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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Artvin tabur kumandanı Memed Kâmil Süsim 
hakkındaki Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatasile, 

Aeskerî kâtiblikten mütekaid îrfan Akyüz hak
kındaki Divanı muhasebat encümeni mazbatası ve, 

Devlet havayolları, 
Hudud ve sahiller sıhhat, 
Orman, 
V© Vakıflar umum müdürlükleri 1940 malî yılı 

bütçeleri kabul edildi. 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 

hakkındaki kanuna ek kanun lâyihasının birinci mü
zakeresi yapılarak cumartesi günü saat 10 da topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Ş. Günaltay Bursa İsparta 

Dr. S. Konuk K. Ünal 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 
KÂTlBLER : Kemal Ünal (İsparta), Dr. Sadi Konuk (Bursa) 

^•m* 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

2 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

1 — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesi hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi. 

Umumî Heyete 
Aşağıda isimleri yazılı saym üyelerin izin

leri Riyaset Divanınca kararlaştırılmıştır. 
Umumî Heyetin tasvibine arzederim. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Diyarbakır mebusu Rüştü Bekit, hastalığına 
binaen, 15 gün. 

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Ataç, has
talığına binaen, bir ay. 

Kırşehir mebusu Hazim Börekçi, hastalığına 
binaen, iki ay. 

Muğla mebusu Or. Gl. izzettin Çalışlar, has
talığına binaen, iki ay. 

Muğla mebusu Sadullah Güney, hastalığına 
binaen, iki ay. 

BAŞKAN — Birer birer reyinize arzediyo-
rum. 

Diyarbakır mebusu Rüştü Bekit, hastalığına 
binaen, 15 gün. 

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

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Ataç, has

talığına binaen, bir ay. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kırşehir mebusu Hazim Börekçi, hastalığına 

binaen, iki ay. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Muğla mebusu Or. Gl. İzzettin Çalışlar, has

talığına binaen, iki ay. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Muğla mebusu Sadullah Güney, hastalığına 

binaen, iki ay. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
2 — Su mahsıdleri hakkındaki kanun lâ

yihasının geri verilmesine dair Başvekâlet tez
keresi. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
14-V-1940 tarih ve 6/2123 sayılı tezkere

mizle takdim olunan su mahsulleri hakkında
ki 2/12285 sayılı kanun lâyihasının iadesine 
müsaade buyurulmasını rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 
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3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Beden terbiyesi genel direktörlüğü 1940 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/306) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea var mı? 

FAZLI GÜLEÇ (Bursa) — Bendeniz, bu ve
sile ile bir kaç noktayı istizah etmek, anlamak 
istiyorum. Evvelâ, bu seneki bütçede geçen se
neye nisbetle bütçenin cirmine göre gayeye sar-
fedilmek üzere idare masrafından mühimce bir 
tasarruf yapıldığını görüyorum, bunu şükranla 
karşılarım. Fakat umum müdürlüğün iki sene-
denberi teşekkül etmiş olduğuna göre her halde 
gayeye doğru atmış olduğu epeyce adımlar ola
cak. Burada buna dair hiç bir izahat göremi
yorum. Bu hususun tenvir edilmesini isteyece
ğim. Vakia mevcudlar üzerine inzibat tesis 
edildiğini, ve spor işlerinin eskisinden daha iyi 
bir inzibat altına alınmış olduğunu görüyoruz. 
Fakat mevcuddan başka, yeni, yeni neler yapıl
dığını anlamak istiyorum. Sonra (B) cedvelin-
de spor işlerine tahsis edilen varidatı tam ola
rak göremiyorum. Kanunda umum müdürlüğün 
varidatı şunlardan teşekkül edecektir, deniliyor. 
Evvelâ Devlet bütçesinden tahsis edilecek vari
dat. Sonra vilâyetlerin bir sene evvelki tahsila
tı üzerinden verecekleri % 2 1er ve belediyeler
den 50 000 liradan fazla varidatı olanlardan ke-
zalik bir sene evvelki tahsilat üzerinden vere
cekleri % 4 1er diğer bir takım hasılat. Devlet 
bütçesinden verilen parayı görüyoruz. Vilâyet 
bütçelerile belediyelerden alınan para burada 
gösterilmemiştir. Kanunun ruhuna göre bu pa
ra yardım olarak tahsis edilmiş bir para olmu
yor. Mecburî bir hizmet olarak, mahallî bütçe
lere verilmiş oluyor. Mecburî hizmet olduğuna 
göre bunu bu bütçede görmediğimize nazaran 
mahallî bütçede yer alması ve Beden terbiyesi 
genel direktörlüğünün vereceği talimat dairesin
de bu bütçelerden mahallî meclislerin muraka-
besile mahallince sarfedilmesi iktiza eder. Hal
buki nizamnamenin 34 ncü maddesinden anlı
yoruz ki, bu öyle olmuyor. Doğrudan doğruya 
bölgeler bir bütçe tanzim ediyorlar, bu paraları 
bölgeler alıb kendi bütçelerine geçiriyorlar ve 
umumî müdürlüğe bu bütçeyi tasdik ettiriyorlar. 
Bütçenin tasdiki şekli nizamnamede böyle gös
terilmekle beraber; katği hesabının nerede tas
dik edileceğine dair nizamnamede bir sarahat 
yoktur. Bendenize kalırsa bu, teşriî muraka
beyi noksan bırakmaktadır. Nizamname bura
da hatta kanunun ruhundan ayrılmış oluyor. 
Çünkü her halde tahsisatı veren meclisler tahsi
satın sarfını da murakabe etmelidir. Bu bir yar-

[1] 184 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

dun faslı tahsisatı değildir. Böyle olsaydı doğ
rudan doğruya umumî ve şehir meclislerinin ka-
rarile verilebilirdi. Kanunla icbar olunmazlar
dı. Kanun hizmet olarak bunu vermiş olduğuna 
nazaran prensib itibarile mutlaka o meclisler 
tarafından sarf ve hesablarının yine o meclisler 
tarafından kontrol edilmesi icab ederdi veya-
hud bu bütçede doğrudan doğruya B cedvelinde 
bunları görmeliyiz ve mahallerinin tahsisatı da 
bu bütçeden tefrik ve sarfolunmalı. Şimdiki 
şekil kanunun ruhuna uygun değildir. 

Sonra Müsabaka hasılatını B cedvelinde 144 
lira olarak görüyoruz. Bundan bir şey anlıya-
madım. Müsabaka hasılatı 144 lira olamaz. Ba
zı masraflar çıktıktan sonra eğer bu safi hası
lat ise bütçe usullerine de aykırıdır. Çünkü bu
na nazaran varidatı gayri safi olarak kaydetmek 
ve masrafları da masraf tarafınd göstermek lâ
zımdır. Bu noktalar üzerinde izahat verilmesini 
ve bir de mürebbi yetiştirmek için ne gibi teşeb
büsler alındığını öğrenmek ve anlamak isterim. 
Çünkü burada görülüyor, Maarif vekâletinin 
Terbiye enstitüsünde bazı muallimler yetiştir
mek teşebbüsü vardır. Bu, gayenin büyüklüğü
ne göre çok noksan bir adımdır. Bunun daha 
başka şekilde halledilmesi icab eder. Bunların 
izahını rica ediyorum. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Beden terbiyesi genel direktörlüğünün memleket 
dahilinde spor sahalarının tamamlanması için 
160 milyon lira sarfedeceğini gazetlerde oku
duğum vakit bunun hakikat olamayacağını dü
şündüm, haftalarca bekledim. Genel direktör
lük bu havadisi tekzib veya tashih etmedi. Da
ha sonraları Genel direktörlüğün ileri gelen me
murlarından birile görüştüğüm esnada gazetele
rin neşrettikleri havadisi niçin tasrih etmedik
lerini sordum. Bana şu cevab verildi: (Biz bu 
parayı 100 senede sarfedeceğiz) yüz sene.. Ben 
buna da inanmadım. Milletler bazan her hangi 
bir iş için üç beş senelik programlar yaparlar. Fa
kat esası ilme dayanan bir meselenin yüz sene 
müddetle ayni kanaatler içinde çalkanacağı kim
se tarafından iddia edilemez, hukuk, tıb hatta 
riyaziye bahislerinde bu hakikati çok görmüşüz
dür. Yarın yep yeni kanaatler mevcud stad-
yomları belki de muzır bularak ortadan kaldı
rabilir. Türkiyenin 100 senelik program arkasın
dan koşmasının ültre mikroskobik tahliller ne
ticesi olmadığını anlamak için ince elemeğe 
lüzum yoktur. Genel direktörlüğün sahalar için 
bütçesine bu sene yalnız 11 bin liralık tahsisat 
koyması bize öğretti ki, gazetelerin yazdığı, yük
sek memurun teyid ettiği havadis doğru değil
dir. Müteselli olduk. 

Genel direktörlük bu sene vaziyetini bir ta
limatname tanzim ve neşretmek suretile tasrih 

8 -~ 
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etti. Talimatnamesinin 11 nci maddesile beden 
terbiyesini mecburî ve ihtiyarî olarak iki hare
kete ayırdı. Mecburî hareketlerin içine atletiz
mi ,ihtiyarî hareketlere de yelken ve küreği koy
makla isabet edib etmediğini tahlile girişmiye-
ceğim. Fakat eskidenberi beden terbiyesinin 
Millî Müdafaa işi olduğu söylendiği için buna 
lâzım olan sporların talimatnamede adı bile zik-
redilmeyişini ehemmiyetle kaydederim. 

Beden terbiyesinin Millî Müdafaa işi olduğu 
çok söylendi. Öyledir. Fakat memlekette millî 
Müdafaa işi olmayan ne vardır ki, Ziraat bizzat 
millî Müdafaa işidir. Ticaret, iktısad da öyle .. 
Bütün bu Millî Müdafaa işleri mutahassısları ta
rafından idare olunur. Beden terbiyesi ise bede
ni en iyi anlayan meslek erbabına, kadrosunda 
ancak tâli mevkiler ayırmıştır. Haydi burada 
meslek egosuna kapılmıyayım, Millî Müdafaa 
için lüzumlu olan paraşütçülük ve hayvan spor
larının talimatnamede yer almadığını kaydetme
den geçmeyeceğim. 

Bana denecektir ki, paraşütçülük Türk Hava 
kurumunun uğraştığı bir şeydir, Biz bu işi ona 
bıraktık. Böyle söylenirse ben de onlara derim 
ki, Türk hava kurumu Orduya gedikliler yetiş
tirmekle meşguldür. Bu işi spor olarak kabul 
etmiş değildir. Kadrosu, siası buna müsaid bu
lunmuyor. Paraşütçülüğü memlekette tamim 
etmek, bunu bayram yerindeki salıncaklar ha
line koymak Beden terbiyesi genel direktörlü
ğüne düşer. îşte bir spor ki, millî müdafaa için 

en lüzumlu bir şeydir. Türk gençlerinin canlan-
nı bir bez parçasına emanet ederek kendisini 
hava boşluğuna salivermesi spordan beklenen 
heyecanı, zevki de fazlasile verir. Fakat bizim 
Genel direktörlüğümüz futbol ve atletizmin al
datıcı tesirlerinden kendisini kurtaramamıştır. 

At sporları da böyle. Buna da yer verilme
miştir. Belki cevab olarak başka teşekküllerin 
bu işle meşgul olduklarını söyliyeceklerdir. Fa
kat biz genel direktörlükten böyle faaliyet hu
dudu çok dar veya gayesi başka olan teşekkül
ler haricinde olarak at sporlan beklemekte hak
lıyız. Sporların en güzeli en faidelisi olan 
at sporlarına yer vermemek genel direktör
lüğümüz için büyük bir kusurdur. Ben meselâ 
Kadınhanı gibi bir kaza merkezimizde futbol sa
hası yapılacağına kendine göre at yetiştirmekle 
ve at sevmekle meşhur olan bu bölgede koşu ma
halli yaptırılmasının faydası üzerinde İsrar ede
rim. 

Beden terbiyesi genel direktörlüğünün büt
çesi bu sene 786 800 liradır. Bu paranın 513 150 
lirası, yani % 65,2 spor federasyonları tahsisatı
na ve yardımlara gidecektir. Bu fasılda geçen 
seneye nazaran 204 756 lira fazlalık vardır. Yani 
tahsisat bir buçuk misli artırılmıştır. Bütçe 
encümenimizde bazı arkadaşlar (bu paranın bir 
program dahilinde ve iyi hasıla alınacak suret
te sarfı ve istihdaf edilen maksadı teğmin et-

miyecek teşkilât ve kadrolar yapılmasından iç-
tinab edilmesi, masraflara boğularak paranın he
der olmaması) lüzumunu söylemişlerdir. Bun
ların Bütçe encümeninin mazbatasından öğreni
yoruz, haklıdırlar. Genel direktörlüğün, gene 
ayni mazbatadan öğrendiğimize göre verdiği ce-
vablar, bizce, çok mühimdir ve doyurucu değil
dir. Bunlardan başka ilâve edeyim ki memleke
tin beden terbiyesine tahsis ettiği paranın ye
kûnu yukarıda söylediğim gibi 786 800 liradan 
ibaret değildir. İdarei hususiye ve belediyeler
den % 2 ve 4 nisbetinde aldığı paralarla bu ye
kûn bir kaç milyona çıkıyor. Zikrettiğim fasla 
aid yüksek tahsisatın federasyonlara aid oldu
ğunu arzetmiştim. Bu federasyonların acaba 
isimleri nelerdir? Futbol, atletizm ve bu arada 
güreş de zikrolunabilir. Maamafih biz atletleri
mizi ve güreşçilerimizi ayni şahıslardan terek-
küb eden bir sirk temaşacısı gibi seyrettiğimiz 
için bu tahsisatın çoğunun bermutad futbole sar-
fedileceği kendiliğinden anlaşılıyor. Futbol... 
evet, garbde toplanan kongrelerde, neşrolunan 
yazı ve kitablarda boğa güreşine benzetilen ve 
bizim memleketimizde üst plânda bir spor ola
rak ehemmiyet kazanan futbol bu paranın mü
him bir kısmını yiyecektir. Çocuklarımızın 
sıhhati namına ben buna (afiyet olsun) diyen
lerden olamam. 

Uzuvlardan bir kısmını nemalandıran, bey
nelmilel oyuncularımız arasında dahi bir çok ve
rem kurbanları veren bu oyunun dizginlerini 
germek icab ettiği halde dolu dizgin hareket edi
yoruz. Genel direktörlük futbol için sahaya çı
kan gançleri değil, hattâ beynelmilel müsabaka
lara dahil olanları dahi metodik olarak tıbbî mu
ayeneye tâbi tutmuyor. Ben bizzat; bunların 
içinde avuç avuç verem basili çıkaran gençler 
gördüm. İddia ediyorum ki, federasyponların 
futbolcular için anladığı tıbbî kontrol, sahalarda 
tepme, sille, tokat yüzünden yaralananlara pan
suman yapmaktan ibaret kalmaktadır. 

Bu sene içinde; yüzücülerin, güreşçilerin 
müsabakalarında bulundum. Türkiyede rekor 
kırmak isteyen bir müsabakaya dahil olan 
gençleri iş başında gördüm. Gençlerin hevesle
rini heyecanlarını takdir ettim. Fakat yazık 
ki bunların sıhhî fişlerini görmek mümkün 
olmadı. Yüzme sporu şüphesiz futbol gibi ba
hane götürmez. Orada saha yadırgamak, yol 
yorgunluğu, hakemin tarafgirliği, seyirciler 
avantajı, pas almak.... bahis mevzuu değildir. 
Orada her kes ferdî kabiliyetini gösterecektir. 
Binaenaleyh en güzel ve faydalı bir spordur. 
Ben bu sene Istanbulda müsabakalarda bu
lundum, istanbul bölgesi oraya müşahid ola
rak bir hekim de göndermişti. Bu, benim dos-
tumdu. Müsabakaya iştirak eden gençlerin çıp
lak vücudları karşımızda dolaşıyordu, içle
rinde soba borusu göğüslü, uzun boyunlu, 
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sırtı kambur, kalçaları ileri fırlamış, saman 
renkli ve gözleri fersiz gençler vardı ki, bun
lar arasında tahammül müsabakasına girenler 
bile oldu. Bölge tarafından gönderilen meslek-
daşıma bu yüzücünün sıhhat fişini görüb gö-
remiyeceğimi sordum, o da merak etti, saha 
müdürüne sordurduk, böyle bir şey yokmuş, 
resmî müşahid arkadaşım da burada mesleği
nin kontrolünü yapmaktan ziyade vaziyete 
benimle baraber teessüf etmekle vakit geçirdi. 

Güreşçilerimiz de böyledir. Daha evvelki 
sene beynelmilel müsabakalara götürülmek is
tenen bir gencimiz hareketinin arifesinde galo-
pan giden bir veremden öldü. Sporda tıbbın 
mevkiini tayin etmemiş olan milletler de bu 
yolda mağlub oluyorlar. Meşhur Bulgar baş 
pehlivanı Dankolof un veremden öldüğünü, 
Hindli Taygar Dulanm dahi tüberkülozdan 
muztarib olduğunu haber almış bulunuyoruz. 

Ağır sporların uyuyan tüberkülozu kamçı
ladığını takdir ederek, bunlar için olsun tıb
bın kontrolünü değil, hakimiyetini tesis etmek 
mevkiindeyiz. 

Beden terbiyesi genel direktörlüğünün eli
nizde bulunan bütçenin (0) cedvelini lütfen 
tedkik ediniz. Orada hesab işlerinin başkanı 
başkan muavinile birlikte 6, neşriyat ve 
propaganda şubesinin müdürü, dosya memu
ru ile birlikte 5, muamelât, muhaberat ve arşiv 
şubesinin müdürü, muavinile birlikte 6, zat 
işleri, sicil ve lisans müdürlüğünün müdürü, 
muavini kâtiblerile birlikte 7 kişiden ibaret 
olduğu ve bunlar arasında 250 - 300 lira ücret 
alanlar bulunduğu halde sağlık dairesi şubesi 
yalnız bir doktordan ibarettir. Bütün medenî 
âlemin tıbba büyük bir mevki ve bir hak ver
diği bir işde biz merkezimizde bile ona, daire 

doktorluğu halinde talî ve bu da bulunsun ne
vinden bir yer vermiş bulunuyoruz. Tabidir ki 
federasyonlarımız, kulüblerimiz de böyle ola
cak. Güya neslin bünyesini terbiye ediyoruz. 
îddia ediyorum ki bu hareketlerle kurbanlar 
vermekteyiz, doğru yolda değiliz! 

Bursada bir dağ kulübü var. Vilâyet veya 
belediye buraya tahsisat verir. Ticaret vekili
miz de turizm faslından bu sene oraya 2 500 
Jira vermiştir. Gazeteler üludağda kayak mü
sabakalarından bahsederler. Oraya misafir gön
deririz. Her sene kış mevsiminde orada müsa
bakalar yaparız. Bunlarda Beden terbiyesi ge
nel direktörlüğü de bulunur. Soruyorum: Bu 
dağ kulübünün adresi nedir? Onun resmî mev
kii Bursanın hangi mahallesinde, hangi soka
ğında bulunur? Ben bu senenin şubatı esna
sında aradım, aradım bulamadım. Üç aydan 
berisini bilmem, fakat daha evvel onun resmî 
bir lokali yoktu. Bu kulübün kütüphanesini gör
mek istedim. Bir cild kitabı, bir tek gazetesi 
bile olmadığını ileri gelen şahsiyetlerinden birisi 
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söyledi. Kulübün aza kayid defterini görmek 
istedim, ademi malûmat beyan ettiler. Beden 
terbiyesi genel direktörlüğü bunları şimdiden 
sonra düşüneceğini ve yapacağını söyliyebilir. 
Fakat milletin bu kadar parasmı sarfeden ve 
direktörlüğün de alâkasına mazhar bulunan 
Dağ kulübünün bu vaziyetinden dolayı bizzat 
Genel direktörlük mesul değil midir? 

Bütçede ecnebi mutahassıslar, antrenörler 
için 14 400 lira konmuş, bu mutahassıslarm ih
tisaslarını öğrenmeği cidden istiyorum. Ben, 
beden terbiyesi ve spor işlerinde mutahassısa 
ihtiyaç olduğunu tasdik ederim ve çok isterim 
ki bir mutahassıs elini kulağına verib bize: 

Beden terbiyesi ve spor işlerini sizin bün
yenize, içtimaî hayatınıza, sıhhî hayatınıza ve 
bilhassa iğtidaınıza göre tanzim etmek şarttır, 
diye haykırsm. Sahaya çıkmazdan, topa ayak 
vurmazdan evvel sabahleyin behemehal bir duş 
veya friksiyon yapmanın şart olduğunu, yaz 
ve kış mevsimlerinde açık pencereli odalarda 
uyumanın lüzumunu her şeyden evvel öğret
sin ve (Spor hevesi, spordan faydalanmayı is
tihdaf etmelidir) dedikten sonra (Millete, mem
lekete, içtimaî ve sıhhî yaşayışa göre bir be
den terbiyesi metodu bulmak zaruridir) sözle
rini de ilâve etsin. 

Ben futbolcu gördüm ki kaplıcalar memle
ketinde yaşadığı halde ayakları simsiyahtı, 
koltukları altında kirden kerpiçler teşekkül et
mişti. Basit ijiyen kaidelerinin tedris edilme
diği müessesede zaman zaman yaptığımız gibi 
merkezî veya şimalî futbol sistemini yaymak 
üzere ecnebi atrenörler getirmek neye yarar? 
Bunlar işin asimi, esasını anlamadan yapılan 
süs tarzında şeylerden ibarettir. Bunlar ken
dimizi aldatmak için müracaat ettiğimiz teselli 
çareleridir. 

Genel direktörlük beden terbiyesi enstitüsü
nü bu sene de tesis edemedi. Bütçe encümeninin 
mazbatasından beden terbiyesini kendisine 
(meslek edinmiş muallimlere ihtiyacı bulundu
ğunu ve bunların yetiştirilmesi) için enstitüye 
yer verildiği halde (Gazi terbiye enstitüsünden 
istifade düşünülmüş) olduğunu öğreniyoruz. Be
den terbiyesi genel direktörlüğünün teşkiline 
saik olan kanunun müzakeresi esnasında bu 
nokta bahis mevzuu olmuştu. Gazi terbiye ens
titüsünün böyle bir işi başaracak kıymette ola-
mryacağmı, beden terbiyesi enstitüsü ile bu işle
rin dimağı, laboratuarı kurulmuş olacağı o va
kit izah olunmuştu. Amprik hareketlerden kur
tulmak için bu dimağa muhtaç olduğumuz söy
lenmişti. Genel direktörlüğün bu kanuna aid 
zabıtnameleri okumadığını iddia etmem. Fakat 
yapılan iş o vakit B. M. M. de konuşulan ve 
takarrür eden esaslara aykırıdır. Diyecekler ki 
paramız yoktu. Antrenör getirmek için para bu
lan idare kendi prensiblerini tasrih edecek 
olan müessese için para bulamaz diye söylene-
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mez. Bu müessese vücud bulmadıkça sporu
muz ve beden terbiyemiz için verilen kararların 
salâhiyete, bilgiye dayanmryacağmı söylemek 
fazla olur ve muhtaç olduğumuz mutahassısları 
Gazi terbiye enstitüsünden alamayız; biz umumî 
spor hayatımızda hâlâ aslar, hâlâ şampiyonlar 
yetiştirmek davasmdayız. Milletin kanmda 
sporculuğun tesis ve tenmiyesine uğraştığı en 
necib hisler mevcuddur. Spor hayatında en ön 
safta bulunan İngilizler, Arıburnunda ve Ana-
fartada, son senelerin spor kayidleri arasmda 
hiç bir yeri bulunmayan Türklere mağlûb oldu
lar. Karlı bir havada otuz kilometre yürüyen 
ve bir battaniyeye sarılıp açıkta yatan ve hasta 
olmayan bir tek Türk, bir futbol timinden ziya
de memleket için faydalıdır. 

Eti kasabda gören, mağşuş gıdalarla besle
nen, tahtakurulu odalarda sairin bir uyku uyu-
yamayanı ağır sporlara sevketmek ve onlardan 
şampiyon yetiştirmeğe çalışmak kadar ters gö
rüş olamaz. 

Milletler Cemiyeti ijiyen komitesinin bu hu
susta vardığı neticelerden üçünü arzedeceğim: 

1 - Beden terbiyesi tıbbî kontrol altında ya
pılmalıdır. 

2 - Beden terbiyesi «şampiyon imal etmek» 
için değil, müşterek birliğe faideli olmak için 
yapılmalıdır. 

3 - Beden terbiyesinin tesirleri mücerred ola
rak değil, iğtida ile hemahenk olarak ölçülme
lidir. 

Bizde bu umumî esaslara henüz yer verilme
miştir. 

Biz, beden terbiyesinde bu esaslan kuracak 
bir zihniyet istiyoruz (Alkışlar). 

BEDEN TERBİYESİ GENEL DİREKTÖRÜ 
Gl. CEMİL TANER — Yüksek Başvekilimizin 

emirlerile sorulan sualler hakkında bazı maru
zatta bulunacağım. 

Bölge bütçelerinin hesabları mevzubahs oldu. 
Beden terbiyesi kanununda, Beden terbiyesi 
Genel Direktörlüğü bütçesi muvazenei umu-
miyeden yapılacak yardımla, ayrıca böl
geler idarei hususiye ve belediyelerin vere
cekleri paradan teşekkül ediyor. Bu yalnız 
Beden terbiyesi Genel Direktörlüğünün bütçe
si değildir. Ona bağlı bölgelerin ve kulüb-
lerin bütçeleri heyeti umumiyesile bu şekilde 
gösterilmiştir. Yalnız o maddenin faslında de-
niyorki bölgeler bütçelerindeki tahasisatın 
% 80 nini tesisat, % 20 sini mahallî ve idarî 
ihtiyaçlara sarfedecektir. Binaenaleyh Beden 
terbiyesi Genel Direktörlüğü bölgelerin herhan
gi birinin bütçesinden alıb kendisine, veya bir 
taraftan alıb başka bir yere vermek suretile 
müdahale ve münakale salâhiyetini haiz değil
dir. Beden terbiyesi Genel Direktörlüğü bütçesi 
ve bunun sureti sarfı kanunen, merkez istişare 
heyetinin vezaifi meyamnda görüleceği veçhile 
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bu istişare heyetinin kararına bağlı olarak onun 
sarf sureti vesair hakkında ittihaz edeceği ka
rar ve prensibe göre yapılır. Kanun bölge büt
çelerinin % 80 nini esasen tesisata ayırmıştır. 
Bu tahsisatı tesisattan gayri bir yere sarf etmeğe 
bölgeler salâhiyettar değildir. Geri kalan % 20 
sine gelince, merkez istişare heyetinin geçen 
sene olduğu gibi bu seneki toplantısında bu 
% 20 nin şu suretle taksimine karar vermiştir: 
% 20 nin % 45 i mahallin spor faaliyetine ve 
malzemelerinin tedarikine, % 20 nin % 35 i ma
hallin ücret, maaş vesaire gibi şahsa verilecek 
olan paraların ayrılmasına yine bu % 20 nin 
% 20 si icar, tenvir, teshin gibi müteferrik 
masraflara ayrılmıştır. İstişare heyetinin bu 
prensibi bölgelere tebliğ edilmiştir. Bölgeler 
kendi alacakları tahsisatın bu nisbet dahilinde 
yapılıb yapılmadığını görmek için vilâyet büt
çeleri Merkez İstişare Heyetine getiriliyor. 
Merkez istişare heyetinin vermiş olduğu prensib 
dahilinde bu tevziat tedkik ediliyor, tasdik edi
liyor ve gönderiliyor. Kanunda yalnız Genel 
Direktörlüğün bütçesinin Meclise gönderile
ceği yazılı olduğu için bölge bütçelerinin bu 
merkez teşkilâtı bütçesi içinde olduğu tasrih 
edilmemiştir. Ondan dolayıdır ki bizim yaptığı
mız bütçelerde yalnız merkez teşkilâtının bütçe
si konuyor. Fakat onları da büsbütün kendi ba
şına bırakmıyoruz. Mahallî istişare heyetlerin
den geçtikten sonra onların yaptıkları bütçeler 

merkez istişare heyetinde tedkik ediliyor. Bu büt
çelerin sarfından sonra bunların hesabları mese
lesi vardır. İlk gününden itibaren bizzat takib 
ettiğim için ve meşgul olduğum için bölge büt
çelerinin, hesablarmm kontrolsüz, ve takibsiz 
bırakmamak için kendi muhasibimi bir kaç defa 
Divanı muhasebata gönderdim, bölge bütçeleri
nin dahi Divanı muhasebata gönderilib tedkik 
edilmesi yollarını aradık. Bu hususta kanunda 
bir sarahat olmadığından Divanı muhasebat 
bölge bütçelerini alıb kontrol etmek hususunu 
katği şekilde üzerine almadı. Binaenaleyh ka
nuna bir madde ilâvesi suretile mi, yahud başka 
suretle mi veya Bütçe encümenindeki teşkilât 
kanununa ilâve suretile mi olur, bölge bütçeleri
nin dahi merkez istişare heyetinin tedkki ve tas-
dikına göre sarf edilib edilmediği Divanı muha
sebatça tedkik edilsin, yanlış sarf edilmişler 
varsa bundan alâkadarları mesul edilsin. 

Müsabakalar hasılatından bahsedildi. Biz 
henüz müsabakalardan hasılat alacak vaziyette 
değiliz. Müsabakaların hasıltamdan istifade eden 
kısmen o müsabakayı yapan kulüblerdir, bir de 
sahanın sahibidir. Elimizde bu gibi seyircilerin 
toplandığı bir iki saha vardır. Birisi Ankarada-
dır ki, bu saha İdarei hususiyeye aiddir. Hası
latını İdarei hususiye alır. Diğeri de Istanbul-
daki Fenerbahçe stadıdır. Bu da kulübün şahsî 
malıdır. Binaenaleyh hasılatını kendisi alır. 
Bu hasılatın bir kısmı da orada hareket yapan 
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kulübler arasında nisbet dahilinde taksim edilir. 
Bu fasla küçük bir para koymaktan maksad 
bize ileride her hangi bir para getirecek vaziyet 
hâsıl olursa koyacak fasıl bulunsun diyedir. Ha
sılat için biz müsabaka yapmıyoruz. 

Tesisat masrafına gelince : bizim bütçemizde 
tesisat masrafı faslı ayrıca yoktur. Orada görü
len küçük mikdar vilâyetlerde, bütün Türkiye-
de yapılacak olan tesisata tahsis edilecek para 
da değildir, her hangi bir resmî ve beynelmilel 
müsabaka olduğu zamanda bu müsabakaların ya
pılacağı sahanın tamir ve tanzimi için icra ede
bileceğimiz masrafı göstermektedir. Ta ki böy
le bir vaziyet olursa bir yerden bir para verebi
lelim. Asıl tesisat işi kanunu mucibince vilâyet
lerin verdikleri tahsisatın % 80 inden yapılacak
tır. Bu tesisat merkez istişare heyetinin kabul 
ettiği prensib mucibince şu şekilde yapılmakta
dır. Tesisat için bidayette beş senelik birer 
program istenmiştir. Vilâyetlerden bu program 
merkez istişare heyetine gelir, orada görüşülür, 
tadili icab ederse tadil edilerek tekrar mahal
lerine gönderilir. Tesisat bu program mucibin
ce beş senede yapılır. Bu tesisatta sureti umu-
miyede tutulan prensib, bidayette lüksten sar
fınazar edilmesi, yalnız memleketin üç yerinde 
beynelmilel temaslar yapıldrğı zaman bu temas
lara müsaid olacak tesisatı yapmak. Çünkü 
beynelmilel federasyonlara dahiliz. Bu üç yer 
Ankara, izmir ve îstanbuldur. Bundan maada 
diğer mahallerde o mahallin ihtiyacına kifayet 
edecek tesisatı yapmaktır. Bilhassa beden ter
biyesi ve vücud yetişmesini ilk safta tuttuğu
muz için beden terbiyesi yapılacak olan kapalı 
jimnastikhaneler meydana getirmek ve bunla
rın içine teşkil edilecek olan kulüblerin idare 
merkezlerini yerleştirmektir. Bu gün kulüble
rin ekserisi ya bir kahvede veyahud diğer ma
hallerde bulunmaktadır, tik yapılacak iş vücud 
terbiyesile kendi vücudlerini alıştırmak, on
dan sonra atletizm ile vücudu takviye etmek ve 
daha sonra asıl mücadele sporlarına geçmek
tir. Binaenaleyh tesisatı bu bakımdan ilerletece
ğiz. Hatta bidayette açık havaya müsaade 
edecek olan düz bir arazi parçası kâfidir. 

Osman Şevki Uludağ, at sporu ve paraşüt 
hakkında, söylediler. At sporu ve paraşüt haki
katen bizim gençliğimizin elde etmesi ve üze
rinde durması lâzımgelen sporlardır. Fakat bu 
sporların sureti mahsusada müstakil birer bir
lik yahud cemiyet tarafından idare edilmesi za
ruri olan sporlardır. At sporu başlı basma bir 
masrafı istilzam eder. Kendi şahsî atı bulunma
yan bir kimsenin at sporu yapabilmesi için at 
tedariki lâzımdır, bu da kâfi değildir, ata bak
mak için ahır, pansiyon, seyis, arpa ve saire 
lâzımdır. Hasılı muazzam bir teşkilâta ihti
yaç vardır. AlmanyadaM Spor führer nizam
namesini getirttik, tedkik ettik. Baktık ki Al
manya dahi at sporu ile havacılık sporunu spor 

teşkilâtı içerisinden hariç tutmuştur. Bizim 
beden terbiyesi kanununun federasyonlar hak
kındaki maddesi şöyle der : «Kaç federasyon 
olacağı ve federasyonların hangi sporlarla meş
gul olacağı ve bunların mikdan istişare heye
tinin mütaleası almarak Başvekâlet tarafından 
tayin olunur.» Geçen sene istişare heyeti fede
rasyonların hangi işlerle meşgul olması mesele
sini mevzubahs ettiği zaman şu kararı verdi : 
Paraşüt sporunu, tayyare sporunu halen oldu
ğu gibi Hava kurumuna bırakmak. Hava ku
rumunun bir Havacılık federasyonu vardır ki, 
beynelmilel temasları yapar. 

At sporunu, binicilik sporunu ise; bir Is
lahı hayvanat cemiyeti vardır, Devletten ayrı
ca yardım görür ve hayvanlarla doğrudan doğ
ruya meşgul olur, bu sporu da encümene bı
rakmak. Bu suretle teklif yapıldı ve bu tekli
fin Başvekâlet tarafından kabul edilmesi üze
rine Isİahı hayvanat cemiyetine ve Hava kuru
muna yazılmıştı. 

Öyle vaziyetler hâsıl oldu ki, bazı bölgeler 
gönderdikleri bütçede çok mahdud bir bütçe ol
duğu halde at sporu namına bir tek at bir tek 
seyis vardı. Bütün memleket gençliğine bir tek 
atla spor yaptırmanın imkânı yoktur. Bu an
cak Millî Müdafaanın atlı kıtalarının yardımı 
ile yapılabilecek bir şeydir. Böyle yapıldığı 
takdirde müsbet bir netice elde edilebilir. 

Tıbbî muayene hakkında buyurdukları cihete 
gelince; geçen bu gün herhangi bir sporcunun 
gerek spor teşkilâtına dahil olması ve gerekse 
müsabakalara iştirak edebilmesi için behemehal 
tıbbî muayeneden geçmiş olmaları şarttır. Fa
kat biz bunu dahi kâfi görmüyoruz. Bunun için 
behemehal memleketin kalabalık muhtelif mm-
takalarmda spor muayene merkezlerinin açılma
sı lâzımdır. Bu merkezlerin ihtiyaçları olan mal
zeme ve edevat ile teçhiz edilmiş olmalı ve spor
cular mutahassıs spor doktorları tarafından baş
lıca muayene merkezlerinde muayene edilmeli
dir: Gençleri böyle bir merkezden geçirmeği 
hedef ittihaz etmişizdir. Bu teşkilât kadromuz 
da ki Heyeti aliyenize yakında takdim edeceğiz 
bu kadroya bizim sağlık idaresine üç doktur 
koyduk. Bu üç doktorun şimdilik istanbul, An
kara, izmir muayene merkezlerinde istihdam edil
mesi düşünülmüştür. Fakat bu da kâfi değil
dir .Bütün vilâyetlerde, kazalar ve Nahiyelerde 
gençlerin faaliyeti arzu edildiğine göre her ta
rafta bunların doktor muayenesinden geçmeleri 
lâzımdır. Bizim başlıbaşımıza bu muayeneyi ya
pabilmek için muazzam bir doktor teşkilâtına 
malik olmamız lâzımdır. Halbuki, Sıhhiye ve
kâletinin buralarda bulunmuş olan doktorların
dan istifade ederek ve keza icra Vekilleri Heyeti 
karan mucibince mükellefiyet halinde bulunan 
doktorlardan istifade ederekten bu muayenele
ri yaptırmağa çalışıyoruz. 
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Dağcılık kulubu hakkında buyurdular. Bur-

sadaki dağcılık kulubu spor kurumundan mü-
devver olan külübler meyanmda federe olmuş 
değildir, federe olmamıştır. Oraya yardım yap
mış değiliz. Bu külüb Bursa Halk Partisi tara
fından tesis edilmiştir ve binası da Parti içinde
dir. Yardımları da parti yapmaktadır. 

Ecnebi mutahassısları öğrenmek arzusunda 
bulundular. Spor kurumundan devraldığımız za
man dört mutahassıs vardı. Bunun bir tanesi 
Ankarada bir Avusturyalı futbol mutahassısı, 
bir tanesi îzmirde Alman futbol, bir tanesi de 
Finlandiyalı güreş mutahassısı ve antrenörü 
diğer bir tanesi de yine burada Macar atletizm 
mutahassısı ve antrenördür. Bunlardan îzmirde 
bulunan Alman mutahassıs vazifesini görmedi
ğinden dolayı kontratını feshettik ve gönderdik. 
Ondan sonra Macar mutahassısnı kontratı bit
miştir, onu da temdid etmedik, o da bizden ay
rıldı. Halen elimizde iki mutahassıs vardır, bi
risi Finlandiyalı güreş sporları mutahassısı, di
ğeri de Avusturyalı futbol mutahassısıdır. Fut
bol mutahassısmm kontrat müddeti bitmiştir. 
temdid etmedik, serbest bıraktık. Bundan yalnız 
Ankara bölgesi istifade ettiği için bize müraca
at etti, kontratosuz bizde kalsm dediler. Halen 
elimizde bir mutahassıs vardır. Kadroda göste
rilen tahsisat, bir ecnebi mutahassıs bulursak, 
onun karşılığı olmak üzere konmuştur. Meselâ 
bir iskrim mutahassısma ihtiyaç hâsıl oldu, 
iskrim federasyonu Fransa ile muhabere etti, 
bir mutahassıs bulundu, fakat vaziyeti hazıra 
dolayısile bundan sarfınazar edildi. Bir de su 
sporları için Macar federasyonu ile münasebet 
tesis ettik, bize tavsiye edilen antrenörler bize 
vefa edecek vaziyette olmadığı için ondan da 
sarfınazar ettik. Asıl bir mutahassıs için tema
sa geçmiştik, Yüksek beden terbiyesi enstitüsü 
mutahassısı olan bu zat Almanyalı Karl'dim is
minde bir zat idi. Bu zat, evvelce parti tarafın
dan iki defa buraya getirilmiş ve bizim spor 
teşkilâtımızı teftiş etmiş ve Alman yüksek be
den terbiyesi enstitüsünü teşkil etmiş bir mu
tahassıs. Çok zaman evvel, yedi sekiz ay evvel, 
siyasî vaziyet henüz böyle değil iken bu zata 
müracaat ettik. Evvelâ üç ay için geleyim, ted
kik edeyim; bu üç ay için bana 1 200 Kra ücret 
verin, karıma bu kadar ücret verin, memleket
te kullanacağım hizmetçiye şu kadar para verin, 
sonra üç ay içerisinde fikrimi bildiririm dedi. 
Evvelce buraya gelmiş, vaziyeti tedkik etmiş bir 
adamı; sırf tatil zamanını geçirmek için bu ka
dar fedakârlıkla buraya getirmeğe lüzum görme
dik. 

Bizim muallimlerimize gelince; bu gün mual
lime olan ihtiyacımız çok fazladır. Kanun bizi 
gençlere mecburî mükellefiyet tahmil etmeğe da
vet ediyor ve İcra Vekilleri Heyeti kararile 12 
yaşmdan 45 yaşma kadar olan gençler bu mec
burî hizmete tabi tutulacak, icabında davet edi-
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i lecektir. Bu yekûnu bir defada davet etmeğe Uz 

maddeten imkân görmedik. Onun için yalnız 
şimdilik 18, 19, 20 yaşlarmda bulunan gençleri 
davet ettik, bunlar zaten elan mevcud olan ku
lüblere kısmen yazılı olan gençlerdir. Yalnız 
Trakyadan Hataya kadar olan sahil vilâyetler 
ve Şark vilâyetlerinde bir de Zonguldak ve Sam
sun, bundan başka Ankara merkez vilâyetinde 
olmak üzere 15 -16 -17 yaşındaki gençler mec
burî mükellefiyet dahiline almarak keyfiyet ilân 
edildi. Bu gençleri hiç olmazsa bu vesile ile bir 
teşkilâta ve bir başa bağlamak, memleket mü
dafaası bakımından öğretebileceğimiz şeyleri 
öğretmek, pasif korunma ve diğer işlerde olsun 
bu teşekküllerden istifade etmek. Bunu yaptığı
mız zaman kendi malımız olan hocalarımızın ol
madığını düşündük. Fakat bu memleketin bir 
Millî müdafaa ve Maarif vekâleti vardır. Bu ve
kâletlerin ellerinde elemanlar vardır, her halde 
bize yardım ederler dedik. Memleketin yüksek 
ihtiyacı bakımından bu elemanlardan istifade 
ederek elimizden gelen ve mümkün olan her 
şeyi yapmağa azmettik. 

Biz ana prensib olarak rekor ve şampiyon 
! peşinde koşmuyoruz. Fakat rekor kırmak ve 

şampiyon olmak isteyen kimselerin de önüne 
durmak istemiyoruz. Yüksek Başvekilimizin bü
tün valilere yaptığı umumî tebligat da böyledir. 
Ana prensibimiz bütün gençliği vasat derecede 
yükseltmektir. Bu, Yüksek Başvekilimizin vali
lere yaptığı umumî tebligatta istenmiştir. Mem
leketin ihtiyacı olan gençliği yükseltmek, gür-
büzleştirmek, yavuzlaştırmak ve gençlerde di
siplini ve sıhhî vaziyeti teğmin etmek. Binaen
aleyh bizim gayemiz, aldığımız direktif ve ka
nunun bizden istediği budur. Fakat ihtiyarî 
spor yapmak isteyenlerin içerisinde çalışmak 
ve şampiyon olmak, rekor almak isteyenler var
sa onları da teşvik ederiz. Yani önüne durma
yız. Maruzatım bundan ibarettir. 

ALİ RANA TARHAN (istanbul) — Efen
dim, verdikleri izahatı ben de büyük alâka ile 
dinledim. Kendilerinden bir noktanın tavzihini 
rica edeceğim. 

Yeni bir Heyeti Vekile kararından bahis bu
yurdular ve bu Heyeti Vekile kararı mucibince 

muayyen yaşta bazı gençlere kulüblere yazılmak 
mecburiyeti tahmil edildiğini söylediler. Ben
denizin anlamak istediğim bu gençler şimdi 
mevcud olan kulblere mi yazılacak? Benim bil
diğim şimdiki kulüblerin ekserisi futbol ve bir 
iki tane de diğer spor kulübleridir. Memleket
te beden terbiyesine alıştırmak için ve diğer bir 
mükellefiyete tâbi tutulan ve davet edilen genç
ler bu kulüblere mi gireceklerdir. Bunu sara
haten anlamak istiyorum. 

İkincisi : Hocalarımız yoktur. Bunları ha
riçten tedarik edeceğiz dediler. Bunlar, hocalar 
tedarik edildiği zaman mı davet edilecek, yok* 
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sa bunlar davet edilib kulüblere yazılacak, ho
calar sonra mı davet edilecek? Bu iki noktayı 
anlamak istiyorum. 

Gl. CEMÎL TANER (Beden T. G. D.) — 
Beden terbiyesi kanunu mucibince gençlerin be
den terbiyesi genel direktörlüğü tarafından ku
rulacak olan veya beden terbiyesi kanununa in
tibak ettirilecek olan kulüblere yazılması mec
buriyeti vardır. Beden terbiyesi kanununun 
tatbiki için olan nizamname henüz bir ay evvel 
çıktı. Mahallerine yeni gitti. Bu nizamname
nin muhtevasına göre bizde halen mevcud olan 
kulübler beden terbiyesi kanununa intibak ede
ceklerdir. İntibak etmek istemezlerse cemiyet
ler kanununa göre teşekkül etmiş birer içtimaî 
kulüb olarak kalabilirler. Fakat beden terbiye
si ve spor faaliyeti kısımlarile resmî olarak iş

tigal edemezler. 
Her kulüp kendi kongresini toplayacak ve 

beden terbiyesi kanununa intibak edib etmiye-
ceğini bir beyanname ile mahallî vilâyete bil
direcek. Bizim kuracağımız ve bize intibak ede
cek olan kulüpler nizamnameye göre gençlik ku
lübü ismini alacaklardır. Mükelleflerin mecbu
rî olan hareketleri bu nizamnamede gösterilmiş
tir. Bunu gençlik kulüplerinde yapacaklardır. 
Ayrıca bu gençlik kulüplerinden başka ihtisas 
kulüplerimiz de olacaktır, ihtisas kulüpleri 
yalnız bir tek sporla iştigal eden ve ihtisas ka
zanmak isteyen teşekküllerdir. Meselâ, eskirim, 
tenis. Bunlar yalnız muayyen faaliyetlerle meş
gul olurlar. Halbuki bu gün her hangi bir ku
lübümüzün muhtelif şubeleri vardır ve adeta 
her birinin esası futbol olmaktadır. Şüphesiz ki 
futbolda bir spordur, lâzımdır, faydaları vardır, 
fakat mecburî olan sporlar yapıldıktan sonra 
hevesli olanlar, kabiliyet gösterenler, sıhhat ve 
yaş vaziyeti müsaid olanlar bununla da iştigal 
edebilirler. 

Köylere gelince, bunları köylerde gençlik 
grupları halinde bütün köylere teşmil etmemi-
şizdir. Yalnız beş dershaneli yani üçten fazla 
muallimi olan köylere teşmil edilmiştir ve bu 
köy muallimlerinden bir tanesi bu köy spor 
gençlik teşkilâtına başkanlık yapacaktır. Diğer 
kulüplere gelince, bunlar vilâyetler tarafından, 
bize intibak ettiğini kabul ettikten sonra dört 
kişilik bir heyet tarafından tedkik edilecektir. 
Bu heyet vilâyet istişare heyetinden iki kişi em
niyet teşkilâtından bir kişi sıhhiye teşkilâtından 
da bir kişi birer birer kulüpleri gezecekler ve 
kulüp hâlen kanunun istediği vasfı haiz ise bunun 
hakkında bir kanaat vereceklerdir ve biz ka
nunun maddei mahsusasma tevfikan bu kulüp
lerin matlub evsaf ve şeraiti haiz midir, değil mi
dir gençleri maddî ve manevî sahada terbiye ka
biliyetini haiz midir bunu tedkik edeceğiz ve ka
nunî salâhiyetimize dayanarak matlub evsafı ha
iz olmayanların feshini îcra Vekilleri Heyetin

den taleb edeceğiz. Yerine kanunun istediği 
evsafta gençlik kulüplerini kuracağız ve mükel
lefiyet dahilinde olan kimseler gençlik kulüple
rine yazıldıktan sonra nizamnamenin 38 nci 
maddesindeki [ Vilâyet istişare heyeti azalarının 
kendi memuriyet daireleri dahilinde yardım 
ederler ] kaydine tevfikan bu kulüplere girecek 
gençler için askerî komutanı yurd müdafaası ba
kımından lâzımgelen rehberleri mahalli sıhhi
yeye müdürü muayene için lâzımgelen hekimle
ri, mahalli sıhhiye müdürleri, maarif müdürü, 
beden terbiyesi bakımından mahallî mektebler-
de bulunacak olan beden terbiyesi muallimlerini, 
tahsis etmek suretile gençlerin memlekete faideli 
olması teğmin edilecektir. Bu işler vilâyetler 
istişare heyetinin kararile tanzim olunur, vilâ
yetler bütçesile, istişare heyetlerile, birer müs
takil varlık gibidir. Biz de burada onların var
lıklarını ayni istikamette olmak üzere tanzim ile 
meşgul olacağız. Bu arada bilhassa halen kendi 
muallimlerimizin, kadrolarımızın tam olaraktan 
mevcud olmaması hasebile mahallî halkevlerin-
den çok fazla yardım göreceğiz ve onlardan bli-
hassa istifade edeceğiz. Bunu yüksek Başveki
lim dahi kendi emirleri ile, Parti Başkanİarile, 
bölge başkanlarının el ele vererek birbirlerinin 
malzeme, tesisat ve sahasından istifade etmele
rini tavsiye etmişlerdir. Bu arada ilk iş olmak 
üzere Parti kendi elinde bulunan bütün spor 
sahalarını, çok şayanı şükrandır bize terketmiş 
ve bölge emrine devretmiştir. Bunun muamele
si de yapılmaktadır. Bu ciheti bilhassa burada 
tebarüz ettirmek isterim. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
İhtisas kulüplerinden bahis buyurdunuz. Acaba 
15 yaşindaM gençler de bu kulüplere girebile
cekler midir? 

BEDEN TERBİYESİ U. M. Gl. CEMİL TA-
HİR TANER (Devamla) — 15 yaşındaki genç
ler, gençlik kulübüne gireceklerdir. İhtisas 
kulüblerine 18 yaşmdan yukarı olan gençler 
gireceklerdir. Bir genç tenis kulübüne de gi
rebilir, dağcılık kulübüne de girebilir, Sipahi 
ocağına da girebilir. Gençlik kulübüne girmek 
her hangi bir ihtisas kulübüne girmeğe bu gün 
için mâni değildir. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Ve
rilen izahata umumiyetle teşekkür ederim. An
cak nazarı itibare alınması lâzımgelen bazı nok
talar görüyorum : Bu beden terbiyesi meselesi 
bizde çok geç kalmış, çok ihmale uğramış ve 
çok da birbirine tezad olarak bazı teşebbüsler 
almış mahiyettedir. Memleketimiz mmtaka iti-
barile birbirine benzemediği için gerek Maarif 
kendi sahasında ve gerekse Beden terbiyesi 
umum müdürlüğü kendi sahasında yapacağı 
şeylerle mmtakaiann iklim şartlarını beheme
hal nazarı itibare alması lâzımdır. Meselâ : 
Şark mmtakasmdaki şehirler bile 6 - 7 ay 
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karla mesturdur. Erzincan ve Şark felâketinde 
gördük ki o mıntakada kuvvetli kayakçı teş
kilâtı olmadığından - harbde olduğu gibi böyle 
âfetli zamanlarda da - halkın birbirile olan ir
tibat ve münasebeti kaybolmuştur. O mıntaka
da kayakçılığa çok ehemmiyet vermek lâzım
dır. Sonra, Cenub mıntakaları gibi, süvarile
rimizin kesif bulunduğu, atların çok olduğu ve 
biniciliğe de hevesin ziyâde olduğu yerlerde 
binicilik teşkilâtına çok ehemmiyet vermelidir. 
Bunun gayet ucuza teğmini mümkündür. Çün
kü zaten oralarda askerî teşkilât vardır. Vak-
tile tecrübe yapılmıştır. Gençlere buralarda 
manej ve at tedariki kolaydır. 

Kayakçılık teşkilâtı da bu suretle koruna
bilir. Bu hususta önce program tanzim edilir
ken mmtaka usulüne dikkat etmelidir. Bu gün 
Bursada, Uludağda kayakçılık olabilir. Fakat 
bu bir fantezidir. Trakyada olmaz. Fakat Şark 
mmtakası için bir ihtiyaçtır. Keza binicilik me
selesi, Urfa mıntakalarma doğru inildikçe ora
larda daha müsaid, daha kolaydır. Fakat dağ
lık olan bir yerde o kadar bir kıymeti olmaya
bilir. Onun için program yeknesak yapılırsa 
zannediyorum ki muvaffak olunamaz. 

Sonra, bir kere mrntakavî program yapıldık
tan sonra ciheti askeriye, Maarif ve Beden ter
biyesi teşekkülü mutlaka elele vermek zarure
tindedir. Eğer ayrı ayrı çalışırlarsa yine mu
vaffak olamazlar. Her biri diğerinin vasıtala
rından ve mualliminden istifade etmelidir. Bu 
suretle hareket edilince her yerde bulunan as
kerî garnizonlar fevkalâde surette bu işe reh
ber ve yardımcı olurlar. 

Üçüncü mühim bir mesele de : Biz şimdiye 
kadar sporun gayesini, bedene güzel bir ter
biye vermek, levend insanlar yetiştirmek zanne
diyorduk. Fakat önümüzde gördük ki fevkal
âde sportmen olan insanlar dahi pek alâ müs
tevliye boyun eğebiliyorlar. Şu halde sporun 
en mühim gayesi şu olmalıdır: «Düşmana salsa 
tek bile kalsa yılmamak» bir genç o suretle ye
tiştirilmelidir ki, böyle bir tehlikeye maruz kal
dığı zaman, daha gençken aldığı imanla 70 
yaşma dahi girse ölümden korkmamalıdır. 
ölümle pençeleşmek, vatanın istiklâli için ölü
me koşmak. İşte sporun hedefi bu olmalıdır. Bu 
hedef olmazsa hepsi fantazidir, misallerini gö
rüyoruz. 

O halde her kafa bunun için nasıl teçhiz edi
lecektir. Bunu tabiî fikrî bakımdan burada mü-
talea etmiyeceğiz. Bu büsbütün başka bir mese
ledir. Beden terbiyesi bakmamdan Maarif vekâ
letinin tertib ettiği 19 mayıs beden terbiyesi 
gösterilerini stadda seyrettik. Bu tarzda gider
se ve şimdiye kadar gördüğümüz fantazik spor
lara devam edersek aradığımız neticeyi elde 
edemeyiz. Orada erkek ve kız çocukları ritmik 
hareketler göstermişler ve çok güzel yapmışlar
dır. " ' I 

— ıo 

Karşılıklı erkek çocukları ile de, hoş. Bu bir 
taraftan fantazi bakıştır, medenidir ama bu kız 
çocukları yaralı sarmamıştır. Erkek çocukları 
bize sedye ile yaralı naklini göstermemiştir. Bu 
gençler bize karşıdan bir hücum arabası geldi
ği zaman hiç olmazsa taklid olarak elindeki 
bombayı tam topun ağzına atmamıştır. Bu genç
ler her hangi bir evin içinden kendisine saldıra
cak bir adama karşı tam nişan alup atmamış ve 
mermisini pencereden içeri düşürmemiştir. Ke
za bu gençler ellerine alacakları bir silâhı tama-
mile hedefine kullanabileceğini göstermemişler
dir. Nefse itimad ancak atışla mümkündür. Bi
naenaleyh beden terbiyesinin hedefi gençlere at
tığını vurmak imkânını vermek olmalıdır. îster 
tüfekle, ister bomba ile atış ve yaralanan arka
daşını sarabilmek ve nakledebilmek. Bunlar 
gösterilmezse nefse itimad meselesi ortadan kal
kar. Her hangi bir tayyare bombası patladığı 
zaman bu itimad ve sükûnet olmazsa o gençlik
ten havır bekleyemeyiz. Bu gençlik müdafaayı 
size teğmin edemez. Binaenaleyh gençliğin atı
cılık meselesine ehemmiyet vermelidir. Harbin 
bütün safahatında ve kadınlı, erkekli cebhedeki 
arkadaşına yardım etmek mümkün kılınmalıdır. 
Bilhassa kadınlara bundan 15 sene evvel şefkat 
bacısı dive çok güzel tatbik edilmiş olan sistem 
yine tatbik edilmelidir. Onun için bu sahaya git
meli. 

Sonra müçtemi spor meselesi çok mühimdir. 
Bu gün futbol sahasında binlerce halk toplanı
yor orada nihayet bir düzine insanın koşmasın
dan başka bir şey yoktur. Halbuki gençler de
diğim tarzda yetiştirilirse çok büyük fayda is
tihsali mümkündür. Onun için bu gün yeni yeni 
görüyoruz ki gerek îtalyada gerek Almanyada 
bir takım müçtemi spor hareketleri vardır. Bil
hassa Japonyada, bunlar tedkik edilebilir. Me
selâ 3 - 4 kilometre uzaklıkta bir takım müstah
kem mevkiler yapılır. Oraya binlerce genç hü
cum ettirilir. Onlar oraya gittikleri zaman, ora
yı müdafaa edecek arkadaşlarile bir takım mü
sademeler yaparlar ki bu çok faydalı bir iştir. 
Dediğim tarz vaktile programlara da girmiştir. 
Tavsiye ederim. Evvelce bir komisyon teşekkül 
etmiş bendenizin riyaseti altında. Muhterem Na
ci Paşa da bulunmuştu. Bir çok esaslar hazır
ladık, lütfen gözden geçirsinler. Eğer eski yapıl
mışları nazarı itibare almazlarsa birden bir tar-
hederek gideriz. Şu halde mevcud olan prog
ramları bir kere nazarı dikkate alsınlar, ondan 
sonra da kollektif yani gençliği münferid değil 
de binlerce genci harekete getiren esasları da 
tedkik etsinler. Ayrıca da arzettiğim gibi bi
raz mrntakavî usule riayet etmek ve ateş oyun
larına daha ziyade ehemmiyet vermek tarzını 
programlarına behemehal koysunlar. Bu bazı 
arkadaşları o zaman da tedhiş etmişti. Vay ço
cuklarımızı 15 yaşında asker mi ediyoruz? Bu 
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gün 13 yaşından itibaren ateş oyunu başlamış
tır. Attığını vuracak. Kendinizde tecrübe edi
niz, attığını vuran bir adamın nefsine olan iti
madı hiç bir şeye benzemez. Yoksa yalnız koş
makla, lâfla kurtulmak imkânı yoktur. Barut 
kokusunu duymak ve ona alışmak lâzımdır. Ne 
yapalım bu gün medeniyet âlemi diyoruz fakat 
bu böyledir. Ancak nefse itimadı olan silâh pa
tırtısı içinde şaşırmayan icab ederse ölümü gü
lerek sükûnetle karşılayabilen muvaffak olur. 
Yoksa beden terbiyesinden yalnız güzel şekiller 
görmek, hoşa gidecek tarzı görmek ve yalnız be
den inkişafını teğmin etmek maksada kâfi gel
mez. Asker olmak sıfatile, kumandan olmak sı-
fatile gördüm, öyle pehlivanlarımız vardı ki gü
reş meydanlarında önlerine geleni yendikleri 
halde top patlayınca korkunun dehşeti içinde 
kalıyorlardı. Maksad, barut kokusu ile alıştır
mak ve ferdlerin sükûnetini tamamile muhafaza 
etmektir. Onun için bendeniz de bu vesile ile 
maruzatta bulunuyorum. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilme
sini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1940 malî 
yılı bütçe kanunu 

MADDE 1 — Beden terbiyesi genel direk
törlüğünün 1940 malî- yılı sarfiyatı için bağlı (A) 
işaretli cedvelde gösterildiği üzere (786 800) 
lira tahsisat verilmiştir. 

F Lira 
İ Maaş 80 640 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Ücret 83 760 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Ecnebi mutahassıs ve antre

nörler ücretleri 14 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Muvakkat tazminat 17 728 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve sa
ire masrafları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Harcırah 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 îdare masrafları 25 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Nakil vasıtaları masrafları 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Kitab, mecmua, gazete muba
yaa, abone, neşir, tercüme be
deli ve propaganda masrafı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Kongrelere iştirak masrafları 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
11 Maarif vekâleti Gazi terbiye 

enstitüsü beden terbiyesi şube
sinde okutturulacak talebe mas
rafı 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 İstişare heyeti azasmm harcı
rah ve zarurî masrafları 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Spor federasyonları tahsisatı 
ve yardımlar 513 150 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 Ferağ, mahkeme harç ve mas
rafları ve gümrük resmi 1 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Geçen yıl borçları 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Eski yıllar borçları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek 
itfa karşılığı 22 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Beden terbiyesi genel direk

törlüğünün 1940 malî yılı masraflarına karşı
lık olan varidat, bağlı (B) işaretli cedvelde 
gösterildiği üzere (786 800) lira tahmin edilmiş
tir. 

B - Cedveli 
F. Lira 

572 400 1 Umumî bütçeden yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Faiz 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Müsabakalar hasılatı 144 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Müteferrik hasılat 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Geçen seneden müdevver na-
kid mevcudu 212 256 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Madde 2 tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-

miyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Beden terbiyesi genel direk

törlüğüne aid teşkilât hakkındaki lâyiha kanu-
niyet kesbedinceye kadar 1939 malî yılı bütçe 
kanununa bağlı kadrolardan 1940 malî yılı için
de de tatbik edilecekler bu kanuna ilişik (C) 
işaretli cedvelde gösterilmiştir. Bunların ücret
leri birinci ve ikinci maaş ve ücret fasıllarına 
mevzu tahsisattan ödenir. 

11 — 
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BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi cedvelle beraber yüksek reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Genel direktörlüğün 3656 sa
yılı kanunun 19 ncu maddesine dahil müteferrik 
müstahdemlerile mezkûr kanunun mevzuu hari
cinde kalan memurları ve nakil vasıtaları bağlı 
(D) işaretli cedvelde gösterilmiştir. Fasıl numa-
ralariİe unvanları bağlı (E) işaretli cedvelde ya
zılı masraf tertiblerinden idaresi zarurî görülen 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için aylık üc
retli veya yevmiyeli müstahdemler kullanıla
bilir. Bunların kadroları îcra Vekilleri Heyeti 
kararile tesbit ve müteakib yıl bütçesile Büyük 
Millet Meclisine tevdi olunur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden müstes
nadır. 

Masraf tertiblerinden idare olunacak hizmet
ler kadrolarının bütçede mevcud diğer hizmetin 
ifasına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde 
bulunmaması şarttır. 

BAŞKAN - - Maddeyi cedvelle beraber yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Geçen yıl borçları tertibine 
mevzu tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
borçlar taallûk ettikleri hizmetlere tekabül et
mek üzere cari yıl bütçesine mevzu tahsisattan 
mezkûr tertibe Başvekilin muvafakatile naklen 
tesviye olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Gazi terbiye enstitüsü beden 
terbiyesi şubesinde okutturulacak talebenin 
adedile beheri için ibate, iaşe, ilbas ve tahsil be
deli olarak verilecek senelik ücret mikdarı 
Maarif vekâletile müştereken tesbit edilerek Ma
arif vekâleti hesabına Maliyeye tediye edilir. 
Bu suretle yatırılan para bir taraftan varidat 
bütçesine irad, diğer taraftan 1940 malî yılı Ma
arif vekâleti bütçesinde bu enstitü için mevcud 
bulunan tertiblere ilâve olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir . 

MADDE 7 — Bu kanun 1 - VI - 1940 tari- ı 
hinden muteberdir. j 

BAŞKAN - - Maddeyi kabul edenler ... Et- i 
mey enler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil ve Maliye vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

2 ----- Devlet denizyolları işletme umum mü 
dürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/308) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini yüksek re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü
nün 1940 malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün 1940 malî yılı masrafları 
için bağlı (A) işaretli cedvelde gösterildiği üze
re (8 392 713) lira tahsisat verilmiştir. 

A - CEDVELÎ 
P. Lira 
1 Ücret ve yevmiyeler 2 627 260 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Harcırah ' 11 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Ecnebi mutahassıslar ile ecne

bi memleketlere gönderilecek 
memur ve talebenin ücret, har-
cirah ve masrafları 165 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Tekaüd ,dul ve yetim maaşla-
rile memur ve müstahdemler 
ikramiye ve tazminat ve fazla 
mesai ücretleri ve tedavi ve 
yardım masrafları 244 701 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Mütenevvi idare masrafları 130 405 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Daimî idare masrafları 196 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 işletme masrafları 4 419 630 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Tecdid sermayesi ve dahilî si
gorta karşılığı 275 000 
BAŞKAN'— Kabul edilmiştir. 

9 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince merkez 
bankası hissesi 77 817 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Devlet reisine aid deniz vasıta
larının bilûmum ücret ve işlet
me masrafları 244 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Devlet denizyolları işletme 

umum müdürlüğünün 1940 malî yılı masrafları
na karşılık varidatı bağlı (B) işaretli cedvel-

[1] 185 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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de gösterildiği üzere (8 392 713) lira tahmin 
edilmiştir. 

F. Lira 
1 İsletme hasılatı 6 179 593 

BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

2 Fabrikalar, doklar ve atelye-
ler hasılatı 800 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

3 Gemi kurtarma hasılatı 450 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

4 Kılavuzluk ve romorkörcü-
lük hasılatı 180 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

5 Şilebcilik hasılatı 388 720 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

6 Mütenevvi hasılat 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

7 Devlet Reisine aid deniz va
sıtaları için muvazenei umu-
miyeden verilecek tahsisat 244 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Devlet denizyolları işletme 

umum müdürlüğünün 1940 malî yılma mahsus 
daimî memur ve müstahdemlerile müteferrik 
müstahdemleri, kadroları, bu idareye aid teşki
lât hakkındaki lâyihanın kanuniyet kesbetme-
sine kadar Münakalât vekâletince yapılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün 1940 malî yılı nakil va
sıtaları kadrosu bağlı (D) işaretli cedvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle beraber reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün iştigal mevzuuna dahil 
işlerden tarifelere ve usul ve teamüllere müs
teniden alınmakta olan rüsum ve ücretlerin 
tahsiline 1940 malî yılında da kemakân devam 
olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğüne aid vasıtalarda meccanen 

veya tenzilâtlı ücretle seyahat edecekler, teş
kilât kanunile tayin edilinceye kadar Münaka
lât vekâletince tasdik edilecek esaslar dairesin
de tesbit edilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Nakdî muamelâtın tedviri ve 
kömür ve sair malzeme stoku yapmak için 
Umum müdürlük bir buçuk milyon liraya ka
dar kısa vadeli istikrazlar akdine ve bankalar 
nezdinde hesabı cariler açtırmağa ve Maliye ve
kili bu istikraz ve kredilere kefalet etmeğe me
zundur. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Yedinci maddenin üçüncü satırındaki 
(Umum müdürlük) yerine (Münakalât vekâle
ti) olacaktır. 

BAŞKAN — Tashih edilmiştir. 
Mütalea var mı? Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 8 — Devlet denizyolları ve liman

ları işletme umum müdürlüklerinin teşkilât ve 
vazifesine dair olan (3633) numaralı kanunun 
dördüncü maddesinin ihrakiye kömür tahmil 
ve tahliyesile su verme inhisar hükümleri 1940 
malî yılı içinde Denizyolları umum müdürlüğü 
vasıtaları ihtiyacı için tatbik olunmaz. Bu hiz
metler kendi vasıtaîarile yapılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Yeni hatlar ve iskeleler ve 
acentalıklar açılması, sefer ve gemi adedinin 
artması, iş ve sipariş hacimlerinin genişlemesi, 
malzeme fiatlerinin yükselmesi gibi iktisadî ve 
ticarî sebebler dolayısile normal vaziyetlere gö
re tahmin edilen bütçedeki işletme ve perso
nel tahsisatı kâfi gelmediği ve derhal munzam 
tahsisat istihsaline de imkân bulunmadığı tak
dirde işletme faaliyetine halel gelmemesi için 
varidat fazlasından karşılanmak ve ilk içtima-
da Büyük Millet Meclisinin tasdikma arzedil-
mek şartile İcra Vekilleri Heyetinin tasvibile 
masraf bütçesinin 1 nci ve 7 nci fasıllarına tah
sisat ilâvesi caizdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü malzeme, nakil vasıtaîarile 
bunlara aid makine, alât ve edevat mubayaası 
hususları için senesi bütçesindeki tahsisatın nıs
fını geçmemek şartile ve Münakalât vekâletinin 
iznile ati senelere sari mukaveleler akdine me
zundur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Aşağıda yazılı fıkralarda gös
terilen hizmetlerden her biri için senesi bütçe-
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Sine konulan tahsisatı kâfi gelmediği takdirde 
ilâveten sarfına lüzum gösterilecek mikdarı te
diyeye Umum müdürlük mezundur. 

Bu suretle husule gelecek tahsisat farkı hesa
bı katğide ayrıca gösterilir: 

A - Mahkeme harçları, 
B - îrad getiren emlâk vergisi, resim ve mu-

kataaları, 
C - Reddiyat ve eski seneler borçları. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 12 — Devlet Denizyolları işletme 

umum müdürlüğü Münakalât vekilinin iznile ve 
üç seneyi geçmemek üzere gelecek yıllara geçici 
icar ve isticar mukaveleleri akdedebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — 1939 malî yılı bütçe kanunu
nun 12 nci maddesi mucibince çıkarılmasına sa
lâhiyet verilmiş olan bonolardan mezkûr sene 
zarfında çıkarılmayan mikdarı 1940 malî yılın
da çıkarılarak hasılı varidat ve masraf bütçele
rinde açılacak birer fasla irad ve tahsisat kayid 
ve Almanyaya sipariş edilen gemilerin şimdiye 
kadar ödenmiş taksitleri için yapılmış olan istik
razların kapatılmasına ve şimdiden sonraki tak
sitlerin ödenmesine tahsis olunur. 

1939 malî yılında çıkarılmış olan bonolar ha
sılının senesi içinde sarfolunmayan mikdar ay
ni hizmetin ifasına tahsis edilmek üzere 1940 
malî yılı bütçesine devren varidat ve tahsisat 
kaydedilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Muayyen tarifeli vesait ile se
yahat eden yolculardan alınacak nakliyat resmi 
hakkındaki 472 numaralı kanuna müzeyyel 
2030 numaralı kanunun birinci ve biletler üze
rinden nakden istifa olunan damga resminin mal 
sandıklarına teslimi hakkındaki 3478 numaralı 
kanunun 12 nci maddelerile tayin edilen 45 er 
günlük müddetler Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü için 75 er güne iblâğ edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanun 1 haziran 1940 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 16 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü bütçesine 
rey vermeyen zevat varsa lütfen reylerini ver
sinler. Rey toplama muamelesi bitti. 

3 — Devlet limanlan işletme umum müdür
lüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/310) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? (Yok sesleri). Maddelere ge
çilmesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1940 malî yılı masrafları için 
ilişik (A) işaretli cedvelde gösterildiği veçhile 
(4 878 940) lira tahsisat verilmiştir. 

A - CEDVELÎ 

F. Lira 
1 Ücret ve yevmiyeler 1 729 972 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Ecnebi mutahassıs ücret ve 

masrafları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Harcırah 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Muhtelif ücret ve yardımlar 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Tâli ücretler 49 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 İdare masrafları 37 172 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 İşletme müstehlek mevad ve 
malzemesi 252 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Tahmil ve tahliye masrafları 665 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Sabit tesisat ve vesait masraf
ları 700 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Muhtelif masraflar 149 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Hazineye ödenecek borçlar 987 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Tecdid sermayesi 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankası hissesi 48 296 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

miyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 186 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
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MADDE 2 — Mezkûr umum müdürlüğün 

1940 yılı varidatı bağlı (B) işaretli cedvelde gös
terildiği veçhile (4 884 000) lira olarak tahmin 
olunmuştur. 

B - CEDVELI 
F. Lira 

1 Ticarî eşya tahmil, tahliye ve 
aktarma hasılatı 1 744 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

2 Kömür tahmil ve tahliye ve 
aktarma hasılatı 231 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

3 Rıhtım resmi hasılatı 800 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

4 Antrepo, ardiye, hamaliye, pa
lamar, yolcu salonları hamali
ye ve sair hasılat 800 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

5 Su hasılatı 70 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

6 Fenerler hasılatı 800 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

7 Tahlisiye hasılatı 170 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

8 İskeleler hasılatı 120 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

9 Tuz tahmil, tahliye ve nakil 
hasılatı 45 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

10 Posta nakliye hasılatı 3 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

11 Müteferrik hasılat 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

(ikinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenelr... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Devlet limanları işletme umum 

müdürlüğünün 1940 malî yılma mahsus daimî 
memur ve müstahdemleri ile müteferrik müstah
demleri kadroları, bu idareye aid teşkilât hak
kındaki lâyihanın kanuniyet kesbetmesine ka
dar Münakalât vekâletince yapılır. Bunların üc
retleri birinci faslın birinci ve ikinci maddele
rinden tesviye edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-

diyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1940 malî yılı nakil vasıtaları 
kadrosu bağlı (D) işaretli cedvelde gösterilmiş-

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

MADDE 5 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün teşkilât kanunu mucibince ifasile 
mükellef bulunduğu hizmetler için mevcud tari
fe, usul ve teamüllere müsteniden cibayet edil
mekte olan varidatın ayni esaslar dairesinde tah
siline devam olunur. 

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

MADDE 6 — Aşağıda yazılı hizmetlerden 
her biri için senesi bütçesine konulan tahsisat 
kâfi gelmediği takdirde ilâveten sarfına lüzum 
görülecek mikdarı tediyeye Umum müdürlük 
mezundur. Bu suretle husule gelecek tahsisat 
farkı hesabı katğide ayrıca gösterilir: 

A) Mahkeme harçları, 
B) Irad getiren emlâkin vergi, resim ve mu-

kataaları, 
C) Eski seneler borçları ve reddiyat, 
D) İskeleler aidatı. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 7 — Nakdî muamelâtın tedviri ve 

(100 000) liraya kadar stok idhan ve Deniz 
banktan müdevver taahhüdat ve borçların öden
mesi için Umum müdürlük (500 000) liraya ka
dar kısa vadeli istikrazlar akdine ve bankalar 
nezdinde hesabı cariler açtrımağa ve Maliye ve
kili de bu istikraza kefalet etmeğe mezundur. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI ( Koca
eli ) — Bu maddedeki «umum müdürlük» yeri
ne «Münakalât vekili» yazılacaktır, tashihini ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Maddedeki «umum müdürlük», 
«Münakalât vekili» şeklinde tashih edilmiştir. 
Maddeyi bu şekilde yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün iştigal mevzuuna dahil her türlü 
iş ve sipariş hacminin artması ve malzeme fiat-
larmm yükselmesi gibi iktisadî ve ticarî sebeb-
ler dolayısile bütçe ile yapılan tahmine nazaran 
elde edilecek varidat fazlası mikdarını geçme
mek şartile ve İcra Vekilleri Heyeti kararile 
masraf bütçesinin 1, 6, 7 ve 8 nci fasıllarına 
tahsisat ilâve ve senesi içinde Büyük Millet Mec
lisinin tasvibine arzolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 9 — Devlet limanlan işletme umum 

müdürlüğü; malzeme, nakil, tahmil ve tahliye 
vasıtalarile bunlara aid makine alât ve edevat 
mubayaası için senesi bütçesindeki tahsisatın 
nısfını geçmemek şartile ve Münakalât vekâle
tinin iznile ati senelere sari mukaveleler akdine 
mezundur. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü, Münakalât vekilinin iznile ve üç 
yılı geçmemek üzere gelecek yıllara geçici icar 
ve isticar mukaveleleri akdedebilir. 

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

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 1940 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reyinize arzediyo 
rum. 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlü
ğü bütçesine rey vermiyen zevat versa lütfen 
reylerini versinler... Rey toplama muamelesi 
bitmiştir. 

4 —• Posta,telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/314) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mutalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğü
nün 1940 malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğünün 1940 malî yılı masraf
ları için bağlı (A) işaretli cedvelde gösterildi
ği üzere 14 610 972 lira tahsisat verilmiştir. 

F. 

Maaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
7 224 960 

55 000 

93 930 

[1] 175 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı (terazi, sıaat, kasa dahil) 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bütçe kanununun 6 ncı madde
si mucibince verilecek ücret ve 
yevmiye ve primler 
BAŞKAN — Kabuledilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me masraflan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mukannen masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bilûmum bina, arsa, istimlâk, 
inşaat tesisat ve tamirat be-
dellerile kontrol memurları üc
ret ve sair masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta pulu, kartları ve masraf
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Oevablı kuponlar mukabilinde 
veya vusulü ihbarlı telgrafna-
meler için yapıştırılan veya 
battala kakın pullar bedeli 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Telekomünikasyon masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

879 830 

200 000 

25 000 

25 000 

800 
4 000 

88 200 

166 000 

53 600 

693 861 

100 000 

120 000 

90 000 

80 000 

2 000 

260 950 

250 000 

520 000 

200 001 

1 200 

225 000 

884 000 

— 16 — 
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F. 
26 

Lira 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Telsiz telgraf servisi için mu
bayaa olunacak makine, alât, 
edevat ve malzeme bedellerile 
tesis, tamir, işletme, nakliye ve 
sair masrafları ve amele yev
miyeleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mühendis, makinist ve sair 
fen memurlarile mmtakaları 
haricinde çalıştırılacak hat ba
kıcılarının muvakkat memuri
yet harcırahları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Telgraf ve telefon fabrikası 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mutahassıslar masari-
fatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Talebe tahsisatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Stai iverler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kurslar masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 savılı kanun mucibince 
verilecek tedavi, yol ve sair 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Telgraf ve telefon fabrikasile 
telsiz istasyonları ve servis sa
lonları için alınacak edviye be
deli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vazife esnasında kazaya uğra
yanların tedavi ve yol masraf
ları, ölen ve sakatlanan müs
tahdemler ile isçilerin kendi
lerine veya ailelerine verilecek 
tazminat ve bunların cenaze, 
sıhhî muavenet, levazım, ed
viye ve nakliye masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütekaid, dul ve yetim maaş
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hükmolunmuş borçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3054 numaralı kanun mucibin
ce mülga İstanbul telefon şir-

180 000 

50 000 

2 171 000 

30 000 

16 000 

35 300 

40 000 

87 800 

18 000 

1 000 

5 000 

360 000 

2 000 

16 000 

15 500 

P. Lira 
250 000 ketine verilecek taksit bedeli 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
42 3375 numaralı kanun muci

bince mülga tzmir telefon şir
ketine verilecek taksit bedeli 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

43 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verile
cek itfa karşılısı 143 240 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) . 
BAŞKAN — Maddevi kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Posta, telpraf ve telefon umum 
müdürlüo-ünün 1940 m^lî vılı masraflarına kar
şılık olan varidat ba»Tı rR^ işaretli cedvelde 
öfösterildioi üzere 14 610 972 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

B - CEDVELÎ 

P. 
1 

Lira 
Popta ve telekominikasyon ha-
sila.tı 12 105 000 
BAŞKAN — Ka.bul edilmiştir. 

2 Resmî dairelerden ma.ktnan alı
nacak nosta v« teloraf ücretleri 298 453 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Mütenevvî hasılat 66 322 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Parivo aidatı 70 000 
BAŞKAN — Ka.bul edilmiştir. 

5 ftecen senelerden müdevver na-
kid mevcudu 2 071 197 
BAŞKAN — Ka.bul edilmiştir. 

(9, nci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddevi revini^e arzedivorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — 2822 savılı kananım 28 nci 

ma.ddesi mucibince her sene hütcesîle maa,s mik-
darları tesbit edilecek olan ha.t basba.kıcı. basmü-
vezzi, hat. bakıcı ve müvezsilerm adedlerile ma
aş ve tahsisatları bağlı (C) işaretli cedvelde 
gösterilmiştir. 

Bunlardan Ankara.da, bulunanlara, maaşları 
ba.rp.m derecelerinden birine tekabül edenler için 
3B5fi savılı kanunun 10 ncu ma.ddesile avni ma
aş derecesinde bulunanlara verilen mikdarlarda 
ye etmeyenler için de avda, onar lira olmak üze-
re mezkfir madde bükümleri dairesinde muvak
kat tazminat verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle birlikte reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 3819 sayılı kanuna bağlı kad
ro cedveli haricinde kalan müstahdemlerin aded 

— 17 — 
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ve ücretlerile nakil vasıtaları bağlı (D) işaretli 
cedvelde ve mezkûr kanunun 27 nci maddesi 
mucibince 1940 yılı zarfında mevkuf tutulan 
memuriyetler de bağlı (L) işaretli cedvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle birlikte reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Telgraf, telefon, telsiz telgraf 
tesis, inşa ve tamiratile malzeme ve posta nakil 
vasıtaları mubayaasına veya arsa istimlâk ve in
şaatına sarfedilmek üzere 3,5 milyon liraya ka
dar gelecek senelere geçici taahhtidat ve sarfiyat 
icrasına Umumî müdürlük mezundur. 

1939 malî yılı hesabı katğisine nazaran hâsıl 
olacak varidat fazlaları mezkûr taahhüdlere 
karşılık tutulmuştur. 

Bu suretle tahakkuk edecek varidat fazlası 
1940 malî yılı varidat bütçesinde açılacak hu
susî fasla irad ve diğer taraftan masraf bütçe
sinde açılacak hususî fasla tahsisat kayid ve 
sarfolunur. 

Taahhüdlerin bu suretle karşılanmayan kıs
mı için 1940 malî yılı masraf bütçesi tertible-
rinden tasarruf edilen mikdarı da açılacak hu
susî fasla nakletmek suretile taahhüdlere karşı
lık tutmağa Münakalât vekili mezundur. 

1941 ve müteakib yıllara, geçici olarak giri
şilecek taahhüdler idarenin ayni yıllar bütçesine 
konacak tahsisatla karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hastalıklarına mebni kısa 
müddetle nöbet vazifelerine gelemiyen Posta, 
telgraf ve telefon memurlarının yerlerinde istih
dam olunacaklarla idarî icab ve zaruretlere bi
naen mesai saatleri haricinde çalıştırılacak me
mur, müvezzi ve sair müstahdemlere gece nöbet 
vazifesile mükellef bulunmayıb da saat 21 den 
sonra posta müraselâtı alıb vermeğe mecbur 
olanlara ve telgraf merkezlerinin kapalı bulun
duğu saatlerde rasad telgrafı alıb yazmakla mü
kellef tutulan memurlara umumî idare encüme
nince tensîb edilecek mikdarda yevmiye veya 
ücret verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Masraf bütçesinin 19 ncu fas
lının 3 4 ncü ve 21 nci faslın 4 ncü maddelerile 
32 ve 36 nci fasıllardan tediye olunacak meba-
liğin nisbet ve mikdarları Münakalât vekâle
tince tayin olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — 3054 ve 3488 numaralı kanun
ların 3 ve 4 ncü maddelerinin hükümleri 1940 
malî yılı iğin tatbik edilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Havale muamelâtının tedviri 
için millî bankalarda 500 000 liraya kadar kısa 
vadeli kredi ve borçlu hesabı cari açtırmağa P. 
T. T. umumî müdürlüğü mezundur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cedvelin 31 nci faslının 1 nci maddesine mevzu 
olup Hazineye tevdi edilecek olan 20 000 lira 
1940 malî yılı umumî bütçesinin varidat kısmma 
irad ve diğer taraftan mezkûr sene Maarif ve
kâleti bütçesinde açılacak ayrı bir tertibe tahsi
sat kayid ve 1416 sayılı kanunun hükmüne tev
fikan sarfolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cedvelin 31 nci faslının 2 nci maddesine konulup 
Hazineye tevdi edilecek 15 300 lira Nafia vekâ
leti 1940 yılı bütçesinin Yüksek mühendis mek
tebi kısmında Nafia vekâletince lüzum gösterile
cek tertiblere tahsisat olarak ilâve ve 1940 yılı 
hesabı umumisinde irae olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Merkez ve vilâyet kadrosuna 
dahil ve dereceleri 9 dan aşağı olan memur ve 
müstahdemler kendi unvanlarile lüzum görüle
cek yerlerde umumî hükümlere göre yevmiyele
ri verilmek şartile istihdam olunabilirler. Bu şe
kildeki istihdam müddeti üç ayı geçemez. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Memleketin müdafaası, inzi
bat ve asayişi, umumî menfaat ve sıhhate taal
lûk eden hizmetlerin ifası için lüzum görülecek 
mahallerde tesisat masraflarile şehir dahilî mü-
kâleme ücreti alınmaksızın meccani telefonlar 
tesisine Münakalât vekili salâhiyettardır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — îhtivaç görülen posta, telgraf 
ve telefon merkezlerile servislerinde karşılığı 
maaş ve ücret tertibleri tasarrufatmdan tediye 
edilmek üzere Münakalât vekâletince tensib olu
nacak mikdarda ücretli muvakkat memur ve 
hat bakıcı ve müvezzi istihdam edilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Geçen yıl borçları tertibine 
mevzu tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
borçlar, taallûk ettikleri hizmetlere tekabül 
etmek üzere cari yıl bütçesine mevzu tahsisattan 
mezkûr tertibe Münakalât vekâletinin muvafa-
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katile naklen tesviye olunur. 

1928 - 1938 yıllarına aid olub da muhasebei 
umumiye kanununun 93 ncü maddesi mucibince 
müururu zamana uğramayan ve karşılıkları ta
allûk ettiği seneler bütçesinde mevcud bulunan 
borçlar 1940 malî yılı bütçesinin masraf tertib-
leri tasarrufatmdan borç tertiblerine Münaka
lât vekâletinin muvafakatile naklen tediye olu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — 2518 sayılı kanun hükümleri 
mahfuz olmak üzere 1928 - 1939 malî yılları
na aid karşılıksız borçlar 1940 malî yılı büt
çesinin umumî tasarrufatmdan karşılık teğmi-
ni suretile Umumî müdürlük bütçesinde açıla
cak rakamsız bir fasla tahsisat kaydederek öde
meğe Münakalât vekili salahiyetlidir. 

Bu madde mucibince yapılacak tediyata aid 
ita emirleri evvelemirde Divanı muhasebatın 
vizesine tâbidir. Divanın vizesine iktiran etme
dikçe bu evrakın muhteviyatı muhasebeciler ta
rafından tediye olunmaz. 

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

MADDE 17 — Hükmedilmiş borçlar tertibin-
deki tahsisat, hükmedilmiş borcun tediyesine 
kifayet etmediği takdirde üst tarafı Münakalât 
vekâletinin muvafakatile 1940 malî yılı bütçe
sinin sonunda açılacak bir fasla tahsisat kay
dedilmek suretile ödenir. 

Bu suretle tahsisat kaydedilib ödenecek 
mikdar hesabı katğide ayrıca gösterilir. 

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

MADDE 18 — Bu kanun 1 haziran 1940 ta
rihinden muteberdir. 

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

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçe kanun lâyihasına rey ver
meyen arkadaşlar lütfen reylerini versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 

1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihasına rey 
vermeyen arkadaşlar varsa reylerini versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Beden terbiyesi genel direktörlüğü 1940 

malî yılı bütçe kanununa (292) zat rey vermiş
tir. Nisab vardır. Kanun (292) reyle kabul 
edilmiştir. 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçe kanununa (292) zat rey 
vermiştir. Nisab vardır. Kanun (292) reyle ka
bul edilmiştir. 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçe kanununa (299) zat rey 
vermiştir. Nisab vardır. Kanun (299) reyle ka
bul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçe kanununa (285) zat rey 
vermiştir. Nisab vardır. Kanun (285) reyle ka
bul edilmiştir. 

Ruznamedeki diğer lâyihalar tevzi edilme
miştir. Pazartesi günü saat 15 de toplanılmak 
üzere inikada nihayet veriyorum. 

. Kapanma saati : 12 

***** 

DÜZELTME 

Bu zabtın sonuna bağlı 175 sayılı basmayazmın sonuna aşağıdaki cedveller eklenmiştir 

C - Cedveli 
Aded Maaş Baliği 

Başmüvezzi ve hat başbakıcı 137 25 75 
» » » 350 20 60 
» » » 800 15 50 

Müvezzi ve hatbakıcı 1000 12 45 
» » 1100 10 40 
» » 1200 9 38 

4587 
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J. 

10 
11 

11 

8 
9 

10 

12 

Memuriyetin nevi 

Posta işleri reisliği 

Şef 
» 

Telgraf işleri reisliği 
Tedkik memuru 

Telefon işleri reisliği 

Şube müdürü 
» » muavini 

Şef 

M uam el ât, r n. üdürl üğü 
Memur 

Aded 

1 
1 

o 

1 
1 
2 

1 

L - Cedveli 

Maaş 
lira 

35 
30 

30 

50 
40 
35 

25 

D. 

10 
12 

12 

7 
9 

10 

12 
13 

Memuriyetin nevi 

Levazım müdürlüğü 
Şef 
Memur 

Hesah işleri mudvırkigü 
Memur 

Vilâyet kir 
M.üheîKİis veya fen müfettişi 

» » » 

Ad 

» » » muavini 

Taşra, muhasebecilikleri 
Muhasebe memuru 

» » 

ed 

1 
2 

2 

1 
3 
r> 

13 
7 

M aaş 
lira 

35 
25 

25 

()() 
40 
35 

25 
20 

>>-<»-« 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü 1940 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaüer 

: 420 
292 
292 

0 
0 

136 
1 

[ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

Berç Türker 
Cemal Akçın 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahıned Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Mümtaz Ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Naman Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Necmeddin Sah ir 
Bitlis 

Süreyya örgeevren 
Bolu 

Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgeri 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çam bel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahramaın 
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Dr. Refik Gtiran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçekeı 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avııi Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlr 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya Isfendiyaroğlu 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakır Baran 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça1 

Tabir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet SünMtay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fa<zıl Ahmed Aykaç 

t : 61 1-6 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

UVOUlZUfl 
Abdülhak Fırait 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arakan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdeğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli, 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Emin înankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

1940 C : 1 
İsparta 

Hüsnü özdamar 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Dr, Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Resid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayrı Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 

Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Ata'lay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket Özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 
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Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlıı 
irfan Feri d Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Haindi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Selim Sırn Tarcan 
Rize 

Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
E'uad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Sinan Tekelioğhı 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

İ940 Ö : î 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemseddin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 

Faik öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Ay tun a 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed .Barutçu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Mitat Yenel 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Sami İşba? 
Şeref Uluğ 

Van 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Afyon Karahisivr 
Ali Çetinkaya (V.) 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet inönü (Rs. 0.) 
Mümtaz ökmerı 
Rifat Araz 
Vah ya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr.Hulûsi Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

/ Reye iştirak 
Nazmi Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis S un er 
Kasım Gülek 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 

etmeyenler ] 
Burdur 

Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us (M.) 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sagıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dundu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Oazianteb 
Ahmed Aksu 
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Bekir Kaleli 
Giresun 

Fikret Atlı 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Hasta) 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Kemal Ünal 

İstanbul 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Befet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimeoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Şeraf ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

î : 61 1-6-
Kayseri 

Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ömer Taşeıoğlu 

Kırklareli 
Dr. Fuad ümay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
(M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Tevfik Fikret Sday 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 

Hüseyin Rahmi GüriJinar 
(Hasta) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 

1940 C : 1 
Refik tnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
(M.) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
İsmail Çamaş (M.) 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (Y.) 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Da'mar Arıkoglu 
İsmail Safa Özler (M.) 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu 
Sırrr Day 

Tunceli 
Sami Erkman 

ürfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
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Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin 

neti cesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçm 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

îhsan Tav 
Amasya 

İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belki s Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref D emir el 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân Örs 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
Dr, Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 292 

Kabul edenler : 292 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 136 
Münhaller : 1 

[ Kabul edenler ] 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Muhittin Ba<ha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
F'azıl Nazmi örkün 
Ziya Isfendiyaroğlu 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fasıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziyaı Zarbım 
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Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdı Selçuk 
Memed Teeirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Emin înankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Âbidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakiki 
Şinasi Erel 
Fakihe öymeıı 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettm Güvsa 
Şükrü İ l i ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Arnnan 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğüz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Biııkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bay ar 
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Nuri Tama1? 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denkeı 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Riza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettm Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 

1940 C : l 
Muttalib öker 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 

|îrf an Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza' Erten 

Muğla 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 

Naşit Fıra't 
Ruşeni Barkm 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşçen 
Tevfik Tannan 

Siİrd 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay r" 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzmı Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Aitanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Ertman 
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ürfa 
GL Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Haraza Erkan 
Haydar Çerçel 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz f* 
Falih Rıfkı Atay 
tsmet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 

Muzaffer Aikpmar 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok (M.) 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
tbrahim Neemi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Gl. Naci Tmaz 
Refet Camtez (Rs.V.) 

t : 61 
Van 

İbrahim Arvaıs 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 

1-6-1940 C : 1 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Çanakkale 

Ziya Gevher Etili 
Çankırı 

Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us (M.) 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Edim* 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Saffet Ankan (V.) 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
izzet Arakan 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Hasta) 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Kemal Ünal 

, İstanbul 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esakl Bozkurd 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhun 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 

Kırklareli 
Dr. Fua'd Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Som er 
Hazim Börekçi (Hasta) 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak (Has
ta) 
Ragıb Akça» 
Or. Gl. Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 

İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Tevfik Fikret Sılay 
Kütahya 

Dr. Ali Süha Deliibaşı 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Kani Karaosman 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankııd 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. Izzddin Çalışlar 
(M.) 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
ismail Çamaş 
(M.) 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Süleyman Neemi Selmeıı 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Daanar Ankoğlu 
ismail Safa özler 
(M.) 
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âiird 

fîulki Ayduı (M.) 
Şefik özdemir 

Sİ7iob 
Cevdet Kerim lncedayı 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Faik öztrak (V.) 

Yahya Kemal Beyatlı 
Tokad 

Cemal Kovalı 
öl. Sıtkı Üke (M.) 

Trabzon 
Daniş Byiboğhı 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 

Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 

Sami İşbay 
Van 

Hakkı Ungan 
Yozgad 

Veled Izbudak 
Zonguldak 

Halil TürkmeD 
Hazim Atıf Kuyueak 

*>9<i 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türkere 
Cemal Akçm 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 

Asa «dedi : 429 
Şeye iştirak edenler : 299 

Kabul edenler : 299 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler 129 
Münfcaller : ı 

/ Kabul edenler ] 
Dr. Münir Soykam 
Numan AJksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Haeim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 

Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Günteldn 
Rusuhi Bulayırh 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Fazıl Nazmi örkün 
Ziya Isfendiyaroğlu 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kaneu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri AkgÖl 
ismail Kemal Alpsar 
tsmet Eker 
Nuri Kayaalp 
Şakır Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan,Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiaznn Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
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V«li Necdet SünMtay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr, Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fıra*t 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat Özdamar 
İzzet Arakan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yarek 
Gl. ihsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşüne 
Durak Sakarya 
Bdib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

I : 61 1-6-
Hatay 

Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Ünsa'l 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Eana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursatt 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 

1940 C : 1 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coskan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
AH Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr„ Ali Süha Delilbasşı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 

Mihri Pektaş 
Mufctalib öker 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizii 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpay a 
Muhittin Birgen 
Rıza) Erten 

Muğla 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmar 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgör 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 
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Samsun 
Meliha Ulaş 
Menıed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki B ekmen 

Sinoh 
Cemal Aliş. 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş. (V.) 
Nazmi Topcoğhı (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren (M.) 
Tevfik Temelli 

I : 61 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
ismail Memed Uğur 
Atıf Esecbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Nazmi Trak 

1 6-1940 C : İ 
Tokad 

Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzrm Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mita't Yenel 
Sami Erkman 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 

/ Beye iştirak etmeyenler ) 
Bolu 

Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Ok yar (V.) 

Burdur 
ibrahim Necini Dilmen 
(M.) 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 
Refet Canıtez (R, V.) 

Çanakkale 
Ziya Cevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us (Mezun) 

Çorum 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fııad Ağrah (V.) 

Sabit Sağıroğlu 
Erzincan 

Saffet Arıkan (V.) 
Erzurum 

Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dundu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Hasta) 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

Refet Ulgen 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Eteni Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

îzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Kahraman Anklı 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhun 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç, 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 
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İtemaİettin Olpak 
(M.) 
Ragıb Akça 
Orgenerali Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpr-
nar (Hasta) 

Malatya 
Osman Taner 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 

Maraş 
Hasası Reşid Tankud 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (Mezun) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Ör. Gl. îzzeddin Çalışlar 
(M.) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
İsmail Çamaş (Mezun) 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Süleyman Neemi Selmen 

Zühtü Durukan 
Seyhan 

Damar Arckoğlu 
İsmail Safa özler 
(Mezun) 

Siird 
Halil Hûlki Aydın 
(M.) 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim İneedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenb 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Gl. Sıtkı Üke (Mezun) 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

ürfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Sami tşbay • 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 

Azs i adedi : 42U 
R«y« iştirak edenltr : 2S5 

Kabul edenler : 285 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 143 
Münhaller î 

/ Kabul edenler ] 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Alımed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 

Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

ismail Hakkı Uzunçarşrlı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
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Lûtfi Gören I 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman j 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Muhittin Ba'ha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

ÇanakJcale 
Atıf Kainc.il 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya tsfendiyaroğlu 

Çoruh | 
Atıf Tüzün I 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel | 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kalıtakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Faizıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırait 
Aziz Şamili Ilter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. ihsan Sökmen 
Münir Akkaya1 

Nafi Atuf Kansu 
Gümüşane 

Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

Memed Tecirli 
İçel 

Ahmed Ovacık 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Raîhmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamasç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Reştfd özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dilemen 
Ali Riza Türel 
Dr. OsmaTi Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbarçı 
Muhlis Erknıen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Emrullah Barkan 
Memed Şevket Özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
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Tevfik Tarmaıı 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmeıı 

Sinob 
Cemal Aliş ' 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurralıman Naci De-
ınirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
dcmgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin G Ünal tay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tohad 
Galib Pekel 
Hasip Alvmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

'v etmeyenler ] 

Nasuhi Baydar 
Vasrf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim t M 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Feri d Al paya 
Muhittin Birgen 
Rıza/ Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 
Şükrü Ataman 

Afyon Karahisat 
Ali Çetinkaya (V.) 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Tayfur Sökmen 

î : 61 1-6-
Niğde 

Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena (M.) 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran > 
ibrahim Mete 
Sina'n Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Hasan Cemil Çambel 
Fethi Okyar (V.) 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 
Refet Comtez (Rs. V.) 

Çanaklcale 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Rcnda 
(Başkan) 

Sıtkı Ataııç 
Trabzon 

Faik Ahmed Barutçu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yen el 
Sami Erkman 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgcn 
Şeref Uluğ 

Yan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı tçöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us (M.) 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Ankan (V.) 
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Erzurum 

Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemdr 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 

Giresun 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Hasta) 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Perid Celâl Güven 

istanbul 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

izmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon (M.) 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 

Malatya 
Osman Taner 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. îzzeddin Çalışlar 
(M,) 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
ismail Çamaş (M.) 

Bize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
ismail Safa özler (M.) 

Siird 
Hulki Aydın (Hasta) 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayi 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Faik öztrak (V.) 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu 
Sırn Day 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Sami Işbay 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 
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Posta, telgraf ve telefon Umum müdürlüğü 1940 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/314) 

T. C. ' T * •' T 
Başvekâlet • _ - 28 - II - 1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/837 

Büyük Millet MecÜisi Yüksek Reisliğine 

İcra Vekilleri Heyetince 28 - I I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Posta, Tel
graf ve Telefon umum müdürlüğünün 1940 malî yılı Bütçe kanun lâyihası esbabı mucibe ve mer-
butlarile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

MASRAF MTJCÎB SEBEBLERÎ 

Fasıl : 1 Madde : 1 Maaş 

Maaş tertibinde' geçen seneye nazaran görülen 2 531 320 lira fazlalık, maaşlı kadroların 365<> 
sayılı kanuna intibak ettirilmesinden ve 36'" i sayılı kanunla kabul edilen kadrolar tutarının geçen 
sene bütçesinde 10 ve Adlî tebligat kadrolarının 8 aylık hçsab edilmesinden ve hat bakıcı ve mü-
vezzilere aid eedveldeki derecelerin değiştirilmesinden, İzmir ve İstanbul telefonlarında maaşla müs
tahdem olanların tahsisatının bu fasla nakledilmesinden ileri gelmiştir. 

Fasıl : 1 Madde : 2 

Açık maaşı '- q ' 

Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 2 Tekaüd ikramiyesi 

I939.bütçesile alman 35 000 lira tahsisat kâfi gelmediğinden 20 000 lira münakale yapılmıştır. 
Bu sene de tahdidi sinne tâbi tutulacaklarla 30 seneyi ikmal etmiş olan meınurlardan tekaüd-

lüğünü taleb edeceklerin ikramiyelerini vaktile ödeyebilmek için 55 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 3 Madde : 1 

Merkez âaimî memurları ücreti 

3656 sayılı kanun hükmüne tâbi tutulan ücretli memurların kadroları karşılığıdır. *' 

Fasıl: 3 Madde: 2 

Merkez daimî müstahdemleri ücreti 

İdare hizmetlerinin genişlemesi ve yeni hizmetler ihdası dolayısile istihdamlarına lüzum görii,-
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İenİerin üeretlerile kadrolarda yapılan bazı değişikliklerin karşılığıdır. 

M ' • ' ' ' . 

Fasıl: 3 Madde: 3 

Merkez muvakkat müstahdemleri 

1939 malî yılındakinin aynıdır. 

Fasıl: 4 Madde: 1 

Vilâyet daimî memurları ücreti 

3656 sayılr kamın hükmüne tâbi tutulan ücretli memurların kadroları karşılığıdır. 

Fasıl: 4 Madde: 2 

Vilâyet daimî müstahdemleri ücreti 

Cieçen seneye nazaran görülen fark vilâyet muhasebecilikleri için ilâve olunan 3 bendiyeci, 
2 muakkib, 11 dektiloğraf, 30 odacı tahsisatı ile taşra için ihtiyaç halinde olup 1939 senesi içinde 
teğmin edilememiş olan 13 daktilograf ve 15 odacı tahsisatından ve tesis olunacak otomatik san-
trallarla küranportör cihazları ve mevcud şebekenin tevsii daloyısile ilave edilen 80 liralık 31 
makinist, yine 80 liralık 3 elektrikçi, 70 liralık 5 ve 60 liralık 5 m on t ör', 60 liralık 9, 50 liralık 10 
telefoncu ile 50 liralık 5, 40 liralık 5 telefon hat bakıcısınr.n ve 30 liralık 21 daimî amele ile posta 
işleri için lüzum görülen 55 liralık bir usta, 50 lirahk bir kaloriferci, 25 liralık cilâcı, 30 liralık 
3 garaj bekçisi, 40 liralık 7 şoför, 30 liralık 2 gece bekçisi, 25 liralık 5 odacı, 20 liralık 3 odacı, 
20 liralık 20 hamal, 75 liralık 1 şoför, 60 liralık 1 şoför, 65 liralık 1 şoför, 25 liralık 5 hamal tah
sisatının ilâvesinden ve bazı ücretlere 5 - 15 lira arasında zam yapılmasından ve telgraf muhabe
ratında tekasüf eden ve yeniden yazıcı makinalar konulmasına mecburiyet hâsıl olan bazı merkez
ler için 75 liralık 6 ve 65 liralık 4 makinistle memleketimizin Avrupa ile olan muhabere irtibatını 
teğmin eden telsizlerin seneden seneye inkişaf ederek telgraf m ikdamı d a ve varidatta hayli artış 
müşahede edilmekte olduğundan ihtiyacı karşılamak ve senelerdenberi zam görmeyen bazı emek
tar memurlara zam yapılmak maksadile telsiz kadrolarının cedvelde gösterildiği veçhile değişti
rilmesinden ve inkişaf halinde olup gerek neşriyat, gerek teknik ve gerekse idarî işlerinin artmış 
bulunmasından kadronun asgarî ihtiyaç nisbetinde tevsii zarurî görülen radiyo difüzyon ile stüd 
yolar idare ve fen kısmının yine cedvelde yazılı olduğu şekilde tadil edilmesinden mütevelliddir. 

Fasıl: 4 Madde: 3 

Vilâyet muvakkat müstahdemleri ücreti 

1939 malî yılındakinin aynıdır. 

Fasıl : 5 Muvakkat tazminat 

Geçen seneye nazaran görülen fark 27 380 lira olub bundan 22 796 lirası adlî tebligat kadro
ları için 1939 malî yılı içinde istihsal olunan tahsisata aid bulunmaktadır. 

Ankarada bulunan ücretli memurlara da mesken tazminatı verilmesi 3656 sayılı kanun icabın
dan bulunmasına binaen 1940 malî yılı için 200 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 6 Merkez mefruşatı 

3 000 lirası adlî tebligata aid olmak üzere geçen sene bütçesile alman 9 000 lira tahsisat ihti
yaca kâfi gelmemiş ve 1 000 lira münakale yapılmıştn\, 

İstanbuldau Ankaraya nakli mukarrer olan P . T. T. müzesi için yapılacak tesisat ile inşaatı bi-
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rinei teşrin 1940 da hitam bulacak olan Umumî müdürlük binasının tefrişine kargılık olmak üze
re geçen seneye nazaran 15 000 lira fazlasile 25 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasü : 7 Madde : 1 

Tenvir ve teskin 

500 lirası adlî tebligata aid olmak üzere 1939 malî yılı için 3 000 lira tahsisat alınmıştır. 
inşaatı birinci teşrin 1940 da bitecek olan Umumî müdürlük binasının tenviratile kaloriferi 

için lüzumlu olan kömürün mubayaasını teğmineıı geçen seneye nazaran 7 000 lira fazlasile 10 000 
lira teklif edilmiştir. 

Fasü : 7 Madde 2 

Kırtasiye 

1 000 lirası adlî tebligata aid olmak üzere geçen sene bütçesile alman 6 000 lira tahsisat ihtiya
ca kâfi gelmediğinden 4 000 lira münakale yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Kâğıd fiatlarmm günden güne artmakta olması ve elde stok bulunmaması hasebile vaki olacak 
ihtiyaçların teğmini için 15 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 8 Merkez müteferrikası 

500 lirası adlî tebligat işlerine sarf edilmek üzere 1939 malî yılı için alman tahsisat 3 500 lira
dır. 

Önümüzdeki sene ihtiyaçları nazarı dikkate alınarak geçen seneye nazaran 500 lira fazlasile 
4 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasü :9 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

2 000 lirası Hatay, 10 200 lirası adlî tebligat, 6 000 lirası da istanbul ve İzmir telefonlarına 
aid olmak üzere geçen sene bütçesile alman 74 200 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş ve 20 000 li
ra münakale yapılmak zaruretinde kalınmıştır. 

istanbul ve izmir telefonlarile stüdyoya aid ihtiyaçların da bu fasıldan teğmini ieab etmiş 
olduğundan geçen seneye nazaran 14 000 lira fazlasüe 88 200 lira teklif edilmiştir. 

Fasü : 10 Madde : 1 

T em ir ve teshin 

1 000 lirası Hatay, 1 000 lirası da adlî tebligat işlerine aid olmak üzere geçen sene bütçesile 
alman tahsisat 109 000 lira olub bundan 11 000 lirası istanbul ve 1 000 lirası da izmir telefon 
müdürlüklerine aid bulunmaktadır. 

Bu müdürlüklerle beraber stüdyonun ve yeniden açılacak merkezlerin ihtiyacı da nazarı itibare 
alınarak 1940 yılı için 11 000 lira fazlasile 120 000' lira teklif olunmuştur. 

Fasü : 10 Madde 2 

Kırtasiye 

500 lirası Hatay, 4 000 lirası adlî tebligat işlerine aid olmak üzere geçen sene bütçesile alman 
tahsisat 43 000 liradan ibaret olub 11 000 lirası istanbul 2 500 lirası da izmir telefonları ihtiyacına 
aid bulunmaktadır. 

idare muamelâtının tevessü etmesi ve kırtasiye fiatlarma mahsus bir tezayüd görülmesi ve elde 
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stok mevcud bulunmaması hasebile vaki olacak ihtiyaçlar için geçen seiıeye nazaran 3 000 lira faz-
lasile 46 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 11 Vilâyetler müteferrikası 

500 lirası Hatay, 1 500 lirası adlî tebligat işlerine aid olmak üzere geçen sene bütçesile alman 
tahsisat 35 700 lira oiub bunun 3 000 lirası İstanbul ve 700 lirası da İzmir telefonları içindir. 

Bu tahsisatın ihtiyacı karşılayamamasından 7 500 lira münakale yapılmıştır. 
Telefon müdürlüklerde stüdyonun ihtiyacı da göz önüne alınarak 1940 yılı için 18 700 lira faz-

lasile 54, 400 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl: 12 Madde: 1 

İcar bedeli 

4 000 lirası Hatay ve 1 800 lirası adlî tebligata ve 100 lirası da İzmir telefonuna aid olmak üzere 
1939 malî yılr için alman tahsisat 116 700 liradır. Bu tahsisat ihtiyaca tekabül etmemiş ve 8 000 li
ranın münakale suretile ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Yeniden açılması melhuz olan merkezlere aid bina icarları da nazarı itibare alınarak 1940 malî 
yılı için 4 150 lira fazlasile 120 850 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl: 12 Madde: 2 

Mahkeme, masrafları 

Gecen sene bütçesile alman tahsisat 9 000 lira olup bunun 1 000 lirası İstanbul ve 1 000 lirası da 
İzmir telefon müdürlüklerine aid bulunmaktadır. 

Bu seneki ihtiyaç geçene seneye nazaran 1 250 lira noksanile 7 750 lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

Fasıl: 12 Madde: 3 

Defatir ve matbu evrak 

3 000 lirası Hatay, 20 000 adlî tebligat, 13 500 lirası da İstanbul ve İzmir telefonlarına aid ol
mak üzere geçen sene bütçesile alınan tahsisat 185 500 liradır. 

Kâğıd ve mukavva fiatlarmm yükselmesi ve elde stok bulunamaması dolayısile 1940 malî yılı 
ihtiyacı - İzmir ve İstanbul telefon müdürlükleri de dahil olmak üzere - geçen seneye nazaran 14 
500 lira fazlasile 200 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

Fasıl: 12 Madde: 4 

lİesab makinaları, mubayaa, tesis, işletme ve bilûmum masraflarûe müstahdemlerin ücret 
ve yevmiyeleri 

Hesab ve istatistik işlerinin kolaylaştırılması için hesab makinaları mubayaasına teşebbüs edil
miş olduğundan bu teşebbüsün müsbet netice vermesi halinde münakale suretile tahsisat teğmin 
edilmek üzere yeniden açılacak bu tertibe bir lira tahsisat konulmuştur. 

Fasıl: 12 Madde: 5 

Mecmua masrafı 

Kâğıd iratlarının yükselmesinden dolayı geçen seneye nazaran 500 lira fazlasile 7 500 lira teklif 
olunmuştur. 
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Fasıl: 12 Madde: 6 

Melbusat 

2 400 lirası Hatay, 77 000 lirası adlî tebligata aid olmak üzere geçen sene bütçesile alınan tahsi
sat 165 500 lira olup bunun 1 500 lirası İstanbul, 600 lirası da izmir telefonları içindir. 

Bu seneki ihtiyacın 152 100 lira ile teğmin edilebileceği anlaşıldığından geçen seneye nazaran 
13 400 lira noksanile teklif olunmuştur. 

Fasıl : 12 Madde : 7 

Bonka ile olan nakdî muamelelerin faiz, komisyon vesir masrafları 

Geçen seneye nazaran 2140 lira noksanile 17 860 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 12 Madde : 8 

Sigorta 

Geçen sene bütçesile alman tahsisat 8 400 lira olub 7 000 lirası istanbul ve 1 400 lirası îzmir 
telefonlarına aiddir. 

Bu sene için 100 lira fazlasile 8 600 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 12 Madde : 9 

Süvari müvezzilerine maktuan verilecek hayvan yem bedelleri 

1939 malî yılında bu iş için alman tahsisat, 8 aylık masrafa tekabül etmek üzere 47 000 liradır. 
Adlî tebligat dolayısile istihdam edilen süvari müvezzilerine verilmekte olan 5 lira yem bedeli 

ihtiyacı karşılayacak derecede olmadığı ve süvari müvezzii bulmakta müşkülât çekildiği için yem 
bedelleri onar liraya çıkarılmış ve 1 500 müvezziin hayvan yem bedeli 180 000 lira olarak tesbit ve 
teklif edilmiştir. 

Fasıl : 13 Daimî memuriyet , . .. r . 

Harcırahı 

1 500 lirası Hatay 50 000 lirası da Adlî tebligat işlerine aid olmak üzere 1939 yılı bütçesile 
alınan tahsisat 122 500 lira olub bunun 1 000 lirası izmir ve istanbul telefonlarına aid bulunmak
tadır. 

Bu sene için 100 000 lira tahsisatın ihtiyaca kâfi geleceği anlaşıldığından geçen seneye nazaran 
22 500 lira noksanile teklif olunmuştur. 

Fasıl 14 : Muvakkat memuriyet 

Harcırahı 

1 000 lirası Hatay, 5 000 lirası Adlî tebligata aid olmak üzere 1939 yılı bütçesinde alman tahsi
sat 91 500 lira olub 3 000 lira istanbul ve 2 500 lirası da izmir telefonları içindir. 

Bu tahsisatın kifayet etmemesinden senenin ilk altı ayında 20 000 lira münakale yapılmıştır. 
Merkezlerin kısmı azamı tek şefle idare edilmekkte ve bunların hastalanmaları veya kanunî me

zuniyetlerini istimal eylemeleri halinde hizmetin yapılabilmesi için yerlerine hariçten vekil gönder
mek mecburiyetinde kalınmaktadır. 

Gerek bu cihet gerek vilâyet müdürlerinin devir ve teftiş yol masraflarile Adlî tebligat mürakib-
lerinin muvakkat memuriyet harcırahları nazarı itibare alınarak bu tertibe 120 000 lira tahsisat 
teklif olunmuştur. 
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"""" Fasıl : 15 

Müfettişler harcırahı 

Merkez adedinin günden güne artması ve bunların en az senede iki defa teftişe tâbi tutulması 
lüzumuna binaen muamelât müfettişleri için 60 000 ciheti askeriye ve mülkiyece yeniden inşa ve 
temdidine lüzum gösterilen telgraf hatlarile güzergâh tebdili ameliyelerinin ve şebekelerin mühim 
aksamının esaslı surette tamir ve ıslahının müfettişler nezaretinde yaptırılması lâzım geldiğinden 
fen müfettişleri için de 80 000 lira ki ceman 90 000 lira tahsisata lüzum hâsıl olmuştur. 

Fasıl : 16 

Bilice kanununun 6 ncı maddesi mucibince verilecek ilere!, yevmiye ve primler 

200 lirası Hatay, 8 f)00 lirası da İstanbul ve İzmir telefonlarına aid olmak üzen; 1939 bütçesile 
alınan 23 700 liralık tahsisat kâfi gelmemiş ve tehaddüs eden fevkalâde ahval dolayisile senenin ilk 
altı ayında 15 000 lira münakale icrasına zaruret hâsıl olmuştur. 

İdarî ve askerî icab ve zaruretlere binaen mesaî saatleri haricinde çalıştırılacaklarla- nöbet vazife-
sile mükellef olmadıkları halde saat 21 den sonra posta, müraselatı alıb vermeğe mecbur tutulanlara 
ve hastalıklarına binaen kısa müddetle nöbet vazifelerine gelmiyenlerin .yerlerinde çalıştırılacak me
murlara ve telgraf merkezlerinin kapalı bulunduğu zamanlarda rasad telgrafı alıb .yazmakla mü
kellef tutulanlara verilecek ücret, yevmiye ve prim karşılığı olmak üzere 80 000 liraya lüzum hâsı1 

olmuştur. 

Fasıl: 17 

İl er etli muhabere ve mükâlcme masrafı 

1939 büteesile alınan tahsisat kâfi gelmediğinden senenin ilk altı ayında 750 lira münakale ya
pılmış ve bu seneki ihtiyaç 2 000 lira olarak tesbit ve teklif olunmuştur. 

Fasıl: 18 Madde: i 

Mahkeme harçları 

Dava adedlerinin artmasından 1939 malî yılı bütçesi]e alınan tahsisata nazaran 750 lira faz-
lasile 7 750 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl: 18 Madde: 2 

Pul aidatı beyiyesi 

4 000 lirası adlî tebligat işlerine aid olmak üze re 1939 yılı bütçesile alınan 16 000 lira tahsisat 
ihtiyaca kâfi gelmemiş, muhasebei umumiye kanununun 48 nci maddesine tevfikan 2 000 liranın 
ilâveten sarfı için Maliye vekâletinden mezuniyet alınmıştır. 

Bu cihet nazarı itibare alınarak 1940 yılı için 20 000 lira teklif olunmuştur, 

Fasıl: 18 Madde: 3 

Tahsildarlar aidatı 

1939 malî yılındaki tahsisatın aynıdır. 

( S . Sayısı : 175) 
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Fasıl :18 Madde: 4 

Umumî telefon merkezleri aidatı 

1939 malî yılındakine nazaran 500 lira noksanile 16 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl: 18 Madde: 5 

Reddiyat 

İstanbul, îzmir telefonlarile adlî tebligat da dahil olmak üzere 1939 malî yılı için alınan tahsi
sat 5 700 lira olup bu sene için 1 000 lira noksanile 4 700 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl: 18 Madde: 6 

Sâi ücreti 

1939 malî yılı tahsisatının aynıdır. 

Fasıl: 18 Madde: 7 

Bina, arazi, tanzifat ve tenvirat vergüeri 

1939 malî yılı tahsisatının aynıdır. 

Fasıl: 18 Madde: 8 

Ecnebi P. T. T. idare ve kumpanyalarile vukubulan bilûmum münasebetlerden mütevellid eski ve 
yeni sene borçlarile Bern bürosuna ve beynelmilel birlik ve komitelere verilecek senelik iştira!; 

hisseleri ve buralardan celbedilecek risale, mecmua ve matbua bedelleri 

1939 malî yılındaki tahsisatın aynıdır. 

Fasıl: 19 

Bilûmum arsa, bina, istimlâk, inşa, tesis ve tamir bedellerile kontrol memurları ücret ve 
sair masrafları 

idarenin merkez ve taşra teşkilâtının işgali altında 700 küsur bina mevcud olup bundan 300 zü 
Hazine malı, mütebakisi icarlıdır. 

idare malı binaların ekserisi muhtelif suretlerle idareye intikal etmiş eski ve tadile muhtaç, ser
vislerimize gayri kâfi bir halde bulunmaktadır. 

Bu sene bütçesine konulan 250 000 lira tahsisat ise (1) numaralı listede gösterilen inşaat ve is
timlâke aiddir. 

Yeniden inşasına lüzum görülen binalar (2) numaralı listede gösterilmiştir. 
Bundan başka zelzele mmtakasında harab olan merkezlerle telefon programında tesisi derpiş edi

len otomatik santral ve kuranprotör cihazlarile anplifikatör binalarının, 1940 malî yılında tahas-
sül edecek varidat fazlalarile yapılacak tasarruf attan inşası düşünülerek bütçe kanunu ile gelecek 
senelere geçici taahhüd icrası için teklifte bulunulmuştur. 
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Bütçeye konulan tahsisatla inşa ve istimlâk edilecek bina ve arsalar 

110 000 
15 000 
50 000 
34 000 

6 000 
35 000 

250 000 

Umumî müdürlük 
Çankaya 
izmir 
Edremit 
Çay 
Müteferrik tamirat ve inşaat 

1940 malî yılında taayyün edecek varidat fazla larile tasarruf attan inşa ve tamiri icab edenler 

Keçiören 
Bursa 
İzmit 
Payas 
Nazilli 
Ağrı 
Turgutlu 
Ulubey 
Anadoluh işarı 
Erzincan 
Erbaa 
Niksar 
Çarşamba 
Alucra 
Şebinkarahisar 
Koyulhisar 
Dikili 
Altmova 
Ankara irsal ve Elinıosğııd ile İstîinbıü telsizlerinin telle çevrilmesi. ' 

Fasıl : 20 Madde : 1 

Nakliyat 

Hatay için alınan 4 fi00 lira da dahil olmak üzere 1939 malî yılındaki müessesata nazaran 400 
lira fazlasile 380 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 20 Madde : 2 

Bendiye 

750 lirası Hataya 5 000 lirası Adlî tebligat işlerine aid olmak üzere 1939 yılı bütçesile alman 39 270 
lira tahsisat ihtiyaca kifayet etmemiş ve senenin ilk altı ayında 15 000 lira münakale yapılmıştır. 

Merkezlerimizin ihtiyaca olan ambalaj kâğıdı, sicim, kurşun, etiket tahtası, tahta kapsül, külçe 
ve çubuk mühür mumu fiatlarmdaki teferrü ve sarfiyatın artışı nazarı dikkate alınarak bu tertibe 
geçen seneye nazaran 15 730 lira fazlasile 55 000 lira tahsisat konulmuştur. 
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Fasıl : 20 Madde : 3 

Jffurç, ranta ve çuval mubayaası bedeli tamir masrafları 

300 lirası Hataya aid olmak üzere 1939 bütçesile alman 20 300 lira tahsisat kâfi gelmediğinden 
ayrıca münakale yapılmak ıstırarında kalınmıştır. Hurç ve çanta fiatlarmm yükselmesi hasebile 
1940 yılı ihtiyacı için 35 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 20 Madde : 4 

Seyyar primler 

Demir yollarımızın mesud bir inkişafla memleketimizin her tarafına ulaşmakta olmadı hasebile 
seyyar memurlarımızın bu mesaileri de artmış olduğundan bunlara bütçe kanunu hükmüne göre 
verilecek primlere karşılık olmak üzere 1939 yılımuhassasatından 8 000 lira iazlasile 40 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 20 Madde : 5 -• , ~r ; 

Havale, taahhüdlü veya kıymeti mektub ve paket tazminatı 

Adlî tebligat için alman 5 000 lira da dahil olmak üzere 1939 malî yılındaki muhassasata nazaran 
5 000 lira noksanüe 10 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasü : 21 Madde : 1 r 

Posta pulu, kartlar, albümler, teşhir tabloları, müsabaka, malzeme, tab, Gümrük ve nakliye masraf -
larile Bern bürosundan celbedilecek kupon ve pullar bedeli 

önümüzdeki sene yeniden tabettirilmesi takarrür eden yüz milyon aded posta pulu ile kartpos
tallar bedeli karşılığı olmak üzere 1939 malî yılı muhassasatmdan 120 000 lira fazlasile 200 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Fasıl : 21 Madde : 2 

Avrupada bastırılacak pul veya kalıplar için gönderilecek memurların harcırah ve masrafları 

1939 malî yılının aynidir. 

Fasıl :22 

Cevablı kuponlar mukabilinde veya usulü ihbarlı telgrafnameler için yapıştırılan veya battala 
kalan pullar bedeli 

1939 malî yılındaki tahsisata nazaran 300 lira noksanüe 1 200 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl 23 Madde : 1 

Nakil vasıtaları mubayaası 

1 000 lirası Hatay, 5 000 lirası adlî tebligat işlerine aid olmak üzere 1939 malî yılı için alınan 
tahsisat 223 712 liradır. 

Bu sene için teklif edilen tahsisat ise adlî tebligat işleri için mubayaa olunacak 150 bisiklet ile 
istasyonlarda tahmil ve tahliye işlerinde kullanılmak üzere alınacak iki elektrikli araba bedeline aid 
bulunmaktadır. 

Posta müraselâtmın günden güne artması ve Devlet demiryolları idaresince tahsis olunan fur-
gun ve bölmelerin bunları istiaba kâfi gelmemesi hasebile 1939 yılında mubayaasına tevessül edilen 
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vagonların yapılan eksiltmede talib çıkmamasına binaen ihalesi kabil olamamış ve bu ihtiyacın 1940 
ralî yılı zarf nida teayyün edecek varidat faziasile tasarruf attan teğmini zarurî görülmüştür. 

Fasıl : 23 Madde : 2 

Tamir ve yedek malzeme 

200 lirası Hatay, 500 lirası adlî tebligat işlerine aid olmak üzere 1939 malî yılında alman tahsisat 
20 700 lira olub görülen 14 300 lira fazlalık malzeme fiatlarmdaki tereffüden mütevellid bulun

maktadır. 

Fasıl : 23 Madde 3 

İşletme, hayvan yem bedelleri ve sair marafları 

1 000 lirası Hatayı 2 500 lirası İstanbul ve İzıııir telefonlarına aid olmak üzere 1939 malî yılında alı
nan tahsisat 36 000 liradır. 

Yeniden alınacak nakil vasıtalarile mevcudiarmm işletmesi için geçen seneninkinden 7 500 lira faz
la ile 40 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 24 Madde : 1 

Telgraf ve telefon tesisat, inşaat ve tamiratında çalıştırılacak amele yevmiyesi 

1939 yılı bütçesile alman 70 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden senenin ilk altı ayında 
25 000 lira münakale yapılmıştır. 

Ciheti askeriye ve mülkiyece yeniden inşa ve tesisine lüzum gösterilecek telgraf ve telefon hatla
rının islâh ve tamirinde çalıştırılacak amele yevmiyelerine karşılık olmak üzere 1940 yılı için 120 000 
lira teklif olunmuştur. 

Fasıl: 24 Madde: 2 

Telgraf ve telefon tesisat, inşaat ve tamiratı 

Bu tahsisat ilişik 1 ve 2 numaralı listelerde gösterilen malzeme ve eşyanın mubayaasına aiddir. 
Ciheti askeriye ve mülkiyece inşa ve temdidine lüzum gösterilen telgraf hatlarile yeniden vücıı-

de getirilecek şehirler arası telefon şebeke ve devrelerinin 1940 malî yılı içinde tahassül edecek va
ridat fazlalarile tasarrufattan teğmini derpiş edilerek bu hizmetlerin istilzam eylediği tahsisat bütçe
ye konulamamıştır. 

(D 
Telgraf tesisat, inşaat ve tamiratına muktazi makina, alât, edevat ve malzeme bedelleri 

Lira 

1940 senesi için tedariklerine tevessül edilmiş olan 55,460 direğin bakıyei bedeli. 
1940, 1941 senesi için mubayaa edilecek 150 ton demir tel. 
100 bin aded 2 numaralı demirsiz porselen fincan. 
Tamirat ve inşaat. ' 
Malzeme nakliyatı. 
Simens yedekleri 
Hük yedekleri 
Telem yedekleri. *" 
Deniz kablolarının tamir ve ıslah masrafları 
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150 000 
37 500 
40 000 
50 000 
30 000 
4 000 
14 000 
5 000 

100 000 
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4 000 
2 500 
4 000 
15 000 
14 000 

hıra 

40 'kilometre sahra kablosu 
Duhul tesisatına mahsus lastikli bakır tel. 
Telemprinter yedekleri 
2 numaralı deve boynu fincan demiri 
Hat bakıcı alât ve hat tamir malzemesi 

470 000 Yekûn 

Telefon tesisat, inşaat ve tamiratına muktazi makine, alât, edevat ve malzeme bedeli 

Lira 

Sari teahhüdle tedarikine tevessül olunan malzeme bedeli 
Kuranportörlerin bedeli 
Gümrük resmi 
İstanbul santralının takviyesi cihazları 
İstanbul telefon santralının tesis, temdid ve tevsii 
İzmir telefon santralının tesis, temdid ve tevsii 
Ankara akküleri 
100 bin metre lastikli bronz tel 
1 milyon kâğıd masura 
250 tekerlek izolaband 
10 bin metre maksime teli 
250 tekerlek kauçuklu bancl 
50 tane translatör 
10 tane 10 lu, 10 tane 20 li santral 
30 bin tane bakır manşon 
500 kilo kalay 
1000 kilo kurşun 
İki bin kilo kurşunlu levha ve boru 
400 kilo parafin 
5 bin metre tek nakilli lastikli bakır tel 
30 bin metre çift nakilli kurşunlu kablo 
Ankara telefon santralının yedek parçaları 
Ankara kuranportöıierinin yedek parçaları 
Montaj ve hatların inşaat masrafı 

Yekûn 

?\ * Fasıl : 24 Madde : 3 

Telgraf ve telefon işletme masrafı 

Mevcudlara ilâveten tesis ve inşa olunacak telgraf ve telefon lıatları da nazarı itibaı-a alınarak 
1939 vıh tahsisatına nazaran 130 000 lira fazlasıle 200 000 lira teklif olunmuştur. 

544 546 
103 500 
51 500 
31 000 
119 000 
25 000 
4 500 
24 000 
3 000 
250 
750 
750 

1 500 
4 000 
3 000 
3 000 
500 

1 000 
200 
500 

5 000 
4 000 
2 000 

171 504 

1 094 000 
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Fasıl : 25 

Telsiz telgraf servisi irin mü harf aa olunacak ma kına, ulâl, edevat ve malzeme hcd.elİ eril e tesis, tamir, 
işletme, nakliye ve sair m asraflan ve amele yevmiyesi 

Bu sene için teklif edilen tahsisat 1939 malî yıhndakinin aynıdır. 
Uzun mesafeli telgraf hatlarında arıza vukuu halinde memleket dahilinde muhabereyi teğmin etmek, 

sahil veya sahile yakın yerlerde tesis edilecek olanlarının normal zamanlarda gemilerle muhabere ede
bilecek sahil istasyonu vaziyetinde bulundurulmak üzei'e memleketin muhtelii' yerlerinde 4 sabit ve 
iki seyyar telsiz mürsile postasile tstanbulda ayrıca kısa dalgalı bir telsiz istasyonu vücude getiril
mesi lüzumlu görülmüş ve varidat tahsisatından tezayüd husule geldiği takdirde bu ihtiyaçlaırn 
teğmini cihetine gidilmek üzere bütçe kanunile gelecek senelere geçici taahhüdlere girişilmesi için 
teklifde bulunulmuştur. 

Fasıl : 26 

Radyo difüzyon istasyonları ile stüdyoların her nevi işletme masrafları; tamir, malzeme ve elektrik 
.ceryan bedelleri tenvir ve teshin masrafları ses ve söz artistlerile konferansçıların yevmiyeleri ve 
bilûmum alât ve eşyayı fenniye ve musikiyenin mubayaa, tamir, nakil, kiralama vesair masrafları 

Geçen seneye nazaran görülen 20 000 lira fazlalık istasyon ve stüdyolar için mubayaa olunacak 
malzeme bedellerine aiddir. 

Fasıl : 27 

Mühendis, makinist vesair fen memıuiarile mıntakalart haricinde çalıştırılacak hal; bakıcıların mu
vakkat memuriyet harcırahları 

Yeniden tesis ve inşa edilecek olan telgraf ve telefon hatları meveudlarmın tamir ve İslahında 
çalıştırılacak hat bakıcılarile mühendis, makinist ve diğer fen memurlarının muvakkat memuriyet 
harcırahlarına karşılık olmak üzere 1939 yılmdakine nazaran 20 000 lira fazlasiJe 50 000 lira, teklif 
olunmuştur. 

Fasıl : 28 Madde : 1 

Telgraf ve telefon fabrikası işletme ve amele yevmiyesi 

Önümüzdeki senede fabrikanın daha faal olması için bu tertibe geçen seneye nazaran 5 000 lira 
fazlasile 45 000 lira tahsisat konulmuştur. , 

Fasü: 28 Madde: 2 

Demirbaş 

1939 malî yılmdaki tahsisatın aynıdır. 

Fasıl: 28 Madde: 3 

İş kanunu mucibince amele tedavi ve ölüm yardımlarile iş kazaları yevmiye, tazminat 
ve ikramiyeleri 

Fabrika amelelerinin gördükleri işten dolayı hastalanmaları halinde tedavi masrafları, edviye 
bedellerile vazife esnasında sakatlananların kendilerine ve ölenlerin ailelerine ve vücudünden isti
fade edilemeyenlerden tahdidi sin dolayısile işinden çıkarılacaklara verilecek tazminat ve ikrami
ye karşılığı olmak üzere yeniden açılan bu fasla 7 000 lira tahsisat konulmuştur. 
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Fasıl: 29 

Ecnebi mutahassıslar masrafları 

1939 malî yılındaki tahsisatın aynıdır. 

Fasıl: 30 Madde: 1 

Ecnebi memleketlerdeki kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harıcırah ve masrafları 

1939 yılındaki tahsisata nazaran 4 000 lira noksanile 1 000 lira teklif olunmuştur. 

&. Pasü: 30 Madde: 2 

Staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve masrafları 

Meslekî bilgilerini arttırmak've mumarese peyda etmek üzere önümüzdeki senede ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin harcırah ve masrafları için 1939 malî yılma nazaran 5 000 lira fazlasile 15 000 
lira teklif olunmuştur. 

Fasıl: 31 Madde: 1 

Telgraf ve telefon ve telsiz mühendisi yetiştirilmek üzere ecnebi memleketlere gönderile
cek talebe masrafı 

Halen Avrupada tahsilde bulunan 5 talebe ile önümüzdeki senede yüksek mühendis mektebini 
ikmal edecek olan talebelerden bir kaçının ihtisaslarını yapmak üzere Avrupaya gönderilmesi icab 
ettiğinden 1940 yılı için 20 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasü:31 Madde: 2 

Yüksek mühendis mektebinde okutturulan talebeler masrafı 

1939 yılı bütçesile alınan 11 100 lira tahsisat kâfi gelmemiş ve 4 .200 lira münakale yapılmıştır. 
önümüzdeki senede Yüksek mühendis mektebinde okutturulacak talebeler masrafına karşılık ol

mak üzere 1940 yılı için 15 300 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 32 

Stajiyerler ücreti 

1939 yılındaki tahsisatın aynidir. 

Fasıl : 33 - Madde : 1 

Kurs muallim ücreti 

Mevcud memurların malûmatını tevsi için önümüzdeki senede muhtelif vilâyetlerde birer kurs 
açılması mukarrer bulunduğundan kurslarda istihdam edilecek muallim ücretlerine karşılık olmak 
üzere yeniden açılan bu tertibe 6 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 33 - Madde : 2 

Kurs idare masrafı 

Kurs için lâzım olan mefruşat, demirbaş, müteferrika gibi ihtiyaçların teğmini için yeniden açılan 
bu tertibe 4 000 lira tahsisat konulmuştur. 
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Fasıl : 33 - Madde: 3 

Kurs masrafı 
I 

Mevcud memurların malûmatını tevsi için muhtelif vilâyetlerde kurs açılması mukarrer olduğun
dan kursa celbedileceklerin azimet ve avdet hakikî yol masraflarile kursta bulundukları müddetçe 
yevmiye 150 kuruşu tecavüz etmemek üzere kendilerine maktuan verilecek yevmiye ve kursa aid 
idare işlerinde istihdam edileceklerin ücretleri, kurs için alınacak kitab ve diğer tedris levazımı, ki-
tab bastırma ücreti ve sair masrafları karşılamak üzere bu tertibe 77 800 lira tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 34 

3335 sayılı kanun mucibince verilecek tedavi yol ve sair masrafları 

2 000 lirası adlî tebligat, 1 000 lirası da tstanbul ve îzjmir telefonlarına aid olmak üzere 1939 
malî yılında alman tahsisat 18 000 lira olub bu sene için dahi ayni mikdar teklif edilmiştir. 

Fasıl : 35 

Telgraf ve telefon fabrikasile telsiz istasyonları ve P .T. T. servis salonları için alına
cak edeviye bedeli 

1939 malî yılındaki tahsisatın aynidir. 

Fasıl : 36 

Vazife esnasında kazaya uğrayanların tedavi ve yol paraları, sakatlanan veya ölen müs
tahdemler ile işçilerin kendilerine veya ailelerine verilecek tazminat, cenaze, sıhhî mua

venet, levazım, edviye ve nakliye masrafları 

Vazife esnasında kazaya uğrayanların idarece tedavi ettirilmesi derpiş edilmekte olduğundan 
hem bu cihetin ve hem de sakatlanan veya ölen müstahdemler ile işçilerin kendilerine veya aile
lerine verilecek tazminat, cenaze, sıhhî muavenet, levazım, edeviye ve nakliye masraflarının teğ-
mini için 1939 yılındaki tahsisata nazaran 3 000 lira fazlasile 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 37 

Tekaüd, dul ve yetim maaşları 

Mevcud mütekaid, dul ve yetimlerle önümüzdeki senede tekaüdü icra edilecek olanlara veya ölen
lerin ailelerile yetimlerine tahsis olunacak maaşlar karşılığı olmak üzere 360 000 lira teklif olun
muştur. 

Fasıl : 38 

Hükmolunmuş borçlar 

1939 malî yılındaki tahsisatın aynidir. 

Fasıl : 39 

Geçen yıl borçları 

1939 senesinde tahakkuk edecek borçlar karşılığı olmak üzere 16 000 lira teklif olunmuştur. 
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Fasıl : 40 Madde : 1 ~ ~ 

1938 yılı borçları karşılığı 

Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. 

Fasıl : 40 Madde : 2 

1937 yılı borçları karşılığı 

Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. 

Fasıl : 40 Madde : 3 

1936 yılı borçlar karşılığı 

Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. 

Fasıl : 40 Madde : 4 

1935 yılı borçlar karşılığı 

Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. 

Fasıl : 41 

3054 sayılı kanun mucibince mülga İstanbul telefon şirketine verilecek taksit bedeli karşılığıdır. 

Fasıl : 42 

3375 sayılı kanun mucibince mülga İzmir telefon şirketine verilecek taksit bedeli karşılığıdır. 

Fasıl : 43 

1715 sayılı kanun hükmüne göre Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek itfa karşılığıdır. 

Varidat mucib sebebleri 

Birinci fasıl : Posta ve telekominikasyon hasılatı 

1939 malî yılının ilk altı ayındaki tahsilat muhammenata nazaran 105 952 lira fazlalık arzetmek-
tedir. 

Adlî tebligat işlerinin idaremize verilmesinden dolayı vaki olacak tahsilatla maktuiyet esasından 
ayrılan dairelerden 2721 ve 2722 sayılı kanunlara istinaden üçte bir hesabile alınacak müraselât 
ücretleri de nazarı itıbare alınarak 1940 malî yılı hasılatının 6 250 000 liraya baliğ olacağı anlaşıl
maktadır. „ ?. 

İkinci madde - Telgraf 

1939 malî yılının ilk altı ayındaki tahsilat 1 057 457 lira olup muhammenata nazaran 144 957 
lira fazlalık vardır. 

Telgraf varidatında muttarid bir artış müşahede edilmekte ve maktuiyet esasından ayrılan dai
relerden 2721 ve 2722 sayılı kanunlar mucibince üçte bir olarak istifa edilecek ücretlerin de bu tertibe 
idhali lâzım gelmekte olmasına binaen 1940 malî yrlı telgraf hasılatının 2 580 000 lirayı bulacağı 
tahmin edilmektedir. 
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S"'*- Üçüncü madde - Telefon 

1938 malî yılr zarfındaki tahsilat fazlası 150 894 lira olup bunun 96 352 lirası İstanbul telefo
nuna ve 14 755 lirası da îzmir telefonuna aid bulunmaktadır. 

Varidat tahsilatında görülen tezayüd dolayısile 1940 malî yılı telefon varidatı İzmir ve îstanbnl 
-telefonları da dahil olmak üzere 2 325 000 lira tahmin edilmiştir. 

Dördüncü madde - Telsiz 

1939 malî yılıma ilk altı ayındaki tahsilat muhammenata nazaran 117 021 lira fazladır. 
Bu hasılatın sene sonuna kadar daha fazlalaşacağı memul bulunduğundan 1940 malî yılı telsiz 

varidatı »ecen seneve nazaran 175 000 lira fazlasile 950 000 lira tahmin edilmiştir. 

Beşinci madde - Radiyo 

1938 malî yılındaki tahsilat muhammenatına nazaran 175 733 lira fazladır. 
1939 malî yılının ilk altı aylık tahsilatı 599 415 liraya baliğ olduğuna göre varidat tahsilatında 

görülen bu tezayüd sebebile 1940 hasılatı geçen seneye nazaran 100 000 lira fazlasile 700 000 lira 
tahmin edilmiştir. 

ikinci fasıl 
Resmî dairelerden maktuan alınacak posta ve telgraf ücretleri 

Birinci madde — umumî bütçeye dahil daireler 

Maktuiyct esasından ayrılanlar hariç olmak üzere umumî muvazeneye dahil dairelerin 1939 malî 
yılı posta ve telgraf ücretleri, tutulan istatistikleer göre 178 952 liradan ibarettir. 

İkinci madde — Mülhak bütçeli idareler 

Mülhak bütçeli idarelerin 1940 yılı posta ve telgraf ücretleri, tutulan istatistiklere göre 119 500 
liradan ibaret olub geçen seneye nazaran 6 995 l ira noksandır. 

Üçüncü fasıl 

Mütenevvi hasılat 

Geçen seneye nazaran S 678 lira noksanile 66 322 lira tahmin edilmiştir. 

Dördüncü fasıl 

Geçen senelerden ınıulevver nalcid mevcudu 

1938 malî yılı umumî hesabına nazaran 19?'> malî yılma devreden nakid mevcudu 3 419 793 lira 
olub bunun 1 500 000 lirası 1939 malî yılı zarfında bütçe varidatına inkilâb ettirilmiş bulunmak
tadır. 

Bakiye kalan 1 919 793 lirası da bütçe tevazününün teğmini için 1940 yılı masraflarına karşılık 
tutulmuştur. 
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P. T. T̂. Umumî müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe esbabı mucibe lâyihası 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün .1940 yılı bütçe lâyihası onütwazin olarak hazır
lanmış ve Yüksek Meclisin tedkik ve tasdikma arzolunmuştur. 

Bu sene için teklif edilen masraf ve varidat bütçeleri yekûnu geçen seneki bütçeden 1 136 624 lira 
fazlasile 15 089 568 liradır. 

Umumî müdürlüğün 1939 yılı bütçesi, 3624 sayılı kanunla alman 12 322 120 lira, Hatayda P. T. 
T. teşkilâtının icrası için 3711 sayılı kanunla verilen 105 824 lira ve adlî tebligatın P. T. T. İdare
since yapılması hakkındaki 3690 sayılı kanuna müsteniden kabul buyurulan 1 525 000 lira ki ceman 
13 952 944 liradan ibarettir. 

Bu seneki bütçede geçen seneye nazaran görülen 1 136 624 lira fazlalık geçen sene Hatay teşkilâtı 
için verilen tahsisatın 10 ve adlî tebligat işlerine aid tahsisatın da 8 aylık olarak verilmiş olmasından 
mütevellid farkla hacmi gittikçe artan idare hizmetlerinin emniyet, sürat ve intizamla tedvirini 
mümkün kılacak esbab ve vesaitin itmam ve tekemmül ettirilmesini teğmine matuf tedabirin istilzam 
ettirdiği tahsisatın konmasından mütevellid bulunmaktadır. 

1939 bütçe kanununun 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 ve 19 ncu maddeleri bu seneki lâyihada 
aynen konulmuş ve hâsıl olan lüzum ve zarurete binaen yeni hükümleri ihtiva eden 8 nci madde ta-
dilen 5, 15, 16 ve 17 nci maddelerde ilâveten konulmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. m. 

Bütçe encümeni ^ i" ' 30 - V - 1940 
Mazbata No. 99 
Esas No. 1/314 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 28 - I I - 1940 tarih ve 6/837 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan Posta, tel
graf ve telefon umum müdürlüğü 1940 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası Encümenimize havale bu-
yurulmakla Münakalât vekâleti müsteşar muavini 
ve P . T. T. Umum müdür vekili hazır oldukları 
halde okundu ve icabı görüşüldü : 

Masraf bütçesi : 

P. T. T. Umum müdürlüğünün masraf bütçe
si 1939 yılına nazaran 2 767 445 lira fazlasile 
15 089 565 lira olarak teklif edilmiştir. 

Umum müdürlük teşkilâtının 3656 sayılı ka
nun hükümlerine göre intibak ve tanzimi, Hatay 
vilâyetinin 1939 yılında on aylık olarak hesab 
edilen masraflarının bu yıl tamam konması, adlî 
tebligat hizmetlerinin geçen yıl sekiz aylık hesab 
üzerine konan masraflarının bu yıl tam olarak 
vazedilmesi, yeni hatlar tesisi, Devletçe ve askerî 
makamatça lüzum gösterilen mahallerde yeniden 

merkezler açılması, meveud telgraf ve telefon 
şebekelerinin ıslah ve tamiri ve meslekî bilgiyi ha
iz memur yetiştirmek üzere yeniden bir kurs 
açılması gibi sebeblerle masraf bütçesinin bu hiz
metlerle ilgili fasıllarına lüzumu kadar tahsisat 
konmasından bu fazlalığın husule geldiği gerek 
mucib sebebler lâyihasının tedkikmden ve gerek 
Encümende verilen izahlardan anlaşılmış ve bu 
hizmetlerin başarılabilmesi için lâyihada konmuş 
olan tahsisatın lüzumuna Eneümenimizce de 
kanaat husule gelmiştir. 

Radyo difüzyon idaresinin Matbuat umum 
müdürlüğüne ilhakı dolayısile buna aid masraf 
ile bu idarenin müstahdemin ücretleri bunlara aid 
tertiblerden çıkarılmıştır. 

Vilâyetler mütef errikasından bazı zarurî res
mî ziyafetler için sarfiyat yapıldığı anlaşıldığın
dan bu masrafın diğer bütçelere mütenazır ola
rak (temsil tahsisatı) adile açılacak bir fasıldan 
sarfı tensib edilmiş ve bu suretle yeniden açılan 
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bîr fasla, 800 lira tahsisat konmuştur. 

Bu değişikliklerin masraf bütçesi 14 610 972 
Lira olarak kabul edilmiştir. 

Varidat bütçesi : 
Umum müdürlüğün varidat bütçesi geçen yı

la nazaran 2 767 448 lira fazlasile 15 089 568 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

Alman izahata nazaran varidat kal cinleri 
1939 yılı altı aylık varidatına göre talimin edil
miştir. Halen umum müdürlüğün elinde yedi 
aylık varidat yekûnları bulunmaktadır. İdare 
her kalemde 1989 yılı altı aylık varidatına 
ikinci altı aylık muhtemel hasılatı ve muhtelit" 
senelerdeki inkişaf seyrine nazaran bir terakki 
farkı da ilâve etmek suretile bu rakamları tes-
bit etmiş bulunmaktadır. Bunların en mühim 
kalemlerinden posta hasılatı şu rakamlardan te-
rekküb etmektedir. 

1940 için tahmin edilen 
2 925 000 lira Postanın normal varidatı 
2 492 838 » Adlî tebligat hasılatı 

832 162 » Maktuiyete bağlanmamış res
mî dairelerden elde edilecek 
hasılat 

6 250 000 
Bunun ilk kalemi yedi aylık tahsilata göre 

hesab edilirse: 
.1 662 500 lira Yedi aylık posta tahsilatı 
1 187 500 » Vasatisine nazaran beş aylık 

muhtemel hasılat 
Buna muhtemel inkişaf payı olarak da 

(75 000) lira ilâvesile muhammen rakam bulun
muştur. Adlî tebligat hasılatı gecen yıla naza
ran bu mikdarı bualcağı umulmakta ve; resmî 
dairelerin bu kısma giren varidatı da bütçeler
den alınmış bulunmaktadır. 

Telgraf hasılatı da : 
1940 yılı için 

2 000 000 lira Normal telgraf hasılatı 
500 000 » Resmî dairelerden 

2 500 000 
Bunun da normal kısmı yedi aylığa göre şu 

şekilde hesab edilebilir. 
1 064 581 Yedi aylık telgraf hasılatı 

760 415 Vasatisine nazaran beş aylık 
. muhtemel hasılat 

1 824 996 

Buna muhtemel inkişaf >upı olarak Uı 
175 004 lira ilâvesile muhammen rakam bulun 
muştur. Resmî dairelerden hâsıl olacak varidat 
ise bütçelerinden alınmıştır. 

Telefon ve telsiz hasılatının da normal şe
kilde bütecde tahmin edilen rakamları bulaca
ğı alınan hesablardan anlaşılmıştır. 

iiesmî dairelerden bir kısmı bir sene evvelki 
posta, telgraf idaresinin istatistiklerine nazaran 
üçte bir hesabile bu sene idarenin gösterdiği 
mikdarda bütçesine tahsisat koyarak posta tel
graf ücretlerini maktuiyete bağlamakta ise de 
bir kısım daireler bunu kabul etmiyerek kanunî 
nisbet dahilinde peşinen ücretlerini tediye cihe
tini iltizam etmektedirler. Varidat kalemlerinde 
görülen resmî dairelerin posta telgraf ücreti 
maktuiyet usulünü kabul etmiş dairelerin tahsi
satı mecmuu olub diğer usulü tercih edenler 
posta, telgraf hasılatı arasında hesab edilmiştir. 

Radyo idaresi Matbuat umum müdürlüğüne 
bağlandığından bunun varidatı olan 700 000 li
ra da bütçeden çıkarılmıştır. 

Ancak 1940 yılı zarfında bu hasılatı yine 
posta idaresi tahsil edeceğinden tahsil masarfı 
olarak umumî muvazeneden 70 000 lira bu ida
reye verilmiş ve varidat kısmına yeni bir fasıl 
açılarak bu mikdar ilâve edilmiştir. 

Bu suretle encümenknizce 1940 yılı posta, tel
graf ve telefon umum müdürlüğü varidatı 
14 610 972 lira olarak tesbit ve kabul edilmiş
tir. 

Bütçe lâyüihası : 
Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri masraf 

ve varidat cedvelleri yekûnlarına nazaran değiş
tirilmiş üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Bu idare 3656 sayılı kanun hükümleri daire
sinde kadrolarını tanzim etmiş bulunduğundan 
buna dair olan kanun numarası zikredilmek su
retile dördüncü madde değiştirilmiştir. 

Beşinci maddede 1939 malî yılı varidat mu-
hammenatı fazlasının maddede tasrih edilen hiz
metlere müteallik taahhüdlere karşılık tutulması 
münderiç olub .varidat muhammenatı fazlası kay-
dinden maksad 1939 malî yılı hesabı katğisine 
nazaran hâsıl olan varidat fazlası olduğu izah 
olunarak maddenin o yolda tashihi teklif edilmiş 
ve encümence musib görülen bu tadil kabul olu
narak madde yazılmıştır. 

6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci maddeler aynen kabul 
edilmiştir. Merkez ve vilâyet kadrosuna dahil 
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Tnemiîr ve müstahdemlerin idaüece lüzum görü
leri mahallerde istihdamları teşkilât kanunu ile 
lesbit edilmiş olub dereceleri 9 dan aşağı olan 
memurların bu suretle istihdamları halinde mağ
duriyetlerine mahal vermemek üzere yevmiye ve
rilmesi esası lâyihanın on ikinci maddesi ile tesbit 
edilmiş ise de bu kabîl muvakkat istihdamların 
üç ayı tecavüz etmemesi encümence kabul edile
rek maddeye bu yolda bir fıkra ilâve edilmiştir. 
15, 16, 17, 18 ve 19 neu maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Bu değişikliklerle tanzim edilen kanun lâyi
hası Umumî Heyetin tasvibine arzedümek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R. V. M. Al. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 
B. Denker T. Coşkan S. Yargı 

Kâtib 
İstanbul Bolu Bursa 

F. öymen Dr. Z. TJlgcn A. N. Ayaş 

Elâzığ Giresun Gümüşane 
M. F. Altay M. Akkaya D. Sakarya 

îçel İsparta Kayseri 
T. C. Beriker R. Ünlü F. Baysal 

Kayseri Malatya Maraş 
8. II. Ürgüblü M. Öker M. Bozdoğan 

Mardin Muş Seyhan 
R. Erten 8. Ataman N. Eldeniz 

Trabzon 
8trr% Bay 
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£osta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanunu 

1İÜKTMETİN TttKL'lKİ 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve tele
fon umumî müdürlüğünün 1940 malî yı
lı masrafları için bağlı (A) işaretli ced-
velde gösterildiği üzere ÎT) 089 508 lira 
ta h s i sat ver i imi ştir. 

MADDE 2 — Posta, telgraf ve tele
fon umumî müdürlüğünün 1940 malî yı
lı masraflarına karşılık olan varidat 
bağlı (B) işaretli cedvelde gösterildiği 
üzere 15 089 568 lira olarak talimin edil
miştir. 

MADDE 3 — 2822 sayılı kanılının 
28 nci maddesi mucibince her sene büt-
çesile maaş mikdarları tesbit edilecek 
olan hat başbakıcı, başrnüvezzi, hat ba
kıcı ve müvezzilerin adedlerile maaş ve 
tahsisatları bağlı (C) işaretli cedvelde 
gösterilmiştir. 

Bunlardan Aııkarada bulunanlara, 
maaşları barem derecelerinden birine te
kabül edenler için 3656 sayılı kanunun 
10 ncu maddesile ayni maaş derecesinde 
bulunanlara verilen mikdarlarda ve et
meyenler için de ayda onar lira olmak 
üzere mezkur madde hükümleri daire
sinde muvakkat tazminat verilir. 

MADDE'4— 2822 sayılı teşkilât 
kanununa bağlı (1) sayılı ecdvel hari
cinde kalan müstahdemlerin aded ve üc-
retlerile nakil vasıtaları bağlı (D) işa
retli cedvelde ve mezkûr kanunun 27 
nci maddesi mucibince 1940 yılı zarfın
da mevkuf tutulan memuriyetler de bağ
lı (L) işaretli cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5 — Eelgraf, telefon, telsiz 
telgraf ve radyo telsiz inşa ve tamiratile 
malzeme ve posta nakil vasıtaları muba
yaasına veya arsa istimlâk ve inşaatına 
sarf edilmek üzere 3,5 milyon liraya ka
dar gelecek senelere sari (geçici) taah-
lüidat ve sarfiyat icrasına Umum mü
dürlük mezundur. 

1939 malî yılı nihayetine kadar hâsıl 
olan varidat fazlalarından henüz tahsi-

IVİ'TCE ENtHTMENİNÎN DEĞÎS 
TlRÎŞ.1 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve tele
fon umum müdürlüğünün 1940 malî yılı 
masrafları için bağlı (A) işaretli ced
velde gösterildiği üzere 14. 610 972 lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Posta, telgraf ve tele
fon. umum müdürlüğünün 1940 malî yılı 
masraflarına karşılık olan varidat bağlı 
(B) işaretli cedvelde gösterildiği üzere 
14 (i 10 972 lira olarak rahmin edilmiş-' 
tir. 

MADDE 
tir. 

Aynen kabul edil mi ş-

MADDE 4 — 3819 sayılı kanuna 
bağh kadro cedveli haricinde kalan 
müstahdemlerin aded ve ücretlerile na
kil vasıtaları bağlı (D) işaretli cedvelde 
ve mezkûr kanunun 27 nci maddesi mu
cibince 1940 yılı zarfında mevkuf tutu
lan memuriyetler de bağlı (L) işaretli 
cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5 — Telgraf, telefon, telsiz 
telgraf tesis, inşa ve tamiratile mal
zeme ve posta nakil vasıtaları mu
bayaasına veya arsa istimlâk ve inşa
atına sarf edilmek üzere 3,5 milyon lira
ya kadar gelecek senelere geçici tealı-
hüdat ve sarfiyat icrasına Umumî mü
dürlük mezundur. 

1939 malî yılı hesabı katğisine na
zaran hâsıl olacak varidat fazlaları 
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sat kaydedilmeyen mikdarlarla 1940 
malî yıh bütçe tasarrufatı ve muhtemel 
varidat fazlası mezkûr teahhüdlere kar
şılık tutulmuştur. 

Bu karşılıklardan 1939 malî yılı ni
hayetine kadar olan varidat fazlası 1940 
malî yılı varidat bütçesinde açılacak 
hususî fasla irad kaydedilmek ve masraf 
bütçesi tasarrufatmda teallûk ettiği 
tertiblerden tenzil edilmek suretile mas
raf bütçesinde açılacak hususî fasla tah
sisat kayid ve sarfolunur. 

Taahhüdlerini bu suretle karşılama
yan kısmı idarenin müteakib yıllar büt
çesine konacak tahsisatla karşılanır. 

MADDE 6 — Hastalıklarına mebni 
kısa müddetle nöbet vazifelerine gele-
miyen posta, telgraf ve telefon memur
larının yerlerinde istihdam olunacak
larla idarî icab ve zaruretlere binaen 
mesai saatleri haricinde çalıştırılacak 
memur, müvezzi ve sair müstahdemlere 
gece nöbet vazifesile mükellef bulun-
mayıb da saat 21 den sonra posta müra-
selâtı alıp vermeğe mecbur olanlara ve 
telgraf merkezlerinin kapalı bulundu
ğu saatlerde rasad telgrafı alıp yaz
makla mükellef tutulan memurlara umu
mî idare encümenince tensib edilecek 
mikdarda yevmiy eveya ücret verilebi
lir. 

MADDE 7 — Masraf bütçesinin 19 
ncu faslının 3 - 4 ncü ve 21 nci faslın 4 
ncü maddelerile 32 ve 36 ncı fasıllardan 
tediye olunacak mebaliğin nisbet ve 
mikdarları Münakalât vekâletince ta
yin olunur. 

MADDE S — 3054 ve 3488 numaralı 
kanunların 3 ve 4 ncü maddelerinin hü
kümleri 1940 malî yılı için tatbik edil
mez. 

MADDE 9 — Havale muamelâtının 
tedviri için millî bankalarda 500 000 li
raya kadar kısa vadeli kredi ve borçlu 
hesabı cari açtırmağa P . T. T. umumî 
müdürlüğü mezundur. 

mezkûr taahhüdlere karşılık tutulmuş
tur. 

Bu suretle tahakkuk edecek varidat 
fazlası 1940 malî yılı varidat bütçesin
de açılacak hususî fasla irad ve diğer 
taraftan masraf bütçesinde açılacak hu
susî fasla tahsisat kayid ve sarfolunnr. 

Taahhüdlerin bu suretle karşılanmı-
yan kısmı için 1940 malî yılı masraf 
bütçesi tertibi erinden tasarruf edilen 
mikdarı da açılacak hususî fasla naklet
mek suretile taahhüdlere karşılık tut
mağa Münakalât vekili mezundur. 

1941 ve müteakib yıllara geçici ola
rak girişilecek taahhüdler idarenin ay
ni yıllar bütçesine konacak tahsisatla 
karşılanır. 

MADDE 6 — Avnen kabul edilmiş
tir. 

tir. 
MADDE 7. — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

tir. 
MADDE 9 — Aynen kabul edilmiş-
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MADDE 10 — Bu kanuna bağlı (A) 

işaretli cedvelin 31 nci faslının 1 nci 
maddesine mevzu olup Hazineye tevdi 
edilecek olan 20 000 lira 1940 malî yılı 
umumî bütçesinin varidat kısmına irad 
ve diğer taraftan mezkûr sene Maarif 
vekâleti bütçesinde açılacak ayrı bir 
tertibe tahsisat kayid ve 1416 sayılı ka
nunim hükmüne tevfikan sarfolunur. 

MADDE 11 — Bu kanuna bağlı (A) 
işaretli cedvelin 31 nci faslının 2 nci 
maddesine konulup Hazineye teArdi edi
lecek 15 300 lira Nafia vekâleti 1940 
yılı bütçesinin Yüksek mühendis mek
tebi kısmında Nafia vekâletince lüzum 
gösterilecek terfihlere tahsisat olarak 
ilâve ve 1940 yılı hesabı umumisinde 
irae olunur. 

MADDE 12 — Merkez ve vilâyet 
kadrosuna dahil ve dereceleri 9 dan aşa-
ğı olan memur ve müstahdemler kendi 
unvanlarile lüzum görülecek yerlerde 
umumî hükümlere göre yevmiyeleri ve
rilmek sartile istihdam olunabilirler. 

MADDE 13 — Memleketin müda
faasına, inzibat ve asayişine, umumî 
menfaat ve sıhhate taallûk eden hizmet
lerin ifası için lüzum görülecek mahal
lerde tesisat masraflarile şehir dahilî 
mükaleme ücreti alınmaksızın meccanî 
telefonlar tesisine Münakalât vekili sa-
lâhiyettardır. 

MADDE 14 — İhtiyaç görülen posta, 
telgraf ve telefon merkezlerile servisle
rinde karşılığı maaş ve ücret tertibi eri 
tasarruf a tın dan tenliye edilmek üzere 
Münakalât vekâletince tensib olunacak 
mikdarda ücretli muvakkat memur ve 
hat bakıcı ve müvezzi istihdam edilebi
lir. 

tir. 
MADDE 10 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 11 — Aynen kabul ediîmiş-

MADDE 12 — Merkez ve vilâyet 
kadrosuna dahil ve dereceleri 9 dan aşa
ğı olan memur ve müstahdemler kendi 
unvanlarile lüzum görülecek yerlerde 
umumî hükümlere göre yevmiyeleri ve
rilmek şartile istihdam olunabilirler. Bu 
şekildeki istihdam müddeti üç ayı ge
çemez. 

tir. 
MADDE 13 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 14 — Avnen kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 15 — Geçen yıl borçları 

tertibine mevzu tahsisat kifayet etme
diği takdirde işbu borçlar, taallûk ettik
leri hizmetlere tekabül etmek üzere cari 
yıl bütçesine mevzu tahsisattan mezkûr 
tertibe Münakalât vekâletinin muvafa-
katile naklen tesviye olunur. 

1928 - 1938 yıllarına aid olub da mu-
hasebei umumiye kanununun 93 ncü 
maddesi mucibince müruru zamana uğ
ramayan ve karşılıkları taallûk ettiği 
seneler bütçesinde mevcud bulunan 
borçlar 1940 malî yılı bütçesinin masraf 
tertibi eri tasar ruf a tından borç tertible-
riııe Münakalât vekâletinin muvafaka-
tile naklen tediye olunur. 

MADDE 16 — 2518 sayılı kanun hü
kümleri mahfuz olmak'üzere 1928-1939 
malî yıllarına aid karşılıksız borçlar 
1940 malî yılı bütçesinin umumî tasar
ruf a tın dan karşılık t eğnimi suretile 
Umumî müdürlük bütçesinde açılacak 
rakamsız bir fasla tahsisat kaydederek 
ödemeğe Münakalât vekili salahiyetli
dir. 

Bu madde mucibince yapılacak tedi-
yata aid ita emirleri evvel emirde Diva-
vanı muhasebatın vizesine tâbidir. Di
vanın vizesine iktiran etmedikçe bu ev
rakın muhteviyatı muhasebeciler tara
fından tediye olunmaz. 

MADDE 17 — Hükmedilmiş borçlar 
tertibine!eki tahsisat hükmedilmiş bor
cun tediyesine kifayet etmediği takdir
de üst tarafı Münakalât vekâletinin 
muvafakatile 1940 malî yılı bütçesinin 
sonunda açılacak bir fasla tahsisat kay
dedilmek suretile ödenir. 

Bu suretle tahsisat kaydedilip ödene
cek mikdar hesabı katğide ayrıca gös
terilir. 

MADDE 18 — Bu kanun 1 haziran 
1940 tarihinden muteberdir. 

MADDE 15 — Aynen'kabul edilmiş
tir. 

tir. 
MADDE 16 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 17 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 18 — Avnen kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 19 — Bu kanunun hüküm

lerini icraya Maliye ve Münakalât ve
killeri memurdur. 

21-V-1940 
Bş. V. 

Dr. M. Saydam 
M. M. V. 

S. Artkan 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na.'V." 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Da.V. 
Fayık öztrak 

G. î. V. 
R. Karadeniz 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Mal. V. 
F. Ağralı 

tk .V. 
H. Çakır 

Mf. V. 
Yücel 

S. î . M. V. 
Dr. E. Alatas 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

N. Topcoğlu 

MADDE 19 — Aynen kabul edilmiş
tir. 
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M. Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Umumî mü
dürlük 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

A -

v'i 

CEDVELÎ 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 mal} yılı için 
Hükümetçe 

taleb edilen '\ 
Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Maaş 
1 Memurlar maaşı 4 641 480 7 219 960 7 219 960 
2 Açık maaşı 4 000 5 000 5 000 

Merkez müstahdemleri ücreti 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 
3 Muvakkat müstahdemler 150 

70 020 

Fasıl yekûnu 4 645 480 7 224 960 7 224 960 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 35 000 55 000 55 000 

( 32 460 
| 61 320 

150 

32 460 
61 320 

150 

Fasıl yekûnu 70 170 93 930 93 930 

Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 

1 Memurlar 136 200 136 200 
2 Daimî müstahdemler 464 970 865 530 741 630 
3 Muvakkat müstahdemler 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 466 970 1 003 730 879 830 

Muvakkat tazminat 172 620 200 000 200 000 

Birinci bab vekûnu 5 390 240 8 577 620 8 453 720 

İkinci bab - Müteferrik 
masraflar 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 6 000 25 000 25 000 
Merkez levazımı 

1 Tenvir ve teshin 2 500 10 000 10 00Q 
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Muhassasatın nev'i 

1939 
Malî yıb 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Kırtasiye 

Temsil tahsisatı 
Merkez müteferrikası 
[Muakkib ile evrak müvezzilerinin 
şehir dahilindeki yol masrafları bu 
tertibden verilir]. 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı (terazi, saat, kasa dahil) 

5 000 15 000 

56 000 88 200 

[Muakkib ile evrak müvezziîeriııi n 
şehir dahilindeki yol masrafları bu 
tertibden verilir]. 

Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Mahkeme masrafları 
Defatir ve matbu evrak 
Hesab makineleri, mubayaa, 
tesis, işletme ve bilûmum mas-
raflarile müstahdemin ücret ve 
yevmiyeleri 
Posta, telgraf, telefon mşcrnu-
asr masrafı (tahrir, tercüme, 
tertib, tab ve neşir ücretlerile 
her nevi masrafları) 
Melbusat 
[Müvezzilerle bakıcılara odacı, bekçi 
ve diğer müstahdemlere verilecek el
bise, kasket, ayakkabı, palto ile posta 
seyyar nakliye memurları için elbise 
kasket ve muşamba, seyyarlara alı
nacak yatak, battaniye ve sair leve-
zım ile tahsildarlara verilecek mu
şamba, makinistlere pil ve akkü me-

15 000 

Fasıl yekûnu 

ikası 

7 500 
—:z^=:—~: : ^ 

0 . 
3 000 

25 000 
zr=:=^.=rzzz=: 

0 
4 000 

25 000 
^=-^r:_^_:—-=.-

800 
4 000 

88 200 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

•"V -

" 95 000 
- 25 000 

120 000 

30 000 

120 000 
46 000 

166 000 

54 400 

120 000 
46 000 

166 000 

53 600 

110 000 
7 000 

162 500 

120 850 
7 750 

200 000 

120 850 
7 750 

200 000 

7 000 
84 000 

7 500 
152 100 

7 500 
152 100 
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murlarma atölye müstahdemlerine 
diktirilecek iş gömleği bedeli]. 
Banka ile olan nakdî muamele
lerin faiz, komisyon ve sair 
masrafları 
Sigorta 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Bütçe kanununun 6 ncı madde
si mucibince verilecek ücret ve 
yevmiye ve primler 
[Aktif servislerde mesai saatleri ha
ricinde çalıştırılacaklara verilecek üc
retler bu tertibe dahildir]. 

Ücretli muhabere ve mükâle-
me masrafları 
Mukannen masraflar 
Mahkeme harçları 
Pul aidatı beyiyesi 
Tahsildarlar aidatı 
Umumî telefon merkezleri ai
datı 
Reddiyat 
Sâi ücretleri 
Bina ve arazi tanzifat ve ten
virat vergileri 
Ecnebi P. T. T. idare ve kum-
panyalarile vuku bulan bilû
mum münasebetlerden müte-
vellid veya anlaşmalara müs-
tenid eski ve yeni sene borçla-
rile Bern bürosuna ve beynel
milel birlik ve komitelere ve
rilecek senelik iştirak hissele
ri ve buralardan celbedilecek 
risale, mecmua ve matbua be-

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

rine maktuan 
yem bedeli 

Fasıl yekûnu 

20 000 
0 

0 

390 501 

17 860 
8 600 

180 000 

694 661 

17 860 
8 600 

180 000 

693 861 

70 000 

20 000 

1 000 

1 500 

100 000 

80 000 

2 000 

1 500 

100 000 

50 000 
70 000 

120 000 
90 000 

120 000 
90 000 

80 000 

2 000 

7 000 
12 000 

0 

0 
4 000 
4 000 

7 750 
20 000 

0 

0 
4 700 
4 000 

7 750 
20 000 
7 000 

16 000 
4 700 
4 000 

1 500 

( S. Sayış* : 175 ) 



â ö -
193Ö 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

İÖ4Ö malî yıh için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira Muhassasatm nev'i 

deUeri 200 000 200 000 200 000 
[Köstence kablosunun ıslahı için ec
nebi P. T. T. idarelerine verilecek 
masraflar bu tertibe dahildir 1. 

Üçüncü bab - Posta hizmet
leri masrafları 

Fasıl yekûnu 228 500 260 950 260 950 

Bilûmum bina, arsa, istimlâk, 
inşaat tesisat ve tamirat be-
dellerile kontrol memurları üc
ret ve sair masrafları 600 000 250 000 250 000 
| Tapu ve hare masraflarile keşif için 
mahalline gönderilecek mühendis ve-
sair feri memurlarının muvakkat har-
harcırahları bu tertibe dahildir I. 

ikinci bab yekûnu 1 652 501 1 960 211 1 960 211 

Posta masrafları 
Nakliyat 
| Yataklı vagonlar şirket ile ecnebi va
pur kumpanyalarına verilecek pos
ta nakliye ücretleri bu tertibe da
hildir]. 
Bencliye 
Hurç, çanta ve çuval mubaya
ası bedeli ile tamir masrafları 
Seyyar primleri 
Havale, taalılıiidlü veya kıy
metli mektub ve paket tazmi
natı 

Fasıl yekûnu 

375 000 

33 520 

20 000 
32 000 

10 000 

470 520 

380 000 

55 (KJ0 

35 000 
40 000 

10 000 

520 000 

380 000 

55 000 

35 000 
40 000 

10 000 

520 000 

Posta pulu, kartları ve mas
rafları 
Posta pulu, kartlar, albümler, 
teşhir tabloları müsabaka, mal
zeme, tab, gümrük ve nakliye 
masraflar iki Bern bürosundan 
celbedilecek kupon ve pullar 
bedeli 60 000 200 000 200 000 
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M. Muhassasatın nev'i 

2 Avrupada bastırılacak pul ve
ya kalıblar için gönderilecek 
memurların harcırah ve mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Oevablı kuponlar mukabilinde 
veya vusulü ihbarlı telgrafna-
meler için yapıştırılan veya 
battala kalan pullar bedeli 
Nakil vasıtaları masrafı 

1 Mubayaa 
2 Tamir ve yedek malzeme 
3 İşletme, hayvan yem bedelleri 

ve sair masrafları 
[Vesait işe kâfi gelmediği takdirde 
hariçten tutulacak vesaiti nakliyenin 
kira bedellerile belediyeye aid vergi 
ve resimler bu tertibden verilir]. 

. : . . . . • ' • • ' • • : > : « * 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bab yekûnu 

Dördüncü bab - Telekommüni-
kasyon hizmetleri masarifi 

Telekomünikasyon masrafları 
1 Telgraf ve telefon, tesisat, in

şaat ve tamiratında çalıştırıla
cak amele yevmiyesi 

2 Telgraf ve telefon tesisat, inşa
at ve tamiratı ve her nevi ma
kine, alât, edevat ve malzeme 
bedellerile nakliye ve sair mas
rafları 
[Telefon kabinaları muhabere ma
saları pil ve mümasili levazım eşya 
bedellerile hatların tesis ve ıslahı 
esnasında bozulan kaldırımların ta
mir masrafları bu tertibe dahildir]. 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1 1 1 

60 001 200 001 200 001 

1 500 1 200 1 200 

217 712 150 000 150 000 
20 000 35 000 35 000 
32 500 40 000 40 000 

270 212 225 000 225 000 

802 233 946 201 946 201 

70 000 120 000 120 000 

1 624 297 1 564 000 1 564 000 
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Mulıassasatm nev'i 

1939 
Malî yrlı 
tahsisatı. 

Lira, 

1940 
[liikfınH 

ta leb edi 
I a ra 

malî yılı için 
>i(;c l(]ncüuıenee 
ilen kabul edilen 

Li ra 

rtelgraf ve telefon işletme mas
rafları (Band bedelleri dahil
dir). 70 000 200 000 200 000 

Fasıl yekûnu 1 764 297 1 884 000 1 884 000 

Telsiz telgraf servisi için 
mubayaa olunacak ' makine, 
alât, edevat ve malzeme bedel-
lerile tesis, tamir, işletme, nak
liye ve sair masrafları ve ame
le yevmiyeleri 180 000 180 000 180 000 
Rardiyo difüzyon istasyonlari-
le stüdyoların idare ve işletme 
masrafları 
TCadiyo difüzyon istasyon la rile 
stüdyoları le her nevi işletme 
masraflarile tamir, malzeme, 
elektrik cereyanı bedelleri ve 
tenvir, teshin masrafları, ses 
ve söz artistlerde konferansçı
ların yevmiyeleri ve bilûmum 
alât ve eşyayi fenniye ve mu-
sikiyenin mubayaa, tamir, na
kil ve kiralama ve saire mas
rafları 330 000 350 000 0 
Müteferrika, mefnrşat, kırta
siye, defatir ve matbu evrak 20 000 0 0 

Fasıl yekûnu 350 000 350 000 

Mühendis, makinist ve sair fen 
memurlarile mmtakaları hari
cinde çalıştırılacak hat bakıcı
larının muvakkat memuriyet 
harcırahları 30 000 50 000 50 000 
| Telefon ekcilerile montörlerin zarurî 
masraf ve yevmiyeleri bu tertibe da
hildir] . 

Telgraf ve telefon fabrikası 
masrafları 
İşletme ve amele yevmiyesi 40 000 45 000 45 000 
Demirbaş ' ' 17 000 5 000 5 000 
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P. M. Muhassasatın nev'i 

3 iş kanunu mucibince amele te
davi ve ölüm yardımlarile iş 
kazaları, yevmiye ve tazminat 
ve ikramiyeler 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü bab yekûnu 

Beşinci bab - Muvakkat 
masraflar 

29 Ecnebi mutahassıslar masa-
rifatı 

30 Ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin harcırahı 

1 Ecnebi memleketlerdeki kon
gre ve konferanslara iştirak 
edeceklerin harcırah ve mas
rafları 

2 Staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

31 Talebe tahsisatı 
1 Telgraf ve telefon, telsiz mü

hendisi yetiştirilmek üzere ec
nebi memleketlere gönderile
cek talebeler masrafı 

2 Yüksek mühendis mektebinde 
okutturulacak talebeler mas
rafı 

Fasıl yekûnu 

32 Staj iyerler ücreti 
33 Kurslar masrafı 

1 Muallim ücreti 
2 idare masrafı 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

0 7 000 7 000 

57 000 57 000 57 000 

2 381 297 2 521 000 2 171 000 

0 30 000 30 000 

•5 000 1 000 1 000 

10 000 15 000 15 000 

15 000 16 000 16 000 

35 000 20 000 20 000 

11 100 15 300 15 300 

46 100 35 300 35 300 

40 000 40 000 40 000 

0 6 000 6 000 
0 4 000 4 000 
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3 Kurslar masrafı 
[Kursun bulunduğu şehir dışından 
celbedileeeK memurların azimet ve 
avdet harcırah! arile kursda bulunduk
ları müddetçe kendilerine 150 kuru
şu geçmemek üzere maktuan verile
cek yevmiye ve kursa aid idare işle
rinde istihdam edileceklerin ücret
leri ve kurs için alınacak kitab ve 
diğer tedris levazımı, kitab bastır
ma ücreti vesair masrafları]. 

Fasıl yekûnu 

Beşinci bab yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

77 800 

0 
91 100 

87 800 

209 100 

77 800 

87 800 

209 100 

Altıncı bab - Müşterek 
masraflar 

34 3335 sayılı kanun mucibince 
verilecek tedavi, yol ve sair 
masrafları 

35 Telgraf ve telefon fabrikasile 
telsiz istasyonları ve servis sa
lonları için alınacak edviye 
bedeli 

36 Vazife esnasında kazaya uğra
yanların tedavi ve yol masraf
ları, ölen ve sakatlanan müs
tahdemler ile işçilerin kendi
lerine veya ailelerine verilecek 
tazminat ve bunların cenaze, 
sıhhî muavenet, levazım, edvi
ye ve nakliye masrafları 

37 Mütekaid, dul ve yetim maaş
ları 

38 Hükmolunmuş borçlar 
39 Geçen yıl borçları 

15 000 

1 000 

18 000 

1 000 

2 000 5 000 

18 000 

1 000 

5 000 

345 000 
2 000 

0 

360 000 
2 000 

16 000 

360 000 
2 000 

16 000 
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- â B -

Muhassasatın nev'i 

Eski yıllar borçları 
1938 yılı borçları karşılığı 
1937 » » » 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 

Fasıl yekûnu 

1928-1933 senelerine aid ve mü
ruru zamanı kesilmiş olan borç
lar 
Seneleri bütçelerinde karşılı
ğı olmayan borçlar 

1939 
MaU yılı 
tahsisatı 

Lira 

16 152 
7 000 

500 
350 
200 

24 202 

1 793 

17 657 

1940 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

10 000 
4 000 
1 000 

500 
0 

15 500 

0 

0 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

10 000 
4 000 
1 000 

500 
0 

15 500 

0 

0 
[1936 ve 1937 yıllarına aid olub mer
kez ve vilâyetler mefruşat ve demir
başı, vilâyetler müteferrikası, muvak
kat ve daimî memuriyet harcırahları. 
Cevablı kuponlar ve battala kalan pul 
bedellerile nakliyat tertibinden ta
hakkuk etmiş borçlar karşılığıdır]. 

3054 numaralı kanun muci
bince mülga îstanbul telefon 
şirketine verilecek taksit be
deli 0 250 000 250 000 
3375 numaralı kanun mucibin
ce mülga îzmir telefon şirke
tine verilecek taksit bedeli 0 60 000 60 000 
1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verile
cek itfa karşılığı 107 249 147 936 143 240 

Altıncı bab yekûnu 514 749 875 436 870 740 

Birinci kısım yekûnu 10 832 120 0 0 

UMUMÎ YEKÛN 12 322 120 15 089 568 14 610 972 
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B - CEDVELÎ 

Varidatın nev'i 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 

muhammenat tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

Birinci hısım Posta, telgraf 
telefon U. M. 

Posta ve 
hasılatı 
Posta 
Telgraf 
Telefon 
Telsiz 
Radiyo 

telekomünikasyon 

Fasıl yekûnu 

2 850 000 
1 825 000 

700 000 
775 000 
600 000 

6 750 000 

6 250 000 
2 580 000 
2 325 000 

950 000 
700 000 

12 805 000 

6 250 000 
2 580 000 
2 325 000 

950 000 
0 

12 105 000 

Resmî dairelerden maktuan 
alınacak posta ve telgraf üc
retleri 
Umumî bütçeye dahil daireler-
den 
Mülhak bütçeli idarelerden 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi hasılat 
Radiyo aidatı 
Geçen senelerden müdevver 
nakid mevcudu 

İstanbul telefonu 

umumî varidat 

t&mir telefonu 

Umumî varidat 

2 380 615 
126 505 

2 507 120 

75 000 
0 

1 500 000 

1 250 000 

240 000 

178 953 
119 500 

298 453 

66 322 
0 

1 919 793 

0 

0 

178 953 
119 500 

298 453 

66 322 
70 000 

2 071 197 

0 

0 

UMUMÎ YEKÛN 12 322 120 15 089 568 14 610 972 
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D - CEDVELÎ 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Markez 

Fabrika ustabaşı 
Ustabaşı 

Resmî daireler tahsildarı 
Evrak muakkibi 
Daktilograf 

' • > 

'• :^> 
Elektrikçi 
Marangoz 
Ambalajcı 

Dikici 
> 

Evrak müvezzii 
Baş odacı 
Odacı 

Gece bekçisi 
» 
» 

Kapı bekçisi 
Kapıcı 
Hamal 

» 

Vilâyetler 

Makinist (kuranportör) 
Baş makinist 
Makinist 

Fennî tesisatçı 
Fiş memuru 
Muakkib 

Memuriyetin nevi 

1 
1 
1 
1 
2 
5 
5 

11 
8 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 

30 
8 
1 

"İ 
2 
1 
1 
2 
6 
3 
2 

L10 

2 
2 

42 
11 

6 
4 
6 

10 
1 
1 

...;.... ,.,.. 

200 
130 
100 
150 
60 
75 
70 
60 
50 
90 
75 
60 
50 
50 
40 
50 
45 
35 
30 
25 
70 
40 
35 
"30 
60 
30 
35 
30 
25 

250 
150 
80 
75 
65 
60 
55 

100 
100 
120 

( S , Şayi 

Muakkib 

» 
Baştelefoncu (operatris) 
Telefocu » 

» » 
» » 

Elektrikçi 
Montör 

> 
.» 

Daktilograf 
» 
» 
» 
» 
» 
9 

Şoför makinist 
Posta nakliyecisi şoför 

» s> » 
•» • » J > 

• » . » • » 

> >. » 
.» » » 
» » » 

Başşoför 
Şoför 

> 
» • 

*• 

Makine ustabaştsı 
Motorcu 

» 
Makinist 

» 
Gemici 

» 
Gemi mürettebatı 
Cilâcı 

» 
Ustabaşı 

. i;.» 
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Aded 

1 
1 
1 
2 

13 
14 
4 
3 

5 
• 2 

5 
7 
5 
1 
8 
9 

30 
1 
2 
1 
4 
5 
2 
3 
1 
1 
4 
1 

13 
1 
1 

10 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 



Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Usta 
Marangoz 
Ambalâjcı 

Evrak müvezzii 
Evrak müvezzii 
Kaloriferci ve meremetçi 

» 
Garaj bekçisi 
Telefon hat bakıcısı 

» > » 
» tamircisi 
> » 

Amele 
Bahçıvan 
Gece bekçisi 
> » 

Başodacı 
Odacı 

Hamalbaşı 
Hamal 

» 
> 

Hamal 
» 
> 

Kapıcı 
Kaloriferci 

» 
» 
» 
» 
» 

(Sekiz aylık) 
(Altı » ) 
( > » ) 
( » » ) 
( » > ) 
( * * ) 

1 
i 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
3 

14 
5 
7 

10 
51 
1 
4 
2 
3 
1 

25 
90 
48 
61 
25 
2 

16 
23 
46 
39 
34 
14 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 

826 

55 
40 
60 
50 
40 
60 
55 
60 
55 
50 
30 
50 
40 
75 
60 
30 
60 
35 
30 
25 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
30 
60 
50 
45 
40 
30 
25 

Memuriyetin nevi 

Telsiz istasyonları 

Başmakinist 
» 

Makinist 
> 

Daktilograf 
Anten bakıcısı 
Yağcı 
Bahçivan 
Gece bekçisi 
Odacı 

İstanbul telefonu 

Ustabaşı 
* 

165 
125 

Baş operatris 
Santral bas makinisti 

İdare memuru 
Ambar memuru 

Telefoncu 
» 
> 

Fennî tesisatçı 

> » 

> » 
» > 
» » 
» » 

» > 
Başmakinist 

Aded 

3 
4 
1 
2 

10 
8 

10 
1 
2 
6 
2 
3 
4 

10 
2 

Ücret 

150 
125 
115 
110 
100 
90 
80 
75 
85 
50 
45 
45 
40 
35 
30 

70 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
7 
9 

17 
27 
4 

39 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

170 
160 
150 
140 
110 
125 
90 
80 
80 
65 
60 
55 
50 
45 
40 

120 
115 
110 

90 
80 
75 
65 
60 
55 
50 
40 
35 

140 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

& 
W & 

O 
u 0> 

«*H 
»IH 

*H 
O 
93 

W 
«•> 

•8 
0Q 

Makinist 
» 
> 
> 
» 

» 
> 
> 

Baş montör 
Montör 

» 
» 
» 
» 

Muakkib 

Tahsildar 
» 

- > 
Daktilograf 

Santral verifikatörü 
» » Muavini 

Hat » 
Elektrikçi 
Şoför 
Ambar hademesi 

Hademe 
Odacı 
Odacı 

» 

1 
2 
1 
3 
1 
7 

10 
3 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
7 
8 

236 

0 1 
0 2 
0 3 
0 1 
0 6 

TJ 
o 

5 
1 
4 
5 
4 

12 

90 
80 
75 
70 
65 
60 
50 
45 
40 
35 
90 
65 
60 
50 
45 
40 
35 
200 
60 
75 
55 
20 
85 
80 
75 
65 
50 
75 
75 
70 
45 
40 
30 
30 
25 
20 

"5 -
o .a 

100 
75 
70 
65 
60 

• f t eo 

4 
8 

12 
16 
10 
o 
o 

2 
8 
1 

13 
21 

1 
6 

«4-1 

•e 
o 

I—) 

M 
02 

Memuriyetin nevi 

İzmir telefonu 
Ambar memuru 
Tahsildar 

Telefoncu 

> 
» 

Makinist 

» 

Daktilograf 
Şoför 

Bakıcı Montör Ekci Iscı 

Gece bekçisi 0 
Odacı 0 

1 
0 
1 
1 
o 
2 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
1 
0 
0 

Oi 
M 

10 
22 
16 
33 
33 
1 
6 

55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 

147 
Aded Ücret 

100 
75 
50 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
125 
100 
80 
70 
45 
40 
50 
80 

28 
Aded Ücret 

1 
2 
1 
3 
4 
5 
1 
1 
1 
3 

85 
75 
65 
60 
50 
45 
35 
30 
40 
25 

22 
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Aded Nevi 

1 Küçük oto
büs 

1 » 

1 » 

Markası 

Ford 

> 

Buik 

Kullanıldığı mahal ve hizmet 

Mubayaa 
kıymeti 

Lira 

1 » 

11 » 

1 » 
1 Otobüs 

1 Servis 
otomobili 

2 » 

1 * 

3 » 

4 » 

2 » 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

Kamyon 

» 
» 

Kamyonet 

» 
» 

» 
» 

Şevrole 

Ford 

Buik 
Ford 

Mühendislerin Ankara - Gölbaşı telsizi ile mür-
sile istasyonlarına gidib gelmeleri için 
Memur ve makinistlerin Ankara - Gölbaşı tel
sizi ile mürsile istasyonlarına gidib gelmeleri için 
Ankara telefonu arıza ve keşif memurlarının 
nakli için 
Mühendislerin İstanbul - Yeşilköy ve Osma

niye telsizlerine gidib gelmeleri için 
Memur ve makinistlerin İstanbul - Osmani
ye telsizine gidib gelmeleri için 
Memur ve makinistlerin İstanbul - Yeşilköy 
telsizine gidib gelmeleri için 
İstanbul telefonu arıza memurlarının nakli için 
Ankara posta müvezzilerinin tevziat mıntaka-
sına nakli için 

2 000 

3 870 

3 100 

3 300 

3 475 

4 050 

B. B. Ford Ankara şehir dahilî postalarının nakli için 1 275 
» Fiyat Ankarada şehir dahilî postalarının nakli ve 

posta kutularının boşaltılması için Beheri 980 
» Ford İstanbul hal ve Unkapanı postalarının günde 

altı defa nakli için 1 200 
» Fiyat İstanbul - Galata, Beyoğlu telgraf nakliyatı 

için Beheri 10 25 
» Ford Tophane, Beşiktaş Ortaköy, Arnavutköy, Be

bek postalarının günde altı defa naklinde Beheri 1 200 
» Fiyat İstanbul ve Beyoğlu cihetleri kutularının bo

şaltılması için Beheri 885 
» » Haydarpaşa Selimiye, Çamlıca, Üsküdar, Ka

dıköy, Kızıltoprak postalarının naklinde Beheri 1 375 
» (1940 senesinde mubayaa edilecektir.) 

Şevrole Sirkeciye giden postalarla paket postanesi ve 
rıhtım arası nakliyatı için 2 500 

Ford » » » » 2 835 
» (1940 senesinde mubayaa edilecek.) 

Ford Ankara merkezile istasyon arası posta nakli
yatı için 

t> Büyük Millet Meclisi, Yenişehir, Bakanlıklar, 
Çankaya, Cebeci postalarının nakli için 

» Ankara telefon tamiratı işlerinde 
» Büyük Millet Meclisi, Yenişehir, Bakanlık

lar, Çankaya, Cebeci postalarının nakli için 
Şevrole istanbul, Galata, Beyoğlu, Pangaltı posta nak

liyatı için 

2 500 

2 700 

3 960 

1 825 

Mubayaa 
tarihi 

1934 

1940 

1939 

1938 

1940 

1930 
1937 

1939 

1937 

1939 

193(1 

1940 

1938 

1939 

1939 

1938 
1939 

1933 
1930 

1939 
1933 

1940 

1933 
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Aded 

1 

1 
1 
1 
3 

Nevi 

Kamyonet 

» 
» 
> 
» 

Markası 

Ford 

» 
•» 
» 
» 

Moris 

Şevrole 

8 Motosiklet 

6 » 
375 Bisiklet 

120 » 
2 Kayık 
4 Deniz motörü 

5 Posta vogonu 
9 Posta vagonu 
1 Merkeb 
2 Motorlu araba 

41 

Kullanıldığı mahal ve hizmet 

Mubayaa 
kıymeti Mubayaa 

Lira tarihi 

Bayazıd, Aksaray, Topkapı, Fatih, Edirneka
pı posta nakliyatı için 1 825 
Edirnekapı postalarının günde altı defa nakli için. 1 200 

» » •» » » 2 835 
» » » » » 
» » » (Uç adedi ihtiyat) 

Beheri 2 800 
İstanbul telefonu tamirat ve tesisatı malze
mesi nakli için 
izmir telefonu tamirat ve tesisatı malzemesi 
nakli için 
izmir merkezi ile Basmane, Alsancak posta
larının nakli için Beheri 2 000 
(1940 senesinde mubayaa olunacaktır.) 
(Posta, telgraf tevziatı için) 
5 Ankara. 2 İzmir, 1 Trabzonda 
(1940 senesinde mubayaa olunacaktır.) 
Posta, telgraf tevziatı için (1940 senesinde 
mubayaa olunacaktır.) 
(1940 senesinde mubayaa olunacaktır.) 

Postaların vapurdan alınıb verilmesi için (Izmirdedir). 
İstanbul, Haydarpaşa ve limandaki vapurlara 
posta nakli için 
Haydarpaşa - Ankara posta nakliyatı için 
(1940 senesinde mubayaa edilecektir.) 

Osmaniye telzisi için 
Ankara - Haydarpaşa istasyonlarında posta 
alıb vermek için 
(1940 senesi için mubayaa olunacak.) '! 

1933 
1935 
1939 
1929 

1940 

1937 

1938 

( & Sayısı : 175 ) 





S. Sayısı: 184 

1940 

BEDEN TERBİYESİ GENEL DİREK 
TÖRLÜGÜ BÜTÇESİ 



Beden terbiyesi genel direktörlüğü 1940 malî yılı bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/306) 

T. C. 
Başvekâlet 28 - II -1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/836 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

tcra Vekilleri Heyetince 28-11-1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Beden terbi
yesi genel direktörlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibesi ve merbut.lari.le 
birlikte sunulmuştur. 

Beşvekil 
Dr. R. Saydam 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihasının esbabı mucibesi 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün 1940 malî yılı masraf: bütçesinin tahsisat yekûnu olan 
786 800 lira, Maliye vekâletinden yapılan yardımla beraber diğer varidat yekûnuna tekabül 
eden mikdardır. Gerek bu varidatın sureti terekkübü gerek buna mukabil tesbit edilen tahsisatın 
fasıllara tefriki hakkındaki esbabı mucibe aşağıda taallûk ettiği cedv ellerin mutaleası sırasında ar-
zedileceği için burada bütçe kanununun diğer maddelerinden bahsedilmiştir. 

Bütçe kanunu: 

Kanunun 3 ncü maddesi i»enel direktörlük ihtiyacına ve Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanun hükümlerine göre tesbit edilmiştir. 

Kanunun 4 ncü maddesi fasıl numaraları ile umanları (E) işaretli cedvelde yazılı tertiblerden 
İcra Vekilleri Heyetince kabul ve tasdik edilmiş olan kadrolara müsteniden aylık ücretli, yevmi
yeli veya saat başına ücretli muvakkat müstahdem kullanmak için verilecek mezuniyete müteal
liktir. Ayni şekilde 1939 malî yılı bütçe kanununun 4 ncü maddesile verilmiş olan salâhiyete müs
teniden mezkûr sene içinde îcra Vekilleri Heyetinin 22 - 6 - 1939 tarihli ve 2-11314, 5 - 8 - 1939 
tarih ve 2-11688 sayılı kararlarile kabul edilmiş olan kadrolar ve kararnameler suretleri bu yılki 
bütçeye rabtedilmiştir. 

Kanunun 5 nci maddesi geçen yıl borçlarının tediyesini teğmineıı bir sene evvelki bütçe kanu
nunun 5 nci maddesinin ayni olarak tesbit edilmiştir. 

Kanunun 6 nci maddesi. Maarif vekâleti, Gazi Terbiye enstitüsü Beden Terbiyesi şubesinde Genel 
Direktörlük hesabına okutturulacak talebe ücretine mütealliktir. Beden terbiyesi teşkilâtı için lâ-
zımgelen mutahassıs öğretmen, antrenör ve monitörler Beden terbiyesi kanununun 24 ncü maddesine 
tevfikan Genel direktörlük bütçesi müsaid olduğu zaman açılacak olan 'Yüksek Beden Terbiyesi ens
titüsünde yetiştirilecek ise de bu enstitünün tesisi için bütçenin müsaid olduğu zaman, vaziyeti ha
zıra dolayısile kestirilemediğinden zaman kaybetmemek düşüncesile kısmen olsun bu ihtiyacın Maarif 
vekâleti emrindeki Gazi Terbiye Enstitüsü Beden Terbiyesi şubelerde telâfi edilmesi uygun görülmüş 
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ve bu hususta Maarif vekâletinin de muvafakati alınmıştır. 
Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri mutad maddeler olub esbabı mucibe dermeyanma lüzum görülme

miştir. 

1̂ cedveli : 

(Jedvelin 1 nci faslı memur maaş ve ücretlerile daimî müstahdemler ve yerli, yabancı antrenörler 
ücretlerine aid olarak 178 800 lira tahsisatı muhtevidir. Geçen seneye nazaran 61 500 lira noksanile 
tesbit edilmiş ve muhtelif maddelere taksim olunmuştur. 

Cedveldeki 17 728 liralık muvakkat tazminat faslı bu sene açılmıştır. Devlet memurları aylık-
larınnı tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanun hükmüne tevfikan Ankaradaki ücretli 
memurlara da mesken tazminatı itası icabetmekte ve ayni zamanda Genel Direktörlük merkez teşki
lâtı için maaşlı ve ücretli kadro teklif edilmiş bulunmakta olduğundan fasıldaki 17 728 liralık tah
sisat bu kadroya göre hesablanarak vazedilmiştir. 

1 000 liralık tedavi, yol ve saire masrafı tahsisatı geçen seneye nazaran 500 lira noksanile tes
bit edilmiştir. 

Sporcular tazminatı faslına bu sene tahsisat konmamıştır. Bu masraf mevzuu itibarile daha ziya
de (federasyonlarda tertib edilen müsabakalar masarifi umumiyesi) tertibile alâkalı bulunduğu cihet
le her hangi bir sebeble tazminat itası icabettiği takdirde mezkûr tertibden ödenmesi düşünülerek 
bu tertibin formolüne tazminat keyfiyeti de ilâve edilmiştir. 

Muvakkat ve daimî memuriyet ve teftiş harcırahı faslındaki 15 000 liralık tahsisat geçen seneye 
nazaran 5 000 lira fazlasile tesbit edilmiştir. Memlekette spor faaliyeti tezayüd ettikçe ve ayni za
manda 3530 sayılı beden terbiyesi kanunu hükümlerinin tatbiki dolayısile bölgelerde beden terbiyesi 
mevzuu tevessü ettikçe daimî murakabe, kontrol ve teftiş sahası da o nisbette genişlemektedir. Bu 
sebeble fasıldaki tahsisat geçen seneye nazaran 5 000 lira fazlasile tesbit edilmiştir. 

idare masrafları faslına mevzu 27 400 liralık tahsisat geçen sene bu fasıldaki 56 000 liralık tah
sisattan 28 600 lira noksandır. Şu kadar ki, geçen sene idare masrafları faslı arasında yer almış olan 
ve tahsisatı 25 000 liradan ibaret bulunan (kitab, mecmua, gazete, mubayaa, abone, neşir, tercüme 
bedeli ve propaganda masrafı) tertibi bu sene idare masrafları arasından çıkarılarak ayrı bir fasıl 
halinde ve 20 000 lira tahsisatla tesbit edilmiş ve yine geçen sene (kitab, mecmua....) tertibi içinde 
mutalea edilmiş olan beynelmilel aidat bu sene idare masrafları arasında madde halinde rakamlanmıs 
ve bu fasılda ayrıca bir de 1 000 liralık (plânların ihzar ve tersimi ) maddesi açılmıştır. 

20 000 liralık (kitab, mecmua, gazete, mubayaa, abone, neşir, tercüme bedeli ve propaganda mas
rafı) faslı yukarıda da zikredildiği veçhile geçen seneye nazaran 5 000 lira noksanile tesbit edil
miştir. 

1 500 liralık (Kongrelere iştirak masrafları) faslı bu sene akdi mutasavver spor kongrelerine 
iştiraki teğmin edebilecek bir nisbette olmak üzere geçen seneye nazaran 2 500 lira noksanile tesbit 
edilmiştir. 

6 000 liralık (Maarif vekâleti Gazi Terbiye enstitüsü beden terbiyesi şubesinde okutturulacak ta
lebe masrafı) faslı bu sene yeni olarak küşad edilmiştir. Buna mukabil geçen seneki bütçede mevzu 
bulunan 25 000 liralık kurs masrafı faslı ile 1 000 liralık (Avrupada stajda ve tahsilde bulunanla
rın yol masrafları ve ücretleri ) faslı kaldırılmış bulunuyor. 

4 000 lira olarak tesbit edilen (istişare heyeti azasının harcırahı ve zarurî masrafları) unvanlı 
fasıl geçen seneki bütçede 3 000 lira idi. 3530 sayılı beden terbiyesi kanununun 8 nci maddesi hük
müne tevfikan teşekkül eden merkez istişare heyetinin 1940 malî yılı içindeki içtimalarının 1939 
malî yılma nazaran ziyadeleşmesi icabetmekte olduğundan faslm rakamı geçen seneye nazaran 1 000 
lira fazlasile tesbit edilmiştir.. 

512 160 liralık (Spor federasyonları tahsisatı ve yardımlar) unvanlı fasıl, geçen seneye nazaran 
204 756 lira fazlasile tesbit edilmiştir. Bu fazlalığın 187 150 lirası (Bölgelere yardım) maddesine 
aiddir. 3530 sayılı kanunun tatbiki bakımından bazı bölgelerin varidatları o bölgelerde yapılma-
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Sİ zarurî bulunan işlere kifayet etmemektedir. Bu gibi bölgelerde faaliyeti arttırabilmek maksadi-

le göz önüne alınmıştır. 
1 700 liralık (Ferağ, mahkeme harç ve masrafları, gümrük resmi) unvanlı fasıl bu sene açıl

mıştır. Malûm olduğu üezere Partimiz şayanı şükran olan bir lütufkârlıkla kendi malı olan spor 
sahalarını teşkilâtımıza terk etmektedir. Bunların ferağ ve intikaline müteallik muamelelere 
muktazi masrafları karşılamak, icabında hariçten getirtmek mecburiyetinde kalman spor malzeme
sinin gümrük resmini tediye etmek için bu faslın küşadma ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

îki fasılda gösterilmiş olan borçlara müteallik 1 .500 liralık tahsisat, bütçe kaidelerine imtisalen 
vaz ve tesbit olunmuştur. 

(Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek itfa karşılığı) faslına bu sene 5 lira tahsisat va
zedilmiştir. Bütçenin varidat yekûnu 786 800 liradır. Bunun 572 400 lirası Maliye vekâle
tinden yardım olarak teğmin ediliyor. Maliye vekâleti bu para için kendi bütçesine tahsisat 
vazetmiş olduğuna nazaran Cumhuriyet Merkez bankası hissesini de ödemektedir. 212 256 liralık 
varidat da geçen sdneden nakid mevcudu olarak devredildiğine ve bu paranın da Maliyeden alı
nırken 1939 malî yılında Cumhuriyet Merkez bankası itfa hissesi Maliye vekâletince ödendiğine 
göre bunlar için yeni bütçeye tahsisat vazma lüzum görülmemiştir. Geriye kalan 2 144 lira için 
22 lira tahsisat vazedilmiştir. 

B cedveli 

Cedvel muhteviyatına göre ayrıca esbabı mucibe dermeyanma lüzum görülmemiştir. 

D cedveli 

D cedveli muhteviyatı 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesi şümulünde olarak mütalea edilen 
vazifelerle meveud hizmet ve yarış kontrolü vasıtalarını muhtevi olarak tanzim edilmiştir. 

E cedveli 

Bu cedvel, sene içinde hâsıl olacak ihtiyacı karşılamak üzere tcra Vekilleri Heyeti kararına 
müsteniden istihdam edilecek aylık ücretli, yevmiyeli veya saat başına ücretli müstahdemler için 
bütçe kanununun 4 ncü maddesi hükmüne imtisalen tanzim edilmiştir. 

1939 malî yılı bütçe kanununun 4 ncü maddesi hükmüne istinaden mezkûr yıl içinde bu suretle 
tcra Vekilleri Heyeti kararma müsteniden alınmış olan kadrolar işbu lâyihanın sonuna bağlanarak 
takdim olunmuştur. 
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Bütçe encüm 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 96 
Esas No. 1/306 

Yüksek 

Başvekâletin 28 - II - 1940 tarih ve (i/836 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan Beden 

terbiyesi genel direktörlüğü 1940 malî yıh bütee 
kanunu lâyihası Encümenimize havale buyurul-
rııakla Beden terbiyesi genel direktörlü hazır 
olduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Masraf bütçesi : 

Genel direktörlüğün masraf bütçesi geçen yıla 
nazaran 101 200 lira fazlasile 786 800 lira ola
rak teklif edilmiştir. 

Masraf eedvelinin tedkikmden anlaşıldığına 
göre bu yıl Genel direktörlük bütçesine mevzu 
tahsisatın mühim bir kısmı spor federasyonla
rımda tertib edilen müsabakalar masarifi umu-
miyesi faslına konulmuştur. Bu fasla konan 
para geçen yıla nazaran 204 756 lira fazlalık 
göstermektedir. Bu tertibin Genel direktörlü
ğün esas vazifelerine müteallik hizmetleri ihtiva 
etmesi itibarile mevzu tahsisattaki fazlalık ye
rinde görülmüş ise de bunun bir program da
hilinde ve iyi hasıla alınacak surette sarfı ve 
istihdaf edilen maksadı teğmin etmiyecek teş
kilât ve kadrolar yapılmasından ictinab edil-

' mesi ve hülâsa masraflara boğularak paranın 
heder olmaması lüzumu bir kısım aza tarafın
dan dermeyan edilen mütalea ve işler hakkında 
alâka ve yakm malûmata müstenid izahlarla 
tebarüz ettirilmesine karşı verilen cevablarda 
Beden terbiyesi kanununun emrettiği nizamna
menin istişare heyetinin bu sene toplantısında 
hazırlanarak merasimi ifa olunduktan sonra he
nüz tatbik mevkiine geçtiği ve orada tesbit edi
len program dahilinde azamî randman alınacak 
şekilde tahsisatın sarfedileceği ve müdiriyetçe 
beden terbiyesi hakkındaki maksad ve gayelerin 
bütün icraatta ehemmiyetle derpiş edildiği ve 
her türlü imkânlar nazara alınarak yapılabile
cek işlerin fuzulî masraf ihtiyarından tevakki 
olunarak ifaya çalışıldığı beyan edilmekle mev
zu tahsisat kabul edilmiştir. 

(S.. Say: 

i mazbatası 

30 - V - 1940 

Reisliğe 

Beden terbiyesinin bütün memleket gençli
ğine tamimi ve gençlerin sıhhatli ve kuvvetli 
yetişmelerini teğmin için hazırlanmış olan prog
ram dahilinde talim edebilmek için bu işi mes
lek edinmiş muallimlere ihtiyaç bulunduğu ve 
bunların yetiştirilmesi ise bir enstitünün tesisine 
mütevakkıf olduğu izah edilerek enstitü ku
ruluncaya kadar Gazi terbiye enstitüsünden is
tifade düşünülmüş ve Maarif vekâletile yapılan 
anlaşma neticesinde bu yıl 11 talebenin Beden 
terbiyesi genel direktörlüğü hesabına okutturul
masın da mutabık kalınarak bütçeye 6 000 lira 
tahsisat konulmuştur. , 

Umum müdürlüğün teşkilât kanunu lâyihası 
Meclise takdim edilmiş olub bütçeye mevzu me
mur ve müstahdemin tahsisatı da bu lâyihaya 
bağlanan kadroya göre hesab edildiği anlaşılmış
tır. Bu tahsisatta görülen noksanlığın bir kısım 
hizmetlerin masrafı mahallerince verilmek üzere 
bölgelere nakledilmiş olmasından ileri geldiği 
izah edilmiştir. 

Diğer masraf terfihlerinden bir kısmı kaldırıl
mış ve bir kısmında da tasarruflar yapılmış ol
duğu görülmüştür. 

Yukarıda izah edildiği şekilde tanzim edil
miş olan ve 786 800 liraya baliğ olan masraf 
bütçesi bazı tertiblerde bütçe esaslarına uygun 
değişiklikler yapılmak suretile kabul edilmiştir. 

Varidat bütçesi : 
Genel direktörlüğün varidat bütçesi de 

786 800 lira olarak tahmin edilmiş bulunmakta
dır. Varidatın esasını umumî muvazeneden ya
pılan 572 400 lira yardım teşkil etmekte ve buna 

geçen yıllardan tasarruf edilebilen tahsisat bakiyesi 
212 256 lira ile muhtelif gelirler ilâve edilmek 
suretile varidat bütçesi tanzim edilmiş bulundu
ğundan Encümenimiz varidat kısmını da teklif 
veçhile aynen kabul etmiştir. 

Bütçe lâyihası : 
Genel direktörlüğün teşkilât kanunu henüz lâ-
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yiha halinde Meclis encümenlerinde bulunmakta 
olduğundan ve bunun kanuniyet kesbetmesine ka
dar faaliyetinin teğmini de zarurî bulunduğun
dan 1940 yılı zarfında da 1939 da alman kadro
nun tatbikma devanı olunması Encümence mu
vafık görülmüş ve mezkûr lâyihanın kanuniyet 
kesbetmesine kadar geçen yıl kadrolarından han
gilerinin tatbikma devam olunacağı üçüncü mad
de olarak Encümenim izce lâyihaya konan mad
deye bağlı (C) işaretli bir cedvelde tesbit edil
miştir. 

Lâyihadaki üçüncü ve dördüncü maddeler 
birleştirilerek bütün bütçe kanunlarında kabul 
edilen esaslara uygun bir şekilde dördüncü mad
de olarak yeniden tanzim edilmiştir. Beşinci mad
de ile Gazi terbiye enstitüsünde okutturulacak 
talebe tahsisatının Maarif vekâletine nakli 
suretini göstermekte olan altıncı madde ve her 
sene tekerrür eden diğer maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Eneünıenimizce yapılan değişikliklerle tanzim 
edilen lâyiha, Umumî Heyetin tasvibine arze-
dilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

lleis Rs. V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 

B. Denker T. Coşkan S. Yargı 
Kâtib 

İstanbul Bursa Elâzığ 
F. Öymen A. N. Ayaş M. F. Aliay 

Giresun Gümüşane İsparta 
M. Akkaya I). Sakarya M. Unsal 

İsparta Kayseri Malatya 
R. Vnlü S. H. Ürgüblü M. Öker 

M araş Mardin Muş 
M. Bozdoğan R. Erten Ş. Ataman 

Ordu Seyhan Trabzon 
77. Yalman N. Eldeniz S. Bay 

Yozgad 
.4. Sungur 
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Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETIN TEKLIF! 

MADDE 1 — Beden terbiyesi genel 
direktörlüğünün 1940 malî yılı sarfiyatı 
için bağlı (A) işaretli cedvelde gösteril
diği üzere (786 800) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2 — Beden terbiyesi genel 
direktörlüğünün 1940 malî yılı masraf
larına karşılık olan varidat, bağlı (B) 
işaretli cedvelde gösterildiği üzere 
(786 800) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — 1940 malî yılı zarfın
da istihdam edilecek daimî müstahde
min, yerli ve ecnebi mııtahassıs, antre
nör, monitör (Eğitmen — öğretici) aded 
ve ücretlerde hizmet ve yarış kontrol 
vasıtaları bağlı (D) işaretli cedvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Fasıl ııumaralarile un
vanları bağlı (E) işaretli cedvelde ya
zılı terfihlerden kadroları İcra Vekil
leri Heyeti kararile kabul ve tasdik 
edilmiş olmak şartile aylık ücretli, yev
miyeli veya saat başına ücretli müstah
dem kullanmaya Grenci direktörlük sa
lahiyetlidir. Bu suretle alınacak kad
rolar müteakib yıl bütçesile birlikte Bü
yük Millet Meclisine tevdi oluunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖİŞ-
TİRİŞİ 

tir. 
MADDE 1 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Beden terbiyesi genel 
direktörlüğüne aid teşkilât hakkındaki 
lâyiha kanuniyet kesbedinceye kadar 
1939 malî yılı bütçe kanununa bağlı 
kadrolardan 1940 malî yılı içinde de tat
bik edilecekler bu kanuna ilişik (O) işa
retli cedvelde gösterilmiştir. Bunların 
ücretleri birinci ve ikinci maaş ve ücret 
fasıllarına mevzu tahsisattan ödenir. 

MADDE 4 — üeııel direktörlüğün 
3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine 
dahil müteferrik nıüstahdemlerde mez
kûr kanunun mevzuu haricinde kalan 
memurları ve nakil vasıtaları bağlı (D) 
işaretli cedvelde gösterilmiştir. Fasıl 
ııumaralarile unvanları bağlı ( E ) 
işaretli cedvelde yazılı masraf tertible-
rindeıı idaresi zarurî görülen muvakkat 
mahiyetteki hizmetler için aylık ücretli 
veya yevmiyeli müstahdemler kullanı
labilir. Bunların kadroları İcra Vekil
leri Heyeti kararile tesbit ve müteakib 
yıl bütçesile Büyük Millet Meclisine 
tevdi olunur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden 
müstesnadır. 

Masraf tertiblerinden idare oluna
cak hizmetler' kadrolarının bütçede 
mevcud diğer hizmetin ifasına müteal
lik kadrolara ilâve mahiyetinde bulun
maması şarttır. 

MADDE o — Geçen yıl borçları ter
tibine mevzu tahsisat kifayet etmediği tir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiş-
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takdirde işbu borçlar taallûk ettikleri 
hizmetlere tekabül etmek üzere cari yıl 
bütçesi n-e mevzu tahsisattan mezkûr 
tertibe Başvekilin muvafakatüe naklen 
tesviye olunur. 

MADDE (i — Gazi terbiye enstitüsü 
beden terbiyesi şubesinde okutturula
cak talebenin adedile beheri için ibate, 
iaşe, il bas ve tahsil bedeli olarak verile
cek senelik ücret mikdarı Maarif vekâ-
1 etile müştereken tesbit edilerek Maarif 
vekâleti hesabına Maliyeye tediye edi
lir. Bu suretle yatırılan para bir taraf
tan varidat bütçesine irad, diğer taraf
tan 1940 malî yılı Maarif vekâleti bütçe
sinde bu enstitü için mevcud bulunan 
terfihlere ilâve olunur. 

MADDE 7 — Bu kanun l-VT-1940 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Başvekil ve Maliye1 vekili 
memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saıjı/aın 

M. M. V. 
S. Art kan 

Ad. V. 
Fethi Ok t/ar 

Da. Y. 
Fajfik Özlrak 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
»SY. Saraçoğlu Yücel 

Na. V.' İk. V. 8. t . M. Y. 
,1. V. Cebesoy 11. Çakır Dr. II. Alatas 

G. î . V. Zr. V. 
D. Karadeniz Muhlis Erk)nen 

Mü. V. Ti. Y. 
A. (Jetini;aya N. Topcoghı 

MADDE 6 - ~ Avnen kabul ehlini 
tır. 

MA DDK A .v ne ıı kabul edil nü 
tir. 

'M A DDK 8 Avnen kabul edilıni 
tir. 
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A - CEDVELÎ 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

M. MuhaSSasatll l nev'İ Lira , Lira Lira 

Maaş 80 640 80 640 
Ücret 

1 Memurlar ' 53 160 53 İ60 
2 Müteferrik müstahdemler 240 300 30 600 30 600 

Fasıl yekûnu 0 83 760 83 760 

Ecnebi mutahassıs ve antre
nörler ücretleri 0 14 400 14 400 
Muvakkat tazminat 17 728 17 728 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 500 1 000 1 000 
Harcırah 

1 Daimî memuriyet harcırahı I 2 000 2 000 
2 Muvakkat » » 10 000 10 000 10 000 
3 Müfettişler harcırahı j 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 10 000 15 000 . 15 000 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

îdare masrafları 
Kırtasiye, tenvir ve teshin, 
matbu evrak 
Müteferrika 
Temsil masrafları 
Mefruşat ve demirbaş 
Melbusat 
îcar bedeli 
Posta, telgraf ve telefon tesis 
ve mükâleme bedeli 
Banka masrafları 
Beynelmilel aidat 
Plânların ihzar ve tersimi mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

10 000 
3 000 
1 000 
2 000 

500 
6 000 

3 000 
2 500 

0 

0 

56 000 

10 000 
3 000 

500 
1 500 

600 
5 000 

1 300 
1 500 
1 500 

1 000 

25 900 

10 000 
3 000 

500 
1 500 

600 
5 000 

1 300 
1 500 
1 500 

1 000 

25 900 
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Muhassasatm nev'i 

Nakil vasıtaları masrafları 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 000 

3 000 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

1 500 

1 500 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

400 
100 

500 

Kitab, mecmua, gazete muba
yaa, abone, neşir tercüme be
deli ve propaganda masrafı 25 000 20 000 20 000 
[Neşredilecek kitab, mecmua, bro
şür, gazete ve emsalinin tabı, neşir, 
nakil, tevzi ve tercüme masrafları 
ve banlara muktazi kâğıd bedelleri, 
yazı, makale ve tercüme ücretleri, 
mecmua, gazete ve emsalinin abo
ne ve mubayaa bedelleri spora müte
allik eski ve yeni eserleri arama, 
toplama masrafları, propaganda ba
kımından yapılacak her dürlü neş
riyat, konferans, masraf ve ücretleri, 
fotoğraf malzemesi, beden terbiyesi 
öğretme filimleri tedariki veya atel-
ye tesisi masrafları]. 

Kongrelere iştirak masrafları 4 000 1 500 1 500 
[Memleket dahil ve haricinde akde
dilecek spor kongrelerine iştirak ede
ceklerin harcırah, yevmiye, ve zaru
ri masrafları ile kongre münasebe-
tile icrası icab eden diğer masraflar]. 

Maarif vekâleti Gazi terbiye 
enstitüsü beden terbiyesi şube
sinde okutturulacak talebe 
masrafı 
Spor malzemesi 
Kurs masrafı 
Avrupada tahsilde ve stajda 
bulunanların yol masrafları ve 
ücretleri 1 000 0 0 
İstişare heyeti azasının harcı
rah ve zarurî masrafları 3 000 4 000 4 000 
Dağcılık evi inşası masrafı 12 256 0 0 

0 
20 000 
25 000 

6 000 
0 
0 

6 000 
0 
0 
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M Muhassasatm nev'i 

Spor federasyonları tahsisatı 
ve yardımlar 

1 Spor federasyonlarırıoa tertib 
edilen müsabakalar masarifi 
umumiyesi 
[Memleket dahil ve haricinde genel 
direktörlükle resmî ve hususî şekil -
de tertib edilen spor temas ve hare
ketleri dolayisile sporcu kafile ve 
idarecilerinin - memur olupda bu 
maksadla tavzif edilenler ayrıca har
cırah almamak şartile yalnız ibate ve 
iaşe, tedavi, nakil gibi zarurî masraf
ları veya bu şekil tatbik edilıniyerek 
doğrudan doğurya harcırah ve yev
miyeleri dahil - ibate, iaşe, teçhiz, il-
bas veya merasim ve spor kıyafetleri, 
tedavi, nakil, muhabere, ziyafet, gez
me, ağırlama, tatlıir ve bu temas ve 
hareketin icab ettirdiği diğer bütün 
masraflar, alelûmum yevmiyeler, 
sporculara nakdî yardım ve tazminat, 
ecnebi takımlara maktamı verilecek 
paralar veya bunların her türlü seya
hat, iaşe, ibate, gezme, ağırlama ve 
ziyafet masrafları, olimpiyadlara, 
Balkan oyunlarına ve beynelmilel 
spor temaslarına iştirak edecekler için 
açılacak alelûmum kamp masarifi 
umumiyesi, Genel direktörlükçe tesbit 
edilecek spiker, hakem ve kontrolör 
ücretleri spor hareketlerine aid fo
toğraf, sinema filim bedelleri, fede
rasyonlar teknik müşavere heyetleri 
ve yüksek hakem ve millî olimpiyat 
komitesi zarurî masrafları ve lüzum
lu olan spor malzemesi, madalya, 
şilt, kupa ve sair hediyeler mubayaa 
veya tadil ve tamir masrafları]. 

2 Saha ve tesislerin müsabakaya 
elverişli bale ifrağı için ihzar, 
tanzim, tamir ve tadil masrafı 

3 Bölgelere yardım 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

157 394 165 000 165 000 

0 
150 000 

10 000 
337 150 

11 000 
337 150 

Fasıl yekûnu 307 394 512 150 513 150 
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Muhassasatın nev'i 

Ferağ, mahkeme harç ve mas
rafları ve gümrük resmi 
[Avukat ücreti dahil]. 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Türk spor kurmnımdan müdev -
ver borçlar 
1938 yılı borcu 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

I ;i ra 

0 

500 

2 (>50 
0 

2 650 

1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verile ̂  
cek itfa karşılığı 500 

UMUMÎ YEKÛN 685 600 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

1 700 

500 

500 
500 

1 000 

22 

786 800 

1 700 

500 

500 
500 

1 000 

22 

786 800 

B-CEDVELÎ 

Varidatın nev'i 

Umumî bütçeden yardım 
Faiz 
Müsabakalar hasılatı 
Müteferrik hasılat 
Geçen seneden müdevver na-
kid mevcudu 

1929 
Malî yılı 

mulıammenat 
Lira 

636 000 
400 
100 
100 

49 000 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

572 400 
1 500 

144 
500 

212 256 

572 400 
1 500 

144 
500 

212 256 

UMUMÎ YEKÛN 685 600 786 800 786 800 
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Memuriyetin nevi 

Genel direktör 
» sekreter 
» » muavini 

Emir zabiti 

Federasyonlar 

Başkan 
» muavini 

Sekreter 
Mutahassıs 
Muamelât şefi 
Arşiv memuru 

Teftiş dairesi 

Başkan 
Müfettiş 

> muavini 
Teftiş kalemi kâtibi 

Hesab işleri 

Başkan 
» muavini 

Hesab memuru 
Memur 
Kâtib 
Mutemed 

Sağlık dairesi 

Doktor 

Başkan 

~ 13 — 
C - CEDVELÎ 

Aded Ücret 

Saha ve tesisler dairesi 

600 
500 
350 
150 

300 
200 
150 
150 
100 
75 

300 
225 
200 
125 
80 

300 
200 
150 
100 
80 
125 

200 

300 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Teşkilât şubesi müdür muavini 
Tesisat müdürü (mimar) 
Ressam 
Beden terbiyesi mutahassısı 
Memur 
Kâtib 

Neşriyat ve propaganda müdürlüğü 

Müdür , 
Dosya memuru ^ 
Sevk memuru j 
istatistik memuru 
Tercüman 

200 
300 
175 
150 
75 
60 

250 
75 
60 
100 
200 

Muamelât, muhaberat ve arşiv müdürlüğü 

Müdür 1 250 
» muavini 1 150 

Muamelât memuru 1 100 
Arşiv memuru 1 100 
Levazim memuru (Ayniyat muhasibi) 1 100 
Kâtib 2 70 

Zat işleri, sicil ve lisans müdürlüğü 

Müdür 
Muavin 
Dosya kâtibi 
Sicil memuru .: 

» kâtibi ı 
Lisans memuru 

» kâtibi 

Müze ve kütüphane müdürlüğü 

Müze memuru 1 100 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

250 
150 
75 

100 
75 

100 
75 

D CEDVELÎ 

Ambar memuru 
Daktilo 

Müvezzj 
Baş odacı 
Odacı 

A 

L 
1 
2 
1 

r-l 

1 
2 

100 
60 
50 
40 
50 
50 
40 

» 
i » 
i Kapıcı 
i Motosiklete^. 

Antrenör, monitör (eğitmen ta-
limei) 
Masajcı 

o 
2 
1 
1 

7 
1 

35 
30 
40 
50 

170 
60 
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Aded Nevi Markası 

1 Sepetli motosiklet N. S. I' 

1 » » N. S. U 
1 Müstamel motosiklet 

(Sepetsiz) Norton 

Beden terbiyesi genel direktörlüğünün vesaiti 

P. No. Mo. No. Kullanıldığı mahal ve hizmetler 

332 

380 

36 

255593 

93828 
255571 

Dairenin evrak tevziinde kullanılır 

93828 Spor işlerinde kullanılır. 
4481 » » » 

w. 
m 
p 

oo 

F. M. 

3 
7 
9 

13 
14 

10 
00 

1 

E CEDVELÎ 

Muhassasatın nevi 

Ecnebi mutahassıs ve anterenörler ücretleri 
Plânların ihzar ve tersimi masrafı 
Kitab, mecmua, gazete mubayaa abone, neşir tercüme ve propaganda mas 
Spor federasyonlarınca tertib edilen müsabakalar masarifi umumiyesi. 
Ferağ, mahkeme harç ve masrafları VP gümrük resmi (avukat ücreti dahi 
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1930 bütçesinin (E) cedveîine dahil 5 nci faslın 9 ncu, kitab, mecmua, gazete, mubayaa, abone, 
neşir ve tercüme bedeli ve beynelmilel aidat ile programda masrafları tahsisatından idare edilecek 

hizmetlere aid kadro 

F. M. Tertib unvanı 

5 9 Kitab, mecmua, gazete, nıuba-
yaa, abone, neşir ve tercüme be
deli ve beynelmilel aidat 
paganda masrafı. 

Günlük 

2 
1 
1 

ile pro-

Lira 

2 
3 
5 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 

240 
240 
240 

Aylığı 
lira 

210 
140 
100 
75 
50 

gün 
» 
» 

Müddet 

.6 
6 

10 
6 
6 

960 
720 

1200. 

6730 

ây 
» 
» 
» 
» 

Yekûn 

1 260 
840 

1 000 
450 
300 

2/11688 
Kararname sureti 

Ücreti Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü bütçesinin (5) inci faslının (E) cedveîine dahil 
9 ncu maddesine konulan tahsisattan verilmek üzere 1939 malî yılı içinde kitab, mecmua, gazete, 
neşir, tercüme işlerinde çalıştırılacak ücretli ve yevmiyeli müstahdemlere aid ilişik kadronun tas
diki Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün 5 - 7 -1939 tarih ve 154/2642 sayılı tezkeresi ve Maliye 
vekilliğinin 2 - 8 - 1939 tarih ve 11140/3/3421 sayılı mütaleanamesi üzerine îcra Vekilleri Heyetin
ce 5 - 8 - 1939 htarihinde kabul olunmuştur. 
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Z/11314 

Kararname sureti 
Ücretleri, Beden Terbiyesi genel direktörlüğü bütçe kanununun 4 ncü maddesi mucibince 1939 

malî yılı bütçesinin. E eedveline dahil sekizinci faslına konulan tahsisattan verilmek üzere kullanıla
cak memurlara aid ilişik altı aylık kadronun tasdiki, Beden Terbiyesi genel direktörlüğünün 
3 - VI - 1939 tarih ve 51/7/731/2258 sayılı tezkeresi ve Maliye vekilliğinin 16 - VI - 1939 tarih ve 
111140/3/2645 sayılı mütaleanamesi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 22 haziran 1939 tarihinde 
kabul olunmuştur. 

1939 bütçesinin K eedveline dahil 8 nci kurs masrafı faslına aid tahsisat tan idare edilecek 
olan İstanbul Beden terbiyesi eğitmen kurs kadrosu 

Memuriyetin nevi 

Muallim 
» 
» 
» 
» 

Daktilo 
Hademe 

[i] 
[2] 
[31 
|4"| 
[51 

,ded. 

1 
1 
1 
1 

12 
1 
1 
4 

Beherinin 
ücreti 

200 
150 
80 

200 

50 
35 
30 

Ayılk tutarı 
Lira 

200 
150 
80 

200 
480 
50 
35 

120 

() aylık tut 
Lira 

1 200 
900 
480 

l 200 
2 880 

300 
210 
720 

I 315 7 890 

[2] 
13] 
[41 
151 

Kursun müdürlük vazifesini de ifa. eder. 
» müdür muavinliği vazifesini de ifa eder. 
» kâtiblik vazifesini de ifa eder. 
» hekimliğini de ifa eder. 
» devamı müddeti olan 6 ay zarfında mecmuan 57G ders verilecek ve ders başına (5) 

lira ücret tediye edilecektir. 
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1940 

DEVLET DENİZYOLLARI İŞLETME 
U. M. BÜTÇESİ 





Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1940 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/308) 

T. C. 
Başvekâlet 28 - II - 1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/834 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

icra Vekilleri Heyetince 28 - I I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Devlet de
nizyolları işletme umum müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibe ve mer-
butlarile birlikte sunulmuştur. 

f < Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Devlet denizyolları îşletme Umum müdürlüğünün 1940 yılı bütçe kanun lâyihası esbabı mucibesi 

Madde 1 : Devlet denizyolları İşletme Umum müdürlüğünün 1940 malî yıh içinde yapacağı 
bilûmum vazife ve hizmetleri için muktazi (8 103 993) liralık masrafa karşılık olarak verilecek tah
sisatı tayin etmekte ohıb (A) işaretli cedvelde fasıl ve maddeleri görülen bu masrafların her biri
nin mahiyet ve mahalli sarfları masraf bütçesi esbabı mucibesinde tafsilen arzedilmiştir. 

Madde 2 : Umum müdürlüğün 1 nci maddede yazılı masraflarına karşılık olarak 1940 malî yılı 
içinde elde edeceği (8 103 993) liralık varidat muhammenatını göstermekte ve (B) işaretli cedvelde 
fasıl ve maddeleri ve mahiyetleri gösterilen bu varidatın her' biri hakkındaki izahat varidat bütçesi 
esbabı mucibesinde tafsilen arzedilmiş bulunmaktadır. 

Madde 3 : Umum müdürlüğün 1940 malî yılı zarfındaki faaliyetine göre teşkilât kadrosunun (1) 
numaralı cedvelinde gösterilen devamlı memurlar ndan maada 3856 No. lı kanunun 19 ncu maddesine 
göre tesbit edilen müteferrik memur ve müstahdemlerine aid (D) işaretli cedvelin bütçe kanununa 
bağlı olduğunu bildirmek üzere bu madde konulmuştur. 

Madde : 4 Umum müdürlüğün iştigal mevzuuna dahil işlerin varidat ve hasılatının bunlara mah
sus ve merî tarifelerine ve usul ve teamüllerine göre 1940 malî yılı içinde de tahsilini teğmin maksa-
dile bu madde konulmuştur. 

Madde 5 : Umum müdürlük nakil vasıtalarında 1940 malî yılı zarfında ücretsiz veya tenzilâtlı 
ücreti.' seyahat etmek salâhiyetini haiz olanların (F) işaretli bir cedvelinin bütçe kanunu lâyiha
sına bağlanması zaruretine mebni bu madde yazılmıştır. 

Madde 6 : Umum müdürlüğün nakid işlerini tedvir eylemek, her ihtimali göz Önünde tutarak 
ihtivaca kâfi kömür ve her türlü mevad ve malzeme stokları yapabilmek ve bunların hariçten veya 
dahilden topluca ve daha müsaid şartlarla mubayaasını teğmin ve tahsil eylemek üzere bir buçuk 
milyon liraya kadar kısa vadeli istikrazlar yapmak ve bankalarda cari hesablar açtırmak hususun
da umum müdürlüğe salâhiyet verilmesi VP bu istikrazlara Maliye vekâletinin kefalet edebilmesi 
maksadile bu maddenin konulmasına lüzum görülmüştür. 
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Madde 7 : 8683 numaralı kanunun 4 ncü maddesi İstanbul limanında vapurlara ihrakiye olarak 

verilecek kömürlerin tahmil ve tahliye ameiiyesüe tatlı su verme işini Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün vazife ve hizmetleri arasında ve bu teşekkülün inhisar ve imtiyazı şeklinde göstermekte
dir. Halbuki vasıtalarımızın yanaştığı ve işletmemize aid Topaııc rıhtımı üzerinde su muslukları tesisa
tımızı ve vapurlarımıza vereceğimiz ihrakiye kömürlerinin tahmil ve tahliyesi için elimizde vasıtalarımız 
mevcud bulunduğundan ve bu hizmetler ötedenberi Denizyolları işletmesi tarafından yapılagekliği 
gibi bütçemizde bu hizmetlere karşı konulan masraf tashisatı mikdarları da bu esasa göre hesab 
ve tahmin edildiğinden geçen sene olduğu gibi bu sene dahi bu himzetlerin idaremizce yapılmasını 
teğmin maksadile bu maddenin vazma mecburiyet el vermiştir. 

Madde 8 : Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğünün 1940 malî yılı masraf bütçesine 
konulan tahsisat normal şartlara ve hesablara göre tahmin edilmiştir. Yeni teşekkül etmiş ve faa
liyet devresi üzerinden henüz tam bir sene bile geçmemiş olan umum müdürlüğün deruhde ettiği 
vazife ve hizmetleri ifa sırasında yeni doğacak ihtiyaçları karşılayabilmesi için yeni sefer ve iske
leler açmak ve harice ısmarladığı gemilerden gelecekleri faaliyete sevk etmek ve mevcud acentelik
lerin kifayetsizliği halinde yenilerini vücude getirmek iztırarında kalınacağı gibi işletmenin en mü
him faaliyet sahalarından olan fabrika ve havuzlarla İstinye fabrika ve doklarında kendi vasıta
larından. başka Türkiye harb gemi] eril e Türk ve ecnebi. ticaret gemilerinin ve her türlü deniz va
sıtalarının tamirat ve havuzlama işlerinin deruhde ve ifası ile mükellef bulunduğu göz önüne 
alınarak bu nisbette genişleyecek iş hacmine mukabil tamirat [malzemesinin taahhüd müddetleri için 
de ve vaktinde mubayaa ve tedarikini ve bilhassa malzeme fiatlarının yükselmesi ve diğer iktisadî se-
beblerin tesiri karşısında mevcud tahsisatın kifayet etmemesi halinde taahhüdünü yerine getireme-
yerek zarar ve tazminata maruz kalmamasını teğmin ve işletmenin faaliyetini tevkif ve sekteden koru
mak düşünce ve zaruretile bu madde vazedilmiştir. 

Madde. 9 : işletmemizde vapurlarla naklettiğimiz yolcu ve ticaret eşyasının, liman teşkilâtı ol
mayan yerlerde tahmil ve tahliye işleri müteahhidlere yaptırılmakta olduğundan bunlarla yapılacak 
mukavelelerin akdini ve fabrika ve havuzlarla İstinye Dokta harice yapılacak inşaat ve tamiratta kul

lanılacak malzemenin topluca ve müsaid şartlarla mubayaasını kolaylaştırmak maksadile bu madde 
bütçe metnine dercedilmiştir. 

Madde 10 : Mahkeme harçlarile irad getiren emlâk ve resimleri ve mukataaları ve tarifele
re göre hesab ve istifa edilmekte olan ücretlerden reddi icabedenlerin katği surette tesbite imkân 
olmamasından bu gibi vaziyetlerdeki müşkülât, bertaraf etmek üzere bu madde konulmuştur. 

Madde 11 : icabında akdedilecek icar ve isticar muvavelelerini işletme harekât ve icabatile 
telif ve idareye daha fazla menfaat teğmin edebilmek maksadile bu madde vazedilmiştir. 

Madde 12 : Almanyaya sipariş edilmiş olan gemilerden inşaatı bitirilmiş olan ikisinin tesellü
münden ve son taksitlerinin tediyesinden önce harbin başlamış ve kliring usulile tediye imkânının da 
münselib olmuş bulunması ve diğer iki geminin de bu sebebler dolayısile inşaatının gecikmesi yü
zünden bir kısım taksitlerin tediyatı yapılamadığı gibi 1939 yılı bütçe kanunu ile çıkarılmasına mezu
niyet verilen (6 350 000) liralık bonolardan (550 000) liralık mikdarınm da çıkarılmasına ihtiyaç 
görülmediğinden ve 1940 malî yılı içinde ahvalin salâh kesbetmesi takdirinde ikmal edilmiş bulu
nanlarla müteahhid firmalar tarafından inşalarına devanı olunan diğer iki geminin de tesellüm ve 
taksitlerinin tediyesi lâzimeden bulunduğundan lüzumunda henüz çıkarılmayan bonoların ihraç 
edilebilmesi ve çıkarılmış bonolardan bakiye kalan mebaliğin vecaibile birlikte yeni sene hesablarma 
devri maksadile maddeye ihtiyaç görülmüştşr. 

Madde 13 : Ihınım müdürlüğün teşkilât kadrosu müteakib senelerdeki iş hacminin genişlemesine 
ve ihtiyaçların bu nisbette artmasına göre tanzim edilerek ancak 1940 malî yılı içinde istihdamına 
zaruret görülen memuriyetlerin tahsisatı bütçeye konulmuş olduğundan bunun haricinde kalanların 
1940 malî yılı için mevkuf tutulduklarını gösteren listenin kanuna bağlanmasını teğmin için bu 
madde konulmuştur. 

Madde 14 : Muayyen tarifeli vesaitle seyahat eden yolculardan alınmakta olan nakliyat resmile 
biletler üzerinden nakden istifa olunan damga resminin (45) gün zarfında Hazineye yatırılması 
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472 No. lı kanuna müzeyyel 2030 No. lı kanunun 1 nci ve 3478 No. lı kanunun 12 nei maddeleri 
hükümlerindendir. Halbuki gemilerimizin bilûmum işletme ve sefer masrafları hesabları Karadenize 
giden gemilerin hareket mebdei olan îstanbuldan Hopaya kadar ve Akdenize sefer yapanların Mersin 
ve îskenderuna kadar gidiş ve gelişleri tam bir sefer sayılmakta ve her seferin hesabları bu seferin 
ikmalinden sonra acentelerden merkeze gönderilmekte ve kontrlden geçirildikten sonra muhasebeye 
intikal etmektedir. Şimdiye kadar yapılan tecrübelerde bu hesablarm muhasbeye intikali bu 45 gün 
içinde mümkün olamamakta bulunduğundan merkezde toplanan bu resimlerden bu yüzden herhangi 
bir hesab yanlışlığına ve kanun hükümlerine göre ceza tediyesine mahal kalmamak üzere Devlet de
miryollarında olduğu gibi kanunda tayin olunan müddetin 75 güne çıkarılması zarureti Karşısında 
bu madde vazedilmiştir. 

Madde 15 : Gerek fabrikalarımızda gerek işletme atelyel erile matbaa ve mağazalarda yevmiye, haf
talık, aylık veya akort veyahud saat hesabı üzerinden muayyen ücretlerle çalıştırılmaları zarurî olan 
ve ücretleri masraf tertibinden tesviye olunan ustabaşı, usta, amele, çırak, hamal, fiş memuru, 
sürveyan, puantör, bekçi, matbaacı, musahhih, mürettib gibi adedleri iş hacimlerine tâbi bulunan 
mütehavvil ve muvakkat müstahdemlerin ihtiyaç nisbetinde ve kullanılacağı hizmetlerin icablarma 
göre istihdamlarına ve bu yüzden idarenin devamlı bir masraftan korunmasını teğmin maksadile 
bu maddenin vazina zaruret görülmüştür. 

Madde 16 : Bu madde kanunun 1 haziran 1940 tarihinde meri olduğunu göstermek maksadile 
vazedilmiştir. 

Madde 17 : Kanun hükmünün tatbikma ve Münakalât vekillerinin memur olduğunu göstermek 
üzere bu madde konulmuştur. 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı masraf bütçesi esbabı mucibesi 

•Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğünün 1940 malî yılı masraf bütçesi, masraflarının 
nevi ve mahiyeti ve münasebetleri nazarı itibara alınarak on fasıl üzerine tertib edilmiştir. Bu ter-
tibde 1939 bütçesine nazaran şu değişiklikle;: yapılmıştır: 

1) Üçüncü harcırah faslı, masrafın ciheti taalluku ve ehemmiyeti nazarı itibare alınarak 2 nei 
fasıl yapılmış ve bu fasıldan çıkarılan 4 ncü (bilûmum ecnebi memleketler harcırahı) maddesi tat
bikatta bittecrübe görülen bazı müşkilâtı bertaraf etmek üzeer taallûk ve münasebeti dolayisile 4 n-
cü faslın 1 nci (ecnebi memleketlere gönderilecek memur ve talebe harcırahı ve masrafları) mad-
desilc birleştirildikten sonra (ecnebi mutahassıslar ile ecnebi memleketlere gönderilecek memur ve 
talebenin ücret, harcırah ve masrafları) naınile açılan 3 ncü fasla alınmış ve 4 ncü faslın 2 nci 
(ecnebi mutahassıslarm ücret ve masrafları) maddesi de aynı sebebden bu fasla nakledilmiştir. 

2) Keza ayni sebeblerden dolayı 2 nci faslın 4 ve 7 nci maddeleri, 4 ncü faslın 4 ncü madde
sinde ve 5 nei faslın 8 ve 9 ucu maddeleri, 6 nci faslın 8 nci maddesinde ve 6 nci faslın 6 ve 9 n-
cu maddeleri de 7 nci faslın 5 nci maddesinde birleştirilmiş ve aynı faslın gemi kurtarma vasıtala
rının işletme masraflarına taallûk eden 8 nei maddesi 7 nci faslın 1 nci maddesine nakledilmiştir. 

3) 6 nci faslm birinci maddesi tesellüm edilecek yeni gemiler kadrosunun umumî kadro içine 
alınmış olmasından dolayı büsbütün tayyedilmiş ve bütçenin fasıl ve maddeleri bu tadilâta göre 
sıraya konulmuştur. 

Fasıl : 1 - Ücret ve yevmiyeler 
Madde : 1 - Daimî memur ve müstahdemler 

Umum müdürlük merkez ve acentelikler teşkilâtile uzak ve yakin hatlar, Kılavuzluk, Gemi kur
tarma gemileri. Kara ve deniz hizmet vasıtaları Haliç fabrika ve Havuzlarile îstînye Dok ve fab
rikası ve atölyeler ve İzmir ve Van isletmelerinin bareme dahil daimî memurin, zabıtan ve müstah
demlerinin 1940 malî yılı aylık ücretlerinden iba "rettir. 
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Fasıl : 1 - Madde : 2 

(D) cedveli müstahdemleri 

1940 malî yılı zarfında istihdamlarına lüzum görülecek barem harici bilûmum müstahdemlerin 
muhassasatı karşılığı olub kadrosu ilişik T) cedve- ünde gösterilmiştir. 

Fasıl : 1 - Madde : 3 
Muvakkat memur ve müstahdemler 

Bilhassa yakin hatlarda mevsim dolayısile artan hizmetler ve sair muvakkat bazı işler için umum 
müdürlükçe muvakkaten istihdamlarında zaruret görülen memur ve müstahdemelrin yevmiye ve üc
retleri karşılığıdır. Barem dahili ve harici daimî ve muvakkat bilcümle memur ve müstahdemlerin 
ücret ve yevmiyelerini ihtiva eden bu faslın yekûnu (3 538 520) liradan ibarettir. 

Fasıl : 2 - Harcırah 
Madde : 1 - Daimî memuriyet harcırahı 

Daimî bir vazife ile başka bir yere gönderilen veya getirilenlerin ve yeniden vazifeye alınanların 
ve tekaüd edilmek, kadro harici kalmak gibi muhtelif sebeblerle idareden ayrılan memur ve müs
tahdemlerin harcırah nizamnamesi hükümlerine göre kendilerine ve ailelerine verilmesi lâzım gelen in-
fikâk ve muvasalât ve seyahat yevmiyelerde yol ve zarurî masrafları karşılığıdır. 

Fasıl : 2 - Madde : 2 
Muvakkat memuriyet harcırahı 

Muvakkat bir vazifenin ifası için memleket dahilinde muvakkaten başka bir mahalle gönderilen 
veya getirilen memur ve müstahdemlerle murakabe ve tedkiki hesabat için gelecek heyetlerin seyahat 
ve ikamet yevmiyeleri ve yol ve zarurî masrafları ve hasbelicab bir mahalle gönderilecek müstah
demlerin yol ve zarurî masraflarile gittikleri mahalde asgarî harcırah yevmiyesini geçmiyen 
ibate ve iaşeleri masrafları karşılığıdır. 

Fasıl : 2 - Madde : 3 
Devir ve teftiş harcırahı 

(Imımı müdürlük taşra teşkilatındaki işletme umurunun ve acentelik muamelât ve hesabat mm 
hüsnü suretle tedvir ve cereyanını teğmin maksadile bilûmum hatlar üzerinde ve taşra işletme şube
lerinde kontrol ve murakabenin icrasını teğmin için gönderilecek memurlara verilecek seyahat ve 
ikamet yevıniyelerile yol ve zarurî masrafları karşılığı olarak konulan meblâğdan ibaret olub bu 
suretle bu faslın yekûnu (11 500") liraya baliğ olmuştur. 

Fasıl : 3 - Ecnebi nıutahassıslarla 
I-Ccnebi memleketlere gönderilecek memur ve talebenin ücret, harcındı ve masrafları 

Madde : 1 - Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe ve memur ve müstahdemler ile kontrol ve 
tesellüm heyeti memurlarının harcırah, yevmiye ve masrafları, 

Ecnebi memleketlere tahsil ve staj için gönderilecek talebelerin aylık tahsisat ve masraflarile 
ecnebi memleketlere berayi vazife gönderilecek memur ve müstahdemlerin ve ecnebi memleketlerde 
inşa edil inekte olan gemilerin inşaatına ve ledelicab gönderilecek, gemilerin tadil ve ıslâhına naza re te 
memur heyetlere orada bulundukları müddetçe ika met yevmiyeleri karşılığı olmak üzere verilecek 
maktu ücretlerle bu gemilerin teslim ve tesellümü için gönderilecek memurin, zabitan ve müretteba
tın harcırahları ve maktu ikamet yevmiyeleri ve yol ve zarurî masrafları karşılığı olarak vazedilmiştir. 
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Fasıl : 3 - Madde : 2 

Ecnebi tmutahassıslar ücret ve masrafları 

Hasbelicab celbedilecek mutahassıslarla Gemi kurtarma işletmesinde istihdam edilen mutahassıs 
ücreti ve mutahassıs]ara mukaveleleri mucibince verilecek avdet yol masrafı karşılığı olarak vazedi 
len tahsisat ile bu fasıl yekûnu (165 500)'liraya baliğ olmuştur. 

Fasıl : 4 - Tekaüd, dul ve yetim maaşlarile memur ve müstahdemler ikramiye ve tazminat 
ve fazla mesai ücretleri ve tedavi yardım masrafları 

Madde : 1 - Tekaüd, dul ve yetim maaşları karşılığı olarak tekaüd sandığına verilecek meblâğ 

3295 sayılı kanun mucibince mülga Denizyolları, Akay ve Fabrika ve Havuzlar müdürlüklerinden 
Denizbanka ve Denizbanktan umum müdürlüğümüze geçen vecibeler meyanmda bulunan tekaüd, dul 

ve yetim maaşlarının karşılığı olarak konulmuştur. 

Fasıl : 4 - Madde : 2 
3137 numaralı kanun mucibince memurlar için tekaüd sandığına verilecek munzam aidat 

3137 numaralı kanun mucibince ve taşkilât kanunumuzun 2 nci maddesi hükmü dairelerinde Te
kaüd sandığına dahil memurlar ücretlerinden kesilecek % 5 tekaüdlük aidatının misli muadili olarak 
Tekaüd sandığına verilmesi icabeden munzam aidat olarak vazedilmiştir. 

Fasıl : 4 - Madde : 3 
1683 numaralı kanun mucibince verilecek tekaüd ikramiyelerile memurlara ve ailelerine veri

lecek tazminat 

Müddeti hizmetleri 15 (on beş) seneyi mütecaviz bulunan ve 1685 numaralı kanuna tevfikan 
1.940 malî yılı içinde tekaüde sevkedilecekierden hizemt müddetleri otuz seneyi tecavüz edenlere 
mezkûr kanun mucibince verilmesi lâzmıgelen tekaüd ikramiyelerile memur ve müstahdemlere ve 
vereselerine verilecek tazminat karşılığı olarak konulmuştur. 

Fasıl : 4 - Madde : 4 
Mııalecat ve tedavi masrafları ve serbest doktor ücretlerile memur ve müstahdemler ve ailelerine 

ve gemilerde hastalanan yolculara sıhhî muavenet, cenaze, sıhhî levazım ve nakliye masrafları 

Memur ve müstahdemler ailelerinin mualece, tedavi ve nakil bedel ve ücrtelerile memur ve müs
tahdemlerden vefat edenlerin teçhiz, tekfin masrafları için bunların ailelerine bir aylık ücretleri 
mikdarmı geçmemek şartile yapılacak yardımlarla sefer esnasında gemilerde hastalanan yolcuların 
tedavileri ve icabında bunlara yapılacak sıhhî masraflarile bunun için gemilerde bulundurula
cak mualecat ve sıhhî levazım masrafları ve teşkilâtımız dahilindeki memur ve müstahdemi eri mu
ayene ve tedavi etmek üzere ledeliktiza kullanılacak serbest doktor ve mutahassıslara verilecek 
maktu ve vizite ücretleri olarak konmuştur. 

Fasıl : 4 - Madde : 5 
Memur ve müstahdemlere verilecek hizmet elbiseleri bedeline % 50 yardım 

Vazifeleri icabı olarak daima yolcularla ve hariçle temasta bulunan memur ve müstahdemlerin 
teiniz geyinmeleri zarurî görüldüğünden kendilerine yapılacak % 50 nisbetinde bir yardım kar
şılığı olmak üzere tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 4 - Madde : 6 
Kadro ve teşkilât dolayisile açıkta kalacaklara verilecek tazminat 

Maddenin muhafazası için yalnız bir lira tahsisat konmuştur. 

( S. Sayısı : 185 ) 
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Pasıl : 4 - Al a,İde ; 7 

3(>33 numaral ı kanunun 31 nci maddesi mucibince verilecek ikramiye, tahsisat ve tâli ücretler 

Memur ve müstahdemlerimize 3Ü33 numaralı kanunun 31 nci maddesi mucibince yapılan ni
zamnameye tevfikan verilecek muhtelif ikramiyeleri e fazla mesai ücretleri vesair munzam tahsisat 
karşılığı olarak konulmuştur . 

Fas ı l : 4 - Madde : 8 
i ş kanunu mucibince amele tedavi ve ölüm yardımlar i le iş kazaları yevmiye ve tazminat ı 

F a b r i k a ve atelyelerimizde çalışan işçilere iş kanunu mucibince yapılması lâzımgelen tedavi ve 
ölüm yardımlari le iş kazaları yevmiye ve tazminat ı karşılığı olarak bu fasla (244 701) l i ra tahsisat 
konmuştur . 

Fas ı l : 5 - Mütenevvi idare masrafları 
Madde : 1 - Talebe yetiştirme ve fabrika amele ve çırak kurslarile staj iyerlerin bilûmum masraflar ı 

Mühendis yetiştirmek üzere Avrupaya gönderilecek talebeyi hazırlamak ve fabrikalarımıza mu-
tahassıs ve mütefermin usta ve işçiler yetiştirmek üzere açılmış olan usta mektebi ile kurs lar ının ve 
bunlara devam eden talebe ve stajyerlerin iaşe, ibate, tahsil ve tedris ve elbise masraf ve ücretleri 
ve iş kanunu mucibince açılan amele kurs lar ı masraflarile bu hususta istihdam edilecek öğretmenlere 
verilecek tedris ücreti karşılığı olmak üzere konulmuştur . 

Fası l : 5 Madde : 2 
3137 No. lı kanun mucibince tekaüd sandığına verilecek maaş ve masraf hissesi 

3137 sayılı kanunun 4 ncü maddesine nazaran Tekaüd sandığı idare masrafı ve memur aylıkla
rının yarısına Münakalât vekâletince tayin edilecek nisbet dairesinde yapılacak yardım karşıl ığı 
olmak üzere konmuştur . 

Fası l : 5 - Madde : 3 
Faiz, komisyon ve acyolarla akçe farklar ı 

Nakdî muamelât ın tedviri ve kâfi stok yapı lmasının teğmini maksadile ledelicab bankalar ııez-
dinde açtırılacak cari hesab faizleri ve bu muameleye müteferr i muamele vergisi, pul vesaire mas
raflarile faize tâbi borçların faizleri ve acentelerimiz ve taş ra teşkilâtımızla vaki olacak nakli nukuddan 
mütevelli d acyo masrafları ve akçe farklar ı karşı l ığı olub geçen seneye nazaran bu maddede görü
len (55 000) liralık fazla tahsisat mülga I)enizbanktan intikal eden stoklar ve alacaklar mukabilinde 
idaremize devredi ldi beş yüz küsur bin liralık Tekaüd ve kefalet sandıkları vadeli mevduat lar ın ın ve 
îşbankası cari hesabı bakiyesinin 1940 malî yılı baş ından it ibaren tahakkuk edecek faizlerden ileri 
gelmiş bulunmaktadır . 

Fas ı l : 5 Madde : 4 
Eski seneler borçları ve reddiya! 

1939 ve daha evvelki senelere aid olub seneleri zarfında tahakkuk ve mahsubları yapılmamış olan 
masraflar la her hangi bir sebeble var ida t tan reddi lâzım gelen mebaliğden senesi zarfında muamelesi 
ifa edilemeyenlerin tediyesi karşılığı olmak üzere konulmuştur . 

Fası l : 5 - Madde : 5 
Beynelmilel kongrelere işt irak masrafı 

Beynelmilel kongrelere iştirak vukuunda ihtiyar edilecek bi lûmum masraf karşılığıdır. 

( S. Sayısı : 1S5 ) 



— 9 — 
Fasü : 5 - Madde : 6 

Pasif korunma tertibatı ve masrafları 

Pasif korunma nizamname ve talimatnamelerine tevfikan merkez ve taşra teşkilâtımızla gemilerde 
yapılacak korunma ve sığınma tertibatı ve tesisatı karşılığıdır. 

Fasıl : 5 - Madde : 7 
Temsil masrafları 

Umum müdürlükçe idareyi temsilen yapılacak masraflar karşılığı olarak konulmuştur. 

Fasıl : 5 - Madde : 8 
Gayrimelhuz masraflar 

Mütenevvi idare masrafları faslında ayrıca tertibi mahsusu mevcud olmayan muhtelif gayri mel
huz masraflar karşılığı olarak bu tahsisat ile fasıl yekûnu (125 405) liraya baliğ olmuştur. 

Fasıl : 6 Daimî idare masrafları 
Madde 1 : Kırtasiye, matbu evrak, ilân, reklâm, kitab mecmua ve gazete bedel masraflarile Deniz

yolları ve limanları mecmuasına yardım - Matbaa işçilik malzeme ve masrafları dahil 

Gerek Umura müdürlük merkezinde ve gerek acentalık vesair taşra teşkilâtında vukubulacak 
kırtasiye ile karton bilet, konişmento, manifesto vesair bilcümle evrak ve defatiri matbua, gazete, 
kitab, mecmua, broşür, takvim, tarife ve ilân ve reklâm, abone masrafları, Denizyolları ve limanları 
mecmuasına yardım masraflarile matbaanın ilişik, malzeme ve işletme masrafları karşılığı olarak 
konulmuştur. 

Fasıl : 6 - Madde : 2 
Posta, telgraf, telsiz ve telefon ve radyo ücret ve masrafları 

Merkez ve taşra teşkilâtımızın posta ve telgraf ücretlerile telsiz telefon ve radyo abone ve ücret
leri ve bunların tesis ve nakil ve tamir masrafları karşılığıdır. 

Fasıl : 6 - Madde : 3 . ' " 
Binalar ve müştemilâtı tenvir ve teshin ve su masrafları 

Merkez ve taşra teşkilatındaki bina ve müştemilâtının tenvir ve teshin ve su masrafları karşılığı 
olarak konulmuştur. 

Fasıl : 6 - Madde : 4 
idare binaları icar bedelleri 

Merkez ve taşra teşkilâtımızca isticarına lüzum görülecek mahaller için konulan tahsisattır. 

Fasıl : 6 - Madde : 5 
Hakem harçları 

îdare davaları münasebetle ödenecek mahkeme harçları karşılığıdır. 

Fasıl : 6 - Madde : 6 
Mahkeme masraflarile noter harç ve masrafları, serbest avukat ve müşavir ve hakem ücret ve aidatı 

Gerek memleket dahilinde ve gerek memleket haricinde idare davalarını takib ve intaç edecek 
serbest avukat ücret ve aidatile idarece tesviyesi zarurî bulunan noter harç ve masrafları ve ha-

( S. Sayısı : 185 ) 



- 10 — 
kem ve ledelicab istihdam edilecek müşavir ücretleri ve arbitaraj ve dispcç ücret ve masrafları 
karşılığı olarak konmuştur. 

•Fasıl : 6 - Madde : 7 
Mefruşat ve demirbaş eşyanın bakım, tamir tecdid, tezyid ve Hollertih makinesinin icar bedel 

ve masrafları 

Mefruşat ve büro makinelerde alâtı fenniye vesair demirbaş eşyanın bakım, tamir tecdid ve 
tezyidi bedel ve masraflarile ve Holelrith makinesinin icar ve masraflarına taallûk eden bu 
maddeye kurs demirbaşları mubayaası için ilâve olunan dört bin beş yüz lira ile (26 000) lira 
tahsisat konmuştur. 

Fasıl : 6 - Madde : 8 f 

İdare binaları, ve müştemilâtı bakım, tenvir tadil, inşa istihlâk, satmalma bedeli ve masraflarile 
mebani ve ambarlar sigorta ücretleri 

idare binaları ve bahçe müştemilâtının bakım, tamir, tadil ve inşa masraflarile bina ve ambar
ların ve muhteviyatının sigorta ücretleri karşılığı olan bu maddeye bu sene içinde ambar ittihaz 
edilmek üzere tamiri düşünülen cami altındaki gözlerin tamir masrafı karşılığı olarak tahmin 
edilen on beş bin ve Ordu acenta binasının satın alınması için iki bin altı yüz liranın ilâvesile 
(40 000) lira tahsisat vazolunmuştur. 

Fasıl : 6 - Madde : 9 
Irad getiren emlâk vergi ve resimleri ve mukataa bedelleri 

, idarenin işgali altında bulunmayan mebaninin 'vergilerde mukataatı vakfiyesi ve tenvirat ve 
tanzifat vesair bilcümle rüsum karşılığı olarak konmuştur. 

Fasıl : 6 - Madde : 10 
Müteferrik masraflar (Misafir kabul ve kutlulama masrafları dahil) 

Resmî ziyafetlerde, ünlü günlerde gerek merkezde gerek şube ve vasıtalarımızda yapılacak tenvirat 
ve misafir kabul ve kutlulama masrafları da dahil olmak üzere bütçede ayrıca tertibi mahsusu bu
lunmayan müteferrik masrafları ihtiva eden bu madde ile bu fasla mevzu tahsisat yekûnu 
(201 500) liradan ibaret bulunmuştur. 

Fasıl : 7 - İşletme masrafları 
Madde : 1 - Nakil ve hizmet için kullanılan bilûmum kara ve deniz vasıtalarının her 
nevi istihlâk nıevad ve malzemesi ve istimal eşyasile sefer ve kurtarma hizmetleri bedel, 

icar ve bilûmum masrafları 

Herek merkezde ve gerek şubelerimizde umum müdürlük iştigal mevzuuna giren ve uhdesine 
müterettib bulunan hizmetlerin ifasında kullanılacak bilûmum kara ve deniz nakil ve hizmet vası
talarının her nevi mahrukat, yağ, su, halat ve sair malzemesi bedel, tesellüm nakil ve tevzi masraf
ları ve bu vasıtaların gerek daimî ve gerek seyrisefcn-lerinden mütevelJid bilcümle işletme masraf
larile bakım, temizlik bedel ve masrafları ve çamaşır yıkama masraf ile çamaşır gemi demirbaşı 
ve sair istimal eşyası bedelleri ve gemi ve limbo kirası karşılığı olarak konulmuştur. 

Fasıl : 7 Madde : 2 
Haliç fabrika ve havuzlar, ve Istinye dok ve fabrikasile atölyelerimizin ücret, işçilik 
ve malzemesi bedelleri ve sair bilûmum işletme masrafları (İdareye aid bilûmum tami

rat, imalât ve inşaat ile havuz ve boya ve çamaşırhane masrafları dahil) 

Haliç fabrika ve havu;:larile Istinye dok ve fabrikasına ve atelyelerde gerek umum müdürlük 
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ihtiyacı ve gerek hariçten kabul edilecek iş ve siparişler üzerine yapılacak bilûmum tamirat, ima
lât ve inşaat ile havuz ve boya ve çamaşır yıkama işleri için lüzumu olan iptidaî ve yardımcı bil
cümle nıevad ve malzeme bedel ve masraflarile işçilik ücret ve yevmiyeleri ve usta ve puvantör 
ve emsali müstahdemin ücretlerile sair bilûmum işletme masrafları karşılığı olub geçen se
neye nazaran bu maddede görülen (136 150) lira fazlalık yeni gemilerden bir kısmının tesellümü
nün gecikmesi dolayısile faal kadroda muhafaza etmek zarureti hâsıl olan bazı gemilerin fazla ta
mir ihtiyacından ileri gelmiş bulunmaktadır. 

Fasıl : 7 - Madde : 3 
Gemi iaşe masraflarile hastahane, otel, lokanta ve büfe levazımı bedel vesair 

bilûmum işletme masrafları 

Talimatnamesi mucibince gemiler zabıtan ve mürettebatı ve servis kılavuzluk vasıtalarile kıla
vuz kaptanlarına verilecek iaşe bedellerde kârsız neticelenen gemilerin karşılıksız iaşe masrafları 
farkları ve Van işletmesindeki otel ve lokanta ile gemi büfeleri ve tesis edilecek hastahanerıin leva
zım bedel ve bilcümle masrafları karşılığı olmak üzere vazolunmuştur. 

Fasıl : 7 - Madde : 4 
Deniz vasıtalarının bilcümle rüsum ve palamar ücretleri 

Gemilerimizin yapacakları seferlere göre liman, rıhtım, palamar, fener sıhhiye vesair rüsum ücret 
ve masrafları karşılığı olarak konmuştur. 

Fasıl : 7 - Madde : 5 
Acentalar aidat ve bilet satış komisyonlarile gemi kurtarma ihbariye, aidatı ve komisyonları 

ve cezalı navlunlar aidatı 

Acent alıklara talimat ve mukarreratı mahsusuna tevfikan verilecek maktu ve nisbî aidat vesair 
acentalık masraflarile cezalı navlunlar aidatı ve sair satış aidat ve komisyonları ve gemi kurtarma 
işlerinden dolayı verilecek ihbariyeye aidat ve komisyonlar karşılığı olarak vazolunmuştur. 

Fasıl : 7 - Madde : 6 

Tüccar ve yolcu eşyası tahmil, tahliye ve ardiye, ücret ve icar masrafları 
Vapurlarımızla nakledilecek ticarî eşyanın tahmil ve tahliye ve aktarma ücret ve masrafları ola

rak tahakkuka nazaran vazedilmiş olan bu maddeye yolcu eşyalarının hüsnü muhafazası için bazı 
taşra acenteliklerinde kiralanacak ardiyelerin ücret ve bilcümle masrafları karşılığı da ilâve edil
mek suretile (144 000) lira tahsisat konmuştur. 

Fasıl : 7 - Madde : 7 
Ticarî eşya ve hasar ve zayiat tazminleri ve avarya masrafları 

Vapurlarımızla nakledilecek ticaret eşyası ve posta zayiat ve hasarları dolayısile müsebbib ve 
zamini olmayan zarar ve kaza tazminleri ve vaki olacak avaryalardan dolayı İdareye teveccüh 
eden bilcümle masraf karşılığı olarak konmuştur. 

Fasıl : 7 - Madde : 8 
Bilûmum işletme binaları ile deniz hastanesi fabrika ve doklar ve atelyelerin ve tah
sisat ve iskeleler ile buralardaki makine, alât ve edevat ve teçhizat ve demirbaşların 
tamir, tadil, bakım, inşa. tesis, istimlâk, satın, alma, tecdid, ve tezyid bedel ve mas

rafları ile etüd ve proje ücret, bedel ve masrafları 

Gerek merkez ve gerek şubelerde işletme işlerinde, tahsis edilen binalarla fabrika ve doklar ve 
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atelyelerin ve sair tesisat ve iskelelerin ve tesis edilecek deniz hastanesinin ve bunların bilcümle 
makine alât ve edevat, teçhizat ve demirbaşlarının tamir, tadil, bakım, inşa, tesis, istimlâk, satın 
alma, tecdid ve tezyid ile yaptırılacak etüd ve projeler bedel ücret ve masrafları karşılığı olarak 
konmuştur. 

Fasıl : 7 - Madde : 9 
Tahlis yardımı ve müsademe masraf ve tazminatı 

Bir kaza ve müsademe vukuunda idarece ödenmesi lâzımgelen ve müsebbib ve zamini nıevcud ol
mayan masraflar ile dalgıç ve gemi demirlerinin kurtarılması gibi masraflar mukabili olarak vaz
edilmiş ve bu suretim 7 nci fasıl yekûnu (4 219 050) liraya baliğ olmuştur. 

Fasıl : 8 - Tecdid sermayesi ve dahilî sigorta karşılığı 
Madde : 1 - Tecdid sermayesi 

Bilûmum mebani ve tesisat ile kara vesaiti ve demirbaş eşyanın mukayyed kıymetleri üzerin
den muayyen nisbetler dairesinde 1940 malî yılı zarfında ayrılması lâzımgelen amortisman karşı
lığıdır. 

Fasıl : 8 - Madde : 2 
Deniz vesaiti sigorta sermayesi 

Bilûmum deniz; vasıtaları için 1940 senesi zarfında tefriki icab eden dahilî sigorta primi olub bu 
madde ile fasla mevzu tahsisat mikdarı (275 000) liradan ibaret bulunmuştur. 

Fasıl 9 - 1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez ban
kası hissesi 

1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankası itfa karşılığı ola
rak bu fasla (77 817) lira tahsisat konmuştur. 

Fasıl : 10 - Devlet Reisine aid deniz vasıtalarının bilûmum ücret ve işletme masrafları 

Münakalât vekâleti bütçesinden toptan verilecek tahsisatla Devlet Denizyolları işletme umum 
müdürlüğü tarafından idare edilecek olan Devlet Reisine aid deniz vasıtalarının bilûmum ücret; 
yevmiye ve harcırahlarile sair idare ve işletme masrafları karşılığı olmak üzere bu fasla 
(244 400) lira tahsisat vazedilmiştir. 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı varidat bütçesi esbabı mucibesi 

Fasıl : 1 - İşletme hasılatı 
Madde : 1 - Muntazam posta seferleri hasılatı 

Mevcud tarifeler mucibince 1940 malı yılında uzak hatlarda yapılacak muntazam posta sefer
leri nakliyatından alınacak hasılat olub yeni gemilerden altısının halen uzak hatlar servisine girmiş 
olmalarının meşkûr bir neticesi olarak seferler hasılatının mahsûs bir tezayüd arzetmekte olma
sından dolayı 1939 senesi altı aylık hasılat tahakkukları asgarî bir had dahilinde nazarı dikkate 
almmak suretile (4 500 000) lira tahmin edilmiştir. 

(S;^ Sayısı : 185) 
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Fasü : 1 - Madde : 2 

İstanbul ve cıvan iç hatlar ve Yalova hattı hasılatı 

Yakın hatlar hasılatında da mahsûs bir artış görüldüğünden 1939 senesi altı aylık tahakkuk 
vasatisinden daha dun bir nisbet üzerinden (1 220 000) lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 1 - Madde : 3 
İzmir Körfez hattı hasılatı 

Fasıl : 1 - Madde : 4 
Zuhurat seferleri hasılatı 

Fasıl : 1 - Madde : 5 
Yan işletmesi hasılatı 

İzmir körfez hattı hasılatile muntazam sefer programları haricinde yapılacak fevaklâde sefer
ler ve Yan gölü işletmesi hasılatı kezalik 1939 tahakkukları nazarı dikkate alınarak tahminleri 
birer imkdar arttırılmıştır. 

Fasıl : 2 - Fabrikalar, doklar ve atölyeler hasılatı 

haliç fabrika ve havuzlarile İstinye Dok ve fabrikası ve atelye ve matbaada harice yapılacak 
bilcümle tamirat ve havuzlama işlerde sair imalât ve siparişlerden elde edilecek hasılat, fabri
kalarda başlanmış olan tevsiattan memul ve muntazar daha yüksek menafi dahi şimdilik nazarı 
dikkate alınmayarak gecen sene gibi (S00 000) lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl \: 3 - (Jemi kurtarma, hasılatı 

'lemi kurtarma işlerinden dolayı elde edilecek' hasılat 1939 bütçesine kıyasen ve normal iş hac
mine göre (450 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 4 - Klavuzluk ve romorkörcülük hasıl ta ı 

Kılavuzluk ve romorkörcülük hasılatı 1939 bütçesine kıyasen ve normal vaziyetlere göre (180 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : o - İştirakler hasılatı 

Nakliye ücretlerinin artması ve şilepçilik işlerinde görülen inkişaf dolayisile Şilepçilik şirke* 
tindeki üçde bir iştirakimizden nıüteevllid bulunan bu hasılat (100 000) lira. olarak tahmin edil
miştir. Şirket vesaitinin idaremize intikali halinde bu hasılatın bir kaç misli artacağı muhakkak bu
lunmuştur. 

Fasıl : 6 - Mütenevvi hasılat 

Mukavele ile icare verilen mebani, gazinolar ve dükkânlar ve arsalar icar bedelleri ve satılacak 
malzeme kârları ve hurda eşya bedelleri ile ambar farkları, rıhtım ve iskeleler palamar ücretleri ve 
seyyahin salonuna çıkacak seyyahlar için bir defaya mahsus olmak üzere gemi acentalarmdan alı
nacak ücretle her nevi güzeşte, faiz, komisyon, ristumlar ve iaşe işlerinden idareye aid olan kârlar 
ve nakliye vergisi ve mururiyeden alınacak aidat ile sair aidatı beyiye ve tahlisiyeler ve rö
morkör seferleri hasılat ve seyyah taşıma ücretleri ve sinini sabıkaya aid olub 1940 malî yılında ta
hakkuk edecek varidat velhasıl bütçede tertibi mahsusu bulunmayan ve gayrimclhuz hasılat ve saire-
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den mütevellid olarak elde edilecek müteferrik varidat geçen senenin ayni olarak (150 000) lira tah
min edilmiştir. 

Fasıl : 7 - Devlet reisine aid deniz vasıtaları için muvazenei umumiyeden verilen tahsisat 

Münakalât vekâleti bütçesine bu iş için konulan tahsisattan ibaret olmak üzere 244 400 lira 
gösterilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 30 - V - 1940 
.Mazbata No. 97 
Esas No. 1/308 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 28 - I I - 1940 tarih ve 6/834 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan Devlet 
Denizyolları işletme umum müdürlüğü 1940 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası Encümenimize havale 
buyurulmakla Münakalât vekâleti müsteşar mu
avini ve Devlet denizyolları işletme umum mü
dürü ve Maliye vekâleti namına Bütçe müdürü 
hazır oldukları halde okundu ve konuşuldu. 

Masraf bütçesi : 
Umum müdürlüğün masraf bütçesi 1939 malî 

yılma nazaran 1 351 333 lira fazlasile teklif 
edilmiş bulunmakta ise de geçen yılın masraf 
bütçesi 11 aylık olub bu fazlalıktan bir aya isabet 
eden 616 313 lira indirilince hakikî farkm 
735 000 lira olduğu görülür. 

Bu fazlalık başlıca memur ve müstahdemler 
ücreti, tekaüd ikramiyesi, işletme, fabrika ve ha
vuzlar masrafları, taşra acentaları için kiralan
ması icabeden ardiye kiraları gibi tertiblerde gö
rülmektedir. 

Memur ve müstahdemler ücreti idarenin 3656 
sayılı kanuna göre intibakı neticesinde hâsıl olan 
tezayüd ile idareye yeniden iltihak etmiş vapor-
ların gemi müstahdemin ve mürettebatı tahsisa
tından ve tekaüd ikramiye ve aidatı tabiî seyrin
den, işletme masrafları bilûmum müstehlek me-
vad fiatlarmm ve kömür nakliyesinin yükselmiş 
bulunmasından, fabrika ve havuzlar masrafları da 
yeniden inşa ettirilen ve geçen yıl kadroya iltiha
kı icab ederken harb vaziyeti dolayısile gelemeyen 
gemiler sebebile mevcııd vapurların esaslı tamir-
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lerinin yapılmasına zaruret hâsıl olmasından ileri 
geldiği anlaşılmıştır. 

Kabul ve neşredilmiş olan bir kanunla veri
len salâhiyete istinaden mubayaa muamelesi 
bitmek üzere olan sosyete şilebe aid kadro ve 
masrafların bütçeye ilâvesi icab ettiği beyan ve 
Encümenimizce taallûk eden fasıllara bu zamlar 
yapılmış ve bu suretle masraf bütçesi 8 392 713 
lira olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

Varidat bütçesi : 

Varidat bütçesi de geçen yıla nazaran 
1 324,428 lira fazla olarak tahmin edilmiş ise 
de masrafta olduğu gibi geçen yıl bütçesi on bir 
aylık varidat muhammenatmı ihtiva etmekte 
olub bundan bir aya isabet eden 616 324 lira 
tenzil edildikten sonra hakikî farkın 708 104 
lira olduğu görülür. 

Verilen izahata göre bu tahmin 1939 yılı altı 
aylık hasılatına ikinci altı ay içinde tahsili umu-
l;m mikdarın il A vesile elde edildiği anlaşılmış
tır. 

Bilhassa tarifeler üzerinde bazı ıslahat yapıl
mak suretile elde edileceği izah edilen bu tah
min Encümenimize e de muvafık görülmüş ve 
şilepçilik hasılatı da buna ilâve edilmek suretile 
varidat bütçesi 8 392 71.3 lira olarak kabul edil
miştir. 

Bütçe lâyihası: 

LA yi hanın birinci ve ikinci maddeleri mas
raf ve varidat yekûnlarına göre değiştirilmiştir. 
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Umum müdürlüğün 3656 sayılı kanuna in

tibakı ve kadrolarının mezkûr kanun hükümle
rine göre tanzimi hakkındaki lâyiha Encümeni
mizde bulunmakta olub bu lâyihanın kanuniyet 
kebetmesine kadar idare kadrolarının 1939 yı
lında olduğu gibi Münakalât vekâletince tan
zim edilecek bir kadro ile idaresi Encümence mu
vafık görülmüş ve bunu teğmin için bir madde 
kaleme alınarak lâyihaya üçüncü madde olarak 
eklenmiştir. 

Lâyihanın üçüncü maddesi yalnız nakil va
sıtalarına hasredilerek dördüncü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın dördüncü maddesi beşinci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Umum müdürlük işletmesinden meccanen ve
ya yarı meccani olarak istifade edecekleri tesbit 
eden lâyihanın beşinci maddesi hükümleri teşki
lât kanununa girmesi icabeden devamlı hüküm
lerden bulunmak itibarile bunların, Encümende 
bulunan teşkilât lâyihasının müzakeresinde ted-
kik edilerek o lâyihaya ilâvesi ve ancak bu lâyiha 
kanuniyet kesbedinceye kadar 1939 malî yılı için 
mezkûr yıl bütçesinde tesbit edilen hükümler da
iresinde muamele ifası muvafık görülmüş ve ye
niden kaleme alman madde lâyihaya altıncı 
madde olarak ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın 6 - 11 nci maddeleri ilâve olunan 
maddeye göre numaraları değiştirilmek suretile 
teselsül eden 7 nciden 12 nciye kadar maddeler 
aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 12 nci maddesi diğer bütçelerde 
mümasil ahkâma uygun bir tarzda yazılış itiba
rile değiştirilmiş ve 13 ncü madde olarak kabul 

edilmiştir. 
Teşkilât kanunu henüz çıkmamış bulundu

ğundan bu kadroda mevkuf tutulacakları göste
ren (L) cedvelini ihtiva eden 13 ncü madde lâ-, 
yihadan çıkarılmıştır. 

14 ncü madde numarası tevafuk etmekle ay
nen kabul edilmiştir. 

Masraf tertiblerinin hangilerinden yevmiye 
verilerek amele ve işçi kullanılabileceği kendi 
fasıllarında tasrih edilmiş bulunduğundan bir 
madde ile ayrıca bir salâhiyet alınmasına lüzum 
bulunmadığından 15 nci madde lâyihadan çıka
rılmıştır. 

16 ve 17 nci maddeler aynen kabul edilmiş
tir. 

Lâyiha bu değişikliklerle yeniden tanzim edi
lerek Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis ' Rs. V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 
B. Denker T. Coşkan S. Yargı 

Kâtib 
İstanbul Bursa Elâzığ 

F. öymen A. N. Ayaş M. F. Altay 
Giresun Gümüşane İsparta 

M. Akkaya D. Sakarya R. Ünlü 
Kayseri Kayseri Kayseri 

F. Baysal S. Serim S. H. Ürgüblü 
Malatya Mardin Muş 

M. Öker R. Erten Ş. Ataman 
Seyhan Sivas Trabzon 

İV. Eldeniz R. Çiner S. Bay 
Yozgad 

A. Sungur 
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Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe ka

nunu lâyihası 

HÜKÜMETİN ' r E K L İ F 1 

MADDE 1 — Devlet denizyolları iş
letme umum müdürlüğünün 1940 malî 
yılı masrafları iein bağlı (A) işaretli 
eedvelde gösterildiği üzere (8 103 993) 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet denizyolları iş
letme umum müdürlüğünün 1940 malî 
yılı masraflarına karşılık varidatı bağ
lı (B) işaretli eedvelde gösterildiği üze
re (8 103» 993) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Devlet denizyolları iş
letme umum müdürlüğünün 1940 malî. 
yılına mahsus müteferrik memur ve 
müstahdemleri bağlı (D) işaretli ced-
velde gösterilinişti.r. 

MADDE 4 — Devlet denizyolları iş
letme umum müdürlüğünün iştigal 
mevzuuna dahil işlerden tarifelere ve 
usul ve teamüllere müsteniden alın
makta olan rüsum ve ücretlerin tahsi
line 1940 malî yılında da kemakâu de
vam olunur. 

MADDE 5 — Devlet denizyolları iş
letme umum müdürlüğüne aid vasıta
larda 1940 malî yılı içinde ücretsiz ve
ya tenzilâtlı ücretle seyahat etmek 
salâhiyetini haiz olanlar bağlı (F) işa
retli eedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6 — Nakdî muamelâtın 
tedviri ve kömür ve sair malzeme sto
ku yapmak için Umum müdürlük bir 
bucuk milyon liraya kadar kısa vadeli 
istikrazlar akdine ve bankalar nezdin-

BÜTOE ENCÜMENİNİN DKO.İŞ-
T l B l Ş Î 

MADDE 1 — Devlet denizyolları iş
letme umum müdürlüğünün 1940 malî 
yılı masrafları için bağlı (A ) işareti i 
eedvelde gösterildiği üzere (8 392 713) 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet denizyolları iş
letme umum müdürlüğünün 1940 malî 
yılı masraflarına karşılık varidatı bağ
lı (B) işaretli eedvelde gösterildiği üze
re (8 3)92 713) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Devlet denizyolları iş
letme umum müdürlüğünün 1940 malî 
yılma mahsus daimî memur ve müs
tahdemlerde müteferrik müstahdemle
ri kadroları, bu idareye aid teşkilât 
hakkındaki lâyihanın kammiyet kes-
betınesine kadar Münakalât vekâle
tince yapılır. 

M ADDE 4 — Devlet denizyolları iş
letme umum müdürlüğünün 1940 malî 
yılı nakil vasıtaları kadrosu bağlı (D) 
işaretli eedvelde gösterilmiştir. 

MADDE r> — 4 ncü madde aynen. 

MADDE 6 — Devlet denizyolları iş
letme umum müdürlüğüne aid vasıta
larda meeeancu veya tenzilâtlı ücretle 
seyahat edecekler, teşkilât kanunile 
tayin edilinceye kadar Münakalât ve
kâletince tasdik edilecek esaslar daire
linde tesbit edilir. 

MADDE 7 — (i ncı madde aynen. 
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de hesabı cariler açtırmağa ve Maliye 
vekili bu istikraz ve kredilere kefalet 
etmeğe mezundur. 

MADDE 7 — Devlet denizyolları ve 
limanları işletme umum müdürlükleri
nin teşkilât ve vazifesine dair olan 
(3633) numaralı kanunun dördüncü 
maddesinin ihrakiye kömür tahmil ve 
tahliyesile su verme inhisar hükümle
ri 1940 malî yılı içinde Denizyolları 
umum müdürlüğü vasıtaları ihtiyacı 
için tatbik olunmaz. Bu hizmetler ken
di vasıtalarile yapılır. 

MADDE 8 — Yeni hatlar ve iske
leler ve acentelikler açılması, sefer ve 
gemi adedinin artması, iş ve sipariş ha
cimlerinin genişlemesi, malzeme fiatle-
rinin yükselmesi gibi iktisadî ve tica
rî sebebler dolayısile normal vaziyet
lere göre tahmin edilen bütçedeki işlet
me ve porsenel tahsisatı kâfi gelmedi
ği ve derhal munzam tahsisat istihsaline 
de imkân bulunmadığı takdirde işletme 
faaliyetine halel gelmemesi için bütçe 
tasarrufatile varidat fazlasından karşı
lanmak ve ilk içtimada Büyük Millet 
Meclisinin tasdikma arzedilmek şartile 
tcra Vekilleri Heyetinin tasvibile mas
raf bütçesinin 1 nci ve 7 nci fasıllarına 
tahsisat ilâvesi caizdir. 

MADDE 9 — Devlet Denizyolları iş
letme umum müdürlüğü malzeme, na
kil vasıtalarile bunlara aid makine, alât 
ve edevat mubayaası hususları için se
nesi bütçesindeki tahsisatın nısfını geç
memek şartile ve Münakalât vekâleti
nin iznile ati senelere sari mukaveleler 
akdine mezundur. 

MADDE 10 — Aşağıda yazılı fıkra
larda gösterilen hizmetlerden her biri 
için senesi bütçesine konulan tahsisatı 
kâfi gelmediği takdirde ilâveten sar
fına lüzum gösterilecek mikdarı tediye
ye Umum müdürlük mezundur. 

Bu suretle husule gelecek tahsisat 
farkı hesabı katğide ayrıca gösterilir: 

A - Mahkeme harçları 
B - î r ad getiren emlâk vergi, resim 

( S. Sayj 

MADDE 8 — 7 nci madde aynen. 

MADDE 9 — Yeni hatlar ve iskele
ler ve acentalıklar açılması, sefer ve ge
mi adedinin artması, iş ve sipariş ha-
cımlarının genişlemesi, malzeme fiatla-
nnın yükselmesi gibi iktisadî ve ticarî 
sebebler dolayısile normal vaziyetlere 
göre tahmin edilen bütçedeki işletme ve 
personel tahsisatı kâfi gelmediği ve der
hal munzam tahsisat istihsaline de im
kân bulunmadığı takdirde işletme faali
yetine halel gelmemesi için varidat faz
lasından karşılanmak ve ilk içtimada 
Büyük Millet Meclisinin tasdikma arze
dilmek şartile îcra Vekilleri Heyetinin 
tasvibile masraf bütçesinin 1 nci ve 7 nci 
fasıllarına tahsisat ilâvesi caizdir. 

MADDE 10 — 9 ncu madde aynen 

MADDE 11 — 10 ncu madde aynen 
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18 — 
ve mukataaları 

C - Reddiyat ve eski seneler borç
ları 

MADDE 11 — Devlet Denizyolları 
işletme umum müdürlüğü Münakalât 
vekilinin iznile ve üç seneyi geçmemek 
üzere gelecek yıllara geçici icar ve is
ticar mukaveleleri akdedebilir. 

MADDE 12 — 1939 malî yılı bütçe 
kanununun 12 nci maddesi mucibince 
çıkarılmasına salâhiyet verilmiş olan 
(6 350 000) liralık bonolardan mezkûr 
sene zarfında çıkarılmayan (550 000) li
ralığı 1940 malî yılında çıkarılarak ha
sılı varidat ve masraf bütçesinde açıla
cak birer fasla irad ve tahsisat kayid ve 
sarfolunur. 

1939 malî yılında çıkarılmış olan bo
nolar hasılından gayriez sarf ve mah-
sub bakiye kalan mikdar da vecaibile 
birlikte bu fasıllara devir ve ilâve olu
nur, 

MADDE 13 — Umum müdürlük teş
kilâtı kadrosundan 1940 malî yılı zar
fında mevkuf tutulacak memuriyetler 
bağlı (L) cedvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 14 — Muayyen tarifeli ve
sait ile seyahat eden yolculardan alına
cak nakliyat resmi hakkındaki 472 nu
maralı kânuna müzeyyel 2030 numa
ralı kanunun 1 nci ve biletler üzerinden 
nakden istifa olunan damga resminin 
mal sandıklarına teslimi hakkındaki 
3478 numaralı kanunun 1, 2 nci mad-
delerile tayin edilen kırk beşer günlük 
müddetler Devlet Denizyolları işletme 
müdürlüğü için yetmiş beşer güne iblâğ 
edilmiştir. 

MADDE 15 — Ücretleri taallûk et
tiği masraf tertiblerinden ödenmek üze
re ihtiyaç görülen mikdarda ve kulla-
mlacakları işlerin icab ettirdiği müd-

MADDE 12 — 11 nci madde aynen 

MADDE 13 — 1939 malî yılı bütçe 
kanununun 12 nci maddesi mucibince 
çıkarılmasına salâhiyet verilmiş olan 
bonolardan mezkûr sene zarfında çıka
rılmayan mikdarı 1940 malî yılında çı
karılarak hasılı varidat ve masraf büt
çelerinde açılacak birer fasla irad ve 
tahsisat kayid ve Almanyaya sipariş 
edilen gemilerin şimdiye kadar öden
miş taksitleri için yapılmış olan istik
razların kapatılmasına ve şimdiden son
raki taksitlerin ödenmesine tahsis olu
nur. 

1939 malî yılında çıkarılmış olan bo
nolar hasılının senesi içinde sarfolun-
mayan mikdar ayni hizmetin ifasına tah
sis edilmek üzere 1940 malî yılı bütçe
sine devren varidat ve tahsisat kayde
dilir. 

MADDE 14 — Muayyen tarifeli ve
sait ile seyahat eden yolculardan alına
cak nakliyat resmi hakkındaki 472 nu
maralı kanuna müzeyyel 2030 numaralı 
kanunun birinci ve biletler üzerinden 
nakden istifa olunan damga resminin 
mal sandıklarına teslimi hakkındaki 
3478 numaralı kanunun 12 nci maddele-
rile tayin edilen 45 er günlük müddet
ler Devlet Denizyolları işletme umum 
müdürlüğü için 75 er güne iblâğ edil
miştir. 
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detlerle yevmiye, haftalık, aylık veya 
akord ücretle veyahud saat hesabile is
tihdam edilecek ustabaşı, usta, işçi, pu-
vantör, fiş memuru, sürveyyan, amele, 
bekçi, hamal, matbaacı, musahhih, mü-
retti bgibi muvakkat müstahdemlerin 
kadrosu Umum müdürlükçe yapılarak 
Münakalât vekâleti tarafmdan tasdik 
olunur. 

MADDE 16 — Bu kanun 1 haziran 
1940 tarihinden muteberdir. 

MADDE 17 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye ve Münakalât ve
killeri memurdur. 

21-V-1940 
Ad. V. 

Fethi Okyar 
Da. V. 

Fayik öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. I M. V. 
Dr. H. Alataş 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

Bş. V. 
Dr. B. Saydam 

M. M. V. 
S. Ar ikan 

Ha. V. Mal. V. 
Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 

Na. V. Ik. V. 
H. Çakır 

G.Î.V. 
R. Karadeniz 

Mü. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

tir. 

tir. 

MADDE 15 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 16 — Aynen kabul edilmiş-
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A - CEDVEI.Î 

Muhassasatın nev'i 

Ücret ve yevmiyeler 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Devir ve teftiş harcırahı 
Bilûmum ecnebi memleketler 
harcırahı 

1939 
Malî yılı 11 aylık 

tahsisatı 
Lira 

2 010 410 
0 

10 000 

2 026 410 

4 600 

9 200 
5 000 

71 500 

1940 malî 
Hükümetçe 

taleb edilen 
Lira 

1 609 020 
919 500 
10 000 

2 538 520 

1 500 

7 500 
2 500 

0 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

1 661 040 
956 220 

10 000 

2 627 260 

1 500 

7 500 
2 500 

0 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi mutahassıslar ile ecne
bi memleketlere gönderilecek 
memur ve talebenin ücret, har
cırah ve masrafları 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek talebe ve memur ve müs
tahdemler ile kontrol ve tesel
lüm heyet ve memurlarının 
harcırah, yevmiye ve zarurî 
masrafları 
Ecnebi mutahassıslar ücret ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Tekaüd, dul ve yetim maaşla-
rile memur ve müstahdemler 
ikramiye ve tazminat ve fazla 
mesai ücretleri ve tedavi ve 
yardım masrafları 
Tekaüd, dul ve yetim maaşları 
karşılığı olarak Tekaüd sandı
ğına verilecek meblâğ 

90 300 11 500 

0 

150 800 

14 700 

165 500 

11 500 

150 800 

14 700 

165 500 

83 000 90 000 90 000 
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M. Muhassasatın nev'i 

2 3137 numaralı kanun mucibin
ce memurlar için Tekaüd san
dığına verilecek munzam aidat 

3 1683 numaralı kanun mucibin
ce verilecek tekaüd ikramiye-
lerile memurlara ve ailelerine 
verilecek tazminat 

4 Mualecat ve tedavi masrafları 
ve serbest doktor ücretlerde 
memur ve müstahdemler ve ai
lelerine ve gemilerde hastala
nan yolculara sıhhî muavenet, 
cenaze, sıhhî levazım ve nak
liye masrafları 

5 Memur ve müstahdemlere ve
rilecek hizmet elbisesi bedeli
ne % 50 yardım 

6 Kadro ve teşkilât dolayısilo 
açıkta kalacaklara verilecek 
tazminat 

7 3633 numaralı kanunun 31 nci 
maddesi mucibince verilecek 
ikramiye, tahsisat ve tâli ücret
ler 

8 î ş kanunu mucibince amele te
davi ve ölüm yardımlarıie iş 
kazaları, ve tazminatı 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi idare masrafları: 
1 Talebe yetiştirme ve fabrikalar 

amele ve çırak kurslarile staji-
yerlerin bilûmum masrafları 

0 Ecnebi memleketlere tahsil ve 
staj için gönderilecek talebe, 
memur ve müstahdemlerin üc
ret, masraf ve harcırahları 

2 3137 numaralı kanun mucibin
ce tekaüd sandığına verilecek 
maaş ve masraf hissesi 

0 Ecnebi mııtahassıslarm ücret 
ve masrafları 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı 11 aylık Hükümetçe Encümence 

tahsisatı taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

68 750 85 700 85 700 

5 000 1 000 1 000 

13 100 16 000 16 000 
0 

25 000 20 000 20 000 

15 000 1 1 

0 30 000 30 000 

0 2 000 2 000 

209 850 244 701 244 701 

25 000 20 000 20 000 

48 300 0 0 

5 000 3 405 3 405 

21 220 0 0 
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M. Muhassasatm nev'i 

3 Faiz, komisyon ve aciyolar ile 
akça farkları 

4 Eski seneler borçları ve reddi-
yat 

5 Beynelmilel kongrelere iştirak 
masrafı 

6 Pasif korunma tertibatı mas
rafları 

0 Deniz spor teşkilâtına yardım 
masrafları 

7 Temsil masrafları (Misafir ka
bul ve kutlulama masrafları da
hil) 

8 Gayrimelhuz masraflar 
0 Memur ve müstahdemlerden 

fevkalâde hizmet ve fedakâr
lıkları görüleceklere verilecek 
ikramiyelerle saati mesai ha
ricinde çalışanlara verilecek 
ücretler 

Fasıl yekûnu 

Daimî idare masrafları 
1 Kırtasiye, matbu evrak, ilân, 

reklâm, kitab, mecmua ve ga
zete bedel ve masraflarile De
nizyolları ve limanları mecmu
asına yardım (Matbaa, işçilik, 
malzeme ve masraf lan dahil.) 

2 Posta, telgraf, telsiz ve telefon 
ve radyo ücret ve masrafları 

3 Binalar ve müştemilâtı tenvir, 
teshin ve su masrafları 

4 İdarî binalar icar bedelleri 
5 Mahkeme harçları 
6 Mahkeme masraflarile noter, 

harç ve masrafları, serbest 
avukat ve müşavir ve hakem 
ücret ve aidatı 

7 Mefruşat ve demirbaş eşyanın 
bakım, teclid, tezyid ve holle-
rit makinesi icar bedel ve mas
rafları 

0 Sigorta ücretleri 

1939 1940 malî yılı için 
lî yılı 11 aylık Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

37 000 90 000 90 000 

5 000 5 000 5 000 

1 000 2 000 2 000 

1 000 1 000 1 000 

1 000 0 0 

0 3 000 8 000 
5 000 1 000 1 000 

16 500 0 0 

166 020 125 405 130 405 

55 000 

14 300 

10 000 
4 600 
3 800 

60 000 

20 000 

14 000 
2 000 
4 000 

60 000 

20 000 

14 000 
2 000 
4 000 

12 000 14 000 14 000 

26 000 26 000 26 000 
5 000 0 0 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı 11 aylık Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

M. Muhassasatin nev'İ Lira Lira Lira 

8 îdare binaları ve müştemilâtı 
bakım, tamir, tadil, istimlâk, 
satmalma bedel ve masrafla-
rile mebani ve ambarlar sigor
ta ücretleri 15 000 40 000 40 000 

9 îrad getiren emlâk vergi ve 
resimleri ve mukataa bedelleri 10 000 1 500 1 500 

0 Temsü masrafları 2 000 0 0 
10 Müteferrik masraflar 23 500 20 000 15 000 

Fasıl yekûnu 182 000 201500 196 500 

İşletme masrafları 
Nakil ve hizmet için kullanı
lan bilûmum kara ve deniz 
vasıtalarının her nevi istihlâk 
mevad ve malzemesi ve isti
mal eşyasile sefer ve kurtarma 
hizmetleri bedel, icar ve bilû
mum masrafları 1 567 500 1 954 000 2 041 000 
Haliç fabrika ve havuzlar ve 
istinye dok ve fabrikasile 
atelyelerin bilûmum ücret, iş
çilik ve malzeme bedelleri ve 
sair bilûmum işletme masraf
ları (İdareye aid bilûmum ta
mirat, imalât ve inşaat ile ha
vuz, bova ve çamaşırhane mas
rafları dahil) 921 800 1 141 650 1 191 650 
Gemi iaşe masraflarile has
tane, otel ve lokanta ve büfe 
levazımı ve sair bilûmum îs. 
masrafları ' 76 600 100 000 114 980 
Deniz vasıtalarımn bilcümle 
rüsum ve palamar ücretleri 440 000 390 000 438 000 
Acenteler aidatı ve bilet satış 
komisyonlarile gemi kurtarma 
ihbariye, aidat ve komisyonla
rı ve cezalı navlunlar aidatı 87 100 125 000 125 000 
Tüccar ve yolcu eşyası tahmil, 
tahliye ve ardiye ücret, icar 
ve masrafları 198 700 144 000 144 000 
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24 
1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı 11 aylık Hükümetçe Encümence 
tahsisatı ta leb edilen kabul edilen 

M- Muhassasatm nev'i ı^a Lira Unı 

o 

gorta karşılığı: 
1 Tocdid sermavesi 

7 Ticari es,ya lıasar ve zayiatı 
tazminleri ve avarya masraf
lar! ' 5 000 10 000 10 000 

8 Bilûmum isletme binalarile 
Deniz hastanesi ve fabrika ve 
doklar ve atölyelerin ve tesi
sat ve iskelelerle buralardaki 
makine alât ve edevat ve teç
hizat ve demirbaşların tamir, 
tadil, bakım, inşa, tesis, is
timlâk, satmalına, teedid ve 
tezyid bedel ve masrafları 104 000 350 000 350 000 

0 1939 malî senesinde tesellüm 
edilecek yeni gemilerin zabitan 
ve mürettebat ve bilûmum 
müstahdemlerinin ücretleri 80 000 0 0 

0 O emi kurtarma işleri ihbariye 
ve bilûmum aidat ve komisyon
ları 

0 Gemi kurtarma limbo kirası 
ve masrafları 

0 Ts kanunu mucibince1 amele te
davi ve ölüm yardımlarile iş 
kazaları yevmiye ve tazminatı 

î) Tabi is yardımı ve müsademe 
masraf ve tazminatı ile etüd ve 
proje ücret, bedel ve masrafları 

35 ooo 

,18 000 

10 000 

5 300 

0 
0 

0 

5 000 

0 
0 

0 

5 000 

Fasıl yekûnu 

i ve dahilî si-

rta sermayesi 

Fasıl yekûnu 

3 549 000 

225 000 
50 000 

275 000 

4 219 650 

225 000 
50 000 

275 000 

4 419 630 

225 000 
50 000 

275 000 

1715 numaralı kanunun 8 nci 
maçldesi mucibince Merkez 
bankası hissesi 64 985 77 817 77 817 
Devlet reisine aid deniz vasıta
larının bilûmum ücret ve işlet
me masrafları 216 000 244 400 244 400 

UMUMÎ YEKÛN 6 779 565 8 103 993 8 392 713 
(S. Sayısı: 185 ) 



- 2 5 -
B - CEDVELÎ 

1939 194Û malî jflh için 
Malî yılı 11 aylık Hükümetçe Encümence 

muhammenat tahmin edilen tahmin edilen 
Varidatın nev'i 

İşletme hasılatı 
Muntazam posta seferleri ha
sılatı 
istanbul ve civarı iç hatlar ve 
Yalova hattı hasılatı 
izmir körfez hattı hasılatı 
Zuhurat seferleri hasılatı 
Van işletmesi hasılatı 

Fasıl yenûnu 

Fabrikalar, doklar ve atelyeler 
hasılatı 
Gemi kurtarma hasılatı 
Kılavuzluk ve romorkörcülük 
hasılatı 
Şilebcilik hasılatı 
Mütenevvi hasılat 

Lira 

: - . : " • - - • • , ; . , . - _ -

3 662 750 

1 051 700 
201 200 
50 000 
79 565-

5 045 215 

t, 

800 000 
411 550 

164 600 
5 000 

137 200 

Lira 

4 500 000 

1 220 000 
259 593 
100 000 
100 000 

6 179 593 

800 000 
450 000 

180 000 
388 720 
150 000 

Lîra 

4 500 000 

1 220 000 
259 593 
100 000 
100 000 

6 179 593 

800 000 
450 000 

180 000 
388 720 
150 000 

Devlet Reisine aid deniz vası
taları için muvazenei umumiye-
den verilecek tahsisat 216 000 244 400 244 400 

UMUMÎ YEKUN 6 779 565 8 103 993 8 392 713 
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?Aded Nevi Markası Numarası Motor No. 
Tahsis edildiği hizmet 

mahiyeti 

1 Kamyonet 

1 » 

1 > 

Deniz motörü 
» » 

Diyaman 

Ford 

Şevrole 

Denizyolları 1 
Çankaya 

262 

804 

195 

75180 îstinye dok fabrikasında yük ve 
malzeme nakliyatı 

4340593 Haliç fabrika ve havuzlarında 
yük ve malzeme nakliyatı 

3998865 Fabrika ve havuzlar çamaşır
hane hizmetinde 
Servis hizmetinde 

> ^ '» 
Fabrika havuzlar servis hizme-

.*-. tinde 

Miadı 

4 sene 

4 » 

4 » 
15 » 
15 » 

15 » 

< » l M -
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DEVLET LİMANLARI İŞLETME 
UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 





Devlet Limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı 
bütçe kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/310) 

T. a. 
Başvekâlet 28 - II - 1940 

Kararlar müdürlüğü. 
Sayı : 6/833 

Büyük Millet Mecli si Yüksek Reisliğine 

icra Vekilleri Heyetince 28 - II - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Devlet li
manları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibe ve merbut-
larile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
D. B. Saydam 

1940 malî senesi bütçe esbabı mucibesi 

1 eylül 1939 tarihinde başlayan fevkalâde vaziyet dolayısile liman hizmetleri ve varidatı her 
türlü tahmini aşan bir nisbette düşmüş ve umum müdürlüğümüzün bütçe muvazenesinde mühim bir 

rol oynayan rıhtım resmi ile fener, tahlisiye hasılatına ayni nisbette azalmıştır. ' 
Liman teşekkülünün esas gelirleri, Türkiye sularında seyrisefer eden yabancı gemilerin mikda-

ı-ile yakından alâkadar bulunmasına ve eylül 1939 tarihinden itibaren idhalât muvazenesinde ve umu
mî iş hacminde mühim bir eksilme vukua gelmesine binaen normal zamanda tanzim edilmiş olan 

1939 senesi on bir aylık bütçemizde varidat (6 235 333) lira tahinin edildiği halde 1939 malî 
senesinin dokuz aylık umumî hasılatı mikyas ittihaz edilerek 1940 senesi umumî varidat muhammenatı 
bağlı (B) işaretli cedveldo gösterildiği üzere (4 884 000) lira olarak tesbit etmek zarureti hadis ol
muştur. 

ıMasraf kısmına gelince : 
Bağlı (A) işaretli cedvelde gösterilen tahsisat hakkında mukayeseli olarak hulâsatan aşağıdaki 

izahat verilmiştir. 

Fasıl : 1 

Memur ve müstahdemlerin ücretlerine aid birinci faslın 1 ve 2 nci maddelerinde mevzu tahsisat 
geecn senenin 12 aylık bütçesine nazaran (93 389) liralık bir fazlalık irae etmekte ise de bu teza-
yüd daha ziyade müstakbel ihtiyaçları da ihtiva e tmek suretile tanzim kılınmış olan teşkilât kanıı-
numuzdaki hususiyetlerden ve geçen sene bütçesine dahil bulunmayan iskenderun şubesi kad
rosunun yeniden ihdasile teadül kanununun tatbi kından mütevellid olub filî vaziyete nazaran bu 
fazlanın tamamı 1940 senesinde sarfedilmiyeceği tabiî bulunmuştur. 

1 nci faslın 4 ncü maddesini teşkil eden ecnebi mutahassıslar maddesine geçen seneye nazaran ko
nulan (8 000) lira fazla tahsisat ise, bu kere tayin edilen liman ve rıhtım mutahassısının ücret vo, 
masraflarından mütevellid bulunmuştur. 
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Fasıl : 2 - Harcırah 

İ939 senesindeki iş vaziyetleri nazarı dikkate alınarak madde tahsisatları ihtiyaca göre fevzın 
edilmiş ve umumî yekûndan geçen seneye nazaran (4 538) lira eksik konulmuştur. 

Fasıl : 3 

Yardım mevzuuna giren bu faslın maddelerinde esaslı surette tasarrufa riayet edilerek (48 440) 
lira noksan konulmuştur. 

Fasıl : 4 - 5 

Bu fasıllara da, iş vaziyeti göz önünde tutulmak suretile azamî tasarrufa riayet edilerek tahsisat 
vazedilmiştir. 

Fasıl : 6 

Bu fasla mevzu tahsisatta, geçen seneye nazaran göze çarpan fazlalık iki sebebden mümbaistir. 
1 — Buhran dolayısile müstehlik mevad ve malzeme fiatlarmın tereffüü, 
2 — Geçen sene bütçesinde nazarı dikkate alınmamış olan deniz müstahdem ininin melbusat ve ko

ruma teçhizatının bu sene bütçesinde yer almış bulunması, 

F a s ü : 7 

îş hacminin daralması dolayısile tahmil ve tahliye masraflarına mevzu tahsisat ta ayni nisbet 
dahilinde eksiltilerek (300 000) liralık bir tasarruf teğmiu edilmiştir. 

Fasıl : S 

Sabit tesisat ile vesait masraflarında, geçen seneye nazaran görülen büyük fazlalık atideki 
seltebdeıı mütevel 1 iddir. 

inşaat ve tamirat malzemesinde son buhran dolayisile asgari (/o f)0 bir fefeffü vukubulduğu 
gibi makiner motor ve her nevi yedek parçalarda fiat yüksekliği bir kaç misline baliğ olmuştur. 

Diğer tarafdan 1!)40 senesinde askeri ihtiyaç, dolayisile bazı iskelelerin tamir ve ieedİdi ve ye
niden bir tarak dubasının ve mümasili bazı liman vesaitinin mubayaası mutasavver bulunduğun
dan bu vaziyel, S nci fasıl yekûnunun kabarmasına, bais olmuştur. 

Fasıl : 9 - Mu telif masraflar 

Bu. .fasılda görülen fazlalık iki sebebden ileri, gelmiştir. 
1 - Geçen sene mefruşat ve demirbaş maddesi meyanmda bulunan (Holleri!.) masrafları ihüya-

ca göre tezyiden. bu fasla idhal edilmesinden, 
2 - Denizbaıık zamanında Almamadan sipariş edilib tesellüm edilmiş olan ve fakat mukavele 

•mucibince monte ameliyeleri yapılmamasmdau dolayı parası kısmen Ödenmeyen vinçlerin muba
yaa bedellerinin (geçen sene) düyunu tertibinden tediyesi zaruretinden, mütevelliddir. 

Fasıl : 10 

Bu fasıl kanunî vecibe ve mükellefiyetten ibaret olam.sı dolayisile aynen muhafaza edilmiş ve 
yalnız birinci maddeye biraz ilâve yapılmıştır. 

Bütçe kanunu projesi geçen senenin ayni olarak tanzim edilmiş olduğundan bu babda bir mü-
talea dercine lüzum görülmemiştir. 

Keyfiyet, Yüksek tasvibinize arzolunur. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

V. H. M. /I/. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 98 
Esas No. 1/310 

30 - V - HhiO 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 28 - II - 1940 tarih ve fi/833 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan Devlet 
limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası Encümenimize hava
le buyurulmakla Münakalât vekâleti müsteşar 
muavini ile mezkûr işletme umum müdürü hazır 
oldukları halde okundu ve icabı görüşüldü. 

Masraf bütçesi : 
Umum müdürlüğün masraf bütçesi geçen 

yılın onbir aylık bütçesine nazaran 1 351 333 lira 
noksanlık arzetmektedir. Geçen yılın bir aylık 
hasılatı da bu rakama ilâve edilirse farkın 
1 918 199 lira olduğu görülmektedir. 

Bu tenakusun Avrupa harbi dolayısile liman
lara uğrayan vapurların çok azalması ve bunun 
neticesi olarak liman, fenerler ve tahlisiye gibi 
bu idareye bağlı hizmetler hasılatının ve müte-
kabilen de bunlara aid masrafların azalmış ol
masından ileri gelmiştir. 

Geçen yıla nisbetle müstahdemler ülcreti 
kısmında bir fazlalık müşahede edilmekte ise de 
bunun, umum müdürlük kadrosunun bareme in
tibakı ve İskenderun limanının idareye iltihakı 
sebeblerinden husule geldiği ve diğer masraf 
tertiblerine ise varidat tenakusu göz önünde 
tutularak tahsisat konulduğu anlaşılmıştır. Bu 
tertib bütçe formüllerine uygun olarak fasıl
lara ayrılmış ve ecnebi mutahassıslar ücreti 
10 000 liraya indirilmiştir. 

Umum müdürlüğün kabotaj bayramı, deniz 
yarışları ve küşad resimleri gibi temsilî mahi
yeti haiz bazı masrafları olub bunlar temsil tah
sisatı tertibinden yapılmakta ise de gene bu ma
hiyette bazı resmî ziyafetlerin de müteferrika
dan icra edildiği görülmüştür. Halbuki bu kabîl 
masrafların müteferrikadan yapılması caiz ol
madığından formüldeki buna dair meşruhat kal
dırılmış ve tahsisattan da bin lira tenzil edilerek 
temsil masrafları tertibine ilâve edilmiştir. 

Müzakere sırasında istanbul limanında kö
mür tahmil işinin pek iptidaî tarzda küfelerle 

yapılması şekline ne vakit nihayet verileceği ba
his mevzuu olmuş ve verilen izahata Umum mü
dürlüğün ıslahını kararlaştırdığı işlerin başında 
gelen bu hizmetin etüdlerini tamamladığı ve İs
tanbul şehir puanının tanzim edildiği şu sırada 
kömür tahmil işi için tahsis edilecek yerin de 
tesbit edilmiş sayılabileceği, ancak harb vaziyeti 
sebebile tahmil için muktazi fennî vesaitin cel
bine imkân hâsıl olamadığı ve ilk fırsatta bunun 
teğmin edileceği beyan edilmiştir. 

Yukarıda arzedilen izahat alındıktan sonra 
masraf bütçesi 4 878 000 lira olarak kabul edil
miştir. 

Varidat bütçesi : 

Umum müdürlük bütçesinde masraf için ar
zedilen sebeblerden dolayı geçen yıla nazaran 
bir düşüklük müşahede edilmektedir. 1939 sene
sinin on bir aylık varidatı 6 235 333 lira olub buna 
bir ay için tahmini caiz olan vasatı hesab üzeri
ne 566 866 lira da ilâve edilirse mezkûr yıl 
içinde 6 902 199 lira elde edilmesi ieabeylemek-
tedir. Halbuki bu yılın hâlen idare elinde hesab-
ları tekemmül etmiş dokuz aylık hasılatı meveud 
olub bu rakam 3 718 040 liraya baliğ olmakta ve 
bunun vasatisi alınarak üç aylığı da hesab olu
narak zammedildiği takdirde bu yekûnun 
4 957 385 liraya baliğ olacağı ve bu günkü vaziyet
lere göre 1940 malî yılı için tahmin edilen mikdar-
da isabet olacağı anlaşılmaktadır. Ancak harb 
vaziyetinin devamı ile sıkı alâkası olan bu -varida
tın elde edilib edilemiyeceği tereddüdü mueib ola
bilirse de idarenin bir çok masrafları hizmetler 
görüldükçe icra edileceği ve ihtiyar edilecek 
masrafın mukabilinde bir varidat teğmin edile
ceği tabiî olmakla masrafların ve varidatın bir 
birile alâkalı surette çoğalıb azalması lâzımgel-
diğinden hatıra gelen tereddüde mahal olma
dığı neticesine varılmış ve varidat bütçesi de 
tahmin edildiği gibi 4 884 000 lira olarak kabul 
Ğdilmistir. 
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Bütçe lâyihası : 
Lâyihanın birinci maddesi kabul edilen tah

sisat yekûnuna göre değiştirilmiş ve ikinci mad
desi de aynen kabul, edilmiştir. 

Bu idarenin teşkilât kadrosu lâyihası henüz 
Encümenimizde bulunduğundan lâyihanın karıu-
niyet iktisab etmesine kadar tatbik edilecek 
kadroların Münakalât vekâletince yapılmasına 
dair bir salâhiyet verilmesi icab ettiğinden bu 
hükmü ifade etmek üzere yeniden kaleme alınan 
bir madde üçüncü madde olarak lâyihaya eklen
miştir. 

Lâyihanın üçüncü maddesi yalnız 1940 senesi 
nakil vasıtaları kadrosuna hasredilerek dördün
cü madde olarak 4, 5 ve ö neı maddeler de ilâ
ve olunan madde sebebile numaraları teselsül 
ettirilerek 5, t) ve 7 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiş ve 8 nci maddede fasıl numaraları 
tasrih edilmek sureti I e 9 neu madde ve 9 nen 
madde 1.0 ncu madde olarak kabul olunmuştur. 

Lâyihanın onuncu maddesinde fenerler ha
sılatının yarısı 650 000 liraya baliğ olmadığı 
takdirde Hazineye filen yapılacak tahsilattan 
yarısı ödeneceğine dair bir hüküm görülmekte 
ise de muvazene! umumiye kanununa bağlı büt
çenin varidat cedvelinde fenerler hasılatı ola
rak bahsedilen mikdar kabul, edilmiş olduğuna 
göre bunu değiştirecek mahiyette bu bütçe lâyi
hasına bir hüküm konulması muvafık görülme
diğinden madde Küçümence çıkarılmıştır. 

Fenerler hasılatının harb vaziyeti dolayısile 
azalması ihtimali lâyiha, ile teklif edilen hükmün 
umumî bütçe muhteviyatına, aykırı olarak bu 
lâyihada yer almasına sebeb teşkil edeıuiyeceği 
ve mülâhaza edilen ihtimalin tahakkuku halinde 
Maliye vekâleti ile idare arasında idarî mahi
yette bir anlaşma yapılacağı gibi icabı halinde 
bir kanun teklifi de mümkün bulunmaktadır. 

Lâyihanın on ve on birinci maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

yapılan, değişikliklerle Encümence hazırla
nan lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Kırklareli 

II. Dvnhcv 
Katil) 

İ s tanbul 
F. öymen 
Giresun 

M. Ahhaya 
Kayseri 

F. Baysal 

Malatya 
7!/. Öker 
Seyhan. 

Naci Fideniz 
Yozgad 

A . SlllHJiU-

R, V. 
Kastamonu 
7'. (Joskav 

Bursa 
N. Ayaş 

Grümüşane 
D. Sakarya 

Kayseri 
S. Serim 

Mardin 
li. Erten 

Sivas 
Remzi Ç'iner 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İ spa r ta 
it. Ünlü 
Kayseri 

Suad H. Vrgüblü 

Muş 
Ş. Ataman 

Trabzon 
S'irn D ay 

< 

( S, Sayısı : İblî ) 



Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Devlet limanları işlet
me umum müdürlüğünün 1940 malî yılı 
masrafları için ilişik (A) işaretli eed
velde gösterildiği Veçhile (4 884 000) 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr umum mü
dürlüğün 1940 yılı varidatı bağlı 
(B) işaretli eedvelde gösterildiği veç
hile (4 884 000) lira olarak tahmin 
olunmuştur. 

MADDE 3 — 3656 sayılı kanunun 
19 rıcu maddesine tâbi müstahdemle
rin kadroları ilişik (D) işaretli eedvel
de gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Devlet limanları işlet
me umum müdürlüğünün teşkilât ka
nunu mucibince ifasile mükellef bu
lunduğu hizmetler için mevcud tarife, 
usul ve teamüllere müsteniden cibayet 
edilmekte olan varidat ayni esaslar da
iresinde tahsiline devam olunur. 

MADDE 5 — Aşağıda yazılı hizmet
lerden her biri için senesi bütçesine 
konulan tahsisat kâfi gelmediği tak
dirde ilâveten sarfına lüzum görülecek 
mikdarı tediyeye Umum müdürlük me
zundur. Bu suretle husule gelecek tah
sisat farkı hesabı katğide ayrıca gös
terilir: 

A) Mahkeme harçları, 
B) î rad getiren emlâkin vergi, re

sim ve mukataaları, 
( S. Sa; 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞ
TİRİCİ 

MADDE 1 — Devlet limanları işlet
me umum müdürlüğünün 1940 malî yılı 
masrafları için ilişik (A) işaretli eed
velde gösterildiği veçhile (4 878 940) 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Devlet limanları işlet
me umum müdürlüğünün 1940 malî yı
lma mahsus daimî memur ve müstah
demleri ile müteferrik müstahdemleri 
kadroları, bu idareye aid teşkilât hak
kındaki lâyihanın kanuniyet kesbetme-
sine kadar Münakalât vekâletince ya
pılır. Bunların ücretleri birinci faslın 
birinci ve ikinci maddelerinden tesviye 
edilir. 

MADDE 4 — Devlet limanları işlet
me umum müdürlüğünün 1940 malî yılı 
nakil vasıtaları kadrosu bağlı (D) işa
retli eedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5 — Dördüncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Beşinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 
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C) Eski seneler borçlan ve reddi -

yat, 
D) İskeleler aidatı. 
MADDE 6 — Nakdî muamelâtın 

tedviri ve (100 000) liraya kadar stok 
idharı ve Denizbanktan müdevver ta-
ahhüdat ve borçların ödenmesi için 
Umura müdürlük (500 000) liraya ka
dar kısa vadeli istikrazlar akdine ve 
bankalar nezdinde hesabı cariler açtır
mağa ve Maliye vekili de bu istikraza 
kefalet etmeğe mezundur, 

MADDE 7 - - D e v l e t limanları işlet
me umum müdürlüğünün, iştigal mev
zuuna dair her türlü iş ve sipariş hac
minin artması ve malzeme fiatlerinin 
yükselmesi gibi iktisadî ve ticarî se-
bebler dolayı sil e bütçe ile yapılan tali- j 
mine nazaran elde edilecek varidat | 
fazlası mikdarını geçmemek şartile ve j 
Ter a Vekilleri Heyeti k ararı 1 e masraf i 
bütçesinin aid olduğu tertıblerine tah- j 
si sat ilave ve senesi irinde Büyük Mil- ! 
let Meclisinin tasvibine arzolunur. I 

MADDE 8 — Devlet limanları işlet- | 
me umum müdürlüeiı; malzeme, nakil, I 
tahmil ve tahlivo vasıtalarile bunlara 
aid makine alât ve edevat mubayaası 
için senesi bütçesindeki tahsisatın nıs
fım geçmemek şartile ve Münakalât 
vekâletinin iznile ati senelere sari mu
kaveleler akdine mezrudur. 

MADDE 9 --- Devlet Umanları islet
me umum müdürlüğü, Münakalât veki
linin iznile ve üc yılı geçmemek üzere 
gelecek yıllara geçici icar ve isticar mu
kaveleleri akd ed ehil ir. 

MADDE 10 — 1940 malî yılı içinde 
tahakkuk edecek fenerler gayrisafi ha
sılatının yarısı 650 000 liraya baliğ ol
madığı takdirdi1 filen yapılacak tahsi
latın nısfı ödenir. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 
1940 tarihinden muteberdir, 

f S. Sayış 

MADDE 7 —• Altıncı madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Devlet limanları işlet
me umum müdürlüğünün iştigal mev
zuuna dair her türlü iş ve sipariş hac
minin artması ve malzeme fiatlerinin 
yükselmesi gibi iktisadî ve ticarî se
bebi er dolayı site bütçe ile yapılan tah
mine nazaran elde edilecek varidat faz
lası mikdarını geçmemek şartile ve Itı
ra Yeki İleri Heyeti kararile masraf büt-
çesinin 1, fi, 7 ve 8 nci fasıllarına tah
sisat ilâve ve senesi içinde Büyük Mil 
let Meclisinin tasvibine arzolunur. 

MADDE 9 — Sekizinci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 Dokuzuncu madde 
ayının kabul edilmiştir. 

Tayyed itmiştir, 

MADDE 11 — Ön birinci madde ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADBE 12 — Bu kanunun hüküm

lerini icraya Maliye ve Münakalât ve
killeri memurdur. 

28-V-1940 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. B. Saydam Fethi Okyar , 
M. M. V. Da.V. 

S. Arıkan Fayık öztrak 
Ha. V. Mal. V. Mf. V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağralı Yücel 
Na. V. îk. V. S. I. M. V. 

A. F. Cebesoy H. Çakır Dr. H. Alataş 
G.I.V. Zr.V. 

R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V. Ti. V. 

A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

MADPE 12 — On ikinci madde ay
nen kabul edilmiştir. 
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A - OEDVELÎ 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı 11 aylık Hükümetçe Encümence 

tahsisatı taleb edilen kabul edilen 
M. Muhassasatın nev'i L i ra Lil'a L i ™ 

Birinci İnsim - Şahsî mas
raflar 

Ücret ve yevmiyeler 
1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 
3 Muvakkat müstahdemler 
0 Ecnebi mutahassıs ücret ve 

masrafları 

Ecnebi mutahassıs ücret ve 
masrafları 
Harcırah 

1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat » » 
3 Devir ve teftiş harcırahı 
4 Ecnebi memleketler harcırahı 

Muhtelif ücret ve yardımlar ] 
1 Tekaüd, dul ve yetim maaşları 
2 3137 numaralı kanun mucibin

ce tekaüd sandığına dahil me
mur ve müstahdemlerin % 5 
aidatı 

3 Kadro ve teşkilât dolayısile 
açıkta kalacak olanlara verile
cek tazminat 

4 Mualeeat, memur ve müstah
demlerle ailelerine sıhhî yar
dım ve tedavi ücreti, cenaze 
nakliye masrafları 

5 Memur ve müstahdemlere ve
rilecek hizmet elbisesi bedeli 

751 920 784 080 784 080 
874 663 935 892 935 892 

8 000 10 000 10 000 

8 290 16 000 0 

0 0 10 000 

2 182 3 000 3 000 
6 000 1.1 000 11 000 

13 636 5 000 5 000 
2 720 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 24 538 20 000 20 000 24 538 

6 000 

58 190 

15 000 

20 250 

9 500 

20 000 

6 000 

45 000 

2 000 

10 000 

8 000 

20 000 

6 000 

45 000 

2 000 

10 000 

8 000 

Fasıl yekûnu 1 642 873 1 745 972 1 729 972 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı 11 aylık Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

M. Muhassasatlll nev'İ Lira Lira Lira 

6 İş kanunu mucibince amele te
davi ve ölüm yardım]arile iş 
kazaları ve hizmetten ihraç 
yevmiye ve tazminatı 15 000 

7 Amele kaza teavün sandığına 
yardım 2 500 

8 Beden terbiyesi kanununa tev
fikan memurin spor teşkilâtı 
masrafları 1 000 

9 Kazazedelerin ilbas, iaşe, nakil, 
tedavi, tedfin ve sair masraf
ları 1 000 

Fasıl yekûnu 128 440 

5 000 

2 000 

1 000 

1 000 

80 000 

5 000 

2 000 

1 000 

1 000 

80 000 

Tâli ücretler 
1 Memur ve müstahdemlere ni

zamname mucibince ödenecek 
ikramiye 

2 Fazla mesai ücretleri 
3 Taşe masrafları ve nizamname

ye dahil diğer tahsisatlar 
4 İskele acnetaları aidatı (Deniz

yolları acente ve memurlarına 
verilecek maktu ve nisbî aidat 
dahildir). 20 000 28 000 28 000 

10 000 
20 000 

10 000 
8 000 

3 000 

10 000 
8 000 

3 000 

Fasıl yekûnu 50 000 49 000 49 000 

İkinci kısım - Gayri şahsî 
masraflar 

İdare masrafları 
1 Posta, telgraf, telefon ve rad

yo ücret ve masrafları 15 000 13 000 13 000 
2 İlân masrafları 1 500 2 500 2 500 
3 Mahkeme, noter harç ve mas

rafları, hakem Ve serbest avu
kat ücretleri 9 500 8 000 8 000 

4 Temsil masrafları 2 350 2 000 3 000 
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Muhassasatm nev'i 

Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

işletme müstehlek mevad ve 
malzemesi 
Kırtasiye, matbu evrak, kitab, 
mecmua ve gazete bedellerile 
deniz mecmuasına yardım 
Kara ve deniz vesait ve tesi-
satile alât ve edevatının ve 
idare ve işletme umuruna tah
sis olunan mebaninin tenvir, 
teshin, yağ, mahrukat ve sair 
müstehlek mevad masrafları 
(Bu mevad ve malzemenin 
mubayaa, tesellüm, idhar ve 
nakil gibi müteferrik masrafla
rı dahil) 
Su bedel ve masrafları 
Deniz üzerinde çalışan müs
tahdemlerle tahlisiye müstah
demini ve yolcu salonları işçi
lerinin elbiselerile muşamba, 
gocuk, çizme ve saire gibi ko
ruma teçhizatı 

Fasıl yekûnu 

Tahmil ve tahliye masrafları 
Ticarî eşya tahmil, tahliye, ak
tarma ve sair liman hizmetle
ri, ücret, hamaliye ve tuz nak
liye masraflarile tahmil, tah
liye alât ve edevatı tamir ve 
mubayaası 
Motorlu, motorsuz vesait kira
ları (idare malzeme nakliyatı 
dahil) 

Fasıl yekûnu 

1939 1940 malî yılı için 
yılı 11 aylık Hükümetçe Encümence 

ahsisatı taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

12 700 11 672 10 672 

41 050 37 172 37 172 

23 700 20 000 20 000 

180 000 190 000 190 000 

:Î0 000 22 000 22 000 

20 000 20 000 

233 700 252 000 252 000 

923 000 650 000 650 000 

48 000 15 000 15 000 

971 000 665 000 665 000 
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M. Muhassasatın nev'i 

Sabit tesisat ve vesait masraf
ları 

1 Bilûmum mebani, rıhtım, iske
le ve fenerlerle sair sabit tesisa
tın bakım, tamir, tecdid ve in
şası ve iskele idare masrafları 

2 Kara, deniz ve tahlisiye vesai-
tile sair mihaniki malzeme ve 
tesisatın bakım, tamir, tecdid 
tezyid ve mubayaası 

3 Bilûmum mefruşat ve sair de
mirbaş eşyanın tamir, tecdid 
ve mubayaası 

Fısıl yekûnu 

Muhtelif masraflar 
1 Gayrimenkul icar bedelleri 
2 Deniz vesaitinin yapacağı bil

cümle kazalarla tahmil ve tah
liye sırasında vuku bulacak 
hasar ve zararların tazmin kar-
Şİığı 

3 Hayvan iaşe ve yem ve tedavi 
bedellerde koşum ve tımar le
vazımı ve mevcud hayvan kad
rosunun tecdidi 

4 İrad getiren emlâkin vergi, re
sim ve mukataaları 

5 Hollerit servisi kira ve mas
rafları 

6 3137 numaralı kanun mucibince 
tekaüd sandığına verilecek 
masraf hissesi 

7 Faiz ve acyolar 
8 Beynelmilel kongrelere iştirak 

masrafları 
9 Zehirli gazlerden korunma ter

tibatı ve masrafları 
10 Gayri melhuz masraflar 
11 Geçen sene ve eski seneler 

borçları ve reddiyat 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı 11 aylık Hükümetçe Encümence 

tahsisatı taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

226 000 300 000 300 000 

250 000 380 000 380 000 

11 500 20 000 20 000 

487 500 700 000 700 000 

24 000 22 000 22 000 

4 000 4 000 4 000 

3 000 4 000 4 000 

15 000 5 000 5 000 

10 000 10 000 

5 000 
10 000 

1 000 

1 000 
7 000 
15 000 

3 500 
5 000 

1 000 

2 500 
5 000 

40 000 

3 500 
5 000 

• 1 000 

2 500 
5 000 

40 000 
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1939 1940 malî yılı için 

Malî yılı 11 aylık Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

50 000 

135 000 

47 500 

149 500 

47 500 

149 500 

12 Sigorta ücret ve sermayesi 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü İrisim - Kamını mükel
lefiyet ve vecibeler 

Hazineye ödenecek borçlar 
1 Mubayaa olunan rıhtımların 

mukaveleleri mucibince sene
lik taksit ve obligasyon faizle
ri ile itfa karşılık ve masrafla n 113 500 137 000 137 000 

2 Hazineve verilecek fener rüsu
mu ' 650 000 650 000 «50 000 

3 3023 numaralı kanunun 4 neti 
maddesi mucibince Hazineve 
verilecek ardiye hissesi ' 200 000 200 000 200 000 

Fasıl yekûnu 963 500 987 000 987 000 

Tecdid sermayesi 150 000 150 000 150 000 
1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankası hissesi 61 713 48 356 48 296 

UMUMÎ YEKÛN 6 235 333 4 884 000 4 877 940 

( S. Bayisi : 186 ) 
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1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı 11 aylık Hükümetçe Encümenee 

muhammenat tahmin edilen tahmin edilen 
Varidatın nev'i 

Ticarî eşya tahmil, tahliye ve 
aktarma hasılatı 
Kömür tahmil ve tahliye ve 
aktarma hasılatı 
Rıhtım resmi hasılatı 
Antrepo, ardiye, hamaliye, pa
lamar, yolcu salonları hamali
ye ve sair hasılat 
Su hasılatı 
Fenerler hasılatı 
Tahlisiye hasılatı 
İskeleler hasılatı 
Tuz tahmil, tahliye ve nakil 
hasılatı 
Posta nakliye hasılatı 
Müteferrik hasılat 

UMUMÎ YEKÛN 

Lira 

1 912 333 

248 000 
1 360 000 

1 020 000 
101 000 
935 000 
246 000 
220 000 

52 500 
3 000 

137 500 

6 235 333 

Lira 

1 744 400 

231 000 
800 000 

800 000 
70 000 

800 000 
170 000 
120 000 

45 000 
3 600 

100 000 

4 884 000 

Lira 

1 744 400 

231 000 
800 000 

800 000 
70 000 

800 000 
170 000 
120 000 

45 000 
3 600 

100 000 

4 884 000 

( 3- Sayısı : 186 ) 



Aded Nevi 

1 Otobüs 

1 » 

1 Küçük otobüs 

1 Muş 

r D - CEDVELİ 
Limanlar umum müdürlüğü v.akil vasıtaları kadrosu 

Kul] anıldığı mahal Marka 

Opel 

Doyç 

Pejo 

Avusturya 

Motor No. 

B. R. 38 

4766 
4146 

] : 785 

• -ST. 

Mubay 

B. R. 38 Anadolu tahlisiye istasyonları 
arasında münakalât teğmini 
için 
Rumeli tahlisiye istasyonları 
arasında münakalât teğmini 
için 
iskenderun şubesinin münaka
lesinin teğmini için Fransızl 
Limanın muhtelif hizmetlerinde Liman ş 

» - • « 


