancan 
Türkân Baştuğ 

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

Balıkesir 
Cemal Esener 
General Kâzjm Özalp 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 
(îzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Denli 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
(îzinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Ziya Esen 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
Memed Alî Okar (t. Â.) 
Ömer Fehmi Nbylan 

Çorum 
Münir Çağıl 

Denizli 
Emin Aslan Tokadlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge (îzinli) 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Erzincan 
Hikmet Işık 
(îzinli) 
Saffet. Arikan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
General Zeki Soydemh 
Nafi Atuf Kansu 
Tahsin CTzer 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nfuri Conker 
(Orun tak) 
Remzi Göres 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamrti Denizmen 
(îzinli) 

Ali Barlas 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldcm 
Ham d i Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 

îzmir 
Celâl- Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Başbakan) 
Halil Menteşe 
Ha m di Aksoy 
Hüsnü Çakır 
Mahmnd Esad Bozkurd 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
îbrahim Karan tay 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif îlden 

Kayseri 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın 
(îzinli) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
(îzinli) 
Nedim Bozatık 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Rıza Türel 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
(Orun tak) 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Ömer dinç 
(îzinli) 
Rfceb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çın ay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Sabri Toprak 
(îzinli) 
Tahir Hitit 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
(îzinli) 
Mitad Alam 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Hilmi Çoruk 
irfan Ferid Alpaya (î, 
A.) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
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Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakla Kılıcoğlu 
Naki Yücekök 
(İzinli) 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
(izinli) 
Faik Soylu 
(İzinli) 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Muhittin Baha Pars 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Selim Sırrı Tarean 
Samsun 

Etem Tuncel 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydın 
(İzinli) 
İsmail Müştak Mayakon 
Mahmud Soydan 
(İzinli) 

Sinöb 
Cevdet Kerim Incedayı 

Yusuf Kemal Tengirşenk 

/ Kabul 
Antalya 

Celâl JVlengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Abidin özmen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
İsmail Memed Uğur 
(İzinli) 
Necmettin Sadık 
Sabiha Görkey 
Vasfi Kaşid Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Faik Permek 

Trabzon 
Daniş Eyuboğlu 
Hasan Saka (Oruntak) 
Mitat Aydın 

edenler ] 
I Hacim Kezer 

İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bajazıd 
Halid Bayrak 

I İhsan Tav 
I Dr. Gl. Besim Ömer Ak

alın 

S ı rn Day 
S. Sırrı Gedik 
(İzinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Doğan 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(İzinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Esad Çakmakkaya 
Ragıb özremiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa !$eref Özkan 

Bursa 
Asaf Duras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 

t>»<( 

1 0 3 4 mali yılı D ü y u n u U m u m i y e nn tees ine fevka lâde o l a r a k 2 , 2 0 0 , 0 0 0 
lira tahs isa t ve r i lmes ine da i r k a m ı n a ver i len r e y l e r i n net ices i 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler : 
Münhal 1er 

309 
232 
232 

0 
0 

164 
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Mustafa Fehmi Gerceker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa Önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 
Z\ya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 

Çorum 
Ali Rıza Özenç 
Dr. Mustafa Can tekin 
Eyub Sabri Akgöl 
îsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rrza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Ham di Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
General Şefik 
Haydar Rüştü Öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Oh kay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Fırat 
Aziz Samih îlter 

î : 32 3(M 
Erzurum 

Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Neeib Asını Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
tstemat özdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Remzi Göres 
Memed Şahin 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Rmin İnankur 
Feri d Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
flamdi. Ongun 

istanbul 
• Ali Barlas 
Ali Rana Tarh an 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erol 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Fnkihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 

îzmir 
Benal Nevzad Iştar 
General Kâzım înanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

-1935 C : 1 
İbrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
General Muhittin Akyiiz 
Hüsrev KızıJdoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Şerif îlden 
Tahsin Coşkun 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nah i d Kerven 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 

Kocaeli 
Alî Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kem al ettin Ol pak 
Nedim Bozatrk 
Ragıb Akça 

Konya 
Behîre Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Halid Ün er 
^Tn<5tnf,ı Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
Tbrahîm Dalkılıç 
Naşid Uluğ 

Malatya 
Abdülmuttalîb öker 

Dr. Hilmi Ortaç 
ISmrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğhı 
Yaşar özey 

M araş . 
Nuri Ural 

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

Muğla 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğîu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uîuçay 
Cavı d Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed thsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tunccl 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 



Siird 
Şevki Süsoj 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlıı 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Gürkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 

Afyon Karahisar 
Ali Çetin kaya (Bakan) 
Haydar Çer çel (İzinli) 
izzet Akosman 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Bitki Alay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rasim Aktar 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca • 
Türkân Baştuğ 

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

Balıkesir 
Cemal Esener 
General Kâzım öçalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
örge Evren 

Bayazıd 
Übeydullah 
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Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

Ziya Basara 
Tekirdağ 

Şakir Kesebir 
Tokad 

Galib Pekel 
Hürrem Er gün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 

Urfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Bilecik 

İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Hal id Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
F&tin Güvendiren (izinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Ziya Gevher Etili 

Çoruh 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar (I. Â.) 
Ömer Fehmi 

Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
(izinli) 
Zekâi Apaydm 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâziz 
Fuad Ağralı 
(Bakan) 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Işık (izinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman işin 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali' Kılıç 
Nuri Conker 
(Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Hakki Tarık ü s 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Şevket Erdoğan 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (izinli) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 

ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evc ; 

Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Karatavsu 
Rifat Vardar 

General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Sadettin Epik-
men 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
ibrahim Karantay 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 

Kayseri 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın (izinli) 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hsan Hayri Tan (izinli) 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 
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Konya 
Ahmed Ham di Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Naim Mazim Onat 
Tvvi'ik Kikıvt Srlay (0-
runtnlO 

Kütahya 
J)r. Lûtfi Kırdar 
Memed Som er 
Muhlis Erkmen (Bakan' 
Ömer Dinç (îzinli) 
Tieeeb Peker 

Malatya 
General ismet înönü 
(Başbakan) 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 

İ : 32 30-5 
Sabri Toprak (îzinli) 

Maraş 
Hasan iieşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten (îzinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
îrfan Perid Alpaya 
( t Â.) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabeı 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıheoğlu 
Naki Yücekök (îzinli) 

Niğde 
Dr. Abravaya 
(îzinli) 
Halil Mengi (İzinli) 

Ordu 
Ali Canib Yönten 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 

1935 Ö : İ 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydın (îzinli) 
İsmail Müştak Mayakon 
Mahmud Soydan (İzinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Hüsrev Gerede 
İsmail Memed Uğur 
(îzinli) 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 

Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Flasan Saka (Oruntak) 
Mitat Aydın 
Süleyman Sırrı Gedik 
(İzinli) 

JJrfa 
Ali Saib Ursavaş (îzinli) 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Doğan 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozau 
(îzinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabaeak 
"^agıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak (î-
zinli) 

««•»-

A n k a r a d a y a p ı l a c a k m ü l k i y e m e k t e b i b inas ı i ç in 1 9 3 5 v e ı i>30 s e n e l e r i 
b ü t ç e s i n d e n ö d e n m e k ü z e r e sar i t a a h h ü d y a p ı l m a s ı h a k k ı n d a k i k a ı m ı ı 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 ) 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller : 

: 399 
232 

: 232 
0 
0 

164 
3 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Alcçın 
İzzet Akosman 
Mcbrure Günenç 

/ Kabul edenler ] 
Amasya 

Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Eşref Demirci 
Hatı Çırpan 

Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 

Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Abidin özmen 
Nuri Göktepe 
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BaL^esir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Bürzü 
Rahmi Selçuk 
Snbiha Gokçül 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Ş ekibe İnsel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 

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

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 

t : 32 30-5 
Çorum 

Ali Rıza Özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Istemat özdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Görer 
Memed Şahin 

Giresun 
İsmail Sabuncu 

1935 0 : 1 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 

îçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
General Kâzım İnanç 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 

Konya 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Halid üner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Besim Atalay 
İbrahim Dalkılıç 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
General Osman Koptagel 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kenan Örer 
Kâzım Na,mi Duru 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Hilmi Çoruk 
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Rıza Erten 
Muğla 

Hüsnü Kitaba 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
Ham di Yalman 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
E tem Tııncel 

î : 32 30-5 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma bayman 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Mahmud Soydan 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orueoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 

-1935 C : 1 
Rasim Basara 
Remzi Çin er 
Sabiha Gürkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Galib Peke! 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

Urfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Buya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Karatavstı 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
(İzinli) 
İzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz (İzinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rasim Aktar 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Türkân Baştuğ 

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

Balıkesir 
Cemal Esener 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
örge Evrer. 

Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
(İzinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çoruh 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar (İda
re âmiri) 
Ömer Fehmi Noylan 

Denizli 
Emin Aslan Tokadlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zekâi Apaydın 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâziz 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Işık 
(İzinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Emin Sazak 

Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker > 
(Oruntak) 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(izinli) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan; 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
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Dr. T evlik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Sadettin Epik-
men 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Karantay 
Şerif îlden 

Kayseri 
Reşid özsoy 
Süleyman Demirezen 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
(İzinli) 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmcd Hamdı Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Kıza Türel 
General Ali Fuad Ce-
besoy 

î : 32 30-5-
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Someı 
Muhlis Erkmen (Bakan' 
N'aşid Uluğ 
Ömer Dinç 
(İzinli) 
Receb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çın ay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Sabri Toprak 
(İzinli) 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten (İzinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 

1935 C : 1 
İrfan Ferid Alpaya 
(I. Â-) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yüeekök (İzinli) 

Niğde 
Ahmed Vef ik Uluçay 
Dr. Aparavaya 
(İzinli) 
Halid Mengi (İzinli) 

Ordu 
Ali Canib Yönten 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Oran 

Siird 
Hulki Aydın (İzinli) 
İsmail Müştak Mayakon 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
İsmail Memed Uğur 
(İzinli) 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Hasan Saka (Oruntak) 
Mitat Aydm 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 
(İzinli) 

ürfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Doğan 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 

(İzinil) 
Dr. Mitat Altıok 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Reçeb Zühtü Soyak 
(İzinli) 
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k a n u n a v r r i J f n r r y J r r i n ı ı r t i c c s i 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 390 
Reye iştirak edenler : 209 

Kabul edenler : 209 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 187 
Münhaller : 3 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

izzet A koşman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gürıenç 

.Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Eşref Dcmirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik A.yaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Nuri ftökfop'' 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
3nvcr Adakan 
Hacim Kezer 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. 01. Besim Ömer Ak
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şerei Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Oerçeker 
Sadettin Perid Talay 
Şokibe Tnsel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 
Ziya Cevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Ren d a 
Mustafa ön say 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 
Zıya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Alî Zırh 
Ahf Tüzün 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Aksrnl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

"Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 

General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye ön iz 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Menlik 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Oh kay 
Fıı ad Ağralı 
Fnad Ziya Çıyıltepe 

Erzincan 
Abctülhak Fırat 
Saffet Arı kan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sîrmen 
Nakiye Klgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
İstem at özdamar 

Gazi Anteb 
Ömer Asrm Aksoy 
Memed Şahin 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Krhç 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Edib Servet Tör 

Şevket Erdoğan 
içel 

Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Dr. GI. Hakkı Şinasi 
Erel 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Ur az 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
General Kâzım inanç 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

Isparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kamâl Turan Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Kâmil Gün tay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şen ozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkun 

— 392 — 
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Kayseri 

Ahmcd Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdı Dikmen 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şalnr Ahmed TC d iz 
Besim Afal ay 
İbrahim Dalkılıç 

Naşid Uluf: 
Malatya 

Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Bmrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kenan Örer 
Refik Tnee 
Tahir Hitit 
Yaşar Özey 

Maraş 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Hilmi Çoruk 
İrfan Forid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavı d Oral 
Faik Soylu 
Kâmil îrdelp 

C : 1 
Ordu 

Ahmed İhsan Tok göz 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkm 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
İsmail Müştak Maya-
kon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çin er 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfı Raşid Seviğ 
Ziva Basara 

Tokad 
Galib Peke! 
Hürrem. Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı üay 

ürfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel (İzinli) 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptaa 
Fnlih Rıfkî Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 

Rasim Aktar 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Ancan 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Abidin Özmen (Bakan) 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglıı 
Tahsin San 

Balıkesir 
Cemal E sen er 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
örge Evren 

Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak (İzinli) 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 

Mitat Denli 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
(İzinli) 
Refet Canı tez 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çoruh 
Asını Us 
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Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
Memcd Ali Okar 
(İdare Âmiri) 

Çorum 
Ali Rıza öze.nç 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad. 
Necib Ali Küçük a 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Rüştü Bckit 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zekâi Apaydın 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâziz 
Vazıl Ahmed Aykaç 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih İtler 
(izinli) 
Hikmet Işık 

Erzurum 
General Zeki Soydemir 
Nafi A l uf Kansıı 
Nafiz IJıırnlu 
Talisin Üzer 

Eskişehir 
Ahmed Özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

O mi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Nuri (Oruntak) 
Remzi Gür ez 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Hakkı Tank Hs 
Münir Akkaya 
Sadrı Maksuda Arsal 

Gümiişane 
Durak Sakarya 
Hasan Felımi Ataç 

t : 32 30-5 
İstanbul 

Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
ıııeıı (izinli) 
Ali Bana Tarhan (Ba
kan) 
Dr. Neşet Ömer lrdelp 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
riamdi Gürsoy 
Salâh Oimcoz 
Yaşar Yazıcı 

tzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakır 
Malımud Esad Bozkurd 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Baha öngören 
Hsad özoğuz 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
îhrahim Kamutay 
Nuri Tamaç 
Sami Ürkmen 
Sıtkı Şerif Eken 
Veled tzbudak 

Kayseri 
•Vahid TCerven 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Um ay 

Kırşehir 
T mi fi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Dr Gl Ziya Nuri Birsri 
Hasan Hayri Tan 
Tziıııl) 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Gökcr 
Ali Rıza Sürel 

1935 C : 1 
1-1. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Naim TTazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay (O-
runtak) 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Somer 
Muhlis Erk men (Bakan) 
Ömer Dinç (İzinli) 
Keeeb Poker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Mahmud Nedim Zabcı 
Nuri Pektaş 
Vnsıî Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kânî A kek en 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Sabri Toprak (İzinli) 
Turgııd Türkoğhı 

M a rap 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memcd Erten (izinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
Edib Ergin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ereaı 
Hüsnü Kitabeı 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yüeekök (İzinli) 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya (İzinli) 
Dr. Rasim Fcrid Taî.ıy 
Halid Mengi (izinli) 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal tın m 

Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Eteır- Tuncel 
Memed Ali Yörükcr 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydın (İzinli) 
Mahmud Soydan 
(İzinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim lncedayı 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Hüsrev Gerede 
İsmail Memed Uğur 
(izinli) 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakır Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Süreyya Tevfik Gonca 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepo 
Süleyman Sırrı Gedik 
(izinli) 

TJrfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Yozaad 
Avni Doğan 

Zonguldak 
Celâl Sah ir Erozan 
(İzinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Esad Çakmakkaya 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
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Tuz fiııtı lıaKkımlftki kamum verilen reylerin 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Eşref Demirci 
Hatı Çırpan 
Müşfik A yaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Nnman Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfın- Sökmen 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Abidin özmen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunçar-
ŞTİI 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Munhaller ; 

399 
240 
2 4 0 

0 
0 

156 
3 

[ Kabul edenler ] 
Büecik 

Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Kuzay 
Mitat Denli 

Burdur 
İbrahim Neemi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refct Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

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

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 

Çorum 
Ali Rıza özene, 
Dr, Mustafa Cantekin 

Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
General Şefik 

Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

Elâzk 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Remzi Güreş 
Memed Şahin 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin lnankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Zıya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
General Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
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Konya 

Ahmed Ham d i Dikmen 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Hal i d ( W r 
Mustafa Eken 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed E d iz 
Besim Atalay 
ibrahim Dalkılıç 
Naşid Uluğ 

M al a t ya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrallah Barkan 
Gl. Osman Koptagcl 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik înce 
Tanır Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Rrza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

193ö C : 1 
Muğla 

Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Kâmil İrdolp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Kuşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayroan 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 
Vusuf Kemal Tengirşrıık 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 

t : 32 30-5 
Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Hal i d ( W r 
Mustafa Eken 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed E d iz 
Besim Atalay 
ibrahim Dalkılıç 
Naşid Uluğ 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrallah Barkan 
Ol. Osman Koptagcl 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik înce 
Tahır Hitit 
Turgııd Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Rrza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

[Ueye iştira! 

Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Dcmiralay 
Kam âl Ünal 
MükeiTem Unsal 

Kars 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Kâmil Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tam aç 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
JTasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Süleyman Demirczen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Um ay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rrza Esen 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. 01. Ziya Nuri Birgi 
Komnlettin Olpak 
Nedim Bozaftk 
Ragıb Akça 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel (İzinli) 
İzzet Akosman 

Amasya 
İsmail Hakkr Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Ilıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmeri 
Rasim Aktar 

etmeyenler] 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 

Sabilıa Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydııı 
Raif Karadeniz 
Seniha Hıza! 
Sırrı Day 

Urfa 
Behçet Gün ay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazdan 
Refet Ülgen 

Yan 
Hakkr Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
STÎTI tçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 
(İzinli) 

Balıkesir 
Cemal Esener 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
örge Evren 
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Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozuk 
(İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
(İzinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Er geneli 
Şükrü Yaşın 

Çoruh 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okur 
(t A.) 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Münir Çağıl 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zekâi Apaydın 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Işık (İzinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Tahsin Üzer 

1 : 32 30-5 
Eskişehi" 

Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
(Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
Sadri Maksudi Arsal 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (izinli) 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimeoz 
Yaşar Yazıcı 

îzmir 
Celâl Bay ar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Malunud Esad Bozkurd 
Memed Sadettin Epik-
men 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 

Kastamonu 
ibrahim Karantay 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan (izin-
li) 

1935 C : 1 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Sürel 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Ömer Dinç (izinli) 
Receb Peker 

Malatya 
General İsmet inönü 
(Başbakan) 
Mahmud Nedim Zabeı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Sabri Toprak (izinli) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Kemal Kusun 
Memed Erten (izinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
irfan Ferid Alpaya (I. 
A.) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 
Naki Yüeekök (izinli) 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
(izinli) 
Faik Soylu 
Halid Mengi (İzinli) 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltınm 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydın (izinli) 
ismail Müştak Mayakon 
Mahmud 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Stvas 
Hüsrev Gerede 
İsmail Memed Uğur 
(izinli) 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka (Oruntak) 
Süleyman Sırrı Gedik 
(izinli) 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş 
(izinli) 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin Dinçsoy 

Yozgad 
Avni Doğan 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan -Vı 
(izinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Esad Çakmakkaya 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
(izinli) 
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S. Sayısı :136 
Büyük Millet Meclisi muhasebesi ^ J ^ ^ t 

Meclis hesablarımn tetkik. encümeni mazbatası w , 

Meclis hesablarnm tetkifa enoto«ni m^batası 

T. B. M. M. 25-V-1935 
M.'H. T. Encümeni 
Karar X 8 
Esas J\5 5/13 ^ ^ ^ B^aaug» 

29-VI-1932 tarih ve 238 »ra numaral. mazbatanızda gösterildiği tere. Lira K. 
M*, I K A A Q 9Q-Vl-19oZ umu vt ^o« «*•--

Geri kalan 
Beyanı 

__JJra__ İÇ 
Tö^osT o? 

13 864 26 

Takib ve tahsil edilmek üzere Önceden Maliye 
vekilliğine bildirilmiş olan 
Meclis muhasebesince takib ve tahsil edilmekte 
bulunan 

İ t ç 795 33 u y /yo oo 
Meclis hesablarımn nisan 1935 sonuna kadar tetkiki neticesinde eşhas borçlarından yukankİ 

cetvelde kösterildiği veçhile yüz on dokuz bin yedi yüz doksan beş lira otuz üç kuruş bakiye 
alacak kalıp bundan yüz beş bin dokuz yüz otuz bir lira yedi kuruşu Maliye vekâletince ve 
on üç bin sekiz yüz altmış dört lira yirmi altı jkuruşuda Meclis muhasebesince takib ve tahsil 
edilmekte olduğu anlaşıldığından Umumî Heyete bildirilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
M. H. T. En. Başkanı M. M. Murakıb Kâtib Aza 

Bursa Van Denizli Ankara Konya 
Esad Sagay H.Ungan M. Mü. Kansu R. Araz Mustafa 

Aza Aza Aza 
Balıkesir Çankırı Muş 

M. Demir Ziza H. Kılıçoğtu 
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Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 1935 senesi bütçesi hak
kında 1/2 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 28-11-1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/401 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ankara Yüksek ziraat enstitüsünün 1935 mâlî yılı bütçesine aid olup îcra Ve

killeri Heyetince 28 - I I -1935 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
t, İnönü 

Esbabı mucibe 

Her Türk vatandaşının haklı olarak göğsünü kabartacak müesseselerden biri 
olan Yüksek ziraat enstitülerinin 1935 malî senesi bütçesini tanzim ederken milyon
lar sarf ile vücude getirilen bu kıymetli müessesenin büyük bir ekseriyeti ziraatci 
ve hayvancı olan Türk ulusuna daha yararlı ve verimli olması göz önüne alınmış 
ve 1934 senesinde 450 den ibaret olan talebe kadrosu 1935 -1936 okuma devresi için 
650 ye çıkarılmıştır. Ekonomik alanda çok büyük değeri olan ormanlar için yetişti
rilecek ormancıların kuvvetli birer bilgin olmaları ülküsile de Avrupadan ecnebi 
mütehassıs profesörler getirilerek kıymetli ilim ve ihtisaslarından azamî derecede 
istifade etmelerini kolaylaştırmak maksadile halen Istanbulda bulunan Orman fa
kültemizin ihtisas kısmının ders ve tatbikata daha elverişli ve İstanbul haricinde 
zengin ormanlı bir yere nakledilmesi düşünülmüştür* Bunların neticesi olarak 
idare memurları kadrosuna, talebe iaşe ve melbusatı ve teshin fasıllarile memur-

- 1ar harcırahı ve ecnebi mütehassıslar tertiblerile (Orman çiftliğinde staj görmekte 
olan 50 staj iyer yerine 1935 te 75 staj iyer alınacağından fazla olan 25 talebenin ba
rınması, noksan alât ve edevatın tamamlanması için de) stajiyer masrafları faslına 
gerekli olan zamlar yapılı niştir. Yüksek müessesenin 22 enstitüsünde yapılan ilmî 
tetkik ve tecrübelerde daha sarih bri muvaffakiyet elde etmek, terakkiyat ve tekâ
mülün icab ettirdiği alât ve vesaitin teminiie - mümkün olacağmdan enstitü ve la
boratuarlar, telif at ve neşriyat tertiblerine de pek mjibrem ihtiyaçlara kâfi gelecek 
miktarda ilâveler yapılmıştır. 

1 002 080 liradan ibaret olan 1934 bütçemize göre 1935 bütçemizde 158 000 lira 
(S. Sayısı: 117 )t 



— 4 — 
bir iıam görülüyor ise de bundan, 2291 numaralı enstitü teşkilât kanuiiumm mu
vakkat ikinci maddesine tevfikan maaş mukabili ücret alan şef, başasistan ve 
asisfan gibi ilim uzuvları olan memur namzetlerinin adı geçen kanun ahkâmına 

, gor ĵ müddetlerini doldurmak üzere bulunduklarından memur olarak asıl maaşa 
gecelerinden mütevellid 40 Misur bin lira?ve enstitü inşaatı içine2063 numaralı 
kancala verilen 1,5 milyonluk tahsisata baz*: ilâvei inşaat dplayısile kifayet etme
diğimden bu sene bütçesine koymağa meciur kaldığımız SS'bîn lira ki ceman 90 kü
sur f>in liranın kanunî sebeb ve mecteiîiyetîet^ dayandığına göre mütebaki 50 küsur 
bin liranın yukarıda sayılan hizmetlerin muvaffakiyetle başarılabilmesi için genç 
Türi Cümhurluğunun, General îsmet înönü Hükümeti ve yüksek Türk ulusu kurul-

. tayınca çok görülmeyeceğini umar ve bu vesile ile sayın $ürk ulusu ve ulusuna en 
derijî saygılarımı sunanın. 

h 

•L 

Bütçe encümeni mazbatası 
IT.B.M.M. 

Bâtçe encümeni 6-V-19B5 
Jfwar No. 64 
Mm No. 1/2 

i Yüksek Reisliğe 

-AŞnkara Yüksek ziraat enstitüsünün 1935 malî yılı bütçesine aid olub Başvekâ-
letinj:28 şubat 1935 tarih ve 6/401 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Encümenimize verilmiş olmakla Ziraat vekili Muhlis Ürkmen bulunduğu 
haldtf okundu ve konuşuldu. 

Vİaridat bütçesi: 
Apkara "Küksekj ziraat.enstitü&ünüa!935 yılı varidat bütçesi 1934 bütçesine na-

zaı?a.ıjh223 9SÖ*lira,fazla#?le 1 160 08&&ra olarak teklif i edilmiştir. Bu vmiâ&i-
tan | t 080 lirası talebe ücret&ri hasıtaiı ile satılacak kitab bedelinden ibaret by~ 
hjnın^kta ve mütebaki 1 152 900 lirasını bu müessese için- H93# yılı içiade Ziraat 
vekâfeti bütçesine konuj&eak ta&gişatîgr Hazineden yardım suretile verilecâefc pasa 
t̂ şfei|- etmektedir. Büyük bir çokluğu ziraatçi ve hayvaac* olan ulusumuza budalan
l a ! ^ mühtae olduklara bilgici y&ym&k makasadile Jüuanıten bu müessesenin, yaşa
ması Jp kendisinden, bekAeöeniire o^noraik hayatda çok d©## verilen faydateriMtemia -
edebâJme&L içââ  Hazineden"iâfce&aft ya-Eskram yapılması lüzumlu görüknüş ise ûe 

sene ancak 1 129 100» te* rerebüeoeği aiökşateış m İm besafo&göı?e 
i 1 137 180 lira* olarak kabtuî bilmişti?. 

Mf^af bütçesi: , 
B i müessesenin 1934 masraf bütçesi yekûnu 936 100; lira olduğuna ve 1935 

maşrff bütçesi de 1 160 080 Lfcrş olarak teklif edildiğine g#re geçen seneye naza
ran1 ptŞ 98Ö iira fazla olduğu; görülür.' Bunun 65 980 lirası geçen seneye kadar 
Ziraaj vekllpti bütçesinevkûnuİah tahsisatla iilare edilmekte1 olan Orman me&tebinüı. 
Ziraat enstiffüsü ile birleştirilmemi neticesi olarak bu tahsisatın enstitü bütçesine 
naklüJEden ileri geldiğine göre tahsisatın artırılan hakikî miktarı 158 000 liradan 
ibarjBİ bulunmaktadır. 
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Hükümetin esbabı mucibesine ve Ziraat vekili tarafından encümende verilen 

izahata göre bu fazlalığın bir kısmının 2291 sayılı enstfbü teşkilât kanununun mu
vakkat 2 nci maddesine tevf&an| maaş röuk&bifi ücret alan şef, başasistan va asis
tan gibi ilim uzuvları olan ve bu kanun mucibince müddetlerini doldurmak üzere bu
lunan memur namzetlerinin aşıl maaşa ge^melermden ve diğer bir kisspaaiış da 
adedi 22 ye baliğ olan enstitülerin hör birinin laboratuarlar İevazım, işlefeö umu
mî masrafı için zarurî olarak konan tahsisattan ve mütebakisinin de talebe âdedi
nin artmasından dolayı enstitünün diğer masraflarının da bir miktar çoğalmış ol
masından ileri geldiği anlaşılmış ve bu müessesenin matlub semereyi veröbjlmesi 
için bu masrafların yapılması zarurî görülmekle beraber tasarrufu mümkün görü
len bazı tertiblerden ceman 22 9Ö0 lira indirilmiş ve masraf yekûnu 1 137 180 lira 
olarak kabul edilmiştir. 

Masraf bütçesinin 5 inci faslı 3 üncü maddesinin isminin (Muhtaç talebeye yar
dım) şeklinde tadili ve 10 uneu fasılda bahsolunan umumî masrafların nelerden 
ibaret olduğuna dair olup 1934 bütçesinde gösterilmiş olan formülün 1W5 bütçe
sinde de gösterilmesi ve 13 üncü fasıl adının maksadı daha iyi ifade edecek bir 
tarzda değiştirilmesi muvafık görülmüş ve bütçe kanunu lâyihasının 1 nci ve 2 nci 
maddelerinden maada maddeleri: olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R s . ¥ . M. M. Kâ. 
Burdur İsparta Trabzon İstanbul Bayazıd 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal Swr% Day F. öymen ÎİmmıTav 

Çorum Diyarbekir Kırklareli İstanbul 
M.Cantekin B.Bekit Ş.ödül S.Üraz* 

İzmir Manisa Sivas Tokat - Yozgat 
H. Çakır Tiirkoğht Remzi Çinar S.Genea S.tçm 

\B, &*ymı Ü7); 



Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1935 malî yılı bütçe kanunu lâyihasi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Ankara Yüksek ziraat 
enstitüsü 1935 malî senesi masarifi için 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 1 160 \ 080 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Ankara Yüksek ziraat 
enstitüsü 1935 malî senesi masarifine 
karşılık olan varidatı merbut (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 1 160 080 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Ankara Yüksek ziraat 
enstitüsü hakkındaki 2291 numaralı ka
nunun 27 nci maddesi mucibince 1935 
malî yılı zarfında kullanılacak tedris 
heyeti kadrosu bağlı (C) işaretli cet
velde ve talebe ile ücretli müstahdemler 
ve nakil vasıtaları kadrosu bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Masraf bütçesinin 6 
ncı ve 10 neu fasıllarından idaresi lâ
zım görülen hizmetler için yapılacak 
kadrolar îcra Vekilleri Heyeti kararile 
tatbik olunur. 

MADDE 5 — Ankara Yüksek ziraat 
enstitüsüne 2005 sayılı kanunun 2 
nci maddesine tevfikan yerli ve ecnebi 
pansiyoner talebe dahi alınır. 

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 
1935 tarihinden muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye ve Ziraat vekilleri 
memurdur. 

2 - I I I -1935 
Bş. V. Ad.V. M.M. V. 

/ . înönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş.Kaya Dr. T. B. Araş F.Ağrah 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

Ab.özmen A. Çetinkaya G. Bay ar 
S. î. M. Y. Gt. Î.Y. 

Dr. B. Saydam Bana Tarhan 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Ankara Yüksek ziraat 
enstitüsü 1935 malî yılı masarifi için 
bağlı A işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 1 137 180 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Ankara Yüksek ziraat 
enstitüsü 1935 malî yılı masarifine kar
şılık olan varidat bağlı B işaretli cet
velde gösterildiği üzere 1 137 180 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 

MADDE 5 — Aynen kabul 

MADDE 6 — Aynen kabul 

MADDE 7 — Aynen kabul 
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A-CETVELİ 

fe 

S S ! 

Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

taksisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe, 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 

-. 

2 

3 

4 

• " ' - ' 

-." 

5 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

l 

' i 2 

ı ' 3 

Maaşlar ve ücretler 

Tedris heyeti maaşları 
îdare memurları maaşları 
Müstahdemini daime 
Müstahdemini muvakkate 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Enstitü ve lâboratuvarlar levazım ve 
işletmeleri ve umumî masraflar 

Yüksek Ziraat enstitüsü ve idare le* 
vazımı 

Telifat ve neşriyat 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 
Memurlar ve müstahdemlerle 
ecnebi profesörler ve talebe har-
cirahı 
[Memleket dahil ve haricine aittir] 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
Resmî telefon tesis ve mükâle
me bedeli 
Def atir ve evrakı matbua 
Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu-

Talebe masrafları 

Talebe ve müstahdemin iaşe 
masrafları 
Talebe melbusatı, yatak, yorgan 
ve emsali 
Mühtac talebeye yardım 

100 380 
21 072 
69 840 
2 000 

193 292 

15 000 

92 000 

30 500 
8 750 
30 000 
2 000 

4 000 

1 000 

1 000 
1 000 
100 

78 350 

77 500 

35 124 
2 000 

Fasıl yekûnu 114 624 
(S. Sayısı: 117) 

127 594 
30 540 
96 690 
3 000 

257 824 

15 000 

140 0P0 

37 500 
7 500 
38 000 
3 500 

14 000 

1 390 

1 500 
1 500 
100 

104 990 

100 116 

29 461 
3 000 

132 577 

127 594 
30 540 
96 690 
3 000 

257 824 

15 000 

140 000 

30 000 
7 500 
36 000 
3 000 

12 000 

1 390 

1 500 
1 500 
100 

92 990 

96 116 

27 061 
3 000 

126 177 
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fe 
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50 

a-
Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

(î 

8 

9 

\ I 

Ecnebi mütehassıslar ve tercümanlar 
[Mukavele ile memlekete geliş ve dö
nüş harcırahları da buradadır] 

Stajiyer talebe -

Stajiyer talebe masrafı 
Stajiyer talebe ücreti 
Alât ye edevat 

Fasıl yekûnu 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı ile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken ve
fat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Mütekaidin, dul ve yetim maaş ve tah-
tisatlan 

Umumî masraflar karşılığı [1] 

İnşaat ve tamirat 

İnşaat 
Tamirat 

Fasıl yekûnu 

285 634 

10 000 
18 000 

28 000 

1 000 
100 

1JL00 

1 000 

58 599 

1 
5 000 
5 001 

322 588 

10 000 
15 000 
6 000 
31 000 

1 000 
100 

1 100 

1 000 

70 000 

1 
20 000 
20 001 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

322 588 

10 000 
15 000 
6 000 
31 000 

1 000 
100 

1 100 

1 000 

65 500 

1 
20 000 
20 001 

fil Eczayı ûbbİye ve baytariye, talebe tetkik ve tetebbu, resim ve vergiler, sigorta bedel ve 
masrafları, amele, usta ve çırak yevmiyeleri, merasim, müzeler ve bahçeler masrafları, icar bedeli, 
mütedavil sermayeye veya harice yaptırılacak inşaat, tamirat ve saire, talebeye aid Mtab, kırta
siye, kamp masrafları, talebe harcırahı, ilânat, mefruşat, demirbaş eşya mubayaa ve muhafazası, su 
parası, çatal, bıçak ve emsali, hayvan mubayaa, işae, bakım ve nakil vasıtaları, tamir, işletme mas
rafları, galebeyi teşvik için yazdırılacak eserlere verilecek ikramiye, bütçede tertibi olmayan ve rek
törlükçe lüzum görülen diğer bilûmum ihtiyaçlar karşılığı bu tertiptedir. 
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I 
1—t 

12 

13 

0 

M
ad

de
 

| 

İ 
2 

Muhassasatm nev'i 

Borçlar 

Geçen sene borcu 
1933 senesi tahsisatsız borcu 

Fasıl yekûnu 

Enstitü inşaatı için 2063 numaralı ka
nunun şümulü dairesinde tahakkuk 
etmiş ve edecek masraflar karşılığı 

Orman mektebi masraf mahsubu kar
şılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1 500 
0 

1 500 

62 000 

10 000 
936 100 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

1 200 
7 800 
9 000 

55 000 

0 
1 160 080 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 200 
7 800 
9 000 

55 000 

0 

1 137 180 
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[B] CETVELİ 

1 

2 

M
ad

de
 

)] 

* Varidatın nev'i 

Umumî bütçeden muavenet 

Talebe ücretleri hasılatı 

Satılacak kitab bedeli 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

muhammenatı 

Lira 

935 000 

1 100 

0 
936 100 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

1 152 000 

2 160 

5 920 
1 160 080 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

1 129 100 

^ 160 

5 920 
1 137 180 

( S. Sayısı : 117 ) 



C - CETVELİ 

Derece Memuriyetin nevi 

5 Doçent 
6 » 
7 Muallim 
7 Şef 
8 Başasistan 
9 1 nci sınıf asistan 

10 2 » » » 
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D - CETVELİ 

Memuriyetin nevi 

Umumî kâtib 
Laboratuar şefi 

» 2 nei sınıf (7 aylık) 
» 2 nei sınıf (3 aylık) 

Muallim (3 adedi 8 aylık)' 
» (6 aylık) 

Lâboran (3 adedi 7 aylık) 
Daktilo (1 adedi 7 aylık) 

» 
Tabib 
^Tercüman 

» 
İktisadiyat Ens. hesab memuru 
Elektrik santıral memuru 
Çamaşırcı 

» 
Bekçi 
Hademe [1] 
Ustabaşı 
Usta 
Şoför (6 aylık) 

* • • 

Mutemed 
Hastabakıcı 
Kütüphane memuru 
Talebe kadrosu 

Aded Beheri 

1 
8 
7 

10 
5 
1 

39 
2 
1 
1 
1 r-i 

1 
1 
1 
3 
2 

86 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

650 

150 
100 
50 
50 

150 
100 
60 
70 
80 

100 
150 
130 
120 
150 
40 
20 
40 

2150 
50 
30 
75 
60 

150 
60 

175 

NAKÎL VASITALARI 

Cinsi 

Otobüs 2 
Bisiklet 2 

[l] Aylık ücreti 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsi
satı dahilinde beherinin ücret miktarının tayini âmiri itaya 
aittir, 

>e<< 
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1935 

DEVLET DEMİRYOLLARI VE Ü -
MANLARI İŞLETME U. M. BÜTÇESİ 





Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü
nün 1935 senesi bütçesi hakkında 1/4 numaralı kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 28-11-1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/417 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1935 malî yılı biit-

eçsine aid olub îcra Vekilleri Heyetince 28 - I I -1935 de Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuş
tur. 

Başvekil 
2. İnönü 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1935 malî yılı bütçe 
lâyihasının esbabı mucibesi 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1935 malî yılı 
içinde yapacağı işler için istediği tahsisat ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 20 200 000 liradır. Bu tahsisat 1934 bütçe kanunu ile verilmiş olan 16 235 000 
liradan 3 965 000 lira fazla olup, fazlalık esas itibarile 1934 te şebekeye iltihak eden 
izmir - Kasaba hattı ile 1935 te işletmeye açılacak olan 90 km. lik Eskipazar - Su-
mucak, 61 km. lik Yolçatı - Dicle, 100 km. lik Dicle - Diyarbekir, 38 km. lik Malat
ya - Koçköprü, 80 km. lik Sivas - Koçköprü, 153 km, lik Afyon - Antalya, 62 km. 
lik Çankırı - Sumucak hatlarından mütevellid artan işletme masraflarının neticesi
dir. 

Masraf kısmı 

Fasıl: 1 - Madde: 1 

Bu maddedeki fazlalık 2487 numaralı kanunla satın alınıb 2488 numaralı kanun
la şebekeye iltihak eden 703 km. lik izmir - Kasaba ve temdidi hattı dolayısile ilişik 
(C) cetvelinde de gösterildiği gibi memur müstahdem adedinin artmasından ve 
kadro tekliflerinde 1934 bütçe kanununun 5 nci maddesile verilini? olan kademe 
zamlarının nazarı itibare alınmasından mütevelliddir. 
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Fasıl : 1 - Madde : 2 

Muvakkat memur ve müstahdemler 

Muvakkat memur ve müstahdemlerin ücretlerine mahsus olan bu maddede 
bütçe senesi zarfında fevkalâde nakliyat aylarında istihdam edilecek muhtelif 
servislere mensub muvakkat memurlann ve müstahdemlerin ücuratı ile umumî 
idarede görülecek lüzum üzerine çalıştırılacak muvakkat memurin ve müstahde
min ücuratı vardır. 

934 senesinde bu maddeden verilmiş olan tahmil ve tahliye masrafları bu se- . 
ne işletme masrafları meyanında ayrı bir madde olarak teklif edildiği cihetle 
140 000 lira noksanile istenmiştir. 

Fasıl : 2 

Harcırah 

îşlerin gereği gibi yapılabilmesini ve hattın daimî emniyetini temin ve mu
hafaza etmekliğin sıkı bir teftiş ve murakabe ile iktisadî tahavvüUerin tesirlerinin 
yakından görülmesini istilzam etmekte olduğu ve şebekenin büyümesi gözönün-
de tutularak tahsisat geçen seneye nazaran 10 000 lira fazlasile teklif edilmiştir. 

Fasıl : 3 - Madde : 1 

Müstahdemler elbise bedeline % 50 yardım 

Elbise talimatnamemiz mucibince resmî elbise giyen memur ve müstahdemle
rimizin haricî temaslarında kirli bir kıyafette olmaları halk üzerinde fena tesir
ler bırakmakta olduğu gibi bunların daha ziyade aktif servislere mensub bulun
maları da elbiselerinin daima yıpranmasına sebeb olmaktadır. 

Cüzî ücretle çalışan bu zümrenin terfihlerine medar olmak üzere yapılmakta 
olan yardımın % 50 ye çıkarılması muvafık görüldüğünden bu madde tahsisatı 
85 529 lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 3 - Madde : 2 

Yararlıkları görülen memurlarla müstahdemlere verilecek ikramiye ve sıhhî 
sebebler dolayısile vazifeden çekileceklere, kadro dolayısile açığa çıkarılacak 
memurlara tazminat ve vefat edenlerin ailelerine yardım (îdareten açıkta 

kalanların tazminatı dahil) - * 

, Şebekenin büyümesile artan personele göre ölüm ihtimallerinin de çoğalacağı 
pek tabiî görülerek bu madde tahsisatına 5 000 lira eklendi. 

( S. Sayısı: 132 ) 
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Fasıl : 3 - Madde : 3 

Mekteb bulunmayan yerlerdeki memur çocuklarının tahsil ücretlerine yardım 

İdaremiz memur ve müstahdemlerinden vazifeleri icabı mekteb bulunmayan ma
hallerde ikamet zaruretinde bulunanların Eskişehir aile mektebinde talimatname
sine tevfikan okutulan çocukların masrafı olarak Türk maarif cemiyetine maktu-
an verilmekte olan bu tahsisat geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasü : 3 - Madde : 4 

Mualecat ve sıhhî imdad kutuları masrafı, memurlara ve ailelerine sıhhî mu
avenet, cenaze ve sıhhî nakliye masrafları 

idaremiz mensublarına yapılacak sıhhî yardımlar için konan bu madde tahsisa
tında her ne kadar geçen seneye nazaran bir fazlalık görülüyorsa da memur ve 
müstahdemlerin istihkakından yapılan sıhhiye tevkifatı varidatının bu tahsisatı 
karşılamakta olduğu, hatta izmir işletmesinin 1934 senesi içindeki varidat miktarının 
göstereceği seyre ve birinci maddede izah edilen sebeblere göre artacak olan memur ve 
müstahdem adedinden varidatın 1935 senesinde bu yekûnu geçeceği tahmin olun
maktadır. 

Ferdî ve içtimaî bakımlardan en ön bir mesele olan sıhhat işlerinde yapılacak 
yardım sahasını bir az daha genişletmek ve pekiştirmekliğin gerekli olduğu göz 
önünde tutulursa tahsisatın arttırılmasının çok yerinde olacağı tabiî görülür. 
Bilhassa sanatoryom tedavilerinde ve ameliyatlarda bakım paralarının memur ve 
müstahdemlerden alman paralarla ödenmiş olması maksad ve gayenin çok kere 
kaybolmasını intaç etmektedir, idare ır->- ısubininin ailelerine yardım etmek esas 
itibarile kabul edilmişse de bu yardımdan şimdiye kadar baba istifade etmemekte 
idi. Muhtaç ve hasta babasını tedavi ettirmek bir evlâdın ilk sırada sayılacak bir 
vazife ve borcudur. Bunu temine çalışırken mensub olduğu müessesenin yardımını 
beklemekte haklı olacağını da teslim etmek icab eder. 

Şimdiye kadar bir çok kereler düşünüldüğü halde maalesef tahsisatsızlık yüzün
den İâyıkile yapılamayan bu çok yerinde ye esaslı yardımın temini için madde tah
sisat geçen seneye nazaran fazla olarak teklif edüdi. 

Esasen yapılan yardım mahiyet itibarile memur ve müstahdemlerin istihkakla
rımdan kesilerek toplanan paraların yine kendilerinin ve ailelerinin sıhhat işlerinde 
idare elile ve idare kontrolü altında kullanılmasından başka bir şey değildir. Kaldı 

;M, Devlet memurları hiç bir tevkif ata tâbi tutulmaksızın bir çok ve mühim yar
dımlardan müstefid olmaktadırlar. 

iBinaenaleyh yüksek duygulu bir tesanüd hissi ile meydana getirilen bu müte
kabil yadım şeklinin bihakkın istifade bahşolması varidatın tamamen mahalline 
sarfını istilzam eder. Bu madde tahsisatı her ne kadar 150 000 lira olarak' tesbit 
edilmişse de 1934 senesinin verdiği neticelere göre 1935 yılında varidatın konan 
tahsisatın fevkine yükseleceği şüphesiz görülmektedir. 

(S. Sayısı : 132) 
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Öerek varidatın ve gerekse hastalık miktarlarmm göstereceği büyük tahav-
vül ihtimallerile tahsisatın mütehavvil olarak kabul edilmesi Yüksek Meclisin 
muhik reylerine bırakıldı. 

Fasıl : 3 - Madde : 5 

İdare tekaüd sandığına dahil memur ve müstahdemlerden kesilen % 5 lere kanun 
mucibince % 5,1/2 nisbetinde ilâveten yardım 

îzmir hattile işletmeye açılacak yeni hatlardan ötürü tekaüd sandığına da
hil bulunan memur ve müstahdem adedinin çoğalması ile tekaüd kanunu mucibin
ce verilecek % 5, 1/2 nisbetindeki yardım için konan bu madde tahsisatına ge
çen sene için % 1/2 olarak verilmesi icab eden 24 000 lira da dahili hesab edilerek 
madde tahsisatı teklif edilmiştir . 

Fasıl : 4 - Madde : 1 

Kırtasiye, matbu evrak ve mecmua bedeli ile demiryollar mecmuasına yardım 

Bu madde tahsisatı tenzilâtlı tarif eler dolayısile ihdas edilen yeni biletler, 
kartlar ve buna mümasil hâsılatla alâkadar bilcümle matbuayı tebdil ve yeniden 
bastırmak zarureti ile 934 senesinde ayrı bir bütçe ile idare edilen izmir - Kasa
ba ve Temdidi hattının idaremize ilhakından ve işletmeye açılacak yeni hatlarda
ki 36 istasyonun kırtasiye ve matbu evrak ihtiyaçlarından ve demiryollar mec
muasının uzak yerlere şevkinden dolayı ihtiyar edilen külliyetli posta masrafla-
rile uzun bir zamandan beri mecmua hesabı carisinde bakıyei zimmet olarak dev
redilen mecmua açığının kapatılmasma bir yardım temin etmek gayesinden ve 
ayrıca küçük memur ve müstahdemlerin meslekî bilgilerinin tevsi ve yükselmesi
ne medar olmak üzere, geçen senekine nazaran 26 000 lira fazlasile teklif edil
miştir. 

Fasıl : 4 - Madde : 2 

Mefruşat ve levazım bedeli ve demirbaş tamir, tecdıd ve teşyidi 

Bu madde tahsisatında görülen fazlalık; izmir hattı ile bu sene zarfında işletmeye 
açılacak 584 km. lik hat üzerinde bulunan 36 istasyonun demirbaşları ile idareye 
kira getirerek varidat üzerine müessir olan vagon muşambalarının mubayaasından 
ve getirtilecek seyyar furgun kasaları ile mevcud istasyonlara ilâvesine lüzum görü
len telgraf makinaları ve yeni istasyon sobalarından ve buna ilâveten depolardaki 
çok hurdalaşarak işe yaramayacak bir hale gelmiş olan alât ve edevatın tecdidi lü
zumundan ve Eskişehir atelyesine yeni alınacak tezgâhlarla değişecek olan alât ve 
edevatının masrafları karşılıklarından ileri gelmektedir. 

( S. Sayısı : 132 ) 



Fasıl : 4 - Madde : 3 

Posta telgraf ve telefon ücretleri 

Ecnebi memleketlere çekilecek telgraflarla yazılan mektublarm posta ücretlerile 
;ehir dahili veya harici telefon mükâlemeleri masrafı için konan bu madde tahsisatı 
'.zmir hattının ilâvesi dolayısile 1 000 lira tezyid edilmiştir. 

Fasıl : 4 - Madde : 4 

İlân ücretleri 

Yeni tarifelerin" tatbiki, îzmir işletmesinin munzam ihtiyaçları ve arttırma eksilt
me kanununun icabları göz önünde tutularak madde tahsisatının geçen seneye na
zaran 3 000 lira fazlasile teklifi zarurî görülmüştür. 

Fasıl : 4 - Madde : 5 

Mahkeme masrafları ve aidat 

îdare ile eşhas arasında vukubulacak davaların masarifi ile icabı hale göre ve
rilecek maktu avukat ücretleri karşılığı olarak konan bu tahsisatın evvelce tayin 
ve tesbitine imkân bulunmadığından geçen senenin ayni olarak 3 000 lira ile yine mü-
tehavvil tahsisat olması teklif edilmiştir. 

Fasıl :4 - Madde : 6 

Km. tazminatı 

Bu madde tahsisatı 1935 malî senesi zarfında yapılacağı tahmin edilen 3 mil
yon tren ve iki milyon lokomotif kilometresi için işletilecek olan trenlerde vasatî 
bir hesabla bulunması lâzım gelen bir makinist, bir ateşçi, bir gardvagon, bir katar 
başmemuru, iki kondoktor, iki gardfreıı ile ayrıca rampa ve başmakinist ve depo 
personeline göre beher küometre için km. tazminatı talimatnamesine tevfikan hesab 
edilen 4,2 nisbetin üzerinden 336 000 lira olarak tesbit edilmişse de her hangi bir 
tren kilometresi trafiği ihtimaline karşı 4 000 lira fazlasile teklif edilmiştir. 

Fasıl : 4 - Madde : 7 

Mehani icarı, memur ve müstahdemlere verilecek ev kirası 

Görülen 16 000 lira fazlalık îzmir hattının, ihtiyaçları ile (E) cetveline işletme 
noktai nazarından ilâvesinde zaruret görülen bazı vazifelerden doğmuştur. 

(S. Sayısı: 132) 
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Fasıl : 4 - Madde : 8 

îrad getiren emlâk vergilen 

İdaremizin irad getiren rnebanisinin vergilerine tahsis edilen bu maddenin mas
rafını evvelden tahmin etmek pek te mümkün olamayacağından bu tahsisat geçen 
senekinin ayni olarak ve mütehavvil olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 4 - Madde : 9 

Müteferrik masraflar (Misafir-kabul masrafı dahildir) 

Atatürkün her s*ene olduğu gibi bu sene de muhtemel seyahatleri masraflarını 
karşılamak ve müessesemizin haricî temaslarının doğurduğu ihtiyaçlar neticesinde 
icab ettiği zaman verilecek ziyafet ve masraflarile müteferrika formülüne dahil ya
takhane, vagon servis, çamaşırların temizleme masrafı ve mahiyet itibarile ti
carî olan büyük istasyonlarda tüccara misafir kabulü namı altındaki kahve, 
çay ve buna mümasil ufak ikramların yapılabilmesi ve indelhace ahvali fevkalâ
dede mesai harici çalıştırılmasına lüzum görülecek memur ve müstahdemlere 
verilecek fazla mesai ücretlerinin bütçede muayyen bir tertibi bulunmaması dola-
yısile bunlar ve mümasili masraflar şebekenin büyümesine rağmen arttmlmaya-
rak geçen seneki tahsisatla iktifa edilmiştir. 

Fasıl : 4 - Madde : 10 

Temsil, masrafları . 

ITumumî idarenin münasebatta bulunduğu müesseselerle eşhasa karşı şahsi
yeti maneviyesini temsil hususunda sarf olunmak üzere madde tahsisatı geçen se
neki kadar teklif edilmiştir. 

Fasıl : 5 - Madde : 1 

Mebani muharrik ve müteharrik edevatın tenvir, teshin mahrukat yağ ve 
sair müstehlek mevad masrafları \ 

Müstehlek mevad masrafları karşılığı olan bu madde tahsisatmda görülen 
fazlalık idaremize intikal eden îzmir - Kasaba ve Temdidi hattı ile 935 yılı 
içinde işletmeye açılacak yeni hatlar ihtiyaçlarından ve memlekette günden gü
ne artan iktisadî faaliyetle mütenasib münakalât neticesinde tren ve lokomotif 
kilometrelerinin 8 milyona çıkmasından doğmaktadır. Lokomotiflerin beher kilo
metre üzerine vasatı 20 kilo sarfettiklerine göre ve bir ton kömürün 11 lira üze
rinden hesab edilmesi yalnız kömür sarfiyatının 1 760 000 liraya çıkmasını intaç 
etmiştir. Bundan başka benzin, su, mazot, üstübü, yağ ve mümasili müstehlek 
maddelerle trenlerin tenvir, teshin masrafları ve elektrik santrallerinin ve idare 
mebanisi ile yol dairesinin bütün aksam ve şuabatmm umumî ihtiyaçları için ya
pılan hesablar madde tahsisatının 2.540 057 lira olarak teklifini zarurî kılmıştır. 

( S. Sayısı : 132 ) 
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Fasıl : 5 - Madde : 2 

Muhmrik ve 7ybü&#karrik edevatın tamir ve tüthir masrafları 

Muayyen olan kilometreleri ikmal etmeleri dokyısile bu sene tamir edilecek 
67 makinenin büyük tamirinin 268 000, 107 makinenin orta tamiri için 214 000, 
320 makinenin küçük tamirleri için de 80 000 lira ki ceman 562 000 lira ile 265 
yolcu ve 2220 yük vagonunun büyük tamirleri için 244 000 lira ve diğer hatlar 
depoları tarafından yapılacak tamiratla Eskişehir ve îzmir atelyelerinin umumî 

* masrafları karşüğı olarak istenen tahsisat mecmuu teklifin 1 800 000 lira olarak 
yapılmasını zarurî kılmıştır. 

* 
Fani:-5- Madde : 3 

I Hat, köprüler, telgraf hatları, liman, rıhtım, iskele ve dubalar tamir mas
rafları, fidanlıklar ücret ve umumî masrafı ile yol alât ve levazımının tamir 

tecdid ve tezyidi masrafları 

Bu madde tahsisatının en mühim kısmmı başta amele tahsisatı olmak üzere 
personel ücretleri teşkil etmektedir. 934 malî yılı içinde îzmir işletmesi hariç 
olarak tamiratı idaremizce yapılan geniş hatlarla Mudanya - Bursa hattının mec
mu tulü 3464 kilometre olub işletmelerde kilometre başına 1T2 personel ve 445 
lwm persenol ücreti düşmekte idi. 935 malî yılında ise idaremiz elinde buluna
cak olan hatların mecmu tulü 4464 kilometre olub yapılan azamî tasarruflar ne
ticesi beher kilometreye L,01 personel ve 375 lira personel ücreti isabet ettiril
miştir. 

Demiryollarımızın vasatî olarak normal gabariye nazaran balastı % 50 nok
san bulunmaktadır. Azamî süratlerin tatbiki ve bilhassa rasyonal ve devamlı öko-
nomik bir bakım temini için balastın en aşağı normal gabarinin % 80 e çıkarıl
ması icab eder. Orta bir hesabla bir buçuk milyon lira tutacak bu masrafın büt
çe darlığı dolayısile karşılanmasına imkân görülememekle , beraber hiç olmazsa 
hazır vaziyetin devamını temin için (150) bin liraya ihtiyaç vardır . 

Telgraf hatlarımızda yapılması lüzumlu olan mühim tadilât ve tamirat ile 
liman makaslarının tebdili ve bazı iskelelerin, dubaların tamirleri masrafları 
ve fidanlıklar ücret ve yevmiyelerini de karşılamakta olan bu madde tahsisatın
da her ne kadar geçen seneye nazaran bir fazlalık görülmekte ise de büyüyen 
şefoeit© ihtiyaçları itibarile hakikatte % 8 nisbetinde bir tasarruf temin edilmiştir. 

1934 malî yılı bütçe#»ie bu madde için verilmiş olan 1 919 400 liranın 19 400 li
rası Çankırı - Sumucak hattının işletmeye açılması ihtimaline binaen tefrik edilerek 
tahsisat 1 900 000 lira kalmış ve bu suretle kilometre başına da 584 lira isabet et
mişti. 

Bu sene için teklif edilen 2 427 042 liranın 189 600 İkası işletmeye açılacak 
hatlarm senelik normal bakımları için kilometre başına ayda (40) lira hesabüe in
şaata verileceğine göre mütebaki 2 237 442 lira tahsisattan kilometre başına ancak 
5Ö3r Mne düşmektedir. 

(S. S&şm : 138-) 
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Fasıl : 5 - Madde : 4 

Fevkalâde kazalar, arızalar ve sel tahribatı masrafları 

Evvelden tahmin ve tesbitine imkân bulunmayan fevkalâde kazalar, arızalar ve 
sel tahribatının izalesine karşılık olan bu madde tahsisatı geçen senenin verdiği ne
ticelere göre tezyid edilmeyerek aynen 20 000 lira olarak bırakılmıştır, 

Fasıl : 5 - Madde : 5 

Sabit tesisatın tamir ve tevsii ve yeniden inşası masrafları 

G-eçen seneye nazaran bu maddede görülen fazlalık; îzmir hattının ilâ vesile ar
tan mebani ve tesisatı sabite ile Haydarpaşa limanındaki silolarda yapılacak bazı 
esaslı tadilât ve tamirattan ileri gelmektedir. 

Fasıl : 5 - Madde : 6 

Elketrikli ve elektriksiz işaretler masrafı 

1935 senesi zarfında işletmeye açılacak olan hatlardan elektrikli ve elektriksiz 
işaretler için ayrıca bir masraf yaptırılmayacağından bu madde tahsisatı geçen sene
nin ayni olarak teklif edilmiştir, 

Fasıl : 5 - Madde : 7 

Transit vagonların lıide/mat tatili ücretleri 

• 1934 sarfiyatının verdiği neticelere göre bu madde tahsisatı aynen ipka edil
miştir. 

Fasıl : 5 - Madde : 8 

Kaza ve ticari eşya haşarat ve zayiat tazminatı 

1934 malî senesi içinde idaremize iltihak eden İzmir - Kasaba hattı ile işletmeye 
açılacak yeni hatlardan mütevellid nakliyatın doğuracağı ihtimallere göre bu madde 
tahsisatının 1 000 lira fazlasile teklifinde zaruret hâsıl olmuştur. 

Fasıl : 5 - Madde : 9 

Tahmil ve tahliye ücret ve masrafları 

1934 bütçesinde birinci faslın ikinci maddesinde ödenen bu masrafın daha evvel
den tesbitine imkân bulunmaması nazarı itibare alınarak mütehavvil tahsisatlar 
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meyanına ithal edilmiştir. Bu mahiyetin muvakkat ücret ve yevmiyelere de teşmili 
doğru görülmeyerek bu sene bütçesinde ayrı bjr madde ile teklifi cihetine.gidil
miştir. 

Fasıl : 6 - Madde : 1 

Gayrimelkuss masraflar 

Bütçenin tanzimi esnasında tesbit edilemeyen ve icrası zarurî bulunan bazı mas
raflara karşılık olmak üzere geçen sene için verilen 5 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

Fasıl : 6 - Madde : 2 

Beynelmilel şimendiferler kongresine iştirak masrafı 

Geçen senenin gösterdiği netice bu maddenin yine aynen 4 000 lira olarak teklif i-
ni istilzam etmektedir. 

Fasıl : 6 - Madde : 3 

Sempion ekspresi açığından Türkiye hissesi 

Her sene konması lüzumlu olan bu madde tahsisatı mütehavvil olduğundan geçen 
senenin ayni olan 3 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 6 - Madde : 4 

Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe ile stajiyer memurların ücret ve masarifi 

Günden güne tevessü eden şebekenin doğuracağı yeni teknik . ihtiyaçları karşı
sında atinin daha sağlam esaslara raptı için ecnebi memleketlere gönderilecek ta
lebe ile meslekî bilgilerinin inkişaf ve yükselmesini temin için ecnebi demiryollar 
idarelerine gönderilecek stajiyer memurların üeret ve masraflarına karşılık olmak 
üzere madde tahsisatı 20 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 6 - Madde : 6 

Ecnebi mütehassısların ücret ve masraftan 

İdaremiz muhtelif şuabatmda teşkilât hakkında tetkikat yaptırılmak üzere cel-
bedüecek mütehassısların ücret, harcırah ve sair bilcümle masrafları karşılığı ola
rak 70 000 lira konulmuştur. 

(S. Sayısı; 132) 
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Fasıl : 6 - Madde : 6 

Demiryollar spor teşekküllerine yardam 

Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Faad : 7 - Madde : 1 

Fmşve aeiyo 

1938 senesi en fazla borç bakiyesi olduğu halde faiz ve aciyo namile ancak 100 000 
lira ksjdar para verilmişti. Bu sene malî vaziyetimizin salâha doğru inkişafı naza
rı itib$,re alınarak madde tahsisatı 50 0©01ir& nofe^nile teklif edilmiştir. 

Fasıl : 7 - Madde : 2 

Eski seneler borçlan 

Bu maddeye konan tahsisat inşaat ve işletmenin beraber idare edildiği zaman
larda tediye edilmeyen A. Borsig fabrikasının bir îaaontör ücretine aid olan 2065 
liralık bir fatura muhteviyatı ile Ankara istasyon memurlarından 3365 Kayahanın 
7 günlük istihkakı ve mülga Kütahya - Balıkesir inşaat rau&a#ibliğinden kalan 36 
lira 9 kuruşluk bir istihkakın tesviyesinden, ikbal şirketinin 60 liralık bir reddiyat 
borcundan ve 1993 senesinde sipariş adilib de Î934 senesinde gelen ve tahsisatı olma
yan otorayların bedelâtmdan tevellüd etmektedir. 

Faşajl: f-M«4de : â 

Reddiyat ve İkilet satışı aidattı 

Mücavir hatlar müstesna olmak üzerce yataklı vagonlar acentasile denizyolları 
idaresiaşe bilet satışlarından dolay* % 3 ,nisbetin#e verilen komusyonjar ije -evveJJâ 
seaei&r Sarfında nakid olacak ta W veya, tevkif edilib deesh^toared1diiktız-afe4^n 
geçmiş işsaelere aid parakrtn ka r ş ı l a at$ü> her ikisinin de evvelce tayin ve tesbi-
tine imŞin bulunmadığından mük@h$vvil ©larajk kabul edilen hx tahsisat geçen sen,e-
ki gibi 1 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl: 8 

Tesisat ve tevsiat masrafları 

Bu $$$û tafesimtı gm^m gtrae hiraz 4aha artan faaliyetin yani ihtiyaçları kar
şısında yapılması zarurî olan tesisat ve tevsiat için istenmektedir. "?apriacak iş
ler ile tutarları ilişik (F) cetvelinde gösterilmiştir. 
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Fasıl: 9 

Sigorta ücret ve sermayesi 

idareye aid mebani ve eşyanın sigortasına, tahsis edilen "bu fasıl tahsisatı İzmir 
hattile 1935 yılı içinde işletmeye açılacak yeni hatların ilâvesi dolayısile 5 0Q0 lira 
arttmlmj§tw% 

Fasıl: 10 

Tekaüd, dul, yetim maaşları 

Bu-,fa&4 tahsisatı her .ne kadar miitehavvil ise de idaremizee 1934- senesinde veri
len- h&kikî miktarlar üzeninden tesbit edilmiştir. 

< 

Fasıl: 11 

Mubayaa olunan hat ve limanların semUk faiz ve itfa karşılıkları 

$İ&bayaa edUe^ Igmir * Kasaba ve temdidi hattının senelik fak ve amortisman 
Iça^ıj^plan X Q&L 09Ş lira ile beraber 4 9İ51 ûâSlypa dlması isab eden bu fasıl tah-
si^^Jİşr^ijaj Tarsus, Adajaa ve Anadolu demiryolları kumpanyalar ile Haydarpa
şa liman ve rıhtım şirketiifipt ınubayaa taksitlerinin îşvie^e frangı üzerinden .öden
mekte olması ve İsviçre frangının 1934 senesinde takib ettiği seyre £Öre 1935 malî 
yılı içinde 2,45 kur üzerinden hesab edilmesi tahsisatın 67 343 lira eksilmesini in
taç etmiştir. Görülen fazlalık İzmir - KasafeaBjtn ilavesinden doğmuştur. Bu ta-
havvüller göz önüne alınarak tahsisatın* bir az fazlaca konması masraf bütçemizi 
kabartmakta, olduğundan, fasıl tahsisatının: ntötehavvU olarak; teklifi cihetine gidil-

Fasıl:; 12 

Kanunen Yerilmesi icab eden % 1 lerden mütevelliddir. 

Madde : & 

Bu maddenin esbabı mucibesi ayrı bir k.srm olarak ilişiktir. 

Madde : 3 

ba ye temdidi demiryolu ile *935 m a ü ?111 l ç u a a e w u J 
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ihtiyacİarm neticesidir. Fazlalıklar ilişik olarak sunulacak (C) cetvelinde her ser
visin kadrolarında mukayeseli bir tarzda gösterilmiştir. 

Madde : 4 

İdaremiz hususiyetlerine binaen tatbik edilmekte olan kanun ve nizamnamele
rin devamı tatbiki zarureti ile madde aynen bırakılmıştır. 

Madde : 5 

934 .bütçe kanununun 6 ncı maddesile Ankara istasyon binasının inşası ve lü
zumu halinde 500 OÖO liraya kadar istikraz akti için verilmiş olan mezuniyetin 
bu sene umumî idare binasının tevsii ve ayrı bir kanun lâyihası ile teklif edilen 
Eskişehir vagon fabrikası ile Sivas ateiyesinin de inşası için bir buçuk milyon 
lira olarak istenmesi zaruri görülmüştür. 

Madde : 6 

Yapılacak tasarruflarla Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve rıh
tım şirketlerinin esham ve tahyilâtınm satın almması borcumuzun ve binnetice 
memleket haricine ödediğimiz faiz miktarının azalmasını intaç edeceği düşünü
lerek geçen senelerde olduğu ibi bü sene de teklif edildi. 

Madde,: 7 

Bu maddenin teklifi, masraf ve varidat arasında büyük farklar olması ve 
bilhassa varidat bütçesinde tahmin edilen miktarların elde edilememesi ihtimâl
leri tahakkuk ettiği takdirde idareyi çok yakın zamanlara kadar içinde bulundu
ğu malî ve naktî müşküllere düşmekten koruma ve işletmenin fevkalâde ihtiyaç
larını her an karşılayabilecek stok kömür ve malzeme iddiharmı temin gayelerine 
matuf bulunmaktadır. 

Madde : 8 

Bu madde, vazifeleri icablarına göre E cetveline dahil bulunanların idare' 
binalarından veya hane tahsisatından istifade esaslarının muhafazası için ay
nen teklif edilmiştir. Görülen fazlahklar îzmir hattı ve diğer yeni hatlarla büyü
yen şebekenin çoğalan personelinden ve E cetveline ilâvesinde zaruret görülen 
bazı hizmetlerden mütevellittir. 

Madde : 9 

Esas itibarile geçen senenin hükümlerini aynen ihtiva eden D cetvelindeki 
3 numaralı fıkraya ilâve edilen (işletmedeki usulüne tevfikan) kaydile inşaat me-
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mur ve müstahdemlerinin vazifeleri icabları ve idare menfaatleri noktasından 6 
numaralı fıkranın tadilinden ibarettir. İnşaat dairesince tavzif edilen memur ve 
müstahdemlerle efradı ailelerinin meccani seyahat müsaadelerinden idaremiz men
suplarının tâbi bulunduğu kayid ve şartlar dahilinde istifade etmeleri için 3 nu
maralı fıkranın sonuna bu kaydin eklenmesi gerekli görüldü. 

Madde : 10 

1483 numaralı kanunun 8 nci maddesinin 1 nci fıkrası hükmüne tevfikan idare 
encümenince verümekte olan muvakkat seyahat müsaadenamelerinin ihtiyaca te
kabül etmemekte olduğu ve idare menfaatleri göz önünde tutularak azamî haddin 
500 olarak tesbiti muvafık görülmüştür. 

Madde : 11 

Mekteb bulunmayan yerlerdeki memur ve müstahdem çocuklarının tahsil ve ter
biyelerini temin maksadile tesis edilib 1932 bütçe kanununun 15 nci maddesile ida
resi Türk maarif cemiyetine bırakılan Eskişehir aile mektebine idare tarafnadan 
gönderilecek talebenin iaşe, ibate ve tedris masrafları için geçen sene bütçesinde ol
duğu gibi maktuan 25 000 lira teklif edilmiştir. -

Madde : 12 

Evvelden tayin ve tesbit edilmesinin imkânsızlık ve mahzurları masraf bütçemi
zin esbabı mucibesinde sırasile izah edilen masraflar bu madde ile mütehavvü ola
rak teklif edildi. 

Madde : 13 

idaremiz ihtiyaçlarına tekabül etmek üzere memleket dahil ve haricinde tedarik 
edilecek malzeme üe yapılacak işlerin en müsaid zamanlarda ve menafiimize uy
gun olarak temini ancak müteakib seneye sari taahhüdatla kabil olmaktadır. Bu 
itibarla geçen sene bütçelerinde de mevcud olan bu maddenin yeniden teklifi zarurî 
görüldü. 

Madde : 14 

İdaremiz mensublarının ihtiyaclaınıı temin maksadile erzak, eşya ve mahrukat 
nakli müsaadesi için bu madde teklif edilmiştir. Yapılacak olan nakliyat Na-
fına bakanlığınca tasdikli memur ve müstahdemler talimatnamesinin hududları 
dahilinde olacaktır. 
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• Madde : 15 

işletmelerden merkeze nakline lüzum görülen memur ve müstahdemlerimiz, üc
retlerin maktuiyeti esasına binaen emsalinden farklı bir vaziyette kalmaktadır
lar. Sureti umumiyede kabul edilmiş olan Ankara pahalılık zammından bu kabil 
idare mensublarımn da istifade etmesi gayesüe madde teklif edildi. 

Madde : 16 

Bu madde şebekeye mücavir-şehir ve kasabalarla istasyonlarımız arasında oto
büs servisleri yapmak suretile yolcu ve eşya nakliyatının arttırılması için teklif 
edilmiştir. 

Madde : 17 

Bu madde, geçen seneler bütçe kanunlarının lüzumlu görülen bazı maddelerinin 
1935 malî yılı içinde de tatbik edilebilmesi için konmuştur. 

8 nci tesisat ve tevsiat faslı m/üfredahm gösterir (F) cetveli 

Lira 

A - Gazi - Sincanköy arası 20 kilometrelik ferşiyat masrafı 
B - 80 000 traversin enjeksiyon masrafı 
ö - Yeni (tebdilen) ferşedilecek 37 kilometrelik hattın malzemesi 

ve ferşiyat masrafları 
I) - Eskişehir yıkanma evi ve yemekli anesinin mütebaki masrafı 
E - 3 aded 20 ve 1 aded 26 metrelik demir köprünün tecdidi 
F - Osmaneli köprüsünün mütebaki tahsisatı 
G -. Yeni açılacak hatlar için demirbaş 
H - Haydarpaşa deposunun yeniden inşaatına başlanmak için 
T - Toros tünellerinin tahkimi 
J" -•.- Müteferrik tesisat 
K - Muhtelif yerlerde makine hangarları inşası masrafı 
L - Haydarpaşa tenvirat şebekesinin mütemadiden mutenavibe 

tahvili için 
M - Ankara elektrik santralı tezgâhları için 
K - Büyük depolu istasyonlara yangın söndürmek için 6 aded moto

pomp * J 3 600 
O - Makinelerin hakikî kömür sarfiyatını tesbit edebilmek üzere 10 

büyük depoya 10 kömür kantarı 9 000 
P - Eskişehir fabrikasının kalorifer tesisatı 80 000 
Q - Ankara ve Eskişehir istasyonları için alınacak iki aded su tas

fiye cihazları ve binası masrafları 60 000 
R - Eskişehir hastanesinde röntgen cihazı tesisi 13 000 

40 000 
132 000 

[_ 
164 000 
18 000 
44 000 
50 000 
60 000 
65 000 
70 000 
50 000 
60 000 

5 000 
1 000 
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Devlet demiryolları ve limanlan 1935 malî senesi varidat bütçesi esbabı 

mucibe lâyihası * 
1934 malî senesi sonunda ve satın alman îzmir - Kasaba ve temdidi hattı da 

dahil olmak üzere Devlet demiryolları işletmesine bağlı bulunan şebekenin 29/30 
ilâ 33/34 devresine aid beş senelik vasatî gelini 16 200 000 liraya baliğ olmaktadır. 

1934, 1935 senesinin muhtemel geliri, 5 aylık vasatî gelirin seyrine göre hesab 
edildiği takdirde bunun takriben 22 000 000 liraya baliğ olacağı tahmin edilebilir. 
Son beş senelik umumî gelir vasatisi 1934, 1935 senesi muhtemel geliri hesaba koy
mak suretile yapıldığı takdirde elde edilen muhammen kıymet 17 980 000 lira tut
maktadır. îlk bakıma göre 1935, 1936 muhtemel gelirinin cari sene gelirinin seyri
ne göre hesab etrnek bütçenin doğruluğu noktasından maslahata daha uygun görü
lebilirse de memleket ökonomisinin bilhassa haricî ticaret mübadelelerinin 1934 dev
resinde gösterdiği hususiyetler hasebile bu usulün bazı ehemmiyetli nakliyat gelir
leri üzerinden hatalı neticeler veıınesi mümkün görülmüştür. 

Filhakika ticaret siyasetimizde ithalât ve ihracat arasrnda matlub muvazene te
sis edilmesi ve muahharan bir muvazenenin ticarî mübadele sahasından umumî 
tediye muvazenesi esasına doğru tedricen yürütülmesi zarureti karşısında 1932 se
nesinden itibaren tatbikma başlanılan Klering sistemi 1932,'1934 devresinde aza
mî inkişafını bulmuş ve bu sayede Türkiyeye ithalât aktif bir vaziyette bulunan 
memleketler hesabına Merkez bankamızda ticareti hariciyemizin üçte bir kıymete 
yakın blokajlar husule gelmiştir. Diğer memleketler hesabına Merkez bankasından 
bloke edilen bu paralar ile behemehal Türk malı mubayaası zarurî bulunduğundan 
1934 ihracat kampanyası esnasında ihracat mallarımıza cihan piyasalarının kaydet
tiği fiatler fevkinde fiatler temin edilmiş ve hatta ötedenberi ihracat kalemlerimiz 
arasında pek mühim bir mevki tutmayan bazı maddeler bilhassa buğday ihracatı 
pek büyük bir inkişaf göstermiştir. 

1934 senesinde memleket umumî ökonomisinde mahsus bir ilerleyiş hareketi 
kaydedilmekle beraber Devlet demiryolları münakalâtında kay de şayan bir fark 
doğuran bu ticaret hareketinin devamı gelecek sene mahsulünün istihsal şart
larına, haricî piyasaların ihtiyaçlarına ve klering hesablarrnm vereceği blokaj 
neticelerine bağlıdır. • 

Binaenaleyh bazı mühim ticaret maddelerinin 1934 devresinde kaydettiği faz
la nakliyatı gelirlerini memleketin normal addedilebilecek ticâret kabiliyetle
rini icra etmek zarureti hissedilmiştir. Diğer cihetten memleket dahilinde tica
ret hareketlerini canlandırmak için 1934 malî senesi bidayetinden beri demir-
yollarımızm gerek yolcu ve gerekse bazı eşya tarifelerimizde bazı mühim tenzi
lât yapılmıştır. 

5 ay zarfında elde edilen neticelere göre yapılan tenzilâttan kaybedilmiş ge
lirin yeni tarifelerin tevlid ettiği fazla hareketle kapatıldığı hatta ayrıca fazla 
gelir de elde edildiği görülmüş ise de umumî vaziyetin oldukça uzun bir za
man tecrübesine muhtaç bulunan tarife tatbikatı neticelerinin derhal gelecek 
senenin umumî gelir hesablarma aksettirilnesi son senelerde dünya iktisadiyatı
nın gösterdiği anî, büyük tahavvüUer hasebüe mahzurlu görülmüştür, 
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Yukarıda arzedüen zaruretler ve vaziyetlerden mülhemi olarak Devlet demir

yolları 1935-36 gelir bütçesinin'tanziminde son beş senelik umumî vasatilere da
yanılmış ve memleket iktisadiyatında görülen inkişafın nakliyat sahasına te
min eltiği fazlalık göz önünde tutularak hesablarda icab eden tashihat ve tadi
lât yapılmıştır. 

Yolcu 

Bütün cihan demiryollarında olduğu gibi bizde de yolcu nakliyatı tedricî bir 
sukut göstermekte idi. Bu sukutun önüne geçmek ve yolcu münakalâtında ted
ricî bir inkişaf hareketini hazırlamak için yolcu ücretlerinden halkın iştira ka
biliyetlerine uygun tadilât icrası zarurî görülmüştür. Bu maksatla şimdiye ka
dar Dfevlet demiryollarında esaslı bir tecrübeye tâbi tutulmamış olan tenzilâtlı gi
diş, dönüş biletleri, maktu bir ücret mukabilinde umum şebekede seyahat hakkı ve-. 
ren halk ticaret biletleri ihdas edildiği gibi kamyon rekabetine şiddetli bir surette 
maruz kalan Samsun - Sivas kısmında % 6.0, Bandırma - Manisa ve îzmır - Alaşe
hir kısmında % 50 tenzilât yapılmış ve yaz ve sonbahar mevsimlerine mahsus olmak 
üzere tenezzüh trenleri tertib edilmiştir. 

193Şt malî senesi başlangıcından itibaren tatbika başlanılan bu tedbirler sayesin
de halfcm demiryollarına rağbeti çoğalarak yolcu hareketi % 40 nisbetinde arttığı 
gibi yapılan tenzilâta rağmen varidatta da bir tenakuz görülmemiş ve bilâkis ilk beş 
aylık ticrübede mahsus bir tezayüd hareketi kaydedilmiştir. Bu itibarla yolcu 
varidat mdhammenatı 1935/36 devresi içm 4 600 000 lira olarak konulmuştur. 

Yolcu ağırlığı 

Yolcu ağırlığı yolcu nakliyatının az veya çokluğuna göre değişen ve demiryolları 
varidatı arasında büyük bir mevki tutmayan bir trafiktir. Ticarî münasebatı ço
ğaltmak için yolcu tarifelerinin bir kısımları üzerinde yapılan tenzilât dolayısile 
yolcu adedinde nisbî fazlalık kaydolunmakla beraber 25 kiloya kadar numunelik eş- -
yanın nıeccanen nakli hususunda verilmiş olan muafiyet dolayısile geçen sene mu-
hammenatınm aynen ipkası ihtiyat fikrine uygun görülmüş ve yolcu ağırlığı için 
150 000 lira muhammen varidat konulmuştur. 

M&sajeri 

. Sonrheş aylık varidat seyrine göre 1934/35 mesaj eri geliri 427 000 liraya baliğ 
olacaktır. Mesaj eri tarifesinde ucuzluk ve kolaylık dolayısile bagaj ve 50 kiloya 
kadar sfcyri hafif nakliyatından bir kısmı mesaj eriye intikal etmektedir. Mesaj eri 
nakliyatından mühim bir kısmı meyve ve sebze mahsullerinin bolluğuna bağlı ol
duğundan ve gelecek sene mahsul vaziyeti hakkında şimdiden mütalea dermeyan 
etmek mümkün görülemediğinden bu kısım 400 000 lira olarak konulmuştur. 
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Seyriseri 

1932, 1933 senesinde seyriseri geliri 711 000 liradır. 1934, 1935 yılının 5 aylık 
seyriseri geliri 506 700 lirayı bulmuştur. Yaridata seyri bu nisbeti muhafaza etti
ği takdirde seyriseri hasılatının 700 000 lirayı tecavüzedeceği tahmin olunabilirse 
de evvelce mecburî seyriseri tarifesine tâbi olan ey eşyası, meyve, sebze maddeleri
nin daha mutedil olan seyri hafif tarifesine alınmış olması hasebile hasılatın geçen 
sene muhammenatına 50 000 lira ilâvesi suretile 750 000 lira olarak teşbiti muva
fık görülmüştür. 

Seyri hafif 

1934, 1935 yılının ilk 5 aylak seyri hafif; geliri & 337 600Mrayı bulmuştur. Bu 

Zahire 
Bina ve fabrika yaş* 
kine aksamı 
Pancar 
Maden kömürü^ kok, 
emsali 
Maden cevherleri 
Şeker 
Palamut 
Kuru üzüm 
Meyan kökü 

malzemesi ve ma-

gaz ve 

Demjryol yapı aıalzftiaesi 
Diğer eşya 1 

benzim ve 

% nisbeti -

28 J92 

10 10 
6 34: 

7 97 
1 93 
1 2 3 
0 66 
0 58 
0 16 
3 47 

38 59 

100 00 

G-örülüyor ki seyri hafif gelirlerinin ^^ühûn^>e':%^'itibArile.28-:- 92 miktarı 
gahire,.-.% 10,15 i bina ve fabrika yapıları ı^îzeMaesi üe fabrika makine alât ve ede
vatı ve % 7 97 isi maden kömürü, kok, gaz ve benzim gibi yakılan ve sanayide kulla
nılan maddelerden gelmiştir. ' 

• • ' 

5 ay içinde alınan bu gelire, geçen yılların 5 ve 7 aylık gelirleri arasındaki nis-
betlere göre hesab olunan 7 aylık gelirini 4e eMediğimiz takdirde 1934: - 1935 yılı 
seyri hafif gelirinin 14 416 000 lirayı bulması ınüh&meldir» 

1933 - 1934 yılı ilk beş ayında seyri hafif geliri 4 306 3CŞ Ura olduğuna göre bu 
yılın 5 aylık geliri 2 031 300 lira kadar faladır. Bu îsmlmm. 1 000 000 lirası za
hireden ve diğer 1 000 000 lirası da binayefabrika y^prm^zemesinden,nmd^n kö
mürü, kok, pancar gibi maddelerdendir. 

1 833 000 lirası 
643 000 » 

402 000 » 
505 000 » 

122 000 » 
78 000 » 
42 000 » 
37 000 y> 
10 000 » 

220000 » 
2 445 600 » 
6 337 600 
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1933 yılmm 5 

İ934 yılının 5 aylık tonajı aylık tonajı Farkı 

&hire ^ 258,585 110 408 
Yapı malzemesi . * ' 77 663 67 822 
Mâden kömürü, kok ve gaz 72 365 48 376 
Palıcar 203 210 72 871 

Şui maddelerin her iki yılın 5 aylık tonajları arasında beliren farklar da yukarı
daki kianaatünizi kuvvetlendirmek için eneanlı bir örnektir. 

Zahire nakliyatmdaki fazlalık; mahsulün bir yıl evvelkinden daha bol olmasın
dan ziyade geçen yıldanberi ziraat bankası tarafından Devlet nam ve hesabına satın 
almıb ^bankanın demiry ollarımızın muhtelif istasyonlarındaki silo ve ambarlarında 
toplattırılan mühim miktardaki zahirenin bu yıl Avrupaya çıkarılmasına başlanması 
neticesidir. 

Yapı4malzemesindeki kabarıklık; bir taraftan Hükümet merkezindeki yapı faa
liyetinin hararetle devam ettirilmesinden ve diğer taraftan Eskişehir şeker fabrika
sı noksanlarının bu 5 ay içinde bitirilmesi, Kayseri kumaş ve Turhal şeker fabrika
larının bütün malzemesinin yine bu 5 aylık zaman içinde taşınmış olmasındandır. 
Bundan ötürü zahire ile yapı malzemesinde görülen fazlalığı normal bir nakliyat 
olarak kabul etmemek gerektir. 

Maden kömürü, kok ve gaz gibi yakılacak maddelerdeki artma fabrikaların 
çoğalmasına borçludur. Fabrikalar çalıştıkça bu maddelerin de nakli tabiatile ar
tacaktır. 

Pancar nakliyatındaki fazlalık şeker fabrikalarının bu yıl üçe çıkarılmasın-
dandır. Eskişehir fabrikasının bu yıl içinde tam çalışmış ve Turhal fabrikası
nın çalışmağa başlamış olması pancar ekim ve alımını birdenbire iki kat art
tırmıştır. Fabrikaların verimi ve halkın şeker istihlâk kabiliyeti çoğaldıkça 
pancar ekim ve nakli de mütenasiben artacaktır. 

İşletmeye açılacak kısımlardan 935 - 36 yılı içinde belli başlı bir nakliyat 
beklenemez. Çünkü yolların en zengin olan bakır yolu yıl ortasmda Erganiye 
bağlanmış olacaktır ki bu kısmın 936-37 yılından itibaren demiry ollarımıza ye
ni fyir gelir kaynağı olabilecektir. 

1934-35 devresi seyri hafif gelirinin 14 000 000 liraya kadar yükselmesi ih
timali yukarıda arzolunan mutad fevkinde kaynaşmamn neticesidir. 

Nakliyatın esaslı unsurlarından biri olan zahirenin memleketimizin istihsal 
şartlarile beraber cihan rekoltesinin istihsal vaziyetine ve bilhassa istihlâk pa
zarlarımızın memleketimize olan döviz ve klering münasebetlerine bağlı bu
lunması Jıasebile 1934 kampanyasında yapılan zahire nakliyatının 1935 senesinde 
tekrar teinin olunacakmış gibi hesaba katılması varidatın tahmininde gösteril
mesi zarurî bulunan ihtiyat fikrine uygun görülmemiştir. 

Demiryolu güzergâhı üzerinde kurulan büyük fabrikaların hemen hemen 
(S. Sayısı: 132) , 
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"bütün noksanlarının ikmal edilmiş bulunması ve gelecek yılda ancak diğerleri
ne nazaran daha ufak mikyasta bir fabrika inşasının derpiş edilmiş bulunması 
malzemei inşaiye ve fabrika levazımı nakliyatının da eski nisbette olmayacağı 
kanaatini nasıl etmektedir. 

Diğer cihetten yeniden yapılmakta olan demiryolları malzemesi esasen ma
liyet fiatinin dununda taşınmakta olduğundan bu nakliyatın gelir üzerine mü
him bir tesiri olmayacağı tabiidir. 

Bir taraftan yukarıda izah ve arzolunan tahmin ve düşüncelere diğer cihetten 
bazı mühim emtia tarifeleri üzerinde yapılmış ve yapılması zarurî bulunan tenzilât 
hasebüe seyri hafif varidatı ancak 12 785 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Muhtelif gelir 

Eşyanın vagonlara yükletilmesi ve vagonlardan çıkarılması eşyanın tartılması 
ve daha buna benzer diğer işlerden doğan perakende bir gelirdir. Her zaman sey
ri hafif nakliyatı ile beraber yürümektedir. İçinde bulunduğumuz yılda zahirenin 
fazla taşınmış olmasından bu gelir gerek geçen yıldan ve gerek bütçe tahminatm-
dan fazla olacağını göstermekte ise de seyri hafif gelirinde söylediğimiz gibi gele
cek yılda nakliyatın ne derece çoğalacağını kestirmek mümkün olamayacağından 
bu yılın muhtelif gelir miktarını gelecek yıl için de bir Örnek yapamayacağız. Bun
da da oldukça ihtiyatlı davranarak orta bir hesapla ve geqen yılın tahminatmdan 
biraz fazla olarak 500 000 lira tahmin olunmuştur. 

Haydarpaşa limanı 

1934 yılı ilk 5 ayında Haydarpaşa liman ve rıhtım geliri 353 156 liradır. Geçen 
yıllarda ilk 5 aydaki gelir bütün gelirin orta bir hesabla % 42? 5 nisbetinde olduğuna 
göre bu yıl sonunda liman geliri 353 156 : 42 65 X 100 = 828 030 liraya varması 
muhtemeldir. Fakat bu yıl gelirinin fazla olması en ziyade zahire ihracatının ço
ğalmasından ileri gelmiştir. Gelecek yılda zahire nakliyatı bu yıldaki harareti mu
hafaza etmezse liman gelirinin bu nisbette artmasına imkân olamayacağından 935/ 
36 yılı gelirinin 700 000 liradan fazla tahmininde cesaret edilmemiştir. 

Derince limanı 

Derince limanı geliri, maden kömürü, kok gibi yakılacak maddelerle yapı malze
mesinin buradan içeriye gönderilmesinden ve kromun da dışarı çıkarılmasından 
doğmaktadır. 

1934, 1935 yılının ilk 5 ayında alman gelir 63 280 lira olup yıl sonuna kadar bu
nun orta bir hesabla 120 000 lirayı bulması ümid edilir. 

Bu limanın geliri krom istihsalâtma ve ayni zamanda istihlâk pazarlarında tale
be bağlı olduğundan gelecek aylarda maden ocaklarının verimi fazlalaşır ve ihra-
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cat imkânı da hâsıl olursa hesab olunan 120 000 liranın 150 000 liraya da çıkmasi 
mümkün olabilir. 

Bununla beraber yalnız bir iki. maddenin ithal ve ihracı ile yaşayabilen bu liman-
j dan daha fazla bir gelir beklemek doğru olamayacağından gelecek yıl gelirini orta 

bir hesabla 150 000 lira olarak tahmin etmek daha muvafık görülmüştür. 

Sıhhiye 

1934 te şebekeye iltihak eden îzmir - Kasaba hattı memur ve müstahdemleri 
dolayısile 1935 bütçesinde bu varidatın vasatı bir hesabla 150 000 lira olarak tahmi
ni muvafık görüldü. 

S a tıs 

İstimal kabiliyeti kalmamış olan muhtelif makine alât ve edevat parçaları ile di
ğer hurdal anarak lüzumsuzluğuna binaen satılacak eşyanın orta bir hesabla 15 000 
liralık bir varidat getireceği tahmin olunmaktadır. 
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Bütçe encümeni mazbatası v 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 26-V-1935 
Mazbata No. 74 
Esas No, 1/4 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1935 yılı büt
çesinedair olup Başvekâletin 28 - 2 -1935 tarih ve 6/417 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyüıası encümenimize verilmiş olmakla Nafıa vekili xlli 
Çetinkaya ve Devlet demiryolları umum müdürü İbrahim Kemâl bulunduğu halde 
okundu ve konuşuldu. 

« • . - • ' . -

1935 senesi için teklif edilen bütçede dairesince tahmin olunan varidat mikdarı 
ile masraf için istenilen tahsisat mikdarı 20 200 000 lira olup 1934 malî yılı 
varidat muhammenatma ve masraf mikdarma nazaran 3 965 000 lira bir fazlalık 
görülmektedir. Fazlalığı doğuran sebebler arasında Îzmir-Kasaba hattının Devlet de
mir yolları şebekesine iltihak etmesi keyfiyeti büyük bir yer tutmakla beraber 
(îzmir - Kasaba hattının geçen sene varidat ve masrafı 3 500 000 lira tahmin 
edilmişdi.) demiryollarında yolcu nakliyatının azalmakda olduğunu nazarı 
dikkate alan işletme idaresinin buna bir inkişaf vermek ve ayni zamanda kam
yonların rekabetine mani olmak maksadile 1934 yılı içinde, yolculara tenzilâtlı 
gidiş ve dönüş Miatları, maktu ücret mukabilinde bütün şebeke üzerinde seyahat 
hakkını veren halk ticaret bilâtları ihdas etmek ve'bu rekabetin daha şiddetli 
bulunduğu Samsun - Sivas mmtakasında % 60 ve Bandırma - Manisa ve îznıir-
Alaşehir kısımlarında % 50 tenzilât yapmak, muhtelif yerlerde yaz ve sonbahar mev
simlerine mahsus olmak üzere tenezziih trenleri tertib etmek ve eşya nakliyatı tarife
lerinde tenzilât yapılmak suretile alman esaslı tedbirlerin de varidatta olduğu ka
dar masraf da da mühim bir tesiri olduğunu kaydetmek iktiza eder. Bu tedbirler 
sayesinde halkın demiryollarına rağbeti artmış, bütün demiryolları üzerinde yolcu 
hareketinde % 40 nisbetinde fazlalık husule geldiği ve fiatlarda yapılan tenzilâta 
rağmen hasılatın tezayüd ettiği anlaşılmıştır. Bunun neticesi olarak idarenin malî 
vaziyetinde hayli salah husule geldiği ye bu idare 1934 malî yılma 1 650 000 lira 
borçla girdiği halde mezkûr sene içinde bütün borçlarını tediye etmekle beraber 
geçen seneden devir ve mikdarı yukarıda zîkrolunan borcunu dahi ödemiş bir 
vaziyette yeni seneye girmek imkânına kavuşmuş olduğu verilen izahattan mem
nuniyetle anlaşılmaktadır. 

Varidat bütçesi: 
Yukarıda sayılan sebeb ve âmillerin tesiri ve îzmir - Kasaba hattı hasılatının 

da inzimamile 1934 malî yılı 11 aylık varidatının 20 214 077 liraya baliğ olduğu, 
mayıs ayının 20 günü içinde de 1 033 017 liralık bir varidat elde edildiği ve neti
cede 1934 (On gün noksan) yılı varidat yekûnunun 21 247 094 lira tuttuğu anla
şılmıştır. 1934 yılı içinde vukubulan nakliyattan 1 000 000 liralık kısmının normal 
ve devamlı olmıyan bazı nakliyattan husule geldiği göz önüne alınarak bu mikdarın 
tenzilinden sonra bakiye kalacak kısmın 1935 yılı varidatının tahmini için esas tu
tulmasını isabetli bir mülâhaza gören encümenimiz varidat yekûnunu teMif^veçHle 
20 200 00Ö lira olarak kabul etmiştir. - •----, 
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Masraf bütçesi: 
Devlet demiryolları ve limanları idaresinin masraf bütçesi de 1934masraf büt

çesine nazaran 3 965 000 lira fazlasile 20 200 000 lira olarak teklif edilmiş bulun
maktadır. 

Masraf bütçesinin hemen bütün tertiblerinde görülen ve yekûnu 3 965 000 
liraya baliğ olan fazlalığın 1934 senesi zarfında şebekeye iltihak eden îzmir -
Kasaba hattı ile 1935 yılı içinde'muhtelif kısımlarda işletmeye açılacak olan ce
man 584 kilometrelik hat dolayısile ücret ve masraf tertibierine ilâvesi icab eden 
tahsisatın konmasından ve hatlarda yakılacak bazı ıslahattan ve 1 000 000 li
raya varan bir kısmının da, mubayaa olunan hat ve limanların senelik faiz ve itfa 
karkşılığı olarak her sene bütçeye, konmakta olan tahsisata bu sene îzmir - Kasaba 
ve temdidi hatlarının senelik faiz ve amortisman karşılıklarının da ilâve edilme
sinden tevellüd ettiği anlaşılmış ve her biri zaruri sebeblere istinat eden ve va
ridatla karşılanabilecek olan bu fazlalıkların olduğu gibi kabulü muvafık görül
müş ve masraf yekûnu varidatla denk bir halde, 20 200 000 lira olarak tesbit edil
miştir. 

Bütçe kanununun metnine gelince: 

2443 sayılı kanun ile havayolları işletme işlerinin tetkik, tanzim ve murakabesi 
Nafıa vekâletine verilmiş ve bu sebeble şimdiye kadar Millî müdafaa vekâletine 
bağlı olarak idare edilmekte olan havayolları Devlet işletme idaresinin Nafıa vekâ
letine devri hakkında olub umumî heyetin tasvibine arz olunan kanun lâyihası muci
bince bu idareye Devlet demiryolları bütçesinden yapılacak yardım için lâyihanın 
beşinci maddesine nafıa vekilinin teklifi üzerine bir hüküm ilâve edilmiş ve madde 
ibareye aid bazı değişiklikle yeniden yazılmıştır. 

Gelecek seneye sari taahhüd icrası için İşletme idaresine mezuniyet veril
mesine dair olan 13 ncü maddede sayılan işler arasına kömür ve kerestenin de 
ilâvesi Nafıa vekilinin teklifi üzerine muvafık görülmüş ve 13 ncü madde buna 
göre1 tadil olunmuştur. 

14 ncü maddenin de maksadı daha açık ifade edecek şekle konması mülâhaza-
sile yeniden yazılması muvafık görülmüş ve diğer maddeler Hükümetin teklifi 
veçhile kabul edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu: 

Keıs Reis V. 
Burdur İsparta 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal 

Çorum 
M. Cantekin 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

I)iyarbekir 
R. Bekti 

Sivas 
Remzi Çiner 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı Day 

İstanbul 
& Vraz 

Tokad 
8. Oenca 

Kâtib 
İstanbul 
F: öymen 

İzmir 
//".. Çakır 

Balıkesir 
E. Adakan 

Kırklareli 
S. Ödül 

Bayazıd 
İhsan Tav 

Manisa 
T. Türkoğlu 
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Devlet demiryolları ve limanları İşletme umum müdürlüğünün 1935 malî 

yılı bütçe kanun lâyihası 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve 
limanları istetme umum müdürlüğünün 
1935 malî yılı masrafı için merbut (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(20 200 000) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Umumî müdürlüğün 
1935 malî yılı zarfında eibayet edeceği 
varidat merbut (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (20 200 000) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Umumî müdürlüğün 
1935 malî yılı memur ve müstahdemleri 
ile nakil vasıtaları kadroları merbut (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Umumî müdürlük ta
rafından işletilmekte olan demiryollar 
limanlar ve iskelelerin ve maden ocak
larının bütün varidat ve hasılatı bunla
ra mahsus kanun ve nizamnameler da
iresinde tahsil olunur. 

Erzurum, Sarıkamış ve şuaabatı de
miryolları için 1929 bütçesine merbut 
(O) işaretli tarife ahkâmı 1935 malî yı
lında da tatbik olunur. Bu tarifede tadi
lât icrasına Nafıa vekili salâhiyettardır. 

MADDE 5 — Devlet demiryolları ve 
limanları umum müdürlüğünün 1934 yı
lı bütçe kanununun 6 ncı maddesi muci
bince Ankara istasyon binasının inşası
na tahsis edilen varidat fazlalarından 
1934 senesi zarfında tahsisat kaydedil
meyen miktar 1935 senesi zarfında An
kara istasyon binası, umumî idare bina
sının tevsii ve Eskişehir vagon fabrikası 
ile» Sivas atelyesi inşaatına sarf edilmek 
üzere 1935 senesi bütçesinde açılacak bir 
fasla tahsisat olarak konulur. Nafıa ve
kili bu inşaat için sarfedilen miktar kâ
fi gelmediği takdirde 1935 yılı bütçesi
nin ücret ve masraf fasıllarından yapı
lacak tasarruflarla tahakkuk edecek va
ridat fazlalarından ödenmek üzere bir 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE&İŞTÎ-
B Î Ş İ 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 —- Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

/ MADDE 4 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

i 

MADDE 5 — İdarenin 1934 malî yı
lı varidat fazlalarından tahsisat kayde
dilmeyen miktar, 1935 malî yılı Hava 
yolları Devlet işletme idaresi bütçesine 
yapılacak 500 000 liralık yardım ile 
Ankara İstasyon binası, umumî idare 
binasının tevsii, Eskişehir vagon fabri
kası ve Sivas atelyesi inşaatına sarf edil
mek üzere 1935 bütçesinde açılacak fa
sıllara tahsisat ve ayni zamanda irad 
kaydolunur. 

Bu tahsisat yukarıda yazılı işler için 
kâfi gelmediği takdirde 1935 bütçesinin 
ücret ve masraf fasıllarından yapıla
cak tasarruflarla tahakkuk edecek vari
dat fazlalarından ödenmek üzere Nafıa 
vekili 1 500 000 lirayavkadar istikraz 
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buçuk milyon liraya kadar istikraz ak-
tine ve Maliye vekili de bu istikraza ke
falet etmeğe mezundur. 

Sene nihayetinde evvelki fıkralar
da yazılı tasarruflarla 1935 senesi 
varidat fazlaları birleştirilerek mec
muu masraf bütçesinde (Ankara istas
yon binası, umumî idare binasnm tevsii 
ve Eskişehir vagon fabrikası ile Sivas 
atelyesi inşaatı masrafları) namile açı
lacak bir fasla tahsisat kaydolunur . 

MADDE 6 — Bütçenin ücret ve mas
raf fasıllarından yapılacak tasarruf
larla varidat fazlalarından 5 inci mad
dede yazılı hizmetler yapıldıktan sonra 
bakiyesi karşılık tutularak Anadolu de
miryolları ve Haydarpaşa liman ve rıh
tım şirketleri esham ve tahvilâtı muba
yaa olunur. 

MADDE 7 — 1935 malî senesi mua
melâtı nakdiyesinin tedviri ve 400 000 
liraya kadar malzeme ve 600 000 liraya 
kadar kömür stokları yapmak için umu
mî müdürlük 2 000 000 liraya kadar kı
sa vadeli istikrazlar akdine ve bankalar 
nezdinde hesabı carî küşadma ve Ma
liye vekili de bu istikraza kefalet etmeğe 
mezundur. 

MADDE 8 — Devlet demiryolları ve 
limanları işletme idaresine aid bina
larda kirasız olarak ikamet etmek hakkı
nı haiz olan ve ikamet mahallerinde ida
reye aid bina bulunmaması veyahut bulu
nan binaların memuriyet dereceleri iti-
birile memur ve müstahdemlerin ikamet
lerine tahsisi idarenin zararını mucib 
olması cihetile kendilerine ev tahsisatı 

verilmesi icab edenler merbut (E)cetvelin
de gösterilenlerden ibarettir. Aslî vazi
fesi (E) cetveline dahil olmadığı halde ilâ-
vei vazife veya vekâlet suretile bu cet
velde gösterilen vazifelerden birini de
ruhte eden memur ve müstahdemlere 
idare binaları müsait olduğu takdirde 
ev tahsis olunur. Bu şekilde munzam 
vazife alanlara ev tahsis edilmemiş olsa 
bile ev tahsisatı verilmez. 

İkametgâha müstahak memur ve müs-

aktine ve Maliye vekili de bu istikraza 
kefalet etmeğe mezundur. 

1935 bütçesinin tasarrufları ile el
de edilecek varidat fazlaları dahi bu iş
ler için açılacak fasıllara tahsisat ola
rak kavit ve sarfolunur. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir, 
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tahdemîere verilecek tahsisatın azamî 
haddi ayda 15 lirayı geçemez. İdareye 
aid binaların müsaid olması dolayısile 
bu cetvelde gösterilen memur ve müs
tahdemlerden gayrisinin ikametine tah
sis olunacak binaların mukimlerinden 
Maliye ve Nafıa vekillerince tensib olu
nan miktarda kira alınmasına devam olu
nur. Demiryollar ve limanların resmî 
işlerine elverişli olan binalar işe tahsis 
olunur. îşte kullanılmayanlar kiraya ve
rilir. Bu madde hükmüne muhalif olan 
mevzuat 1935 malî senesinde tatbik 
olunmaz. 

MADDE 9 — Devlet demiryolları 
şebekesi üzerinde 1935 senesi zarfında 
ücretsiz veya tenzilâtlı ücretle seyahat 
etmek salâhiyetini haiz olanlar merbut 
(D) işaretli cetvelde gösterilenlerdir. 
Devlet demiryolları ve limanları umumî 
idaresinin teşkilât ve vezaifine dair 23 
mayıs 1927 tarih ve 1042 numaralı ka
nunun 24, 28, 30 ve 34 ncü maddelerinin 
eşhas nakliyatına aid hükümlerile mez
kûr kanunu muaddil 1 haziran 1929 ta
rih ve 1483 numaralı kanunun 8 nci mad
desinin 2 nci fıkrası hükmü 1935 malî 
senesi zarfında tatbik olunmaz. 

1042 numaralı kanunun yirmi beşin
ci maddesile 21 haziran 1930 tarih ve 
9623 numaralı İcra Vekilleri Heyeti ka
rarnamesinin hükümleri bakidir. 

MADDE 10 — Devlet demiryolla
rı ve limanları işletme umumî idaresinin 
teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 nu
maralı kanunu muaddil 1483 numaralı 
kanunun 8 nci maddesinin birin -
ci fıkrasına tevfikan idare encümenince 
verilecek muvakkat müsaadenamenin 
adedi 500 ü geçemez. 

MADDE 11 — İdarenin Eskişehir-
deki aile mektebi 1935 malî senesi zar 
fında da Türk maarif cemiyeti tarafın
dan idare edilir. İdare tarafından inek

tir. 
MADDE 9 —Aynen kabul edilmiş

tik 
MADDE 10 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 11 —' Aynen kabul edilmiş-
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M 
tebe gönderilecek talebenin iaşe, ibate, li
bas ve tedrisleri için cemiyete maktuan 
25 000 lira verilir. 

MADDE 12 — Aşağıda gösterilen 
fıkralarda yazılı hizmetlerden her biri
nin senesi bütçesine konulan tahsisatı 
kâfi gelmediği takdirde ilâveten sarfına 
lüzum görülecek miktarı tediyeye umu
mî müdürlük mezundur. Bu suretle hu
sule gelecek tahsisat farkı hesabı katide 
ayrıca gösterilir. 

A - Tahmil ve tahliye işleri, 
B - r Mahkeme masrafları ve aidat, 
C - Semplon ekspresi açığından 

Türkiye hissesi 
D - Reddiyat ve bilet satışı aidatı, 
E - : î rad getiren emlâk vergileri, 
F - Tekaüd, dul ve yetim maaşları, 
G- - Mubayaa olunan hat ve liman

lar senelik faiz ve itfa karşı
lıkları, 

H - Memur ve müstahdemler tali-
: matnamesine tevfikan yapıla
cak sıhhî yar dunlar. 

MADDE 13 — Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umumî idaresi in
şaat, balast, travers ve malzemei f ersiye, 
muharrik ve müteharrik edevat, demir-
köprüler ve aksamı ile, tahmil ve tahli
ye işlerinde senesi bütçesindeki tahsisatın 
nısfını tecavüz etmemek şartile âti se
neye şamil taahhüdat icrasına mezun
dur. 

MADDE 14 — Devlet demiryolları 
memur ve müstahdemleri,için Nafıa ve
kâletince tasdik edilmiş memur ve müs
tahdemler talimatnamesi hududu dahi
linde kajmak şartile ve haftada beşer 
kiloyu geçmemek üzere getirtilecek er
zak, eşya ve mahrukat meccanen naklo
lunur. 

MADDE 15 — 1934 malî yılı başın
dan itibaren Ankaraya nakledilen me
mur ve müstahdemlere verilmesi gerekli 
olan Ankara pahalılık zammı karşılığı 
ücret tertiblerinden yapılacak tasarruf
lardan verilir. 

tir. 
MADDE 12 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 13 — Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umumî idaresi 
inşaat, balast, travers, malzemei 
fersiye, muharrik ve müteharrik ede
vat, kömür, kereste, demir köp
rüler ve aksamı ile, tahmil ve tahliye 
işlerin senesi bütçesindeki tahsisatın 
nısfını tecavüz etmemek şartile âti se
neye şamil taahhüdat icrasına mezun
dur . 

MADDE 14 — Devlet demiryolları 
memur ve müstahdemleri için Nafıa ve
kâletince tasdik edilmiş memur ve müs
tahdemler talimatnamesi hududu dahi
linde kalmak şartile haftada beşer 
kiloyu geçmemek üzere getirtilecek er
zak ve eşya ile senede 1000 kiloya mün
hasır olmak üzere getirtilecek mahrukat 
meccanen naklolunur. 

MADDE 15 — Aynen kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 16 — Devlet demiryolları 

şebekeye mücavir şehir ve kasabalarla 
istasyonları arasında otobüs ve kamyon 
servisleri yapmağa mezundur. 

MADDE 17 — 1932 malî senesi büt
çe kanununun 6, 8 ve 10 ncu maddelerile 
1934 malî senesi bütçe kanununun 13,14 
ncü maddeleri hükmü 1935 malî senesin
de de meridir. 

MADDE 18 — Bu kanun 1 haziran 
1935 tarihinden muteberdir. 

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

2 - I I I -1935 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

/ . înönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da.V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. B. Araş F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

Ab, özmen A. Çetinhaya C. Bayar 
S.Î.M.V. G.Î.V. 

Dr. B. Saydam Bana Tarkan 
Zr. V. 

Muhlis Erhmen 

tir. 
MADDE 1G — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 17 — Aynen kabul edilmiş 

MADDE 18 
tir. 

MADDE 19 
tir. 

Aynen kabul edilmiş-

Aynen kabul edümiş-
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A - CETVELt 

fe 

•8 
Muhassasatm nev'i 

2 

3 

Ücret ve yevmiyeler 

Daimî memur ve müstahdemler 
Muvakkat memur ve müstah
demler 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

tdare teşkilâtına dahil memur ve 
müstahdemlere yardım 

Müstahdemler elbise bedeline % 
50 yardım 
Yararlıkları görülen memurlar
la müstahdemlere verilecek ik
ramiye ve sıhhî sebebler dolayı
sile vazifeden çekileceklere, kad
ro dolayısile açığa çıkarılacak 
memurlara tazminat ve vefat 
edenlerin ailelerine yardım 
Mekteb bulunmayan yerlerde
ki memur ve müstahdem çocuk
larının tahsil ücretlerine yar
dım 
Mualecat ve sıhhî imdad kutu
ları masrafı, memurlara ve aile
lerine sıhhî muavenet, cenaze ve 
sıhhî nakliye masrafları 
idare tekaüd sandığına dahil 
memur ve müstahdemlerden ke
silen % 5 lere kanunu mucibin
ce % 5, 1/2 nisbetinde ilâveten 
yardım 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

4 185 37ü 

170 000 
4 355 370 

90 000 

25 000 

25 000 

25 000 

85 000 

240 000 
400 000 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 120 720 

30 000 
5J.50 720 

5 120 720 

30 000 

5 150 720 

100 000 

85 529 

100 000 

85 529 

30 000 

25 000 

150 000 

386 000 
676 529 

30 000 

25 000 

150 000 

386 000 
676 529 
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© 

s •8 
a 

Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

idare masrafları 

Kırtasiye, matbu evrak, mec
mua bedeli ile demiryoılar mec
muasına yardım 
Mefruşat ve levazım bedeli ile 
demirbaş tamir, tecdid ve tez
yidi masrafları 
Posta, telgraf ve telefon ücret
leri 
î lân ücretleri 
Mahkeme masrafları ve aidat 
Kilometre tazminatı 
Mebani icarı, memur ve müs
tahdemlere verilecek ev kirası 
îracl getiren emlâk vergileri 
Zarar ve ziyan 
Müteferrik masraflar 
[Misafir kabul masrafı dahil] 
Temsil masrafları 

Fasıl yekûnu 

işletme masrafları 

Mebani, muharrik ve mütehar
rik edevatın tenvir, teshin, mah
rukat, yağ ve sair müstehlek 
mevad masrafları 
Muharrik ve müteharrik edeva
tın tamir ve tathir masrafları 
Hat, köprüler, telgraf hatları, 
liman, rıhtım, iskele ve dubalar 
tamir masrafları, fidanlıklar üc
ret ve umumî masrafları ile yol 
alât, edevat ve levazımının ta
mir, tecdid ve tezyidi masrafları 
Fevkalâde kazalar, arızalar ve 
sel tahribatı masrafları 
Sabit tesisatın tamir ve tevsii 
ve yeniden inşası masrafları 
Elektrikli ve elektriksiz işaret
ler masrafı 

90 000 

150 000 

5 000 
4 000 
3 000 

270 000 

45 000 
5 000 
1 000 

45 000 

1 000 

619 000 

2 101 200 

1 484 000 

1 919 400 

20 000 

150 000 

10 000 

116 000 

209 500 

6 000 
7 000 
3 000 j 

340 000 | 

61 000 
5 000 

45 000 

1 000 

793 500 

2 545 057 

1 800 000 

2 427 042 

20 000 

207 937 

10 000 

116 000 

209 500 

6 000 
7 000 
3 000 

340 000 

61 000 
. 5 000 

45 000 

1 000 

793 500 

2 545 057 

1 800 000 

2 427 042 

20 000 

207 937 

10 000 
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fa 
Muhassasatm nev'i 

6 

Transit vagonların edevat tatili 
ücreti 
Kaza ve ticarî eşya haşarat ve 
zayiat tazminatı 
Tahmil, tahliye ücret ve mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 

Gayrimelhuz masraflar 
Beynelmilel şimendiferler kon
gresine iştirak masrafı 
Semplon ekspresi açığından 
Türkiye hissesi 
Sergi binasında idareye ayrıla
cak daimî yer ücreti 
Ecnebi memleketlere gönderi 
lecek talebe ile stajyer memur
ların ücret ve masrafları 
Ecnebi mütehassısların ücret 
ve masrafları 
Demiryollar spor teşekkülleri
ne yardım 

Fasıl yekûnu 

Borçlar 

Faiz ve aciyo 
Eski seneler borçları 
Reddiyat ve bilet satışı aidatı 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

5 000 

5 000 

5 694 600 

5 000 

4 000 

3 000 

7 500 

1 000 
20 500 

150 000 
228 000 
1 000 

379 000 

1935 malî senesi için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

6 000 

150 000 
7 171 036 

5 000 

4 000 

8 000 

20 000 

70 000 

1 000 
103 000 

100 000 
4 000 
1 000 

105 000 

5 000 

6 000 

150 000 
7 171 036 

5 000 

4 000 

3 000 

20 000 

70 000 

1 000 
103 000 

100 000 
4 000 
1 000 

105 000 
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9 

10 

11 

12 

M
ad

de
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Muhassasatın nev'i 

Tesisat ve tevsiat masrafları 

Sigorta ücret ve sermayesi 

îekaüd, dul ve yetim maaşları 

Mubayaa olunan hat ve limanların se
nelik faiz ve itfa karşılıkları 

1715 numaralı kanunun 8 nci madde
si mucibince Cumhuriyet merkez ban
kasına verilecek itfa karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

580 000 

35 000 

787 

3 900 000 

160 743 
16 235 000 

i l , 1 . , - • Ji. ı J 'T-H". > ı - « — 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

964 600 

40 000 

1 860 

4 893 755 

200 000 
20 200 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

964 600 

40 000 

1 860 

4 893 755 

200 000 
20 200 000 
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n~i 
gd 
Co 
fe r 

4» 
*Ö 
•no 

ee 

£ 
Varidatın nev'i 

Demiryollar işletme hasılatı 1 

^ 

3 

4 

l 
2 
3 
4 
5 
6 

l 
I 2 

1 

2 

3 

Yolcu 
Yolcu ağırlığı 
Mesaj eri 
Seyri seri 
Seyri hafif 
Muhtelif hasılat 

Fasıl yekûnu 

Liman ve rıhtım hasılatı 

Haydarpaşa liman ve rıhtım 
Derince limanı 

1934 
Malî senesi 

muhammenatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

Fasıl yekûnu 

Sıhhat tevkif atı 

Mütenevvi hasılat 

İstimalden ıskat edilen vagon, 
lokomotif ve hurda demirler sa
tışı 
Memurlardan alınacak tahsil 
ücreti 
İdareye aid binalardan almacak 
icar bedeli 

Fasıl yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

4 150 000 
150 000 
400 000 
650 000 

9 480 000 
; 400 000 

15 230 000 

650 000 
200 000 
850 000 

140 000 

5 000 

5 000 

5 000 
15 000 

16 235 000 

4 600 000 
150 000 
400 000 
750 000 

12 785 000 
500 000̂  

19 185 000 

700 000 
150000 
850 000 

150 000 

5 000 

5 000 

5 000 
15 000 

20 200 000 

4 600 000 
150 000 
400 000 
750 000 

12 785 000 
^00^000 

19 185 000 

700 000 
i50j)oq 
850 000 

150 000 

5 000 

5 000 

15 000 
20 200 000 
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C CETVELİ 

Memuriyetin nevi 

MERKEZ 

Umumî müdürlük 
Umumî müdür 
Umumî müdür muavini 
Umumî kâtib 
Sıhhiye müfettişi 
Evrak ve dosya müdürü 
Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

Ücret 

600 
500 
270 
250 
180 
166 
150 
136 
125 
115 
80 

İstatistik müdürlüğü 
Müdür 
Memur 

Umumî müfettişlik 
Umumî müfettiş 
Müfettiş 

» 

Memur 

13 

1 
4 
2 
1 

224 
116 
95 
79 

8 

550 
450 
300 
250 
180 
109 

Müdür 
» muavini 

Yol müdürlüğü 

Fen heyeti 
Yol mütehassısı (Müdür) 

450 
342 

400 
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Mühendis 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Başressam 
Ressam 

• - S Ö — 
Memuriyetin nevi 

» (Mimar) 
» 
» 
» 

Mavici 
» 

Müdür 
Kâtib 

\ 

İstimlâk müdürlüğü 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

Ücret 

263 
252 
224 
200 
198 
180 
148 
158 
151 
141 
140 
130 
125 
74.10 
62.40 

216 
95 

Telgraf müfettişi 

Kalem âmiri 
Memur 

» 

Telgraf müfettişliği 

Yol kalemi 

Demir köprüler fen heyeti 
Müdür 
Mühendis 

Merkez fen memuru 
Ressam 
Dosya memuru 

Demir köprüler atelye müdürlüğü 
Müdür 

170 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

166 
149 
141 
125 
109 
95 
87 
79 

342 
252 
216 
179 
175 
162 
155 
144 
95 

270 
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Memuriyetin nevi 

Mmtaka. mühendisi 
» » 
» » 

Mmtaka fen memuru 
» » » 
» » » 

Memur 
Muhasib 

» 
» 

Atelye bekçisi 

Şube şefi 
» » muavini 

Müdür 
Mulıasib 
Fen memuru 

» 
» 
» 
» 

Emniyet tesisatı 

Fidanlık müdürlüğü 

Aded Ücret 

1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

216 
198 
175 
110 
100 
91 
75 
114 
107 
100 
45 
41.25 
40 

3r85 
139 

2Ö4 
§5 
125 
116 
109 
95 
87 

70 

Cer müdürlüğü 
Müdür 

» muavini 
Müfettiş 

Mühendis 
» 
» 
» 
» 

Ressam 
» 

Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 

450 
325 
216 
204 
245 
162 
150 
143 
119 
135 
128 
170 
150 
125 
110 
109 
100 
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Memuriyetin nevi 

Memur 

» (Depo kâtibi) 
Mavici 

Aded 

2 
2 
1 
1 

30 

Ticaret, tarife ve hasılat müdürlüğü 
Müdür 

» muavini 
Müfettiş 

Müdekkik 

Memur 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 

Hasılat kısmı 
Müdür muavini 
Müfettiş 
•Murakıb 

» 

Kalem âmiri 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3» 
» 
» 
» 
» 
» 

10 
1 
1 

15 
1 

15 
1 
3 
4 
2 

• 2 
1 

15 
1 
1 

19 
6 

12 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 

107 
104.40 
100.80 
100 
97.20 
95 
93.60 
90 
87 
86.40 
84.60 
80 
79 
77.40 
75.60 
75 
72 
71,50 
70.92 
68.40 
66 
64.80 
63 
60 
58.68 

158 

Maliye ve muhasebe işleri müdürlüğü 
Müdür 
Müdür muavini 
Merkez mesul muhasibi 
Mesul muhasib 

» . » 
» » 
» » 

Muhasebeci 
Muhasebe müfettişi 

» » 
» » 

Başmurakıb 
Murakıb 

» 
Kalem âmiri 

» » . 
» » 
» » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

\ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

400 
300 
300 
300 
250 
213 
180 
200 
240 
204 
188 
224 
204 
180 
189 
175 
166 
162 
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Memuriyetin nevi 

Kalem âmiri, 
» » 
» » 
» » 

Memur 
» 
» 
* 
» 

* ' • 

» '.' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» ' 
» 
» 
» 

Veznedar 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» muavini 
» » 
» » 
> » 
» » 
» » 

Mutemed (Merkez) 
» (Haydarpaşa) 

( & SâySsı : 132 ) 

Aded 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

14 
2 
6 
2 
2 
1 
2 
5 
2 
1 
2 

16 
1 
3 
8 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
'2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 , 
1 
1 
1 

Ücret 

158 
153 
135 
132 
157 
148 
144 
140 
139 
135 
125 
120 
118 
116 
115 
114 
111 
109 
107 
105 
102 
100 
97 
95 
87 
81 
79 
76 
75 
66 

155 
130 
125 
109 
107 
100 
95 
87 

109 
100 
95 
87 
81 
79 

146 
100 



— 41 —• 
Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Vezne mukayyidi 1 107 
» » 1 87 
» bekçisi , * 10 45 

Hareket müdürlüğü 
Müdür 

» muavini 
Başmüfettiş 
Müfettiş 

» 
Kalem âmiri 
İstasyon memuru 

» » 
» » 

» » 

Daire kalem memuru 

» » 

» 5» 

Başhekimlik 
Başhekim 
Memur 

Methar müdürü 
Eczacı kalfası 

Ecza methart 

Eskişehir hastanesi 
Operatör 
Dahiliye mütehassısı (Bakteriyolog) 
Rontken mütehassısı 
îdare memuru 
Eczacı 
Hemşire 

Etüv memuru (Kaloriferci) 

145 

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

450 
325 
255 
252 
161 
160 
125 
121 
120 
111 
109 
85 
135 
125 
120 
100 
79 

22 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

250 
118 
60 

153 
70 

200 
200 
200 
75 
90 
75 
50 
75 
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Memuriyetin nevi 

Hastabakıcı 
Pansumancı 
Hastabakıcı kadın 
Aşçı 
Çamaçırcı 
Hademe 

Aded 

23 

Ücret 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 

70 
50 
40 
50 
40 
40 
20 

Zat işleri müdürlüğü 
Müdür 
Kalem âmiri 

Memur 

» 

» 

» 

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

250 
204 
160 
149 
153 
140 
135 
128 
125 
118 
115 
100 
93 
81 

19 

Malzeme müdürlüğü 
Müdür 

» muavini 
Murakıb 

» 

» 
Kalem âmiri 

Memur 

> 

» 
> 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
2 

400 
300 
230 
204 
191 
187 
175 
166 
166 
153 
144 
135 
125 
118 
116 
115 
109 

( S. Sayısı : 132 ) 



Memur 

- 4 â -
Memuriyetin nevi Aded 

3 
1 
2 
3 

Ücret 

100 
93 
87 
75 

35 

Hukuk işleri müdürlüğü 
Müdür 

» muavini 
Avukat 

Memur 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

300 
200 
194 
184 
115 
81 

Daire müdürlüğü 
Müdür 
Memur 
Kapıcı 
Asansörcü 
Kaloriferci 

Vagon servis hademesi 
Hademe 
Gece bekçisi 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
8 

58 
2 

112 
65 
40 
40 
77 
65 
40 
40 
45 

76 

İşletme müfettişi 
> .» 

işletme âmiri 
» » 

Kalem âmiri 
» » 
» » 
> » 
» » 

Memur 
» 
» 

İŞLETMELER 

( S. Sayısı : 132 ) 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

400 
350 
300 
272 
177 
157 
150 
148 
125 
140 
139 
118 



44 
Memuriyetin nevi 

Memur 

» 

» 

Kiitüpane memuru 
Hademe 

Hukuk müdürlükleri 
Müdür 
Avukat 

» 

Memur 
Hademe 

Âded 

51 

Ücret 

3 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

13 

116 
109 
107 
104 
100 
97 
95 
87 
82,50 
72 
71,50 
66 

111 
40 

250 
180 
170 
158 
150 
140 
125 
100 
90 
75 
50 
97 
40 

Daire memurlukları 
Daire memuru 

» » 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Zincirci 
Vagon servis hademesi 

» » » 
Süici 

» 
Asansörcü 

17 

1 
1 
5 
1 
1 
8 
1 
2 
1 
1 

95 
75 
45 
40 
40 
40 
38 
40 
33 
40 

22 
( S. Sayısı : 132 ) 



- 4 8 -
Memuriyetin nevi 

Hekim 
» 

3» 
Eczacı 

» 

» 

» kalfası 
» » 
» » 

» » 
» » 

Memur 

Hademe 

İşletme hekimlikleri 

Yol başmüfettişlikleri 
Yol başmüfettişi 

Yol âmiri 
Divizyon mühendisi 

» 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
6 
1 
3 
5 
1 
13 
2 
1 
1 
3 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
25 
13 

Ücret 

220 
206 
195 
192 
190 
185 
177 
174 
163 
159 
153 
152 
148 
143 
141 
149 
121 
112 
102 
95 
90 
89 

• 79 
84 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
109 
97 
60 
40 
38 

113 

3 
1 
1 
4 
2 
1 

288 
270 
225 
270 
245 
234 

(S . Sayısı : 132) 



Memuriyetin nevi Âded Ücret 

Divizyon mühendisi 

Şube şefi (Mühendis) 
» » 

3» 
» 

Şube şefi 

» 

» 

» 

» muavini (Atelye şefi) 

» 
» 
» 
» 
» 

Kısım şefi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3» 
» 
» 
» 

» 
* 
5» 
» 
» 

• » ' 

1 
1 
1 
2 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
1 
12 
7 
25 
8 
1 
1 
1 
13 
1 
1 
8 
4 
3 
1 
10 

225 
224 
227 
220 
216 
209 
200 
180 
198 
188.10 
185 
174 
163 
158.40 
155.10 
152 
143 
169.20 
163 
161 
152 
143 
138 
129 
119 
144 
143 
129.60 
129 
124 
120 
119 
114 
110 
102 
100 
99 
95 
94 
92.40 
91 
90 
88 
85.80 
83 
82,50 
78 
77 

(S. Sayısı : 13Ş ) 



— 47 
Memuriyetin nevi 

Kısım şefi 
Kısım şefi (İhtiyat) 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » , 
» » 
» » 
» » 
» » 

Merkez fen, 
» » 
'* * 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
i» 
» 
3» 

memuru 
» 
» 

İstimlâk memura 
» 

Ressam 
» 

» 

Divizyon muhasibi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
!» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Toros ambar memuru 
Memur 

» 
» 
s» 
» 
* 
y> 
» 
» 
» 

Telgraf müfettişi 
> 
» 
» 

» 
» 
» 

Aded 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

66 
112,50 
110 
100 
99 
95 
86.40 
83 
79 
77 
75 

129 
100 
75 

158 
107 
97.20 
90 

149 
140 
139 
125 
116 
115 
114 
109 
107 
100 
97 
95 
87 
75.60 

, H8 
158.40 
125 
116 
115.50 
109 
97 
95 
90 
87 
79 

-"201.60 
149 
144 
135 

( S. Sayısı : 132 ) 



— 48 
Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Telefon tesisat memuru 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
!> » » 

Telefon muhabere memuru 
y> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mavici 
Drezinör 

» 

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

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

» 

» 
» 
» 
» 
» 

Yarma, makas, 
atelye bekçileri 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

tüm 

» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 

tünel, geçit tevakkuf ve 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

,2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
9 
1 
8 

80 
2 

23 
6 
1 
1 
2 
4 

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

87 
75 
71.50 
64.80 
60 
55 
40 
79.95 
79.20 
72.60 
67.65 
65 
63 
62.70 
62 
58 
55 
53 
52.80 
50 
47.85 
47 
70.20 
46 
43 
42 
40 
37.50 
37 
36 
30 
27 
24 
21 

64.70 
64.20 
64 
63 
61 
60.60. 
60 
57.70 
57 
56.10 
55.50 
55 
54.30 

( S. Sayısı : 132 ) 



— 49 — 
Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Yarma, makas, 
atelye bekçileri 

.-

Hademe 
» 

Divizyon 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5» 

tünel, geçit, 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>:> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

L hademesi 

tevakkuf ve 

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

» 
» 
» 
» 
» 
» • " 

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

1 
2 
1 
6 
1 
5 
2 
3 
1 
1 

13 
12 
1 
9 

34 
11 
18 
2 

18 
7 

22 
2 
1 
1 

74 
12 
18 
7 
1 
5 
1 

13 
1 

20 
2 
1 
4 

10 

54.20 
54 
52.50 
51 
50.50 
49,50 
49 
48.90. 
48.80 
48.60 
48 
47.70 
47 
46 
45 
44.55 
44.40 
43.20 
43 
42 
41.25 
41.10 
41 
40.50 
40 
39.60 
39 
38 
37.95 
37,50 
37 
36 
34 
30 
24 
49,50 
40 
40 

778 

Cer başmüfettişlikleri 
Cer başmüfettişi 

» 

288 
270 
238 
234 

(S. Sayısı: 132) 
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— 61 —• 
Memuriyetin nevi Aded ücret 

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

Başmakinist 
» 
» 

Makinist 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* • 

» 
» 
» 
» 
» 

Mezun ateşçi 
» » . •' 

» » 
» » 
» » 

1 
1 
2 
i 3 
1 
5 
5 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
5 
1 
2 
1 
4 
31 
3 
4 
21 
7 
43 
22 
10 
12 
2 
2 
3 
43 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
10 
3 
10 
9 
4 

183 
175 
171 
170 
161 
160 
154 
152 
144 
140 
138 
131 
130 
129 
125 
129 
119 
115 
143 
133 
124 
115 
114 
105 
102 
100 
99 
97 
95 
94 
91 
86 
83 
77 • 
72 
71 
69 
67 
66 
62 
61-
60 
53 
85 
82 
80 
76 
74 

( S. Sayısı : 132) 



- ti -
Memuriyetin nevi Âded Ücret 

Mezun ateşçi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Nezaret 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ateşçi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
% 
» 
» 
» 
» 

makinisti 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gece ateşçisi 
» * 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

6 
19 
4 
13 
5 
7 
1 
3 
1 
2 
6 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
6 
3 
4 
5 
11 
9 
31 
54 
44 
51 
4 
41 
18 
4 
4 
1 
1 
8 
2 
2 
1 
4 • 

, 3 
1 
4 
12 

72 
70 
67 
65 
62 
60 
55 
50 
135 
114 
105 
102 
100 
95 
83 
81 
79 
77 
75 
72 
66 
86 
80 
75 
72 
70 
69 
68 
65 
63 
60 
58 
57 
53 
48 
46 
45 
43 
41 
40 
39 
65 
62 
61 
57 
55 
53 
52 

( S. Sayısı : 132 ) 



- 8 8 -
Memuriyetin nevi 

G-e.ce ateşçisi 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Sabit makine makinisti 
Şoför 

» 
» 
» 
» • 
» 

Pompa revizörü 
» 
» 
» 
» 
» 

Pompacı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

* . 
Yağcı 

» 
» 
» 
3» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

4 
6 
2 

27 
3 
2 
4 
1 
7 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
9 

32 
2 
1 
1 
1 
2 
7 
3 
6 

17 
2 
1 
1 
2 
2 

30 
6 

15 
14 
19 
2 

12 
4 
3 

10 
(S. Sayısı: 132) 
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54 
Memuriyetin nevi Âded Ücret 

Yağcı 

Hademe 
Baş bekçi 
Bekçi 

» 

Elektrik işleri şefi 
» y> » 
» » şef muavini 

Mağazaeı 
Kantar rerizörü 
Otomotris şoförü 

Hareket başmüfettişlikleri 
Hareket başmüfettişi 

>-

Hareket müfettişi 

» 
» 
» 
» 
.* 
» 
» 
* 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

32 
7 
5 
7 
1 
13 
1 
6 
1 
2 
2 
13 
1 
2 
15 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 

45 
42 
40 
38 
37 
40 
80 
55 
53 
52 
50 
45 
43 
42 
40 
37 
36 
35 
195 
190 
175 
60 
101 
91 
81 

1215 

1 
1 
1 
3 
6 

3 
1 
5 
1 
5 
3 
2 
1 
2 
1 
1 

306 
290 
250 
225 

209 
195 
185 
175 
174 
165 
163 
160 
155 
150 
148 

(S. Sayısı : 132 V 



55 — 
Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Hareket müfettişi 

Derince liman başmemuru 
Mersin iskele baş memuru 

İstasyon müdürü* 

» » 
» » 

İstasyon memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

, » 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

1 
2 
1 
1 

30 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
9 
1 
1 
10 
2 
18 
1 
31 
1 
11 
33 
55 
1 
28 
1 
1 
15 
82 
1 
1 
3 
6 
15 
15 
9 
8 
3 
2 
52 
30 

145 
144 
140 
130 

174 
100 

138 
129 
120 
11Q 

133 
124 
119 
116 
110 
107 
105 
103 
102 
100 
99 
96 
95 
93.75 
93 
91 
90.75 
90.25 
90 
87 
85 
83 
82.50 
81 
80.50 
80 
78 
77 
75 

(S. Sayısı : 132) 



— 56 — 
Memuriyetin nevi 

İstasyon memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Harekel 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

-

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

: memuru 
» " . , 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hareket şakirdi 
» » 

Gişe memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
y> 
» 
» 
» 
» 

Muhabere başmemuru 
» 
» 

» 
» 

Aded 

1 
26 
11 
12 
1 
5 

14 
1 
5 
1 
1 

515 
45 
6 

31 
60 
2 
1 
1 

41 

187 

5 
14 

19 
1 
7 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
A 
1 

25 

1 
2 
1 

4 

Ücret 

73 
72 
71.50 
70 
69 
68 
66 
65.50 
63 
55 
45 

66 
65 
61 
60,50 
60 
58 
57 
55 

55 
50 

77 
72 
71,50 
70 
66 
65 
61 
60 
55 
50 
40 

95 
82,50 
77 

( S. Sayısı : 132 ) 



- 57 
Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Muhabere memuru 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 

» 

Kopyacı 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

Hesab 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Başpuvantör 
» 
» 

• 2 
1 

11 
3 
9 
3 
1 
6 
1 

37 
1 
1 
1 
2 

5 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
6 
3 
1 
7 
1 
2 

14 
1 
9 
2 
3 
1 
1 

14 
3 

78 

1 
4 
3 
2 

77 
75 
72 
71,50 
66 
61 
60 
55 
54.45 

66 
65 
52 
48 

95 
90.75 
85 
83 
80,50 
80 
77 
75 
72,50 
72 
71,50 
70 
66 
65 
Öl 
60.50 
60 
57 
56.50 
55 
50 

91 
77 
72 
66 

10 
{ S. Sayısı : 132 ) 



— m — 
Memuriyetin nevi Aded ücret 

Puvantör 

3» 

Başmanevracı 

Manevracı 

» 

» 
» 
» 

» 

2 
1 
1 
3 
3 
1 
5 
22 
9 
1 
7 
2 
11 
3 
4 
14 
10 
1 
12 
2 
1 

115 
1 
3 
4 

1 
11 
1 
5 
3 
3 
6 
1 
14 
5 
2 
4 
7 
2 
6 
6 
3 
6 
1 

77 
76 
75 
72 
71.50 
69.30 
66 
65 
64,35 
60,50 
60 
59.40 
55 
54.45 
52 
50 
49.50 
47 
45 
44.55 
44.45 

91 
83 

90.75 
77 
75.90 
72 
71.50 
70 
69.30 
66 
65 
64.35 
64 
63 
62.70 
61 
60 
58 
57.75 
55 
54.45 

( S. Sayısı : 132 ) 



— 59 
Memuriyetin nevi 

Manevracı 

Manevracı muavini 

Makasçı 
» 

» 
> 

* 

» 

» 
» 

Aded 

2 
2. 
1 
1 
1 
1 
95 
4 
1 
3 
2 
4 
14 
1 
2 
2 
6 
1 
13 
2 
4 
2 
16 
2 
10 
20 
22 
11 
1 
35 
1 
44 
36 
1 
1 
38 
13 
2 
7 
1 
22 
18 
10 
2 

Ücret 

53 
52.80 
50 
47.85 
45 
35 
\ 
52 
48 
47,85 
45 
38 

65 
63 
62 
60 
59 
68 
57.75 
57 
56.10 
55 
54.45 
53 
52.80 
52 
51.15 
5İ 
50 
48.85 
48 
47.85 
47 
45.90 
45 
44.55 
44 
43 
42.90 
42 
41.25 
40 
39.60 

( S. Sayısı : 132 ) 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Makasçı 
I i 

» 

Bekçi 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

Lâmbacı 

» 
» 
» 

39 
15 
18 
42 
1 
13 
2 
17 
493 
1 
3 
1 
2 
5 
6 
1 
3 
1 
46 
1 
1 
5 
1 
2 
3 
2 
3 

38 
37.95 
37 
36.30 
36 
35 
34.65 
33 

65 
62 
60 
58 
57 
55 
52 
50 
48 
45 
41.25 
41 
40 
39.60 
39 
38 
37.95 
37 

87 

1 
1 
1 
5 
2 
5 
1 
1 

79.20 
73 
68 
67.65 
63 
55 
52 
45 

17 

Odacı ve hademe 
» » 

1 
1 
1 
1 

62 
61 
60 
57 

(S. Savısı : 132) 
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Memuriyetin, nevi 

Odacı ve hademe 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Daire kalem : 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 
» 

. t 

memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İstasyon kalem memuru 
» » 
» » 
» » 

tar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

muayene memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
3» 
» 

Aded 

3 
2 
1 
2 

54 
2 
4 
3 
1 
1 

77 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

22 

1 
3 
1 
3 
2 

10 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
2 

Ücret 

55 
45 
43 
42 
40 
39.60 
38 
37 
35 
33 

144 
116 
112 
108 
107 
100 
99 
96 
95 
87 
85 
83 
75 
72 
66 

102 
91 
85 
77 
66 

129 
126 
119 
110 
100 
99 
98 
91 

14 
( S. Sayısı : lâ2) 



Memuriyetin nevi 

Katar başmemuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 
» 
» 
» 
» 
» 

Bagaj kondüktörü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
y> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5> 
» 
» 

Aded Ücret 

1 
6 
1 
1 
10 
4 
19 
21 
2 
3 
3 
17 
1 
16 
20 
27 
1 
5 
24 
12 
9 
1 
2 
2 
1 

209 
1 
3 
12 
11 
1 
27 
13 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
85 

100 
99 
97.50 
96.50 
91 
85 
83 
82,50 
80 
78 
77,50 

• 77 
76.50 
75 
72 
71.50 
70,50 
70 
66 
65 
61 
60.50 
60 
55 
50 

72.50 
71.50 
69.30 
67.65 
66 
65 
64.35 
61 
60 
59.40 
58 
57 
55 
53 
50 
45 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Bilet kondoktoru 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
* 
» 
» 

Kondüktör vekili 
» 
» 

» 
» 

1 
19 
3 
1 
3 
4 
24 
12 
8 
23 
2 
1 
1 
20 
4 
2 
2 
7 
1 
12 
2 
19 
1 
19 
1 
1 
21 
5 
1 
13 
1 
4 
2 

240 
3 
2 
5 

68 
67.65 
66 
65.85 
65 
63 
62.70 
60 
58 
57.75 
57 
56.95 
55.70 
55 
54.45 
54 
53.30 
53 
52.80 
52 
51,15 
50 
49.95 
48 
47.85 
47 
45 
44.55 
44 
43 
42.90 
42 
40 

52 
41.30 
38 

10 

Grardfren 
» 
» 
» 

1 
5 
6 
44 
3 
3 

60.45 
60 
57 
55 
54.45 
54 
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Memuriyetin 

Gardfren 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Temizleyici 
» 
» 

Hareket müfettişi 
istasyon memuru 
Hareket memuru 
Hesab memuru 
Puvantör 
Manevracı 
Makasçı 
Bekçi 
Katar başmemuru 
Grardfren 

nevi 

[ i] 

Yekûn 

Aded 

120 
12 
2 

27 
15 
26 
35 
2 

20 
30 
10 
5 

44 

410 

16 
1 
6 

23 

1 
18 
2 
1 
2 
2 

22 
1 

12 
24 

85 
2937 

Ücret 

52 
51.15 
50 
48 
47.85 
45 
42 
41.25 
40 
39.60 
38 
37.95 
37 

40 
38 
37 

138 
72 
55 
55 
42 
45 
37 
45 
61 
38 . 

[1] Tahsisatları altı aylıktır, 

( S. Sayısı ; 132 ) 
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Memuriyetin nevi ' Aded Ücret 

HAYDARPAŞA LİMAN VE MIHTIM 
BAŞMÜFETTİŞLİĞİ 

Başmüfettiş 
» muavini 

Kalem âmiri 
Ücurat kalem âmiri 
Tahmil ve tahliye âmiri 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

Hesab memuru 
•» T> 
» » 
» ı> 
y> » 
» » 

Denizfoaşmemuru 
Mağazalar âmiri 
Mağazacı (Puvantör) 

* > 
» » 
» » 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 

224 
180 
148 
102 
111 
116 
110 
100 
95 
87 
79 
87 
79 
75 
72 
71.50 
60 

118 
97 
70 
64.35 
60 
54.45 

Kaptan 
Makinist 

» 
Ateşçi 

Tayfa 1 53 
» 1 4Ş 

Mavuna kaptanı ,2 69.30 
> > • 1 65 
» tayfası 2 47.85 

Dalgıç _ "S 1 76 
» ) 1 57.75 

Silo şefi 1 101 
Silo şef muavini ' 1 73 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 

95 
87 
66 
57.75 
50 
48 



— 66 — 
Memuriyetin nevi 

Silo tesviyeci makinisti 
» » 
3» » 
» » muavini 
» » » 
» » » 

İşçi muavini 
» » 
» » 
» •» 
» » 
» » 

Vi rıççi 
» 
» 

Telefoncu 
Demirci 
Muşambacı 

* 
Sapancı 
Kantarcı 

» 
Su yolcu 
Kapıcı 
Baş bekçi 
Bekçi 

» 
» '•- i 

* 
» 
y> 

Hademe 
Amele çavuşu 
Amele 

» 

. -. ' . 

Aded 

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

13 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
5 

::-.• -5: 

118 

(S , 'Say ı s ı ; 132) 



Memuriyetin nevi Aded Ücret 

MASRAF TERTİBİNDEN ÜCRET ALANLAR 

Müdür 
Kimyager 
Memur 

» 

Tesellüm ve sevk müdürlüğü 

Laboratuvar kalfası 

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

187 
139 
125 
118 
109 
107 
100 
97 
79 
75 
66 
60 

16 

Müstahdemleri 
Bekçi 
Hademe 
Amele çavuşu 

2 
2 
1 

45 
40 
68 

Haydarpaşa mağazası 
Müdür 
Kalem âmiri 
Memur 

3» 

> 

Şoför 
Bekçi 
Amele 

1 
1 
2 
4 
3 
5 
1 
2 
1 
3 
1 

.^..L.i, "• 1 

• 25 

Müstahdemleri 
1 
5 
10 

213 
168 
125 
116 
107 
100 
97 
95 
90 
87 
75 
61 

m 
45 
45 
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Memuriyetin nevi 

Hademe 

Anhara mağazası 

19 

Müdür 
Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 
» 
» 
& 
» 
» 

.•-A. _ . İ 

Şoför 
Amele 
Bekçi 
Hademe 

Müdür 
Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

Bekçi 
Amele 
Hademe 

Müstahdemleri 

Konya mağazası 

* • 

_ , 

Müstahdemleri 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

14 

1 
10 
4 
2 

17 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

9 

2 
5 
1 

213 
162 
158 
140 
136 
135 
125 
118 
109 
87 
81 

58 
49 
45 
40 

180 
136 
116 
111 
100 
95 
93 
66 

-

45 
45 
40 

8 
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Memuriyetin nevi Âded Ücret 

Müdür 
Kalem âmiri 
Memur 

Eskişehir mağazası 
1 
1 
1 
1 
2 
İ 

* 2 
4 
2 
4 

213 
144 
151 
125 
116 
107 
97 
95 
87 
66 

19 

Amele 
Hademe 

Müstahdemleri 
4 

10 
2 

45 
45 
40 

16 

Müdür 
Kalem amiri 
Memur 

» 
» 
» 
» 

İzmir 

(Memur) 

mdğazası 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

180 
135 
116 
101 
87 
76 
66 

8 

Asaele 

Müstahdemleri 
1 
1 
1 
1 
1 

66 
62* 
53 
51 
45 

Memur 
Erzurum mağazası 

116 
100 
75 

( S, Sayışı : 132 ) 



70 

Memur 

Bekçi 
Amele 
Hademe 

Memuriyetin nevi 

Müstahdemleri 

-

Aded 

1 

4 

2 
5 
1 

Ücret 

72 

45 
45 
40 

8 

Atelyeler müdürlüğü 
Atelye müdürü 

» müdür muavini 
Mühendis 
Kalem âmiri 
Memur 

Hademe 

Eskişehir atelyesi 
fabrika müdür muavini 

» » 
işletme mühendisi 

» » 
Mühendis 
Fen memuru 

Şube âmiri 

» 
* 

Ressam 
Doktor 
Kalem âmiri • 
Memur 

( S. Sayısı : 132 ) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
I 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

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

450 
325 
150 
165 
144 
107 
40 

224 
206 
250 
225 
150 
137 
11ü 
110 
159 
150 
145 
143 
140 
135 
129 
125 
116 
110 
102 
150 
125 
110 
101 
96 
87 



— 71 
Memuriyetin nevi 

Memur 

Başpuvantör 
Puvantör 

Sabit makine baş makinisti 
» » makinisti 
» » » 

Oksijen imâl memuru 
Mavici 
Bekçi 
Hademe 
Ecnebi mütehassıs (Ustabaşı) 

» 3> 

İzmir atelyesi 

Atelye şefi 
Şube âmiri 

Een memuru 
Ressam 
TCalem âmiri 
Memur 

Puvantör 

Hademe 
Sabit makine ateşçisi 

Matbaa müdürlüğü 

Matbaa müdürü 
Kalem âmiri 
Memur 

» 

Aded Ücret 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
3 
3 
1 

79 
70 
111 
75 
72 
69 
65 
110 
100 
75 
97 
53 
45 
40 
250 
177 

74 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 1 
1 
3 

250 
170 
140 
116 
95 
125 
100 
75 
75 
66 
55 
40 
65 

17 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

213 
135 
125 
90 
80 
75 
66 
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Memuriyetin nevi Aöed Ücret 

Müstahdemleri 
1 

18 
10 
3 
4 

12 
1 
2 
2 

53 

101 
54 
35 
96 
76 
19 
40 
40 
30 

Kömür tesellüm şefliği 
Kömür tesellüm şefi 1 184 
Memur 3 100 

4 

Müteferrik müstahdemler 
Hızar fabrikası âmiri 
Samsun çeltik maden mühendisi 
Maden memuru 

>> ustası 
» başçavuşu 
» çavuşu 
» rjostabaşısı 
» bekçisi 

Bavazıd hattı muhafızı 
Bahçıvan 

• > ; • 

' • * 

» 
» 
» \ 
» _ 

Bekçi 

1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
3 
3 
2 
S 
§ 

116 
156 
77 
66 
60 
60 
45 
45 
66 
77 
65 
60 
55 
52 
50 
47 
45 

38 

1 ~ Umumî yekûn dahilinde kalmak şartile ihtiyaç-: gö
rüldüğü takdirde kadrolar arasında münakale icrasına umu
mi müdürlük salâhi/uettdrdır. 

2 — Masraf tertibine dahil mühendisler, memurlar, telgraf 
ve atelyeler sürveyarilan ve sürvet/an şakirtleri, yol gece ve 

Işçibâşı^ 
îşçi 
» muavini 

Usta S. I 
» S. I I 

Çırak 
Bekçi 
Hademe 
Hamal 
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gündüz bekçileri, otodrezin şoförleri, Toros telgraf muhabere 
memurları, başrevizör, revizör şefmontör, montör, atelye 
makinisti ve ateşçileri, çıraklar, amele çavuşları, amele, kö
mürcü, tathiratçı, silici, lâvajct, hamamcı, yol telgraf 
baş çavuşları, çavuş ve muavinleri, hamallar gibi müstah
demlerin kadro ve ücretleri ihtiyaca göre umumî müdürlükçe 
tayin olunur. 

3 — Kullanılacak bekçi köpeklerinin tesbit ve iaşesinin 
müteferrika tahsisatından tayin ve tefrikına umumî müdür
lük salâhiyettardır. 

4 — Leninakandaki istasyon memurunun ücretine ilâve
ten müteferrika tertibinden verilecek tahsisatın miktarı 
umumî müdürlükçe tayin olunur. 

NAKİL V ASİT ALAMI KADROSU 

Adet 

Hizmet otomobili 1 
Mağaza kamyonu 3 
Kamyon (Samsun sahil hattında) 2 

6 

D - CETVELİ 
Ücretsiz seyahat etmek hakkını haiz olanlar 

1 — Devlet demiryolları işletme idaresi memur ve müstahdemlerinden hatların 
teftiş, inşa, tamir, muhafaza, idare ve işletme umurile muvazzaf olanlarla sıhhî u-
mur ve teşkilâtta vazifedar bulunanlar, 

2 — Sabit vazifelerde olup ta bulundukları mahalden diğer bir mahalle naklen 
tayin veya yeniden tavzif veya hizmetten ayrılan Devlet demiryolları memurlarile 
müstahdemleri ve beyannamelerinde yazılı efradı aileleri (Zatî ve beytî eşyaları da 
dahil), 

3 — Senede bir defaya münhasır olmak üzere gidecekleri yere kadar gidiş ve ge
lişlerinde Devlet demiryolları işletme idaresinin ve Nafıa vekâleti demiryoUar ve 
limanlar inşaat dairesinin bilumum memur ve müstahdenılerile (işletmedeki usu
lüne tevfikan) bunlarla birlikte ikamet eden harcırah kanunu ile muayyen ailele
ri efradı (Zatî eşyaları dahil). 

4 — Yazife icabı olarak seyahat eden valiler (vilâyet hududu dahilindeki seya
hatlerinde) kaymakamlar (kazaları hududu dahilindeki seyahatlerinde ), nahiye 
müdürleri (nahiye hududu dahilindeki seyahatlerinde), 

(Ancak bu zevat seyahatleri dolayısile ayrıca yol masrafları almazlar). 
( S. Sayısı : 132 ) 



5 — Her yolcu katarında inzibatı temine memur azamî iki polis ve bir inzibat 
memuru, postaya refakat eden bir veya iki seyyar, dahilî ve millî emniyet için Na
fıa vekâletinin alâkadar vekâletlerle birlikte tesbit edeceği miktardaki kartları 
hâmil olan sivil veya formalı zabıta memurları, 

6 — Nafıa vekâleti müsteşarı, münakalât reisi ile demiryollar ve limanlar in
şaat dairesinin müseccel memur ve müstahdemlerinden vazifeleri icabı seyyar 
olanlarla devir ve teftişe memur bulunanlara miktarları inşaat dairesinden bildi
rilmek şartile hizmet kartı verilir. 

Sabit vazifelerde olupta bulundukları yerden diğer bir yere nakledilen veya 
diğer bir vazifeye gönderilen Demiryolları inşaat memur ve müstahdemlerine va
zifeleri basma en kısa yoldan gitmek şartile gidş ve gelişlerinde permi verilir. 

7 — Demiryolları güzergâhında Devlet telgraf hat ve merkezlerinin inşa ve ta
mirlerini ifa ve bu inşa ve tamirleri teftiş işlerile muvazzaf fen müfettişleri ve hat 
memurları, 

8 — Mütekabiliyet şartile mücavir demiryolu şirketleri memurlarından Devlet 
demiryolları şebekesi üzerinde seyahat edeceklerle beynelmilel mütekabiliyet şar
tile ecnebi memleketler demiryolları memurlarından ve aileleri efradmdan Devlet 
demiryolları şebekesi üzerinde seyahat edecekler, 

9 — Nafıa vekili emrile hâmiline mahsus olarak verilecek 4 adet kart hâmilleri, 
10 — Yevmî vazifeleri dolayısile banliyö güzergâhında oturan Devlet demiryol

ları memurları ve müstahdemleri. 

Tenzilâtlı ücretle seyahat etmek hakkını haiz olanlar 
1 —- Devlet demiryolları işletme idaresi ve Nafıa vekâleti demiryollar ve limanlar 

inşaat dairesinin memurları ve müstahdemleri ile harcırah kanunu ahkâmına dahil 
olan aileleri efradı (Senede iki defaya münhasır olmak üzere), 

2 — Beynelmilel mütekabiliyet şartile ecnebi memleketler demiryolları memur
larından ve mütekabiliyet şartile civar hatlar memurlarından Devlet demiryolları 
şebekesi üzerinde seyahat edecek olanlar ve aileleri, 

E - CETVELİ 

Mudanya ve Erzurum işletme âmirleri 

I Divizyon mühendisleri 
Divizyon atelye şefleri 
Şube şefleri ve muavinleri 
Merkez fen memurları 
Kısmı şefleri 
Demirköprüler atelye müdürü (Mühendis) 
Demirköprüler muıtaka mühendisleri 
Demirköprüler mıntaka fen memurları 
Başmontörler 
Mıntaka montörleri 
Yol çavuşları (Barakalarda) 
Telgraf sürveyanları 
Telgraf çavuşları 
Emniyet tesisatı şube şefleri ve muavinleri 

( S, Sayısı : 132 ) 
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Emniyet tesisatı mmtaka montörleri 
Yol amelesi (Barakalarda) 
Geçit bekçileri » 
Fidanlık dahilindeki binalarda oturan fidanlık müdür ve fen memurlari 

I I Cer müfettişleri 
Depo şefleri 
Zonguldak kömür tesellüm şefi ve memurları 
Elektrik işleri şefi 
Pompacılar 
Malzemei muharrike ve müteharrike muayene memurları (Birer yataklık 
yer) 

Il.a Fabrika müdürü 
Fabrika müdür muavinleri 
Fabrika şube âmirleri (Kira ile ev tutmamak şartile) 
Atelye başpuvantörü 
Oksijen imâl memuru 

IV Veznedarlar 
V Hareket müfettiş ve muavinleri 

İstasyon müdürleri, sermemur ve memurları 
Eşyayi ticariye ambar müdürleri 
Hareket memurları 
Hareket şakirtleri ve gişe memurları 
Başmanevracılar 
Telgraf muhabere başmemur ve memurları » 
Eşyayi ticariye ambar hesap memurları t » 
Başpuvantör ve puvantörler » 
Manevracılar ve muavinleri » 
Makasçılar » 
Lâmbacılar » 
Hamallar (Kendilerine mahsus koğuşlarda) 

VI İşletme hekimleri 
Eskişehir hastane hekimleri 
Eczacılar 

X I I Haydarpaşa liman ve rıhtım başmüfettişi ve muavini 
Tahmil ve tahliye başmemurları 
Derince liman ve Mersin iskele başmemurları 
Deniz başmemuru 
Rıhtım hesap memurları ve puvantörleri (Birer yataklık ye*, 

XIII Maden mühendis ve memuru (Bina müsait olmak şartile) 
Başçavuş 

(Birer yataklık yer) 
» 

Çavuş 
Bekçi 
Postabaşı 
Usta 

(Kendilerine mahsus bprakalarda) 

»>e« 
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S. Sayısı: 141 

1935 
Hava yollan Devlet işletme idaresi bütçesi 

Ve 
Teşkilât lâyihası 





Haya yollan Devlet işletme idaresi 1935 yılı bütçesile Hava 
yolları Devlet işletme idaresi teşkilât kanunun bazı mad-
lerinin değiştirilmesine ve mezkûr kanuna bazı maddeler 

eklenmesine dair 1/6 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 28 - 11 - 1935 

Krarlar müdürlüğü 
Sayı 6/411 \ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Havayolları Devlet işletme idaresinin 1935 malî yılı bütçesile Havayolları Dev
let işletme idaresi Teşkilât kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve mez
kûr kanuna bazı maddeler eklenmesine aid olub îcra Vekilleri Heyetince 28 - 2 -1935 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun layıhalarile esbabı mucibe 
mazbataları birlikte Yüksek Huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
I,. İnönü 

Teşkilât lâyihası esbabı mucibeşi 

2443 numaralı Nafıa Teşkilât kanunu vekâlet münakalât iaresinin vazifelerini 
sayarken havayollarının işletme işlerine aid hususları tetkik, tanzim ve murakabe 
etmek vazifesini de bu idareye ve dol ayısile Nafıa vekâletine verilmiştir. Bununla 
kara ve iç sunar nakliyatı ile hava nakliyatının da birlikte bir elden idaresi istihdaf 
edilmiş olduğundan şimdiye kadar Millî müdafaa vekâletine bağlı olarak idare ve 
işledilrnekte olan havayolları Devlet işletme idaresinin de Nafıa vekâletine devri 
ve mezkûr vekâlet tarafından işletmesinin tanzim ve murakabesi muvafık görülmüş 
ve bu maksatla havayolları Devlet işletme idaresi teşkilâtı hakkındaki 20 - 5 -
1933 tarih ve 2186 numaralı kanunun bunu temin edecek maddelerini tadil eden 
ilişik kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

Devlet havayolları işletmesi Nafıa vekâleti hizmetlerine alınırken bu gün mev-
cud olan teşekkülün kendisine tanılan hak ve vazifelerle birlikte aynen muha
fazası zarurî görülmüş ve binaenaleyh 2186 numaralı kanunun hemen bütün ah
kâmı aynen muhafaza olunmuştur. 

Şimdiye kadar Millî müdafaa bütçesinin nazım masraf faslından yapılan yardım
lar bu teşekkülün Mîllî müdafaadan ayrılması münasebetile kaldırılmış buna muka
bil bu sene için Devlet demiryolları bütçesinden 500 000 lira tahsisat konulmuştur. 
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Bütçe lâyihasının masraf kısmı esbabı raticibesi 

1 — Evvelce Yüksek Başkanlığa sunulan lâyihada havayollarına İstanbul, Biyar
bekir kısmının noksanlarının tamamlanması yardımcı meydanlar satın alınması 
ve hattın emniyetle işleyebilmesi için telsiz ve rasat istasyonları kurulması yeni 
tayyare ve motor ve bir senelik yedek malzeme satın alınması için 420 000 ve 
işletme için de 86 000 lira teklif edilmişti. Yer tesisatı ve işletmede tasarruf yapıla
rak 600 000 li ra i I e ya pılacaktı r. 

2 —Bütçenin fasıl ve maddelrinde görülen tutarların yekûnları şu suretle he-
sab edilmiştir: 

İdare merkezi, uçuş ve yer hizmetleri için memur ve müstahdem ücreti (75 540) 
liradır. Bu kadroda yeni kurulacak telsis, rasat istasyonlarile diğer uçuş istasyon
larının memur ve müstahdemleri ve tayyare adedine göre ihtiyaç olan makinist 
ve muavinleri ilâve edilmek suretile hesab edilmiştir ki bundan aşağı kadro indi
rilmesine imkân bulunmamıştır. 

3 — Birinci faslın dördüncü maddesinde gösterilen 13 000 lira beynelmilel şaha
detname almak üzere Avrupaya gönderilecek pilotlar ve makinistlerin harcırah 
ve ikamet yevmiyelerde diğer memurların harcırah ve ikamet yevmiye]rei için 
konulmuştur. 

Bu fasla konulan para ile ayni zamanda İran, İ rak ve Avrupa ve Balkanlara 
açılacak hava hatlarının tetkik ve istikşafı için iktiza edecek harcırah dahildir. 

4 — Birinci faslın üçüncü maddesindeki kilometre uçuş parasıdır. Bu sene hal
tın uzunluğu artacağı gibi doğu veya batı memleketlerinde de yapılacak araştırma 
ve deneme uçuşları için verilecek kilometre uçuş parasından dolayı 6 500 lira olarak 
hesab edilmiştir. 

5 — Birinci faslın ikinci maddesinuoki 8 500 lira getirilecek ecnebi mütehas
sıslarına verilecek ücret karşılığıdır. 

6 — İkinci faslın birinci maddesindeki 160 000 lira İstanbul - Ankara ara
sında her gün ve Ankara - Biyarbekir arasında haftada üç gün ve Biyarbekir - Tah
ran ve İstanbul - Selanik arasında haftada üçer gün olmak üzere yapılacak se
ferlerde yakılacak benzin, yağ masarifile yer taşıma vasıtalarının yakacakları 
benzin, yağ masraflarıdır. 

7 —• İkinci faslın ikinci maddesinde gözüken 139 500 lira, bu sene sathı alı
nacak iki motorlu altışar kişilik 3 yolcu tayyaresile bu tayyareler için iki ye
dek motor ve motor lerin bir sene zarfında sarf edecekleri yedek malzeme ve bir se
ne içinde yapılacak tamir maşraflarile yeniden satın almaeak bir kamyon be
deli ve diğer yer vasılannm tamir masrafları, karşılık olmak üzere hesab edil
miştir. 

8 — Üçüncü fasini birinci maddesindeki 95 000 lira ile İstanbul - Biyarbekir 
arasında himaye merkezlerile alıcı ve verici telsiz istasyonları kurulacak, ayni 
zamanda Ankaradaki tamir atelyesinin büyültülerek tamir kabiliyeti art t ınla-
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cak ve hattın geçtiği istikametlerdeki yardımcı meydanlardan mühim bir kısmı 
istimlâk edilecektir. 

9 — Üçüncü faslın ikinci maddesindeki 15 000 lira, uçucuların ve uçan malze
menin ve yer tesisatının sigorta bedelidir. 

10 — Dördüncü, faslın muhtelif maddelerindeki 4 500 lira da idare masrafla
rına en ekonomi bir surette hesab edilmek suretile karşılık konulmuştur ki he
yeti umumiyesi itibarile teklif edilen zarurî masarifatm kabul Duyurulması tek
lifinden ibarettir. 

Bütçe lâyihasının varidat kısmı esbabı mucibesi 

Varidat geçen seneler çok düşkündü. Fakat hattın bir intizam ile işlemesi ha
linde varidatının çoğalacağı muhakkak görülmektedir. Bu sebeble bu seneki va
ridat (B) işaretli cetvelde arzedildiği üaere (100 000) lira olarak tahmin edilmiş
tir. Varidat bu miktarı bulmadığı takdirde bu varidata mukabil olarak vazedil
miş olan 5 nci fasıldaki istasyon inşaatlarından bu sene için sarfınazar edilecek 
ve bu suretle yine bütçede tevazün ternin edilecektir. Binaenaleyh teklif edilen 
varidatın da aynen kabulünü rica eylerim. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 28-V-1935 
Mazbata No. 82 
Esas No. 1/6 

Yüksek Reisliğe 

Havayolları Devlet işletme idaresinin 1935 malî yılı bütçesi hakkındaki kanun 
lâyihası ile bu idarenin teşkilâtına dair olan kanunda bazı değişiklik yapılması
na ve bu kanuna yeni hükümler ilâvesine dair olan kanun lâyihasının Yüksek 
Meclise gönderildiği hakkındaki Başvekâlet tezkeresi encümenimize verilmiş olmakla 
Nafıa vekâleti münakalât dairesi reisi hazır olduğu halde ayrı ayrı tetkik ve müza
kere edildi. 

2186 numaralı kanunla teşkil edilen Havayolları Devlet işletme idaresinin Nafıa 
vekâletine bağlanması ve bu kanunda bazı değişiklikler yapılması hakkındaki ka
nun lâyihasının esbabı mueibesinde dermeyan olunan mütaleaya iştirak eden en
cümenimiz teklif olunan kamın lâyihasını şekle aid bazı değişiklikle kabul eyle
miştir. 

İdarenin 1935 bütçe lâyihasının masraf kısmı yekûn dahilinde bazı değişiklikle 
ve varidat kısmı ile kadrosu ve bütçe lâyihasının 5 ve 6 ncı maddelerinden maada 
olan maddeleri teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 

Balıkesir 
E. Adakaıı 

Diyarbekir 
E, Bekit 

İzmir 
H. Çakır 

Yozgad 
S. t çöz 

Reis V. 
İsparta 

Mİıkerrem Unsal 

Bayazıd 
ihsan Tav 

Oümüşane 
D. Sakarya 

Mardin 
/?. Erten 

' t • , 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı Bay 

. Çorum 
E yuh Sabri A kg öl 

İstanbul 
S. üraz 

Muş 
A?. ÇüoğoUı 

• 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 

Çorum 
M. Cant ekin 

İzmir 
K. înanç 

Sivas 
Remzi Çiner 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

20 - V - 1 933 tarih ve 2186 mimar alı 
Havayolları Devlet işletme idaresi teş
kilât kanununun bazı maddelerinin 
tadili ve bazı maddeler ilâvesine dair 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — 20 - V - 1933 tarih ve 

2186 numaralı kanunun 1, 2, 5, 6 ncL 
maddelerinde yazılı olan (Millî Müda
faa vekâleti) yerine (Nafıa vekâleti) 
konmuştur. 

k 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

Havayolları Devlet işletme idaresi teş
kilâtı hakkındaki 2186 sayılı kamımın 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
kamıma yeniden bazı maddeler ilâvesine 

dair kamın lâyihası 
MADDE 1 — Havayolları Devlet işlet

me idaresi teşkilâtı hakkındaki 20 - 5 -
1933 tarih ve 2186 sayılı kanunun 1, 2, 
3, 5, ve 6 ncı maddeleri aşağıda gösteril
diği şekilde tadil edilmiştir: 

Muaddel madde 1 — Türkiyede hava 
yolları tesis etmek ve bu yollar üzerinde 
nakliyat yapmak için Nafıa vekilliğine 
bağlı ve hükmî şahsiyeti haiz (Hava yol
ları Devlet işletme idaresi) namile husu
sî bir idare teşkil edilmiştir. 

Muaddel madde 2 —• tdare, Nafıa ve
killiğinin teklifi üzerine îcra Vekilleri 
Heyetinin kararile tayin ve tebdil olu
nan bir müdür tarafından tedvir olunur. 
Merkezi Ankaradır. 

Muaddel madde 3 ~~ Hava yolları 
Devlet işletme idaresi mülhak bütçe ile ve 
Nafıa vekilliğinin murakabesi altında 
idare olunur. Varidatı, idarenin işletme 
hasılatı ile Devlet demiryolları ve liman
ları işletme idaresi bütçesinden yapıla
cak yardımdan terekküb eder. 

Muaddel madde 5 — İdarenin hakikî 
ve hükmî şahıslarla akid ve muamelele
rinde ve memur ve müstahdemlerile olan 
münasebetlerinde umumî hükümler ca
ridir. 

Bu idarenin bütün malları, eşya ve 
vasıtaları ve paraları Devlet malı hük
mündedir. Eşhas ve eşya için idarece ve 
posta müraselâtı için posta, telgraf 
ve telefon* idaresilemüştereken tan
zim edilecek nakliye tarifeleri Nafıa ve
killiğinin teklifi ve İcra Vekilleri 
Heyetinin tasdikile katiyet kesbeder. Ve 
yine bu yol ile tebdil ve tadil olunur-

MUADDEL MADDE 6 •— Havayol
ları Devlet işletme idaresinin bütün te
sisat ve vesaiti askerî fabrikalarda mali-
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MADDE 2 — Bu kanunun üçüncü 
maddesi kaldırılarak yerine şu madde 
konmuştur: 

(Havayolları Devlet işletme idaresi 
mülhak bütçe ile ve Nafıa vekâletinin 
murakabesi altında idare olunur. Va
ridatı Devlet demiryolları ve limanları 
İşletme idaresi bütçesinden yapılacak 
yardım ile idarenin işletme hasılatından 
terekküb eder). 

MADDE 3 
dınlmıştır . 

Dördüncü madde kal-

MADDE 4 — Altıncı maddenin ikin
ci fıkrası (Askerî fabrikalar malzeme 
depolarından maliyet fiatile yaptırıla
cak tamirat ile alınacak malzeme be
delleri mezkûr fabrika ve depolara usu
lü veçhile nakten verilir) şeklinde ta
dil edilmiştir. 

MADDE 5 — Havayolları Devlet iş
letme idaresinin bu gün elinde bulun
durduğu bilûmum menkul ve gayrimen
kul tesisat, alât ve edevat, demirbaş 
eşya ve müstehlik malzemesi ve mev-
cud bakiye tahsisatı tamamen muhafa
za edecektir. 

MADDE 6 — Havayolları Devlet iş 
letme idaresinin tayyarelerde memur
ları askerî meydan ve yardımcı mey
danlarından ve nakil vasıtalarından 
ve fabrikalarından ve askerî tayyare
lerle memurları da Havayolları Devlet 

yet fiatile tamir ve ıslah edilir ve müs
taceldi lüzum olacak yedek eşya, mal
zeme ve vesait askerî depo ve ambarlar
dan maliyet fiatile satılır. 

Askerî fabrikalar malzeme depola
rından maliyet fiatile yaptırılacak tami
rat ile alınacak malzeme bedelleri mez
kûr fabrika ve depolara usulü veçhile 
nakden verilir. 

MADDE 2 — Havayolları Devlet iş
letme idaresinin bu gün elinde bulun
durduğu bilûmum menkul ve gayrimen
kul tesisat, alât ve edevat, demirbaş 
eşya ve müstehlik malzemesi ve mevcu
du muhafaza edilecektir. 

MADDE 3 — Havayolları Devlet iş
letme idaresinin tayyarelerde memurla
rı askerî meydan ve yardımcı meydan
larından ve nakil vasıtalarından ve fab
rikalarından ve askerî tayyarelerle me
murları da Havayolları Devlet işletme 
idaresinin meydan ve yardımcı meydan
larından ve nakil vasıtalarından karşı
lıklı istifade edeceklerdir. 

MADDE 4 — Havayolları Devlet iş
letme idaresi mevcııd asker ve sivil me
teoroloji ve konuşma merkezlerinden 
karşılıklı istifade edecektir . 

MADDE 5 ~ Havayolları Devlet iş
letme idaresi teşkilâtı hakkındaki 2186 
saydı kanunun 4 neü maddesi kaldırıl
mıştır. 
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işletme idaresinin meydan ve yardımcı 
îneydaniarindan ve nakil vasıtalarından 
karşılıklı istifade edeceklerdir. 

MADDE 7 — Havayolları Devlet iş
letme-idaresi mevcud* asker ve sivil 
meteoroloji ve konuşma merkezlerinden 
karşılıklı istifade edecektir. 

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 
1,935 tarihinden muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümle
rini yerine getirmeğe İcra Vekilleri He
yeti memurdur. 

23-V-1935 
Bş. V, 
Lîfâmü 

Da.V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

AhÖzmen 
S.İ .M. V. 

Dr, 12, Saydam 

Ad.V. 
Ş> Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 

Âli Ççtinkaya 
G. î. V: 

&ana Tarhun 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 
îk. V. 

C. Boyar 
Zr. V. 

Muhlis Erkm 

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 
1935 tarihinden muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hüküm-
termi yerine getirmeğe-îcr a Vekilleri 

.Heyeti memurdur. 
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Havayolları Devlet işletme idaresi 1935 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 

H Ü K Ü M E T İ N T E K L İ F İ 

MADDE 1 — Havayolları Devlet iş
letme idaresi 1935 malî yılı masrafları 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (600 000) liralık tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2 — İdarenin 1935 malı yı
lı masraflarına karşılık olan varidat 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (600 000) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3 — İdarenin 1935 malî yı
lı müstahdemler ve nakil vasıtaları kad
roları bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

MADDE 4 — İdare tararından işle
tilmekte olan tayyarelerin hasılatı buna 
mahsus kanım ve tarifeler dairesinde 
alınır. 

MADDE 5 — İdarenin 1935 malî yı
lı varidat ve masraf evrakı müsbitesi 
Divanı muhasebatça tetkikatı icra edil
dikten sonra idarece hıfzedilir. 

MADDE 6 — Havayolları Devlet iş
letme idaresi masraf bütçesinin ücret 
ve masraf tertiplerinden yapılacak ta
sarruflarla tahmin edilen varidat fazla 
sının % 80 nini tecavüz etmeyen mikta 
Tİle malzeme, benzin ve sair stok itli ar 
etmeğe mezundur. 

MADDE 7 — Bu kamın 
935 tarihinden muteberdir. 

1 haziran 

MADDE 
lerini icraya 
memurdur» 

Bş. V. 
/. înönü 

Da. V. 
Ş. Kapa 

Mf. V. 
Ah. özmen 
S. t. M. V. •' 

Dr. U. Saydam 

S — Bu kanunun hüküm-
Nafıa ve Mali ve vekilleri 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 

A. ÇeUnkaya 
G. 1. V. 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralt 
Ik. V. 

Celâl Bayar 
Zr. V.. 

Bana Tarhan Muhlis Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kaimi edilmiştir 

MADDE 4 — Avnen kabul edilmiştir 

Tavvedilmistir. 

Tavyedümıştır. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 6 — Aynen kabul edil inişti r 
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A - CETVELİ 

«3 

&; ıs 
Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 
tahsisatı 

Lira 

Ücret ve gündelikler 

İdare merkezi, istasyonlar, uçuş 
ye yer hizmetine memur daimî 
müstahdemler, ücreti 
Ecnebi mütehassıslar ü er eti 
Kilometre uçuş parası 
Beynelmilel nakliyat diploması 
almak üzere Avrupaya gönde
rilecek pilot, makinistler ile 
talebe ye memurlar harcırahı 

Fasıl yekûnu 

İşletme masrafları 

Hava ve yer nakil vasıtalarının 
benzin, yağ ve sair masrafları 
Hava ve yer nakil vasıtalarının 
ve bu vasıtalara lâzım olan ye
dek motor ve malzemenin satın 
alınması, tamiri ve atelye mal
zeme bedeli masrafları 

Fasıl yekûnu 

İnşaat ve istimlâk masrafları 

Telsiz istasyonları ve tamirha
ne inşa ve meydanların istim
lâk ve tesviyesi 
Hava ve yer nakil vasıtalarile 
tesisatın ve uçucu eşli asm si
gortası 

Fasıl yekûnu 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

75 540 1 
8 500 i 
6 500 1 

78 540 
8 500 
6 500 

13 000 13 000 

103 540 103 540 

160 000 160 000 

139 500 

299 500 

139 500 

299 500 

95 000 

15 000 

110 000 

95 000 

15 000 

110 000 
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1935 malî senesi için 

5 

6 

İdare masrafları 

Kırtasiye, matbu evrak, ilân, 
reklâm, tenvir, teshin, telgraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

İstasyon inşaatı 

Oümhuriyet merkez bankası hissesi 

VMVm YIİKÜN 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 500 
1 000 
1 000 
4 500 

82 460 
0 

600 000 

2 500 
1 000 
1 000 
4 500 

76 520 
5_940 

600 000 
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B - CETVELİ 

&« 
3 Varidatın nev'i 

îstanbıü - Ankara, Diyarbekir ve sair 
kısımlardan 

Devlet demiryolları bütçesinden yar
dım 

1934 
Malî senesi 

muhammen atr 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

UMUMÎ YEKÛN 

100 000 100 000 

500^000 ; 500 000 

600 000 600 000 

(S, bayisi': ^ İ ) 



6 - CETVELİ 
Memuriyetin nevi 

Müdür 
Muhasib 
Tercüman 
Kâtib (Birisi muhasebe için) 
Ayniyat muhasibi 

Hareket kısmı 
İstasyon memuru ve ayniyat muhasibi 
istasyon memuru 
Pilot 

» 
* 

Başmakinist 
» muavini 

Makinist 
» 
» 
» 
» muavini 

Telsiz mütehassısı 
Telsiz memuru 

» » 
Şoför 

» _ _ _^ _ ,._. 
Odacı 

I ' ' •~ • -

İVaM vasıtaları kadrosu 

Aded Cinsi 
- - , • , • . — • • , , „ ı 

Aded 

l 
1 
1 
9 

1 

2 
4 
3 
3 
4 
1 
1 

4 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
5 

Ücret 

250 
150 
125 
90 

100 

150 
120 
250 
200 
180 
170 
120 
100 
90 
80 
70 
60 

200 
150 
125 
70 
60 
30 

KIJM 

, . * , • ' 

1 Amerikan yolcu tayyaresi 
3 îki motorlu 6 kişilik yolcu tayyaresi (Yeni 

alınacak) 
2 Otobüs 
1 Kamyon (Yeni alınacak) 
3 Sepetli motosiklet (Yeni almacak) 

•j *m>m*u 
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İstanbul liman işleri U. M. (935 yılı bütçesi hakkında I 214 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 18 - V - 1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1545 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
İstanbul liman işleri umum müdürlüğünün 1935 yılı bütçesi hakkında Maliye ve

killiğince hazırlanan ve icra-Vekilleri Heyetince 13 - V - 1935 de Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

,., ' Başvekil 
1. İnönü 

İstanbul Liman işleri umum müdürlüğünün 1935 malî yılı bütçe esbabı 
mucibe lâyihası 

Varidat 
Fasıl : I - İdarenin gördüğü hizmetlere karşı tarifelerine göre aldığı resim ve 

ücretler mecmuundan bunlara aid işlet ne masrafları çıktıktan sonra artan para 
(1 034 521) liradır. 

Beş aylık 'muvakkat bütçemizin bu fasla aid olarak tahmin edilen şimdiki 
varidat neticelerine ve evvelki senelerde Liman ve rıhtım şirketlerinin blânçola-
rmdan alman malûmata göre (1 034 521) liralık bir meblâğ bu fasla giriyor ki 
yeni idarenin faaliyet ve mesaisinin bu rakam mihverini teşkil etmektedir. 

Muvakkat bütçemizin esbabı mucibesinde izah edildiği gibi mahiyeti bir fakat 
tatbikat sistemleri ayrı ayrı olan liman ve rıhtım işlerinin birleşmesiie elde edi
len vahdetten doğacak ve limanın müstakbel inkişafında müessir olacak yeni 
âmiller ve şartlar hakkında henüz katı ve tam bir kanaat elde edilmemiş olmak
la beraber bundan sonraki bütçelerimizin verimlerile yapılacak tesisat ve bil
hassa işçi kuvveti yerine makine ikamesi!e elde edilecek tasarruflarla işlerimizde 
sürat, emniyet ve ucuzluk temini suretile tekâmül esbabının seneden seneye tez
yidine imkân bulunabilecektir. 

Varidatımızın tahmininde istinad ettiğimiz esaslar, ecnebi memleketlerle mev
cud olan ticarî münasebetlerimizin hududu içinde bulunan esaslardan ibarettir. 
İthalât ve ihracat tonajlarında geçen senelerde elde edilmiş olan miktarların üs
tüne çıkacak rakamlar beklemeye ticarî münasebetlerimize yeni unsurların ilti-
hakile vüsat hâsıl olmadıkça imkân yoktur. Binaenaleyh varidatm meveud vüsat. 
içinde esaslı bir tezayüd gösterebilmesi için iş masraflarını mihaniki vesait isti-
malile ucuzlatma zaruridir. Bu hakikat bizi asgari rakamların ifade ettiği hat
larla iktifaya mecbur bırakmaktadır. Beş aylık muvakkat bütçemizin tecrübele
rinden elde edilen kanaatler İstanbul limanının 1935 yılı içinde getirebileceği 
liman fb rıhtım varidatının bu günkü ekonomik şartlar dahilinde hakikate en ya
kın olan miktarlarını tahmin ve tesbit etmiş ve bu hakikatin emrü icablarile geliri 
giderine uygun bir bütçe vücud bulmuştur. 
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Fasıl : I I - Bina ve depo kiraları olarak (100 000) lira konmuştur. Elimizde 

bulunan hanlar ve depoların mukavelelerine göre senelik hasılat yekûnu buna ba
liğ olacaktır. 

Fasıl : I I I - Atölyelerimizde dışarıya iş yapılmadığından bu fasla aıd varida
tımız yoktur. 

Fasıl : I V - Yukarıda üç fasıl haricinde kalan türlü Hasılat ( 5000) lira tahinin 
edilmiştir ki işlerimizin tenevvüü bize bu miktar bir varidat elde edebileceğimizi 
geçen senelerin tecrübesile, anlatmıştır. 

Hulâsa: 1935 yılı için bütçemizdeki varidat yekunu (t 139 521) lirayı tutmak
tadır. 

Masraf 

Fasıl : I - Kadroya dahil daimî memur ve müstahdemlerin, aylık ücretlerinin bir 
yıllık tutarı, ilişik olarak sunduğumuz kadro mucibince (539 700) liraya baliğ ol
maktadır. 

Liman ve rıhtım işlerinde senelerin verdiği tecrübelerle kıymetleşmiş olan ana
sırın yeni idare kadrolarına tamamen alınmış olmasile liman ve rıhtım işlerinin ak
samadan devamı temin edilmiş olduğu gibi bu günün iş hacim ve ihtiyaçlarına gö
re kadroda esaslı teııkihat veya genişlemeğe lüzum hissedilmemiştir. Yalnız bütçe 
lâyihasının 5 nci maddesile münfesih liman ve rıhtım şirketlerinde çalıştıkları sı
rada en aşağı üç senedeıvberi maaşlarına zam yapılamamış ve mesailerinin mükâ-
fatlandırılmasına lüzum bulunan bazı memurların ücretlerine yapılacak zamlar 
için «5 000» lira tahsisat konmuştur. 

Fasıl : I I - İdare masraflar yekunu : (84 500) liradır. 

Madde : I - A. Kâğıd, basılmış kâğıd, defterler ve tabı masraflar, muvakkat 
bütçemizdeki tahsisatla imkân nisbetinde temin edilmeğe çalışılmıştı. Fakat mün
fesih iki şirket işlerinin tevhidi ve her ikisinden yeni idareye müdevver bu nevi 
malzemenin pek az olması ve defter ve matbu evrakın yeni iş bölüm ve hareket
lerine uygun olarak hazırlanması ve nihayet ihtiyaçların zamanla anlaşılmış ol
ması ve idare muamelâtının malî kanunlara, ticarî kaidelere ve müteamil usul
lere uyarak yürütülebilmesi için lâzım olan kâğıd, basılmış kâğıd ve defter ihti
yaçları için yeniden sarf edilecek paralarla; 

B - Yine malî kanunların tahmil ettiği mecburiyetlere binaen mesele artırma, 
eksiltme ve ihale kanunu mucibince, her hangi bir mubayaa vesair sebeblerle 
gazetelere verilmesi lüzumlu olan ilânlar ve bunları neşreden gazetelere verilecek 
paralar, 

C - Kanunî müdevvenatm tedariki ve malî hususları alâkadar eden kitablarııı 
alınmasına hasıl olan ihtiyaç, 

D - Nihayet bu madde içinde bulunan telefon ücret ve masrafları ki İstanbul 
limanın her mıntakasına dalbudak salmış, Haliç, Haydarpaşa ve Kurıîçeşmeye ka
dar dağılmış muhtelif iş merkezlerimizin daimî surette birbirine bağlantısını temin 
etmek ve limandaki çalışmak tarzının hususiyeti noktai nazarından yapılması zarurî 
olan mükâl emel er bedeli, bu maddeye ceman (20 000) lira tahsisat konmam zarurî. 
kılmıştır. 

Madde : I I - Kira bedelleri; mukaveleleri mucibince tahtı işgalimizde bulunan 
bina ve depolara vereceğimiz para (21 5(0) liradır. 
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Madde : I I I - Işık, ısınma, su, mefruşat bedeli için (37 000) lira istenilmiştir. 
Elimizde bulunan ve yazıhane ittihazından ziyade bir gelir membaı olan han

lar, ardiye ve antrepolarımızın da ihtiyaçları göz önünde tutularak bu maddeye 
konulan tahsisat ihtiyacm hakikî karşılığıdır^ 

Madde : IV - Harcırah için (1 000) lira konulmuştur ki bu, istanbul harici 
seyahatler içindir. 

Madde : V - İdare mesraflari: (5 000) lira, 
Yüksek onayı alan nizamnamemizin gösterdiği masraf ikinci faslın bu beşin

ci maddenin ilâvesin deki sebeb şudur: 
Her şeyden evvel ilk senemizin bütün eski senelere aid tecrübelerin verdiği 

kanaate rağmen, tam verimli olmasını göz önünde tutmak mülâhazasile masrafla
rı asgarî hadde indirmek ve bu itibari* memurin maaşlarına beş aylık muvakkat 
kadrodaki miktarlara bir zam yapmamak düşüncesini takib etmekle beraber se
ne içinde kadro dahilindeki memurlarımıza, gösterdikhvri gayretlere göre ve 
mesailerini teşvik etmek gay esile kendilerine bir nevi terfi zanmn yapabilmek 
için elimizde böyle bir .tahsisatın bulunmasını bir prensib olarak kabul etmiş bu
lunuyoruz. Maddî taltiflerin memurlar üzerindeki tesiri düşünülerek ikinci mas
raf faslına bu maddenin ilâve ve tahsisatının kabulünü teklif ediyoruz. 

Fasıl : I I I - Masarifi mütenevvia yekûnu : (75 000) liradır. 

Madde : I - Mahkeme, vekâlet, noter mukavele harç ve masrafları, avukat 
ücretleri,'tarife ve muayene komisyonları hakkı huzurları için (20 000) lira ko
nulmuştur. 

Mecmu kıymetleri bir milyon liraya baliğ olacağı tahmin olunan rıhtımdan 
müdevvcr hanların kanunî -tapu harç ve ma s raflar il e tarife komisyonlarının hak
kı huzurlarının baliğ olacağı masraf miktarları -düşünülerek bu maddeye (20 000) 
lira istemek zarureti hâsıl olmuştur. 

Madde : I I - Yergi ve resimler : (40 000) liradır. 
Yine rıhtımdan ve limandan müdevver hanların vergilerde merakibi bahri

ye rüsumu ve sair vergiler ancak bu miktar bir tahsisatla karşılanabilecektir. 

Madde I I I — Çeşiclli mas ra f l a r : (15 000) lira. 
Bütçeye müteallik varidattan-her hangi bir suretle vukubulacak reddiyatla kad

roya dahil memurlara verilecek mesai tarlaları ve nihayet bütçede yeri olmayan çe-
şidli masraflar için bu tahsisatın talebi zarurî görülmüştür. 

Fasıl : IY - Bütçeye dahil memurlara ve bunların ailelerine verilecek tazminat, 
ikramiye ve mükâfatlar için (15 000) lira istenilmiştir ki, (537 360) lira maaş büt
çesi olan bir idarenin memurları için % 3 nisbetinde bir tazminat, mükâfat ve ikra
miye talebinde bulunulması gayet tabiî sayılmıştır. 

Fasıl : Y - Hizmet otomobili olmadığı için tahsisat konulmamıştır. 
Fasıl : Y i - Koruma sandığına yardım, bu fasla (21 537) lira tahsisat konulmuş

tur. 
Fasıl : V I I - Hayır müesseselerine yardım olarak (500) lira istenilmiştir. 
Fasıl : V I I I - Merkez bankası hissesi; bütçemizin yekûnu olan liranın % 1 tu-.. 

t a n (11 282) liradır. 
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-FflSÜ : I X - Eski yılların bütçeye ilişikli borçları olarak (8 000) lira tahmili 

edilmiştir. 
Fasıl : X - Rıhtım şirketi taksitleri için (384 000) lira konulmuştur k i : 
Bu miktar 1934 yılı mayıs taksiti 1 250 000 frank 

1935 "* ' taksitleri 2 500 000 » 
1935 » şubat taksiti 500 000 » 

4 250 000 frankın tutarı ile : 
(570 338) liralık tahvilâtın faiz, amortisman ve banka komusyon masraflarının 

baliğinden ibarettir. 
Hulâsa: Masraf bütçemiz yekûnu (1 139 521) liraya baliğ olarak varidat büt

çemizle tam bir tevazün hâsıl etmiştir. 

İstanbul Liman işleri umum müdürlüğünün 1935 malî senesi bütçe ka
nunu esbabaı mucibe lâyihası 

İstanbul liman işleri umum müdürlüğünün 1935 malî senesi bütçe kanununun 
birinci ve ikinci ve üçüncü maddelerinde gösterilen masraf ve varidat mikdar-
larile kadronun istinad eylediği esbabı mucibe bütçenin müfredatına aid esbabı 
mucibe lâyihasında vazıhan arz olunmuştur. 

Dördüncü madde ile 800 000 liraya iblâğına lüzum görülen mütedavil ser
maye işletme muamelâtının tedviri için lüzum görülen m ilalardan ibarettir. Eski 
rıhtım şirket ile hali tasfiyede İstanbul liman şirketindendev rolunan emvalin he
nüz kıymetleri tesbit edilmemiş olduğundan bunların atiyen tesbit olunacak kıy
metleri idarenin sermaye i sabitesini teşkil edeceği ve bunların işbu mütedavil 
sermayeden hariç bulunduğu arzolunur. 

( S. Sayısı : 140 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası '"' '~-\T! 

Bütçe encümeni . 
. Mazbata No- 83 " 28 - V - 1935 

EsasNo.l/2U 
Yüksek Reisliğe 

İstanbul liman işleri umum müdürlüğünün 1935 malî yılı bütçesi hakkında 
olub Başvekâletin 18 -5 -1935 tarih ve 6/1575 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunularak encümenimize havale edilen kanun lâyihası ve merbutu olan masraf 
ve varidat bütçelerile kadro cetveli Maliye vekâleti müsteşarı JJaik Baysal ve İstan
bul liman işleri umum müdürü Riza Çevik İazır olduğu haîİltbirer birer okundu 
ve konuşuldu-

618 sayılı kanuna göre teşkil edilmiş olan. liman şirketlerinden sermayesinin 
dörtte üçü veya daha fazlası hazineye intikal edenlerin tasfiyesi ve Hükümete devri-
ne aicl muamelenin itmamı için 2521 sayılı kanun ile verilen salâhiyete binaen Istan-
bulda bulunan liman inhisarı Türk anonim şirketi heyeti umumiyesinin 12 - VHI ~ 
1934 de verdiği karar üzerine mezkur şirketin tasfiyesine başlanmış ve ayni zaman 
da bu şirketin iştigal ettiği işlerin idaresi de bu heyeti umumiye tarafmdan teş
kil edilen muvakkat bir idareye verilmiştir. 

Şirketin hissedarlarından 7 500 liralık hisseye sahih olan bir şahsm hisse
sini Hükümetin çok ınüsait şartlarla satın almak hususundaki" teşebbüsüne karşı 
bu şahsın satmamaktaki İsrarı üzerine tasfiyenin kanunî şekilde devamına zaruret 
hasıl olmuş ve hu esnada İstanbul rıhtım, dok ye antrepolarının dahi Hükümet 
tarafından mubayaası temin edilerek İstanbul liman isleri umum müdürlüğü namı 
altında şahsiyeti hükmiyeyİ haiz bir idare teşkil kılınmış ve tasfiye heyetince istan
bul liman inhisarı Türk anonim şirketindeki menkul ve gayrimenkul emval ve eş-

• ya ile demirbaşlar icar suretile mezkûr müdiriyete devredilmiş ve bu vazaifle 
beraber rıhtım, dok ve antrepo işleri de bu müdiriyetçe tedvir edilmeğe başlan
mıştır. 

Encümenimiz bu idarenin bütçesini tetkike girilmezden evvel istanbul liman 
inhisarı Türk anonini şirketinin tasfiye muamelâtı ve tasfiye neticesinde Hazi
nece evvelce konan sermayenin mikdarı üzerinde hayli tevakkuf etti. teri leniza-

'<• hattan: Tasfiye muamelesine kanunen 13 - 8.- 1935 tarihine kadar devam etmek 
mncburiyetinde bulunduğu, şirket mevcudatının kısmen ingiliz lirasmm yüksek 
olduğu zamanlarda mubayaa edilmesi dolayisile bu günkü kıymetlerinin düşmesin
den ve kısmen de şirketin hini teessüsünde inhisarı esaslaştırmak için limanda 
mevcud nakliye vesaitine ve muşambalara o zamanki kıymetlerinden fazla kıymet 
•takdir edilmek suretile senelerdenberi teessüs eden menfaatlerin tatminine zaruret 
hî^edilmesinden ve amortismanların tam ve teknik bir surette yapılmamasmdan 

'•'\ dolayı sermayenin % 50 nisbetinde bir tenakus gösterdiği anlaşılmıştır, avni za
manda şirketin tasfiyesi hakkında karar alınmak üzere heyeti umumiyesinin ioti-
^ma davet edilmesini mutazammm Maliye vekaletinin İşarını mjiteakıb mefsuh şir
ketin idare heveti tarafından nizamnamesinin tayin ettiği şerait haricinde ikra
miye tevzi edildiği hakkında sorulan suallere karşı alınan malûmattan keyfiyetin 
hakikate mutabık olduğu ve müdiri umuminin ikramiye olarak aldığı 2250 lira 
kadar bir paranın tstirdaı hususunda tasfiye lıeyetince takibatı kanuniveve teves* 
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sül edildiği ve bundan başka idare meclisi azalarına, hakkı huzurlarile mahsub 
edilmek üzere 9 340 lira avans verildiği ve bu avansın elyevm idare meclisi azala-
rmm zimmetinde bulunduğu ve bunlar hakkında da takibat yapıldığı verilen iza
hattan anlaşılmıştır. 

îşbu izahattan sonra encümenimiz aşağıdaki hususatm Hükümetçe nazarı iti-
bare alınması temennisi kararında bulunmuştur: 

A - idare meclisi azaları ile müdiri umumî zimmetinde bulunan paraların sü
ratle tahsili esbabının temini, 

B - Tasfiyenin devamı, yukarıda da yazıldığı veçhile bir hissedarın hissesini 
satmamaktan tevellüd etmektedir. Tasfiye işinin uzaması 8 - 10 bin lira kadar bir 
masrafı istilzam edeceği cihetle tasfiyenin kanunen asgarî müddeti olan bir senenin 
hitamında yani 13 ağustos 1935 tarihinde bitirilerek tasfiye neticesinde taayyün 
edecek hukuk ve vecaibin ifa ve takibi işlerinin şirketi istihlâf eden idareye devir 
ve terki suretile masarifin temadisine meydan verilmemesi, . • • 

Bütçe lâyihasının birinci maddesi ile 1935 malî yılı içinde yapılacak hizmet
ler için 1 139 521 liralık tahsisa istenmektedir/Kadro cetvelindeki 110 lira aylıklı 
bir murfrkıblik kâtibi encümence kaldırılmış ve heyeti fenniye kadrosundaki baş mü
hendisin liman işlerinde mütehassıs bir ecnebi olacağı anlaşılması üzerine tahsisatı 
olan 9 600 lira (C) cetvelinden çıkarılarak masraf kısmına ilâve edilmiş ve Mer
kez bankası hissesi de-o nisbette tenzil edilmiş olduğundan (A) cetveli 1 138 189 
lira olarak tesbit edilmiştir. Yeni bütçenin ihtiva ettiği bu rakamın mefsuh iki 
şirketin ayni hizmetlere mukabil tahsis etmiş oldukları rakamlardan gerek teş
kilât ve gerek yüksek sınıftaki memurların tahsisatları ııoktai nazarından sene
de yüz bin liraya yakın bir noksanlık gösterdiği anlaşılmış ise de önümüzdeki se
ne zarfında idarenin is ve işin inkişafı noktai nazarından elde edeceği neti cem
lere ^'öre daha fazla bir ekonomi teminine imkân araması ve bu suretle tarifeler
de tenzilât yapmak çarelerini bulması lâzımgeleceği mülâhazasındayız. 

ikinci madde ilP Hükümetçe bn idarenin 1935 malî yılı için 1 139 521 lira 
olarak tahmin edilen varidat miktarı idarenin teessüsünden bu güne kadar ge
cen zamanlarda elde edilen neticelerle mefsuh şirketlerin elaha evvelki seneler
de temin ettikleri varidata göre hakikî bir tahmin esasına istinad ettirilmiş ol
duğu hakkında verilen izahat muvafık görülmüş ve encümenimizce aynen ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü madde ile teklif edilen (C) cetveli birinci madde hakkındaki müta-
lea dairesinde tadilen kabul edilmiştir. 

Hükümetçe teklif edilen lâyihanın 4 ncü maddesi. şirkete mütedavil serma 
* ye verilmesini natıktır. 2521 numaralı kanunun 2 nci maddesinde şirketin tas

fiyesi neticesinde Devlete intikal edecek olan mallar ve paraların vecibelerile 
birlikte bu idareve geçeceği tasrih edildiğinden tasfiye neticesinde hâsıl olacak 
vaziyete göre mütedavil sermaye miktarının 1936 bütçesile tesbiti daha muvafık 
olacağı düşünülerek madde tayyedilmiştir. 

2521 numaralı kanunun 2 nci maddesinde şirketin yeni idareye devri müna-
( S. Sayısı ; 140 ) 
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sebetile tanzim olunacak blançosunun 1935 yılı bütçesine bağlı olarak Büyük 
Meclise arzı gösterilmiş ise de şirketin tasfiyesi henüz bitmemiş olduğundan 
kanunun bu hükmü tatbik 'edilememiştir. 

Bu blânçonun 1936 bütçesile birlikte Büyük Meclise arzını temin için encü-
menimizce lâyihaya bir madde ilâve edilmiştir. 

Mefsuh rıhtım şirketinden yeni idareye müdevver hususî emlâkin kiralanması 
işlerinin artırma, eksiltme ve ihale kanunu hükümlerine göre tedvirinden ziyade 
ticarî icaplara göre serbestçe ve müdürler encümeninin kararlarile idare
sinin temini daha verimli ve faydalı olacağı verilen izahat ve gösterilen misaller
den anlaşılmakla bu babda teklif olunan beşinci madde ile diğer maddeler encü-
menimizce aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

ReisV. Bu M. M. Kâtib 
İsparta İstanbul İstanbul Balıkesir 

Mükerrem Unsal Sadettin TJraz F. öymen Enver Adakan 

Bayazıd Çorum Çorum Diyarbekir 
îhsan Tav M. Cantekin Eyub Sabri Akgöl B.Bekit 

GKimüşane İzmir Malatya Mardin 
Burak Sakarya E. Çakır Osman Taner A.BizaErten 

Muş Sivas Trabzon 
Ş. Çiloğlu Remzi Çiner Sim Da& 

( S. Sayısı : 140 ) 
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İstanbul Liman işleri umum müdürlüğü 

* HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 
MADDE 1 ^— İstanbul Liman işleri 

umum müdürlüğünün 1935 malî senesi 
bütçe işleri için merbut A cetvelinde 
gösterildiği üzere 1 139 521 lira tahsi
sat verilmiştir. 

MADDE 2 — İstanbul Liman işleri 
umum müdürlüğünün 1935 malî senesi 
varidatı merbut B cetvelinde gösteril
diği üzere 1 139 521 lira tahmin edil
miştir. 

MADDE 3 — İdarenin 1935 malî 
senesi kadrosu C cetvelinde gösterilen
lerden ibarettir. 

MADDE 4 — İdareye 1934 senesin
de verilmiş olan 346 700 lira mütedavil 
sermayeye 453 300 lira ilâvesile müte
davil sermayesi 800 000 liraya iblâğ 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Mefsuh rıhtım şirke
tinden idareye müdevver hususî emlâ
kin kiralanması, bunların vaziyeti mah-
susalarma binaen 2490 numaralı kanun 
ahkâmına tâbi olmaksızın müdürler en
cümeni kararile umum müdür tarafın
dan yapılır. 

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 
1935 tarihinden muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanun ahkâmını 
icraya Maliye vekili memurdur. 

13-V-1935 
Bş.Y. Ad.V. M.M.V. 

/ . İnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. Y. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

Ab. özmen A. Çetinkaya C. Bay ar 
S. 1. M. Y. Gh1. Y. 

Dr. E. Saydam Bana Tarkan 
Zr.Y. 

Muhlis Erkmen 

935 malî yılı bütçe kanun lâyihası 

ENCÜMENCE KABUL EDİLEN 
MADDE 1 — İstanbul Liman işleri 

umum müdürlüğü 1935 malî yılı mas
rafları için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 1 138 189 lira tahsi
sat verilmiştir. 

MADDE 2 — İstanbul Liman işleri 
umum müdürlüğü 1935 malî yılı mas
raflarına karşılık olan varidat bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 139 521 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — İdarenin daimî memur 
ve müstahdemleri kadrosu bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir . 

MADDE 4 — İstanbul Liman şirke
tinin yeni idareye devri münasebetile 
2521 sayılı kanun mucibince tanzim olu
nacak blançosu en geç idarenin 1936 
bütçesile birlikte 1 mart 1936 tarihine 
kadar Büyük Meclise arzolunur. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 140 ) 
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A - C E T V E L İ 

Muhassasatm nev'i 

Kadroya dahil daimî memur ve müs
tahdemlerin aylık ücreti 

tdare masrafları 

Kâğı t , bası lmış kâğıt , defter 
bedel ve t ab ı masraf lar ı , gazete 
aboneleri, gerekl i görülecek ki-
t ab bedelleri, telefon ücre t i ve 
masraf la r ı 
K i r a bedelleri 
Iş ık , ısınma, su ve mefruşat 
masraf lar ı 
Ha rc ı r ah l a r 
[istanbul dışında] 
t d a r e masraf la r ı 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 

Mahkeme, vekâlet , no te r mu
kavele h a r ç ve masraf lar i le avu
k a t ücret i , tar i fe ve muayene 
komisyonlar ı h a k k ı huzur la r ı 
Verg i ve res imler 
Çeşitli masraf la r 
[Mesai fazlası ve tahakkuk reddiyat-
ları dahildir] 

Fasıl yekûnu 

Bütçeye dahil memurlar ve bunların ailelerine verilecek tazminat ve ik
ramiyeler 

Ecnebi mütehassısı 

Koruma sandığma yardım 
[Hususî kanununa göre sarf edilecekti!'] 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 
' • 

539 700 

20 000 
21 500 

37 000 
1 000 

5 000 

84 500 
1 

20 000 
40 000 
15 000 

75 000 

15 000 

21 539 

senesi için 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

528 780 

20 000 
21 500 

37 000 
1 000 

5 000 

84 500 

20 000 
40 000 
15 000 

75 000 

15 000 

9 600 

21 539 

• 
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Muhassasatm nev'i 

Haya* müesseselerine verilecek iane
ler 

Geçen sene borçları 

Kıhtrtn şirketi taksitleri 

Merkez bankası hissesi 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

tahsisat' 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

500 
8 000 

384 000 

11 282 
1 139 521 

500 
8 000 

384 000 

11 270 
1 138 189 
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1 
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| 
Varidatın nev'i 

İdarenin gördüğü hizmetlere karşı ta
rifelerine göre alacağı ücretler mec
muundan bunlara aid işletme masraf

ları çıktıktan sonra artan para 

Bina ve depo kiralan 

Türlü hasılat 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

muhammenatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

1 034 521 

100 000 

5 000 
1 139 521 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

1 034 521 

100 00Ü 

5 000 
1 139 521 

\ 
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0 - CETVELİ 
Memuriyetin nevi 

Umumî müdürlük 

Umum müdür 
» » muavini 

Murakıb 

Aded 

1 
1 
1 

Ücret 

600 
400 
250 

Umumî müdürlük halemi 
Şef 
Mukayyid 
İstatistik ve sicil memuru 
Daktilo 

1 
1 
1 
1 

150 
80 
70 
50 

Hekimlik 
Hekim 
Küçük sıhhiye memura 
Pansımancı 

1 
1 
1 

125 
60 
40 

Levazım 
Şef 
Memur 
Kâtib 

Başmemur 
Memur 

Şef 
Kâtib 
Kapıcıbaşı 
Müstahdem 

» 

Evrak mahzeni 

Emlâk kısmı 

1 
1 
1 

3 

1 
1 

2 

1 
1 
2 
2 

14 
1 

150 
90 
50 

100 
60 

150 
50 
50 
45 
40 
35 

( S. Sayısı : 140 ) 
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Memuriyetin nevi 

Odacılar 
Odacx 

» 
Postacı 

Muhasebe şubesi 
Müdür 

» muavini 
Muhasib 

» 
» muavini 

Muhasebe memuru 

Başveznedar 
Veznedar 

« 
» 

Murakıb 
Mutemed 

Levazım ambar memuru 
» » » 
» » » 
» » » refüa 
» » » » 
» » » » 

Tahsildar 
Kalem şefi 
Mukayyid ve dosya memuru 
Daktilo 
Odacı ve ambar amelesi 

Aded 

2 
2 
1 

Ücret 

40 
30 
30 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
5 

300 
200 
150 
130 
120 
110 
100 
100 
95 
90 
80 
130 
100 
90 
105 
95 
90 
80 
75 
115 
90 
60 
70 
65 
55 
80 
80 
75 
50 
40 

46 

Başmüfettişlik 
Başmüfettiş 1 300 
Müfettiş 1 140 

» r 1 125 
» 1 110 

( S. Sayısı : 140 ) 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Hukuk müşavirliği 
Hukuk müşaviri 
Avukat 

» 
» 

Kalem şefi 
Muakkib ve dosya memuru 

işçiler şefliği 

Kâtib 1 40 

1 
1 
2 
1 
1 
2 

300 
175 
100 
80 

100 
75 

8 

Şef 
Memur 

» 
* 
» 

Odacı ve postacı 

Yükleme ve boşaltma şubesi 
Müdür 
Şef sınıf : 1 

» » 2 
» » 2 

Puvantör 
Memur ve puvantör 

» » 
Memur 

» 
» 

Memur ve puvantör 
Memur 

» 
» 

Memur ve puvantör 
Memur 

» 
» 
» 

Bekçi 
» 

Müstahdemin 

1 
1 
1 
4 
2 
1 

10 

1 
2 
2 
1 
5 
2 

18 
1 
9 
2 

17 
13 
19 
4 

34 
1 
4 
2 
2 
2 
1 

11 

200 
100 
90 
60 
50 
55 

300 
200 
150 
130 
130 
110 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
50 
45 
40 

( S. Sayısı : 140 ) 
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Memuriyetin nevi 

Müstahdem 
» 

İşletme şefliği 
Şef (Müstakil) 
Kalem âmiri 
Motor mütehassısı 
Ahşabiye mütehassısı 
Şef 

y> 
Dalgıç 
Deniz kontrolörü 
Memur 

» 

Odacı 

Postacı 
Ustabaşı 
Elektrik ve asansör ustası 
Kantarcı ustası 
Gece bekçisi 
Kaptan 

* 

Reis 
» 

Çarkçı 

( S. Sayısı : 140 ) 

Aded 

1 
1 
1 

Ücret 

45 
40 
35 

156 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
10 
5 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
7 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
2 

250 
80 
150 
125 
130 
125 
110 
105 
90 
85 
80 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
30 
40 
100 
95 
95 
45 
100 
90 
80 
75 
70 
65 
45 
40 
35 
55 
45 
90 
80 
70 
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Memuriyetin nevi 

Fen heyeti 
Fen memuru 
Ressam 
Kâtib 

Rıhtım ve antrepolar şefliği 
Şef 
Palamar başmemuru 
Memur 

» 

» 
Bekçibaşı 

» 
Bekçi ve tamirci 
Süpürücü 

Aded 

1 
1 
1 

Ücret 

200 
150 
50 

1 
1 
2 
5 
10 
45 
3 
4 
1 
1 
38 
5 

200 
175 
95 
90 
80 
75 
70 
65 
65 
50 
45 
35 

116 

* • » • 
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Memuriyetin nevi 

Müstahdem 
» 
* 

İşletme şefliği 
Şef (Müstakil) 
Kalem âmiri 
Motor mütehassısı 
Ahşabiye mütehassısı 
Şef 
> 

Dalgıç 
Deniz kontrolörü 
Memur 

Odacı 

Postacı 
Ustabaşı 
Elektrik ve asansör ustası 
Kantarcı ustası 
G-ece bekçisi 
Kaptan 

Reis 

Çarkçı 

Aded 

1 
1 
1 

Ücret 

45 
40 
35 

156 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
10 
5 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
7 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
2 

250 
80 
150 
125 
130 
125 
110 
105 
90 
85 
80 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
30 
40 
100 
95 
95 
45 
100 
90 
80 
75 
70 
65 
45 
40 
35 
55 
45 
90 
80 
70 

( S. Sayısı : 1.4.0 ) 
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Memuriyetin nevi 

Çarkçı 
» 

Şoför 

Motorcu 

Ateşçi, gemici ve yağcı 
» » » 
» » » 

» » » 
Lostromo 

Dalgıç muavini 
Tayfa 
Vinççi 

Aded 

1 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
29 
11 
9 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

Ücret 

65 
65 
60 
90 
75 
70 
60 
50 
75 
70 
60 
50 
45 
60 
60 
50 
45 
40 
35 
80 
55 
50 
55 
30 
80 
75 
65 
60 

188 

Kontrol şefliği 
Şef 

» muavini 
Başkontrölör 

» 
Kontrolör 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
6 
2 
1 
1 

300 
200 
145 
140 
130 
125 
110 
100 
90 
80 
75 
70 

( S. Sayısı : 14C ) 
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Memuriyetin nevi 

Fen "heyeti 
Fen memuru 
Ressam 
Kâtib 

"Rıhtım ve antrepolar şefliği 
Şef 
Palamar başmemuru 
Memur 

» 
» 

» 
Bekçibaşı 

Bekçi ve tamirci 
Süpürücü 

Aded 

1 
1 
1 

Ücret 

200 
150 
50 

İ' 
2 
5 
10 
45 
3 
4 
1 
1 
38 
5 

200 
175 
95 
90 
80 
75 
70 
65 
65 
50 
45 
35 

116 
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S. Sayısı 

1935 

İZMİR LİMAN İŞLERİ U. 
BÜTÇESİ 





4 

İzmir liman İşleri umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçesi 
hakkında 1/199 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

Başvekâlet 18-V-1935 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı: 6/1499 
Büyük Millet Meclîsi Yüksek Reisliğine 

izmir Liman işleri umum müdürlüğü 1935 malî yılı mülhak bütçesi hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 13 - V -1935 te Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
2. İnönü 

Bütçe kanunu projesi esbabı mucibesi 

izmir Liman işleri idaresinin kuruluşunun henüz dördüncü ayını bile dol
durmadığından ve yeni mevzuat gereklerine göre daha esaslı bir teşkilât mey
dana getirmek için araştırmaları derinleştirmeğe yetecek,, bir vakit elde edeme
diğimizden ötürü ilk yılın bütçesindeki tekliflerimizin yeni ihtiyaçları bitevi
ye karşılayacağını iddia etmek mevkiinde bulunmadığımız pek tabiidir. 

1935 malî yılı içinde nizamnamenin bize gösterdiği hizmet ve vazifeleri göz 
önüne alarak ve elimizdeki deniz vasıtalarından ihtiyaca yetmeyecek olanlann 
yerlerine yanilerini koymağı ve Karşıyakada olduğu gibi Konak önünde yeniden 
bir vapur iskelesi yaptırmayı düşündük. 

Bu düşüncelere dayanarak teklif edilen bütçe kanunu lâyihâsındaki madde
lerin konulması sebebleri aşağıda yazılmıştır: 

1 - Birinci madde, idarenin bir yıllık masrafları için gerekli görülen tahsisat 
miktarını gösterir. 

2 - ikinci madde, idarenin 1935 malî yılı geliri olarak tahmin edilen miktar
dır ki geçmiş yılların hesab ve masrafları gözden geçirilerek konulmuştur. 

3 - Bu madde (C) cetvelindeki memur ve müstahdemlerin bir yıllık ücretleri
nin tutarıdır. 

( S. Sayısı : 142 ) 
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4 - Bu madde, döner sermaye için bir yıllık istediğimiz tahsisatı gösterir. 

icra Vekilleri Heyetinin 28 - I I -1935 günlemeçli ve 2/2080 sayılı kararnamesi ile 
beş aylık verilen (250 000) lira döner sermaye miktarı göz önünde tutulacak 
ve yeni yaptıracağımız beton iskele ile deniz vasıtaları masrafları ve idarenin 
menkul ve gayrimenkul mallarının aşınma payı ve sigorta masrafları hesaba ka
tılarak konulmuştur. 

5 ve 6 neı maddeler kanunun meriyet ve tatbikma aid hükümleri gösterir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T:B.M.M. 
Bütçe encümeni 28 - V - 1935 
Karar No. 84 
Esai No. 1/199 

Yüksek Reisliğe 

îzmir liman işleri umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçesine aid olub Başvekâ
letin 18fmayıs 1935 tarih ve 6/1499 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyf hası Maliye vekâleti müsteşarı Faik Baysal bulunduğu halde okundu ve ko
nuşuldu!; 

Mezkûr idarenin varidatı 355 056 lira olarak ve masrafı da Rıhtım şirketine 
Hazinece tesviye edilecek taksit karşılığı da dahil olduğu halde varidata mütenazır 
olarak ayni miktarda tahmin edildiği görülmüştür. 

Rakamlar üzerinde yapılan tetkikat neticesinde, idarenin daha ziyade amme 
hpmetM ifayı istihdaf etmesi ve tarifelerinin iktisadî ihtiyaçlara intibak ettiril
mesi derpiş edilmesi sebebile varidatına esas olan tarifelerinde mühim tenzilât 
icra edildiği ve bu itibarla varidatın ancak masrafları karşılayabilecek miktara 
indirildiği anlaşılmıştır. 

» -s 

Masrafa gelince: Kadroları tetkik edilerek midüri umumî muavininin filen al
makta olchığu ücret 350 liradan ibaret olmasına ve bu sene hiç bir ücretin artırılma-
ması umıjımî bütçede de prensib olarak kabul ve tatbik edildiğine göre kadrosunda 
yazılı 40İ lira ücretin 350 liraya indirilmesi muvafık görülmüş ve ancak Devlet 
ve Devlete merbut müesseselerde ücretle müstahdem olanlar arasında dahi hizmetle-

^ rin ve ücretlerin teadülü muhafaza edilmesi lâzımgeleceğini nazarı itibare alan en
cümenimiz önümüzdeki sene bütçelerinde bu cihetin Hükümetçe derpiş edilmesi hu
susundaki temennisini tekrar eylemiştir. 

Bundan başka İstanbul ve îzmir Liman idareleri arasında . muvazeneti te-
minen îzınir idaresindeki hizmet otomobili kaldırılmış ve tahsisatı olan 1 500 
lira da çıjfcarılmıştır. Bütçe lâyihasının 3 ncü maddesinde yazılı (C) cetveli ile 
kadrosu lesbit edilmiş olan bu müessesenin ücretleri ve müstahdem adetleri 
üzerinde tadilât icrası salâhiyetine dair fıkra da emsaline muvafık görülmedi
ğinden tayyedilmiştir . 
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Binnetice yapılan indirmeler icabı olarak masraf yekûnu 352 934 lira olarak 

kabul edilmiştir. ' 

Lâyihanın 4 ncü maddesinde idareye 600 000 lira mütedavil sermaye verile
ceği gösterilmektedir. Tasfiye edilen şirketten Devlete intikal eden mal ve para
ların vecibelerde beraber yeni idareye devrolunacağı 2521 numaralı kanunun 2 
nci maddesinde tasrih edilmiş bulunduğuna ve mezkûr kanun hükmüne tevfi
kan işbu lâyihaya bağlı olarak gönderilen tasfiye blânçosunda şirketin yeni 
idareye devrettiği 1 500 000 lira sermayenin takriben 300 000 lirası nakit ve mü
tedavil sermaye halinde ve 626 201 lirası nakil vasıtaları ve demirbaş eşya, 
137 825 lirası gayrimenkul mallar, 150 (Jö<^ lirası tersane binası ve teferruatı 
ve 249 101 lirası tasfiye edilen İzmir ve İstanbul Liman şirketleri hisse sened-
lerinden mürekkeb olduğu anlaşılmıştır. Bunlardan tasfiye edilen şirketlerin 
hisse senedleri hükümden sakıt olduğundan iptal edilmek üzere Hazineye iadesi 
tabii görülmektedir. Bunun haricinde idarede Rıhtım şirket ve idaresinden mün-
takil henüz tasfiye edilmemiş paralar ve ayrıca sigorta akçesi ve tasfiyeye kadar 
Liman şirketinin kârı da vardır. 

Bu vaziyet karşısında idarenin mevcud mal ve paralarla muamelâtını işbu 
bütçe kanunu hükümleri dahilinde ifa edebileceği tabiidir. İnhisarlar kanunu 
hükümleri dairesinde idare edileceği kanunu iktizasından olan bu daireye bu se
ne için ayrıca mütedavil serm^ve teshiline lüzum görülmemekte ve önümüzdeki 
sene içinde bu hesabatm Maliye vekâletince tetkikile mütedavil sermayenin 1936 
bütçesinde tesbit edilmesi daha muvafık olacağı mütalea edilerek mütedavil 
sermayeye aid olan 4 ncü madde encümenimizee kaldırılmıştır. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Ileis 
Burdur 

M. Ş. Özkan 

Çorum 
ub Sabri Akgöl 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Reis V. 
İsparta 

Mükerreni tfnsal 

Diyarbekir 
R. Bekit 

% Sivas 
Remzi Çiner 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı Daıj 

İstanbul 
S. Vraz 

Yozgad 
8. tçöz 

Kâtib 
İstanbul 
F. öymen 

İzmir 
K. inanç, 

Balıkesir 
E. Adakan 

Bayazıd 
İhsan Tav 

İzmir 
II. Çakır 

Çorum 
M. Cani ekin 

JMardin 
RMrten 
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İzmir Liman işleri umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanun lâyihası 

HÜKÜMETIN T E K L I F ! 

MADDE 1 — izmir liman işleri 
umum müdürlüğü 1935 malî yılı masraf
ları için ilişik (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 355 056 lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2 — izmir liman işleri 
umum müdürlüğü 1935 malî yılı geliri 
ilişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
355 056 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — izmir liman işleri 
umura müdürlüğü 1935 malî yılı ücretli 
memur ve müstahdemleri kadrosu ilişik 
(0 ) cetvelinde gösterilmiştir. Ancak bu 
cetvelde gösterilen memuriyetlerden ta
yinleri vekâlete aid olanlardan gayri me
mur ve müstahdemlerin (A) cetvelinde 
gösterilen tahsisat yekûnunu aşmamak 
üzere kadroda gerek memur ve müs
tahdemlerin sayısını ve gerek ücretleri
nin işin gereğine uydurulması için Ma
liye vekâletine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 4 — izmir liman işleri 
umum müdürlüğüne nizamnamesinde ya
zılı işlerde kullanılmak üzere (600 000) 
lira döner sermaye verilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun 
1935 tarihinden muteberdir. 

1 haziran 

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü 
yerine getirmeğe Maliye vekili memur
dur. 

13 - V - 1935 
Bş .V. Ad .V. M . M . V . 

/ . İnönü S. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. * Ha. V. V. Mal. V. 

S. Kaya Ş. Kaya F. Ağralı 
Mf. V. Na. Y. Ik. V. 

Ab. ömnen A. Cetinkaya C. Bay ar 
S.I.M.V. ' ' Zr.Y. 

Dr, R. Saydam Rana Tarhan 
Zr. V. 

Muhlis Erhmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN T A D Î L l 

MADDE 1 — izmir liman işleri 
umum müdürlüğü 1935 malî yılı mas
rafları için ilişik (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 352 934 lira tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — idarenin daimî memur 
ve müstahdemleri kadrosu ilişik (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Kaldırılmıştır. 

MADDE 4 — Aynen kabul 

MADDE 5 — Aynen kabul 
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A - CETVELİ 

fc 
Muhassasatm nev'i 

i 

2 

3 

4 

0 
5 

6 
7 
8 

9 

1 

2 
3 

4 

1 

2 
3 

Kadroya dahil daimî memur ve müs
tahdemlerin aylık ücretleri 

tdare masrafları 

Kâğıd, basılmış kâğıd, defter 
bedel ve tabı masrafları, ilân, 
gazete aboneleri, telef on ücret 
ve masrafları 
Ki ra bedeli 
Işık, ısınma, 
masrafları 
Harcırah. 

su ve mefruşat 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 

Mahkeme, vekâlet, noter muka
vele harç ve masrafları, avukat 
ücreti, tarife ve muayene komis
yonları hakkı huzurları 
Vergi ve resimler 
Çeşitli masraflar 

1 Fasıl yekûnu 

Kadroya dahil memurlara ve bunla
rın ailelerine verilecek tazminat ve ik
ramiyeler 
Hizmet otomobili masrafı 

Koruma sandığına yardan (Hususî 
kanununa tevfikan sarf olunur). 

Hayır müesseselerine verilecek ianeler 

Geçen yıl borçlan 

İzmir rıhtımı taksiti karşılığı olarak 
Hazineye verilecek tahsisat 

Merkez bankası hissesi 

UMUMÎ YEKÛN 
( S. Sayısı : 142 ) 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

211 440 

4 300 
3 500 
2 500 

10 300 

10 000 
1 500 

9 000 
600 

10 000 

80 000 
3 516 

10 000 
0 

9 000 
600 

10 000 

80 000 
3 494 

355 056 

210 840 

4 300 
3 500 
2 500 

10 300 

352 934 

10 000 
3 200 
3 500 
2 000 
18̂ 700̂  

10 000 
3 200 
3 500 
2 000 
18 700 



B CETVELİ 

, | 
a 1 ^ 

i 
1 1 
i 
^ ıT3 : cö t—I 

Varidatın nev'i 

İdarenin gördüğü hizmetlere karşı ta
rifelerine göre alacağı ücretler mec
muundan bunlara aid işletme mas
rafı çıktıktan sonra artacağı tahmin 
olunan miktar 

Bina ve depo kiraları 

Atelyelerde dışarıya yapılacak işler
den alınacak para 

Dürlü hasılat 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 
MaJî senesi 

mulıammenatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe Encümence 
tahmin edilen i tahırıin edilen 

I j i r a Lira 

350 456 

4 000 

500 
100 

355 056 

350 456 

4 000 

500 
JLOO 

355 056 



C- CETVELİ 

Vazifesi 

Umu mmüdür 
» » muavini 

Murakıb 

Umum müdürlük bürosu ve istatistik işleri 
Büro şefi 
Dosya memuru 
Kâtib 
Müvezzi 
İstatistik kâtibi 

» » 

Tersane amirliği 
Âmir 
Muhasebe memuru 

» » 
Lostromo ve gece bekçisi 
Gündüz bekçisi 
Ateşçi 
Odacı 

Muhasebe müdürlüğü 
Müdür 
Muhasebe şefi 
Masraf muhasibi 
Muhasebe memuru 
Hesab memuru 
Muhasebe kâtibi 
Varidat muhasibi 
Hesab memuru 
Başveznedar 
Veznedar 
Tahsildar 
Levazım ambar memuru 

» » » muavini 
Ambar tevzi memuru 

Aded 

1 
1 
1 

Ücret 

600 
350 
250 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
65 
50 
55 
55 
50 

6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

170 
80 
70 
60 
45 
35 
30 

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

300 
200 
120 
100 
70 
40 
120 
80 
160 
100 
80 
110 
85 
45 

18 
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Vazifesi 

Müfettişler 
Başmüfettiş 
Gümrük müfettişi 

Yükletme ve boşaltma müdürlüğü 
Müdür 
Boşaltma şefi 
Yükletme şefi 
Manifesto başmemunı 

» memuru 
» kâtibi 

Yükletme tahakkuk memuru 
» kâtibi 

Puvaııtör 

Aded 

1 
1 

2 
M 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 

Ücret 

300 
170 

300 
140 
110 
100 
90 
60 
95 
55 

100 
» 
» 
» 
» 

Amele kâtibi 
Su memuru 
İşletme başlostromosu 

» lostromosu 
» » muavini 

Salapurya lostromosu 
Salapuryacı 
Sandalcı 
Makinist 
Oamaltı tuz memuru 

» iskele çavuşu 
» tuz mavnacısı 
» » » 

Römorkör kaptanı 
» » 
» » 

Motor kaptanı 
» » 
» » 
» » 

'Römörkür çarkçıları 
» » 
» ateşçisi 
» » 
» tayfası 
» » 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
6 
9 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
5 
5 

300 
14Ö 
110 
100 
90 
60 
95 
55 

100 
90 
80 
70 
60 
80 
70 

125 
100 
50 
65 
30 
45 
75 

100 
55 
45 
35 

100 
90 
70 
95 
85 
70 
90 
90 
70 
45 
40 
40 
35 
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Vazifesi 

Bekçibaşı 
Bekçi 

» 
» 

Aded 

1 
2 
3 
10 

Ücret 

55 
45 
35 
30 

Daire ve levazım memurluğu 
Memur 
Kaloriferci 
Daire bekçisi 
Odacı 

» 

110 

1 
1 
1 
3 
1 

100 
50 
50 
40 
35 

Karşıyaka yolcu .vapurlarının işletme işleri 
tşletme âmiri ve güverte enşpektörü 
Makina enşpektörü ' 

» » muavini ve kazan mütehassısı 
İskeleler tamirat ustabaşısı 
Bilet basma memuru 
Kontrol başmemuru 

» memuru 
» » 

îskele başmemuru 
» » 
» » 
» » 

Bilet memuru 
» » 
» » 

Kapı memuru 
tskele bekçisi 
Çımacı 
Vapur kaptanı 

muavini 

çarkçısı 

Makina lostromosu 
Güverte » 
Ateşçi 

» 
Kömürcü 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
8 
2 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
5 
5 
7 
2 
3 

170 
185 
110 
110 
60 
85 
50 
40 
95 
85 
75 
65 
55 
50 
45 
45 
45 
30 
100 
70 
95 
85 
70 
55 
50 
45 
40 
35 
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Vazifesi 

Fundacı 
ITenerei 
işaretçi 
Sandalcı 

Çımacı 

Liman işleri 

Aded 

Tayfa 

1 

Bıhtım işleri 
Bıhtım resmi tahsil memuru 

» » tahakkuk » 
» » » » 
» » » » 

4 
10 

83 

1 
1 
1 
2 

Tramvay işleri 
İşletme âmiri 
Hareket memuru 

t > e « 
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S. Sayısı: 219 
Tuz fiatı hakkında kanun lâyihası ve gümrük ve inhisarlar 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/237) 

T.C. 
Başvekâlet 27 -V- 1935 

Kararlar müdürlüğü. 
Sayı: 6\1719 

B. M. M. Yüksek Repliğine 

Tuzun kanunî fiatının üç kuruşa indirilmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 28-V-935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur-

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 
Halkın zarurî ihtiyaçları arasında bulunan ve davar ve hayvaların gıdası için de ayni dere

cede zarurî bir ihtiyaç teşkil etmesi hasebile köylüyü yakından alâkadar eden tuzun fiatının 
indirilmesi köylünün maişetini tehvin ve davar ve hayvanların beslenmesini teshil edecek 
mahiytte görüldüğünden tuzun kanunî fiatının altı kanıştan üç kuruşa indirilmesi muvafık 
görülmüştür. 

1518 numaralı kanunun 4 üncü maddesi mucibince ecnebi memleketlere ihraç olunan 
balık peynir zeytin için sarf edildiği tahakkuk edecek tuzun beher kilosu için kanunî fiat üzerinden 
5 kuruş prim verilmekte olması hasebile kanunî fiat üç kuruşa indirildikten sonra primin de 
5 kuruş olarak ipkası mümkün olamıyacağından bu primin de iki kuruşa indirilmesi zarurî 
bulunmuş ve lâyiha bu maksatla tanzim edilmişdir, 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
O. t. encümeni 29-V-İ935 

» K- N 12 
Esas M 11237 

Yüksek Başkanlığa 
Tuzun kanunî fiatının 3 kuruşa indirilmesi 

hakkında maliye bakanlığınca hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 28-V-1935 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulmasına karar 
verilen ve 6/1719 sayılı tezkere ile gönderilip 
encümenimize verilen kanun lâyihası Oümrük 

ve İnhisarlar bakanı da hazır olduğu halde 
29-V-1935 tarihli toplantımızda okundu ve 
gereği konuşuldu: 

Tuz Katının 6 kuruştan 3 kuruşa indiril
mesi hakanda Hükümetin mazbatasmdaki mu-

Jcib sebe&ler encûmenimlzce de muvafık gö-



rülmüştür. 
Birinci madde, encümenimizce ilâve edilen 

muvakkat madde hükmünün icabına göre tas
hih edilmiştir 

15 haziran 1935- tarihinden önce ihraç 
edilen tuzlu maddelerin tuz fiatian 6 kuruş 
olacağına göre bu tarihten önce ihraç edilen
lerin primleri eskisi gibi 5 kuruş üzerinden 
verilmesi ve bu tarihten sonra ihraç edilecek
lerin primlerini 2 kuruşa indirilmesi muvafık 
görülmüş ve ikinci madde ona göre tadil edil
miştir. 

Ticarî icnblara göre dış piyasalarında sa
tılacak tuzlarla kaçakçılığın önüne geçmek 
için hududlardaki tuzla ve ambarlarda satıla
cak tuzların fiatlarını indirmek salâhiyetinin 
Gümrük ve İnhisarlar vekâletine verilmesi 
encümenimizce muvafık görülerek üçüncü 

madde ilâve olunmuştur. 
İnhisarlar idaresinde cari hesab tutan 

tuz satıcılarının kanunun neşri tarihinde elle
rinde bulunan 6 kuruş fiath tuzun da 3 kuru
şa indirilmesini temin ederek zarardan kurta
rılmaları maksadile muvakkat maddenin ilâ
vesi münasib görülmüştür. 

Genel Heyetin iyi görüşüne konmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

j . ve İn. E. Baş. 
Çorum 
/. Eker 

Aza 
Sinob 

ti. Orucoğlu 
Aza 
Bolu 

Dr. E. C. Suda 

M. M. Kâtib 
Kocaeli Eskişehir 

Ali Dikmen ist. Özdamar 
Aza Aza 

Aydın Antalya 
N. Göktepe Nutnan 

Aza Aza 
Samsun Samsun 
/. Mete Güneş Doğdu 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Karar No. 47 

Esas No. J/237 
Yüksek Reisliğe 

29 - V - 1935 

Tuzun kanunî fiatıııın 3 kuruşa indirilmesi 
hakkında Gümrük ve İnhisarlar vekâletince 
teklif olunub İcra Vekilleri Heyetinin 28-V-935 
tarihli toplantısında Büyük Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun lâyihası Gümrük ve İn
hisarlar encümenince görüldükten sonra Encü
menimize verilmekle Gümrük ve İnhisarlar 
bakanı da hazır olduğu halde konuşuldu. 

Encümenimiz verilen izahatı dinlemiş ve 
kanunun tedvinini takdirle karşılamış, yalnız 
meriyet tarihini 1 haziran 1935 olarak tadil 

ile lâyihayı aynen kabul etmiştir. 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Rs. M. M. Kâ. 
Gümüşane İsparta Çankırı 
fi. F. Ataç Kamâl Ünal M. Önsay 

Aza Aza Aza 
Bursa Çankırı Gümüşane 

Dr. Ga. Kahraman S. Ç'ölgeçen Ş. Öndersev 
Aza Aza 
İzmir Kayseri 

K Dursun A. fi. Arga 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 30-V-1935 

Mazbata M 89 
Esas .¥' İl237 

Yüksek Reisliğe 

Tuzun kanunî fiatının 6 kuruşan üç kuruşa 
indirilmesine dair olub Başvekâletin 27-V-Q35 
tarih ve 6/1719 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Gümrük ve 
İnhisarlar ve Maliye Encümenleri mazbatala-
rile birlikte Encümenimize verilmiş olmakla 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Rana Tarhan 
bulunduğu halde okundu ve kunuşuldu. 

Hükümet teklifinin istinat ettiği esbabı 
mucibe bilhassa halkın zarurî ihtiyaçlarının 
ucuzlatılması ve davarların beslenmesinin ko
laylaştırılması gibi mühim gayelere müstenit 
olmak itibarile Encümenimizce memnuniyetle 
karşılanmış ve kanunun heyeti umumiyesi 
esas itibarile isabetli görülmüştür. 

Hükümetin de muvafakatile Gümrük ve 
İnhisarlar Encümenince tadilen hazırlanan 
metin encümenimizce esas tutularak birinci 
madde de gösterilen fiatın tuzla fiatı olduğu 
bu hükmün atfolunduğu kanun delâletile anla
şılmakta olduğundan aynen kabul edilmiştir. 
İkinci madde hükmünü tavzih eden bir deği
şiklik yapılmış ve üçüncü madde aynen kabul 

edilmiştir. Muvakkat madde de yazılı hesabı 
cari ) tabirinin bir iltibasa mahal kalmamak 
üzere tavzih edildiği gibi tuz fiatı farkına 
mukabil bu madde de gösterilen satıcılara 
verilecek tuz formülü de daha vazih olarak 
yeniden yazılmıştır. Dördüncü madde de ka
nunun i haziran 1935 den meri olacağı ya
zılmış beşinci made aynen kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile U-
mumî Heyetin tasvibine konmak, üzere Vüksek 
Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Ş. Özkan M. Unsal Sırrı Day 
Kâ. 

İstanbul Bİlıkesir Bayazıt 
F. Öymen E. Adakan İhsan 7> 

Çorum Çorum İsf"oul 

E. S. Akpröl M. Cantekiıı b' Uras 

İzmir Muş S l v a s 

( S, Sayısı ; 219 ) 



— 4 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tuz fiatı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye tuzlalarında tuzun 
kilosu üç kuruşa satılır. 

MADDE 2 — 1518 numaralı kanunun dör
düncü maddesi mucibince kanunî fiyat üze
rinden verilmekte olan beş kuruş prim iki 
kuruşa indiril m işdir. 

MADDE 3 — 3 mart 
575 numaralı kanunun 
hükmü kaldırılmıştır, 

1341 tarihli ve 
ikinci maddesi 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİ RİŞİ 

Tuz fiatı hakkında kanun lâyihası 

Madde ı — 575 sayılı kanunun 2 nci 
maddesine göre kilosu altı kuruş olan tuzun 
fiatı 15 haziran 1935 tarihinden itibaren 3 
kuruşa indirilmiştir, 

Madde 2 — 2101 sayılı kanuna göre ve
rilmekte olan 5 kuruş prim 2 kuruşa indiril
miştir. Ancak 15 haziran 1935 tarihinden 
önce gümrükten çıkarılmış maddelerin primi 
5 kuruş üzerinden verilir. 

Madde 3 — Dış piyasalarda satılacak tuz
larla kaçakçılığın önüne geçmek için hudud-
lardaki tuzla ve ambarlarda satılacak tuzların 
fiatlannı indirmeğe Gümrük ve İnhisarlar 
vekilliği salahiyetlidir. 

Muvakkat madde —. İnhisarlar idaresile 
cari hesab tufan tuz satıcıları birinci maddede 
yazılı günden 48 saat evveline kadar ellerinde 
bulunan tuzun miktarını bir beyanname ile 
inhisarlar idaresine bildirileceklerdir. 

Bu miktar inhisarlar idaresince tevsik edil
dikten sonra işbu tuz satıcılarına beher kilo 
tuz için bir kilo tuz parasız verilecektir. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran i 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Gümrük ve İnhisarlar vekilleri memurdur. 

2 8 - V - 1935 
Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Ha. V.V. MaLV. 
$. Kaya V* MraU 

Na. V. -îk.V-
A. Çetinkaya Celâl Boyar 

G.I .V . Zr.V. 
Bana Tarkan 

Bş. V. 
/. înönü 
Da.V. 
Ş. Kaya 
M1V. 

Ab. özmen 
S. t M. V. 

Pr, K. Saydam 

Madde 4 — İşbu kanun 
.muteberdir. 

neşri tarihinden 

Mi#dde 5 — İşbu kanunun hükümlerini 
eder. Gümrük ve İnhisarlar vekilleri icra 
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MALİYE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİRİŞİ 

Tuz fiatı hakkında kanun lâyihası 
Madde i — Gümrük ve İnhisar encüme

ninin tadili aynen 

Madde 2 — Gümrük ve İnhisarlar encü-
menninin tadili aynen 

Madde 3 — Gümrük ve. İnhisarlar encü
meninin tadili aynen 

% 
İS-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİRİŞİ 

Tuz fiatı hakkında kanun lâyihası 
Madde l — Gümrük ve İnhisarlar encü

meninin maddesi aynen 

Madde 2 — 2101 sayılı kanuna göre ve
rilmekte olan beş kuruş prim iki kuruşa indi
rilmiştir. Ancak 15 haziran 1935 tarihinden 
Önce Gümrükten çıkarılmış ve çıkarılacak 
olan maddelerin primi beş kuruş üzerinden 
verilir. 

Madde 3 — Gümrük ve İnhisarlar encü
meninin maddesi aynen 

Muvakkat madde — İnhisarlar idaresine 
satışları hakkında hesab vermek mükellefiye
tinde bulunan ( cari hesab tutan ) tuz satıcıları 
birinci maddede yazılı günden kırk sekiz saat 
evveline kadar ellerinde bulunan tuzun mik* 
tarım beyanname ile İnhisarlar idaresine bil-
direcklerdir. Bu miktarlar İnhisarlar idaresince 
tevsik edildikten sonra işbu tuz satıcılarına 
tevsik edilen beher kilo tuzun üç kuruştan 
hesab edilecek fiat farkına mukabil tuzlalarda 
üç kuruştan ve ambarlarda 15 hazirandan iti
baren tesbit edilecek satış fiatları üzerinden 

faynen tuz verilir. 

Madde 4 — Bu kanun 1 haziran 1935 
^tarihinden muteberdir. 

Madde 5 — Bu kanunun hükümlerin icra-j 
va Maliye, Gümrük ve İnhisarlarJ vekilleri 
memurdur. 

» t ^ « f r ı I • 
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Madde 4 — Bu kanun 1 haziran 1935 
tarihinden muteberdir. 

Madde 5 — Gümrük ve İnhisarlar encü
meninin tadili aynen 
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S. Sayısı: 147 
2580 sayılı kânun hükmüne göre Sümer bank sermayesine 
yatırılacak 2 200 000 lira ile İzmir ve Samsun belediyelerine 
kefaletten ötürü ödenmesi lâzım gelen 584 045 liranın 1934 
yılı bütçesinden mahsubu hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası (1/150) 

T. e. 
Başvekâlet 27-IV-1935 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6J1177 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

2580 sayılı kanun hükmüne göre Sümerbank sermayesine verilecek 2 200 000 lira ile 
İzmir ve Samsun belediyesine kefaletten ötürü ödenmesi lâzımgelen 584,045 liranın 1934 
malî yılı bütçesinden mahsubu hakkında Maliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 22-1V-935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe lâyihası •- • 

Sümer bank sermayesine 42 000 000 milyon lira ilâvesine dair olan 2580 numaralı kanunun 
Verdiği mezuniyet üzerine mezkûr banka ile yapılan mutabakat veçhile bu sene bankaya 2 200 000 
liranın tediyesi takarrür etmiştir. 

Kanunun 3 ncü maddesinin A fıkrası mucibince işbu meblâğ uzun vadeli avans ve kredi şek
linde ve fevkalâde bir membadan temin edilemeyib Hazine mevcudundan tesviye edilmiş olduğun
dan, bunun 1934 senesinde bütçeye mahsubu, ve Samsun ve izmir belediyelerinin hususî kanun
ları mucibince vadeleri geldiği halde ödeyemedikleri taksit bedellerinin 2618 numaralı kanunun 
bi/inci maddesi mucibince Maliyece Ödenmesi muktazi bulunduğundan bankalara kezalik Hazine 
mevcudundan ödenecek olan paraların mahsubunu teminen düyunu umumiye bütçesinde yeniden 
açılan 223 ncü fasla 289 812 lirası İzmir ve 294 233 lirası da Samsun belediyesinin istikraz taksit
lerinin itfasına tahsis olunmak üzere ceman 584 045 liranın kezalik fevkalâde tahsisat olarak ek
lenmesi için ilişik kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. S. M. M. 
Bütçe encümeni 29 -V - 1935 

Karar No. 85 
Esas No. 1/150 

Yüksek Reisliğe 

2580 sayılı kanım hükmüne göre Sümer bank 
sermayesine verilecek 2 200 OOO lira ile îzmir ve 
Samsun belediyesine kefaletten dolayı ödenme
si lâzımgelen 584 045 liranın 1934 malî yılı büt
çesinden mahsubuna dair olub Başvekâletin 
27 nisan 1935 tarih ve 6/1177 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası encüme
nimize verilmiş olmakla Maliye vekâleti müs
teşarı Faik Baysal bulunduğu halde okundu ve 
konuşuldu; 

Sümer bank 'sermayesin*; 42 000 000 lira ilâ
vesine dair olan 2580 sayılı kanunun verdiği me
zuniyete istinaden 1934 malî yılı içinde mezkûr 
bankaya verilmesi iktiza eden 2 200 000 liranın 
tediyesini temin için hazırlandığı anlaşılan bu 
lâyihanın birinci maddesi eııeümenimizce de mu
vafık bulunmuştur. îzmir ve Samsun beledi
yelerince aktedilib vadelerinin hitamında öden
memiş ve kefaletten dolayı Hazinece ödenmesi 
lâzımgelmiş olan ceman 584 045 liranın mahsu
buna dair olan ikinci maddeye gelince; mezkûr 
istikrazların vadesi gelmiş ve Hazinece ödenmiş 

taksitlerile henüz vadesi gelmemiş olan taksit
lerin yeni bir esasa göre tediyesinin temini için 
Hükümetçe yeni bir kanun lâyihasının teklif 
edilmek üzere olduğu alman izahattan anlaşıl
makla ikinci madde hükmünün bu lâyiha ile be
raber müzakeresi muvafık görülerek ikinci mad
denin lâyihadan çıkarılmasına karar verilmiştir. 
Buna göre hazırlanan lâyiha Umumî Heyetin tas
vibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis Reis V. 
.Burdur İsparta 

M. Şeref Özkan Müherrem Unsal 
M. M. Kâtib 

Trabzon İstanbul Bayazıd 
Strn Bay F. öymen thsan Tav 

Çorum Çorum istanbul 
E.SabriAkgöl M.Cantekin S.TJraz 

izmir izmir Mardin 
K. înanç H. Çakır E. Erten 

Muş Sivas 
Ş. Çiloğlu Remzi Çiner 

(8 . Sayısı: MI) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2580 sayılı kanunun hükmime göre Sü
mer bank sermayesine yatırılacak 
2 200 O'OO Ura ile îzmir ve Samsun bele
diyelerine kefaletten ötürü ödenmesi lâ-
zımgelen 584 045 liranın 1934 malî yılı 
bütçesinden mahsubu hakkında kamın 

lâyihası 
MADDE 1 — Sümer bank sermayesine 

42 000 000 lira ilâvesine dair olan 2580 numa
ralı kanun mucibince 1934 senesinde Maliye ve
kâletince bankaya tediye edilen ve edilecek olan 
paranm mahsubu için 1934 malî yılı Düyunu 
umumiye bütçesinde (2580 numaralı kanun mu
cibince Sümer banka verilecek taksit) namile 
yeniden açılan 222 numaralı fasla 2 200 000 li
ra fevkalâde tahsisat olarak konmuştur. 

MADDE 2 — izmir ve Samsun belediyelerince 
akdedilib vadelerinin hululünde ödenmemiş ve 
kefaletten dolayı Hazinece ödenmesi lâzmıgelmiş 
olan istikraz taksitlerinin mahsubu için 2618 
numaralı kanunun birinci maddesi mucibince 
1934 malî yılı Düyunu umumiye bütçesinde 
(Kefalet sebebile ödenecek borçlar) adile yeni
den açılan 223 ncü fasla 584 045 lira fevkalâde 
tahsisat konulmuştur. 

MADDE 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

22 - IV-1935 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

/ . İnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya F. AğraU 
Mf. V. ' Na. V. Ik. V. 

Ab. özmen A. Çetinkaya G. Bay ar 
S. î. M. V. G. î. V. 

Dr. U. Saydam Rana Tarhan 
ZT. V. 

Muhlis Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

1934 malî yılı Düyunu umumiye bütçe
sine fevkalâde olarak 2 200 000 lira tah

sisat verilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Sümer bank sermayesine 
42 000 000 lira ilâvesine dair olan 2580 sayılı 
kanun mucibince 1934 senesinde Maliye vekâ
letince bankaya tediye edilen ve edilecek olan 
paranm mahsubu için 1934 malî yılı Düyunu 
umumiye bütçesinde (2580 sayılı kanun muci
bince Sümer banka verilecek taksit) adile yeni
den açılan 222 nci fasla 2 200 000 lira fevkalâ
de tahsisat olarak konmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun 30 mayıs 1935 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

\><*<i 
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S. Sayısı: 148 
Küçük Yozgad barut ve Silâhdarağa fişek fabrikaları müs
tahdemlerinin Askerî fabrikalar umum müdürlüğü kadro
suna ilâvesine dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/234) 

26-V-1935 

Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Küçükyozgad barut ve Silâhtarağa fişek fabrikaları müstahdemlerinin Askerî fabrikalar urcuo 

müdürlüğü kadrosuna ilâvesi hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 23 - V - 1935 de Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunul
muştur. 

Başvekil 
~i t. înanü 

Esbabı mucibe lâyihası 

2441 numaralı kanun ve 2/956 numaralı kararname ile Küçük Yozgad barut fabrikasile Silâh
tarağa fişek fabrikası Askerî fabrikalar umum müdürlüğü emrine tahsisatları ile beraber devre
dilmiştir . . , 

Bu fabrikaların müstahdemin ücretleri tahsisatını teşkil eden 2/1 ve 2/2 tertiplerinden muha-
sebei umumiye kanununun 43 ncü maddesi mucibince Hazinece iradı lâzımgelen tevkif atı kanuni-
yelerinin mahsubundan ve 2713 numaralı kanunla da mezkûr tertiplerden Millî Müdafaa kara büt
çesine ceman (30 000) liranın münakalesi yapılmış olmasından naşi bu tertiplerden kalan bakiye 
mezkûr iki fabrikanın mayıs 1935 ücretlerini tediyeye kâfi gelmediği arî>laşdmıştır. Bu üeuratın tedi
yesinin temini için bahsi geçen tertiblere bütçenin diğer tertiblerinden münakale icrasına da mu
hasebe! umumiye kanununun 57 nci maddesi mâni teşkil etmektedir. 

Müdüriyeti umumiye müstahdemini daime kadrosu ile Küçük Yozgad barut ve Silâhtarağa fişek 
fabrikaları müstahdemleri arasında kanunen ve hukukan hiç bir fark olmayıb bunların ücretleri
ne muhassas tertib numaralarının başka, başka oluşu bu fabrikaların 2441 numaralı kanunla dev
rinden mümbais bir keyfiyet olmakla beraber esasen 1935 senesi için kabul edilecek bütçe ve kad
roda bu iki fabrikanın müstahdemini daimesi müdüriyeti umumiyenin umumî kadrosu ile tevhid 
edilmiş ve müdüriyeti umumiyenin 883 ncü müstahdemini daime tertibine mevzu bakıyei tahsisat 
bu iki fabrika müstahdemininin mayıs 1935 ücretlerinin tediyesine müsaid bulunmuş olduğundan 
balâda tadad edilen esbab ve zarurete mebni mezkûr fabrikalar müstahdemin kadrosunun müdüri
yeti umumiye esas kadrosuna ithaline ve bu suretle mayıs 1935 ücretlerinin 883 ncü müstahdemini 
daime tertibinden verilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1621 

Büyük 



— 2 — 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 36 
Esas No. 1/234 

29 -V - 1935 

Yüksek Reisliğe 

Küçük Yozgad barut ve SilâJıtarağa fişek 
fabrikaları müstahdemlerihin Askerî fabrikalar 
Umum müdürlüğü kadrosuna ilâvesine dair olub 
Başvekâletin 26 - V - 1935 tarih ve 6/1621 sayı
lı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihası encümenimize verilmiş olmakla okundu ve 
konuşuldu. 

Bu bapta dermeyan olunan esbabı mucibe 
encümenimizoe yerinde görülerek teklif edilen 
kanun lâyihası olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Reis 

Burdur 
M. Şeref Özkan 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı Bay 
Balıkesir 

ta. Adakan 
Çorum 

E. Sabri Akgöl 
îzimir 

R. V. 
İsparta 

Mükerrem Ünsal 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 

Bayazıd • 
îhsan Tav 

İstanbul İzmir 
S. TJraz K. înaç 

Muş Sivas 
Umumî heyetin tasvibine konmak üzere JJ, Çakır Ş. Çiloğlu Bemzi Çiner 

HÜKttîMETİN" TEKLİFİ 

Küçük Yozgad barut ve Süâhtamğa fişek fab
rikalarımüstahdemininin Askerî fabrikalar vmıum 

mlüdürlüğü esas kadrosuna ilâve edilmesi 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2441 numaralı kanunla inhi
sarlar idaresinden Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğüne devrolunan Küçük Yozgad barut ve 
Silâhtarağa fişek fabrikaları müstahdemininin 
kadroları Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
esas kadrosu meyanma ithal edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu fabrikalar müstahdemini
nin mayıs 1935 ücretleri Askerî fabrikalar umum 
müdürlüğünün 1934 senesi bütçesinin 883 ncü 
müstahdemler ücreti faslından tesviye edilir. 

MADDE 3 — Bu kanun 30 mayıs 1935 tari

hinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Milli Mü

dafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 
23 - V - 1935 

Bş. V. 
t. İnönü 

Da, V. 
Ş. Kaya 

m.v, Ab. özmen 
•S. î. M. V. 

Dr. B. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na, V. 
A. Çetinkaya 

G. î . V. 
Rana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralt 

Ik. V 
C. Bay ar 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

..„>.. >>-a^{ 
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S. Sayısı: 144 
Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası hakkındaki kanunun 
2315 sayılı kanunla değiştirilen 40 ncı maddesinin tadiline 

dair kanun lâyihası ve Iktisad, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/183) 

13-V-1935 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Tüıkiye Cümkuriyeti Merkez bankası hakkındaki l ] haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı 
kanunun 18-VI-933 tarih ve 2315 sayılı kanunla tadil edilmiş olan 40 inci maddesinin yeniden 
d« ğiştirilmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 8-V-935 te 
Yükstk Meclise arzı kararlaştırılan kanun rlâyihası esbabı mucibesile birlikde sunulmuşdur. 

Eaşvekil 
/. İne nü 

Esbabı mucibe 

Cumhuriyet" merkez bankası Heyeti umumiyesrıin 28 nisan 1935 tarihinde fevkalâde olarak top
lantısında nizamnamei esasisinin 13 ve 32 nci maddelerinde bazı tadilât icrası- kararlaştırılmış 
olduğundan bunların hüküm ifade edebilmesi için mezkûr bankaya aiol 1715 numaralı kanunun 
muaddel kırkıncı maddesinin yeniden tadili lâzımgelmektedir. 

Mevzubahs kırkıncı maddede bankanın Devlet, vilâyet ve belediyelerin borsada kote edilmiş tah
villerine mukabil azami yüzde seksen nisbetinde ve diğer kote edilmiş olan sağlam tahviller mu
kabilinde % 70 nisbetinde ve üç ay vade ile bankalara avans verilebileceği ve bu muamelelere 
Hazinenin evrakı naktiyeden raütevcllid borcuna mahsub edilecek mebaliğin beş milyon liraya 
baliğ olduğu tarihten itibaren başlayabileceği ve bu avanslar mukabilinde yapabileceği emisyon 
miktarının Hazine borcuna mahsub edilmiş mebaliğin yüzde ellisini tecavüz edemiyeceği muhar
rer olub bu defa fevkalâde olarak toplanan Heyeti umumiyede bankanın Hazine ile olan müna-
sebatını bir az daha genişletmesi şayanı arzu görülerek bankalara verilmekte olan avansın; va
de ve faiz nisbeti Hazine ile Banka meclisi idaresi arasında kararlaştırılmak suretile doğrudan 
doğruya Hazineye de verilmesi ve bu muameleler münasebetile, yapabileceği emisyonun Hazine bor
cuna mahsub edilmiş mebaliğin mecmuunu tecavüz etmemek kay dile tesbiti takarrür ettirilmiştir. 

Bankanın Hazine ile olan münasebatmı inkişaf ettirmek yolunda Heyeti umumiyece ittihaz 
edilmiş olan bu kararın meri olabilmesi için mevzubahs kırkmcı maddenin bu salâhiyeti temin ede
cek surette tadili muktazi görülmüş ve merbut kanun lâyihası bu sebeble tanzim edilmiştir. 

T.C.. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: û/1435 



îktısad encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Îktısad encümeni 21 -V -1935 
Karar No. 31 
Esas No. 1/183 

Yüksek Başkanlığa. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası hakkın
daki 1715 saydı kanunun S - VI -1933 tarih ve 
2315 saydı kanunla değiştirilmiş olan 40 ncı 
maddesinin yeniden değiştirilmesi hakkında 
Maliye bakanlığınca hazırlamb îcra Vekilleri 
H ey etinin 8 - V -1935 toplantısında Kamutaya 
sunulmasına karar verilen kanun lâyihası encü
menimize verilmekle Maliye bakanlığı Nakid iş
leri müdürü hazır olduğu halde okundu ve gö
rüşüldü: 

Lâyihanın esbabı mtıcibesinde yazıldığı üze
re Cumhuriyet merkez bankasının son heyeti 
umumiye toplantısında nizamnamelerinin 13 
ncü ve 32 ncı maddelerinde yapdan değişikliğin 
hüküm ifade etmesi iyin Hükümetçe banka ka
nununun 2315 «aydı kanımla değiştirilen 40 
ncı maddesinin tadiline lüzum görülmüş ve bu 
lâyiha. Yüksek Meclise sunulmuştur. 

Değiştirilmesi istenen maddenin birinci fık
rası eski maddede aynen bulunmakta idi. ikin
ci fıkra Maliye ile banka arasında kararlaştırı
lacak şartlar dahilinde ve 1934 senesi nihayeti
ne kadar itfa edilen yüzde bir faizli Hazine bo-
nolarmm yüzde sekseni nisbetinde doğrudan 
doğruya Hazineye avans verebilmek salâhiyeti
ne dair hükmü ihtiva etmektedir. Meselenin 
banka Umumî heyetince tetkik ve kabul edildi
ğine ve muayyen bir had ile tahdid olunduğuna 
göre bankanın Hazine ile olan münasebeti diğer 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 

Karan No. 41 
Esas No. 1/183 

Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası hak
kındaki 11 haziran 1930 tarih ve 17.15 sayılı ka-

n- müessesatın tavassutuna hacet kalmadan yapa-
ve bilmek hususunda almak istediği bu salâhiyet 
cı memleketteki umumî tedavül vaziyetinde husu-
la le getireceği elestikiyet ve genişlik noktasından 
ri encümenimizee de kabule şayan görülmüştür. 
m Son frkra bu muameleler mukabilinde ban-
ü- kanın yapabileceği emisyon miktarına dair olub 
ş- bundan evvelki maddede bu emisyonun Hazine 
o- borcuna mahsnb edilmiş mebaliğin yüzde ellisi

ni geçmeyeceği yazdı iken bu defa tamamınr 
e- geçmeyeceği kaydi konmaktadır. Meseleyi mu
ti talea eden encümenimiz yukarıda da izah ettiği-
.3 m iz veçhile memleketin umumî tedavül va:ziye-
n tini tanzim noktasından bankanın piyasa ihti-
ı- y açlarına göre bu emisyon salâhiyetini Hazine 
-0 borcuna mahsnb edilmiş mebaliğin tamamı de-
u recesinde kullanmasında bir mahzur görmemiştir. 

Bu mütalealara binaen encümenimiz maddeyi 
o aynen kabul etmiştir. Yüksek Reisliğe sunulur. 
1_ Ik. En. Rs. M. M. Kâtib 
]' Tekirdağ Giresun Niğde 
l" Ş. Kesebir t. Sabuncu Dr. R. F. Talay 

Afyon K. Aydın P]skişehir 
• Bere K. Türker N. Topcoğlu E. Sazak 
T) Gazi An.teb Gümüşane Muş 
i_ R. Güreş FJdib Servet Tor Ş. Ataman 
a Samsun Zonguldak Zonguldak 
sr • A. Tunah II. Karabacak R. özdemir 

nunun 18 - VI -1933 tarih ve 2315 sayılı kanunla 
tadil edilmiş olan 40 ncı maddesinin yeniden de-

Malıye encümeni mazbatası 

27 - V - 1935 

Yüksek Reisliğe 

( S. 'Sayısı : 144) 
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ğiştirilmesi hakkında Maliye vekâletince hazır-
lanıb Başvekâletin 13 - V -1935 tarih ve 6/1435 
sayılı tezkeresile Büyük Meclise sunulan kanun 
lâyihası encümenimize verilmekle Maliye müs
teşarı da hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Encümenimiz verilen izahatı dinlemiş ve lâ
yihanın tanzimindeki mucib sebepleri varid gö
rerek ufak ibare tadili ile lâyihayı aynen kabul 
etmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. Reisi 

Gümüşane 
H. F. Ataç 

Ankara 
M. Ayaşlı 
Diyarbekir 

Zülfü Tigrel 
Mal&tya 

M. Nedim Zdbcı 

M. M. 
İsparta 

Kamâl Ünal 
Aydın 
Adnan 

Kars 
ö. Kunt ay 

Kâtib 
Çankırı 

M. önsay 
Diyarbekir 

Huriye öniz 
Kayseri 

A. H. Arga 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 81 
Esas No. 1/183 

28 -V - 1935 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyet merkez bankası hak
kındaki 11 haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı ka
nunun 12 - VI -1933 tarih ve 2315 sayılı kanun
la değiştirilmiş olan 40 ncı maddesinin yeniden 
değiştirilmesine dair olub Başvekâletin 13 ma
yıs 1935 tarih ve 6/1435 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası İktısad ve 
Maliye encümenlerinin mazbatalarile birlikte 
encümenimize verilmiş olmakla Maliye vekâleti 
müsteşarı Faik Baysal bulunduğu halde okun
du ve konuşuldu: 

Bu bapta alınan izahat üzerine kanun lâyi
hası Maliye encümeni tarafından hazırlanan şe
kil dairesinde encümenimizce de kabul edil
miştir. 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Reis 

Burdur 
M. Şeref ö 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı Bay 
Bayazıd 

İhsan Tav 
Gümüşane 

D. Sakarya 
İzmir 

K. İnanç 
Manisa 

T. Türkoğlu 
Sivas 

Reis V . 
İsparta 

skan Mükerrem Unsal 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 

Çorum 
M. Cantekin 

İstanbul 

Umumî Heyetin tasvibine konmak üzere Ttem>Zİ Çİner 

S. Uraz 
Malatya 

M. öker 
Mardin 

JR. Erten 
Yozgad 

S. İÇÖZ 

Balıkesir 
E. Adakan 
Diyarbekir 
R. Bekit 

İzmir 
H. Çakır 

Malatya 
O. Taner 

Muş 
Ş. Çüoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası 
hakkındaki 11 haziran 1930 tarih ve 17İn 
numaralı kanunim. 18 - Yi - 1933 tarih 
ve 2315 numaralı kanunla tadil edilmiş 
olan 40 net maddesinin 'yeniden tadiline 

dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — 11 haziran 1930 tarih ve 1715 

numaralı Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası 
kanununun 18 - VI - 1933 tarih ve 2315 numa
ralı kanunla tadil edilmiş olan 40 nci maddesi 
aşağıdaki veçhile yeniden tadil edilmiştir: 

Banka, Devlet, vilâyet ve belediyelerin bor
sada kote tahvillerine mukabil azamî yüzde 80 
nisbetinde ve diğer kote edilmiş sağlam tahvi
lâta mukabil azamî yüzde yetmiş nisbetinde ve 
üç ay vade ile bankalara avans verebilir. 

Banka bu tahvillerle Hazine bonoları mu
kabilinde vadesi ve faiz nisbeti Hazine ile ban
ka idare Meclisi arasında takarrür ettirilmek ve 
1934 senesi nihayetine kadar itfa edilen yüzde 
bir faizli Hazine bonolarının yüzde sekseni nis
betinde olmak üzere Maliye Hazinesine de 
avans verebilir. 

Banka bu muameleler mukabilinde emisyon 
yapabilirse de bu emisyon miktarı beşinci mad
denin son fıkrasında mezkûr Hazine borcuna 
mahsub edilmiş mebaliğin mecmuunu tecavüz 
edemez. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

8 - V - 1935 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

/. İnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya F. Ağralı 
Mf. V . Na . V . I k . V. 

Ab.özmen A. Çetinkaya C. Bayar 
s. t M. v. e. î. v. 

Dr. R. Saydam, Bana Tarhan 
Zr . V . 

Muhlis Erkmen 

•m 

(S. 
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MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası 
hakkındaki 11 haziran 1930 tarih ve 
171/) numaralı kanunun 12-VT-1933 
tarih ve 2315 numaralı kanunla, tadil 
edilmiş olan 40 ncı maddesinin yeni

den tadiline dair kamın lâyihası 
MADDE 1 — 11 haziran 1930 tarih ve 1715 

numaralı Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası 
kanununun 12 - VI -1933 tarih ve 2315 numa
ralı kanunla tadil edilmiş olan 40 ncı maddesi 
aşağıdaki veçhile yeniden tadil edilmiştir: 

Banka, Devlet, vilâyet ve belediyelerin bor
sada kote tahvillerine mukabil azamî yüzde 80 
nisbetinde ve diğer kote edilmiş sağlam tahvilâ
ta mukabil azamî yüzde 70 nisbetinde ve üç ay 
vade ile bankalara avans verebilir. 

Banka bu tahvillerle Hazine bonoları muka
bilinde vadesi ve faiz nisbeti Hazine ile banka 
idare meclisi arasında tekarrür ettirilmek ve 
1934 senesi nihayetine kadar evrakı nakdiye kar
şılığı Hazine bonolarından itfa edilen miktarın 
yüzde sekseni nisbetinde olmak üzere Maliye 
Hazinesine de avans verebilir. 

Banka bu muameleler mukabilinde emisyon 
yapabilirse de bu emisyon miktarı beşinci mad
denin son fıkrasında mezkûr Hazine borcuna 
mahsub edilmiş mebaliğin mecmuunu tecavüz 
edemez. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Sayısı : 144) 



S. Sayısı: 221 
Aydın demiryollarının satın alınmasına dair olan mukavele

nin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe 
encümenleri mazbatalan ( 1/209 ) 

T. C. 
Başvekâlet ' 20 - V - 1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1539 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aydın demiryollarının satın alınmasına dair şirketle imza olunan mukavelenamenin tas
diki hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19-5- 1Q35 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 
! — Aydın demiryollarının satın alınması, Afyon-Antalya hattının inşası hakkındaki 2134 

numaralı kanun, Aydın demiryolları şirketince protesto edilmesinden doğmuştur. 
Şirket, Afyon-Antalya hattının yapılması, 6 "teşrin evvel 1906 tarihli munzam mukavelenin 

ikinci maddesi hükmüne aykırı olduğundan bahsile Hükümeti protesto etmiştir. Hükümet 
dahi, kendisinin,, bahsi geçen madde ile taahhud ettiği şeyi, sadece Afyon-Antalya hattının 
yapılması için başka bir kimseye veya şirkete imtiyaz vermemekten ibaret bulunmasına ve 
halbuki, Hükümet hattı: her hangi bir şahsa veya şirkete imtiyaz vermek suretile değil, bizzat 
kendisi yaptırmakta olduğuna göre Hükümetin hareketinde taahhüdüne aykırı hiç bir vaziyet 
bulunmadığını şirkete bildirmiştir. 

Şirket, Aydın demiryolunun Sütlaç - Eğridir mıntakası nakliyatının, Hükümetçe yapılacak 
yeni hatla Antalyaya geçeceğini düşünerek teşebbüsünden vaz geçmiş, önce tazminat istemiş, 
Hükümetin bunada yanaşmadığını görünce bu ihtilâfın hakeme verilmesini istemiştir. 

Hükümet işin tahkim usulü ile halline imtiyaz mukavele ve şartnamesi hükümlerinin 
müsaid olmadığını şirkete bildirmekle beraber bu ihtilâf mevzuunu görüşmek üzere 
bir murahhas gönderilmesini şirketten istemiştir. Şirketin gönderdiği salahiyetli murahhas 
ile 8 birinci kânun 1934 tarihinde yukarıda arzolunan esas üzerinden başlayan 
müzakere, hattın satın alınması esasına intikal etmiş ve 1 mayıs 1935 tarihi/ide intaç edilerek 
kanun projesine bağlı mukavele parafe edilmiştir. 

Şirketi, imtiyazını elinden bırakmağa sevk eden sebepleri de mütalea etmek faideli ola
caktır. 

Şirketin koyduğu sermayeye en az yüzde (6) bir gelir temini esasını taşıyan ve İzmir ile 
Ay4ın arasında bir hat yapılmasını göz önünde tutan 1856 tarihli ilk imtiyaz mukavelesini 
bir çok munzam mukaveleler takib etmiştir. Bunlardan 1888 tarihli mukavele hattın Hükü
metin teminâtı ile işlemesi esasını kaldırmış ve yalnız o zamana kadar tediye edilmemiş 
olan 650 000 İngiliz liralık bir teminat borcunu faizsiz olarak Hükümete tahmil etmiştir. 

Ayni mukavele hattın satın alma müddetini 1935 senesine ve hattın Eğirdire kadar uza-
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tılmasını taşammun eden 1906 tarihli mukavele dahi bu müddeti 1950 senesine kadar uzat
mıştır. 

Hattın satın alma bedelini 1888 tarihli mukavelenin (4-5-6) ncı ve 1Q06 tarihli mukave
lenin 5 net maddeleri göstermektedir. Bu maddelere göre Hükümetin yukarıda arzedildiği 
veçhile teminattan Şirkete borçlu bulunduğu 650 000 İngiliz lirası ile 16 haziran 1927 
tarihli itilâf name ile Hükümetçe kabul edilmiş olan tahvilât faizlerinden toplanmış olan 
borçlan da dahil olmak üzere 1935 senesi başında satın alma bedeli: 

5 216 200 İngiliz lirası olmak lâzımğeleçektir. 
Bu para da hattın tamiratına mahsus edevat ile menkul eşya ve hattın 6 aylık işletilme

sine lâzım olan levazım bedelleri dahil olmayıp bunlar için muhamminler tarafından takdir 
edilecek bedelin ayrıca Şirkete tediyesi icabetmektedir. 

Mukavelelerin satın alma bedeli olarak tesbit ettikleri yukarıki miktarın Şirketin sermayesine 
çok yakın bulunduğu göze çarpmaktadır. 

1934 senesi ilk altı aylık blânçosuna göre şirketin: 
tedavüle çıkarıb tahsil ve sarfettiği 
aksiyonlar bedeli. 1 294 340 

Tedavül* çıkarıb tahsil ve sarfettiği obligasyonlar bedeli. 3 898 862 

5 193 202 
İngiliz liralık sermayesi olduğu görülür. 

Umumî harb başlangıcına kadar şirketin, hattın işletmesinden elde ettiği safî hasılat, 
aksiyon ve obligasyonlarına muntazaman % 5 ile 7 arasında bir gelir temin etmiş, fakat 
umumî harp ve anı takib eden harb sonrası devrelerinin ihdas ettiği siyasî, iktısasî hâdise ve 
sebebler, bu hattın umumî harb başına kadar süren parlak devrini kapamış ve bundan sonra 
elde ettiği safî hasılat bir müddet obligasyonların faizini temin etmiş ve aksiyonlara pek az 
varidat verebilmiştir. 1929 senesinden sonraki senelerin safî hasılatı, obligasyonların faizine 
bile yetişmemeğe başlamış ve şirket bu faizleri ihtiyat sermayesi ile karşılamağa mecbur 
olmuştur. 

İngiliz lirası altın esasını bırakan kıymetinden % 40 derecesinde kaybetmesine rağmen 
bu fena vaziyet devam etmiş ve etmekte bulunmuştur. 

İşte şirket, bu vaziyetini göz önünde tutarak mukaveleye göre Hükümetiiı satın hakkının 
gelmesine daha on beş sene varken hattı satmağa muvafakat etmiştir. 

Şirketin bu vaziyeti karşısında Hükümeti mubayaaya sevkeden sebeb şirketin satın alma 
bedeli olarak daha ilk tekliflerinde (Mağazalarında mevcud eşyanın bedeli ayrıca tediye edil
mek üzere ) yalnız obligasyonların bedeli olan « 3 885 000 » İngiliz lirası istemesi olmuştur. 

Hükümetin borçları hariç olmak üzere mukavelelerin mubayaa için tesbit ettikleri bedele 
yakın olan bu rakam üzerinde uzun müzakere ve münakaşalar yapılmış ve bilhassa bu hattın 
satın alma taksitinin, işletmesinden elde edilecek safî hasılatı çok aşmaması İâzımgeleceği 
prensibi üzerinde ısrar edilmiş ve nihayet satın alma mukavelesinde de görüldüğü üzere 
cc Mağazada mevcud eşya ve malzeme için hiç bir bedel ödenmemek şartile » % 7,5 faize 
göre 1 825 840 İngiliz lirasına tekabül eden ve senelik taksiti 146 440 İngiliz lirasından 
ibaret olan bir rakam üzerinde mutabık kalınmıştır. 

Şirket, objigasyonlarına % 5 ve 6 raddesinde bir faiz tediye etmekte bulunmasına göre 
kabul edileli-senelik taksit, nihayet iki buçuk milyon İngiliz liralık bir sermayenin karşılığı 
demektir. 

Hükümetin şirkete ödeyeceği satın alma bedeli, hiç bir teminat ile mukayyet değildir. Bu 
itibarla bu mukavelenin Hükümete yüklettiği borç, münhasıran şeref ve itibarına dayan
maktadır. ' 

Hattın sabit tesisatı, muharrik edevatı, demirbaş eşyası, mağaza mevcudları,' hususî bina
ları ve İzmirdeki iskeleleri bugünün rayicine göre en az ( 25 000 000 ) yirmi beş milyon 
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liralık bir kıymet ifade etmekte bulunmasına göre kabul edilen mubayaat bedeli, hattın kıy 
metinden çok aşağı bulunmaktadır. 

Hattın mevcud tesisat ve malzemesinin zarurî ihtiyaçlarını nihayet bir milyon lira sarfı 
ile temin etmek mümkün olacağını son keşifler göstermektedir. 

1934 senesinden ( 115) bin İngiliz lirası safî hasılat veren bu hattın yabancı memurlara 
verdiği yüksek ücretlerle Londra masrafları da tasarruf edilince safî hasılatı 1934 senesi için 
( 135 ) bin İngiliz lirası olarak mülâhaza etmek mümkündür. Bu itibarla şimdiki halde bile 
safî hasılatı mubayaa taksitine yaklaşmış bulunan bu hattın, memleket iktisadiyatının, sanayi 
faaliyetlerinin yarattığı hareketlerle günden güne inkişaf etmekte olduğu da göz önünde tutu
larak bu hareketlerin varidat üzerinde yapacağı faideli tesirler de hesaba katılırsa kısa bir 
zamanda bu hattın safî hasılatı ile mubayaa taksitlerini Devlet demiryolları bütçesine bir 
yük olmadan ödemek mümkün olacaktır. 

Aydın demiryollarının satın alınması ile bu hat da Devlet demiryolları şebekesine bağlan
mış ve bu suretle demiryol şebeke vahdeti de meydana getirilmiş oluyor. 

Hükümetin mubayaa mukavelesile kabul, ettiği mubayaa bedelinin tediye şekillerile malî 
servisine aid hükümler, mukavelede tafsilen tesbit edilmiştir. 

Kanun projesinin birinci maddesi, Hükümetle şirket arasında imza ve teati edilmiş olan 
1 mayıs 1935 tarihli satın alma mukavelesinin tasdikini ihtiva etmekte ve ikinci maddesi de 
Hükümetin bu mukavele ile üzerine aldığı vergi ve resimlerin affedildiğini ^tazammun 
etmektedir." 

Hususî idareler, belediye, evkaf ve diğer müesseselere aid vergi ve resimler için muka
vele ile hususî bir tesviye tarzı kabul edilmiş olduğundan bunlar ikinci maddenin şümulün
den hariç tutulmuştur. 

Nafıa encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Nafıa encümeni 25-V-1935 
K. M 13 

Esas J[° 1/209 
Yüksek Başkanlığa 

Aydın demiryollarının satın alınmasına dair 
şirketle imza olunan mukavelenamenin tasdiki 
hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanıp İcra 
vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılarak Başvekâletten gönderilmiş olan ka
nun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası 
Nafıa vekâleti münakalât reisi ve hukuk müşa
viri bulunduğu halde okunub incelendi: 

Esbabı mucibe lâyihasında ̂ yazıldığı ve an
laşıldığı gibi memleketin demiryollarının 
ulusallaştırılmasımn son adımlarından biri 
olan bu satın almayı encümenimiz takdirlerle 
karşıladı. Satın alma şartlarını ve bedellerini 
çok beğendi. Ancak mukavelenamenin tatbiki 
için şirket;"hissedarlarına tahvilât hâmillerinin 
umumî 'if heyeti* tarafından tasdiki şarttır. Bu 
tasdik keyfiyetinin haziranın 20 sinden evvel 

olmayacağı da anlaşıldığından mukavelename
nin Meclisçe tasdikinin hissedarlar ve hâmiller 
tarafından tasdikına şart kılınması muvafık 
görülmüştür. Birinci maddedeki tasdik kelimesi 
( parafe ) kelimesile değiştirilmiş ve mezkûr 
madde yeniden yazılmıştır. 

İkinci maddedeki hükümlerin yapılması 
birinci maddenin yapılmış olmasına bağlı oldu
ğundan bu maddenin başına (birinci maddeye) 
kelimesi konulmuştur. Böylece yeniden yazılan 
kanun lâyihası Bütçe encümenine gönderilmek 
üzere Yüksek katınıza sunuldu. 

Na. E. R. - M. M. Kâ. 
Erzurum Erzincan Manisa 

Eteni Tuncel A. Samih Osman 
A. Karahisar A. Karahisar Çoruh 

\JM. Oânenç C. Akçır Ö. F. Noylan 
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Elâziz 
F. Z. Çiyiltepe 

İçel 
Fikri Mutlu 

İsparta 
//, Özdamar 

İçel 
A. Saydam 
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İzmir 

S. Epikmen 
Eskişehir 
Öz demir 

İsparta 
H. Özdamar 

Kütahya 
/. Dalkılıç 

Kars 
B. Öngören 

Samsun 
Dr, A. Sirel 

Niğde 
fi. Mengi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Karar M 90 
Esas .V 1/209 

30-V-J935 

Yüksek Reisliğe 

Aydın demiryollarının satın alınması hak
kında Hükümetle bu Demiryolları şirketi ara
sında yapılan l-V-1935 tarihli mukavelenin 
tasdikına dair olup Başvekâletin 20-V-1935 
tarih ve 6/1539 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Nafıa Encü
meninin mazbatasile birlikde Encümenimize 
verilmiş olmakla Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 
bulunduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Oerek esbabı mucibe lâyihasının ve muka
velenamenin tetkikinden ve gerek Nafıa Vekili 
Ali Çetinkaya tarafından Encümenimize veri
len izahattan bu satın alma işinin dahi mem
leketin menfaatlerine çok uygun şartlara bağ
landığı ve General İsmet İnönü Hükümetinin 
sonsuz muvaffakıytleri silsilesi arasında mü
him bir yer alacak mahiyette olduğu ve bu 
suretle Anadoludaki demiryollarının bir kül 
olarak tamamen Devlete inal edilmiş bulun
duğu memnuniyetle görülmüştür. 

1 mayıs 1935 te imza edilmiş olan işbu 
satın alma mukavelenamesinin 23 ncü maddesi 
mucibince muamelenin tekemmülü için Şirket 
Heyeti Umumiyesinin de tasdiki meşrut olup 
bu tasdik muamelesinin haziran 1935 içinde 
ikmâl olunabileceği ve ancak ı haziran 1935 
den itibaren de hattın muvakkaten Devlet he

sabına işletileceği anlaşılmıştır. Bu esasa göre 
birinci maddenin Hükümetin teklif ettiği 
şekilde kabulü Encûmenimizce daha muvafık 
görülmüştür. 

İkinci maddede mukavelenamenin damga 
resminden muaf olduğu ve ancak Hükümetin 
üzerine aldığı diğer vergi ve resimlerin de 
23 ncü maddedeki tasdik muamelesinin tak
mam olması şartile affolunduğunun tasrih 
edilmesi muvafık görülerek bu madde ona 
göre değiştirilmiştir. 

3 ve 4 ncü maddeler olduğu gibi kabul 
edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Ş. Özkan M. Unsal Sırrı Day 
Kâ. 

İstanbul 
F. Öymen 

Çorum 
E. S. Akğol 

İzmir 
K. İnanç 
Gümüşane 

Balıkesir 
E. Adakan 

Çorum 
M. Cantekin 

Sivas 
Remzi Çiner 

Kırklareli 

Bayazıt 
İhsan Tav 

İstanbul 
S. Uras 

Durak Sakarya N. Kervem 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Aydın Demiryollarının satın alınmasına dair 
mukavelenin tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE l — Aydın Demiryollarının satın 
alınmasına dair Hükümetle Aydın Demiryolu 
şirketi arasında ı mayıs 1935 tarihinde 
Ankarada imza edilmiş olan bağlı mukavele
name tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Satın alma mukavelesine 
göre Hükümetin, tesviyesini üzerine aldığı bü
tün vergilerle resim ve harçlardan hazineye 
ait olanlarla bu vergilerin munzam kesirleri 
af f edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerinin ic
rasına Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

1 9 - V - 1935 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

t. İnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya F. Ağralt 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

Ab. özmen A, ÇeMnkaya Celâl Bayar 
S. î. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. E. Saydam Rana Tarkan Muhlis Erkmen 

6 — 
I NAFIA ENCÜMENİNİN DEGİŞTİRİŞİ 

Aydın demiryollarının satın alınmasına dair 
mukavelenin tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE ı Aydın demiryollarının satın 
alınmasına dair Hükümetle ( Aydın demiryolu 
şirketi ) arasında ı mayıs 1935 tarihinde 
Ankarada parafe edilmiş olan bağlı mukavelena
me ( mukavelenamenin 23 ncü maddesindeki 
şartlar mukabil tarafça da yerine getirilmek 
şartiyle) mezkûr mukavelenamenin Hükümetçe 
imza ve teatisine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddeye ve satın al
ma mukavelesine göre Hükümetin tasviyesini 
üzerine aldığı bütün vergilerle resim ve harç
lardan Hazineye aid olanlarla bu vergilerin 
munzam kesirleri affedilmiştir, 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yap
mağa Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEGİŞTİRİŞİ 

MADDE ı — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu satın alma mukavelena
mesi damga resminden muaf olduğu gibi bu 
mukavelename ile Hükümetin tesviyesini üze
rine aldığı bütün vergilerle resim ve harçlar 
ve bu vergilerin munzam kesirleri mukavele
namenin 23 üncü maddesi mucibince tasdiki
nin tamamlanması şartile affedil m iştir. 
'MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen ka

bul edilmiştir. 
MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen ka

bul edilmiştir. 
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AYDIN DEMİRYOLU SATINALMA MUKVELESİ 

Bir taraftan, mukavele metninde kısaca (Hükümet) diye gösterilen ye Nafıa vekili ve Afyon 
mebusu Ali Çetinkaya tarafından temsil olunan; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Diğer taraftan, mukavele metninde kısaca (Şirket) diye gösterilen ve Şirketin idare meclisi 

murahhas azası Robert Adin (Robert Adeane) tarafından temsil olunan; 
Aydm demiryolu kumpanyası 

arasında, aşağıda yazılı hususlar kararlaştırılmıştır. 

M 
Birinci fasıl 

Devir ve temlike dair eski hükümler 

Madde — 1 

Hükümete devir ve temlik edilen hak ve mallar 

Hükümetle aralarında hâsıl olan mutabakat üzerine Şirket Türkiye Cumhuriyeti hududu dahilin
de malik bulunduğu; 

A) Hükümetle şimdiye kadar akdetmiş olduğu bütün imtiyaz mukavele, şartname, munzam mu
kavele ve itilâf namelerle doğan, veyahud Hükümet tarafından, her ne suretle olursa oslun şirkete 
verilmiş olan bütün haklarile mallarını ve menfaatlerini, ve bu mukavelelerle yapmış olduğu 
îzmir - Eğirdir ana hattile bütün şube hatlarını; 

B) Hatların istimlâk hududu içinde ve dışında bulunan bütün sabit tesisat ve binalarını (İs
tasyonlar, binalar, antrepolar, depolar, atelyeler, yol ve istasyonlarda bulunan diğer bütün te
sisat) ; l '-• 

C) Alsaneaktaki iskele ile bütün müştemilâtını; 
D) Muharrik ve müteharrik bütün alât ve edevatını (Lokomotifler, vagonlar, tenderler, fur-

gunlar, kamyonlar, otoraylar, derezinler, vagonetler ve saire); 
E) Bütün hat ve müştemilâtının içinde veya dışında mevcud bulunan tezgâhlarla diğer bü

tün makine ve motorler, mobilya, demirbaş eşya, kırtasiye levazımı, kömür, yağ, eski ve yeni 
malzeme ve yedek alât ve edevat ve diğer bilûmum levazım ve eşya ile çuval dairesinin bütün 
malzemeye alât ve edevatını; 

F) Hatların imtiyaz veya işletmesile alâkadar olsun veya olmasın, şirkete aid olubda tapu
da kayidli veya kayidsiz bulunan bütün gayrimenkul mallarla, üçüncü şahıslar namına tapuda 
kayidli olub bağlı listede yazılı bulunan gayrimenkul malları. 

Velhasıl; bu mukavelede yazılı diğer hükümler mahfuz kalmak şartile, Şirketin Türkiye-
de mevcud menkul ve gayrimenkul mallarile hak ve menfaatlerini. 

Aşağıda yazılı hükümler dairesinde, ve 1 haziran 1935 tarihinden muteber olmak üzere, 
Hükümete devir ve temlik ve Hükümet dahi bu devir ve temliki kabul etmiştir. 

Hükümet, yukarıda sayılan bütün hak ve menfaat ve malların şimdiki hal ve vaziyetlerini > 
bildiğini beyan, ve bunları 1 haziran 1935 tarihindeki hal ve vaziyetlerile devir ve temlik edilece
ğini ve o günde bulunacakları halde tesellümünü kabul etmiştir. 

Şirket, 1 haziran 1935 tarihine kadar hattı, ve devir ve temlik olunan malları, şimdiye ka
dar olduğu şekilde, işletecek ve muhafaza edecek ve bunlardan hiç bir kıymeti elden çıkarmaya
caktır. Ancak Şirket hattm işletme ve tamirat işleri için mevcud malzemeden şimdiye kadar ol
duğu şekilde kullanmak ve sarfetmek hakkını haiz olacaktır. 
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Madde — 2 ! i 

Üçüncü şahıslara karşı haklar ve borçlar 

1 haziran 1935 tarihine kadar Şirketin bütün akitlerile fiillerinden doğan haklar ve borçlar, 
tamamen Şirkete aiddir. 

Ancak 1 haziran 1935 tarihinden önce Şirket tarafından yapılıp ta hükümleri bu tarihten sonra
ya da sari olan akitler, eskisi gibi meri kalacak; ve bu akitlerden 1 haziran 1935 tarihinden önce 
doğan hak ve borçlar Şirketçe; ve bu tarihten sonra doğacak hak ve borçlar dahi Hükümetçe 
istimal ve ifa olunacaktır. Şirket, bu kabîl akitlerin hulâsatan mahiyetlerile akitlerin isimlerini 
gösteren bir listeyi 15 mayıs 1935 tarihine kadar Hükümete verecektir. Bu mukavelenin imzasından 
sonra hükümleri 1 haziran 1935 den sonraya da sari olacak surette Şirket tarafından yapılacak 
akitlerin Nafıa vekâleti îzmir demiryolları başmüfettişliğinin vizesine iktiran etmiş olmadıkça, hak 
ve vecibelerini tanımamakta Hükümet serbest olacaktır, 

Şirket tarafından kiraya verilen gayrimenkullerin, 1 haziran 1935 tarihinden sonraki zamana 
aid kiralarından. Şirketçe tahsil edilenleri Devlet demiryolları idaresine verilecek; ve bu tarihten 
evvelki zamana aid kiralarından, Şirketçe tahsil edilmemiş olanları dahi Devlet demiryolları idare
since tahsli edildikçe Şirkete verilecektir. 

Şirket tarafından kira ile tutulmuş olan gayri menkuller için de ayni suretle hesablaşılacaktır. 
1 haziran 1935 tarihinden önce Şirket tarafından tesellüm edilmiş olan her türlü malzeme be

delleri Şirketçe tediye edilecektir. 
Şirket tarafından sipariş edilen, veya yolda, veyahud gümrüklerde bulunan malzeme ve eşya

yı Hükümet bedelinin Şirketçe verilmemiş olan kısmını tediye ederek alacaktır. 
1 haziran 1935 tarihine kadar nakledilmiş olarak ambar veya yollarda o tarihte meveud olan 

emtiadan navlun ve çuval kirası ve saire olarak, Şirketin tahakkuk edecek alacakları, Devlet de
miryolları idaresince tahsil ve Şirkete tediye edilecektir. 

Şurası da istisnaen kararlaştırılmışın- ki birinci madde ile Hükümete devredilen çuval işini, ha
len de idare eden Kirişti yan Mirzan ve oğlu H. Mirzanın, 1 temmuz 1931 tarihinde Şirketle aktettikleri 
mukavele müddeti zarfında veya ondan sonraki münasebetlerinden, Akitlerin birbirlerine karşı 
1 haziran 1935 tarihine kadar doğan ve o tarihte henüz ifa veya tesviye edilmemesi olan bütün hak 
ve vecibeler de Hükümete intikal edecektir. 

"Bu mukavelename tarihinden sonra çuval işinden dolayı yukarda fıkrada, isimleri yazTİr şahıs
lar tarafından, Şirket haklarile mallarından vaki olabilecek mütalebe veya tahsilatı da, Hükümet 
üzerine almıştır. . 

Devir ve temlik edilen menkul ve gayrimenkul malların mülkiyetine, ve bunlar üzerinde irtifak 
ve intifa haklan gibi aynî haklara müteallik olarak 1 haziran 1935 tarihine kadar her hangi bir şa
hıs tarafından dermeyan edilmiş veya edilmemiş bütün müddeiyat ve metalibile bunlardan doğ
muş ve doğacak neticeler Hükümete aittir. 

Madde — 3 

Şirket memurları 

1 haziran 1935 tarihinde Şirket hizmetinde bulunan memurlar, bu tarihten itibaren Devlet de
miryolları hizmetine geçmiş sayılacaklardır. 

Şirket 1 temmuz 1921 tarihinden itibaren tatbik mevkiine konulmuş olan (Terki hizmet ikrami
yesi sandığı) talimatnamesi mucibince memurlarına vermekte olduğu terki hizmet ikramiyesinden, 
Devlet demiryolları idaresine geçen memurların da istifadelerini teminen, iş bu talimatnameye 
göre her memura verilecek ikramiyeyi gösterir bir liste ile beraber bu liste mucibince verilecek ik
ramiyelerin baliğ olduğu parayı, Devlet demiryolları idaresine verecektir. Bu talimatnamenin «4» 
ncü maddesinin son fıkrası mucibince, bu ikramiyenin hesabında tatbik edilecek tarife emsali, 
şimdiye kadar olduğu gibi (5,77) (beş yetmiş yedi) olacaktır. 
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Bundan başka Şirket; 
A) 31. 12. 1934 tarihinde T. L. 9114,43 (dokuz bin yüz on dörd lira kırk üç kuruş) u memurlar 

üzerinde alacak ve T. TJ. 6543, 19 1/2 (altı bin beş yüz kırk üç lira on dokuz buçuk kuruş) u 
kasa mevcudu olmak üzere ceman T. L. 15657, 62 1/2 (on beş bin altı yüz elli yedi lira altmış iki bu
çuk kuruşluk) bir bakiye gösteren teavün sandığının 31 mayıs 1935 tarihinde Şirket defterleri muci
bince baliğ olacağı yekûnu; 

B) 1922 senesinden evvelki Memurin teavün sandığı hesabından bakiye olarak Şirket hesabına ge
çen T. L. 9053 (dokuz bin elli üç) lirayı; 

O) Umumî harb esnasında memurlara aid iaşe parası adile Şirkette mevcud T. L. 16 556 (on altı 
bin beş yüz elli altı) lirayı; 

Devlet demiryolları idaresine verecektir. 
(Terki hizmet ikramiyesi") olarak verilecek paralar Şirket tarafından verilecek listeye göre, vo 

teavün sandıkları ve iaşe parası olarak verilecek paralar dahi (terki hizmet ikramiyesi) listesinde 
gösterilen istihkaklar nisbetinde Devlet demiryolları tekaüd sandığından müstcfid olabilmeleri için, 
memurların mevduatı olarak mezkûr sandığa tevdi olunacaktır. 

Devlet demiryolları idaresi hizmetine geçecek Şirket memur ve müstahdemlerinden, idarece kul
lanılmalarına lüzum 'görülmeyecek olanlara, 1 haziran. 1935 tarihinden itibaren en çok iki ay içinde 
keyfiyet tebliğ edilecektir. 

Gerek bu memur ve müstahdemi erden ve gerek kendiliklerinden hizmete devam etmeyeceklerini 
bu müddet içinde idareye bildirenlerden terki Irzmet ikramiyesinden istifade edenlere, terki hizmet 
ikramiyesi istihkaklarile teavün sandığı ve iaşe parasından yukarıda gösterilen şekilde hisselerine dü
şen miktar verilerek idare ile alâkaları kesilecektir. 

Bunlardan terki hizmet ikramiyesinden istifade etmeyenlere de Şirketçe şimdiye kadar tatbik 
edilen usullere göre Hükümetçe istihkakları verili çektir. 

Şirket yukariki fıkralarda yazılı paraları Devlet demiryolları idaresine vermekle, gerek memur 
ve müstahdemlerine ve gerek iaşe paraları üzerinde hak iddia edebilecek şahıslara karşı, Şirketin her 
türlü borçları Hükümete intikal etmiş olacrktır. Memur ve müstahdemlerin, 31 mayıs 1935 ta
rihine kadar olan maaş ve ücretleri Şirket tarafından ödenecektir. 

Madde — 4 

Teslim edilecek evrak ve vesikalar 

Birinci maddede yazılı hatlarla müştemilâtına ve gayrimenkul 1 ere aid olub, Şirket elinde mevcud 
bütün tapu senedi eril e tasarrufa aid diğer vesikaları , emlâk ve araziye aid defterleri, plân parseller, 
profil, ve etüdleri, bütün fennî evrakla memurlara aid sicil dosyalarını ve (2) nci madde mucibince 
Hükümete intikal edecek akitlere aid vesikaları, işletme işlerine lâzım olacak evrakı, Şirketin 
malı olan kitabları, hatta müteallik fotoğraf, hai'ita ve maketleri, elinde mevcud olduğu hal ve 
vaziyette, Hükümete teslim edecektir . 

Ancak masraf evrakı nıüsbitesini ve Şirketin Londra merkezi ile yaptığı muhabere evrakını 
ve işletmeye lâzım olmayan hususî mahiyeti haiz evrakı, Şirket alabilecektir. 

Muhasebe defterlerinden türkeeleri Hükümete devredilecek ve ingilizceleri Şirkette kalacaktır. 
Şirket lüzum gördüğü takdirde, her zaman Hükümete devretmiş olduğu her türlü evrak ve 

defterleri tetkik etmek ve suretlerini almak hakkını haiz olacaktır. 
Hükümet dahi Şirkette kalacak muhasebe defterlerde masraf evrakı müsbitesi hakkında, ayni 

hakkı haiz olacaktır. 

Madde — 5 

Malların tescili 

Birinci madde ile Hükümete devir ve temlik edilen gayrimenkullerin ve ieabeden menkulle-
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rin tapu ve kadastro ve diğer dairelerde ieabeden kayid ve tescilleri muamelesinin icrası, Hü
kümetçe temin olunacaktır. 

Üçüncü şahıslar namına kayidli gayrimenkullerin ve icabı halinde Şirket namına kayidli 
menkul ve gayrimenkullerin Hükümet uhdesinde kayidlerinin tescil ve tesisi için Hükümetin gös
tereceği zat adına,, tapuca tescile elverişli olacak şekilde bu üçüncü şahıslarla Şirket mümessili 
tarafından imzalı ve usulen musaddak bir vekâletname vermekle, Şirket, uhdesine terettüb eden 
vecibeyi ifa etmiş olacaktır. 

Bundan başka Şirket, gayrimenkullerin maliki olarak kaydedilmiş bulunan üçüncü şahıslara 
karşı, Hükümeti her türlü mesuliyetten masun bulundurmağı taahhüd eder . 

Madde — 6 _ c\ 

Resim, vergi ve masraflar 

Hatlarla müştemilâtının ve işbu mukavele mucibince devir ve temlik edilen menkul ve gay
rimenkul malların devir ve ferağı için yapılması ieabeden masraflarla bu mukavelenin icrasına 
taallûk eden muamelelerin tâbi bulunduğu bütün resim ve vergilerin ve gerek bu mukave
lenin ve gerek bunun hükümlerine göre verilecek makbuzların, tâbi bulunduğu damga resminin 
tesviyesi Hükümete aiddir. 

Ancak Şirket, Hükümete aid olan bütün bu masraf vergi ve resimlerden kendisinin iştirak 
hissesi olarak hattın filen Hükümet tarafından tesellümü esnasında Hükümete (13 000) (on üç 
bin) türk lirası verecektir. 

Şirketin ihraç etmiş olduğu hisse senedleri ile tahvilleri ve bunların kuponları, Şirketin ta
mamen tasfiyesine kadar eskisi gibi bütün vergi ve resimlerden muaf olacaktır. 

Şirketin tasfiyesi ve bunun için yapılacak tescil ve diğer muamelelerle Şirketin Türkiyedeki 
paralarının memleketten çıkarılması için satın alıb ihraç edeceği emtiadan dolayı Şirketin yapa
cağı muameleler sebebile Şirket, hiç bir vergi ve resim ile mükellef tutulmayacaktır. 

İkinci fasıl 

Mubayaa bedeli olarak Hükümetçe verilecek tahviller ve bunların tâbi olduğu hükümler 

Madde — 7 " " 

Tahvillerin ihracı 

Hükümet, imtiyazın mubayaası ve işbu mukavelename mucibince Şirket tarafından devir 
ve temlik olunan mallarla hakların ve menfaatlerin bedeli olmak üzere (% 7,5 faizli 1935 Türk 
borcu tahvilleri) namile çıkaracağı itibarî resülrnali (1 825 840) (bir milyon sekiz yüz yirmi beş 
bin sekiz yüz kırk) ingiliz lirası olan hamiline muharrer beheri (10) (on) ingiliz liralık (182 584) 
(yüz seksen iki bin beş yüz seksen dörd) aded birlik tahvilâtı şirkete teslim etmeği taahhüd 
eder. 

îsmi geçen tahviller, en geç eylül 1935 sonuna kadar Şirket nam ve hesabına olarak Londra-
da Osmanlı bankasına teslim edilecektir. 

Hükümet, tahvilleri bu suretle teslim etmekle Şirketin hisse senetleri ve tahvilleri sahib ve ha
millerine karşı her türlü vecibe ve mesuliyettenberi olacaktır. 

Tahvillerin ihraç masrafları ve Londrada ingiltere Hazinesine verilecek % 2 nisbetindeki damga 
resmi Hükümetçe tediye edilecektir. 

Şu kadar ki, bu tahvilleerin Londrada ihracı için İngiltere Devleti Hazinesine verilecek resim 
miktarı, tahvilâtın itibarî kıymetinin % 2 sinden fazla olduğu takdirde bu fazla Şirket tarafaından 
tesviye olunacaktır. 
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Madde — 8 

Tahvil ler in evsafı 

Bu tahvil ler , Türkçe ve İngilizce yazılı olmak üzere bağb numune şeklinde ve (1) den 
(182,584) (yüz seksen iki hin beş yüz seksen dörd) e kadar müteselsil numaral ı olacak ve her tah
vilde kırk kupon bulunacakt ı r . Bu kılponlarm hi tamından evvel hamillere müfeakib k ı rk kupon va-
rakasn ım tf^zii Hükümetçe temin olunacakt ı r . 

Tahvil ler lıer yıl yarr yar ıya 1 haziran ve 1 birinci kânun tar ih ler inde vacibül lediye olmak üzere 
senede yüzde yedi buçuk l'aiz getirecek ve birinci kuponun vadesi 1 birinci kanun 19of> ta r ih inde 
gelecektir . 

Bu itibarla, lıer kupon (7) Şİling (*>) Peni k ıymet inde olacaktir . 
Tahvil ler en çok kırk senelik bir müddet içinde itfa edilecek ve I haziran 1948 tar ihinden ev

vel erken tediyeye veya. konversiyone tâbi tut uhn ayacakt ı r . 
Bu t a r ih ten sonra, Hükümet , keyfiyeti üç ay evvel ilân etmek surefile her hangi bir faiz va

desinde hâmillere, tedavülde kalmış olan tahvi l ler in tamamı veya bir kısmı için başabaş erken te
diye veyahud konversiyoiı teklif e tmek hakkını haiz olacaktır . 

Madde -- 9 

Tediye1 ve borsa kayid yerleri, mali servis, tayin edilen yerlerin her hangi birinde tediye 

Kuponlar ve tediyeye davet olunan tahvil ler , İstanbul ve Londrada ve Hükümet le Osmanlı 
Bankas ı arasında uyuşu la rak tay in edilecek diğer yer lerde tediye o lunacaklardı r . 

Hükümet , bu tahvil ler in yukar ıda yazdı yer ler borsalar ının resmî kayit leri ı ıe ithali için salâhi-
yetfar makamlar nezdinde lâzımgelen teşebbüsleri yapmağı taahl ıüd eder. 

Kuponların ve ku rada çıkmış olan tahvil lerin tediyesi aşağıdaki müesseseler t a ra f ından yapı
lacakt ı r . 

T ürk iyede : 
Türk iye Oünıhuriyet Merkez Bankassı , 
Osmanlı Bankası, 

İngil tere : Osmanlı Bankası, 
İcabı hal inde diğer memleke t le rde : 

Hükümet in muvafakat ile Osmanlı Bankası t a ra f ından gösterilecek müesseseler. 
Tediyeye vazolunacak nıeblâğlerin mukabil i , tediye yerlerinden her hâmilin iht iyar edeceği her 

hangi birinde kuponlar ın veya kurada çıkmış olan tahvillerin ibraz edildikleri günün rayici üzerin
den hâmillere mahallî para ile ("»denecektir 

Madde — 10 

Tahvil lerin itfası 

1 - Tahvillerin i tTası -, her yar ı yıl esnasında Osmanlı Bankası Londra merkezi t a ra f ından Hü
kümet in menfaat ler ine en uygun şekilde yap ı lacak ve itfa akçesi her ya r ı yıl evvelce itfa edilmiş 
olan tahvil lerin faizile kabaracak t ı r . 

İ t f a ; ya tahvil lereîn fi a fi başa baştan aşağı İse, borsada mubayaa suretî le, veya fiatler başa ba
şa. İrişnıiş, yahud başa, başı geçmişse kura çekmek surefile yapı lacakt ı r . 

Başabaş fi a t işlemiş olan faizler nazarı iti hare al ınmak surefile hesab edilecektir . 
H e r vadede itfaya tahsis edilen bütün meblâğlar nıüteakib ya r ı yıl zarfında kul lanı lacakt ı r . 
2 -- M u b a y a a l a r ; Osmanlı Bankas ı Londra merkezince Türk îyede ; Merkez Bankası ve Osmanlı 

Bankas ı , İngi l feredc; Osmanlı Bankası ve ledelicab diğer mahal lerde de münhas ı ran Osmanlı Ban
kası veya tayin edeceği müesseseler vasıtasile tahvil lerin resmen mukayyet bu lunduklar ı borsa larda 
ye bunlar aras ında da tahvil lerein fiatça en aşağı olanlar ından yapı lacak ve bu muamelenin istil-
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zam ettiği masraflarla icabında muhtelif yerlerde tahvillerden koparılmış kuponlardan doğan fark
lar hesaba katılacaktır. 

B. Mubayaa edilen tahvillerin her yerin âdetine göre usul ve teamüle muvafık olarak teslimi lâ
zımdır. 

Mubayaalar; her yarı yılın beş ayı esnasında mümkün mertebe müsavi bölümlerle sıralanacak
tır. Tahvillerin iriştikleri fiatlardan dolayı her hangi bir ay zarfında mubayaada kullanılamayan 
her meblâğ müteakib aya isabet eden mubayaa akçesine ilâve olunacaktır. 

Yarı yılın itfaya mahsus tediye karşılığı bu yarı yıl esnasında kısmen veya tamamen mubaya
ada kullanılamadığı takdirde böyle elde kalan meblâğ kura çekmek suretile itfaya tahsis olu
nacaktır. 

3 — İeab ettiği zaman kura keşideleri 1 mayıs ve 1 ikinci teşrinde Londrada Osmanlı bankası 
tarafından Hükümetin bir murahhasının huzurunda yapılacaktır. 

Kura listeleri tediye müesseseleri nezdinde hâmillerin emrine hazır tutulacaktır. 
1 mayısta kurada çıkan tahviller müteakib 1 haziranda ve 1 ikinci teşrinde kurada çıkan tah

viller de müteakib 1 kânunuevvelde bu vadelerin kuponlarile birlikte tediyeye vazolunacaklar ve bu 
kuponların ödendiği tediye akçesile başabaş olarak Ödeneceklerdir. 

Kurada çıkan tahviller, itibarî baliğleri bilfiil tediyeye vazolunduğu günden itibaren faiz getir-
miyeceklerdir. 

Tediyeye ibraz olunan her tahvilin, tediyeye vazolunduğu tarihten sonraki bütün kuponlarını 
hâmil bulunması lâzımdır. Noksan olan kuponlarınkıymeti, hâmile ödenecek meblâğdan indirilecektir. 
Noksan kuponların baliği, tediye edilecek meblâğa müsavi veya bu meblâğdan fazla ise kurada 
çıkmış olan tahvil tediye edilmiyeeektir. 

Madde — 11 

Müruru zaman 

Tahvillerin, tediyeye vazolunacaklan tarihten itibaren beş sene zarfında tediyeye ibraz edilmeyen 
kuponları ve kurada çıktıkları halde tediyeye vazedildikleri tarihten itibaren on sene zarfında 
tediyeye ibraz olunmayan tahviller, Hükümet lehine müruru zamana uğrayacaklardır. 

Madde — 12 

Tahvillerin Türkiyedeki vergi muafiyeti 

Tahvillerle kuponları, bu tahvillerin tamamile itfasına kadar Türkiyede bütün vergilerden muaf 
olacaktır. 

Madde — 13 

Komisyon ve servis masrafları 

1 — Tahvillerin malî servisi için Hükümet tarafından verilecek komisyonlar şu suretle tesbit 
olunmuştur. 

A - Faiz servisi : Beher birlik kupon için asgarî miktar (0,45) peni olmak üzere hâmile tediye 
edilecek gayrisafi meblâğın % 1/2 si (yüzde yarımı). 

B - itfa servisi : Beher birlik tahvil için asgarî miktar (4) peni olmak üzere mubayaa fiatının ve
ya kuradan çıkmış olan tahvil için tediye olunan gayrisafi meblâğın % 3/8 i (yüzde üç taksim se
kizi), 

Komisyonlar miktarının; ahval ve şeraite göre Hükümet ve Osmanlı Bankası arasında uyuşularak 
her zaman yeni bir tetkika tâbi tutulabileceği mukarrerdir. 

2 — Cari servis masrafları : 
Sadece tediye ve müruru zaman ilânlarının ve kurada çıkmış olan tahviller listelerinin tabı mas-
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raflarını, bu ilân ve listelerin neşri masraflarını ; kura masraflarını, damga ile zımba aletleri mas
raflarını tahvillerin mubayaasına müteallik simsariye ve borsa vergilerde sair' masraflarını, tediye 
edilen kuponların ve itfa olunan tahvillerin nakil ve sigorta masraflarını posta ve telgraf ücretle
rini ihtiva eder. 

Bu masraflar haricinde; tahvillere merbut kuponlar tükendiği zaman İni tahvilerin kupon yap
raklarının yenilenmesinin istilzam edeceği masrafı da Hükümet ayrıca üzerine alacaktır. 

3 - Birinci paragrafla yazılı komisyonlarla ikinci paragrafta yazılı servis masrafları için yi! 
taksitlerinden alınmak üzere senede (1 900) (bin dokuz yüz) İngiliz liralık bir meblâğ tahsisi kabul 
edilmiştir. 

Her yarı yıl taksiti zamanında bu paradan kullanılmayan miktar müteakıb devrede (10) ucu 
madde mucibince istimal edilmek üzere fevkalâde itfaya tahsis olunur. 

Madde — 14 

Yıl taksitlerinin tediyesi ve tediye karşılıklarının tesisi 

1 -— Tahvillerin tamamen itfasına kadar Hükümet 1 haziranda başlayıp müteabik senenin 31 ma
yısında biten ve 1 haziran 1935 te başlayacak olan her malî sene için (144 540) (yüz kırk dörd bin 
beş yüz kırk) İngiliz lirası tahvillerin faiz ve amortisman servisine ve (1 900) (bin dokuz yüz) İngi
liz lirası da (13) neü maddede yazılı komisyon ve servis masraflarına aid olmak üzere Osmanlı ban
kası Londra merkezine ceman (146 440) (yüz kırk altı bin dörd yüz kırk) İngiliz liralık bir yıl tak
siti ödeyecektir. 

2 — Yıl taksiti her biri (73 220) (yetmiş üç bin iki yüz yirmi) İngiliz liralık iki müsavi yarı 
yıl taksitine ayrılacak ve birinci yarı yıl taksitinin tediye vadesi 10 ikinci teşrin ve ikincisininki bu
nu takib eden 10 mayıs olacaktır. 

3 •-•- Osmanlı bankası Londra merkezi kendisine verilen yarı yıl taksitinden evvelemirde her 
vade anında henüz itfa edilmemiş bulunan tahvillerin yüzde 7,5 faizlerini ve bu faizlere aid banka 
komisyon ve servis masraflarını ve ondan sonra da işbu mukaveleye merbut amortisman cetveline 
göre itfa edilecek tahvillerin adedinin başabaş kıymetine tekabül eden meblâğı ve bu itfaya 
müteallik banka komisyonları ve servis masraflarını ayıracak ve bu mukavele mucibince istimal 
edilmek üzere tahsis edecektir. 

Bu miktarlar ayrıldıktan sonra artacak her meblâğ onuncu madde mucibince istimal edilmek 
üzere fevkalâde itfalara ve bu itfalara müteallik banka komisyonlarile servis masraflarına hasro-
lunacaktır. 

Bu maddede yazılı komisyon ve servis masrafları işbu mukavelenin (13) neü maddesnide göste
rilmiş olanlardır. 

4 — Hükümet her yarı yıl taksitini Osmanlı bankası Londra merkezinde tesis edince hâmillere 
karşı işbu yarı yıl için her türlü borçtan kurtulacaktır. 

5 — Osmanlı bankası tahvillerin faiz ve itfa servisini, tahvillerin tamamile itfasına kadar Hü
kümetçe tediye olunacak yıl taksitleri vasıtasile ve işbu mukavelenamede kararlaştırılan şartlar 
dairesinde temin edecektir. 

Madde — 15 

Tahvilleerin tedavüle çıkarılması 

Şirkete teslim olunacak 1935 Türk borcu tahvillerinin birlik (111 789) yüz on bir bin yedi yüz 
seksen dokuz adedini, Şirketin tedavülde bulunan (2 261 324) iki milyon iki yüz altmış bir bin 
üç yüz yirmi dörd İngiliz lirası kıymethıdeki birinci tertib tahvillerinin mübadelesinde istimal 
edilmek suretile, en kısa bir zamanda mevkii tedavüle çıkarmağı Şirket taahhüd eder. Müteba
ki (70 795) yetmiş bin yedi yüz doksan beş aded birlik 1935 Türk borcu tahvili Şirketin ikinci ve 
diğer tertib tahvilât hamillerile hissedarları arasında teşkil olunabilecek yeni bir şirkete âkid 
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Şirket tarafından tevdi olunabilecektir. 

Şirket bu hususta ittihaz edeceği kararı ve yeni şirket teşekkül edince bunun nizamnamesini ve 
Londradaki ikametgâhını Türkiye Cumhuriyeti Maliye vekâletine bildirecektir. 

Şurası mukarrerdir ki Hükümet, tahvillerin umumu, 1 haziran 1943 tarihinden itibaren (8) nci 
maddeye tevfikan erken tediye veya konversiyone tâbi tutulabilecek ve yukarıda yazılı (70 795) 
yetmiş bin yedi yüz doksan beş aded tahviller dahi en geç 1 haziran 1955 tarihine kadar tamamen 
tedavüle çıkarılmış bulunacaktır. 

Madde — 16 

Hamillerin temsili 

Hamiller, Hükümete karşı münhasıran Osmanlı Bankası tarafından temsil olunacak ve tahvillere 
aid işbu mukavelenin malî hükümlerine müteallik maddeleerine icabında Hükümetin muvafakatile 
vuzuh vermeğe mezun olacaktır. 

İşbu malî hükümlerin tefsir veya icrasında Hükümetle Osmanlı Bankası arasında zuhur edebile
cek her ihtilâf diğer tarafın yazılı tebliğinin vusulünden itibaren (30) (otuz) gün zarfında her iki 
tarafça tayin edilecek iki hakem tarafından hallolunacaktır. 

Bu hakemler tayinler tarihinden itibaren iki ay zarfında ihtilâf hakkında ittifakla karar verecek
ler, yahud, ieab ediyorsa, reyler arasındaki tesaviyi izale için bir üst hakem tayin eyleyeceklerdir. 

Gerek otuz günlük mehil zarfında iki taraftan birinin hakeminin tayin edilmemesi, gerek üst 
hakemin intihabı hususunda hakemler arasında ittifak hâsıl olamaması halinde, bu cihet en ziyade 
süratle davranan tarafın müracaatı üzerine İsviçre Federal Mahkemesi reisi tarafından halloluna
caktır. 

Hakem kararı katî ve derhal vacibülinfaz olacaktır. 
İki taraftan her biri kendi hakeminin masraflarını deruhde edecek ve üst hakemin ücretile 

hakeme müracaat yüzünden doğan müşterek masraflara yarı yarıya iştirak eyleyecektir. 
îşbu mukavelede kararlaştırılan yıl taksitinin Hükümet tarafından tediyesi, hiç bir halde 

Hükümetle şirket veya işbu mukavele mucibince'lira e edilecek tahvilât hâmilleri mümessili ara
sında çıkacak ihtilâflar yüzünden tehir veya tatil edilemeyecektir. 

Madde — 17 

Osmanlı ve Merkez bankalarının Hükümete karşı vaziyetleri 

1 — Hükümet, her yarı yıl taksitini Londrada Osmanlı bankasına yatırınca, bu banka Lond-
rada gazete ile hâmilleri kupon bedellerini tahsile davet edecek ye bu ilânın bir suretini de 
resmî gazete ile neşredilmek üzere Ankarada Cumhuriyet Merkez bankasına gönderecektir. 

2 — Osmanlı bankası Londra merkezi, her üç aylık devre zarfında tediye edilen kupon
ları ve itfa için mubayaa edilen tahvilleri iptal ile bordroları ile bu deAo-eyi takib eden en geç 
üç ay zarfında Ankarada Cumhuriyet Merkez bankasına göndereceği gibi, usulen tediye ettiği 
masraf evrakını dahi müfredatlı cetvellerde ayni müddette bu bankaya gönderecek ve Merkez 
bankasına karşı vereceği hesab neticesinde Hükümete karşı, olan mesuliyetten beri olacaktır. 

3 — Merkez bankan, tediye edilmiş kupon ve tahvilleri ve yapılan masrafları tetkik ve ale
lûsul tesis edeceği defterlere kaydedecek ve tahvillerle kuponların emarjömanını yapacak ve her 
yan yıl muamelâtını müteakib altı ay zarfında bir hesab hulâsasile Hükümete bildirecek ve 
tediye evrakile itfa edilmiş tahvil ve tediye olunmuş kuponları Hükümet emrine amade tutacaktır. 

Merkez bankasının deruhde edeceği bu vazifenin icab ettireceği masrafların mukabili Hükü
metle Merkez bankası arasında tesbit ve Hükümetçe bu bankaya ayrıca tediye olunacaktır. 
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Madde — 18 

Haricî alacaklar hakkında müsavi muamele 

Hükümet, Türk Devletinin haricî alacaklarının cümlesine tatbik edilmek üzere umumî ted
birler almağa lüzum gördüğü takdirde Hükümete sırf banka avansı mahiyetinde yapılmış oları 
avansların alacaklıları hariç kalmak üzere işbu tahviller hâmilleri hâl ve istikbalin diğer haricî 
alacakları arasında en müsaid muameleye mazhar olandan daha az raüsaid bir muameleye tâbi tu
tulmayacaktır. 

Üçüncü fasıl 

; Müteferrik hükümler 

Madde — 19 

':... Devir ve temlikten hariç kalanlar 

Şirketin her nevi meskukât da dahil olduğu halde bütün kasa mevcudlarile bankalardaki mev-
cudları ve cüzdanını teşkil eden esham ve kıymetler ve üçüncü şahıslardan tahakkuk etmiş ve ede
cek alacakları ve 1 haziran 1935 tarihinden evvelki zamana aid faaliyetinden dolayı Şirkete tesvi
yesi lâzımgelecek mebaliğ ve matlûbatr, tamamen Şirketin malı olarak kalacaktır. 

Bundan başka Şirketçe yapılan ve 1 haziran 1935 tarihine kadar yapılacak olan Hükümete aid 
nakliyat ücretleri dahi alâkadar dairelerce tâbi oldukları kanunlara »'öre usulen Şirkete tesviye 
olunacaktır. 

Şirket, Türkiyede gerek halen mevcud ve «erek ileride eline geçecek paralarını bağlı mektubla 
gösterilen şekilde memleket dışına mal çıkarmak suretile Türkiye haricine gönderebilecektir. 

Hükümet, Şirket muamelelerinin tasfiyesi işlerinde Şirketçe çalıştırılacak memurların bu vazife
lerinin ifası için, Izmirde umum müdürlük binasında, mefruş ve muktazi levazımı havi yazıhaneleri 
en çok iki sene müddetle meccanen Şirketin emrine tahsis edecektir. 

Madde —20 

Hakeme müracaat 

işbu mukavelenamenin tefsir veya icrasından dolayı Hükümetle Şirket arasında çıkabilecek her 
türlü ihtilâf (16) ncı maddede yazılı hükümler dairesinde hakem usulü ile hal ve tesviye edilecektir. 

Madde — 21 

Osmanlı bankasınca vazife w salâhiyetlerin kabul sureli 

İşbu mukavelenamenin bir sureti, imzasını rnüteakib Hükümet veya Şirketçe Osmanlı bankasına 
tevdi olunacak; ve mezkûr banka tarafından bu mukavele ile kendisine i evdi olunan vazife ve salâ
hiyetlerin tamamen kabul edildiği bir ay zarfında akitlere bildirilmediği takdirde bu vazife ve salâ
hiyetler, Hükümet ile Şirket arasında uyuşularak' diğer bir banka veya müesseseye tevdi olunacaktır. 

Madde —- 22 

İbra 

1 — Hükümet ve Şirket, imtiyaz mukaveleleri!" şartname, munzam mukavele ve itilâfnameler mu
cibince birbirlerine karşı kabul ettikleri bütün hak ve vecibelerle 1 haziran 1935 tarihinden evvelki za
mana aid (vergi ve resime müteallik her türlü mükellefiyet ve mesuliyetler de dahil olduğu halde) 

( S, Sayısı : 22.1) 
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her türlü iddia ve mütalehelerden birbirlerinin zimmetlerini mütekabilen (işbu mukavele hükümleri 
mahfuz kalmak kaydile ) ibra etmişlerdir. 

işbu mukavele tarihinden itibaren geçen fıkradaki ibranın şümulüne, giren ve Şirketin Devlete 
karşı olan her türlü borçlarının ifa ve tesviyesini Hükümet üzerine almıştır. Ancak Şirket kiraya 
verdiği gayrimenkullerhı vergi ve resimlerile memurve müstahdemlerinden ve üçüncü şahıslardan şim
diye kadar tahsil ettiği ve bu mukavele tarihinden itibaren tahsil etmesi lâzımgelen vergi ve resimleri 
tahsil ederek Maliye tahsil şubesine verecek ve bu husus ibradan hariç kalacaktır. 

2 — Mülhak veya hususî bütçelerle idare edilen dairelerin veya Devlete bağlı müesseselerin ve 
ezcümle belediyelerle evkafın Şirket zimmetindeki vergi ve resimlere müteallik her türlü mükellefiyet 

ve mesuliyetlere ve bu meyanda tanzifat ve tenvirat resimleri ve Evkaf mukataa ve icareleri gibi hu
suslara mütedair hukuk ve müddeiyatının tesviyesini de Hükümet üzerine almıştır. 

Bunlardan 1 haziran 1935 tarihine kadar usulen tahakkuk ettirilerek,,taleb edilmiş veya edi
lecek olanların (20 000) (yirmi bin) türk lirasına kadar olan kısmının tamammı ve fazlasının 
yarısını tediye ve tesviye etmeyi Şirket deruhde etmiştir. 

1 haziran 1935 tarihine kadar bu yolda Şirketçe ödenecek para, yirmi bin liradan noksan 
olursa, farkı Şirket tarafından hattın filî tesellüm gününde Devlet demiryollarına depo suretiie tev
di edilecek ve 1 haziran 1940 tarihine kadar işbu(2) numaralı fıkrada yazılı hususlara mütedair 
olarak tahakkuk ve tediye edilecek mebaliğ depo edilen bu paradan tesviye ve bundan fazla 
miktar da münhasıran Hükümetçe tediye edilecektir. 

1 Haziren 1940 da bu paradan artabilecek bakiye Şirkete iade edilecektir. 

Madde — 23 
• . • . • - - ' > " • 

• Mukavelenin tasdiki 

îşbu mukavelename, bir taraftan Hükümetçe Büyük Millet Meclisinin, ve diğer taraftan 
Şirketçe Şirket hissedarları ve tahvilât hâmilleri umumî heyetlerinin tasdikına arzedilecek ve 
mukavele bu .suretle tasdik edildiği takdirde 1 haziran 1935 ten itibaren merî olacak ve filî tes
lim ve tesellüm muamelesi bu tarihte başlayacaktır. 

1 haziran 1935 tarihine kadar tasdik muamelesi yukarıda yazıldığı şekilde ikmal edilmediği 
takdirde dahi 31 mayiâ 1935 saat (24) ten itibaren hesablar Şirketçe kesilecek ve 1 haziran 1935 
tarihinden itibaren tasdik muamelesinin her iki tarafça ikmaline kadar hat, yeni açılacak he-
sablarla kâr ve zararı Hükümete aid olmak üzere, Şirketçe: şimdiye kadar olduğu şekilde işletile
cek ve tasdik muamelesinin tekemmülün d e, filî tesellüm muamelesi yapılacak, ve devir ve 
temlik olunan emval ve hukuk ve menafi de teslim gününde bulunacakları hal ve vaziyette devre
dilecektir. 

Tasdik muamelesi 1 temmuz 1935 tarihine kadar ikmal edilmediği takdirde işbu mukavele 
yapılmamış gibi sayılacaktır. ...... . . . . 

Madde — 24 

Mukavelenin muteber metni 

Bu mukavele, türkee ve ingilizce olarak ve 1 mayıs 1935 tarihinde tanzim ve teati edildi. 
İhtilâf vukuunda Türkee metin muteberdir. 
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1 hıcf müddetlin F fıkrasında zikredilen liste 

A ydn demiryolu şirketine âid olup 4a lord fioveard of Ofossop ismine tapuda kayıt fi 
çayrimenkM malların listesi 

•ON Malın cinsi 

43 
44 

172 
175 

176 
177 

178 
434 

55 
56 
59 

8 

Alsancak : 
Polis merkezi 
Marşandiz kalemi 
Posta merkezi 
Ev ( Bornova sokağı) 
Ev 
Kereste doposu ( dalgalı saç ) 
Kereste deposu ( çatma ) 
Ahır ( sebze bahçesi içinde ) 
Ev ve sebze bahçesi 
Sebze bahçesi yanındaki ev 
Ayaktopu sahası ( ara^i ) 
Fski tenis sahası ( arazi ) 
Eski tenis sahası ( arazi ) 
Hurda vagonlar mahalli ( arazi ) 

Buca: 
Ev 

Oaziemir: 
Ev 

Selçuk: 
İstasyon binası karşısındaki arazi 

Aziziye: 
Otel 
Arazi ( otel sahası ) 

Oayri-
safi va
ridat 
T. L. 

500 
600 
600 

1.300 
90 
90 

180 
12 
75 
60 

300 
300 

1*200 

Safi va
ridatı 

T. L. 

400 
480 
480 

1-040 
72 
72 

144 
9 

60 
48 

240 
240 

960 

Kıymeti 
T. L. 

4.000 
4.800 
4-800 

10.400 
720 
720 

1-440 
90 

60*0 
480 

15.570 
2.400 
2.400 
2-079 

9600 

180 

20 

44 

96 

1 -440 

12i 

960 
4.110 

Şirketin Türkiyede üçüncü şahıslar namına kayıtlı gayrimenku İleri bu listede yazılı olari-
l»r$an ibaret olduğunu şirket beyan eder. 
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Aydın demiryollarına aid tahvilâtın itfa tablosudur 

Yan yılların 
sıra No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
!3 14 
İ 5 
ıe 17 
18 
19 
20 
21 
22' 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3ö 
37 
38 
39 
40 
Yekûn 

Umumi yekûn 

Tedavülden 
çekilecek tah
vil adedi 

380 
394 
409 
424 
449 
457 
474 
492 
510 
529 
549 
570 
591 
614 
637 
661 
686 
711 
738 
766 
795 
824 
855 
888 
921 
955 
991 
1029 
1067 
1107 
1149 
1192 
1237 
1283 
1331 
1381 
1433 
1487 
1542 
1600 

34099 

Yarı yılların 
sıra No. 

40 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
6 5 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

Tedavülden çe
kilecek tahvil 

adedi 
34099 
1660 
i 722 
1787 
1854 
1923 
1995 
2070 
2148 
2228 
2312 
2398 
2488 
2581 
2678 
2779 
2883 
2991 
3103 
3219 
3340 
3457 
3587 
3722 
386 i 
4006 
4156 
4312 
4474 
4642 
4816 
4996 
5184 
5378 
5580 
5789 
6006 
6231 
6464 
6707 
6958 

182584 
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Tahvil numunesi 

% 7 y 2 faizli 1935 Türk borcu tahvilleri hâmiline muharrer bir kıta tahvil senedi 

i Türkiye Cumhuriyeti 

% 7 'A faizli 1935 Türk borcu tahvilleri 

tarihli ve N. lı kanuna tevfikan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik 
edilen 1 mayıs 1935 tarihli mukavelename mucibince beheri 10 İngiliz lirası kıymetinde (182 584) 
tahvile taksim edilmiş, ( t 825 840) İngiliz lira İrk itibarî resülmal İle ihraç olunmuştur. 

Hâmiilne muharrer bir kıta tahvil senedi 

No: 

itibarî resülmali 10 İngiliz lirasdır. Yarı yarıya 1 haziran ve 1 birinci kânunda vacibüttediye 
olmak üzere senede 15 şilin faiz getirecek ve 7 şilin 6 peni kıymetinde olan birinci kupon 1 birinci 
kânım 1935 vadesinde ödenecektir. 

Kuponların tediyesi ve kurada çıkmış olan tahvillerin ödenmesi aşağıda gösterilen müesseseler 
tarafından yapılacaktır: 

îstanbulda: Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ve Osmanlı bankası. 
Londrada: Osmanlı bankası. 
İcabı halinde diğer yerlerde: Türkiye Hükûmetile Osmanlı bankası arasında uyuşularak tesbif 

edilecek müesseseler. 
îşbu tahvillerle kuponları Türkiyede bütün vergilerden muaf olacaktır. 

Tediye akçesi: 

İşbu tahvilin resülmal ve faizi İngiliz lirası ola rak vacibüttediyedir. 
Tediyeye vazolunan meblâğların mukabili İngiltereden başka hâmillerin ihtiyar edeceği tediye 

mahallerinin her hangi birinde kuponların veya kurada çıkmış olan tahvillerin ibraz edildikleri 
günün rayici üzerinden hâmillere mahallî para ile ödenecektir. % 

İtfa: 

İşbu tahviller her yarı yıl ve azamî kırk sene zarfında itfa edilecek ve itfa akçası her yıl evvel- > > 
ce itfa edilmiş olan tahvillerin faizile kabaracaktır. Her vadede itfaya tahsis edilen meblâğlar mü-
teakib yarı yıl zarfında tamamen kullanılacaktır. İtfa, tahvillerin fiatı başa baştan aşağı ise, bor
sada mubayaa suretile, ve fiatler başa başa ermiş yahud başa başa geçmişse, kura çekmek suretile » 
yapılacaktır. İcab ettiği zaman, kura keşideleri 1 mayrs ve 1 ikinci teşrinde Osmanlı Bankası ta
rafından, Londrada yapılacak ve 1 mayısta kurada çıkan tahviller 1 haziranda ve .1 ikinci teşrin
de kurada çıkan tahvillerde 1 ikinci kânunda, bu vadelerin kuponlarile birlikte tediyeye vazoluna-
eaktır. Kurada çıkan tahviller, itibarî baliğleri bilfiil tediyeye vazolunduğu günden itibaren faiz 
getirmeyeceklerdir. 

Erken tediye veym Tconveresiyon: 

Bu tahviller 1 haziran 1943 tarihinden evvel erken tediyeye veya konverşiyone tâbi tutulamaya
caklardır. Bu tarihten sonra Türk Hükümeti, keyfiyeti üç ay evvel ilân etmek suretile, her hangi 
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Dİr faiz vadesine Hamillere, tedavülde kalmış olan tahvillerin tamâmı veya bir kısmı î$n oâŞâ 
baş erken tediye veyahud konversiyon teklif etmek hakkmı haiz olacaktır. « 

gururu zaman: :•*':'. ..̂ ..̂  
: Bu tahvillerin tediyeye vazolundukları tarihten itibaren beş sene zarfında tediyeye ibraz edil

miş kuponları ve kurada çıktıkları halde tediyeye vazedildikleri tarihten itibaren on sene zarfında 
te'diyeye ibraz olunmayan tahviller Hükümet lehine müruru zamana uğrayacaklardır. 

Tediye karşılıklarının tesisi: 

:, îşbu tahvillerin faiz ve itfa servisine aid .tediye karşılıkları "Osmanlı Bankasında tesis olunacak
tır. Yan yıl tediye karşılıkları bir defa teessüs? I edince, Türk Hükümeti,, bu yarı yıl için; ha
millere karşı her türlü borçtan beri olacaktır! '•••'••• -: ••-

_ Hamallerin temsili: .::-.::: 

'Türk Hükümeti nezdinde hamiller münhasıran Osmanlı Bankası tarafından temsil edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına 
Maliye Vekili - l•:•••••••-*'•;•••'• 

( Matbu imza ) 

Osmanlı Bankası bu tahvillerin faiz ve itfa servisini tahvillerin tamamile itfasına kadar Hükü
metçe tediye olunacak yıl taksitleri vasıtasile ve- 1 mayıs 1935 tarihli mukavelenamede kararlaştı
rılan şartlar dairesinde temin edecektir. 

Osmanlı Bankası namına 
( Matbu veya yazı ile imza ) 

Noti Hükümetçe arzu edildiği takdirde bu tahvil"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mümessilinin 
de matbu imzasını taşıyacaktır. 

Ââilcmit r 30' imarı 193$' 
Mr. ftobert Âdeanö 

Aydın demiryolu şirketi idare meclisi fevkalâde murahhas azası 
Ankara: 

1 —̂  %irketiınjzM elinde birikmiş olan bir buçuk milyon Türk lirasına baliğ dividantla, tahsil 
edilecek alacakları yekûnu olan iki yüz bin Türk lirasının aşağıdaki şekilde İngiltereye transferine 
müsaade edilecektir : 

a - Yukarıda zikredilen ceman (1 700 000) liraya baliğ paranın (% 10)u ile Türkiyeden aşa
ğıdaki Türk malları mubayaa ve ihraç edilecektir. Yeni mahsul üzüm, yeni mahsul incir, ham ma
denler, pamukj * • 

b - Ayni paranın mütebaki (% 90) hı ile ise, Türkiyeden aşağıdaki Türk mallan mubayaa Ve 
ihraç edileeektir i 

Palamut, bilûmum tanenli maddeler ve hulâsaları, madenî ve nebatî boya iptidaî maddeleri 
kitre, gül yağı, taze meyva, taze sebze, zeytin tanesi, zeytinyağı, halı, kilim, arpa, yem, tohum ve 
sair hububat meyangökü, unu ve hulâsası, kereste . 
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- a -
6 - Üu mübayaat azamî 1935 sonuna kadar yapılmış olacak ve Türkiye dahilinde Türkrve 

malı olmak üzere istediğiniz müesseseden mubayaa edebileceksiniz. 
II — Aydm demiryolu annuitesile birikmiş hasılatının ilk senelik taksiti olduğunu ifade eyl j 

diğiniz seksen bin isterline gelince; bu husustaki mütaleamız şudur: İngiltere ile yeni anlasa).*, 
müzakere safhasındadır. Bu anlaşma (% 30) Türkiye lehine fazla ihracat esasının kabulünden mü
tevellit ve ve serbest dispozisyonumuzda olacakbir hesab esasını da ihtiva eylediği takdirde, mev-
zubahs ettiğimiz seksen bin isterimi bu hesaptan ödetebiliriz. Bittabi böyle bir tediyenin yaylı 
rılabilmesi için yalnız (% 30) Türkiye lehine fazla ihracat esasının kabulü değil, bu hesaptaki di -
ponibilitenin de müsaadesi lâzımdır. 

Şu cihet bilhassa tebarüz ettirilir: Birinci madde, mucibince yapacağınız mübayaatı İngi'.te
reye ihraç edeceksiniz. Kliring veya tediye veya hesaplaşma esaslı bir anlaşma ile bağlı olduğunu\ı 
bir memlekete ihraç eylediğiniz veya İngiltere ile de bu esaslarla bir anlaşma yaptıktan sonra 1>»ı 
memlekete yapılacak ihracat bakiyeniz kaldığı takdirde- bunun ahdî balanslar haricinde kalmasıı,~; 

temin için alâkalı hükümetlerin muvafakatlerini istihsal etmek şirketinize aid olacaktır. 
III — Şirketiniz satış mukavelesinin imzası akabinde, yukarıdaki hükümlerin icrasını temine. ı, 

birinci madde veçhile Tûrkiyeden Türkiye malı mubayaasına tahsis edeceği mebaliği Cumhuriyet 
merkez bankasına yatırarak derhal mubayaalarına başlayacak ve lâzımgelen vesikalar, tediye ijiıı 
Cumhuriyet merkez bankasına ibraz edilecektir. 

Saygılarımı kabul ediniz. 
lktısad vekili 

Celâl Boyar 

2? * 28-V-1935 
1 Aydın Demiryolları umum müdürlüğü | 

tamir 

Şifahen vaki beyanatımızı teyiden ve 30-IV-1935 tarih ve 321 sayılı mektubumuza zeyli it 
aşağıdaki hususlara mutabakatımızı teyid ederim: 

t—Şirket in , 30-IV-935 tarihli mektubumuzun birinci maddesinin (C) fıkrasında Jf"> 
senesinin nihayetine kadar gösterilmiş olan ihraç müddeti 1936 senesi sonuna kadar uzatılmışı n\ 

2 — Şirket, Kıbrıs, Malta hariç olmak üzere İngiltere İmparatorluğuna aid kolonilere ve hu 
imparatorluk eczasından olan demiryollara da, bunlarla kliring anlaşmamız olmadığı müddol••<? 
ihracat yapabilir. 

3 — Yine sualinize cevab olarak Mısır, Filistin ve Amerikanın ihraç mıntakaniza ithali kal, il 
değildir» Salgılarımla. ' 

l tktısad vekili 

* tt m«tfrı Hu; • n 
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Ş. Sayısı: 88 e ek 
Kazanç vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun lâyihası ve Adliye encümeni 
mazbatası (1/81) 

^ Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni . ' 25 - V - 19.35 

Karar Wo. 22 
Esas No. 1/81 

Yüksek Başkanlığa 

2395 sayılı kazanç vergisi kanununun serbest 
meslekler erbabına aid hükümlerinden bazılarının 
değiştirilmesi hakkında Maliye bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Heyetince kabul olunub 
Başbakanlığın 30 - I I - 1935 tarih ve 6/789 sa
yılı tezkefesile Büyük Meclise sunulan kanun lâ
yihası îktısad, Maliye ve Bütçe encümenlerince 
tetkik edildikten sonra müzakere edilmek üzere 
Genel heyete sunulmuş olub müzakere sırasında 
işin bir defa da Adliye encümeninde tetkikine ka
rar verilmesi üzerine encümenimize havale edilen 
lâyihayi 18 - V - 1935 de toplanarak okuduk ve 
görüştük . 

Konuşma sırasında Hükümet namına Maliye 
müsteşarı ile Varidat umum müdürü de bulundu
lar. , Hükümetçe bn maddenin amacı varidatı ar
tırmak olmayib karineleri taaddüd ettirmek su-
retile teklifte adalete daha ziyade yanaşabilmek 
olduğunu söylediler. 

Bu sebeb üzerine tavakkuf edilerek îktısad 
encümeninin düşüncelerine iştirakle bu noktadan 
tadile lüzum görülmedi. Serbest meslek erbabın
dan gayrisafi iradların matrah ittihazile alınacak 
vergi nisbetleri indirilerek ve mükellefler bulun
dukları şehirlerin nüfusuna göre sınıflara ayrı
larak bunların ayrıca maktu bir vergiye de tâbi 
tutulm larını tazammun eden Maliye ve Bütçe 
encümenlerinin teklifleri de tetkik edildi ve konu
şuldu. 

Nüfusu çok şehirlerde çalışan serbest meslek 
erbabının adedi de çok ve işlerde ona göre arala
rında ayrılmış olacağı gibi kazançta nüfustan zi

yade iktisadî hareketler, ümran faaliyetleri mü
essir bulunduğundan nüfus karinesinin kazanç-
için salim bir ölçü olamayacağı neticesine varıl
dı. Ayni zamanda şöhret ve vaziyeti müsaid gibi 
görülen bir mükellefin tahmin olunduğu kadar 
kazanamaması ve vaziyeti müsaid görülmeyen 
bir mükellefin de umulduğundan fazla kazanma
sı varid olmasına karşı tasnifin bir takım tezad-
lar ve isabetsizlikler doğurması şüphesiz görüldü. 

tşte şu mülâhazalara binaen her yıl yapılma
sı icab edib bir çok muameleleri ve itirazları is
tilzam ve davet edecek ve neticede de varidat 
nisbet ve miktarını azaltabilecek olan ve geçen 
sene kazanç kanununun müzakeresi sırasında gö
rüşülerek Hükümetin muvafakatile ve gayrisafi 
irad üzerinden alınacak vergi nisbeti yüzde yüze 
kadar çıkarılmak suretile o zaman dahi kabul 
edilmemiş olan bu şekli tadil azadan Raif Ka
radeniz Fuad Sirmen ve Atıf Âkgüç muhalif 
kalmak üzere çokluk teşkil eden diğer azaların 
reylerile ve ekseriyetle kabul edilmemiştir. Bir 
yerde ve bir arada çalışan mükelleflerin arala
rında iştirak olub olmadığına göre tâbi olacak
ları vergi mükellefiyetleri hakkında sarih bir 
hüküm olmadığından Jktısad encümenini^ de ka
bul etmiş olduğu hüküm encümenimizce de mu
vafık görülmüş ancak bu hükmün 34 ncü madde
ye eklenmesinden ise 19 ncu maddede yer bul
ması doğru olacağından mezkûr maddeye ilâve 
olunmuştur. 

Encümenin çokluk azası tarafından bu şekil
de kabul edilen lâyiha Genel Heyete arzedilmek 
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üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Adliye E. Reisi Bu. M. M. 
Çorum Manisa 

Münir Çağıl Refik înce 

Aza Aza 
Kocaeli Kayseri 

Salâh Yargz H. Ferid 
imzada ibulunmadı 

Aza 
Konya 

R. Türel 

Aza 
Kayseri 

R, özsoy 

Aza Aza 
Balıkesir Kastamonu 

ö. Niyazi Burcu Dr. Şükrü Şenazan 

Aza 
Yozgad 

E. Draman 

Aza 
Bursa 

Sadettin Ferid T alay 

Kİıtib Aza Aza 
Bütçe ve Maliye encümenlerinin, kabul ettiği 

şehir vje derecelere göre maktu bir vergi almak 
esası, karinelerin arttırılması dolayısı ile vergi 
adaletini daha ziyade temin edici mahiyette ol
duğu, ancak serbest meslek erbabının iki kısma 
ayrılması hususunun ciddî bir sebebi olmadığın
dan doğru bulunmadığı reyindeyiz. 

Trabzon Erzurum Bursa 
R. Kafadcniz Fuad Sirmen Atıf Akgüç 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DflĞIŞTlRlŞÎ 

2395 sayılı kazanç vergisi kamımmun 
19 uncu maddesini değiştiren kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 2395 sayılı kazanç vergisi ka
nununun 19 uncu maddesi aşağıdaki sekile 
konulmuştur; 

Serbest meslek erbabı işgal eyledikleri yazı
hane, idarehane ve muayenehanelerinin gayri-
safi iradları üzerinden vergiye tabidirler. 

Serbest meslek erbabından evlerinin bir kıs
mını idarehane, yazıhane ittihaz edenler veya-
hud muayene yeri olmaksızın çalışanların ika
metlerine aid olan binanm veya apartıman dai
resinin gayrisafi iradının yarısı bu mükellef
lerin vergilerinin hesabında matrah olur. 

Serbest meslek erbabından olubda yazıhane, 
muayenehane ve idarehanede müstakillen çalı
şanların her birinden vergi ayrı ayrı almır. An
cak ayni yazıhane ve muayenehane ve idare
hanede çalışanlar işte iştiraklerini ispat ettik
leri takdirde her biri için bu vergi miktarı 
da % 30 ar tenzilât yapüir. 

MADDE % — Bu kanun hükümleri 1 hazir
an 1935 tarihinden itibaren yürümeğe başler. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yerine getirir. 

\>m<\ 
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S. Sayısı: 133 
Tayyare Cemiyeti tarafından Millî Müdafaa vekâletine te
berru edilen paraların sureti sarfına dair olan kanuna ek 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (I/182) 

T. C. 
Başvekâlet 13-V-1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1431 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tayyare cemiyetinden yapılacak yardım hakkındaki 1831 sayılı kanuna ilâve edilecek maddeye 
aid Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 6 - V -1935 te Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
ı 1. tnönü 

Bsbbaı mueibe 

1831 numaralı kanun ile hava kuvvetleri ihtiyacına sarfedilmek üzere Türk Tayyare cemiye* 
tinden yapılan yardımların büyük bir kısmı her ne kadar tayyare, motor, malzeme, silâh, bom
ba ve emsali ihtiyaçlara sarfedilmekte ise de geri kalan kısmı da hava bütçesine konulan tahsisa
tın ihtiyaca kâfi (gelmemesinden müstahdemin ücreti, uçuş müteferrikası, yabancı mütehassıslar 
ve yabancı memleketlerde bulunanların tahsisatı, nakliye ücreti, harcırah ve hatta maaş ihtiyaçları
na sarf edilmiştir. Halbuki Tayyare cemiyetinin yapmış olduğu yardımlar hava kuvvetlerinin artı
rılması gayesinin istilzam etmektedir. Binaenaleyh 1935 malî yılından itibaren yapacağı yardımla
rın doğrudan doğruya tayyare ve tayyareye aid malzeme ve teçhizatın satın alınmasına karşılık 
tutulacak ve bunun haricinde hiç bir suretle sarfiyat yapılamıyacaktır. 

Millî müdafaa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
M. M. Encümeni 23 - V -193$ 

Karar No. 19 
Esas No. 1/182 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 1431 sayılı ve 13 mayıs 1935 
tarihli tezkeresine bağlı ve 1831 numaralı 22 ha
ziran 1931 tarihli «Tayyare cemiyeti tarafından 
Millî müdafaa vekâletine teberru edilen meba-
liğin sureti sarfına dair» kanuna ek kanun lâ
yihası Millî müdafaa vekâletinin mahsus me
muru ile encümenimizee okundu ve görüşüldü. 

Lâyiha, mucib sebeblerinde yazıldığı gibi 
Tayyare cemiyetinden Millî Müdafaa vekâletine 
yapılan yardımların tayyare, motor ve tayyare 
malzemesi silâh ve bomba aksamı, ihtiyaçlara 
ve hava kuvvetlerinin arttırılması gayesine sarf-
edilmesi istenmektedir. 

Encümenimiz bu görüş ve düşünüşü çok ye-



rinde bulmuştur : Ancak Millî Müdafaa ve
kâletinin mahsus memurunun beyanatından da 
anlaşıldığı veçhile 1934 malî yılında hava kuv
vetleri inşaatına tahsis edilibde yılı içinde sarfe-
dilmiyen paranın 1935 malî yılmda hava kuv
vetleri inşaatına sarf edilmesi zarureti göz önüne 
almarak malî tetkikatta bir güçlük olmaması 
'çin encümenimiz kanun lâyihasının ikinci mad
desine bir fıkra ilâvesini gerekli görmüş ve bu 
ilâve fıkra ile kanun lâyihasının kabulüne ka
rar verilmiştir. 

Havalesi veçhile evrak Bütçe encümenine ve

rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuluır. 
M. M. En. Rs. Bu. M. M. Kâtib 

İstanbul Diyarbekir Erzurum 
Şükrü Oökberk K. Sevük^ekin Ş. Koçak 

Aza Aza 
İstanbul İstanbul 

Dr. Hakkı Ş. Erel A. Barlas 
Aza Aza Aza 

Balıkesir Kocaeli Sinob 
C. Esener N. Bozatık C. K. înceday% 

Aza Aza Aza 
Urf a Kars Tekirdağ 

Ahmed Yazgan M. Akyüz R. Apak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1831 numaralı kanuna ilâve edilecek 
maddeye aid kanun lâyihası 

1 — 1831 numaralı kanun ile hava kuvvetle
rine sarf edilmek üzere Türk Tayyare cemiyetin
den Millî Müdafaa emrine verilen para ile yal
nız tayyare, motor, yedek malzeme ve bir tay
yare teçhizatını vücude getiren silâh ve teferru
atı ile telsiz, fotoğraf, salan, bomba ve sair teç
hizat ve yedekler alma* ve bunların mukavele
leri icabı verilmesi lazımgelen gümrük, sigorta 
ve vergileri de bu paradan ödenir. Bu tahsisat
tan bütçenin başka fasıllarına münakale ve sar
fiyat yapılamaz. 

2 — 1934 ve daha evvelki senelerde tahsisat 
kaydedilmiş olub sarf edilememesine binaen dev
ri meşrut paralar, açılacak bir madde ile eski 
seneler borçlarına ve bu paradan artan miktar 
bulunduğu takdirde bu da birinci maddedeki 
hususata sarfedilir. 

3 — Bu kanun 1 haziran 1935 tarihinden mu
teberdir. 

4 — Bu kanunu icraya Maliye ve Millî Mü
dafaa vekilleri memurdur. 

6 - V -1935 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

/ . İnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş< Kaya F. Ağrah 
Mf.V. Na.V. îk.V. 

Av. özmen A. Çetinkaya C. Bayar 
S.Î.M.V. G.Î.V. 

Dr. B. Saydam Bana Tarkan 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

1831 numaralı kanuna ilâve edilecek 
maddeye aid kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen 

MADDE 2 — 1934 ve daha evvelki senelerde 
tahsisat kaydedilmiş olub sarf edilememesine bi
naen devri meşrut paralar, açılacak bir madde 
ile eski seneler borçlarına ve bu paradan artan 
miktar bulunduğu takdirde bu da birinci mad
dedeki hususata sarfedilir. 

Ancak 1934 malî yılmda hava kuvvetleri 
inşaatına tahsis edilib yılı içinde sarf edilemeyen 
para 1935 malî yılmda hava kuvvetleri inşaatına 
sarfolunabilir. 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 

tl»4İ»- -*aa^A-t< 
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